
SVEŽ ZRAK JE NAJBOLJŠE ZDRAVILO – Posavje je med regijami, v katerih še ne dosegamo kriterijev za 
sproščanje ukrepov, vključno z odprtjem šol za učenke in učence prve triade, tako da se tudi najmlajši 
še vedno šolajo na daljavo. A to ne pomeni, da ne znajo izkoristiti vsake snežne odeje za vsaj nekaj 
zimskih radosti na snegu. Med njimi so tudi vrtčevski otroci in učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki, 
kot so nam sporočili iz šolskega novinarskega krožka, vsak prosti trenutek preživijo na snegu, saj dobro 
vedo, da je gibanje na svežem zraku najboljše zdravilo proti vsem virusom, ki krožijo okoli nas. Malo 
jih žalosti le dejstvo, da bodo temperature v prihodnjih tako visoke, da bodo snežni možje pomahali v 
slovo, bodo pa veseli še kakšne nove bele pošiljke.  P. P., foto: družina Krulc Baškovič
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 18. februarja.

www.kd-krsko.si

Kulturni praznik zgolj virtualno
POSAVJE – Praznovanje letošnjega kulturnega praznika 
bo zaradi ukrepov proti širjenju epidemije koronaviru-
sa potekalo zgolj v virtualni obliki.

V kostanjeviški občini pripravlja Galerija Božidar Jakac na 
družbenih omrežjih predstavitev nove postavitve grafične 
zbirke Bogdana Borčića z razlago avtorice postavitve Kristi-
ne Simončič. V brežiški občini bodo osrednjo kulturno slo-
vesnost pripravili kot videodogodek na www.brezice.si v so-
boto, 6. februarja, ob 18. uri. Slovenski kulturni praznik bodo 
obeležili tudi v Posavskem muzeju Brežice, in sicer na Prešer-
nov dan ob 10. uri kot spletni dogodek preko Zooma, po pre-
mieri pa bo na ogled na njihovem YouTube kanalu. KD Bistri-
ca ob Sotli bo na svoji Facebook strani in na YouTube kanalu 
MePZ Bistrica ob Sotli na predvečer praznika ob 19. uri zavr-
telo film, ki je nastal v njihovi produkciji. 
V krški občini se bo slovesnost s podelitvijo Prešernovih pla-
ket odvijala 8. februarja ob 18. uri na Facebook straneh ePo-
savje.com, Posavski obzornik in spletni strani Občine Krško. 
V Kulturnem domu Krško bodo na praznični dan na spletni in 
Facebook strani Mestnega muzeja Krško objavili videospre-
hod po zbirki Vladimirja Štovička. Virtualno proslavo, ki bo 
na slovenski kulturni dan objavljena na YouTubu, pripravlja-
jo, denimo, tudi v KD Stane Kerin Podbočje. 
Na Facebook strani Občine Sevnica bodo s spletnim dogod-
kom 8. februarja ob 18. uri predstavili letošnje prejemnike 
Prešernovih plaket in priznanj ZKD Sevnica. Virtualno prosla-
vo na spletni platformi YouTube in na televiziji ePosavje bodo 
v prazničnem ponedeljku ob 18. uri pripravili tudi v radeški 
občini. 
 S. R.

AKTUALNO

Kdo bo ustavil
propadanje gradu?

Grad Šrajbarski turn naj bi na podlagi leta 2008 
podpisanega protokola med Občino Krško in drža-
vo obnovili, a je še naprej prepuščen nezadržne-
mu propadanju. Na občini so sicer pripravili celo-
vit vsebinski program gradu po obnovi, ki vključuje 
tudi sedež Agencije za radioaktivne odpadke.

Stran 7

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Tečaj CPP – B kategorija

ZBIRAMO PRIJAVE!

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Krško odločno za 
samostojno Posavje

Posavje naj bo samostojna pokrajina, so bili pri 
obravnavi osnutka pokrajinske zakonodaje enotni 
krški občinski svetniki in svetnice ter tako zavrni-
li predlog Zasavsko-posavske pokrajine. S tem bi 
nam reč, je poudaril svetnik Aleš Zajc, izničili 30-le-
tna prizadevanja za samostojno pokrajino.
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BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA – Shodom, na katerih so starši z 
otroki zahtevali odprtje šolskih vrat, so se zadnjo nedeljo 
v januarju pridružili tudi v vseh treh največjih posavskih 
mestih, kjer so udeleženke in udeleženci z napisi na trans-
parentih izražali zahtevo, da se otroci vrnejo v šolske klopi.

Pobuda civilne iniciative Posavje za naše otroke je pred glavni 
vhod OŠ Sava Kladnika Sevnica privabila okoli 200 udeleženk 
in udeležencev shoda, ki so ga spremljali tudi policisti, vendar 
so dogajanje le opazovali z večje razdalje. Protest staršev in ot-
rok je potekal mirno in brez besed (le tu pa tam se je zaslišala 
kakšna piščal), le z napisi na transparentih, ki so izražali željo, 
da se otroci vrnejo nazaj v šolske klopi. »Moja hčerka je lansko 
jesen vstopila v šolo s petimi leti, decembra je dopolnila šest let. 
Doma je že dvanajsti, trinajsti teden, prikovana na zaslon raču-
nalnika. Doma imam še enega otroka, ki obiskuje vrtec, a pravi-
la glede bivanja v vrtcu se stalno spreminjajo, tako da s težavo 
sledim in včasih kar težko najdem varstvo za otroka z danes na 

jutri. Če bi se vsi potrudili, bi lahko vsem omogočili tako biva-
nje v vrtcih kot v šoli,« je pojasnjevala udeleženka ob svoji prvo-
šolki, ki je v roki nosila list papirja z napisom Hočemo v šolo. 
»Pouk na daljavo ne dosega želenih ciljev, otroci se tudi prema-
lo gibajo, poleg tega pa marsikateri otrok potrebuje pomoč od-
rasle osebe. Sama imam dva otroka, eden obiskuje tretji, eden 
pa prvi razred in nekako uspem pri nalogah pomagati obema, 
ker sem doma, kako bi bilo, če bi imela v dopoldanskem času 
službo, ne vem,« pove druga udeleženka, ki se je mirnega polu-
rnega shoda udeležila z obema šolarjema in možem. Za zaklju-
ček so se starši z otroki v koloni mirno in v tišini sprehodili po 
glavni sevniški ulici. 

Protestna shoda sta v nedeljskem popoldnevu potekala tudi v 
Brežicah in Krškem. V Brežicah se je več kot 200 ljudi zbralo 
pred občinsko stavbo, od koder so se odpravili pred hišo mini-
stra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. V Krškem se je 
večje število protestnikov zbralo na Trgu Matije Gubca, s trans-
parenti in vzklikanjem pa so se sprehodili do krške šole in vrtca. 
Manjši protest je na videmskem trgu potekal tudi dan kasneje.

Nestrinjanje z načinom

Po protestih je na Facebooku zakrožil še poziv k bojkotu pouka 
na daljavo preko platform Zoom, MS Teams ipd. Kot so pojasni-
li na nekaj večjih posavskih osnovnih šolah, opaznega izostan-
ka učencev od pouka na daljavo zaradi tega razloga niso zazna-
li, povsod pa opažajo, da učenci zlasti po novem letu izgubljajo 
motivacijo za učenje na daljavo in si večinoma želijo čimprejšnje 
vrnitve v šolo. V zvezi s tem se je na naš medij obrnila predse-
dnica sveta OŠ Brežice Petrija Stojanović Škul. »Moja želja je 
enaka kot želja večine staršev šoloobveznih otrok v Posavju in 
po vsej Sloveniji: da se naši otroci čim prej vrnejo v šolske klopi. 
Vendar menim, da za uresničitev te želje niso prava pot prote-
sti staršev in otrok na ulicah, sploh ne takšni, kot je bil nedeljski 
v Brežicah. Navijaško skandiranje množice pred domovi posa-
meznikov, neprimerno vedenje in preklinjanje nekaterih prote-
stnikov v prisotnosti otrok, snemanje in predvajanje posnetkov 
takšnega protestiranja na spletnih medijih po mojem mnenju ni 
legitimno sredstvo za dosego želenega cilja – odprtja šol,« je za-
pisala. Neprimeren in nesprejemljiv se ji zdi tudi protest v obliki 
bojkotiranja šolanja na daljavo, saj »s takšnim načinom protesti-
ranja dajemo našim otrokom povsem napačno sporočilo in slabo 
popotnico za nadaljnje šolanje in življenje, učiteljem pa otežu-
jemo njihovo delo, ki se ga trudijo najbolje opraviti v času epi-
demije«. Na OŠ Brežice na skupno pobudo sveta zavoda in sveta 
staršev izvajajo anketo med starši na temo odpiranja šol, o re-
zultatih pa bodo obvestili Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Zavod za šolstvo in Vlado RS, saj menijo, da je prav, da 
se tudi mnenje staršev sliši in upošteva.
� S.�Radi,�P.�Pavlovič

Poslanca Dušana Šiška je za-
nimalo, ali se bodo uresniči-
le lanske napovedi direktorja 
agencije ARAO, da naj bi bilo v 
začetku leta 2021 izdano grad-
beno dovoljenje, letos pa naj bi 
se, po več kot desetletju od so-
glasja za lokacijo, začela tudi 
sama graditev odlagališča. Po-
dobne napovedi je dajal tudi 
minister za infrastrukturo Vr-
tovec. »Če zadeve ne tečejo po 
napovedih, bi želel vedeti, kje 
se zatika in kdo je za to odgovo-
ren?« je vprašal Šiško in dodal, 
da ga zanima, v kakšni fazi je 
preoblikovanje Agencije ARAO 
iz javnega gospodarskega za-
voda v javno podjetje: »Imam 
še vprašanje glede sedeža te 
agencije. Kot vemo, se velika 
večina radioaktivnih odpad-
kov nahaja v Krškem, zato se 
mi zdi primerno, da bi names-
to najavljene pisarne v Krškem 
imeli kar sedež ARAO, da bi od 
blizu vodili investicijo, pisarna 
pa naj bo v Ljubljani. Po mojem 
je to lepa priložnost, da bi vla-
da nekaj konkretnega naredi-
la za decentralizacijo države.« 

Minister mag. Andrej Vizjak 
je odgovoril, da se glede dol-
gotrajnosti postopkov strinja 
s poslancem, zato so to inve-

sticijo uvrstili med najbolj po-
membne, ki se tudi prioritetno 
obravnavajo, in postopki za-
njo tečejo pospešeno: »Prepri-
čan sem, da smo čisto v sklepni 

fazi pridobivanja soglasja za ta 
projekt. Če bo potekalo vse 
brez nekih nepredvidenih po-
stopkovnih ovir, bo lahko izda-
no gradbeno dovoljenje v prvi 
polovici tega leta in se bo zače-
la tudi gradnja tega težko pri-
čakovanega objekta.«

»Cilj preoblikovanja Agenci-
je ARAO, ki je doslej opravljala 
bolj ali manj postopkovne nalo-
ge v zvezi s pridobivanjem do-
voljenj za odlagališče NSRAO, 
je, da bo kot javno podjetje 
tudi izvajala investicijo,« je še 
pojasnil Vizjak in zatrdil, da 

bo »po predlogu Ministrstva 
za okolje in prostor sedež te 
agencije v Krškem na naslovu 
Vrbina, tam, kjer je tudi sedež 
GEN energije«.  Minister Jernej 

Vrtovec je Vizjaka dopolnil, da 
sta dva akta, ki sta potrebna 
za preoblikovanje agencije, v 
medresorskem usklajevanju, 
razpis za graditev odlagališča 
pa naj bi bil že pripravljen.

Šiško je v dodatnem vpraša-
nju ponovil, da podpira delo-
vanje NE Krško, vendar pa bi 
odprta vprašanja morali reši-
ti, preden se odločimo za dru-
gi reaktor. S tem sta se strinja-
la tudi ministra in napovedala, 
da bo glede dolgoročne upora-
be jedrske energije parlament 
v naslednjih mesecih v obrav-

navo dobil dolgoročno strate-
gijo razogljičenja do leta 2050, 
ki bo pomenila tudi zeleno luč 
za postopke za blok 2 JE Kr-
ško. »Zato s projektom odla-
gališča, ki je seveda ključen za 
nadaljevanje te opcije, misli-
mo zelo resno in se tudi sam 
osebno angažiram, da bi po-
stopki tekli učinkovito in dali 
rezultate v razumnem času,« 
je zaključil minister Vizjak. 
 
V obrazložitvi svojega po-
novnega predloga za splošno 
razpravo DZ o odprtih vpra-
šanjih v zvezi z NE Krško je Ši-
ško vprašal ministra in kole-
ge poslance, ali se jim zdi prav, 
da bo Slovenija sicer z zamudo 
vendarle zgradila odlagališče, 
medtem ko bo hrvaški del od-
padkov še naprej v elektrarni. 
»Vidim, da se zunanji minister 
dobro razume s Hrvati, pa me 
zanima, če jim je ob nedavnem 
obisku na prizadetem obmo-
čju kaj omenjal te probleme? 
Še posebno, ker je njihova edi-
na potencialna lokacija za od-
lagališče, ki so jo komaj začeli 
raziskovati, na potresnem ob-
močju, 50 km od Gline,« je svo-
jo razpravo zaključil Šiško.

 Bojana Mavsar

Vrtcem v pomoč aplikacija

Občina Krško bo marca objavi-
la skupni razpis za vpis otrok 
v vrtce na območju občine Kr-
ško za šolsko leto 2021/2022. 
Pod pogoji razpisa se bodo lah-
ko v vrtec vpisali tudi otroci, ki 
bodo do vključno 28. februar-
ja 2022 izpolnjevali razpisa-
ne pogoje. V praksi to pome-
ni, da bodo rezervirana mesta 
za otroke, ki s 1. 9. 2021 še ne 
bodo izpolnjevali pogojev za 
vpis, jih pa bodo izpolnili te-
kom šolskega leta do vključ-
no 28. 2. 2022. Otroci se bodo 
vključevali v vrtec sukcesiv-
no, ko bodo izpolnjevali pogo-
je za vpis, upoštevajoč obliko-
van centralni čakalni seznam. 
Pri vpisu otrok za šolsko leto 
2021/2022 bo vrtcem v po-
moč spletna aplikacija SiVrtci, 
ki bo olajšala oblikovanje od-
delkov. Tako bodo vsi otroci, ki 
ne bodo dobili mesta v vrtcih v 
občini Krško, uvrščeni na cen-
tralni čakalni seznam, ki pre-
prečuje ponavljanje imen ot-
rok in omogoča vpogled vsem 
vrtcem občine Krško, ki ima-
jo dostop do spletne aplikaci-
je SiVrtci. 

Koncesija za namakalne 
sisteme 

Novela zakona o kmetij-

skih zemljiščih določa, da je 
upravljanje, vzdrževanje in de-
lovanje lokalnih namakalnih 
sistemov lokalna javna služ-
ba, kar pomeni, da je lokalna 
skupnost dolžna normirati in 
organizirati izvajanje te služ-
be na svojem območju. Za iz-
vajanje te lokalne javne službe 
bo občina podelila koncesijo. 
Na območju občine Krško si-
cer trenutno deluje namakalni 
sistem Kalce–Naklo, ki pokri-
va 265 hektarjev površin, vod-
na pravica oz. dovoljenje zanj 
pa velja do leta 2040. V skla-
du z osnutkom odloka bodo 
sredstva za delovanje nama-
kalnega sistema načrtovana v 
proračunu Občine Krško, pri-
hodki pa bodo zagotovljeni 
iz nadomestila za kritje stro-
škov rednega in investicijske-
ga vzdrževanja, stroškov dela, 
energije, zavarovanja in vo-
dnega nadomestila, ki ga pla-
čujejo uporabniki namakalne-
ga sistema. 

Nove podlage za odmero 
komunalnega prispevka

Na podlagi zakona o urejanju 
prostora in uredbe o progra-
mu opremljanja stavbnih ze-
mljišč je Občina Krško pristo-
pila k izdelavi novega odloka 
o podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoje-

čo komunalno opremo za ob-
močje občine Krško. Priprava 
novega odloka se nanaša pred-
vsem na spremembo faktorjev 
za izračun komunalnega pri-
spevka, in sicer neto/bruto 
tlorisne površine objekta, pri-
spevne stopnje zavezanca, fak-
torjev olajšav, ter uvaja strogo 
ločitev med obstoječo in novo 
komunalno opremo. V skla-
du s potrjenim osnutkom do-
kumenta bodo zavezanci pri 
gradnji stanovanjskih objek-
tov plačali višji komunalni 
prispevek kot po trenutno ve-
ljavnem odloku. Svetnik Jože 
Žabkar (SDS) je ob tem vpra-
šal, kdaj je prišlo do spremem-
be zakonodaje, ki predvideva 
to spremembo oz. bistveno 
povišanje višine komunalne-
ga prispevka, in zakaj ni ob-
činski svet o tej problematiki, 
ki se bo zelo dotaknila obča-
nov, odločal že prej in pravo-
časno, njegov kolega iz svetni-
ške skupine SDS Jože Olovec 
pa je menil, da bi moralo biti 
Krško izjema, saj prebivamo 
na trajno degradiranem bival-
nem okolju, ki ga ne gre pri-
merjati z večino drugih okolij 
v državi. Kot pojasnjujejo na 
občini, bo po novem odloku 
osnova komunalnega prispev-
ka za polovico nižja, kot je bila 
do sedaj, ne pa dražja, kot se je 
omenjalo. »Občina Krško si je 

pri pripravi odloka prizadeva-
la, da je poiskala maksimalno 
zakonito znižanje komunalne-
ga prispevka. Na podlagi do-
ločitve najnižjega faktorja de-
javnosti je bilo možno odmero 
za stanovanjske objekte zniža-
ti za 50 % polnega komunal-
nega prispevka. Če je bila npr. 
prej ta osnova 10.000 evrov, 
bo zdaj 5.000 evrov. Do sedaj 
veljavni odlok je omogočal 
subvencijo do 88 % z nekate-
rimi izjemami. Po novi zako-
nodaji pa tovrstne oprostitve 
za stanovanjske objekte niso 
več dopustne,« so odgovorili 
na naše vprašanje. Glede na to 
so se na Občini Krško odločili, 
da najdejo rešitev za sofinan-
ciranje v obliki razpisa (kot to 
velja npr. za sofinanciranje in-
dividualnih hišnih kanaliza-
cijskih priključkov), torej bo 
občan moral podati vlogo, na 
podlagi katere mu bo subven-
cija odobrena. Predlog odloka 
bo občinski svet obravnaval v 
marcu, veljati pa naj bi začel 
aprila.

Potrdili so še osnutek odloka 
o določitvi plovbnega režima 
na reki Savi dolvodno od hi-
droelektrarne Krško, o čemer 
pa več v naslednji številki ča-
sopisa.

� Peter�Pavlovič

Komunalni prispevek bo dražji
KRŠKO – Krški občinski svet je na 19. redni seji poleg osnutka mnenja k pokrajinski zakonodaji (o čemer 
poročamo na strani 3) obravnaval in sprejel še osnutek pravilnika o sprejemu otrok v občinske vrtce, odlo-
ka o lokalnih namakalnih sistemih ter odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka.

Sedež agencije ARAO v Krškem
LJUBLJANA – Na 22. redni seji Državnega zbora prejšnji ponedeljek je posavski poslanec Dušan Šiško (SNS) 
ministra Vizjaka in Vrtovca ponovno spraševal o stanju projekta trajnega odlagališča NSRAO, saj bi po na-
povedih iz začetka tega mandata DZ (2018) moralo biti letos že v poskusnem obratovanju.

Po potresu znova reakcije iz BiH
Šiškova opozorila glede hrvaškega dela odpadkov iz NEK so 
istega dne "podkrepili" hrvaški in bosanski mediji s poroči-
li o ponovnem nasprotovanju bosansko-hercegovske politike 
gradnji odlagališča NSRAO ob meji z BiH, za katerega niso bile 
opravljene niti še vse terenske raziskave. Tokrat so še posebej 
izpostavili potresno občutljivost tega območja. Minister za zu-
nanjo trgovino in ekonomske odnose BiH Košarac, ki je pred 
dnevi s problematiko seznanil še direktorico uprave Evropske 
komisije za energetiko, je celo napovedal možnost arbitražne-
ga spora s Hrvaško.

Tudi v Posavju 
protestni shodi

V nedeljskem popoldnevu je potekal miren shod za vrnitev ot-
rok v šolo tudi pred glavnim vhodom v sevniško osnovno šolo.
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Spomnimo: osnutek pokrajin-
ske zakonodaje, ki je nastala 
na pobudo Državnega sveta, 
predvideva ustanovitev dese-
tih pokrajin (Dolenjsko-belo-
kranjske, Gorenjske, Goriške, 
Koroško-šaleške, Osrednjes-
lovenske, Savinjske, Štajerske, 
Pomurske, Primorsko-notranj-
ske in Zasavsko-posavske) ter 
poseben status mestnih ob-
čin Ljubljana in Maribor. Za-
savsko-posavsko pokrajino z 
nekaj manj kot 1500 km2 po-
vršine in 134 tisoč prebivalci 
naj bi tvorilo šest posavskih in 
štiri zasavske občine (Trbovlje, 

Zagorje, Hrastnik in Litija), se-
dež pokrajine bi bil v Krškem, 
sedež pokrajinskega sveta v 
Brežicah, sedež sveta občin pa 
v Zagorju ob Savi. 

Predlagano zakonodajo oz. za-
kone o ustanovitvi pokrajin, 
njihovem delovanju in finan-
ciranju je svetnikom in svetni-
cam podrobno predstavil žu-
pan mag. Miran Stanko. Kot 
je dejal, je njegov vtis, da gre le 
za prvi korak k pokrajinam oz. 
prekopiran zakon o lokalni sa-
moupravi na ravni občin ter da 
bo najbrž šele praksa prinesla 
bolj konkretne zakonske do-
ločbe. Številne pripombe Ob-
čine Krško na predlagano za-
konodajo je predstavila vodja 
občinske službe za pravne in 
splošne zadeve Natalija Ger-
šak, pri tem pa izpostavila zlas-
ti slabo definirane naloge regi-

onalnega pomena oz. nejasnost 
glede tega, katere naloge naj bi 
se z državnega prenesle na po-
krajinski nivo.

Aleš Zajc: Neuslišani smo 
le mi in Zasavci

Svetnik Aleš Zajc (SMC), ki že 
ves čas zelo pozorno spremlja 
postopek ustanavljanja pokra-
jin, je v daljši razpravi spomnil 
na zgodovino predlogov deli-
tev Slovenije na pokrajine, od 
leta 2007 dalje, ko je takratna 
vlada predlagala razdelitev Slo-
venije na 14 pokrajin, vključno 

s Posavsko, do lanskega pre-
dloga Državnega sveta o (le) 
desetih pokrajinah. V primer-
javi Posavja in Zasavja, ki naj 
bi ju združili v skupno pokraji-
no, je izpostavil, da ima Posavje 
bistveno boljše ekonomske ka-
zalce, dokaj malo skupnega pa 
imata obe območji tudi glede 
teritorialne organiziranosti ci-
vilne družbe, javne in držav-
ne uprave. »V tem kontekstu 
ni niti enega predloga nobene-
ga ministrstva, kako si pred-
stavljajo teritorialno ureditev 
teh organizacij. Obstaja veli-
ko tveganje izgube doseda-
njega razvoja vsega, kar smo 
doslej dobili v Posavju, razvito-
sti, gospodarske pomembnos-
ti in visokokvalitetnih delovnih 
mest,« je poudaril Zajc in dodal 
še nedorečenost nadaljnje uso-
de razvojnih agencij in centrov. 
V predlogu je predvideno le, da 

se bodo naloge upravnih enot 
in povezane z zaščito in reševa-
nje prenesle na pokrajine.

Primerjal je predlog pokra-
jinske razdelitve iz leta 2007, 
zemljevid statističnih regij in 
aktualni predlog pokrajin-
ske razdelitve ter ugotovil, 
da so ostale neuslišane le že-
lje Posavcev in Zasavcev po 
samostojnih pokrajinah. »Po 
mojem mnenju je bil edini in 
ključni interes tega združeva-
nja meja 100 tisoč prebival-
cev na pokrajino, pa verjetno 
premalo političnega pritiska 

v Ljubljani oz. je očitno naša 
politika v Ljubljani premalo 
močna, da bi lahko kaj urgira-
la,« je menil in to argumenti-
ral še s podatki, ki dokazuje-
jo, da imajo nekatere regije, ki 
so predvidene kot samostojne 
pokrajine (npr. Pomurska in 
Koroško-šaleška) slabše eko-
nomske kazalce kot Posavje. 
Zasavsko-posavske pokrajine, 
je še dodal, ne podpirajo niti 
javnomnenjske ankete.

»Najlažje je napisati, da mo-
rajo pokrajine imeti 100.000 
prebivalcev, v nasprotnem pri-
meru nikoli ne bodo dosegle 
standarda osrednje sloven-
ske pokrajine in to po tem, ko 
se je 30  let vse centralizira-
lo proti Ljubljani. Nekdo ne 
more ali pa noče razumeti, da 
mi ne potrebujemo standarda 
Ljubljane, ampak lahko z na-
šim nekaj evrov nižjim, živi-
mo veliko boljše in bolj kva-
litetno. In glede na sedanje 
podatke in predlog pokrajin, 
bodo morali najprej Zasavci 
ujeti nas, da bomo potem lah-
ko skupaj lovili Ljubljano. Če 
pristanemo na to delitev, smo 
izničili 30-letna prizadevanja 
po samostojni pokrajini, izgu-
bili bomo svojo identiteto in 
Posavje bo odplavalo v gosti 
savski megli v večno pozabo,« 
je še poudaril Zajc.

Soglasno za 
samostojno Posavje

Zajčevo razmišljanje je podprlo 
več svetnikov in svetnic iz raz-
ličnih svetniških skupin (Na-
taša Šerbec in Anton Petro-
vič iz SD, Jože Olovec iz SDS, 
Vlado Bezjak iz DeSUS, Jože 
Slivšek iz SLS). Nekdanji žu-
pan, zdaj pa evropski poslanec 
Franc Bogovič (SLS) je menil, 
da je edina zgodovinska deli-
tev na Štajersko in Kranjsko, v 
zadnjih desetletjih pa se je pos-
topoma gradila posavska iden-
titeta. Glede povezave z Zasav-

jem je dejal, da je sicer bolje, 
če nas povezujejo z okoljem, ki 
je manj razvito od nas, kot če 
bi nas z bolj razvitim okoljem, 
kljub temu pa moramo vztra-
jati pri samostojnem Posavju 
s sedežem v Krškem, sedežem 
pokrajinskega sveta v Brežicah 
in sedežem sveta občin v Sevni-
ci. Župan Stanko je povedal, da 
tudi v Zasavju ni enotne volje 
za Zasavsko-posavsko pokra-
jino. Navsezadnje je tudi epi-
demija koronavirusa Posavje 
zarisala na zemljevid Sloveni-
je, četudi v negativnem konte-
kstu, in nas zdaj zaznavajo kot 
samostojno entiteto.

Občinski svet je nato glasoval o 
osnutku mnenja, ki ga je pred-
lagal svetnik Aleš Zajc. V njem 
so zapisali, da Občina Krško 
soglaša z ustanovitvijo pokra-
jin, ne soglaša pa s teritorial-
no umestitvijo občine Krško 
v predlagano Zasavsko-posa-
vsko pokrajino, pač pa z usta-
novitvijo samostojne Posavske 
pokrajine, skladno z dosedanjo 
statistično regijo Posavje, s se-
dežem pokrajine v Krškem. 
Priloga sklepa so še pripom-
be oz. predlogi Občine Krško 
za spremembe in dopolnitve 
osnutkov pokrajinske zako-
nodaje. Za ta sklep je glasova-
lo vseh 26 svetnikov in svetnic, 
ki so bili na seji.

V ostalih posavskih občinah 
je obravnava pokrajinske 
zakonodaje predvidena na 
eni naslednjih sej občinskih 
svetov, ponekod bodo odpr-
li javno razpravo na to temo. 
Rok za podajo mnenj občin-
skih svetov je sicer podaljšan 
do 1. julija. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk, 
ki je hkrati tudi član Državne-
ga sveta RS, izvoljen kot pred-
stavnik lokalnih interesov 20. 
volilne enote, pravi, da je cilj 
pokrajinske zakonodaje, da se 
postopoma vzpostavijo pokra-
jinske institucije in da se na-
nje prenesejo tako določene 
pristojnosti ministrstev in nji-
hovih organov, agencij in di-
rekcij kot tudi del pristojnosti 
občin. Opozarja na nevarnost, 
da se bodo občinski svetniki do 
predloga pokrajinske zakono-
daje opredelili zgolj na podla-
gi teritorialne delitve in manj 
na podlagi drugih zakonodaj-
nih predlogov v gradivu. Po 
njegovi oceni je v luči spušča-
nja dela državnih pristojnosti 
na nižje ravni predlagana za-
konodaja dobra, predlog po-
savsko-zasavske pokrajine pa 
je »poskus strokovne skupine 
za dosego cilja velikosti pokra-
jin čez 100.000 prebivalcev in 
je s tega vidika logičen, ni pa 
logična povezava dveh razvoj-
nih regij, ki nimata niti kakovo-
stne cestne povezave«. Trenu-
tna faza priprave zakonodaje 
po njegovem mnenju ne terja 
enoznačnega odgovora za ali 
proti, ampak kompleksno vse-
binsko opredelitev do vpra-
šanja razvoja Slovenije bodisi 
kot enakomerno razvijajoče se 
države bodisi države, ki se po-
spešeno centralizira.

Njegov radeški kolega Tomaž 
Režun pravi, da je tendenca 
Občine Radeče vsekakor, da 
ostane v posavski regiji, zato 
podpirajo ustanovitev pokra-
jine Posavje. »Naše izkušnje 
sodelovanja s posavskimi ob-
činami so zelo pozitivne, zato v 
skupni pokrajini vidimo mož-
nosti za dodaten in skladen na-
daljni regionalni razvoj na go-
spodarskem, demografskem, 
socialnem  in kulturnem po-
dročju. V kolikor do oblikova-
nja  posavske pokrajine ne bi 
prišlo, se bomo takrat odločali 
o drugih variantah, upošteva-
joč glavno načelo potencialnih 
razvojnih možnosti ter sodelo-
vanja,« poudari. 

Brežiški župan Ivan Molan 
meni, da je ustanovitev regij 
smiselna zaradi zagotavlja-
nja policentričnega razvoja 
naše države. »Definitivno sem 
za samostojno regijo Posavje, 
kajti v nasprotnem primeru se 

zastavlja vprašanje, ali bi obči-
ni Bistrica ob Sotli in Kostanje-
vica na Krki sploh želeli ostati v 
regiji, ki ne bi združevala celot-
nega Posavja, kot ga poznamo 
danes. Tudi v občini Brežice se 
sprašujemo o (ne)smiselnosti 
skupne regije z Zasavjem,« po-
udarja. Pričakuje, da bo regija 
Posavje vzpostavljena z name-
nom policentričnega razvoja 
kot somestje, da bodo institu-
cije razpršene ter da se nam ne 
bo ponavljala zgodba z nekda-
njim Beogradom in Ljubljano 
v smislu neenakomernega ra-
zvoja centra v primerjavi z os-
talim področjem. 

V Bistrici ob Sotli so se na de-
cembrski seji, kot smo poro-
čali v našem časopisu, zavzeli 
za izvedbo zavezujočega refe-
renduma, a so ugotovili, da ga 
ne morejo oz. ne smejo izves-
ti, ker gre za odločitev zakono-
dajalca, torej Državnega zbo-
ra, in ne občinskega sveta, zato 
bodo izvedli le anketiranje ob-
čanov. »Občinski svet bo podal 
mnenje glede pripravljene po-
krajinske zakonodaje, razpra-
vo pa bomo izvedli takoj, ko 
bodo znani rezultati tega pre-
verjanja. Ker gre za zadevo z 
zelo dolgoročnimi posledica-
mi, želimo, da imajo pri tem 
besedo občani. Analiza, ki je 
bila narejena v okviru delov-
nega gradiva pokrajinske za-
konodaje, kaže indeks pripa-
dnosti novi pokrajini 0,57, kar 
je zelo malo. Ker tudi sam oce-
njujem, da gre za precejšnjo 
razdeljenost občanov, želimo 
pred odločanjem jasnejšo sli-
ko,« je za naš časopis pove-
dal župan Franjo Debelak. 
Osebno meni, da sodelovanje 
v Posavju poteka dobro in da 
je posavska razvojna agencija 
opravljala dober posel ter da 
so župani zgradili dobro med-
sebojno zaupanje.

Tudi kostanjeviški župan 
Ladko Petretič se, kot je že 
večkrat povedal, zavzema za 
uveljavitev samostojne pok-
rajine Posavje v okvirjih seda-
nje statistične in razvojne re-
gije, ki po njegovem  mnenju 
dobro funkcionira. V primeru, 
da bo prevladal predlog Zasav-
sko-posavske pokrajine, bodo 
tudi v Kostanjevici na Krki, 
tako kot v Bistrici ob Sotli, na 
nek način povprašali občane, 
v katero pokrajino si želijo. 
»Mi gravitiramo bolj proti Do-
lenjski kot proti Zasavju in ne 
predstavljam si, da bi se naši 
ljudje vozili v Trbovlje,« pravi 
Petretič. Poudarja, da je s sode-
lovanjem posavskih občin za-
dovoljen in da se v njem kljub 
majhnosti nikoli niso počutili 
manj vredne. 
� Peter�Pavlovič

KRŠKO, POSAVJE – Ideja o samostojni pokrajini Posavje vendarle še ni povsem pokopana. Kot smo najavili v prejšnji številki časopisa, je krški občinski svet 21. ja-
nuarja na 19. redni seji obravnaval osnutek pokrajinske zakonodaje, ki jo je pripravil in v javno razpravo poslal Državni svet, ter se soglasno zavzel za ustanovi-
tev samostojne pokrajine Posavje, skladno z dosedanjo statistično regijo Posavje, s sedeži ustanov v Krškem, Brežicah in Sevnici.

»Če pristanemo na to delitev, smo izničili 
30-letna prizadevanja za samostojno pokrajino« 

Posavski obzornik, februar 1998, leto II, št. 2, stran 9:
»Politične stranke Posavja izkazujemo enoten interes, da se ob-
likuje pokrajina Posavje, kot osnova za nadaljnji gospodarski, 
kulturni, demografski in socialni razvoj tega obmejnega dela Re-
publike Slovenije. Zgodovinska dejstva dokazujejo, da so prete-
kle delitve Posavja med sosednje regije bistveno omejevale vse-
stranski razvoj tega dela države. Zato upravičeno pričakujemo, 
da bomo v okviru samostojne Slovenije in v svoji pokrajini konč-
no zagotovili možnosti za enakovreden in, z drugimi deli države, 
primerljiv družbeni razvoj ter tako izkoristili naše potencialne 
možnosti …« (Iz Deklaracije o ustanovitvi pokrajine Posavje) 
 –�že�23�let�#povezujemoposavje

Primerjava�predlagane�regionalizacije�iz�leta�2007,�zemljevid�12�statističnih�regij�in�tokratnega�predloga�pokrajinske�
razdelitve�kaže,�da�sta�Posavje�in�Zasavje�eni�redkih,�če�že�ne�edini,�neuslišanih�območij.

Predlagana regionalizacija 2007 – 14 pokrajin
Predlog podprlo 183/212 oz. kar 86% občinskih svetovSedanje�statistične�regije

Predlagana�regionalizacija�2007

Najnovejši predlog razdelitve
Slovenije na pokrajine

Kaj menijo v ostalih občinah?
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POLICISTKA PREPREČILA SAMOMOR – 15. 1. je policistka 
PP Krško v uradnem pogovoru z 59-letno občanko na nabrež-
ju reke Save na Vidmu opazila, da je ta v zelo slabem psihičnem 
stanju, kar bi kmalu lahko postalo usodno za obe, saj je ženska 
nenadoma zavila proti reki in skočila vanjo. Policistka je takoj 
stekla za njo, zabredla v mrzlo vodo, žensko zagrabila za ob-
lačila in ji preprečila, da bi šla še globlje, kjer bi jo zajel močan 
vodni tok. Ženska se je sicer ves čas upirala, a jo je uspelo po-
licistki s telesno silo in strokovnim prijemom zadržati ter iz-
vleči iz vode. Žensko so v nadaljevanju reševalci prepeljali na 
zdravljenje v ustanovo v Ljubljano, sodelavci policistke pa so 
na svojo kolegico izredno ponosni, saj je s svojim ravnanjem in 
pravočasnim ukrepanjem, četudi je pri tem izpostavila lastno 
življenje in zdravje, občanki rešila življenje.

POBEGA S KRAJA NESREČE IN PRED POLICISTI – 2. 2. zve-
čer je 21-letni voznik zaradi nepravilne strani vožnje v ovinku 
v Podvrhu trčil v vozilo, s katerim se je pripeljal 28-letni voz-
nik in zatem peš pobegnil s kraja nesreče. Policisti so ga izsle-
dili na območju občine Krško in ugotovili, da je pred tem vozil 
vinjen, saj je imel v krvi še vedno 0,79 mg alkohola. Krški po-
licisti so 28. 1. pri Malem Mraševem ustavljali 23-letnega voz-
nika, ki je vozil vozilo brez registrskih tablic. A voznik se zanje 
ni zmenil, temveč je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo v 
smeri Drnovega, kjer je v tamkajšnjem krožnem križišču izgu-
bil oblast nad vozilom in trčil v ograjo ob cesti. V nesreči se si-
cer ni poškodoval, zaradi številnih kršitev pa si je prislužil glo-
bo v višini 2320 evrov.

VEČ DIMNIŠKIH POŽAROV – 27. 1. je prišlo do vžiga saj v di-
mniku stanovanjske hiše v Dečnem selu. Požar so pogasili ga-
silci PGD Dečno selo in Globoko. 30. 1. so saje v dimniku zago-
rele v eni izmed hiš v Podgorju pri Pišecah, kjer so gasilci PGD 
Pišece in Bizeljsko razkrili območje okoli dimnika, odstrani-
li del izolacije, dimnik očistili, po končani intervenciji pa stre-
ho ponovno pokrili. Pregretje dimnika v Birni vasi pa je 1. 2. 
povzročilo tolikšno materialno škodo na objektu, da ta ni pri-
meren za bivanje, saj je požar kljub hitri intervenciji gasilcev 
PGD Šentjanž in Sevnica uničil dobršen del strešne konstruk-
cije, strešnikov in lesenega stropa v hiši.

� Zbrala:�B.�M.

Anita Grubar, Kostanjevica na Krki: Tega ob-
dobja si nikakor ne morem predstavljati brez 
glasbe, knjig, plesa in gledališča. Iz domačega 
fotelja sem se lahko udeležila tudi številnih izo-
braževanj, z otroki pa smo si ogledali nekaj gle-
daliških predstav. Seveda smo ob spremljanju 
virtualnih prireditev prikrajšani za marsikaj bi-

stvenega, a je to priložnost, da kultura pride tudi v naš dom.

Matjaž Tasič, Dobravica: Spremljam jih tu in 
tam, sploh če izvajajo nastope znanci ali prijate-
lji, nisem pa nad tem načinom navdušen, pusti-
jo me dokaj praznega. Morda zato, ker sem dol-
go glasbeno nastopal tudi sam in vem, kakšna 
neverjetna medsebojna energija nastane v živo. 
Občinstvo in izvajalci se preprosto zlijejo, tega 

pa preko spleta enostavno ne moreš poustvariti. 

Tanita Lipar, Brežice: Redno spremljam sple-
tne prireditve, predvsem koncerte. Menim, da 
to ni primeren način za ohranjanje kulturnega 
vzdušja in da nas je zelo malo, ki na ta način 
ob večerih spremljamo kulturne prireditve. Kot 
nastopajoča na virtualnih prireditvah pa lahko 
povem, da vsi udeleženci energijo samo daje-

mo, nazaj pa je ne prejemamo, kot bi jo v dvorani z občinstvom.

Fani Žnidar, Sevnica: Virtualnih dogodkov ne 
spremljam, ker nimam računalnika niti mobite-
la, pa tudi sicer ni bilo časa za obiskovanje prire-
ditev. Ko sem bila mlajša, sva se z možem posve-
tila gradnji hiše ter družini, v kateri so odraščali 
štirje otroci. Sedaj so moje veselje vnukinje in 
vnuki, ki včasih celo sodelujejo na kateri izmed 

prireditev, saj je eden od njih pivovar.

Spremljate virtualne dogodke?
Ker kulturni in drugi dogodki v živo že nekaj časa niso do-
voljeni, jih nekateri organizatorji pripravljajo v spletni oz. 
virtualni obliki. Ste morda že spremljali katero od tovr-
stnih prireditev, se vam zdi to primeren način za ohranja-
nje 'kulturnega vzdušja' v okolju?

anketa

Kdaj ste se prvič strokovno 
srečali s filmom/televizijo?
S filmom in televizijo živim 
praktično že več kot 40 let. 
Razlog, da sem z njima že tako 
dolgo povezan, je morda tudi 
ta, da smo imeli včasih v Bre-
žicah za razliko od drugih kra-
jev kar dva kinematografa, v 
bivšem domu JLA in v pros-
vetnem domu. Tako sem lah-
ko že v rani mladosti zelo po-
gosto hodil v kino. Že takrat je 
v meni tlela želja, da bi to oseb-
no zanimanje in strast  vključil 
tudi v svojo profesionalno ka-
riero. V tistih časih – govorimo 
o koncu osemdesetih let prej-
šnjega stoletja – ni bilo tovr-
stnega študija, prav tako pok-
lic filmskega in TV-producenta 
še ni bil uveljavljen. Takrat se 
je govorilo bolj o filmskih or-
ganizatorjih kot pa pravih 
producentih. Ubral sem svojo 
študijsko pot, študiral na lju-
bljanski ekonomski fakulteti, 
a sem vedno bolj čutil željo, da 
bi svoj interes do filma pove-
zal s poslovno platjo, tako da 
sem diplomsko nalogo že pi-
sal s tega področja – tema se 
je nanašala na ekonomsko pro-
blematiko ameriške filmske 
industrije. Kasneje sem iskal 
možnost nadgraditve umetni-
škega znanja z vpisom na po-
diplomski študij, ki ga pri nas 
takrat ni bilo. Zaradi omejenih 
možnostih izvedbe podiplom-
skega študija ob delu sem ko-
lebal med FAMU v Pragi in FDU 
v Beogradu ter se zaradi prak-
tičnih razlogov odločil za Fa-
kulteto dramskih umetnosti 
v Beogradu, kjer sem tudi ma-
gistriral in kasneje, pred de-
setimi leti, tudi doktoriral iz 
dramskih umetnosti. Svoje 
delo producenta ne vidim kot 
službo, ampak način življenja, 
povezavo privatnega interesa, 
strasti  in poslovnega aspekta.

Že leta 2012 ste bili kot 
eden najobetavnejših pro-
ducentov Evrope povabljeni 
v Cannes. Kakšno delo ima 
pravzaprav filmski in TV-
producent?
Producent je ob režiserju naj-
pomembnejši član filmske eki-
pe. On je tisti, ki zbira finanč-
na sredstva za odkup filmskih 
pravic – v primeru, da je film 
posnet npr. po gledališki 
predstavi, romanu, original-
nem scenariju itd. –, angaži-
ra scenariste, režiserja, zbere 
produkcijsko ekipo in optimi-
zira njene sposobnosti. Produ-
cent je najdlje prisoten pri fil-
mu, saj je zraven že v zgodnji 
fazi iskanja ideje, predpro-
dukcije, produkcije, postpro-
dukcije in kasneje tržne ek-
sploatacije, ko film pride v 
kinematografe, kasneje pa trži 
TV-pravice itd. Ob tem je tre-
ba omeniti, da pri nas pozna-
mo predvsem koncept avtor-
skega filma, ko pride avtor do 
producenta, in produkcije ve-

činoma zaenkrat pri TV-seri-
jah, ko producent pride z ide-
jo in poišče ustrezne režiserje 
ter jih povabi k sodelovanju.

Na omenjeni dogodek v 
Cannes ste bili povabljeni 
tudi kot producent uspeš-
ne nadaljevanke Na terapi-
ji in Gazvodovega filma Izlet. 
Pod koliko filmov in drugih 
žanrov ste se doslej podpisa-
li, katere bi vi izpostavili, se 
vam je kateri še posebej vtis-
nil v spomin in zakaj?
Naj omenim, da sem solastnik 
produkcijske hiše Perfo, kjer 
sva z drugim solastnikom An-
drejem Štritofom zasnovala 
eno redkih produkcijskih hiš 
v Sloveniji, ki je zelo aktivna 
na vseh treh področjih AV-pro-
dukcije. Snemamo namreč raz-
lične vrste TV-oglasov, filme in 
nadaljevanke. Doslej sem so-
deloval pri snemanju več kot 
sto oglasov, kot producent oz. 
koproducent sem bil podpisan 

pri vsaj 15 celovečernih filmih, 
devetih TV-serijah in še veliko 
kratkih filmih. Sicer se držim 
reka, da je najljubši projekt tis-
ti, ki šele pride oz. je v nasta-
janju. Na vsakega od teh sem 
tako ali drugače navezan, vsak 
nosi določen spomin, tako da 
težko katerega koli izposta-
vim. Moram reči, da sem zelo 
zadovoljen, da sem doslej lah-
ko sodeloval pri ustvarjanju 
celovečernih igranih filmov 
z odličnimi slovenskimi reži-
serji, kot so Nejc Gazvoda, Jan 
Cvitkovič, Marko Naberšnik, 
pa tudi s kar nekaj tujimi re-
žiserji, kot so Christos Nikou, 
Dragan Bjelogrlić, Darko Bajić, 
Dalibor Matanić, Mikhail Bo-
rodin ... Od mnogih zanimivo-
sti pa bi mogoče izpostavil, da 
smo z Naberšnikom leta 2014 
skupaj z avstrijskim producen-
tom ob 100-letnici posneli film 
o prvi svetovni vojni ’Gozdo-
vi so še vedno zeleni’, in sicer 
brez javnih sredstev, gverilsko, 

s kompletno slovensko ekipo, 
a v nemškem jeziku. Bil je tudi 
nominiran za najboljši avstrij-
ski film. Svečana gala podeli-
tev v dunajski mestni hiši mi 
bo vsekakor ostala globoko v 
spominu.

Lani je zasijal vaš projekt 
Apples (Sadeži pozabe) in 
požel navdušenje med film-
skimi kritiki po vsem svetu 
– je bila srhljiva preroškost 
tega filma? O pandemi-
ji izgube spomina? Kakš-
no vlogo ste imeli pri tem 
grško-poljsko-slovenskem 
sodelovanju?
Gre za otvoritveni film sek-
cije Horizonti v sklopu prve-
ga filmskega festivala, ki se je 
po ’lockdownu’ zgodil v živo, 
v Benetkah. Režiser tega fil-
ma Grk Christos Nikou je sce-
narij začel pisati že pred šesti-
mi leti, ko še nihče ni mogel 
slutiti kakršne koli pandemi-
je in je bila res neka preroš-
kost v tem, zato je film še toli-
ko bolj aktualen. Gre za odličen 
film, ki je uspešen na mnogih 
tujih festivalih in je tudi gr-
ški kandidat za oskarja. Je tudi 
prejemnik nagrade vodomec 
za najboljši film na mednaro-
dnem ljubljanskem filmskem 
festivalu Liffe 2020. Lahko še 
omenim, da se je pri tem fil-
mu, pri katerem sem bil eden 
od dveh slovenskih koprodu-
centov, v zaključni fazi kot iz-
vršna producentka pridružila 
velika svetovna filmska zvez-
da in dobitnica dveh oskarjev 
Cate Blanchett.

Kako ocenjujete stanje film-
ske in TV-produkcije pri nas 
in drugje po svetu v luči tre-
nutne situacije, ko je sne-
manje omejeno, oteženo in 
so kinematografi že dolgo 
časa zaprti? 
V času pandemije so ljudje še 
toliko bolj iskali avdiovizualne 
vsebine, se pravi filme in TV-
-serije. To pomeni, da je film-
ska dejavnost izjemno živa, is-
kana. Tudi mi sedaj snemamo 
novo nadaljevanko v zelo ote-
ženih okoliščinah (merjenje 
temperature dvakrat na dan, 
maske, testiranje …), a snema-
nje poteka, kar se mi zdi ključ-
no. Da ne klonemo, ne usta-
vimo delovnega procesa, da 
ustvarjamo nekaj novega. Po 
celem svetu se išče način, da 
se filmska industrija ne usta-
vi. Žal so kinematografi že ne-
kaj časa zaprti, kar je res velika 
izguba za filmsko doživljanje 
vsakega posameznika. Bojim 
se za nadaljnjo usodo kine-
matografov pri nas in po sve-
tu. Verjamem, da bodo v naši 
Art kino mreži – združenju ki-
nematografov in prikazovalcev 
kakovostnega in umetniškega 
filma Slovenije našli pot, kako 
naprej. Velik strah na globalni 
ravni pa je, kako se bo t. i. ame-
riška blockbuster produkcija 

Aleš Pavlin, filmski in TV-producent:

Posavje je kulturno vrelišče
LJUBLJANA, BREŽICE – Pred bližajočim se slovenskim kulturnim praznikom smo se pogovarjali z Alešem 
Pavlinom, Brežičanom po rodu, ki je že zelo uveljavljeno ime v svetu filma in televizije ter se je podpisal že 
pod številne filme, serije in oglase. Spregovoril je o svojem producentskem delu, sodelovanju z režiserji, 
zaprtju kinematografov, študijskem delu, spominih na svoj rodni kraj in še čem.

Brežičan Aleš Pavlin, letnik 1970, je leta 1994 diplomiral na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2011 pa doktoriral iz dram-
skih umetnosti s področja produkcije filma in televizije na Fa-
kulteti dramskih umetnosti v Beogradu. Med letoma 1995 in 
1999 je deloval v vlogi filmskega in televizijskega producenta na 
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Ljubl-
jana, hkrati pa je sodeloval s Televizijo Slovenija in Kanalom A 
kot zasebni televizijski producent. Med letoma 1999 in 2002 je 
bil direktor marketinga in kinodistribucije ter uradni zastopnik 
multinacionalke United International Pictures (UIP) pri podjet-
ju Karantanija Cinemas. Leta 2002 je prevzel mesto izvršnega 
direktorja festivalov Golden Drum – Mednarodni oglaševalski 
festival Nove Evrope in SOF – Slovenski oglaševalski festival. V 
letih 2004 do 2006 je bil član uprave podjetja Kolosej kinema-
tografi. Leta 2006 je postal partner in solastnik v produkcijski 
hiši Perfo d.o.o. Bil je tudi avtor mnogih strokovnih prispevkov 
v Marketing Magazinu in marketinški strani Dela, kjer je pisal 
predvsem o povezavi med filmom in marketingom. Leta 2012 
ga je European Film Promotion’s (EFP) izbral za »Producenta v 
vzponu«, programa »Producers on the move«, ki ga organizira v 
sklopu filmskega festivala v Cannesu. V letih 2012 do 2017 je bil 
član Sveta za radiodifuzijo RS. Je član Evropske filmske akade-
mije (EFA) in glasuje za »evropske oskarje« ter Kluba evropskih 
producentov (EPC). Od leta 2012 je docent na ljubljanski AGRFT 
in nosilec predmetov s področja AV-produkcije. Redno gostuje 
kot predavatelj na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu.
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plasirala v prihodnosti. V času 
zaprtja kinematografov je priš-
lo do večjega porasta in pove-
čanja moči ponudnikov digital-
nih vsebin, kot so npr. Netflix, 
Amazon, Apple TV+, Disney+ 
... Ti ponudniki sedaj cvetijo. 
Sama dejavnost filmske in TV-
-produkcije bo nedvomno šla 
naprej, način konzumacije po-
sameznih vsebin pa bo verje-
tno drugačen.

Slovenci poznamo predv-
sem režiserje, ki jim uspe 
v tujini. Kaj pa producen-
ti? Vas je več uspešnih, kot 
ste vi?
Producenti smo po navadi bolj 
v ozadju, se ne izpostavljamo, 
v prvi plan potiskamo avtor-
je, torej režiserje, in pa tudi 
igralce. Uspeh slovenskega 
producenta predstavlja vsak 
uspešen slovenski film pa 
tudi pridobitev projektov, ko-
produkcij in koprodukcijskih 
partnerjev, zato ni potrebna še 
dodatna izpostavljenost. Slo-
venci smo kot producenti zelo 
uspešni tudi pri pridobivan-
ju evropskih sredstev iz ev-
ropskih javnih skladov, pred-
vsem v razredu držav z nižjo 
produkcijsko kapaciteto. 

Približuje se kulturni praz-
nik, ki bo letos drugačen kot 
po navadi, brez živih dogod-
kov in prireditev. Kakšne 
bodo po vašem mnenju po-
sledice takšnega ’uživanja’ 
kulture, ’online’?
Osebno to jemljem kot fazo 
stanja zamrznjenosti. Veli-
ko sem hodil v gledališče in v 

tem času ga kot ’online’ ne mo-
rem tako dojemati, kot ga doži-
vljam fizično, v živo. Podobno 
je glede filma. Ogled prek sple-
ta ni in nikoli ne bo primerljiv 
z užitkom gledanja v kinema-
tografu. Grozljivo je na glasbe-
nem področju, kjer sicer z obi-
lo inovativnosti velika imena 
občasno najdejo stik z občin-
stvom – sijajen primer je bil 
recimo koncert ’Idiot Prayer’, 
ki ga je Nick Cave sam izvedel 
v Alexandra Palace lani poleti 
–, drugače pa se je možnost ži-
vih nastopov popolnoma usta-
vila. Verjamem, da bodo še kar 
nekaj časa ostale omejitve gle-
de števila obiskovalcev, a vse-
eno komaj čakam, da se znova 
vrnejo živi kulturni dogodki. 
Ne verjamem, da lahko neke 
hibridne oblike enakovredno 
nadomestijo klasične, z živim, 
neposrednim kontaktom, ki je 
v tem primeru nujen. Sicer pa 
kulturo čutim kot nekaj izje-
mno pomembnega za kvaliteto 
življenja posameznika, za našo 
državo in naš narod, to ne sme 
biti samo floskula. Želim si, da 
ostane pomemben del našega 
življenja. Na mnogih področ-
jih imamo namreč dobre, tudi 
odlične ustvarjalce.

Zanimivo je, da ima Posav-
je kar nekaj priznanih film-
skih ustvarjalcev ali ljubitel-
jev snemanja, od Kozoleta, 
Podgorška, Jagrič Pirčeve 
do Reškove oz. Kukle, ki se-
daj prihaja med mlajšimi. 
Ste s katerimi sodelovali že 
večkrat?
Damjan Kozole je verjetno 

mednarodno najbolj prepo-
znaven slovenski režiser. S 
Sašem Podgorškom sem kot 
producent sodeloval pri mno-
gih oglasih, ki jih je ustvarjal z 
našo produkcijsko hišo Perfo. 
Rahela Jagrič Pirc je naša stal-
na sodelavka pri nadaljevan-
kah, ki jih delamo za POP TV, 
smo jo že tudi vključili kot re-
žiserko npr. v seriji Najini mo-
stovi. Kukle se spominjam kot 
ene bolj opaznih študentk. 
Omenil bi tudi mojega nekda-
njega študenta Jako Krivca, ki 
se razvija v odličnega športne-
ga režiserja. Kot zelo perspek-
tivnega aktualnega mladega 
študenta pa bi omenil še Fili-
pa Jembriha, ki je tudi iz Bre-
žic. Zdi se mi, da je Posavje 
večno kulturno vrelišče, kar 
dokazujejo vsa ta našteta ime-
na in še marsikdo drug. Lahko 
bi rekli, da je vrelec, ki očitno 
ne bo nikoli usahnil.

Nekatera društva v Posav-
ju zelo uspešno delajo na 
spoznavanju mladih s fil-
mom in videom (DZMP, LIJA-
media …). Se vam zdi, da bi 
ta snemalni, filmski del kul-
ture moral preiti v pomem-
bnejšem delu v učne progra-
me osnovnih in srednjih šol?
Vsaka takšna možnost mla-
dih, da se filmsko udejstvuje-
jo, je zagotovo nekaj pozitiv-
nega. To je prva stopnička, s 
pomočjo katere se mladi in ot-
roci spoznajo s tem svetom ter 
jih lahko spodbudi, da se v tem 
najdejo, se z njim poistovetijo 
in jih popelje na profesional-
no pot. Zato se tudi strinjam, 

da bi bil filmski del kulture del 
učnih programov. Neki posku-
si so že bili, kolikor vem, ima-
jo v Ljutomeru umetniško gi-
mnazijo, kjer je ta smer že bolj 
izpostavljena.

Predavate tudi na AGRFT, 
zdaj že nekaj mesecev na 
daljavo. Kakšna je interak-
cija s študenti?
Vesel sem, da sem uspel lan-
skoletne študente sploh fizič-
no spoznati, saj sem bil na za-
četku študijskega leta vsaj 
nekajkrat z njimi v živo v pre-
davalnici, vse ostalo je bila 
komunikacija preko Zooma. 
Moram reči, da sem na gene-
racijo, ki sem jo imel sedaj, iz-
jemno ponosen in ji tudi hva-
ležen, ker so bili študenti tako 
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aktivni in odzivni, seveda gle-
de na vso situacijo in dejstvo, 
da je bil vsak v svoji sobi in 
smo imeli določeno interakci-
jo. Trudil sem se, da kljub tre-
nutni situaciji kvalitetno izpe-
ljemo program, in zdi se mi, da 
smo ga. Želim si, da vse to čim 
prej mine in se bomo spet lah-
ko normalno srečevali v pre-
davalnici ter bodo tudi vaje in 
snemanja potekali brez težav, 
sedaj so namreč možnosti sne-
manja zelo otežene.

Po rodu ste Brežičan, še kaj 
zahajate v te konce? Po čem 
si boste najbolj zapomnili 
svoj rodni kraj?
Tako je. V zadnjem letu je bilo 
sicer malce težje in redkeje, 
drugače pa redno prihajam 

v Brežice in tudi spremljam, 
kaj se v domačih koncih do-
gaja. Nikoli nisem izgubil za-
nimanja za ta kraj in ga vedno 
nosim v sebi. V bistvu sta dva 
kraja, ki sta me izoblikovala – 
prvo je Bizeljsko, od koder iz-
haja naš rod, druge so Breži-
ce, moj rojstni kraj, kjer sem 
imel zelo lepo in bogato otro-
štvo v smislu, da so bile Bre-
žice v osemdesetih duhovno 
zelo bogat kraj, ki je že dišal 
po mestu, v katerem se je sre-
čevalo več narodov, vsak s svo-
jo kulturo in običaji, živeli smo 
v enem takem lepem sožitju. 
Prepričan sem, da je ta razno-
rodnost vsakemu, ki je to želel, 
dala veliko. 

Rok Retelj, 
foto:�Fulvio�Grissoni

Skupno število okuženih se je 
22. januarja prvič po začetku 
decembra spustilo pod 1000, 
v torek je bilo v Posavju 846 
oseb z aktivno okužbo s ko-
ronavirusom, več kot tretjina 
v občini Krško. Po novem je z 
okužbami najmanj obreme-
njena občina Brežice, ki ima 
edina manj kot 1000 prime-
rov na 100 tisoč prebivalcev, 
najbolj okužena posavska ob-
čina pa je zdaj že nekaj časa 
občina Radeče (1642/100 ti-
soč), kjer so imeli 20. januar-
ja z 19 primeri okužbe najviš-
ji dnevni porast doslej. Ravno 
v vseh treh manjših posavskih 
občinah (tudi še v Kostanjevi-
ci na Krki in Bistrici ob Sotli) 
število okuženih spet (vsaj ra-
hlo) narašča, medtem ko je v 
treh večjih občinah ustalje-
no ali rahlo pada. Povprečno 
dnevno število okužb v zad-
njem tednu je nehalo upadati 
in zdaj znaša dobrih 60, kar je 
žal še precej daleč od številke 
50, ki je eden od kriterijev za 
prehod Posavja v rdečo fazo in 
pogoj za sproščanje ukrepov. 
Po dnevnem povprečju novih 
okužb smo že nekaj dni spet 
na vrhu regijske lestvice, že 
dolgo smo prvi tudi po števi-
lu aktivnih primerov na sto ti-
soč prebivalcev.

Na covid oddelku bistveno 
manj stanovalcev DU

V zadnjih 14 dneh so v Splo-
šni bolnišnici Brežice skupno 
število postelj na covid oddel-
ku zmanjšali z dosedanjih 45 
najprej na 35 postelj in ta te-
den na 30 postelj, navaja direk-
torica Anica Hribar. Trenutno 
se je številka ustalila pri 26–30 
zasedenih posteljah. »Trenutno 
s takšno kapaciteto pokrivamo 
potrebe Posavcev. Iz drugih re-
gij od novega leta dalje pacien-
tov ne sprejemamo,« pravi in 
postreže s podatkom, da se je 
na včerajšnji dan (v sredo) na 
covid oddelku zdravilo 26 bol-
nikov. »Bistveno se je znižalo 
število bolnikov iz domov upo-
kojencev. Trenutno imamo na 
oddelku le še enega,« dodaja. 
Po njenih opažanjih je razbra-
ti trend zmanjševanja okužb, 
predvsem pa hospitalizacij. 
»Menim, da k temu pripomore 
dejstvo, da se je število okužb 
v domovih upokojencev bi-
stveno zmanjšalo. Kljub temu 
da praktično več ne zdravimo 
bolnikov iz DU, pa je povpreč-
na starost bolnikov, ki se zdra-
vijo na covid oddelku, 76 let. 
Ostaja torej enaka, kot je bila 
v času, ko so polovico postelj-
nih kapacitet zasedali bolniki 
iz DU,« pojasnjuje Hribarjeva 

in dodaja, da se je v SB Brežice 
od 370 zaposlenih doslej cepi-
lo 115 oseb ali 31 %, približno 
toliko je v zadnjih treh mesecih 
covid-19 tudi prebolelo. 80 za-
poslenih je bilo prejšnji teden 
cepljenih že drugič.

Cepljenje z drugim odmerkom

V ZD Krško so novo pošiljko 
cepiva prejeli v torek, name-
njeno je za cepljenje z drugim 
odmerkom. Po besedah direk-
torice Tatjane Fabjančič Pa-
vlič bodo cepili osebe, ki so 
prvi odmerek prejele v tednu 

od 11. 1. do 15. 1. »Pre-
jeli smo 43 vial, kar za-
došča za cepljenje 258 
oseb. Cepili bomo od 
torka do četrtka v po-
sameznih splošnih am-
bulantah pri izbranih 
osebnih zdravnikih,« je 
pojasnila. Kot je še na-
vedla, je bilo do minule-
ga torka s cepivom pro-
ti covidu-19 cepljenih 
441 oseb – 58 % pacien-
tov in 42 % zaposlenih v 
zdravstvu, socialnih za-
vodih, lekarnah, VDC … 
V mesecu januarju so te-
stirali 1925 oseb, v tem 
tednu tudi 222 iz vzgoj-
no-izobraževalnih zavo-
dov, med katerimi je bilo 
3 % pozitivnih. Direkto-

rica ZD Krško je še omenila, da 
se je proti sezonski gripi cepi-
lo 1240 oseb, v ZD Krško pa 
do sedaj niso imeli potrjenega 
primera sezonske gripe. Tudi v 
ZD Brežice, kot nam je sporo-
čil direktor Dražen Levojević, 
zaradi zmanjšanih dobav cepi-
va v teh dneh cepijo uporabni-
ke z drugim odmerkom cepiva. 
Potekajo redna tedenska testi-
ranja zaposlenih, testiranja 
simptomatskih oseb (1. in 2. fe-
bruarja so vzeli 63 brisov), na 
presejalnem testiranju prebi-
valstva so minula petek in po-
nedeljek testirali 183 oseb, de-

vet je bilo pozitivnih. Do sedaj 
je bilo v ZD Brežice proti gri-
pi cepljenih 919 uporabnikov, 
v ambulantah družinske me-
dicine pa so zaznali le en tovr-
sten primer.

Precepljenost med 
stanovalci visoka

O razmerah v domovih starej-
ših smo povprašali direktori-
co DUO Impoljca Darjo Cizelj, 
ki je povedala, da imajo v po-
sebni enoti na Impoljci tre-
nutno 18 stanovalcev v rdeči 
coni, tako da se situacija, tako 
kot v DU Brežice in DU Sevni-

ca, umirja. V Brežicah so rde-
čo cono ukinili 26. januarja, 
v Sevnici pa imajo le še nekaj 
stanovalcev, ki bolezen prebo-
levajo. »Skupno je v Brežicah 
in v Sevnici ’prekuženih’ prib-
ližno 75 % vseh stanovalcev in 
stanovalk, precepljenost pa je 
tudi visoka, saj se je cepila (že 
dvakrat) velika večina stano-
valcev, ki so bili lahko ceplje-
ni. Cepila se je tudi že približno 
četrtina zaposlenih, ki še niso 
imeli okužbe,« je sporočila in 
dodala, da je v njihovih domo-
vih umrlo 33 stanovalcev, ki so 
bili okuženi s covidom-19.
 Rok Retelj

Za naslednjo številko, ki bo izšla 18. februarja, 
pripravljamo tematske strani Urejamo dom.

Vabljeni k sodelovanju in vaši promociji!

Rezervacije sprejemamo na: 
07 49 05 780 | marketing@posavje.info

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Epidemija se pri nas umirja prepočasi
POSAVJE – V zadnjem času se je epidemiološka slika Posavja v primerjavi z enim mesecem nazaj bistveno izboljšala, a povprečno dnevno število okužb v zad-
njem tednu je tako rekoč nehalo upadati, kar daje občutek, da se nikakor ne moremo premakniti z mrtve točke. Spodbuden je podatek, da so v brežiški bolnišnici 
zmanjšali število postelj na covid oddelku.

Cepljenje� zaposlene� v� ZD� Sevnica�
(foto:�ZD�Sevnica)
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POSAVJE – 17. januarja, na 
god sv. Antona Puščavnika, 
zavetnika živinorejcev, ki 
mu pravijo tudi prašičkar, 
saj je na njegovih slikah ali 
kipih vedno ob njem pra-
šiček, so partnerji projek-
ta Črno-belo bogastvo s Kr-
škega polja zaradi trenutnih 
razmer izvedli spletni Zoom 
dogodek Antonovo 2021.

Omenjen projekt, katerega 
skupna vrednost je 126 tisoč 
evrov, sofinancira pa ga Evrop-
ski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, se je prevesil v dru-
go fazo, v okviru katere so kre-
irali nove, posebne krožnike s 
prigrizki krškopoljca, je uvodo-
ma dejala Janja Jordan z Ob-
čine Krško (poleg nje v pro-
jektu sodelujejo tudi Posavski 
muzej Brežice, Gostilna Kunst 
1966, Kmečka zadruga Sevni-
ca in Društvo rejcev krškopolj-
skih prašičev). Spomnila je, da 
so do zdaj v sklopu projekta iz-
vedli študijsko turo za novinar-
je v deželo krškopoljca, uredili 
kar nekaj točk za fotografira-
nje s simbolom krškopoljca in 
oblikovali akcijski načrt za ra-
zvoj gastronomskega turizma 
v Posavju, v nadaljevanju pa 
želijo oblikovati tudi nove tu-
ristične produkte, da bo bla-
govna znamka krškopoljca še 
bolj prepoznavna. Direktorica 
PMB Alenka Černelič Krošelj 
je med drugim omenila, da so 
v muzeju v teku projekta sami 

spekli »salovčke« oz. piškote, 
narejene s pomočjo svinjskega 
sala. »Ta dogodek tudi sovpa-
da z začetkom leta, v katerem 
je Slovenija postala evropska 
gastronomska regija,« je še 
dodala in ob tem predstavila 
nekaj starejših in novejših fo-
tografij, povezanih s krškopolj-
cem in aktivnostmi projekta.

Ob Antonovem 2021 so prip-
ravili poseben Antonov kro-
žnik z izdelki iz krškopoljca, ki 
so ga ob tej priložnosti pokusi-
li in pokomentirali Anton Kre-
gar, Katarina Simončič, De-
jan Mastnak, Nuša Derenda 
in dr. Janez Bogataj. Kot je ob 
tem predstavil Srečko Kunst, 
so pripravili hrenov mousse s 
prekajeno kračo krškopoljca, 
pujskov paté z lešniki in pršu-

tom krškopoljca, hrbet krško-
poljca z gorčično omako in za 
sladico še šarkelj, ki sicer nima 
neposredne povezave s praši-
čem, a se je jedel na kolinah. 
»V projektu smo želeli priva-
biti tudi mlajšo generacijo, da 
ji še bolj približamo krškopolj-
ca, zato smo pripravili promo-
cijske filme, krškopoljca bomo 

aplicirali tudi s pomočjo tehno-
logije obogatene resničnosti,« 
je navedla Jordanova. Na koncu 
je Kunst vodil še licitacijo kar 
dveh svinjskih krač. Prodali so 
ju za 100 in 80 evrov, največ 
so ponudili družina Ivanšek z 
Zasapa, ki redi krškopoljce, in 
Andrej Kastelic. Denar od lici-
tacije bo šel Društvu rejcev kr-
škopoljskih prašičev. 
 R. Retelj

Zakaj se pojavi vraščanje?
Zaradi: 
• nepravilnega striženja 
• neprimerne obutve
• poškodbe nohta
• dednosti
• zadebeljenih nohtov

Kako zdravimo vraščen noht?
Vraščen noht zdravimo z medicinsko VHO 
sponko. Gre za tanko jekleno žičko, ki omogo-
či vraščenemu nohtu, da se poravna in začne 
pravilno rasti.

Nohtna VHO sponka se namesti na desni in levi 
rob vraščenega nohta, ga privzdigne in na pov-
sem NEBOLEČ, HITER in predvsem UČINKOVIT 
način povzroči, da le ta pridobi pravilno obli-
ko in rast.

Prednosti VHO sponke?
• takojšnje olajšanje in razbremenitev 

področja okoli nohta,

• neboleče zdravljenje,
• odlično prilagajanje sponke ne glede na 

obliko nohta,
• nobenih težav pri nošenju obutve,
• možnost športnih aktivnosti takoj po 

namestitvi,
• nemoteno delo, ni potrebna bolniška in 

lahko hodimo v službo, medtem ko je pri 
operativnem posegu potreben dodaten 
počitek.

KONEC VRAŠČENIH NOHTOV

AN.NIKA medicinska pedikura Krško, Ul. mladinskih del. brigad 2a v Leskovcu pri Krškem 
040 334 352 | www.annika.si | annika-krsko@annika.si
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V centrih AN.NIKA so edini v Sloveniji, ki 
nameščajo VHO medicinske sponke in 
tako omogočajo zdravljenje vraščenega 
nohta z revolucionarno metodo, prizna-
no s strani nemških medicinskih univerz 
ter zdravnikov. S pomočjo VHO medicin-
ske sponke so v AN.NIKI uspešni tako pri 
lažjih oblikah vraščenega nohta kot tudi 
pri tistih, kjer je bil kirurški poseg enkrat 
ali večkrat neuspešno opravljen.

V centrih medicinske pedikure AN.NIKA rešimo še tako zapletene prob-
lematike na stopalih, saj nas odlikuje več kot 15 let izkušenj in znanje, 
pridobljeno v tujini. Specializirani smo za reševanje vraščenih nohtov z 
VHO sponko, sanacijo glivičnih okužb nohtov in poškodovanih nohtov, 
bradavic, otiščancev in kurjih očes.

Pripravili so Antonov krožnik

Krožnik� z� izdelki� iz� krškopoljca� sta� pohvalila� tudi� Dejan�
Mastnak�in�Nuša�Derenda�(foto:�zajem�zaslona).

Državna sekretarka Mateja 
Ribič je v prvi vrsti pohvalila 
delo zaposlenih, ki so uspeš-
no ubranili ustanovo ter nje-
ne stanovalce in zaposlene 
pred vdorom okužb v spomla-
danskem obdobju, medtem ko 
so se bili primorani z agresiv-
nim koronavirusom spopasti 
v drugem valu: »Bilo je težko. 
Težko tudi zaradi tega, ker je v 
domu povprečna starost zapo-
slenih več kot 50 let.« Pri tem 
je poudarila, da je izredno po-
membno, da so bili na vdor vi-
rusa zaposleni dobro priprav-
ljeni, saj so ob rednem delu 
med prvim in drugim valom 
okužb veliko časa namenili iz-
obraževanju, usposabljanju in 
organizacijski pripravi dela in 
prostorskih rešitev ter ukre-
pov v primeru okužb, kar se je 
izkazalo za učinkovito. Ob tem 
je Ribičeva povedala, da so se 
za cepljenje odločili vsi stano-
valci, ki v tem obdobju niso 
zboleli, večina pa jih je prejela 
tudi že drugo dozo cepiva: »Ve-
seli pa me tudi, da so se zapos-
leni cepili. Tako je zaposlenih, 
ki so bili okuženi ali so se ce-
pili, v tem domu zaščitenih več 
kot 80 %, zelo pomembno pa 
je, da se je cepila tudi direkto-
rica oz. celotno vodstvo doma, 
kar daje lep zgled za vse za-
poslene.«

Zaščitena je večina stanovalcev
KRŠKO – Dom starejših občanov Krško je 23. januarja obiskala državna sekretarka na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič. Kot je dejala, ne glede na še vedno slabo epidemi-
ološko sliko v regiji v domu že več kot mesec dni niso zabeležili nobene nove okužbe.

Direktorica doma Ani Nuša 
Masnik je povedala, da je bilo 
v domu med 18. novembrom 
in 23. decembrom lani okuže-
nih 173 stanovalcev in 62 za-
poslenih, okužba pa je trajala 
štiri tedne in dva dni. Večina 
stanovalcev je okužbo prebole-
la brez dodatnih zdravstvenih 
zapletov, nekaj jih je potrebo-
valo bolnišnično zdravljenje, 
20 stanovalcev pa je od izbru-
ha virusa do konca leta pre-

minulo, pri čemer smrti v pri-
merjavi s preteklimi leti ni 
bilo bistveno več. Danes je v 
DSO nastanjenih 184 stano-
valcev. Vsi stanovalci, ki okuž-
be niso preboleli, so v tem času 
že prejeli drugi odmerek cepi-
va, prvi odmerek pa tudi vsi, ki 
so bili v domsko oskrbo spre-
jeti na novo. »Tako je danes 
v hiši 29 cepljenih stanoval-
cev in v veliko veselje nam je 
bilo, da nihče izmed teh ne po 
prvem ne po drugem odmerku 
ni imel stranskih učinkov. Med 
zaposlenimi je cepljenih 60 % 
vseh, ki še niso bili okuženi 
(razen tistih na porodniškem 
dopustu ali dolgotrajnih bol-
niških odsotnosti): »Menimo, 
da biti cepljen v tem času ni ka-
zen, ampak privilegij. Mnogi bi 
se namreč želeli cepiti, pa ni-
majo te možnosti. Ob dilemah, 
ali cepiti da ali cepiti ne, je ob 
dejstvu, da gre za novo cepi-
vo in nov virus verjetno mod-
ro verjeti stroki, ne pa nekim 
prehitrim zaključkom o teoriji 
zarote. Mi smo na strani, da se 
cepimo.« Povedala je tudi, da 
ima zavod že več kot 500.000 
evrov terjatev do države iz 
nastalih stroškov pri izvajanju 
protikoronskih zaščitnih ukre-
pov, Ribičeva pa je zagotovila, 
da bo zavod vsekakor dobil po-
vrnjene stroške tako iz naslo-

va povečanja stroškov naba-
ve varovalne opreme kot tudi 
iz naslova izpada finančnih 
sredstev na račun nesprejema 
novih stanovalcev v domsko 
oskrbo v času epidemije, da 
pa so na ministrstvu zagotovili 
domovom skupno okoli 30 mio 
evrov za dodaten kader, saj se 
zavedajo, da se s kadrovsko 
podhranjenostjo spopadajo 
v vseh domovih za starejše. 

Tri dni kasneje, 26. januarja, 
je Ribičeva še enkrat obiskala 
DSO Krško, tokrat v spremstvu 
sodelavk na ministrstvu mag. 
Andrejke Znoj ter dr. Magda-
lene Šverc. Beseda na delov-
nem sestanku z direktorico, 
glavno sestro in skrbnikom 
informacijskega sistema v 
DSO je tekla o izzivih in potre-
bah digitalizacije in informa-
tizacije doma, katerega cilj je, 
kot je za naš časopis povedala 
Masnikova, dostopnost do in-
formacij za vse zainteresirane 
deležnike od ustanovitelja do 
svojcev stanovalcev. Sicer pa 
so obiski stanovalcev v domu, 
ob upoštevanju vseh zaščitnih 
ukrepov in po predhodni na-
javi, ponovno omogočeni vse 
dni v tednu, in sicer med 9. in 
17. uro. 

 Bojana Mavsar

Državna�sekretarka�Mateja�
Ribič� ob� obisku� krškega�
DSO,�zadaj�direktorica�doma�
Ani�Nuša�Masnik�(foto:�DSO�
Krško)

VELIKO�MRAŠEVO,�PETRINJA�–�Na�pomoč�nesrečni�hrvaški�
Petrinji� so�priskočili� tudi�v�gradbenem�podjetju�Grameks�
iz�Velikega�Mraševega.�Preko�znanca�iz�Zagreba�so�namreč�
izvedeli�za�družino�vojnega�invalida�z�invalidnim�otrokom,�ki�
ji�je�potres�poškodoval�hišo,�ter�ji�dostavili�in�donirali�bivalni�
kontejner. P. P.

BREŽICE – V Združenju slovenskih častnikov (ZSČ) Brežice so se 
na pobudo predsednika Boruta Suše in sekretarja Janeza God-
lerja odločili za zbiranje materialne pomoči za prizadete v po-
tresu, ki je v tednu med božičnimi in novoletnimi prazniki razde-
jal hrvaško mesto Petrinja z okolico. »Odziv članov ZSČ Brežice 
in občanov občine Brežice je bil po pričakovanju takojšen,« spo-
roča predsedstvo brežiškega častniškega združenja. Pomoč, ki 
so jo zbrali v času od 30. decembra 2020 do 2. januarja 2021, so 
nato naslednji dan že prepeljali na Hrvaško in jo predali pred-
sedstvu HČZ Samobor in Sveta Nedelja, ki je skupaj s pomočjo, 
zbrano pri njih, poskrbelo za dostavo le-te prebivalcem na ob-
močju Petrinje in okolice.  R.�R.,�vir:�ZSČ�Brežice

Tudi častniki na pomoč Petrinji

Zbrano�materialno�pomoč�so�predali�hrvaškim�kolegom.
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Stanovanjski sklad RS ima v dveh povezanih stanovanjskih blokih imenovanih »Pod 
obzidjem«, ki sta locirana na naslovu Pod obzidjem 32 in Černelčeva cesta 4a, v samem 
centru mesta, v lasti 6 stanovanj, ki jih oddaja v stroškovni najem.

V bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura, kot so šole, vrtec, lekarna, regionalna 
bolnišnica in zdravstveni dom, mladinski center, trgovine itd. Objekt spada med »skoraj nič 
energijske objekte« in je uvrščen v odličen energetski razred A1. 

STANOVANJSKI SKLAD RS ODDAJA V 
NAJEM NOVA STANOVANJA V BREŽICAH

Kontakt: 📧📧 ssrsinfo@ssrs.si    ☎ 01 4710 500

Stanovanja se v najem oddajajo  na podlagi Javnega razpisa za najem, ki je objavljen na 
povezavi www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/.  Velika so od 81,9 do 97,6 m2, mesečna 
najemnina pa znaša od 504,00 € do 641,00 €. Vsakemu stanovanju pripada shramba v etaži, 
kjer se nahaja stanovanje in parkirno mesto v kleti objekta.

Vabimo vas, da si našo ponudbo ogledate na spletni strani 
www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ter oddate vlogo za najem stanovanja 

in se do prvih pomladnih dni že vselite v novo stanovanje.

KRŠKO – Na severni strani stadiona Matije Gubca v Krškem, med 
glavnim igriščem in igriščem z umetno travo, že nekaj tednov po-
tekajo gradbena dela. Gre za urejanje izlivnega dela potoka Žla-
povec, ki je v zadnjih nekaj 100 metrih sicer 'skrit' pod zemljo. 
Dela pri ureditvi, katere investitor je javno podjetje Infra, saj gre 
za še nedokončan projekt v okviru urejanja območja akumula-
cijskega bazena za HE Brežice, so v zaključni fazi. 
Medtem pa se pripravlja tudi gradbišče na južni strani stadiona 
oz. na degradiranem območju ob ograji teniških igrišč, kjer bo 
Občina Krško v okviru projekta Doživi energijo Save (v njem po-
leg občine sodelujejo še CPT Krško, Ribiška družina Brestanica 
– Krško, Agro Posavje in Ribogojstvo Colarič) uredila postajali-
šče za avtodome, izvajalec del pa bo podjetje Kostak. Urejenih bo 
12 parkirnih mest za avtodomarje, postajališče pa naj bi bilo po 
terminskem planu urejeno do konca maja 2021. Vrednost ure-
ditve postajališča znaša okoli 180 tisoč evrov. P. P.

Urejajo izlivni del Žlapovca

Potok� Žlapovec,� ki� izvira� v� bližini� Čreteža� nad� Krškim,�
'ponikne'�pod�Leskovško�cesto�in�v�zadnjih�nekaj�100�metrih�
pred�izlivom�v�Savo�teče�pod�zemljo.

Gospostvo in grad, prvotno 
imenovana Burg zum Hard, za-
tem Turn am Hart, naj bi da-
tirala iz leta 1445. Medtem ko 
prvi lastnik ni znan, prvi zapi-
si iz 16. st. navajajo kot lastni-
ka Janeza Krstnika Valvasorja, 
ki je brez naslednikov grad za-
pustil nečakom, baronom Mos-
conom. Ti so imeli grad v po-
sesti do leta 1653, ko so ga 
prodali plemiški rodbini Au-
ersperg, katere osem rodov je 
imelo grad v posesti kar 250 
let. Iz obdobja lastnika gradu 
Antona Aleksandra Auersper-
ga, bolj znanega pod pesniškim 
psevdonimom Anastastasius 
Grün, se je gradu iz nemške be-
sede ’schreiben’ (pisanje) op-
rijel naziv Šrajbarski turn. Do-
končno je poimenovanje gradu 
zakoličil eden njegovih zadnjih 
lastnikov, pisatelj Friderik Ga-
gern, ki je grad prevzel po 1. sv. 
vojni. V vmesnem obdobju so 
bili lastniki gradu še posestni-
ka Karl Kotnik in Jože Lenarčič 
med leti 1903 in 1910 ter za-
tem do Gagerna še Hrvatsko-
-Slavonska banka. Zaradi dol-
gov, ki sta jih po Gagernovem 
odhodu na Dunaj ustvarili nje-
gova soproga grofica Adaška 
Lepel in njuna hči Ruth, je grad 
prešel v last njunemu posoji-
lodajalcu dr. Ferdinandu Tren-
zu, njegova sinova pa sta grad 
po 2. sv. vojni prepustila Ob-
činskemu ljudskemu odboru 
Krško. Zemljišče gradu je leta 
1964 uradno postalo druž-
bena lastnina, tri leta kasneje 
pa je bilo za imetnika pravice 
uporabe obgrajskega zemljišča 

vpisano podjetje Agrokombi-
nat Krško. Z odlokom o razgla-
sitvi območja Šrajbarski turn 
za kulturni spomenik državne-
ga pomena je leta 1999 grad, ki 
sicer ni zapadel pod denacio-
nalizacijski postopek, prešel v 
lastništvo države in v njenem 
imenu Ministrstva za kulturo. 

Veš, minister, svoj dolg?

Skozi desetletja pred tem so 
grajski prostori služili za bi-
valne enote socialnim upravi-
čencem, zato je občina med leti 
1980 in 1999 na objektu kot 
neformalni upravljavec finan-
cirala zgolj nujna vzdrževal-
na dela, ki so v propadajočem 
objektu zagotavljala vsaj mini-
malne pogoje bivanja. Medtem 
so stanovalci nenadzorovano z 
raznimi posegi in prostorskimi 
prilagoditvami dodobra uniči-
li pomembne elemente arhi-
tekturne in kulturne dedišči-
ne. Po načrtih o investicijskih 
vlaganjih države bi moralo Mi-
nistrstvo za kulturo leta 2003 
po opravljenem posnetku gra-
du, njegove konstrukcije ter iz-
delani dokumentaciji pričeti z 
obnovo gradu, v sklopu kate-
re je bila v njem predvidena 
ureditev prostorov za izobra-

Nekoč biser, danes podrtija
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Šrajbarski turn je še en del arhitekturne dediščine, ki ga država kot lastnica prepuš-
ča nezadržnemu propadanju. Njegova obnova je bila predvidena po protokolu med Občino Krško in državo v 
letu 2008, a ga tedaj ni želel podpisati minister Vasko Simoniti, ki kulturni resor vodi tudi v tem mandatu.

ževalne, kulturne, razstavne, 
gostinske ter gospodarske de-
javnosti, a do nje brez kakršne 
koli obrazložitve ni prišlo. Do 
naslednje namere za obnovo, 
ki se je prav tako izjalovila, je 
prišlo leta 2007, ko je Obči-

na Krško obnovo gradu Šraj-
barski turn uvrstila v enega 
izmed sklenjenim protokolov 
z državo na račun umeščanja 
odlagališča NSRAO na obmo-
čju Vrbine. Poleg Občine Krško 
so bili tedaj podpisniki proto-
kola, ki se naj bi realiziral v za-
četku leta 2008, še Agencija za 
radioaktivne odpadke (ARAO), 
ministrstvo za gospodarstvo 
ter ministrstvo za kulturo oz. 
v njegovem imenu tedanji, pa 
tudi aktualni minister dr. Va-
sko Simoniti, ki protokola ni 
hotel podpisati kot edini iz-
med sopodpisnikov protoko-
la. In to kljub sklepu vlade, da 
se ta podpiše in zagotovi v pro-
računu od pet do šest milijo-

nov evrov sredstev, kolikor bi 
po tedanjih ocenah znašala ob-
nova gradu. Po 1. členu proto-
kola naj bi bila obnova gradu 
vključena v dejavnost ministr-
stva za kulturo na področju ob-
nove državnih spomenikov, za 
katere je bilo v tedanji finančni 
perspektivi mogoče pridobiti 
znaten delež sredstev sofinan-
ciranja iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, pojasnjuje-
jo na Občini Krško. V ta namen 
so na občini pripravili tudi ce-
lovit vsebinski program gradu 
po njegovi obnovi, opredeljen 
v 3. členu navedenega proto-
kola, po katerem bi bil v gradu 
sedež ARAO, poleg tega pa še 
informacijski center, več raz-
stavnih prostorov, prostori za 
gostinsko-hotelske storitve, 
za izvedbo seminarjev, konfe-
renc ter drugo turistično po-
nudbo. Medtem je bila nalo-
ga ministrstva za kulturo, da 
po podpisu pripravi postopke 
za obnovo, prijavo za evropska 
sredstva ter v nadaljevanju re-
alizira obnovo.

V pričakovanju podpisa in iz-
vedbe protokola je Občina Kr-
ško iz gradu izselila vse dru-
žine – skupno naj bi šlo za 20 
stanovalcev – in jim zagotovi-

la neprofitna stanovanja, sama 
pa, v obnovi spomenikov kul-
turne dediščine s pomočjo čr-
panja sredstev iz evropskih 
skladov naklonjenemu obdob-
ju, pričela z obnovo gradu Raj-
henburg, ki jo je v letu 2012 

tudi uspešno zaključila. Ker 
rajhenburški grad ter še nekaj 
obnovljenih objektov v starem 
mestnem jedru Krškega z vi-
dika vzdrževanja predstavlja-
jo občini kar zajeten  zalogaj, 
ta ni zainteresirana za prenos 
lastništva Šrajbarskega tur-
na z države na lokalno skup-
nost. Ne nazadnje tudi zaradi 
tega ne, kakor pravijo na ob-
čini, ker bi pričakovali, »gle-
de na to, da država na našem 
območju načrtuje vedno nove 
državne prostorske načrte, da 
se bo ob umeščanju večjih, za 
državo pomembnih in strate-
ških objektov, držala dogovo-
rov z lokalno skupnostjo,« ne 
pa da ostaja po skoraj 13 letih 
protokol, ki ga nobena vlada 
do sedaj še ni razveljavila, ne-
podpisan. Ministrstvo za kul-
turo je Šrajbarski turn sicer že 
trikrat uvrstilo na listo za pro-
dajo: v letu 2010 za 1,4 mili-
jona evrov, dve leti kasneje za 
1,27 milijona evrov, leta 2014 
pa za izklicno ceno 510.000 
evrov, k čemur bi moral kupec 
primakniti še davek za promet 
z nepremičninami. Vsem trem 
nameram o prodaji je Občina 
Krško nasprotovala. Po ovred-
notenju kulturnih spomenikov 
iz leta 2009 je še vedno dopuš-
čena možnost prodaje, vendar 
takšen postopek trenutno ni 
predviden, so nam sporoči-
li s kulturnega ministrstva. K 
temu so dodali, da je bilo v pre-
teklih letih na objektu izvede-
nih nekaj manjših vzdrževal-
nih del, v letih 2022–2023 pa 
je predvidena sanacija strehe 
in strešne konstrukcije, za kar 
je bila novembra lani že skle-
njena pogodba z izvajalcem.

Eden redkih gradov, ki bi se 
(skoraj) sam tržil

Naj na tem mestu omenimo, 
da je bil leta 2007 ob umesti-
tvi gradu v protokol in posle-
dično pričakovani obnovi za 
zapolnitev njegovih prostor-
skih kapacitet izkazan inte-
res, ki je presegel vsa pričako-
vanja. Zavedajoč se zelo dobre 
in v vseh letnih časih lahko do-

stopne lege gradu, bližine dr-
žavne meje, avtoceste, mesta 
in povezav do drugih turistič-
nih znamenitosti in ponudni-
kov so tedaj interes za ureditev 
več deset nastanitvenih kapa-
citet v gradu izkazale Terme 
Olimia, Kmečka zadruga Kr-
ško pa za ureditev vinoteke. 
Kot nam je povedal zdajšnji di-
rektor Jure Grubar, bi si v pri-
meru obnove gradu vsekakor 
še vedno želeli biti eden izmed 
ponudnikov v njem. Še toliko 
bolj, ker imajo danes v kleti iz-
delano vizijo razvoja in trženja 
svoje posebne ponudbe vin, ki 
so jo, zasnovano prav na mi-
tih in legendah iz Šrajbarske-
ga turna, zasnovali na blagovni 
znamki Turn, kakor so poime-
novali tudi lani poleti novoure-
jen vinsko-gastronomski cen-
ter v kleti.

V zvezi z gradom nerealizirani 
protokol pa dobiva toliko bolj 
ironičen prizvok ob dejstvu, 
da v krškem občinskem svetu 
na nezadržno propadanje graj-
skega poslopja že dva mandata 
vztrajno opozarja občinski sve-
tnik Jože Olovec (nazadnje na 
januarski seji občinskega sve-
ta), ki prihaja iz iste politične 
stranke kot minister Simoniti.

 Bojana Mavsar

Šrajbarski�turn�ima�bogato�zgodovino�–�se�mu�končno�obeta�
tudi svetlejša prihodnost?

BROD – Potem ko je bila lani poleti izbrana najustreznejša vari-
anta novega mostu čez reko Krko na Brodu pri Podbočju – gredni 
armiranobetonski most s štirimi podporami v reki na lokaciji ob-
stoječega lesenega mostu – je bil pred kratkim objavljen razpis 
za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). 
Ponudbe se zbirajo do 10. marca, izbrani projektant pa bo imel 
300 dni časa za pripravo projekta. V KS Podbočje upajo, da se bo 
gradnja novega mostu začela jeseni 2022.  P. P.

Prvi korak k novemu mostu

Po občinskih načrtih bi bil v gradu sedež ARAO, 
informacijski center, razstavni prostori, prostori za 

gostinsko-hotelske storitve …
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»Sevniški salamarji smo se od-
ločili, da bomo pomagali našim 
prijateljem v Topolovcu pri Si-
sku, ki jih je konec lanskega de-
cembra prizadel močan potres. 
Iz njihovega kraja že nekaj let 
prihaja na sevniško salamija-
do, ki letos obeležuje 60 let, 
skupina salamarjev z njihovo 
znamenito posavsko salamo. V 
potresu, ki se je zgodil v oko-
lici Petrinje in Siska, je ostalo 
kar nekaj družin brez strehe 
nad glavo, zato smo se odločili 
in skupaj s podjetjem Gradnje 
in Fenix transportom ter sev-
niško organizacijo Rdečega 
križa pripravili bivalni kotej-
ner za družino, ki je tudi moč-
no vpeta v samo salamarsko 
dogajanje,« je dan pred odho-
dom humanitarne pomoči po-
vedal predsednik sevniškega 
društva salamarjev Zdravko 

Mastnak. Jernej Povše iz bo-
štanjskih Gradenj je dodal, da 

so se odzvali pobudi salamar-
jev brez pomisleka: »Ljudem v 

stiski je treba pomagati!« Ob-
močno združenje sevniškega 
Rdečega križa je poskrbelo za 
ureditev dokumentacije, med-
tem ko je podjetje Fenix tran-
sporti, ki ima svoje poslovne 
prostore na Savski cesti v Sev-
nici, poskrbelo za varen pre-
voz. »S  sevniškimi salamarji 
nas povezuje dolgoletno pri-
jateljstvo, a četudi nas ne bi, 
bi prihiteli na pomoč,« je de-
jal ustanovitelj transportnega 
podjetja Jani Šerjak. »Odlič-
na gesta in dober namen sev-
niških salamarjev zasluži po-
hvalo,« je ocenil pobudo župan 
Srečko Ocvirk, »verjamem, 
da bo kontejner prišel v prave 
roke in bo nekoliko olajšal živ-
ljenje družini, prizadeti v po-
tresu.« 

 Smilja Radi

Prva faza ureditvenih del na 
strugi Sevnične poteka na rela-
ciji do dobrega kilometra in za-
jema ureditev odseka od ron-
doja v Šmarju do konca naselja 

Sevnica. »Z ureditvijo stru-
ge bo naselje Šmarje z delom 
Taborniške in Planinske ulice 
varnejše pred poplavami hu-
dourne Sevnične,« pravijo na 
Občini Sevnica, ki bo na osno-
vi izdelane projektne doku-

Planinska cesta bo dobila 
manjkajoči del pločnika
SEVNICA – V dolini potoka Sevnična, ob Planinski cesti v naselju Šmarje, poteka urejanje struge hudourniške-
ga potoka, ki je nazadnje z visoko vodo ogrožal stanovanjske objekte leta 2005. Dela bodo izvedena v dveh fa-
zah in od lanskega oktobra je v izvajanju prva faza, ki vključuje tudi ureditev manjkajočega dela pločnika.

mentacije in usklajeno s pro-
jektom protipoplavne ureditve 
Sevnične v Šmarju (ureditev se 
bo zaključila v letošnjem okto-
bru) uredila še manjkajoči del 

pločnika na vedno bolj prome-
tni Planinski cesti, ki vodi pre-
ko Planine pri Sevnici proti 
štajerski prestolnici. »Projekt 
izvedbe manjkajočega dela 
pločnika je trenutno v fazi na-
ročila, kajti interes Občine Sev-

nica je celovita ureditev vodo-
toka z vidika protipoplavne 
zaščite, vključno z ureditvami 
premostitvenih objektov, s či-
mer bo Občina sledila tudi po-
budam in potrebam krajank 
in krajanov za obnovo mostu 
na Taborniški ulici ter uredi-
tvi brvi čez Sevnično pri nek-
danjem taborniškem domu,« 
dodaja pobudnik in naročnik 
ureditve. »Tale mostiček je po-
treben obnove, saj so se začeli 
stranski deli že krušiti in s ča-
som bi bila ogrožena varnost 
vseh tistih, ki hodimo vsako-
dnevno preko njega. Upora-
bljajo ga tudi šolarji, tako da je 
to dobra novica,« pove doma-
činka, ki stanuje v bližini.

Za končno zavarovanje nase-
lja Šmarja je na osnovi že pod-
pisanega sporazuma potrebno 
izvesti še postopke za prido-
bitev projektne dokumentaci-
je za ureditev struge Sevnične 
gorvodno (od zaključka na-

selja Sevnica do obrtne cone 
Ines), za kar je Občina Sevnica 
v letošnjem proračunu zagoto-
vila sredstva za pripravo pro-
jektne dokumentacije. Celotna 
vrednost del znaša 1.678.263 
evrov, investitor je Direkcija 
Republike Slovenije za vode. 
Občina Sevnica je financirala 
pripravo projektne dokumen-
tacije, vključena je v usklajeva-
nje projekta na terenu in koor-
dinacijo. Nadzor opravlja DRI 
upravljanje investicij, Družba 
za razvoj infrastrukture, d.o.o. 

 Smilja Radi

Na�Planinski�cesti�bodo�uredili�še�manjkajoči�del�pločnika.

Ob�ureditvi�struge�Sevnične�
bo� obnovljena� tudi� brv,� ki�
vodi�k�sevniškemu�ribniku.

Bivalni zabojnik hrvaški družini
SEVNICA – Za humanitarno pomoč hrvaški družini, ki ji je potres konec lanskega decembra uničil dom, so 
se odločili tudi v Društvu salamarjev Sevnica ter ob finančni podpori boštanjskega podjetja Gradnje kupili 
bivalni zabojnik, ki so ga 30. januarja predali šestčlanski družini na območju Siska.

Sodelujoči� v� humanitarni� akciji� (od� leve� proti� desni):�
sekretarka� RKS� OZ� Sevnica� Mojca� Pinterič� Krajnc� s�
predsednico� Bredo� Drenek� Sotošek,� predsednik� Društva�
salamarjev�Sevnica�Zdravko�Mastnak,�Jernej�Povše�iz�podjetja�
Gradnje�in�Janez�Šerjak�iz�podjetje�Fenix�transporti

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševa-
nje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zara-
di posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 
2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 sloven-
skih občinah, med njimi v občini Radeče.

Popis bo v občini Radeče izvajala občinska komisija po kriterijih 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o 
sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Radeče 
na telefonsko številko 03/56-80-800, in sicer do vključno 5. februar-
ja 2021, ter sporočijo sledeče podatke:
• ime in priimek oškodovanca,
• naslov prebivališča,
• lokacijo poškodovanih objektov,
• predmet škode,
• kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na tere-
nu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan 
pred ogledom.

Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovan-
ci pripravijo naslednje podatke o:
• parcelni številki, na kateri stoji poškodovani objekt,
• vrsti objekta,
• letu zgraditve objekta,
• neto uporabni površini poškodovanega objekta,
• davčno številko in EMŠO lastnika objekta,
• obvezne so fotografije nastale škode.

Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oce-
no škode vnesla v obrazec 4 – delna škoda na objektih. Občane, ki 
nameravajo prijaviti škodo po potresu, naprošamo, da prijavljajo le 
večjo materialno škodo, ki je dejansko nastala po potresu in ne po-
škodb, ki niso posledica potresa.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine.

Popis škode na stavbah zaradi posledic 
potresa 29. decembra 2020

SEVNICA – Na god svetega Vincenca, zavetnika vinogradov in vi-
nogradnikov, 22. januarja, se uradno začne nov vegetativni ciklus 
vinske trte in po stari tradiciji se omenjenega dne začnejo prva 
dela v vinogradu z rezatvijo trsov. »Po starih običajih vinogradniki 
pred sončnim vzhodom odrežejo košček vinske trte, ga položijo v 
vodo in postavijo na toplo. Zelena vinska trta na ta način pokaže, 
kako je preživela zimo in kakšno letino lahko pričakujejo ljubite-
lji dobre kapljice. Velja tudi, če je na dan svetega Vincenca sonč-
no, da bo prihajajoča letina dobra. Poznamo tudi številne prego-
vore, kot je na primer: Če na Vincenca sonce peče, dobro vince 
dozori, ki po grlu gladko teče, motne dela ti oči,« sporočajo člani-
ce in člani Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj, ki so sode-
lovali tudi pri januarski rezi modre frankinje v grajskem vinogra-
du pod sevniškim gradom. Zaradi znanih razmer letošnji praznik 
prve rezi ni potekal kot pretekla leta.  S. R.

Vinogradniki opravili prvo rez

Prvo�letošnjo�rez�je�dočaka�tudi�potomka�najstarejše�vinske�
trte,�ki�so�jo�pred�leti�prinesli�z�Lenta�pri�Mariboru�ter�zasadili�
ob�kamnitem�zidu�pod�sevniškim�gradom.
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V pritličju obogatena ponudba 
s stojnicami, vljudno vabljeni!

SOBOTA, 13. FEBRUAR 2021, 
OD 7. DO 12. URE

PUSTNA TRzNICA

Pod KS Jesenice na Dolenjskem 
spadajo Podgračeno, Ribnica, 
Nova vas pri Mokricah, Obrež-
je, Slovenska vas in Jesenice, v 
katerih živi okoli 2400 prebi-
valcev. Na ozemlju KS sta dva 
mejna prehoda (Obrežje in 
Slovenska vas), čez katera je 
šlo leta 2019 po nekaterih po-

datkih kar 13 milijonov vozil. 
»Še posebej se promet zgosti 
pred večjimi prazniki, v lan-
skem letu je bilo zaradi testira-
nja in vseh ukrepov za prepre-
čevanje širjenja koronavirusa 
na meji nemalo težav. Ljudje so 
bili zaradi dolgega čakanja ner-
vozni, ponoči so trobili, tako da 
tukajšnjim prebivalcem ni bilo 
ravno prijetno,« razlaga Aleš 

Življenje ob meji jih utrjuje
JESENICE NA DOLENJSKEM – V istoimenski krajevni skupnosti živijo zaradi zgodovine in obmejne lege zelo 
trdoživi in tudi vsega hudega vajeni ljudje, svoje sokrajane opiše predsednik sveta KS Jesenice na Dolenj-
skem Aleš Burja. Trenutno poteka nekaj investicij, napovedujejo se nove, tudi nova delovna mesta v indu-
strijski coni Slovenska vas.

Burja, ki je na čelu KS od zad-
njih lokalnih volitev leta 2018. 
Izpostavi industrijsko cono 
Slovenska vas, ki je največja IC 
po številu zaposlenih v obči-
ni Brežice (trenutno čez 200). 
Čakajo na sprejetje OPPN, s či-
mer bo omogočena gradnja no-
vih proizvodnih objektov in s 
tem možnost novih zaposlitev.

Gradbišči na Obrežju 
in v Novi vasi

Med projekti v KS najprej iz-
postavi Obrežje, kjer sta od 
lanskega poletja v teku 1. in 2. 
faza obnove regionalne ceste in 

gradnje pločnika, ki bosta za-
ključeni predvidoma do kon-
ca julija letos. Občina Brežice 
bo zagotovila sredstva za ploč-
nik, DRSI pa sredstva za prep-
lastitev ceste, skupna vred-
nost investicije je več kot 900 
tisoč evrov. Na Jesenicah so 
leta 2019 obnovili mrliško ve-
žico pri cerkvi sv. Marije Mag-
dalene, lani pa še njeno okolico. 
V Novi vasi se je lani začel pro-
jekt gradnje fekalne kanalizaci-
je (Nova vas – žaga), ki naj bi bil 
letos končan. V izdelavi je pro-
jektna dokumentacija za re-
konstrukcijo regionalne ceste 
od Prilip do Mokric, na tej rela-
ciji je tudi Ribnica, ki je še brez 
pločnika in kjer že nekaj časa 
opozarjajo na za šolarje zelo 
nevaren odsek. »Če bo vse po-
sreči, bi radi ta projekt, ki je za 
nas trenutno najpomembnej-
ši, uvrstili že v proračun 2022, 
tako da bi se lahko drugo leto 
tudi začel,« ob tem poudarja 
Burja. Na Podgračenem je že 
vrsto let kritična točka zože-
nje ceste, zato je sanacija nuj-
na. Skupen projekt države in 
občine je že pripravljen, rešu-

jejo samo še en primer pridobi-
tve soglasja za odkup zemljiš-
ča. Gradnjo HE Mokrice večina 
krajanov podpira, zatrjuje. Ve-
selijo se tudi novega dvosmer-
nega mostu čez Savo, ki bo kra-
janom skrajšal pot v službe.

Mokriške vrane poživile 
dogajanje

Burja izpostavlja uspešno so-
delovanje z občino in župa-
nom, njegova zahvala gre tudi 
devetčlanskemu svetu KS Je-
senice na Dolenjskem in taj-
nici Rajki Križanac. V lan-
skem letu prireditev v KS 
zaradi zdravstvene situaci-
je niso imeli, sicer pa so med 
njihovimi tradicionalnimi Sre-
čanje pri Kalinu, Proščenje na 
Jesenicah in gasilska veseli-
ca, na vsakih toliko let gostijo 
tudi srečanje Slovenskih vasi. 
Pred dobrim letom je bilo us-
tanovljeno KUD Mokriške vra-
ne, ki je zelo aktivno in je po-
živilo dogajanje v kraju. V KS 
delujejo tudi PGD Obrežje, MD 
Krokar, ŠD Nova vas, MK Cas-
tle riders, TD Jesenice na Do-
lenjskem, DV Dolina – Jesenice, 
LD Mokrice, DPM Velika Dolina 
– Jesenice, KO RK Jesenice na 
Dolenjskem, KO ZBV NOB Slo-
venska vas. Ideja je tudi, da bi 
odslej vsakemu novorojenčku 
v KS namenili čestitko in dari-
lo ter vsako leto nagradili naj-
bolj izstopajočega učenca na 
OŠ Velika Dolina. Za krajane 
pošta na Jesenicah pomeni og-
romno, zato so že podpisova-
li peticijo za njeno ohranitev, 
lani pa so se ponovno razvese-
lili bankomata, ki je nameščen 
na bencinski črpalki.
 Rok Retelj

Predsednik sveta KS Aleš 
Burja

Gradbišče�na�Obrežju

prejeli smo

Torek, 26. 1., deset, petnajst minut čez štiri. Vračam se iz službe. Že 
z mosta vidim, da so »hrabri« in »močni« objestneži spet prevrnili 
betonske koše za smeti – tokrat dva. Potem opazim, da je pri špor-
tnem igrišču pod MC Krško prevrnjen velik črn plastični koš. Bolj 
ko se bližam, bolj me pogreva. Na tleh so prazne plastenke, ploče-
vinke, vrečke, cigaretne škatlice, obrazna maska ... ni, da ni. Pa kaj 
je tem idiotom? In kako to, da nihče ne opazi, kaj ti idioti delajo? 
Zjutraj, ko sem šel v službo, je bilo vse v redu.

Zagotovo ne gre za to, da tega 
nihče ne opazi. Bolj verjetno tega 
nihče ne želi videti, še manj pa se 
s tem ukvarjati. »Zakaj le? Samo 
probleme si bom nakopal. Mor-
da še kakšno nadlegovanje.« To 
je klasičen in žal prepogost od-
ziv na vedno bolj pogoste izpade 
»hrabrih« objestnežev. Ampak 

nadlegovanje je že to, da se objestneži znašajo nad koši za smeti 
in vsepovprek svinjajo, ostali pa moramo to prenašati. In ker jim 
nihče ne razloži – zlepa ali zgrda –, da tako pač ne gre, se zade-
ve samo stopnjujejo. Včasih sem na prevrnjene koše naletel zjut-
raj – torej so bili objestneži na delu ponoči. Danes so aktivni že 
podnevi. Kako dolgo še bomo to zgolj nemo opazovali? Bomo od-
reagirali šele potem, ko žrtve teh objestnežev ne bodo več samo 
koši za smeti?
In da ne bom samo nergal; moram tudi pohvaliti: ko sem se bližal 
prevrnjenemu košu pri športnem igrišču in se pripravljal, da zade-
vo fotografiram, je z nasprotne strani prikolesaril mlad fant, pred-
videvam, da srednješolec, se ustavil in začel pobirati razmetano 
nesnago. Ker je bilo vse mokro in umazano, sem mu rekel, naj kar 
pusti in da bom prišel nazaj z lopato ter pospravil. To sem tudi na-
redil. Žal je bil naslednje jutro ta isti koš spet prevrnjen. »Hrabri« 
so si tokrat res dali duška. Morda bo kdo rekel, da je krivo splošno 
vzdušje, pa sedaj še pandemija s kovid ukrepi, naveličanost zaradi 
brezdelja in še kakšen izgovor bi se našel. Ne, krivi so posamezni-
ki z imeni in priimki, ki v tem norem svetu popolnoma ignorirajo 
zelo splošne norme. In če morda doma živijo v svinjariji, ni treba 
take svinjarije povzročati tudi drugod.
Mladost je norost, pravijo. Res je. Tudi sam sem v mladih letih ušpi-
čil kakšno neumnost, sploh, če nas je pri tem sodelovalo več. Sem 
se pa nekajkrat opekel in na lastni koži občutil jezo prizadetih. In 
mislim, da mi take izkušnje niso popolnoma nič škodile. Danes pa 
vemo, kako je: v bran objestnežem najprej stopijo starši (vsa čast 
izjemam); marsikdo celo zagrozi s kakšnim »pametnjakovičem« 
(beri: odvetnikom); policija itak svetuje, naj se ne izpostavljamo; 
ko iščeš kakšne podatke ali pa bi zadevo rad posnel, je tu GDPR in 
informacijska pooblaščenka ... in še bi lahko našteval.
Kaj torej storiti? Odgovor na to zagotovo ni enostaven. Ne smemo 
pa se čuditi, če bodo ljudje zadevo vzeli v svoje roke in jo uredili 
na star, klasičen in zgodovinsko preverjen način, brez veliko ne-
potrebnega hrupa. In ob pametnem ravnanju jim nihče ne bo mo-
gel očitati, da so s tem pravico vzeli v svoje roke.
� Peter�Drakulić,�Krško

Vandalizem na pešpoti 

JESENICE NA DOLENJSKEM – 16. januarja je Kulturno umetniško 
društvo Mokriške vrane obeležilo svojo prvo obletnico delovanja. 
Predseduje mu Anja Krušnik Cirnski, ki je okrog sebe zbrala 
ekipo 43 zagnanih članic in članov, ki čutijo dolžnost in odgovor-
nost, da se posvečajo ljudem, ki bivajo tukaj, zgodovini, ki se je 
tu odvijala, in kulturi, ki se je razvila. Začelo se je z izdajo Pustnih 
mokriških novic, ki jih pripravljajo tudi letos, ustanovili so dram-
sko-gledališko sekcijo Špil Teater, šivali zaščitne maske, izvedli že 
nekaj spletnih natečajev, posneli kratek promocijski film, doma-
čine razveselili s paketi presenečenja in voščilnicami itd.  R. R.

Prva svečka mokriških vran
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PROIZVODNJA – JANUAR 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

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

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB6 1.414.599 30 9

CPB 18, 8280 Brestanica

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

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

 

9. številka glasila Komunalko je izšla 
v elektronski obliki. Vabimo vas, 
da ga preberete na naši spletni strani 

www.komunala-brezice.si.
V kolikor nimate možnosti branja 

preko spleta, lahko naročite 
brezplačen natisnjen izvod 

po telefonu: 07 620 92 50 
ali po elektronski pošti: 

info@komunala-brezice.si. 

IZŠEL JE NOVI KOMUNALKO

DPRS s tožbo nad vladno odločbo
LJUBLJANA, POSAVJE – Društvo za preučevanje rib Slovenije 
(DPRS) je 27. januarja na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zo-
per odločbo, s katero je Vlada RS 9. decembra 2020 za hidro-
elektrarno Mokrice investitorjem dovolila prevlado javne ko-
risti energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. DPRS v 
tožbi navaja številne kršitve pravil postopka, napačne upora-
be predpisov in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Po-
sledično sodišču predlaga izdajo začasne odredbe, ki bo one-
mogočila kakršne koli posege do končne razsodbe sodišča. 
Društvo za preučevanje rib Slovenije je stranski udeleženec v 
postopkih za izgradnjo HE Mokrice in izgradnji zaradi po nji-
hovem mnenju uničujočih vplivov na naravo in zaščitene habi-
tate oz. vrste ostro nasprotuje. Potem ko je leta 2019 Upravno 
sodišče RS zaradi nezakonitosti odpravilo okoljevarstveno so-
glasje, ki ga je za začetek gradnje HE Mokrice izdala Agencija 
RS za okolje, je zadevo vrnilo agenciji v ponovno odločanje. Mi-
nistrstvo za okolje je sredi leta 2020 za projekt začelo poseben 
postopek, tj. postopek prevlade javne koristi energetike nad 
javno koristjo ohranjanja narave, vlada pa ga je zaključila z iz-
dajo uvodoma omenjene odločbe. V DPRS menijo, da vzpored-
no potekanje omenjenih dveh postopkov, torej postopka pred 
ARSO in postopka prevlade pred MOP, »ni le nelogično in vse-
binsko kontradiktorno, ampak je zlasti v očitnem nasprotju z 
evropskim pravom«, zato odločbo izpodbijajo z vloženo tožbo.
Ob tem ponovno opozarjajo še, da je bil aktualni minister za 
okolje mag. Andrej Vizjak pred nastopom ministrske funk-
cije zaposlen v družbi HESS, ki je investitor v projekt HE Mo-
krice oz. je bil osebno zadolžen za omenjeni projekt, ki ga kot 
minister, kot so zapisali, »pospešuje«. Na Komisijo za prepre-
čevanje korupcije apelirajo, da presodi njegove poteze, na pri-
stojne državne organe pa, da preprečijo neutemeljeno pora-
bo javnega denarja. 
� P.�P./vir:�DPRS

Stane Rožman se je v NEK kot 
inženir elektrotehnike zaposlil 
leta 1977. Po enoletnem stro-
kovnem izobraževanju v ZDA o 
upravljanju jedrskih elektrarn 
je postal vodja izmene, zatem 
vodja proizvodnje, pred 32 leti 
pa je bil imenovan za predsed-
nika uprave elektrarne. Kot so 
med drugim navedli v Združe-
nju Manager v obrazložitvi na-
grad na januarskem srečanju, 
ki je zaradi razmer letos pote-
kalo preko spletnih platform, 
je Rožman skozi polna tri dese-
tletja popeljal elektrarno med 
deset najbolje ocenjenih jedr-
skih elektrarn v Evropi: »Z iz-
jemno ekipo mu je uspelo prvo 
in edino jedrsko elektrarno v 
Sloveniji posodobiti in podalj-
šati njeno življenjsko dobo za 
dve desetletji do leta 2043 ter 
za 10 odstotkov povečati nje-
no moč. NEK danes odliku-
jejo dobri poslovni rezultati, 
razvojna in trajnostna narav-
nanost, predvsem pa visoka 
raven jedrske varnosti.« 

Trenutno NEK šteje 630 za-

Stanetu Rožmanu managersko 
priznanje za življenjsko delo
LJUBLJANA, KRŠKO – Združenje Manager, ki že 30 let spodbuja razvoj managerskega poklica ter z aktivnim 
delovanjem spodbuja gospodarsko okolje in soustvarja rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je 
28. januarja Stanetu Rožmanu, predsedniku uprave NEK, podelilo priznanje za življenjsko delo.

poslenih, dodana vrednost 
na zaposlenega znaša 140 ti-
soč evrov, kar je trikrat več od 
povprečja slovenskega gospo-
darstva. V zadnjih 15 letih so 
povečali prihodke za 60 od-
stotkov na 174 mio evrov, v 
minulem letu pa je elektrarna 
drugič v zgodovini pro izvedla 
šest milijard kilovatnih ur ele-
ktrične energije, s čimer tre-
nutno pokriva 20 odstotkov 
porabe električne energije v 
Sloveniji. S svojim delovanjem 

si je Rožman izjemen ugled 
pridobil ne le v lokalnem in 
slovenskem prostoru, tem-

več tudi v mednarodnem oko-
lju. Leta 2011 mu je WANO 
(World Association of Nuclear 
Operators) podelil priznanje 
za prispevek k odličnosti pri 
varnem obratovanju jedrskih 
elektrarn, istega leta je bil pre-
jemnik nagrade GZS za izjem-
ne gospodarske in podjetniške 

dosežke, leto kasneje pa je bil 
imenovan za častnega občana 
občine Krško.

Stane Rožman, ki je prejel pre-
stižno priznanje za življenjsko 
delo na področju managemen-
ta kot 19. prejemnik in do se-
daj edini iz območja Posavja, je 
ob prejemu nagrade dejal, da 
je zanjo zaslužna širša ekipa: 
»Nagrado razumem in jo je-
mljem kot priznanje širši eki-
pi, ki je ustvarila prepoznavno 
podjetje. Je tudi potrditev dej-
stva, da jedrska energija posta-
ja del rešitve okolja in plane-
ta. Naš skupni izziv je to, kako 
ohraniti uravnoteženost skup-
nega življenjskega prostora. 

Dosežki vedno pridejo, če se 
pravočasno zavemo izzivov in 
priložnosti, ki jih ti prinaša-
jo. Rezultati pa so odvisni od 
tega, kako znamo biti spoštlji-
vi do narave, sodelovati in oh-
ranjati medsebojno zaupanje 
in spoštovanje.«
 Bojana Mavsar

Stane�Rožman�(foto:�Andraž�Kobe)

BRESTANICA – Potem ko so 15. januarja, kot smo poročali v 
prejšnjem časopisu, v Termoelektrarni Brestanica uspešno 
izvedli prvi vžig oz. prvo vrtenje turbine nadomestnega plin-
skega agregata PB7, je bila prejšnji četrtek, 28. januarja, us-
pešno opravljena še sinhronizacija novega plinskega bloka.

Naslednjega dne, 
29. januarja, so se 
nadaljevala testira-
nja plinskega bloka 
PB7, kjer je v teku 
izvajanje obreme-
nilnih testov. To 
pomeni, da se plin-
skemu bloku PB7, 
ki je sinhroniziran 
z omrežjem, pos-
topoma dviguje izhodna moč (vsake štiri ure za 25 %). S prvo 
sinhronizacijo in pričetkom obremenilnih testov so bile v elek-
troenergetski sistem Slovenije oddane tudi prve kilovatne ure 
električne energije. Po zaključku obremenilnih testov so se v nas-
lednjih dneh pričela še testiranja z uporabo dizelskega goriva. 
Obremenilni in funkcionalni testi se bodo izvajali vse do tehnič-
nega pregleda, ki je načrtovan v marcu 2021, pravijo v elektrar-
ni, nato bodo pričeli s poskusnim obratovanjem, v sklopu katere-
ga bodo izvedene garancijske meritve za ugotavljanje skladnosti 
tehničnih in ekoloških parametrov. Po uspešno zaključenem po-
skusnem obratovanju bodo pridobili uporabno dovoljenje. Plin-
ski agregat PB7 (56 MW) bo skupaj s PB6 (53 MW) nadomestil 
stare plinske bloke, moči 3x23 MW, iz leta 1974.  P. P.

Rožman ime tedna na Valu 202 
LJUBLJANA, KRŠKO – V glasovanju za ime tedna, ki ga radijska 
postaja Val 202 pripravlja že več kot 20 let in ima tudi huma-
nitarni namen (program Botrstvo), so minuli ponedeljek pos-
lušalci največ glasov namenili predsedniku uprave NEK Sta-
netu Rožmanu.

KRŠKO – Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so 
14. januarja na sedežu družbe KOG v Krškem, ene od hčerinskih 
družb Kostaka, na podlagi predloga Specializiranega državnega 
tožilstva Republike Slovenije opravili hišno preiskavo. Kot poja-
snjujejo na Kostaku, je bila povod zanjo anonimna prijava, prei-
skava pa se je nanašala na očitek domnevnega oškodovanja druž-
be KOG. »Vodstvo družbe je preiskovalcem predalo vso zahtevano 
dokumentacijo, nobeni osebi ni bila odvzeta prostost oz. ni bila 
pridržana. Preiskava se je nanašala na že izveden projekt družbe 
KOG Zelene Jarše v Ljubljani, ki se je zaključil v letu 2018,« so še 
pojasnili v krškem komunalnem in gradbenem podjetju.  P. P.

Hišna preiskava v družbi KOG

Po prvem vžigu še sinhronizacija

RADEČE – Potem ko je Okrožno sodišče v Celju novembra lani za-
vrnilo predlog za prisilno poravnavo družbe Radeče papir Nova, 
je temu pritrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani in 13. januarja iz-
dalo sklep, da se zavrže predlog treh povezanih družb nekdanje-
ga direktorja papirnice Igorja Rakuše. Slednji je Radeče papir 
Nova vodil med leti 2013 in 2015, po ugotovitvah višjega sodi-
šča pa je preko povezanih podjetji Interexpo skupina in Strelski 
center Gaj iz Pragerskega ter Strelskega kluba Central iz Hajdine 
preko fiktivnih krožnih nakazil navidezno prikazal obstoj finanč-
nih terjatev do družbe Radeče papir Nova v višini več kot 2 mio 
evrov, čeprav sredstev niso nikoli prejeli. »Obdobje od vložit ve 
predloga za začetek postopka prisilne poravnave, tj. uvedbe po-
stopka prisilne poravnave dne 9. 3. 2017 dalje, je bilo težavno in 
negotovo, predvsem zaradi številnih omejitev,  ki jih zakonoda-
ja predpisuje glede poslovanja in omejevanja pristojnosti poslo-
vodstvu. Zaradi teh omejitev so bile možnosti nadaljnjega razvo-
ja družbe v bistvenem omejene. Prav tako je postopek negativno 
vplival na poslovanje družbe. Ne glede na navedeno smo verjeli, 
da se bo postopek na koncu zaključil v korist družbe,« so sporo-
čili iz radeške papirnice, ki tako 
pri poslovanju ni več omejena s 
prisilnimi insolvenčnimi pred-
pisi.  B. Mavsar

V Radečah ne bo »prisilke«
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šoli prvo leto izvajajo nov šti-
riletni program »zdravstve-
na nega«, na višji šoli pa bodo 
z novim študijskim letom pri-
čeli z izvajanjem novega pro-
grama »velnes«. Število vpisa-
nih na šolo se zadnja leta veča, 
zato upajo, da bodo čez nekaj 
let dosegli optimalno števi-
lo dijakov in študentov. »Naša 
šola ima začrtano vizijo in ci-
lje in zaenkrat ne načrtujemo 
kakšnih organizacijskih spre-
memb – se pa v kratkem obeta 
sprememba imena, saj smo tre-
nutno v postopku preimenova-
nja,« pravi Tomažinova, saj že 
nekaj časa ta ni več le ekonom-
ska in trgov ska šola.

Trditvi o uspešnem sodelova-
nju posavskih srednjih šol pri-
trjuje tudi ravnatelj Srednje 
šole Sevnica Matjaž Prestor 
ter izpostavlja srečanja v akti-
vu ravnateljev srednjih šol Po-
savja in medsebojno podporo 
pri nastajanju novih šolskih 
programov. »Ideja o morebi-
tnem povezovanju srednjih šol 

Posavja kot skupen center je 
zanimiva in bo verjetno tema 
razgovorov v prihodnje. Moje 
mnenje je, da je tem trenutku 
morda še malce prezgodaj za 
realizacijo takšne ideje,« meni.

Da je sodelovanje vedno ključ 
za dosego dobrih rezultatov 

na vseh področjih, tudi na po-
dročju izobraževanja, organi-
zacijska oblika pri tem pa je 
drugotnega pomena, pravi di-
rektor ŠC Krško–Sevnica in 
ravnatelj Srednje šole Krško 
Jože Pavlovič: »Bistvo je ved-
no v kakovosti in postavljanju 
visokih (merljivih) ciljev na 
področjih, za katera izobražu-

jemo na vseh srednjih šolah v 
Posavju.«

Ravnatelj Gimnazije Brežice 
Uroš Škof pravi, da osebno ne 
podpira ideje o velikih šolskih 
centrih, »ker izhajam iz tra-
dicije slovenskega šolstva in 
dejstva, da srednje velike sa-

4. februar 2021

Tematske strani
Posavskega obzornika

GIMNAZIJA BREŽICE
vstopnica v tvojo prihodnost

Vabimo na na virtualne informativne dneve, vpisujemo v 
programa GIMNAZIJA in GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK

Pri nas se dogaja!    »Znanje in prijateljstvo, z roko v roki.«

Obiščite našo spletno stran  
www.gimnazija-brezice.si, 

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na          in        . 

Virtualna informativna dneva:
12. 2. 2021 ob 9. in 15. uri in

13. 2. 2021 ob 9. uri

OSNOVNA ŠOLA ZAOSNOVNA ŠOLA ZAOSNOVNA ŠOLA ZA
ODRASLEODRASLEODRASLE

Vedno je pravi čas, da končate osnovno šolo ter
pridobite nova znanja in izkušnje. 

Stopite z nami na pot znanja!

Stopite z nami na pot znanja!

Stopite z nami na pot znanja!

Program osnovne šole za
odrasle financira
Ministrstvo za

izobraževanje, znanost in
šport in je za udeležence

BREZPLAČEN!

Vabljeni k vpisu!

Vabljeni k vpisu!

Vabljeni k vpisu!

Informacije o vpisu: info@lukrsko.si, 051 306 113.
Spremljajte nas na: www.lukrsko.si, www.facebook.com/lukrsko.

Širijo izobraževalno ponudbo v regiji 

Sodelovanje da, 
povezovanje (še) ne

Glede na nedavno organiza-
cijsko spremembo v ŠC Kr-
ško-Sevnica (dosedanji SPSŠ 
Krško in Gimnazija Krško sta 
se združili v enotno Srednjo 
šolo Krško) smo ravnatelje po-
savskih srednjih šol izzvali z 
vprašanjem, kaj menijo o mo-
žnostih za tesnejše sodelova-
nje in tudi povezovanje posav-
skih srednjih šol, morda tudi 
v skupen šolski center. »Po-
savske srednje šole se že zdaj 
povezujemo na veliko področ-
jih, kot so npr. pridobivanje 
novih programov, različni pro-
jekti, tudi ravnatelji se povezu-
jemo in posvetujemo med se-
boj … Vseskozi potekajo tudi 
kadrovske povezave, saj učite-
lji v primeru pomanjkanja ur 
na matičnem zavodu pravilo-
ma 'dopolnjujejo obveznost' 
na drugih posavskih šolah,« 
odgovarja direktorica/ravna-
teljica ETrŠ Brežice Mojca To-
mažin. Na njihovi šoli so, pravi, 
s situacijo, kakršno imajo se-
daj – po dolgih letih prizade-
vanj za nove programe –, zado-
voljni. Letos namreč na srednji 

Srednje šole v Posavju

POSAVJE – V Posavju delujejo štiri srednje šole, od tega sta dve (Srednja šola Krško in Srednja šola Sevnica) povezani v Šolski center Krško–Sevnica, v Brežicah pa 
sta Gimnazija Brežice ter Ekonomska in trgovska šola Brežice. Ob začetku informativnih dni ter s tem vpisnega postopka za novo šolsko leto smo se z ravnatelji 
šol pogovarjali o smiselnosti tesnejšega povezovanja med posavskimi šolami, pričakovanjih pred letošnjim vpisom pa tudi o poteku šolanja na daljavo in težavah 
pri zagotavljanju praktičnega pouka.

mostojne šole lažje izvajajo 
svoj program in so lahko pre-
poznavne v svojem prostoru«. 
Sicer pa tudi on poudarja, da 
posavske šole vseskozi sodelu-
jejo v izmenjavi kadra, izvajajo 
skupna izobraževanja učitelj-
skih zborov in skupaj sodeluje-
jo v nacionalnih projektih.

Letošnja ponudba

Na spletni stani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 
je bil 19. januarja objavljen raz-
pis za vpis novincev v srednje 
šole in dijaške domove za šol-
sko leto 2021/2022. V Posa-
vski regiji je za 703 učence na-
menjenih 552 vpisnih mest 
(poleg tega še 84 v PTI progra-

mih, ki so namenjena dijakom s 
končano SPI izobrazbo, torej v 
3+2 programih), tako da se jih 
bo moralo kar nekaj vpisati v 
šole izven regije. 

Na ŠC Krško–Sevnica imajo za 
šolsko leto 2021/22 v zače-
tnem letniku razpisanih skup-
no 368 vpisnih mest (v pro-
gramu tehniške gimnazije 28, 
v NPI in SPI programih po-
močnik v tehnoloških proce-
sih, elektrikar, oblikovalec ko-
vin – orodjar, avtoserviser, 
strojni mehanik, frizer, mizar 
skupaj 172, v SSI in PTI  pro-
gramih strojni tehnik, elektro-
tehnik, tehnik računalništva 
skupaj 168 mest). »Glede na 
ta, da izobražujemo za defici-
tarna področja, kjer potrebe po 
tovrstnem kadru daleč prese-
gajo ponudbo, verjamem, da bo 
letošnji vpis nad pričakovanji. 
Še posebno priložnost za vse, 
ki že danes vidijo svojo pot na 
univerzitetnih programih teh-
niških smeri, pa gotovo pred-
stavlja tehniška gimnazija,« po-
udarja Pavlovič. Dodaja še, da 
ima v luči nekaterih pomemb-
nih strateških razvojnih pro-
jektov države, ki so vezani prav 
na Posavje (zlasti na podro-

Dr.�Mojca�Tomažin

�Jože�Pavlovič

Uroš�Škof

Matjaž�Prestor
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Dijaki prihajajo s širšega obmo-
čja Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja in iz vseh smeri imajo 
dobre avtobusne in železniške 
povezave, dijaški dom v sose-
ski pa omogoča nastanitev di-
jakom iz bolj oddaljenih krajev.

Šola ima izreden posluh za 
športnike in dijake, ki imajo raz-
lične hobije in aktivnosti, saj jih 
mentorji nenehno spodbujajo 
k sodelovanju na tekmovanjih, 
natečajih in krožkih.

Dodatno znanje, zavest in pri-
padnost šoli dijaki gradijo s 
številnimi interesnimi dejav-

nostmi, z večdnevnimi projek-
tnimi dnevi in ekskurzijami po 
Sloveniji in tujini. Nastopajo na 
šolskih prireditvah in koncertih, 
se vključujejo v različne projek-
te, tudi mednarodne, v okviru 
katerih potekajo izmenjave. 
Obeležujejo mednarodne dne-
ve s področja preventive zdrav-
ja, aktivno sodelujejo z okoljem 
in zavodi. Praktično izobraževa-
nje pri delodajalcu opravljajo v 
domačem kraju, kjer po konča-
nem šolanju številni tudi osta-
nejo.

Pouk poteka v sodobno opre-

mljenih specialnih učilnicah, 
ki so rezultat dolgoletnega po-
sodabljanja in spremljanja ra-
zvoja stroke ter dijakom omo-
gočajo najboljše pogoje dela. 
Kompetentni učitelji dijake od-
lično pripravijo na poklicno ma-
turo, kar se kaže tudi v rezulta-
tih. V preteklem šol. letu je bilo 
na poklicni maturi kar 51 odlič-
nih dijakov, od tega 30 zlatih in 
5 diamantnih. Uspeh jim na ši-
roko odpira poti na višješolske 
oz. visokošolske študijske pro-
grame, z opravljenim »5. pred-
metom« iz splošne mature pa 
se lahko vpišejo tudi na univer-
zitetne študijske programe. 

Dijaki se odločajo za študij po 
vertikali in izbirajo različne štu-
dijske smeri, vsi poklici pa so 
visoko zaposljivi tako na Do-
lenjskem kot tudi v sosednjih 
regijah in sodijo v sam vrh le-
stvice najbolj iskanih poklicev 
v prihodnosti. 

Šola znanja in prijateljstev
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v Novem mestu se dijaki izobražujejo v programih 
zdravstvena nega, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik in kozmetični tehnik. To so pokli-
ci, ki se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, vsi pa so naravnani na človeka.

Šola v belem –  
kjer vsak dijak šteje

Peter Gričar Vintar, dijak 
4. letnika programa kemij-
ski tehnik, atlet - skok s pa-
lico: »Moja želja je bila, da 
bi s šolo pridobil znanje in 
poklic, z usklajevanjem vseh 
obveznosti pa uspel tudi kot 
športnik.« 

Nik Macedoni, dijak 4. le-
tnika programa zdravstvena 
nega, član ansambla Vzrok: 
»To je šola, ki mi omogoča, 
da bom pridobil poklic in 
znanja za delo z ljudmi, je 
šola, ki mi stoji ob strani ter 
me podpira pri glasbenem 
ustvarjanju.« 

čje energetike) njihov vzgoj-
no-izobraževalni zavod »veli-
ko priložnost in odgovornost 
za nadaljevanje kakovosti iz-
obraževanja na tem področju, 
ki vključuje tesno sodelovanje 
z gospodarstvom«.

S šolskim letom 2021/22 tudi 
v sevniško srednjo šolo pri-
haja v veljavo nov, prenovljen 
program frizer. Nastal je za-
radi priprave povsem novega 
3+2 programa frizer, ki bo za-
živel v šolskem letu 2022/23, 
dijakom pa bo omogočil, pra-
vi Prestor, da se bodo lahko 
izobraževali do pete stopnje 
izobrazbe v svoji stroki ter s 
poklicno maturo imeli tudi od-
prta marsikatera vrata na uni-
verzitetni študij. Zelo si želijo 
večjega števila dijakov v pro-
gramu mizar, ki spada med de-
ficitarne poklice, za program 
pa je na voljo veliko spodbud 
tako na občinski ravni kot na 
državni ravni (štipendije). 
Na Srednji šoli Sevnica izo-
bražujejo dijake v  programu 
mizar že od leta 1999, prak-
tični pouk pa izvajajo v pod-
jetju Stilles, kjer imajo mizar-
sko delavnico. Na šoli so veseli 
tudi novosti na področju šol-
skega prevoza iz smeri Nove-
ga mesta skozi Šmarješke To-
plice, Škocjan, Zbure in Bučko. 
Z novo linijo bodo povezali 
manjše kraje na tej poti, ki do 
sedaj niso imeli možnosti pre-
voza do sevniške šole.

Na ETrŠ Brežice na srednji šoli 
razpisujejo programe, ki jih že 
izvajajo, torej po en oddelek 
3-letnega programa trgovec, 
4-letnih programov ekonom-
ski tehnik, predšolska vzgo-
ja in zdravstvena nega (kar je 
bila novost v lanskem razpisu) 
ter diferencialni (PTI) program 
ekonomski tehnik; skupno 138 
vpisnih mest. Za razpisa 3-le-
tnega programa bolničar se 
niso odločili zaradi premajhne-
ga števila prijav v lanskem vpi-
snem postopku. Kot smo že po-
ročali, jim je uspelo razširiti 
programsko ponudbo na Viš-
ji šoli Brežice, ki poleg uve-
ljavljenega programa ekono-
mist prvič razpisuje redni in 
izredni študij programa vel-
nes, »ki je izjemno atraktiven 
program in je njegova umeš-
čenost v Posavje ustrezna tudi 
glede gospodarskega razvoja 
regije, ki je usmerjena v raz-
vijanje petzvezdičnega velnes 
turizma«, kot pravi Tomažino-
va. Pričakujejo zapolnitev vseh 
razpisanih mest, sicer pa je nji-
hov program predšolska vzgo-
ja v zadnjih letih edini v Posav-
ju, ki ima omejitev vpisa.

Brežiška gimnazija razpisu-
je štiri oddelke programa gi-
mnazija (112 vpisnih mest) 
in en oddelek športne gimna-
zije (18 mest). Škof poudarja, 
da posavske srednje šole iz-
vajajo številne izobraževalne 
programe, da lahko osnovno-
šolcem ponudijo izobraževa-

nje v domači regiji, ob tem pa 
je njihova naloga tudi, da širi-
jo mrežo novih izobraževalnih 
programov. »Tudi na Gimnazi-
ji Brežice smo si zadali nalogo, 
da razširimo število izobraže-
valnih programov, obema pro-
gramoma želimo dodati še pro-
gram umetniške gimnazije. S 
tem programom bomo prinesli 
svežino v posavski srednješol-
ski prostor, hkrati pa nadalje-
vali bogato kulturno tradicijo 
naše regije,« meni.

Na pouk na daljavo 
so se dobro pripravili 

Pouk v srednji šolah že od 19. 
oktobra lani poteka na dalja-
vo. Ta v nobenem primeru in 
pod nobenimi pogoji ne more 
nadomestiti fizičnega pouka v 
učilnici, poudarja Tomažinova, 
saj so prekinjeni pristni med-
človeški odnosi, komunikaci-
ja je otežena, dijakom je težko 
vzdrževati motivacijo za delo, 
omejene so možnosti objek-
tivnega preverjanja in ocenje-
vanja znanja. Kljub temu meni, 
da tudi v tej situaciji na ETrŠ 
Brežice dokazujejo, da njihov 
moto »Mar nam je za vsako-
gar ...« ni samo puhlica, »pač 
pa se vsi profesorji, še pose-
bej razredniki, izvajalci doda-
tne strokovne pomoči za dijake 
s posebnimi potrebami, ravna-
teljica in svetovalna služba izje-
mno trudimo, da smo v stiku z 
vsakim dijakom, da zaznavamo 
stiske in ob tem ustrezno ukre-

pamo. To pa je mogoče samo, 
če imaš tako srčen in socialno 
občutljiv kolektiv učiteljev, kot 
ga imamo pri nas.« 

Kot pravi Škof, so se v začet-
ku tekočega šolskega leta na 
pouk na daljavo dobro pripra-
vili, saj so poenotili komunika-
cijski kanal in se z dijaki dogo-
vorili o načinu dela, a vseeno 
opozarja: »Dijaki prvih letni-
kov so v zahtevnem položaju, 
saj so bili v šoli le mesec in pol. 
V tem času so morda le malo 
začutili novo šolo, svoje sošol-
ce, pristnejših vezi znotraj ra-
zredov še niso spletli. Menim, 
da tudi dijaki višjih letnikov po 
tolikšnem času šolanja na da-
ljavo izgubljajo drug drugega.« 
Na šoli so kljub temu sprejeli 
izziv izvajanja pouka na dalja-
vo, tako da tudi druge dejavno-
sti, kot so  krožki, priprave na 
tekmovanja, mednarodni pro-
jekti, obvezne izbirne vsebine 
in tudi športni dnevi, izvajajo 
na daljavo. »Dijake, profesor-
je in starše pa v tem trenutku 
najbolj pesti negotovost, saj 
ne vemo, kako dolgo bomo še 
imeli pouk na daljavo. Želim si, 
da se dijaki zaključnega letni-
ka, maturanti, čim prej vrnejo 
v šolo, ter da jim omogočimo 
normalno pripravo na matu-
ro,« pravi in kot slabost pouka 
na daljavo tudi on izpostavlja 
pomanjkanje osebnega stika, ki 
ga ne more nadomestiti noben 
računalnik. »Sprejemam mne-
nje, da obstajajo prednosti uče-

nja na daljavo, ampak slabosti 
ne smejo biti spregledane. Ve-
selim se dneva, ko bo šola dru-
gič v tem šolskem letu odprla 
vrata,« še doda.

Prestor pravi, da poteka pouk 
na daljavo v drugem obdobju 
zaprtja šol – za razliko od spo-
mladanskega zaprtja, ko so 
imeli kar precej težav – dokaj 
utečeno in brez večjih težav. 
»Seveda imamo že vsi dovolj 
takšne oblike delovanja izo-
braževanja na daljavo. Nekate-
rim dijakom sicer kar odgovar-
ja takšna oblika učenja, večina 
dijakov pa komaj čaka na dan 
vrnitve v šole,« pravi.

Več težav 
je pri praktičnem pouku

Poseben izziv v času pouka na 
daljavo je izvedba praktičnega 
pouka. Kot pravi Pavlovič, se na 
tem področju poslužujejo raz-
ličnih prijemov, s katerimi s po-
močjo spletnih orodij dijakom 
približajo posamezne vsebine, 
ki jih je mogoče izvesti na da-
ljavo, druge pa bodo izvedli v 
šoli, ko bo to mogoče. »Veseli 
nas, da praktično usposablja-
nje pri delodajalcih zaenkrat 
poteka nemoteno, v prime-
ru, da to ne bilo mogoče, pa je 
predvideno, da se izvajanje teh 
vsebin organizacijsko prilago-
di na kasnejši čas,« pojasnju-
je in dodaja, da sledijo navo-
dilom pristojnih na Centru za 
poklicno izobraževanje in Za-

vodu za šolstvo, kjer skupaj iš-
čemo nove rešitve, poslužujejo 
pa se tudi dobrih pedagoških 
praks iz prvega vala epidemi-
je. »Tudi takrat smo se sreče-
vali s težavami, ki so bile pove-
zane predvsem z zaključkom 
izobraževanja, ki pa ga je bilo 
v veliki meri zaradi epidemio-
loških razmer mogoče na pri-
lagojen način izpeljati v šoli. 
Verjamem, da bomo z dosle-
dnim upoštevanjem vseh navo-
dil pristojnih za preprečevanje 
širjenja bolezni, prispevali k iz-
boljšanju epidemiološke situ-
acije in nadaljevanju izobraže-
vanja v šoli.«

Prestor izpostavlja težave pri 
praktičnemu pouku v progra-
mu mizar: »V tem programu 
je izvedba praktičnega pou-
ka zelo problematična in sko-
raj nemogoča. Več možnosti 
imamo pri realizaciji pri prak-
tičnem pouku v frizerskem 
programu. Dijaki imajo mož-
nost doma opravljati veščine 
frizerstva na frizerskih 'lut-
kah' in domačih modelih.« Ob 
vrnitvi dijakov v šolo bodo se-
veda poskušali nadomestiti iz-
gubljene veščine praktičnega 
pouka, vseeno pa bo ta gene-
racija zelo prikrajšana za pri-
dobivanje praktičnih veščin. 
Tudi Tomažinova upa, da bodo 
primanjkljaje na tem področju 
nadomestili, ko se ponovno fi-
zično vrnejo v specializirane 
učilnice.  
� Peter�Pavlovič

Srednje šole v Posavju: Širijo izobraževalno ponudbo v regiji 
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Turizem: Sodelovanje in razvoj (UN)
Sodobne turistične prakse (VS)

Vpiši se na 
Fakulteto za turizem

 www.ft.um.si

Osebni pristop
Praktično izobraževanje
Izkušeni predavatelji
Mentoriranje

��

Informativni dan:
Informativni dnevi »ONLINE«12. in 13. februar 2021Več na: ft.um.si

GREM V DŠD NOVO MESTO

Informacije v zvezi z vpisom za šol. l. 2021/22 na www.dijaskidom.org

Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi bivanje dijakom 
različnih srednjih šol in študentom. Nahaja se na mirni 
lokaciji, krasi ga tudi lep park in veliko zelenja. Blizu sta 
železniška in avtobusna postaja, do centra mesta je 
približno dvajset minut hoje. V neposredni bližini je Šolski 
center Novo mesto, ki je največji v Sloveniji in izvaja 
številne izobraževalne programe (https://www.sc-nm.si/).

V dveh ločenih stavbah so prenovljene vse sobe, kopalnice 
idr. Na študentski strani je možno bivati tudi v enoposteljnih 
in dvoposteljnih apartmajih. Za dijake in študente so 
organizirane številne dejavnosti (športne, kulturne, 
vzgojne), predavanja, delavnice … 

Dijaki v času šolanja stkejo prijateljske vezi, se učijo 
samostojnosti in odgovornosti. Za nas je pomembno, da so 

uspešni v šoli in se naučijo veščin, ki so potrebne za življenje. 
  

Zakaj DŠD Novo mesto?
• Bivanje v urejenih dvoposteljnih sobah
• Sobivanje z vrstniki (druženje, sodelovanje, 

povezovanje) 
• Uravnotežena prehrana (za študente študentski boni) 
• Dobri pogoji za učenje (strokovna pomoč vzgojiteljev, 

organizacija inštrukcij, medvrstniška učna pomoč)
• Kvalitetno preživljanje prostega časa v organiziranih 

interesnih dejavnostih (nogomet, košarka, odbojka, 
namizni tenis, strelstvo, plavanje, pevska skupina, 
oblikovalne delavnice itd.)

• Kulturni dogodki, prireditve, predavanja, delavnice, 
tečaji, družabni večeri  … 

Ponašamo se z bogato tradici-
jo svetovanja, saj je Svetoval-
no središče Posavje v lanskem 
letu praznovalo 15-letnico de-
lovanja. V vseh letih delovanja 
smo razvijali, gradili in izbolj-
ševali dejavnost informiranja 
in svetovanja za odrasle in da-
nes lahko trdimo, da smo dobro 
sprejeti in prepoznani po celot-
ni regiji Posavja. Vsa leta de-
lovanja si prizadevamo, da so 
naši svetovanci zadovoljni in da 
je dejavnost informiranja in sve-
tovanja ter dejavnost vrednote-
nja, usmerjena na potrebe ljudi. 
Nenehno se prilagajamo in od-
zivamo na nove potrebe in smo 
dostopni vsem prebivalcem v  
regiji Posavja in tudi širše.

V letu 2016 smo našo sveto-
valno dejavnost nadgradili s 
projektom Svetovanje za za-
poslene v Posavju 2016−2022. 
Z omenjenim projektom so se 
nam odprla vrata v podjetja, do 
kadrovskih služb in posledično 
do zaposlenih. Za sabo imamo 
kar nekaj uspešnih zgodb sode-

lovanja s podjetji, izpostavili bi 
vrednotenje znanja v Termah 
Čatež d. d. in podjetju Vipap Vi-
dem d. d. Krško. Projekt prinaša 
dobrobit za delodajalce in nji-
hove zaposlene. Svetovanje je 
za zaposlene in podjetja brez-
plačno, izkušene svetovalke pa 
zaposlenim pomagamo pri pre-
gledu spretnosti in znanj, ki jih 
zaposleni že imajo, pri načrto-
vanju osebne in karierne poti 
in pri načrtovanju naslednjih 
korakov.

Svetovalke podjetjem nudi-
mo pomoč pri razvoju kadrov, 
sodelujemo lahko pri anali-
zi potreb po izobraževanju in 
usposabljanju, popisu in vred-
notenju kompetenc zaposlenih 
in izdelavi portfolija.

Od junija 2016 se je v projekt 
Svetovanje za zaposlene v Po-
savju vključilo že 831 svetovan-
cev. Največ je bilo svetovanja za 
neformalne oblike izobraževa-
nja za delo in poklic ter nefor-
malne oblike izobraževanja za 

osebni razvoj. Sledilo je sveto-
vanje za pridobitev izobrazbe 
na višji stopnji od že dosežene, 
prekvalifikacija – sprememba 
poklica na isti stopnji ter načr-
tovanje in razvoj kariere. Na-
predek svetovanja spremljamo 
po 4 tednih in 6 mesecih.

Leto 2020, ki je za nami, je bilo 
tudi na področju svetovalne 
dejavnosti posebno, zaznamo-
vano s spremembami. Spomla-
di smo se tudi v Svetovalnem 
središču Posavje znašli pred 
velikim izzivom, kako ohra-
njati dejavnost informiranja 
in svetovanja in se prilagoditi 
novemu načinu svetovanja na 
daljavo. Iz naših pisarn in oseb-
nega svetovanja smo v trenut-
ku morali zavzeti drugačne po-
zicije, se prilagoditi in se znajti. 
In smo se. Dokazali smo, da se 
da kakovostno informiranje in 
svetovanje izpeljati tudi na da-
ljavo, po telefonu, e-pošti, so-
dobnih družbenih omrežjih in 
s pomočjo različnih aplikacij. 
Sprva je bilo težko in nenavad-

no, a smo se prilagodili novi re-
alnosti.

Projekt Svetovanje za zaposle-

ne v Posavju 2016−2022 bomo 
na Ljudski univerzi Krško izva-
jali do marca 2022, zato zapos-
leni izkoristite brezplačno mož-

nost svetovanja in vrednotenja 
in odkrijte svoje skrite potenci-
ale, saj je lahko prav vaše skri-
to znanje zaklad.

Informativno-svetovalna dejavnost na Ljudski univerzi Krško
Ljudska univerza Krško je javni zavod z več kot 60-letno tradicijo na področju izobraževanja odraslih. Ves čas našega delovanja razvijamo in izvajamo raznovrstno 
ponudbo izobraževalnih programov za odrasle, od formalnega do neformalnega izobraževanja ter najrazličnejših programov usposabljanja za delo, osebni razvoj 
in aktivno državljanstvo.

Za vse informacije ali prijavo na svetovanje oz. vrednotenje pokličite na telefonsko številko 07 48 81 170, 051 279 633 ali pišite na elektronsko pošto anja.brilej@lukrsko.si.

Ljudska univerza Krško, Dalm
atinova 6, 8270 Krško
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V hribovitem zaselku Ledina v 
sevniški občini je po zaključeni 
drugi svetovni vojni nekaj let 
potekal pouk v kmečki stavbi 
(last Ivana Černiča), v kateri je 
bil en prostor namenjen učilni-
ci. V šolskem letu 1953/1954 
je pričela mlade bistre gla-
ve poučevati 25-letna učite-
ljica Kristina Kokošar, ki je 
po poroki priimek spremeni-

la v Černič. V kombiniranem 
oddelku je učila otroke od 1. 
do 3. razreda, tako da je bilo 
vseh otrok v majhnem prosto-
ru 36. »Zaradi prostorske sti-
ske je bilo težko izvajati pouk, 
zato sem se odločila in otroke 
razdelila po razredih ter dolo-
čila čas, ko je bil pouk najprej 
za učence tretjega, nato dru-
gega in potem še prvega ra-
zreda. Poučevala sem od 8. do 
16. ure in zaradi celodnevne-
ga pouka so bili četrtki prosti. 
Otroci so prihajali v šolo peš in 
nekateri so hodili tudi po eno 
uro. Pozimi in ob dežju so pris-
peli premraženi ter premoče-
ni, tako da sem jih za dobrodo-
šlico najprej posadila na toplo 
krušno peč, da so se ogreli in 
posušili mokra oblačila, nato 
sem šele začela s poukom,« 
teče pripoved danes 92-letne 
upokojene učiteljice, ki je svojo 
službeno pot začela v dolenj-
ski vasici Trebelno, od koder je 
odšla v Šentjanž in nato na Le-

Šolski vsakdan nekoč in danes
Biti učitelj, učiteljica je za marsikoga najlepši poklic, saj se v njem podarja in širi znanje, vzgaja ter odpira vrata v  svet samostojnosti. S šolo, s prihodom vanjo in 
iz nje ter s poukom je povezanih mnogo različnih zgodb. Kako je bil videti šolski vsakdan v preteklosti in kakšen je danes, sta nam v pogovoru razkrili sogovor-
nici, učiteljici razrednega pouka.  

dino. »Učilnica je bila skromno 
opremljena, imela je veliko ta-
blo in lesene klopi s sedežnim 
delom za otroke. Na zgornji 
strani klopi je bil žleb za od-
laganje svinčnika ali peresni-
ka ter po tri luknje za črnilnike. 
Imeli smo še majhno omarico 
s knjigami, na eni izmed sten 
je bil zemljevid ter nekaj naga-
čenih ptic,« nadaljuje in doda, 
da so učenci prinašali v svo-
jih šolskih nahrbtnikih čitan-
ko, zvezek za slovenščino in ra-
čunstvo ter leseno peresnico, 
v kateri so bili svinčnik, šilček 
in radirka. Na urniku so ime-
li slovenščino, računstvo, pri-
rodopis, glasbo in telovadbo. 
Pouk je pogosto potekal, če je 
bilo vreme primerno, v gozdu 
ali na travniku, kjer so otroci 
spoznavali vrste dreves, pod-
rast, travniške bilke itd. Telo-
vadili so na dvorišču, kjer so 
se igrali različne igre; imeli 
so tudi žogo, ki je mnogokrat 
»ušla« po travniku navzdol 
in pristala v potoku Ledinšči-
ca. »V stavbi ni bilo vode, po-
njo je moral dežurni učenec 
hoditi k bližnjemu studencu. 
Malico je pripravljala soseda, 
in sicer veliko rezino domače-
ga kruha, sir in uvoženo mle-
ko v prahu, ki otrokom ni bilo 

najbolj všeč,« obudi še ene-
ga izmed spominov, v katere-
ga vtke še načrt gradnje nove 
šole na Ledini, ki pa ni bil niko-
li izpeljan, saj se je število šo-
loobveznih otrok zmanjševalo, 
mnogi pa so začeli obiskovati 
osnovno šolo v Sevnici, kamor 
je v šolskem letu 1961/1962, 
ko so ukinili podružnično šolo 
na Ledini, odšla tudi sogovor-
nica. »Kljub težkim časom je 
bilo lepo, saj smo bili mladi in 
polni energije,« se nasmehne, 
v njenih modrih očeh pa se po-
javi poseben lesk.  

V prvem razredu prevladuje 
didaktična igra

Po uvedbi devetletke je v 1. ra-
zredu poleg razredne učitelji-
ce še druga strokovna delavka, 
ki je lahko učiteljica razredne-
ga pouka ali vzgojiteljica. Le-
-ta praviloma pomaga razre-
dničarki po dve uri dnevno. »V 
prvem razredu prevladuje di-
daktična igra, ob kateri se otro-
ci zabavajo, a hkrati učijo. Šol-
sko delo poteka v kotičkih ob 
izbranem didaktičnem materi-
alu, in sicer tako, da izdelujejo 
različne izdelke in rešujejo na-
loge. Učenci pri pouku upora-
bljajo zvezke, delovne zvezke, 

učbenike in didaktične pripo-
močke, pogosto tudi računal-
nik. Ko poteka pouk frontalno 
sta še vedno pomembni zele-
na tabla in kreda,« pojasnju-
je učiteljica razrednega pouka 
na OŠ Marjana Nemca Radeče 
Saša Plevel. »Trikrat tedensko 
imamo na urniku šport, takrat 
odidemo v telovadnico, na šol-
sko igrišče ali na stadion. Vsak 
dan imamo odmor za sadno 

malico. Učenci najprej poje-
do sadje, potem pa odidemo 
na šolsko igrišče. Učenci pre-
tečejo tri kroge okoli igrišča, 
potem sledi prosta igra. Pros-
ta igra pomeni, da fantje igrajo 
nogomet, deklice se igrajo na 
igralih,« nadaljuje sogovorni-
ca in doda, da prvošolce dvak-
rat tedensko obišče učiteljica, 

ki jih uči angleščino. »Kadar je 
pri njih, se pogosto sliši glasba, 
ob kateri radi tudi zaplešejo,« 
se nasmehne.

Pouk na daljavo 

V času preprečevanja širje-
nja okužb s koronavirusom 
(od lanskega oktobra) poteka 
pouk na daljavo. Učenci v 1. 
razredu praviloma še ne zna-
jo brati in pisati, tako da lahko 
delo opravijo samo ob pomoči 
staršev, starih staršev ali sta-
rejših bratcev in sestric, zato 
učiteljica razmišlja o tem, ko-
liko nalog naj pošlje preko ra-
čunalniške povezave, da ne 
bo preveč, da bo zanimivo in 
hkrati diferencirano, ker eni 
zmorejo več kot ostali. Posta-
viti se skuša tudi v vlogo star-
šev, ki niso učitelji – kako jim 
pomagati in olajšati delo, ko 
bodo pomagali svojim otro-
kom. »To pomeni, da moram 
pripraviti natančna navodila 
za delo, ki jih bodo razume-
li tako starši kot otroci, doda-
ti kakšen film, sliko, risbo in 
na ta način spodbuditi učen-
ce k delu. V jesenskem obdob-

ju smo se navajali na uporabo 
Teamsov, na delo preko raču-
nalniških zaslonov.  Otroci so 
se javljali v živo, pripovedova-
li zgodbice, recitirali pesmi-
ce ... Počasi smo prehajali na 
srečevanja v dvojicah in manj-
ših skupinah. Tik pred novim 
letom smo se srečali vsi in na 
računalniškem zaslonu se je 
naenkrat pojavilo 23 otroških 
glav. Takrat smo imeli novole-
tno čajanko, s piškoti in čajem, 
z obiskom pa jo je popestril 
dedek Mraz, ki se je javil prek 
videopovezave,« opiše del šol-
skega utripa in nadaljuje, da s 
poukom na daljavo začnejo 
prek računalniške povezave 
ob 9. uri in za uvod poklepeta-
jo, izmenjajo informacije, po-
tem se začne šolsko delo. »Po 
srečanju v živo učenci opravijo 
še domačo nalogo, sama pa se 
lotim priprave gradiva za nas-
lednji šolski dan,« pripoveduje 
Saša Plevel, ki si, tako kot njeni 
prvošolčki, ki pogosto vpraša-
jo, kdaj bodo šli v šolo, koliko 
časa bodo še doma, želi, da bi 
se lahko kmalu srečevali v ra-
zredu. »Učenci pridno računa-
jo, pišejo, berejo, rišejo, pojejo, 
telovadijo, ustvarjajo in čakajo 
na svoj ’drugi prvi šolski dan’. 
Četudi smo najmlajši na šoli, 
nas ne motijo maske, vsi jih 
znamo uporabljati takrat, ko 
je potrebno, ne moti nas mali-
ca v razredu, ne moti nas me-
hurček, ko ne smemo pokukati 
v sosednje razrede, vsa pravila 
poznamo in spoštujemo, samo 
da smo lahko skupaj v svojem 
mehurčku,« zaključi pogovor 
učiteljica razrednega pouka, ki 
poučuje že slabi dve desetletji. 

 Smilja Radi

Kristina�Černič

Stara� šolska� učilnica� je� na� ogled� v� Šolskem� muzeju� na�
sevniškem gradu.

Šolska�učilnica�danes�(foto:�P.�P.)

Saša Plevel
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Š�riletni programi:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

ZDRAVSTVENA NEGA - NOVOST!
Triletni program:

TRGOVEC
Diferencialni program:

PTI - EKONOMSKI TEHNIK

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

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

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

• prijaznost šole ter skrb za vsakega
posameznika,

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

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

 MAR NAM JE 
ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice
Višješolska študijska programa:

EKONOMIST in
VELNES - NOVOST!

VIRTUALNI INFORMATIVNI DNEVI: 
v petek, 12. februarja 2021, ob 10. in 15. uri za bodoče dijake (www.etrs.si) ter ob 11. in 15. uri za študente. (www.vssbrezice.si)
v soboto, 13. februarja 2021, ob 10. uri za bodoče dijake (www.etrs.si) ter ob 9. uri za študente. (www.vssbrezice.si)
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VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2021/2022.

5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene 
in plesne pripravnice.

Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.  

Informativna prijava poteka na telefonski številki 07/48 80 142.

Vse informacije najdete na spletni strani šole. 

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
info@gs-krsko.si, www.gs-krsko.si
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KONTAKTIRAJTE NAS:
Kadrovska služba
ga. Mojca Zakošek
07/81-61-853
mojca.zakosek@preisgroup.com

Zaposlujemo
VARILCE,

KLJUČAVNIČARJE,
LAKIRARJE,
PESKARJE

Nudimo 
možnost 

priučitve poklica 
s  pomočjo 

usposobljenih 
mentorjev

VAJENIŠTVO 
(strojni 

mehanik)

OPRAVLJANE 
OBVEZNE 
PRAKSE, 

MENTORSTVO

KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE 
2021/2022

ŠTUDENTSKO 
DELO

ZAPOSLITEV 
IN KARIERA

 PREIS SEVNICA je specializiran proizvajalec in ponudnik rešitev za 
visokokakovostne varjene konstrukcije. Glavna dejavnost podjetja je 
osredotočena na proizvodnjo oljetesnih posod, še posebej ohišij za 
transformatorje.

 Naši kupci zaradi zahtevnosti proizvodov težijo k 
strateškemu partnerstvu in dolgoročnemu sodelovanju. 
Velik poudarek dajemo tudi razvoju kadrov.

Kot pravi 45-letna Tanja Jaz-
bec Plevanč, ki sicer prihaja 
z Lomnega, majhne vasi v ob-
čini Krško, zdaj pa živi v nem-
škem Wormsu v zvezni deželi 
Porenje-Pfalška, morajo uči-
telji in starši že v četrtem ra-

zredu sprejeti odločitev, kako 
se bodo otroci šolali naprej. 
To pomeni, da se otroci, ki 
so doslej štiri leta obiskova-
li osnovno šolo, ločijo in preu-
smerijo na različne nivoje šola-
nja – Haupt schule, Realschule 
ali gimnazijo. Hauptschule je 
manj zahtevno petletno šola-
nje, po njem imajo učenci mož-
nost priučitve poklica, ki traja 
največ štiri leta (Berufsausbil-
dung). To pomeni, da poiščejo 
delodajalca, ki jih v času poklic-
ne izobrazbe zaposli in izuči za 
izbran poklic. V tem času va-

Slovenski koncept osnovne šole se ji zdi boljši
WORMS – Slovenski in nemški šolski sistem je težko primerjati. Koncept osnovnošolske izobrazbe je v Nemčiji drugačen kot pri nas. Kakšen je, nam je iz prve 
roke predstavila Posavka Tanja Jazbec Plevanč, ki že 15 let živi v tujini, večino časa v Nemčiji, kjer je dobro desetletje zaposlena v šolstvu, natančneje na področju 
visokošolskega izobraževanja odraslih v zasebnem izobraževalnem zavodu s sedežem v Heidelbergu.

jenci hodijo izmenično v po-
klicno šolo (Berufsschule) in 
v službo. Na koncu morajo op-
raviti zaključni izpit, s tem pri-
dobijo poklicno izobrazbo in 
potem lahko začnejo poklicno 
pot. Podobno velja tudi za os-
tala nivoja šolanja. Realschule 
je zahtevnejše šolanje in traja 
eno leto dlje. Gimnazije se po-
dobno kot pri nas ločujejo na 
različne smeri, šolanje pa traja 
osem let. Po zaključeni matu-
ri je omogočen vpis na študij. 
»Zadnja leta obstaja trend, da 
si večina staršev želi, da gre nji-
hov otrok na gimnazijo, vendar 
pa zaradi zahtevnosti te vsi ne 
dokončajo in se pozneje preu-
smerijo na druge šole. Istoča-
sno se dogaja, da se nivo znanja 
na določenih gimnazijah rav-
no zaradi tega znižuje,« doda-
ja Jazbec Plevančeva, ki je univ. 
dipl. nemcistka in hispanistka, 
v Nemčiji pa je zaključila tudi 
podiplomski študij na podro-
čju upravljanja s človeškimi 
viri. Koncept osnovne šole, kot 
ga poznamo v Sloveniji, se ji zdi 
boljši, saj imajo vsi otroci do 9. 
razreda možnost pridobiti ena-
ko osnovno izobrazbo.

Obrtnikom 
primanjkuje mladih

V Nemčiji je poudarek na va-

jeniškem sistemu, ki ga sku-
šamo posnemati tudi pri nas. 
Kot pravi sogovornica, podjet-
jem danes primanjkuje vajen-
cev, zato jih na različne načine 
vabijo in spodbujajo poklicno 
izobrazbo, hkrati pa jim ponu-
jajo dobre pogoje dela in plači-
lo. »V preteklosti se je izšolalo 
več vajencev, ki so z uspešno 
dokončano poklicno izobraz-
bo dobili dobro in cenjeno 
delo, bili dobro plačani in če 
so bili uspešni, so si ustvari-
li kariero kot zaposleni v pod-
jetju ali pa ustanovili lastno 
podjetje. Če danes poslušamo 
obrtnike, primanjkuje mladih, 

ki bi se zanimali za obrtniške 
poklice. Razlogov za to je več,« 
poudarja Jazbec Plevančeva in 
dodaja, da primanjkuje dobrih 
obrtnikov, npr. gradbenikov, 
pleskarjev, tesarjev, zaposle-
nih v zdravstveni negi in os-
krbi itd. »Zaradi pomanjkanja 
teh delavcev v teh za državo 
pomembnih poklicih jih ved-
no več prihaja iz drugih držav.« 
Navaja še, da je pri študiju veli-
ko zanimanja za medijsko ko-
munikacijo, trženje, ekono-
mijo, poslovno informatiko, 
management ter seveda tudi 
za klasičen študij prava in me-
dicine. Trenutna potreba je, ra-

zumljivo, po strokovnjakih za 
zdravstveno nego. Pandemija 
novega koronavirusa po nje-
nih besedah pušča posledice 
tudi pri zaposljivosti mladih. 
Glede na statistične podatke 
je decembra lani brezposel-
nost med mladimi (15–25 let) 
v Nemčiji znašala okoli 5 %, v 
Berlinu celo več kot 10 %.

Otroci krajši čas doma 
kot pri nas

Ko smo že pri pandemiji, Jaz-
bec Plevančeva omenja, da so 
se v prvem valu tudi v Nem-
čiji šolarji kar nekaj mesecev 
šolali od doma, zdaj pa že do-
ber mesec podobno. »Trenutno 
poteka tudi pri nas šolanje od 
doma, vendar še zdaleč ne tako 
dolgo kot v Sloveniji. Začelo se 
je tri dni pred božično-novolet-
nimi počitnicami, zaradi trenu-
tne situacije pa ne vemo, kako 
dolgo bo še trajalo,« pravi. Gle-
de na to, da je že zadnja leta ve-
liko delala od doma, s preho-
dom na 100-odstotno delo od 
doma ni imela težav. »Ker smo 
zdaj vsi doma, je že posebnost, 
če grem kdaj v pisarno. Delovni 
dan je tako postal še daljši in ni 
več prave meje med delovnim 
in prostim časom,« poudarja 
in kot zanimivost izpostavlja, 
da so podjetja v tem času po-

nudila možnost prenosa pisar-
niške opreme, npr. miz, stolov 
ipd., na dom, kar je marsiko-
mu olajšalo ureditev prostora 
za delo doma v kratkem času. 
Sicer pa se ji ukrepi, zlasti v de-
želi Porenje-Pfalška, niso zde-
li tako zelo strogi kot v Slove-
niji ali drugih državah. »Maske 
so postale obvezne skoraj dva 
meseca pozneje kot v Sloveni-
ji, še pred kratkim smo se lahko 
normalno gibali naokoli, v več-
jih mestih in določenih zveznih 
deželah so bili glede tega ukre-
pi strožji. Druženje pa je tudi 
tukaj prepovedano, večina lju-
di se ukrepov drži, nekateri pač 
ne, kot lahko vidimo pri poro-
čilih.« Kot omenja, so z druži-
no poskušali prosti čas čim več 
izkoristiti na prostem, saj živi-
jo na robu mesta in blizu nara-
ve, kar je idealno za sprehode 
in kolesarjenje. »Ko se odpra-
vimo na pohod v bližnji gozd, 
se moramo peljati najmanj pol 
ure. Tukaj je namreč običaj-
no, da se pelješ 50 ali več km 
v službo, če greš na obisk ali 
dnevni izlet, pa tudi 200 km in 
več,« še pove Jazbec Plevanče-
va, ki se na Lomno rada in red-
no vrača, zadnja leta z družino 
preživijo večino dopusta v Slo-
veniji.

Rok Retelj, 
foto:�osebni�arhiv

Tanja�Jazbec�Plevanč

Čudovit�pogled�na�grad�Hambach�in�okolico�z�enega�zadnjih�
sprehodov po Pfalškem gozdu
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

MI - mladinski inkubator          www.inkubator-brezice.si          mi@zptm.si            +386 (0) 590 83 790

Pridružili so se nam tudi različni gostje iz prakse: 
Mark Kalin, David Urankar, Andreja Cavnik, Ivan 
Papič, Andrej Bračun in Zinka Kosec. 

Februarja začnemo z delavnicami projektnega dela, 
kjer boste spoznali osnovne pojme in se lotili 
reševanja izzivov trga dela. Delavnice bodo vodili 
trenerji iz Mreže Mama.

Tekom projekta smo izvedli že 180 ur delavnic na 
temo mladinskega dela, komunikacijskih veščin, 
samopodobe in motivacije, v izvedbi izkušenih 
strokovnjakov iz Mladinske mreže MaMa – Maja  
Hostnik in Urban Krevl; Umetnost besede – Jasmina 
Spahalić ter Lifecoaching – dr. Lucija Čevnik. 

V praktičnem delu boste mladi sodelovali z 
okoliškimi delodajalci, se mrežili in tako pridobili 
večje možnosti zaposlitve.

Delavnice se bodo nadaljevale tudi v mesecu  marcu, 
in sicer na temo digitalnega sveta in socialnih 
omrežij. 

PREKO NEFORMALNEGA UČENJA 
DO ZAPOSLITVE 

Projekt MI! – mladinski inkubator je namenjen 
mladim, ki si želijo izboljšati svoje kompetence, 
usvojiti nova znanja, pridobiti nove izkušnje in 
poznanstva ter si povečati možnost za zaposlitev.

Usposabljanja so za udeležence projekta MI! – 
mladinski inkubator brezplačna. Vse delavnice bodo 
potekale preko Zoom povezave. Za udeležbo je 
obvezna prijava, vse, kar je potrebno, je, da skeniraš 
QR kodo.

KATERE POSLOVNE IZZIVE BOMO 
REŠEVALI?

Mladinski center Brežice: Prijava na razpis oziroma 
projekt za mlade – pripraviti vsebino, prepoznati 
potrebe/interese mladih. Spoznati se z mladinskim 
delom.

Etrend d.o.o.: Izdelava analize digitalne zrelosti v 
določenem območju za izdelavo ocene o uporabi 
digitalnih orodij med podjetij.

Posavski muzej Brežice: Izdelava načrta tržena 
novega turističnega produkta 3D sobe – interaktivne 
predstavitve Posavja in Gradov Posavja  turistom in 
obiskovalcem  ter produktno povezovanje.

Partitura d.o.o.: Promocija ponudbe podjetij, ki se 
nahajajo v mestnem jedru Brežic, preko lokalne 
radijske postaje Radio Brežice EU. 

Več o izzivih izveste na usposabljanjih! 
Prijavite se in si omogočite zaposlitev!

Mestna hiša Brežice: Načrt za trženje lokalnih 
proizvodov in storitev v Mestni hiši Brežice. 

Mladinski hotel Brežice: Promocijski načrt MC 
hostel Brežice in primerjalna analiza okoljskih znakov 
med mladinskimi hoteli v slovenskem in evropskem 
merilu.

Imamo še prosta mesta. Prijaviš se lahko na MI! 
spletni strani www.inkubator-brezice.si/prijavi-se ali 
poslikaj QR kodo .

VABLJENI!

Četrtek, 18. 2. 2021, od 9. do 14. ure

Ponedeljek, 15. 2. 2021, od 9. do 14. ure

Petek, 19. 2. 2021, od 9. do 14. ure

Četrtek, 25. 2. 2021, od 9. do 14. ure
Petek, 26. 2. 2021, od 9. do 14. ure

Torek, 16. 2. 2021, od 9. do 14. ure

URNIK USPOSABLJANJ

Ponedeljek, 22. 2. 2021, od 9. do 14. ure
Torek, 23. 2. 2021, od 9. do 14. ure
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Sadovi narave v Posavju
T e m a t s k e  s t r a n i  P o s a v s k e g a  o b z o r n i k a ,  4 .  f e b r u a r  2 0 2 1

Travniški sadovnjaki bogatijo kmetijsko krajino
V naravi opazimo številne pti-
ce, ki pri nas prezimujejo ter 
se skrivajo po gozdu, grmovju, 
v sadovnjaku in okoli domačij. 
Trenutno imajo v naravi dovolj 
hrane, vendar jim je tudi vsa-
ka polna krmilnica dobrodoš-
la. Kmalu bodo pokukali prvi 
zvončki in trobentice ter nam 
polepšali okolje, v katerem bi-
vamo in delujemo. V spomla-
danskem času bomo opazovali, 

kako cvetijo breskve, slive, če-
šnje, hruške, jablane, ki se bo-
hotijo v vsej svoji lepoti in ve-
likosti krošenj. 

V kmetijski krajini izginjajo

V Kozjanskem parku se je tra-
dicija pridelave sadja na trav-
niških sadovnjakih ohranila 

KOZJANSKI PARK – Narava se letos še ni prebudila. Še vedno nas spremljajo nizke dnevne in nočne temperature. Radi opazimo tudi kakšno snežinko, ki poplesava 
po zraku ali manjše zaplate snežne odeje na osojnih legah, na katerih lahko otroci uživajo v zimskih radostih. 

do današnjih dni. Veseli smo, 
da že več kot dve desetletji k 
tej zgodbi prispevamo tudi 
v Javnem zavodu Kozjanski 
park. Začeli smo z oživitveni-
mi rezmi visokodebelnih sa-
dnih dreves, izobraževanjem 
lastnikov o rezi in oskrbi sad-
nih dreves ter predelavi sadja, 
popisom sadovnjakov, števil-
nimi mednarodnimi projekti 
za njihovo ohranitev in veliko 

promocijo tudi v okviru orga-
niziranja prireditve Praznik 
Kozjanskega jabolka. Za nji-
hovo ohranitev nismo prispe-
vali samo s strokovno pomoč-
jo, ampak smo veseli številnih 
na novo posajenih visokode-
belnih sadnih dreves. Števil-
ne tradicionalne in avtohtone 
sorte jabolk ter hrušk so la-

stniki nabavili v naši ekološki 
drevesnici. 

V Kozjanskem parku se zave-
damo, da so tovrstni nasadi v 
kmetijski kulturni krajini za-
gotovo eden najhitreje izgi-
njajočih krajinskih elementov. 
V številnih sadovnjakih so sa-
dna drevesa starejša, odmira-
jo, propadajo in so v slabem 
fiziološkem stanju. Na takšnih 
drevesih ne moremo vsako 
leto pričakovati rednega in 
obilnega pridelka. Cenimo jih, 
ker so zaradi raznolikosti ži-
vljenjskih prostorov med naj-
pomembnejšimi za ohranitev 
predvsem številnih živalskih 
vrst. Skupaj z lastniki se trudi-
mo, da jih revitaliziramo, ob-
novimo in jim damo dopolnje-
ne, nove vsebine. 

Ugotoviti, kakšno je 
dejansko stanje

V letih 2011 in 2012 je na po-
sameznih območjih Kozjan-
skega parka potekalo manjše 
vrednotenje travniških sadov-
njakov. Rezultati so nam služili 
za izdelavo strategije njihove-
ga dolgoročnega sonaravnega 
upravljanja v prihodnje. S to-
vrstnim popisom in vredno-
tenjem želimo v letos nada-

ljevati, saj le tako ugotovimo 
dejansko stanje sadovnjakov, 
ki ga proučimo na podlagi iz-
delanega vrednotenja. Za oce-
njevanje travniških sadovnja-
kov uporabljamo v Sloveniji 
že preizkušeno metodo in je 
osnova za delo na terenu. Z 
razčlenitvijo kriterijev pride-
lave, vizualnega vtisa, krajin-
ske in ekološke pestrosti, zaš-
čite pred erozijo ter kriterija 
biotske raznovrstnosti dobi-
mo objektivno oceno različnih 
primerov v naravi.

Pomembno je, da ugotovimo 
kakšno je fiziološko stanje sa-
dnih dreves, saj na ta način 
lahko ugotovimo pričakovan 
pridelek. Ugotavlja se velikost 
sadovnjaka, gostota dreves 
in v kolikšni meri ta varuje-
jo kmetijsko zemljišče pred 
nevarnostjo pojava erozije. 
Travniški sadovnjaki so lah-
ko prisotni v okolici ali v sklo-
pu naselja, kot samostojni na-
sad ali celo kot nasad posebnih 
oblik, med katere prištevamo 
sadne drevorede in osamljena 
drevesa posebnega krajinske-
ga pomena. Vsak sadovnjak se 
glede na to, kje se nahaja, oce-
njuje, kako vpliva na vizualni 
vtis, krajinsko in ekološko pe-
strost. Za zavarovana območja 

je zelo pomemben tudi kriterij 
biotske raznovrstnosti, znotraj 
katerega se določa, v kolikšni 
meri so zastopane sadne vrste 
in oskrba sadovnjaka ter ali so 
bili opravljeni na zemljišču in 
v sadovnjaku neugodni pose-
gi, ki bi zmanjšali biotsko ra-
znovrstnost. 

Ključna je pomoč lastnikov

Pri terenskem delu so nam v 
pomoč orto-foto posnetki in 
podatkovna baza Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (raba zemljišč). S 
pomočjo podatkovne baze vi-
dimo predvidena območja in 
razdrobljenost travniških sa-
dovnjakov. Največja pomoč 
pa bo s strani lastnikov, ki jih 
bomo prosili za številne infor-
macije o sadovnjaku, sadnih 
drevesih, pridelku in name-
nih za v bodoče. Predvsem nas 
zanima, kakšna so pričakova-
nja glede skupnega sodelova-
nja za njihovo dolgoročno oh-
ranitev. Zato vas prosimo, da 
nam v času popisa in vredno-
tenja travniškega sadovnjaka 
omogočite strokovno delo na 

terenu, dostop na zemljišča in 
dodatne informacije o nasadu. 
Pridobljeni podatki se bodo 
uporabljali izključno za stro-
kovno delo v javnem zavodu in 
se varovali v skladu z uredbo o 
varstvu osebnih podatkov.

Popis opravljamo od južne-
ga dela Kozjanskega regijske-
ga parka proti severu. V teh 
dneh končujemo vrednotenje 
v Brezovici na Bizeljskem in 
do sedaj smo naleteli na šte-
vilne pozitivne odzive in lepe 
zgodbe o ohranjanju narave. S 
trdim delom, znanjem, preda-
nostjo in veliko skrbjo za raz-
lične sadne vrste in številne 
ptice za svoj sadovnjak skrbi 
tudi g. Dučanović, ki smo mu 
kot spodbudo za nadaljevanje 
njegovega poslanstva podarili 
ptičjo gnezdilnico. 

Za podrobnejše informaci-
je lahko pokličete na upravo 
Kozjanskega parka 03 800 71 
00 ali nas kontaktirate na koz-
janski-park@kp.gov.si.

Adrijan�Černelč,�
Kozjanski park

Travniški�sadovnjak�ob�domačiji

Adrijan�Černelč�med�delom�na�terenu

»V Posavju je ena boljših, če ne celo najbolj ugledna sorta starih 
jablan carjevič. Plodovi so srednje drobni, povrhnjica je gladka, 
osnovna barva je svetlo rumena z značilnimi ’rdečimi lički’. Not-
ranjost jabolka je rumenkasto-bela ter srednje čvrsta s sočnim 
sladko-kiselkastim okusom. Jabolka dozorijo v sredini septembra 
in v kleti zdržijo nekaj mesecev, zato so primerna za ozimnico do 
zgodnje pomladi,« pripoveduje Boris Orešek, ki se posveča sad-
jarstvu že več kot tri desetletja, saj ima lasten sadovnjak na Ve-
terniku nad Boštanjem v velikosti dobrih treh hektarjev, kjer le-
tno pridela od 80 do 120 ton jabolk. »Med vrhunske jedilne sorte 
uvrščamo na primer še mošanjcelj, medtem ko je bobovec, ki ga 
najbolj poznamo, namenjen predvsem predelavi, prešanju,« sku-
ša pojasniti razliko med jabolki in omeni tudi sevniško voščenko, 
ki se ji v zadnjem času spet posveča malo več pozornosti. 
»Travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan so naša rastlinska 
genska banka in treba jih je čuvati, ker nikoli ne vemo, kdaj nam 
bo prišla prav. Mnoge starejše sorte so odpornejše tudi na najne-
varnejšo bolezen jablan – jablanov škrlup. Velika drevesa so po-
membna tudi za ohranjanje obdelane krajine in so med drugim 
zatočišče za ptice, ki najdejo dovolj dupel za gnezdenje in zaradi 
zaradi biološke pestrosti tudi hrano zase in mladiče,« pripovedu-
je ter nadaljuje, da so naši travniški sadovnjaki zelo stari, zato jih 
je treba obnoviti, pomladiti, dosaditi ter na novo zasaditi, a če že-
limo imeti stare sorte jablan, jih lahko ohranjamo samo s ceplje-
njem. »Sam sem pred leti, na primer, naredil 150 sadik carjeviča 
iz cepičev drevesa, ki je desetletja raslo na naši kmetiji in vem, da 
ni nek križanec,« doda in zaključi, da je Posavje bogat sadni vrt, 
ki ga je vredno negovati in ohranjati S. Radi

Travniški sadovnjaki so naša
rastlinska genska banka
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Z vami 
že 120 
letin.

Zagotovljena
višina
zavarovalne
premije
za izbrano
jamstvo.

Zavarovanje 
posevkov in plodov
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KORITNO – 22. januarja je god sv. Vincencija, po izročilu zavetni-
ka vseh društev krščanske dobrodelnosti. V Posavju ta dan vi-
nogradniki po tradiciji obrežejo prvo trto v svojem vinogradu, s 
čimer naznanijo uraden začetek del v vinogradu. Glede na situa-
cijo z epidemijo so se v Društvu vinogradnikov Dolina – Jesenice 
letos odločili, da kljub vsemu ohranijo navado, ki so jo podedo-
vali od svojih prednikov, četudi v zmanjšanem obsegu in v skla-
du s priporočili. Predsednik DV Dolina – Jesenice Martin Kvar-
tuh je v svojem vinogradu na Koritnem tako simbolično obrezal 
trto žametne črnine, brez katere grozdja ni vsem dobro znane-
ga cvička. Član upravnega odbora društva Toni Bogovčič mu je 
natočil kozarec vina in skupaj sta zalila trto, da bo tudi letos bo-
gato obrodila. Seveda pri tem ni šlo brez domačih suhih dobrot, 
nepogrešljive malice pridnih vinogradnikov. �I.�Bogovčič

BISTRICA OB SOTLI – V Kleti Zorenč-Hohnjec iz Bistrice ob 
Sotli so se ponovno odločili, da bodo izvedli ledeno trga-
tev. Opravili so jo 18. januarja, potem ko je bila zadnje tri 
dni povprečna temperatura –5 ° C . Iz nabranega posušene-
ga in zamrznjenega grozdja rumenega muškata so iztisni-
li 160 litrov mošta.

Na trtah so jeseni pustili okoli 2,5 tone grozdja rumenega mu-
škata, ki je bilo celo leto v zaščitni mreži. To je bila za Klet Zo-
renč-Hohnjec že tretja ledena trgatev rumenega muškata. Po 
novem letu je končno pritisnil mraz, tako da so trgatev lahko op-
ravili. »Kako dvolično je lahko vinogradnikovo srce, ko spomla-
di vsi trepetamo, da se temperature ne bi spustile pod ničlo in bi 
prišla pozeba. Zdaj pa gledamo termometer, če je dovolj minusa. 
Spomladi je mraz poguba , pozimi za ledeno trgatev pa odrešitev. 
Ko takole dan za dnevom čakaš na zadnjo trgatev, pogoji so sla-
bi, grozdje propada, ko že misliš, da je vse vzel vrag, pa dočakaš 
pogoje za trgatev,« pravijo v kleti. Lani so, tudi zaradi epidemi-
je, na trtah pustili manj grozdja, le toliko, da so ga lahko potrgali 
v družinskem krogu. Trgatev so opravili 18. januarja. V vinograd 
so se odpravili že zelo zgodaj, urini kazalci so kazali 2.30. »Še v 
globoki temi, z  naglavnimi lučkami, smo bili od daleč videti kot 
Nezemljani, ki iščejo zaklad po vinogradu. Mraza je bilo dovolj, 
termometer je kazal –8 ° C. Zaboji so se kar hitro polnili s posu-
šenim in zamrznjenim grozdjem. Ko se je ob 6. uri začelo počasi 
svitati, je bila trgatev za nami. Prsti na rokah so bili sicer hladni, 
a pri srcu nam je bilo toplo, saj smo opravili še eno ledeno trga-
tev, ki da kapljico, ki je res najžlahtnejša stvaritev narave, vendar 
ne brez znanja vinogradnika – kletarja,« so še zapisali in doda-
li, da se je ob pol sedmih zavr-
tela preša, meritev 'rujne' ka-
pljice pa se je ustavila na 140 ° 
Oe. Iz teh suhih jagod so iztis-
nili skupno 160 litrov mošta. 
»Od zdaj naprej je vse v rokah 
kletarja in upajmo, da bo tudi 
ta ledena trgatev dosegla re-
zultate trgatve leta 2011, ko je 
ledena trgatev rumenega mu-
škata na svetovnem ocenjeva-
nju vin Decanter 2014 prejela 
zlato medaljo,« so zaključili v 
bistriški kleti.
  R. R./ 
� vir:�Klet�Zorenč-Hohnjec�

Prsti hladni, a pri srcu toplo

Ledeno�trgatev�so�opravili�sredi�noči�pri�–8 ° C

Simbolična rez trte

Kvartuh�in�Bogovčič�sta�zalila�trto,�da�bo�tudi�letos�bogato�
obrodila�(foto:�I.�B.).

 ◦ Naši glavni pridelki so jagode, jabolka in namizno grozdje. Imamo tudi nasad 
kakija, maronov, malin in asimine. Posajene imamo tudi šparglje, čebulo, 
stročji fižol in še nekaj druge zelenjave.

 ◦ Trenutno imamo na zalogi različne sorte jabolk in 
hrušk. V zadnjih letih je med jabolki zelo priljubljena 
sorta topaz, ki jo imamo posajeno na 10 ha površine. 
V letih 2018 in 2019 smo na površini 4 ha posadili 
novo sorto jabolk bonita. Bonita je iz odlične družine, 
saj sta starša Topaz in Pink Lady. Jabolko Bonita je 
na bolezni (škrlup in plesen) bolj odporno. Je zelo 
prijetnega videza, rdeče in podolgovato, sladko-
kislega okusa, hrustljavo, zelo sočno in čvrsto.

 ◦ Pospešeno se že pripravljamo na novo sezono jagod, 
da bomo kupcem ponudili svežo in kvalitetno jagodo. 
Naši nasadi jagod se razprostirajo na 10 ha površine in so v naši ponudbi vse 
od konca aprila pa tja do pozne jeseni

 ◦ Smo eden večjih pridelovalcev namiznega grozdja v Sloveniji, ki ga pridelujemo 
na 5 ha površine. Imamo širok izbor belih, rdečih in črnih sort, ki jih lahko 
obiramo od avgusta pa vse do novembra.

 ◦ Na 1,50 ha površine se pri nas nahaja tudi nasad asimine, ki je manj poznana 
in pri nas redka sadna vrsta. Plodovi dozorijo v septembru. Okus spominja 
na mešanico banane, ananasa in manga. Asimina je odporna na bolezni, zato 
je ni potrebno škropiti.

 ◦ V podjetju smo pridobili tudi certifikat Global G.A.P in certifikat Izbrana 
kakovost Slovenije

Darsad d.o.o., Zgornja Pohanca 4, 8272 Zdole

Kontakt: Krošelj Darko: 041 632 455 | Krošelj Marko: 031 681 396

KRŠKO – V Kleti Krško so 18. januarja na Sremiču opravili ledeno 
trgatev. Potem ko jesenski meseci in začetek zime niso bili ravno 
obetavni zanjo, saj se je skozi cele dneve nad pokrajino zadrže-
vala nizka megla, kar je v ozračju povzročalo veliko vlage, je po 
besedah direktorja Jureta Grubarja dolgotrajnejši mraz v prvi 
polovici januarja poskrbel, da se je grozdje ustrezno skoncentri-
ralo in da je bilo potrebnega botritisa dovolj. Za namen pridela-
ve ledenega vina so potrgali grozdje z okoli 3000 trt laškega riz-
linga, trenutno pa fermentira 320 litrov kvalitetnega medenega 
soka, saj so pomrznjene in dehidrirane grozdne jagode vsebova-
le 135°Oe sladkorja. »Izredno smo veseli, k navedenemu doda-
ja Grubar, »da smo doseli pogoje za naziv ledenega vina in ver-
jamemo, da bo kapljica resnično vrhunska.« B. M.

V Kleti Krško že medi ledeno vino

Potrgali�so�okoli�3000�trt�laškega�rizlinga.
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Mah – nadloga ali dekorativni 
element okrasnega vrta?

Kopriva – 
več kot plevel

Kopriva je ena iz-
med rastlin, ki jo 
vsakdo pozna, mar-
sikdo pa je zagoto-
vo občutil tudi njen 
pekoč dotik. V na-
ših krajih uspeva-
ta dve vrsti kopriv 
in obe sta užitni in 
tudi zdravilni. Mala 
kopriva je manjša, zraste do 50 cm in je enoletna rast-
lina, medtem ko velika kopriva zraste do višine 150 cm 
in je dvoletnica. Listi velike koprive so bolj podolgova-
ti, listi male koprive pa bolj okrogle oblike. Zdravilna je 
cela rastlina (korenine, listi in seme). Liste nabiramo od 
maja do avgusta in porežemo vso rastlino, jo posušimo, 
nato ločimo liste od stebel. Korenine kopljemo pozno je-
seni ali spomladi (preden rastlina odžene). Uporabno je 
za čaje, tinkture in tudi v kulinariki (spomladi si pripra-
vimo špinačo iz svežih koprivinih listov, ki je ne le okus-
na, temveč tudi izredno zdrava). 

Kopriva je uporabna tudi za pripravo gnojila za vrtni-
ne. V primerno posodo položimo koprive, jih prelijemo 
z vodo (najboljša je deževnica), pustimo stati 7 dni (ali 
več, manj pa ne), da se koprive razgradijo. Pripravlje-
no gnojilo zmešamo, in sicer na 10 litrov vode dodamo 
1 liter gnojila in s tem zalijemo rastline. S tem gnojilom 
damo rastlinam dodatek, da lepše rastejo, poleg tega pa 
je tudi škodljivcev manj.

  Viktorija Senica, cvetličarka

Mah na zelenici  

Imate težave z mahom na 
zelenici, ki preprečuje rast 
trave in se morda širi še na 
cvetlično gredico? Mah, ki 
ga običajno z veseljem na-
biramo v gozdu, saj je pre-
čudovita zelena in sveža 
podlaga pod novoletno jel-
ko, je lahko na zeleni trati 
prava nadloga. Če pa se od-
ločimo, so lahko mehka (ža-
metna) mahova tla tudi za-
nimiv del in okras vrta. 

Mah je drobna mehka rastli-
na z značilno zeleno barvo, 
ki običajno doseže od ene-
ga do deset centimetrov vi-
šine (lahko tudi več). Najpo-
gosteje raste na vlažnih ali 
senčnih krajih. Nima niti cve-
tov niti semen, ima pa tan-
ka nitasta stebelca, na kate-
rih občasno razvije kapsule 
s sporami. V Sloveniji ras-
te več kot 800 vrst mahov, 
ki jih uvrščamo med listnate 
mahove, jetrnjake in rogov-
njake. Med listnate mahove 
uvrščamo, na primer, sivo-
zeleni mah, ki je močno raz-
širjen tudi v Posavju. Mahovi 
predstavljajo v rastlinskem 
sistemu prvo od treh debel 
(drugo deblo so praprotni-
ce, tretje pa semenke). Ma-

hove uvrščamo v tri razre-
de, a najpogostejša sta dva 
– nižje razviti jetrnjaki in viš-
ji listnati mahovi. 

Mahovi ne rastejo samo v 
gozdu, ampak imajo radi 
tudi vlažne in senčne ter 
skoraj nikoli  izsušene vrto-
ve. Na takšnih območjih se 
bodo poleg trajnic, ki jim pri-
jajo hlad, vlaga in minimalna 
svetloba, kar same razras-
le zelene žametne blazinice, 
ponavadi tiste vrste mahu, 
ki so doma v bližnji naravi. 
Ob tem ne smemo pozabi-
ti, da mah nudi tudi zatočiš-
če majhnim živalim.

Pogoji za rast mahu

Mah potrebujejo za rast ve-
liko vlage in najpogostej-

ši vzroki za nastanek mahu 
je slaba prepustnost oziro-
ma odcednost tal, zaradi če-
sar voda po obilnejših pa-
davinah zastaja, ne odteče 
pravočasno. Pogost vzrok 
za razrast mahu so tudi sla-
bo rodovitna in prekisla tla s 
prenizkim pH (trava dobro 
uspeva v območju pH 5,5-
7,5, pri nižjih vrednostih se 
pojavi mah). Trava, za razliko 
od mahu, v senci ne uspeva.  
To vidimo pod krošnjami dre-
ves in ob visokih zidovih ter 
zgradbah. Nastajanje mehke 
mahovite podlage povzroča 

tudi napačna košnja trave – 
če, na primer, pri košnji tra-
vo prenizko režemo.

Če ne želimo, da se mah na 
naši trati ali celo v cvetlič-
nem vrtu preveč razraste, 
ga moramo sproti zatirati. Ko 
se mah enkrat pojavi na ze-
lenici, počasi, korak za kora-
kom, izriva rastline (tudi tra-
vo), dokler se ne razširi čez 
celotno zeleno površino in 
tudi na drevesa. 

Kako se znebimo že 
obstoječega mahu?

Mahu ustreza kombinacija 
senčne lege in veliko vlage, 
zato poskušajte travni ruši 
zagotoviti vsaj nekaj ur son-
ca dnevno. To lahko naredi-
te tako, da drevesa močno 
obrežete, da bo do tal prišlo 
več sonca, ali namesto tra-
ve posejete oziroma posadi-
te rastline, ki ne potrebujejo 
veliko sonca. 

V slabo odcednih tleh zasta-
ja voda, zaradi česar začne-
jo travne korenine gniti in 
travo začne počasi nado-
meščati mah. Slabo prepu-
stnost tal lahko izboljšamo 
z rednim letnim zračenjem 
travne ruše, in sicer tako, da 
tla ’zračimo’ s frezo za pre-
zračevanje ali pa z vilami, ki 
jih zabadamo v tla. Vile nav-
pično zapičimo v zemljo in 
premaknemo toliko, da malo 
razširimo luknje od zob. Po-
stopek ponavljamo po vsej 

površini v vrstah, med ka-
terimi naj ne bo več kot 30 
centimetrov prostora. 

Preveč težka tla (glino, ilovi-
co) prezračimo in izboljšamo 
z dodatkom drobnega peska 
in komposta. Na majhnih 
površinah pa moramo v tla 
pred setvijo trave vmeša-
ti večje količine organskih 
snovi (kompost, preperel 
hlevski gnoj) in poskrbeti za 
odvajanje vode – s tem kore-
ninam trav priskrbimo dovolj 
zraka za normalno rast. V tla 
lahko vmešamo tudi pesek, 

če pa to ne pomaga, pa lah-
ko plast zemlje v celoti za-
menjamo s primernejšo.

Pri košnji je pomembno, da 
trave ne pokosimo prenizko. 
Višino košnje spreminjamo 
glede na letni čas – spomla-
di je lahko malenkost krajša, 
medtem ko naj bo poleti po-
košena trava visoka okoli pet 
centimetrov. Zakaj je višina 
košnje pomembna? Po vsa-
ki košnji je trava bolj podvr-
žena stresu in boleznim, saj 
mora obnoviti svoje tkivo. Če 
kosimo prenizko, trava pot-
rebuje več energije in časa 
za regeneracijo, kar pa odpi-
ra pot mahu.

Če se je mah razširil na večji 
del zelenice, je najbolje, da 
ga popolnoma odstranimo 
ter posejemo novo travo. Če 
je mah prisoten le v majhnih 
količinah, travo spomladi te-
meljito prečešemo s kovin-
skimi grabljami. Tako bomo 
naredili prostor za travo, ki 
se bo sčasoma lepo razras-
la in na novo pognala. 

Če živimo na področju z 
veliko vlage, je možno, da se 
bo tudi na strešni kritini po-
javil mah, kajti dlje časa, kot 
se voda zadrži na strešniku, 
boljši so pogoji za njegov na-
stanek. Najenostavneje ga 
je odstraniti s curkom vode 
s pomočjo visokotlačnega 
čistilca, saj vodni curek od-
plakne mah, površine streš-
nika pa ne poškoduje.

Za zatiranje mahu lahko 
uporabimo tudi zeleno ga-
lico, vendar moramo biti pri 
njeni rabi  previdni. »Za za-
tiranje mahu imamo na vo-
ljo več sredstev, a še vedno 
je najpomembnejša pravilna 
priprava tal in kasnejše gno-
jenje trate. Mahu, ki se je v 
trati že pojavil, se lahko zelo 
preprosto znebimo z upo-
rabo posebnih sredstev za 
odstranjevanje mahu, zele-
ne galice ali z uporabo gno-
jil, ki poleg ostalega vsebu-
jejo tudi železo. Najcenejša 
in dovolj uspešna je upo-
raba zelene galice,« svetu-
je dipl. ing. agronomije in 
hortikulture Primož Bilban. 
»Uporabimo od 60 gramov 
do 70 gramov zelene galice 
na kvadratni meter. Na več-
jih površinah jo enakomer-
no potrosimo, nato pa zalije-
mo. Še bolje je, če jo trosimo 
pred dežjem. Za tretiranje 
na vrtnih tratah zeleno gali-
co raztopimo v vodi (60-70 
g /m2 v 2 litra vode) in tra-
to zalijemo ali poškropimo 
z vrtno škropilnico. Mah po 
tretiranju počrni in odmre v 
nekaj dneh. Odmrle dele od-
stranimo z železnimi grablja-
mi ali vertikutirjem. Če mah 
redno uničujemo, v travi po 
uporabi zelene galice ne bo 
ostalo večjih praznin. Če pa 
se je mah že močno razširil, 
je uničil tudi veliko travne 
ruše, zato je potrebno večja 
prazna mesta na novo pose-
jati,« pojasnjuje in nadaljuje, 
da je zelena galica uporabna 
tudi kot železovo gnojilo, saj 
odstranjuje nekatere pleve-
le in izboljšuje prepustnost 
ilovnatih prsti. »Pri upora-

bi moramo biti previdni, ker 
pušča madeže na tlaku, be-
tonu, keramiki in na oblači-
lih, uporabljamo pa le pla-
stično opremo, saj železo z 
zeleno galico hitro korodi-
ra. Uporaba zelene galice je 
omejena tudi tam, kjer bi se 
z močnimi padavinami lahko 
izprala v podtalnico. Njena 
pomanjkljivost je tudi v tem, 
da nekoliko povečuje kislost 
tal, kar lahko izravnamo z 
uporabo nekaterih gnojil ali 
z apnenjem v naslednji se-

zoni. Strokovnjaki ne pripo-
ročajo uporabe zelene galice 
več sezon zapored, ker se na 
nekaterih vrstah tal zmanjša 
prezračenost,« še opozori na 
težave, ki jih lahko povzro-
či zelena galica in zato pri-
poroča nekoliko dražja, toda 
bolj enostavna za uporabo, 
posebna sredstva za odstra-
njevanje mahu. Le-ta so po-
gosto kombinirana z gnojili, 
tako da jih lahko s trosilcem 
gnojil zelo enakomerno po-
trosimo, odmrl mah pa mo-
ramo odstraniti. »Na sončnih 
legah se mahu hitro iznebi-
mo, v senci pa je potrebno 

postopek občasno ponovi-
ti. Na splošno pa velja, da 
na primerno pripravljenih, 
zračnih in pognojenih tleh z 
mahom nimamo težav,« za-
ključi. 

Mah – zeleni žamet

Ste razmišljali, da mahu, ze-
lenega žameta, kot mu ne-
kateri radi rečejo, ne bi 
zatirali, ampak bi mu name-
nili košček vašega okrasne-
ga vrta? Se sliši nenavadno, 
nemogoče? Na Japonskem 
vrtove z mahom snujejo že 

več kot dve ti-
sočletji, saj ta 
mehka, živo ze-
lena rastlina lah-
ko preživi najbolj 
zahtevne po-
goje, enostav-
no jo je vzdrže-
vati in vzgajati 
ter ima dolgo ži-
vljenjsko dobo. 
»Oblikovanje ja-
ponskega vrta 
podvaja mirnost 
narave in preko 

meditacije opazovalca pope-
lje po poti umirjenosti. Mah 
je v tem primeru idealen za 
preobrazbo uma, saj s svo-
jo živo zeleno barvo člove-
ka poveže z naravo,« menijo 
poznavalci in »zeleni žamet« 
je mogoče najti tudi v okras-
nih vrtovih pri nas. V njih je 
mogoče občudovati stara 
debla, obraščena z mahom, 
ki so postavljena ob peščeni 
potki namesto ograje, z ma-
hom so lahko obdani tlakov-
ci, kamni v ribniku ..

Zima se počasi poslavlja in nekateri že razmišljajo o prvih ureditvah sadnega, cvetličnega in zelenjavnega vrta, a tudi zelenici je treba nameniti del pozornosti, 
če želimo, da bo zelena od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Za lepo zelenico je ključen kvalitetno pripravljen teren, struktura in lega ter prepustnost tal, kaj-
ti ponekod namesto trave raste mah, ki lahko povzroča preglavice. Kako ravnati, da na zeleni trati ne bo mahu, pa v nadaljevanju naše rubrike Vrtovi Posavja. 
Prijetno branje!  Uredništvo

V Sloveniji raste več kot 800 
vrst mahov, med njimi je la-
sasti kapičar.

Mah na deblu sadnega drevesa.

Mah uspeva na vlažnih tleh 
in tudi na cvetličnih gredi-
cah, če so v večini dneva v 
senci.

Mah je del narave, a lahko je tudi deko-
rativen element v okrasnem vrtu (foto. 
L. M.).
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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.

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.

MIKA (21027B) 
je cartljiva, prijazna in igriva, 
osem mesecev stara muca. Išče 
odgovoren in topel dom, kjer bo  
lepo poskrbljeno zanjo. 

LILI (20241B) 
je prijazna petmesečna muca. 
Sprva zadržana in malce plašna, 
a zelo mila muca si po daljšem 
bivanju v zavetišču želi toplega 
in odgovornega doma pri prija-
znih ljudeh.

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za 
zmanjšanje števila zapuščenih živali. Do porabe sredstev (5.000 EUR) 
bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniških mačk, in sicer v 
obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem jedru in Vete-
rinarski bolnici Brežice d.o.o. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo 
storitev sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 38 evrov 
(polna cena sterilizacije znaša 63 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 ces-
ta 17A, Brežice bosta ukrep izvajala vsak delovnik, podrobnejše in-
formacije pa so na voljo na spletnih straneh ambulant http://www.
vet-bm.si in http://www.veterinarskabolnica.si.
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 5 mesecih starosti. Brejost pri mač-
kah 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 
5 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. 

Obvestilo o objavi 
javnih razpisov 
Občine Brežice

Občina Brežice obvešča, da 
bo na spletni strani Obči-
ne Brežice www.brezice.si 
v rubriki RAZPISI z dnem 
5. 2. 2021 objavljen nas-
lednji javni razpis:

Javni razpis za 
sofinanciranje etno 
festivalov v letu 2021
Rok za oddajo prijav je 
22. 2. 2021.
Predviden obseg razpisanih 
sredstev: 3.000 EUR.

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

CELOVITA ENERGETSKA 
SANACIJA OŠ MAKSA 
PLETERŠNIKA PIŠECE

Stavba osnovne šole in vrtca v 
Pišecah ima po celoviti ener-
getski obnovi tudi svežo podo-
bo, saj je bila v sklopu investicije 
izvedena nova izolacijska fasa-
da. Zamenjano je bilo tudi ne-
ustrezno in dotrajano stavbno 
pohištvo (okna in vrata). Grad-
bena dela so obsegala dodatno 
izolacijo sten in stropov objek-
ta. Nadgrajen je bil obstoječi sis-
tem ogrevanja, ki je do sanacije 
uporabljal drag energent ogre-
vanja (plin). Za ogrevanje objek-
ta sedaj skrbi toplotna črpalka 
na geosonde, ki je bila vzpostav-
ljena že pred začetkom kurilne 
sezone. Toplotna črpalka skrbi 
tudi za toplo sanitarno vodo. 
Obnovljena je bila tudi kurilni-
ca, nameščene žaluzije na ok-
nih, talna izolacija podstrešja 
in zamenjava obstoječih svetil z 
varčnimi svetili. 

Ravnateljica OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece Nuška Ogorevc 
je dejala, da so v šoli izjemno 
veseli nove pridobitve in zado-
voljni z izvedenimi deli. Dela 
energetske sanacije so bistveno 
prispevala ne samo k lepšemu 

Voščilo ob 8. februarju
Spoštovane občanke in občani, ustvarjalke in ustvarjalci!

Vse dobro vam želim ob 8. februarju, 
prazniku slovenske kulture! 

Slovenci in Slovenke smo ponosni na kulturo, ki je bila od nekdaj 
temelj naše narodne zavesti, identitete in želje po lastni državi. 
Pred 30 leti smo uresničili željo po samostojnosti in pomen 
kulture v slovenski družbi potrdili z uvedbo praznika. Za občino 
Brežice pravimo, da je kulturna občina, saj smo ponosni na lepo 
število društev, ki ustvarjajo in poživljajo našo občino. Kultura 
je od nekdaj v naši občini tista, ki združuje. 

Kljub zahtevnim razmeram, ko srečanja in obiskovanje prireditev 
v živo ni mogoče, ste bili ustvarjalci v kulturnih društvih izjemno 
inovativni in neutrudni, iskali in našli ste načine, kako ustvarjati 
in ohranjati društva živa. Ohranjali ste kolektivni duh in nam 
občanom kljub omejitvam uspeli prikazati živost kulture. Kot 
kaže, bomo še nekaj časa morali preživeti brez srečanj in druženj 
v živo, zato vsem nam želim predvsem potrpežljivosti, strpnosti, 
solidarnosti, poguma in moči, da kljub vsemu vztrajamo in 
ohranjamo kulturo. Ta nam je pogosto tolažba in spodbuda v 
nepredvidljivem času. 

Hvala vsem, ki ste dejavni na področju kulture in s svojim 
sodelovanjem prispevate k višji kakovosti življenja v občini 
Brežice. 

Spoštovani, ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem 
prejemnikom priznanj in odličij Zveze kulturnih društev 
Brežice, zahvaljujem se vam za opravljeno delo in vložen trud. 
Vsem vam, ki ustvarjate na področju kulture v naši občini in 
širše, želim še mnogo uspehov tudi v prihodnje! Predvsem pa 
ostanimo zdravi!

Župan občine Brežice Ivan Molan

Uspešno zaključena energetska sanacija: 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Brežice
Med 15 javnimi stavbami v lasti Občine Brežice, ki so bile v letu 2020 deležne delne ali celovite energetske sanacije, 
sta bili tudi OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Brežice. 

izgledu šole, ampak predvsem 
k zagotavljanju učinkovitejše-
ga ogrevanja, saj v zimskem 
času končno dosegajo ustre-
zno enakomerno temperaturo, 
kar prej ni bilo možno zaradi iz-
gub ter ustreznejše temperatu-
re pri izvajanju vzgojno-izobra-
ževalnih dejavnosti v toplejših 
dneh, zaradi nameščenih žalu-
zij na celotnem objektu, tudi 
športni dvorani. Predvsem pa 
celovita obnova objekta zagota-
vlja ustreznejše pogoje za delo 
ter dobro počutje vseh otrok in 
zaposlenih. 

DELNA ENERGETSKA 
SANACIJA OŠ BREŽICE

Stavba OŠ Brežice je bila de-
ležna delne energetske sanaci-
je, katere najpomembnejši del 
je gotovo vzpostavitev energet-
skega upravljanja objekta s stra-
ni zasebnega partnerja – družbe 
Petrol. Na podlagi sklenjenega 
javno-zasebnega partnerstva 
bo Petrol skrbel za energetsko 
upravljanje objekta v obdobju 
15 let, kar prinaša redne meri-
tve in nadzorovano temperaturo 
oz. optimalno gretje prostorov 

brez stroškov servisa sistema za 
občino in šolo. V sklopu investi-
cije so bila zamenjana tudi sve-
tila za bolj varčna. Med samo in-
vesticijo je bilo ugotovljeno, da 
prezračevanje šolske jedilnice ni 
ustrezno, zato je občina sanira-
la stanje z instalacijo klimata. V 
procesu energetske sanacije so 
bile odkrite tudi nekatere po-
manjkljivosti obstoječega po-
žarnega sistema, zato je Občina 
Brežice pristopila k zamenjavi 
požarne centrale in v nadaljeva-
nju celotnega požarnega siste-
ma. Po besedah ravnateljice OŠ 
Brežice Marije Lubšina Novak je 
za šolo izjemnega pomena delu-
joči požarni sistem, ki prav goto-
vo poveča občutek varnosti. 

V letu 2020 je bil eden največ-
jih projektov Občine Brežice za-
gotovo energetska sanacija 15 
javnih stavb v javno-zasebnem 
partnerstvu v vrednosti približ-
no 5 milijonov evrov, od tega 
je 1,8 milijona evrov evrop-
skih sredstev pridobila občina iz 
Kohezijskega sklada EU. Občina 
Brežice brez zasebnih partnerjev 
in evropskih sredstev zraven že 
načrtovanih investicij ne bi mog-
la uresničiti energetske sanaci-
je teh 15 objektov prej kot v de-
setih letih.

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece po energetski sanaciji

Tudi letos sofinanciranja sterilizacij lastniških 
mačk v občini Brežice
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Z razstavo želi Služba Vlade Re-
publike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko pri-
kazati pomen evropskih sredstev 
za razvoj in povezovanje na 
različnih področjih. Evropska 
sredstva nas namreč povezujejo 
na različne načine, vsak dan in na 
vsakem koraku. Povezujejo nas, 
ko se peljemo po novih cestah, 
kolesarskih stezah, ko prečkamo 
most ali takrat, ko pustimo avto 
na P+R parkirišču in se s kolesom 
odpeljemo v službo. Evropska 
sredstva povezujejo otroke na 
urejenih igriščih, šolajočo mladi-
no pri številnih dejavnostih, sta-
rejše pri druženju z mladimi, za-
poslene pri vsakodnevnem delu. 
Evropska sredstva nas povezuje-
jo pri skrbi za okolje, ohranja-
nju narave, pri pridobivanju no-
vih znanj in razvoju podjetniških 
idej. Evropska sredstva nas po-
vezujejo preko tisočih projektov, 
ki smo jih ustvarili skupaj. V vsa-
ki občini, v vsaki regiji, širom po 
Sloveniji.  

Na fotografski razstavi je pred-
stavljenih samo nekaj uspešnih 
zgodb iz vseh 12 razvojnih regij, 
ki jih v Sloveniji pišemo z evrop-
skimi sredstvi. Tudi pilotni pro-
jekt Integrirana oskrba v občini 
Krško – projekt MOST, katerega 
poslanstvo je,  da v sodelovanju 
s posamezniki, družinami in or-
ganizacijami ponuja celovite sto-
ritve, ki izboljšujejo kakovost bi-
vanja in počutje ljudi v lokalni 
skupnosti.

Iz spoštovanja do slovenskega jezika v branje priporočam 
nedavno izdano delo, s katerim smo želeli v Kulturnem domu 
Krško v sodelovanju z Občino Krško in Zavodom Škrateljc na 
nekoliko drugačen način predstaviti rojstvo našega jezika. To je 
knjiga Reformatorji v stripu ali kako smo Slovenci dobili 
res dooooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je opisala, kako 
pišemo), ki si jo je že mogoče izposoditi v posavskih knjižnicah. Ob 
letošnjem obeleževanju 500 letnice rojstva Adama Bohoriča smo 
iskali in našli strip kot način, kako še okrepiti vedenje in zavedanje o 
tem, da sta se v naših krajih rodila Adam Bohorič in Jurij Dalmatin, s 
katerima je bil slovenski jezik davno nazaj, že v 16. stoletju, postavljen 
na častno mesto - z Bohoričevo slovnico smo se uvrstili na 9. mesto 
med takratnimi evropskimi narodi, z Dalmatinovo Biblijo pa na 14. 
mesto med narodi z natisnjenim celotnim Svetim pismom v lastnem 
jeziku. Tega ne smemo pozabiti, to je tisto, kar lahko v pozitivnem 
smislu krepi tako našo lokalno kot tudi nacionalno identiteto. Kot 
ne smemo pozabiti, da se moramo za ohranitev slovenskega jezika 
tako kot nekoč tudi danes nadvse truditi, ga negovati in ga z veseljem 
uporabljati. In če kaj, je branje tudi ena redkih dejavnosti, ki v teh 
s korona virusom zaznamovanih časih ni prepovedana, še več, celo 
nadvse priporočljiva je. Človek potrebuje nekaj, kar mu krepi duha 
in širi obzorje in to je zagotovo dobra knjiga.

zagovorn ik i

b r a n j a

“
Darja Planinc, direktorica 
Kulturnega doma Krško, ljubezen do 
branja goji že od mladih let. Rada seže 
po slovenski literaturi, za katero meni, da 
je v marsičem presežna in nas postavlja ob bok največjim. 
O svojem predlogu za branje zapiše: 

“

V Krškem nadaljujejo z dodatno 
oskrbo za starejše občane na domu
Potem ko je v decembru Občinski svet Občine Krško dal zeleno luč za nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe v obči-
ni Krško, sta župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rab-
zelj 29. januarja podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«. Občina Krško 
bo za projekt letno iz proračuna namenila okoli 110.800 evrov.

V letu 2020 se je zaključil iz 
evropskih sredstev sofinanci-
ran projekt MOST, s katerim je 
bil v občini Krško vzpostavljen 
koncept integrirane oskrbe na 
domu in ki predstavlja sistem 
ukrepov, storitev in aktivnosti, 
namenjenih osebam, ki so zara-
di posledic bolezni, starostne os-
labelosti, poškodb, invalidnosti, 
pomanjkanja ali izgube intelek-
tualnih sposobnosti v daljšem 
časovnem obdobju ali trajno, 
odvisne od pomoči drugih oseb 
pri opravljanju osnovnih in pod-
pornih dnevnih opravil. 

Sprejetje sklepa o sofinanciranju 
projekta MOST na decembrski 
seji Občinskega sveta je omogo-
čil začetek postopka za izvedbo 
razpisa, v okviru katerega je bil 
za obdobje dveh let izbran Cen-
ter za socialno delo Posavje. Ta 

bo v prihodnje v sodelovanju z 
Občino Krško in drugimi institu-
cijami nadgrajeval storitve po-
moči na domu ter tako uspešno 
rešil marsikatero stisko in na ta 

način preprečil večje odvisnosti, 
ki vodijo k preobremenitvi zdra-
vstvenega in socialnega siste-
ma, kot tudi neformalnih oskr-
bovalcev. 

Župan je ob tem poudaril po-
men skrbi za starejše, Rabze-
ljeva pa se je županu in občin-
ski upravi zahvalila za posluh, ki 
ga izkazuje pri skrbi za starejše 
občane.

Program se bo izvajal v prosto-
rih CKŽ 19, kjer je locirana tudi 
Enota za pomoč na domu, saj 
je namen programa tudi pove-
zovanje in nadgradnja pomoči 
na domu. Sofinanciranje se bo 
izvedlo v obliki sofinanciranja 
ekonomske cene storitve, ki je 
bila določena s sklepom Občin-
skega sveta Občine Krško in zna-
ša 29,73 EUR za efektivno uro 
storitve »Enote za oskrbo« ter 
47,58 EUR za efektivno uro sto-
ritve »Enote za ohranjanje sa-
mostojnosti«. Sofinanciranje 
ekonomske cene s strani Obči-
ne Krško znaša 50 %.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj sta podpisala pogodbo o sofinanciranju pro-
jekta dolgotrajne oskrbe.

Evropska sredstva povezujejo: potujoča fotografska 
razstava dobrih zgodb, ki povezujejo Slovenijo
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je skupaj z nekaterimi slovenskimi občinami 
pripravila fotografsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo, pri kateri sodeluje tudi Občina Krško. Razstava 
je bila prvič postavljena novembra v Veliki Polani, z 21. januarjem pa se je do 4. februarja preselila v Krško, na Trg Matije 
Gubca. Občina Krško se v sklopu te razstave predstavlja s projektom  Integrirana oskrba v občini Krško – projekt MOST.

Anton Petrovič (SD) je podal pobudo, da se pripravi statistični pre-
gled za vse lokacije testiranj v Posavju, koliko je bilo testiranj, število 
pozitivnih prebivalcev (katerih) občin iz Posavja in izračun, kolikšen 
odstotek to predstavlja glede na skupno število prebivalcev Posavja.
Kristina Ogorevc Račič (SLS) je vprašala, kako poteka projekt obvo-
znice Drnovo.
Aleš Suša (Levica) je podal pobudo za ureditev stez za tek na smu-
čeh na planoti nad Planino v Podbočju.
Matjaž Gomilšek (SDS) je podal pobudo, da se po preplastitvi Vrbin-
ske ceste preplasti še preostali del, in sicer povezavo od križišča do 
vasi Spodnji Stari Grad.
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se na javni razsvetljavi v Leskovcu 
pri Krškem zagotovi ustrezna zaloga solarnih svetilk oz. da se izvede 
javna razsvetljava s priključkom na električno energijo. Vprašal je, ali 
je občina zainteresirana za prenos lastništva gradu Šrajbarski turn, 
ki je v lasti države, na občino. Predlagal je še, da se sklep o določitvi 
vrednosti nepremičnin, potrebnih za izgradnjo javne infrastruktu-
re, spremeni tako, da se vnese določilo, ki uvaja tržno naravnanost 
po namembnosti zemljišča. Glede zlorab socialnih pravic je predla-
gal, da občina poskrbi za dosledno zakonsko porabo javnih sredstev 
in v primeru, kot je bilo izkazano v policijski preiskavi, sproži pobu-
do za razširitev tovrstne preiskave na celotno obdobje po letu 2010.
Dušan Dornik (SMC) je vprašal, kaj je bil razlog hišne preiskave v 
družbi Kog, hčerinski družbi Kostaka.
Boštjan Pirc (SLS) je vprašal, za katere namene so se porabljala jav-
na sredstva Športne zveze Krško v preteklih letih in kdo je bil končni 
prejemnik teh sredstev ter v kakšni višini. Podal je pobudo, da se na 
območju mostu pri HE Krško doda pločnik na desni strani ceste po ce-
lotni dolžini do mostu in uredi primeren prehod za pešce pri krožišču.

Pobude, vprašanja in predlogi z 19. seje 
Občinskega sveta Občine Krško

Razstava je nastala v sodelovanju 
z občinami Benedikt, Celje, Cir-
kulane, Grosuplje, Krško, Ljublja-
na, Lukovica, Mirna Peč, Murska 
Sobota, Novo mesto, Ribnica, Se-
mič, Šentjur in Velika Polana in 
upravičenci sofinanciranih pro-
jektov. Razstava bo na ogled v 
vseh dvanajstih razvojnih regijah 
do konca junija 2021, nato pa se 
bo v času predsedovanja Slove-
nije Svetu Evropske unije prese-
lila na Brdo pri Kranju.

Vir: Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 
Na razstavi Evropska sredstva povezujejo na Trgu Matije Gubca 
v Krškem je bilo na ogled dvanajst projektov iz celotne Slovenije.

Prešernov dan 
slovenski kulturni �aznik 

s podelitvijo Prešernovih plaket 
v ponedeljek, 8. februarja 2021, 

ob 18. uri 
na FB strani ePosavje.com, 

Posavski obzornik in na spletni 
strani Občine Krško. 
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Spoštovane občanke, spoštovani občani.

8. februarja praznujemo Presernov dan, 
osrednji slovenski kulturni praznik in hkrati tudi državni praznik. 

Kultura je s svojo edinstveno lepoto in širokim obzorjem izjemno 
pomembna sopotnica življenja, ki združuje najlepše vrednote. 

Kljub drugačnosti in zahtevnosti časa je prav, da ji namenimo posebno pozornost 
in praznik obeležimo na drugačen način.

Spletna obelezitev 

slovenskega kulturnega praznika bo premierno predvajana na praznični dan, 

8. februarja 2021, ob 18. uri na Facebook strani Občine Sevnica.

Posnetek bo za ogled dostopen trajno.

Predstavljeni bodo prejemniki 
Prešernovih plaket in priznanj ZKD Sevnica, 

nagovorila pa vas bosta predsednik ZKD Sevnica Jože Novak  
in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

Program bodo dopolnile izbrane melodije v izvedbi 
sestric Udovč in baritonista Jureta Klenovška.

Prijazno vabljeni k ogledu.

ˇ

ˇ

Digitalna preobrazba lokalne skupnosti je velik izziv sedanjo-
sti in prihodnosti. Občina Sevnica nadgrajuje razvoj digitalne 
infrastrukture in multimedijskih procesov, v sklopu digitaliza-
cije pa je v lanskem letu pristopila k celoviti prenovi občinske 
spletne strani. 

Njen naslov ostaja enak, www.obcina-sevnica.si. Spletna stran 
ima novo grafično zasnovo, hkrati pa je v celoti prilagojena vsem 
zakonskim zahtevam. Prilagojena je uporabi na pametnih telefo-
nih in tabličnih računalnikih. Vsebuje tudi nekaj novosti, med dru-
gim interaktivni zemljevid krajevnih skupnosti, pregledne uradne 
objave, prostorski portal in posodobljen 
zbir uporabnih informacij, kot so obvestila 
o zaporah cest, izklopih elektrike, vodosta-
ju reke Save in vremenskih razmerah v ob-
čini. Želimo si, da bo nova spletna stran za 
vse uporabnike uporabno, aktualno, pre-
gledno in prijazno informacijsko središče. 
Vabljeni k obisku.

Uspešno do evropskih sredstev za razvojne 
ureditve v Poslovni coni Sevnica
Občina Sevnica je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela sklep o fi-
nančni podpori projektu »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Občina Sevnica s tem uspešno zaokroža zahteven 
proces načrtovanja in pridobivanja razvojnih sredstev za projekt, v sklopu katerega bo osrednji del izgradnja nadvoza 
čez trebanjsko železniško progo v Sevnici.

Namen naložbe je ustrezna in-
frastrukturna ureditev Poslovne 
cone Sevnica. Urejena bo dos-
topna cesta in izvennivojsko kri-
žanje z železniško progo. To bo 
prispevalo k razširitvi poslov-
ne cone ter omogočilo obstoje-
čim in novim podjetjem boljše in 
optimalno izvajanje njihove po-
slovne dejavnosti. Glavni cilj pro-
jekta je namreč spodbuditi na-
daljnji razvoj malih in srednje 
velikih podjetij, ki so ključni no-
silci gospodarskega razvoja v re-
giji. Za projekt v višini 1,4 milijo-
na evrov, ki ga bo izvajala Občina 
Sevnica, bo Evropski sklad za re-
gionalni razvoj prispeval 831 ti-
soč evrov, Republika Slovenija 
pa 277 tisoč evrov. 

ZAGOTOVITEV ZEMLJIŠČ 
ZA IZVEDBO PROJEKTA IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA

Občina Sevnica si je za zagoto-
vitev zemljišč, ki bodo omogoči-
la realizacijo izgradnje nadvoza 
čez trebanjsko železniško pro-
go, prizadevala dlje časa. V po-
stopkih odkupa oziroma me-
njave je za 8.300 kvadratnih 
metrov zemljišč. Gre za zemljiš-
ča, namenjena za infrastrukturo 
in poslovno gradnjo, vključno z 
odkupljeno stanovanjsko hišo na 
naslovu Hermanova cesta 4, ki se 
odstrani. Za vse nakupe se iz ob-
činskega proračuna nameni več 
kot 200 tisoč evrov.

SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE ODLOKA 
O ZAZIDALNEM NAČRTU 
INDUSTRIJSKE CONE 
SEVNICA

Z namenom omogočanja širje-
nja poslovnega razvoja lokalnih 
gospodarskih družb so v zaključ-
ni fazi Spremembe in dopolnitve 
Odloka o zazidalnem načrtu in-
dustrijske cone Sevnica - ob-

močja II., III. in IV. – Šmarje. Z 
načrtovanim nadvozom bo po-
membno izboljšan tudi dostop 
do teh območjih med trebanjsko 
železnico in reko Savo, predvi-
denih za poslovno gradnjo, veli-
kosti okrog 2 hektarja. Za izdela-
vo prostorskega akta je Občina 
Sevnica namenila dobrih 17 ti-
soč evrov, sprejetje je predvide-
no v marcu 2021.

ŠIRŠA PROMETNA UREDITEV 
OBMOČJA

Poleg izgradnje novega nadvo-
za čez trebanjsko progo, ki je 
osrednji predmet projekta »Ko-
munalno opremljanje v PC Sev-
nica«, gre na tem območju za 
širšo prometno izboljšavo ob-
stoječega stanja z navezavo na 
regionalno cesto Boštanj–Plani-
na (R2-224). Najustreznejša re-
šitev na podlagi projektne doku-
mentacije je, da se križišče pred 
nadvozom Šmarje rekonstruira v 
krožišče in sočasno umesti kole-
sarsko stezo. Izdelavo projektne 
dokumentacije je zagotovila Ob-
čina Sevnica ob pogojih Direkci-
je Republike Slovenije za infra-
strukturo. Krožno križišče bo 
izvedla Direkcija.

USKLAJENO S KONCEPTOM 
CELOVITEGA UREJANJA 
OBMOČJA ŽELEZNIŠKE 
POSTAJE V SEVNICI

Projekt je pomemben del celo-
vitih prizadevanj v sklopu kon-
cepta celovitega urejanja žele-
zniške postaje v Sevnici – leta 
2018 izdelane strokovne pod-
lage naročnikov Občine Sevni-
ca in SŽ – Infrastruktura d.o.o. 
za namen ureditve obravnava-
nega območja s ciljem dosega-
nja optimalnih rešitev tako za dr-
žavno infrastrukturo kot razvoj in 
funkcioniranje lokalne skupnosti 
in gospodarstva.

Poleg izgradnje nadvoza čez tre-
banjsko železniško progo ta kon-
cept obravnava še načrtovane 
preureditve železniške postaje 
z novo tirno shemo in ukinitvijo 
nekaterih tirov, izgradnjo pod-
voza, ki bi omogočil ukinitev ni-
vojskega prehoda pri Stillesu, 
podhoda za pešce, ki bi železni-
ško postajo povezal s peroni in 
s Savsko cesto, dodatnih parkir-
nih površin in druge posodobi-
tve širšega območja železniške 
postaje v sodobno integraci-
jo vseh oblik prometa. Z vse-
mi načrtovanimi ureditvami se 
je seznanil in prizadevanja Ob-
čine Sevnica podprl tudi Občin-
ski svet občine Sevnica.

DODATNA UMESTITEV 
KOLESARSKE STEZE

S tem območjem je povezan še 
en pomemben načrtovani pro-
jekt, ki je že potrjen s strani Di-
rekcije Republike Slovenije za in-
frastrukturo. Gre za načrtovano 
umestitev kolesarske povezave 
med Boštanjem in Sevnico, in 
sicer od rondoja Lidl do Komu-
nale Sevnica. Predvidena je re-
konstrukcija Šmarske ceste od 
nadvožnjaka do krožišča Ron-
do, vključno z izgradnjo doda-
tne kolesarske premostitve čez 
glavno železniško progo na ob-
močju nadvoza Šmarje.

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 
od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste 
JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 
Sevnica–Trebnje v Sevnici.

Pogled iz zraka

Odkup nekdanje trgovine Mercator v Sevnici
Skladno s potrjenim občinskim 
načrtom pridobivanja nepre-
mičnega premoženja je Ob-
čina Sevnica s podjetjem Po-
slovni sistemi Mercator d. d. 
podpisala prodajno pogodbo 
za odkup poslovnih prostorov 
nekdanje trgovine na Trgu svo-
bode v Sevnici. Celotna povr-
šina prostorov v obeh etažah 
znaša dobrih 1.200 kvadra-
tnih metrov. Občina Sevnica 
bo prostor predala v upravljanje Zdravstvenemu domu Sevnica, in 
sicer za ureditev dodatnih prostorov za izvajanje zdravstvenih pro-
gramov. Potrebe po zadostnih prostorskih kapacitetah so še dodat-
no podkrepile številne potrebe, povezane z epidemijo covid-19. Del 
objekta bo po adaptaciji namenjen za humanitarno dejavnost. Kup-
nina za nepremičnino znaša 306.500 evrov in bo izplačana do 28. fe-
bruarja 2021, ko bo Občina Sevnica objekt tudi prevzela. 

Občina Sevnica je v petek, 29. 
januarja, objavila javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov ohra-
njanja in spodbujanja razvo-
ja kmetijstva in podeželja v ob-
čini Sevnica za letošnje leto. Iz 
proračuna je za namen izved-
be javnega razpisa zagotovlje-
nih 77.000 evrov.

Sredstva so zagotovljena za nas-
lednje vsebine: posodabljanja 
kmetijskih gospodarstev, ureja-
nja kmetijskih zemljišč in pašni-
kov, pomoči za zaokrožitev (ko-

masacije) kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov, nalož-
be v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji, sofinanciranja izobra-
ževanja in usposabljanja na po-
dročju nekmetijskih dejavnosti 
na kmetiji ter predelave in trže-
nja, podporo delovanju društev 
s področja kmetijstva, čebelar-
stva, gozdarstva in razvoja pode-
želja ter za pokrivanje operativ-
nih stroškov cestnega tovornega 
prometa iz odročnih krajev. 

Prijavitelji morajo prijavo oddati 
najpozneje do vključno 5. mar-
ca 2021 na naslov Občine Sev-
nica, Glavni trg 19 a, 8290 Sev-
nica. Besedilo javnega razpisa je 
skupaj z razpisno dokumentaci-
jo v celoti dostopno na www.
obcina-sevnica.si. Dodatne in-
formacije so na voljo na Oddel-
ku za gospodarske dejavnosti po 
telefonu oziroma e-pošti oziro-
ma osebno po predhodnem do-
govoru. 

V pripravi so tudi drugi razpisi 

za leto 2021. Za področja špor-
ta, kulture ter zdravstvenega 
varstva in sociale bodo obja-
vljeni predvidoma konec mese-
ca februarja. Društva so že bila 
pozvana, naj pri pripravi nove-
ga programa ne bo podvajanj 
z lanskim razpisom. Razpisa za 
področji mladinskih dejavnosti 
in turizma bosta prav tako ob-
javljena konec februarja. Razpis 
s področja gospodarstva bo ob-
javljen v mesecu maju.

Objavljen je javni razpis s področja kmetijstva

Občina Sevnica na novi spletni strani

Odkupljeni prostori nekdanje trgo-
vine Mercator v središču Sevnice
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
₋ Vodstvo po skri� h ko� čkih
₋ Predstavitev š� rih predmetov 

za izbor 21 najsvetlejših zvezd 
posavske dediščine za 21. stoletje

8. februar, 10.00: spletni dogodek (Zoom)
Dogodek bo na ogled na YouTube kanalu 
Posavskega muzeja Brežice

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

www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   
        Posavski muzej Brežice
        posavskimuzejbrezicePO
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        Posavski muzej Brežice
        posavskimuzejbrezice

KRŠKO – Leto 2020 so s sple-
tnim literarnim večerom 
zaključili tudi v literarni sekci-
ji KUD Liber in pripravili dogo-
dek z naslovom »Z besedami 

prižgimo luč«. Naslov spletne 
prireditve je prispevala člani-
ca Sara Vizler, idejno zasno-
vo pa je izpeljala Darja Dobr-
šek. Poleg obeh v posnetku 
svoja dela prebirajo še Mari-
ja Hrvatin, Petra Kampl Pe-
trin in Branka Pirc. Dobrško-
va je v imenu sekcije dejala, da 
želijo spremljajoče s pozitivni-
mi mislimi in srčno pripoved-
jo svojih avtorskih del proze in 
poezije popeljati v novo leto.
  M.�H.�

Predstavitev del je pripravila 
Darja�Dobršek.

Spletno s 
poezijo in prozo

Višja in bolj prefinjena kultura branja 
vodi v višjo in bolj prefinjeno kulturo bivanja. 

Letošnja skupna posavska bralna sezona, ki jo v Valvasorjevi knjižnici Krško pripravljamo 
v sodelovanju s Knjižnico Brežice in Knjižnico Sevnica že jubilejnih 10 let, je bila zaradi 
epidemioloških razmer in posledičnega delnega zaprtja knjižnic na nek način okrnjena, če 
vzamemo v ozir to, da se je vanjo vključilo polovico manj bralcev kot sicer, tudi knjižni 
nagrajenci so se skoraj prepolovili, tako da jih bomo ob zaključku, ki smo ga z 21. novembra 
2020 prestavili na 8. februar 2021, prešteli zgolj kakšnih 60. So pa tisti bralci, ki so se v 
projekt kljub vsemu vključili, v povprečju prebrali več knjig s priporočilnega seznama kot 
sicer. V  letošnjem letu smo poleg 40 naslovov po izboru knjižničarjev v projekt vključili še 
20 knjižnih naslovov po priporočilih bralcev, skupno pa smo v letih 2011−2020 izpostavili 
340 knjižnih naslovov po izboru knjižničarjev, od tega so 105 romanov, pesniških zbirk 
ali esejev napisali slovenski avtorji, medtem ko je pod ostale naslove podpisanih 202 
tujih avtorjev 60-ih različnih nacionalnosti. Pri vsakoletnem izboru smo namreč posavski 
knjižničarji sledili namenu, da bralce seznanimo s čim širše razvejano raznolikostjo literarnih 
pisav, kar pomeni, da smo se trudili bralnemu občinstvu predstaviti dobro literaturo, ki jo 
je spisalo čim več različnih avtorjev, vključno z upoštevanjem pestrosti njihove nacionalne 
zastopanosti ter ob tem seveda z veliko pozornostjo tudi na slovenske avtorje, in s tem 
razgrniti stilni, tematski in geografski zemljevid literarnega sveta. S posebno budnostjo smo 
sledili tudi založniškemu svetu in vključevali vse tiste, ki se trudijo z izdajami kvalitetne 
literature. Posebej smo hvaležni vsem odličnim prevajalcem, ki s svojim znanjem in literarno-
jezikovno tenkočutnostjo poskrbijo, da prevodna literatura zasije v vsej svoji po-polnosti, 
prav tako pa se ob tem razvija, lepša in še drugače bogati slovenski jezik in s prebiranjem 
literarnih del tudi vsak posameznik sam.

Hvala vsem bralcem, ki ste nam zaupali  in z nami potovali, 
se učili in bili odprti za širjenje lastnega obzorja 

− osebnega, družbenega in estetskega. 

Za knjižnice Posavja, Renata Vidic

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

Mascara Quartet
spletni koncert 

Facebook in spletna stran 
Kulturnega doma Krško

sobota, 13. 2., ob 20. uri

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

BREŽICE – 28. januarja so na YouTube kanalu Posavskega 
muzeja Brežice premierno predvajali 6. koncert glasbenih 
šol Posavja, ki je tokrat zaradi trenutnih razmer potekal 
na daljavo, po spletu. »Družili« so se z mladimi glasbeni-
mi ustvarjalci treh posavskih glasbenih šol (Brežice, Krško 
in Sevnica), katerih glasba je tokrat prihajala »po zraku«.

Direktorica PMB Alenka Černelič Krošelj je v uvodu poslala 
lepe pozdrave iz Viteške dvorane, in sicer z željo, da bi ta naj-
lepša baročna dvorana na Slovenskem in širše kmalu spet do-
nela »ne zaradi mojega glasu, ampak zaradi odlične glasbe«. Na 
koncu posnetka je spregovoril še ravnatelj GŠ Brežice mag. Da-
niel Ivša, ki je poudaril, da so vsi pričakovali, da se bo letošnji 
6. koncert GŠ Posavja lahko odvil v živo v Viteški dvorani, a so 
se morali prilagoditi dani situaciji. V programu so sodelovali: 
učenci GŠ Brežice Martin Urek (kitara), Ivana Lesinšek (vi-
olina), Lucija Pšeničnik (citre), Aleksander Borovšak (kla-
rinet, spremljal ga je Sebastjan Borovšak na bas klarinetu), 
Val Vučajnk (harmonika), Tomaž Feguš (klarinet) in Rea Do-
ria Bergant (saksofon); učenci GŠ Krško Lucija Jakhel (violi-
na), Bina Katarina Groboljšek in Tjaš Groboljšek (sodobni 
ples), Vid Pleterski (klavir), Lucija Župevc (kontrabas), Blaž 
Krajnc (trobenta), Lev Mitra Režman (kitara), Tita Žnideršič 
in Maša Žoher (obe klarinet) ter Ansambel učiteljev Glasbene 
šole Krško; učenci GŠ Sevnica Ema Zorec (harfa), Jaša Medved 
(kitara), Neža Ganc (klavir), Jakob Jazbec (tolkala), Jana Jene 
(klavir), in Grigorina Medved (violina). Posnetek koncerta si 
lahko kadar koli ogledate na YouTube kanalu Posavskega mu-
zeja Brežice.  R. R.

Glasba je namesto iz Viteške 
dvorane prihajala »po zraku«

Klarinetistki�Tita�Žnideršič�in�Maša�Žoher

Da bi bilo čakanje na »živo« predstavitev pesniške zbirke V sobi 
srca Slavice Jarkovič malo lažje, je v četrtek, 21. januarja, poteka-
la virtualna, spletna predstavitev Slavičine druge pesniške zbirke. 
V Založbi Neviodunum, ki je v svet poslala že več kot 40 knjižnih 
naslovov, so jo skupaj z avtorico zasnovali kot preprosto spletno 
druženje prijateljev pisane besede ob verzih in čudoviti glasbi 
Alenke Podpečan in Dejana Ikovica. V času, ko je splet zasičen 
z dogodki vseh vrst, posebnega pričakovanja o obisku ni bilo – 
a ko se je prireditev začela, so se obiskovalci vključevali eden za 
drugim. Slavičina neverjetna energija, njena srčnost, je gledalke 
in gledalce hipoma združila tudi preko fizičnih omejitev in avto-
rici privabila solze v oči. Skupaj z moderatorko Marušo Mavsar 
sta pričarali nepozaben, iskren dogodek. Ogledate si ga lahko na 
FB profilu Posavskega obzornika, medtem pa že navdušeno od-
števamo dneve, ko se končno vidimo tudi v živo. M. M. 

»Kakšen dogodek, hvala vsem!«

BREŽICE – V Fotoklubu Brežice so se odločili, da bodo v prosto-
rih Občine Brežice ponovno postavili na ogled svojo lanskoletno 
društveno fotografsko razstavo »Takšno je življenje 2020«. »Ob-
čina Brežice v svojih prostorih ponovno prijazno gosti ponovi-
tev naše lanskoletne društvene fotografske razstave 'Takšno je 
življenje 2020', v okviru katere smo avtorji fotografij skozi naš 
pogled prikazali nekatere ujete trenutke minulega leta. Na prvi 
dan drugega meseca v letu 2021 smo postavili omenjeno zbir-
ko, in ko bodo zdravstvene razmere dovoljevale, le vabljeni na 
ogled,« so ob tem pripisali. R.�R,�foto:�FK�Brežice

Fotografi razstavljajo na občini

Fotografije�so�razstavljene�po�hodnikih�občine.

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice bodo v 21. letu 21. sto-
letja izbrali 21 predmetov, 21 muzejskih zvezd, ki najbolj odseva-
jo dediščino Posavja in jih bodo predstavili na zanimiv, sodoben 
in poglobljen način. Šest predmetov bodo izbrali tudi s pomočjo 
javnosti. Prvi predmet izbirajo izmed štirih »ponujenih« predme-
tov z zanimivimi zgodbami: replika stola Thonet št. 209, gasilska 
trobenta, skleda »moser« in telovadni konj z ročajem. Glasove za 
vam najljubši predmet zbirajo do 13. februarja na e-naslov: an-
dreja.matijevc@pmb.si. Sicer pa so na spletni strani že predstavi-
li prvi dve muzejski zvezdi: zaboj za prtljago, ki predstavlja uso-
do izgnanske družine, ter model za votiv za vlivanje prašička iz 
čebelnega voska.  P. P.

Izbirajo 21 muzejskih zvezd
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Neviodunum, zavod za kulturo in odnose z javnostmi
objavlja literarni natečaj

»POSAVJE PIŠE«
Drage bralke in bralci Posavskega obzornika! 

Decembra je minilo 23 let, odkar je v Krškem začel izha-
jati Posavski obzornik (takrat še revija), ki je posebno po-
zornost posvečal dejavnosti posavskih kulturnih ustvar-
jalcev. Kasneje se je posluh za ustvarjalne dosežke Posavk 
in Posavcev, zlasti literarne, izkazoval skozi bogat knji-
žni program Zavoda Neviodunum, sicer izdajatelja časo-
pisa, ki ga berete.

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

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

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

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

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

Besedila po izboru uredništva bodo objavljena na spletni 
strani www.posavskiobzornik.si in na tematskih stra-
neh Posavskega obzornika, ki bo izšel 18. februarja, av-
torji le-teh bodo prejeli knjižne nagrade Založbe Nevio-
dunum. Prispevke lahko podpišete s pravim imenom in 
priimkom ali s psevdonimom (tako bodo tudi objavljeni), 
vendar pa morate v vsakem primeru priložiti svoj elek-
tronski ali poštni naslov za komunikacijo z ured ništvom.

Vabljeni k ustvarjalnemu sodelovanju!

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

Društvo Svoboda Krmelj se je 
v preteklem letu predstavilo v 
virtualni obliki na Facebook 
strani društva, tik pred decem-
brskimi prazničnimi dnevi pa 
še v okviru foto sekcije s foto-
grafsko razstavo predsednice 
društva Nevenke Flajs. Raz-
stava z naslovom ’Laibach X’ je 
osvežila spomin na nepozabne 
trenutke na prvi javni vaji za 

predstavitev skladb z albuma 
Also sprach Zarathustra v tr-
boveljskem delavskem domu, 
s katerim je zasavska glasbe-
na zasedba Laibach v lanskem 
letu obeležila (tako kot Dru-
štvo Svoboda Krmelj) 40 let 
uspešnega delovanja. Neven-
ka Flajs je dobila dovoljenje, 

Ustvarjali so v zavetju doma
KRMELJ – Lansko leto kulturi ni bilo najbolj naklonjeno, a kljub temu so članice in člani Društva Svoboda 
Krmelj pridno ustvarjali skozi celo leto, za zaključek leta pa pripravili tri razstave, od katerih je bila ena na 
ogled skozi okna nekdanje knjižnice in v virtualni obliki, drugi dve pa samo v virtualni obliki.

da člane skupine lahko foto-
grafira med nastopom.

Razstavljali so ročnodelke 
in likovniki

Lansko leto je bilo nepozab-
no tudi za sekcijo ročnih del 
Sončnice, ki jo vodi Metoda 
Bec. Članice sekcije, ki delu-
jejo v okviru Društvu Svobo-

da Krmelj leto dni, so veči-
no svojih ročnih del namesto 
na skupnih delavnicah zara-
di aktualnih razmer naredile 
doma. Nastala dela so razsta-
vile v nekdanjih prostorih sev-
niške enote knjižnice, kjer so 
bili unikatni izdelki na ogled 
od 21. decembra dalje skozi 

velika okna. »Nekdanja knji-
žnica počasi pridobiva novo 
funkcijo, ki si jo vsi že dolgo 
želimo, postaja galerija. Raz-
stava naših ročnodelk pa je za-
radi aktualnih ukrepov zaradi 
preprečevanja širjenja okužb s 
koronavirusom na ogled tudi 
v virtualni obliki,« je povedala 
predsednica Društva Svoboda 
Krmelj, vodja sekcije za ročna 
dela pa se je za izvedbo razsta-
ve zahvalila predsednici sveta 
KS Krmelj Klementini Žvar in 
vsem, ki so sodelovali pri po-
stavitvi.

Dejavna je bila tudi likovna 
sekcija, ki jo vodi Ana Hoče-
var. Lanskoletna XVI. likov-
na kolonija Krmelj 2020 je 

v skladu z aktualnimi ukre-
pi potekala v varnem zavetju 
domov ustvarjalk in ustvar-
jalcev, oktobrsko odprtje raz-
stave pa je potekalo v virtualni 
obliki. Svoja dela so postavili 
na ogled Judita Rajnar, Ta-
nja Košar, Stanka Bantan, 
Branka Vizler, Antonija Pe-
trič, Sonja Grešak, Pavla 
Černigoj, Marija Oven, Nina 
Gole, Katarina Ban, Gusta 
Mirt, Barbara Pergovnik, 
Ana Hočevar, Mojca Musar, 
Erik Smrkolj in David Smr-
kolj ter Nevenka Flajs. Za pri-
pravo video predstavitev sta 
poskrbeli foto in video sekcija 
Društva Svoboda Krmelj. 

� S.�Radi/N.�Flajs

Dela�krmeljskih�ustvarjalk�ročnih�del�so�bila�na�ogled�skozi�
zastekljena�okna�galerije,�ki�nastaja�v�bivših�prostorih�enote�
sevniške�knjižnice.�

Članice�in�člani�likovne�sekcije�so�ustvarjali�v�zavetju�doma,�
med�njimi�tudi�vodja�likovne�sekcije�Društva�Svoboda�Krmelj.

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

1. 
februar

PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15 – 12.45

KRMELJ 12.55 – 13.40

ŠENTJANŽ 14.25 – 14.55

BOŠTANJ 15.30 – 16.00

BLANCA 16.20 – 16.50

BRESTANICA 17.05 – 17.35

2. 
februar

TOREK

GOLEK 11.20 – 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

RAKA 17.25 – 17.55

3. 
februar
SREDA

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.00 – 10.00

OBREŽJE 10.30 – 11.00

VELIKA DOLINA 11.15 – 12.00

PODGRAČENO 12.45 – 13.15

ČATEŽ OB SAVI 13.25 – 13.55

BUKOŠEK 14.10 – 14.55

4. 
februar
ČETRTEK

VRHOVO  (1) 8.00 – 8.40

SVIBNO  (1) 9.00 – 10.00

JAGNJENICA  (1) 10.10 – 10.50

RADEČE VPD 11.30 – 11.50

ŠMARČNA 12.00 – 12.30

LOG 12.45 – 13.15

5. 
februar

PETEK

KALCE-NAKLO 11.10 – 11.40

DOLNJA PREKOPA 12.00 – 13.00

OREHOVEC 13.15 – 13.45

ČRNEČA VAS 15.00 – 15.30

OŠTRC 15.45 – 16.15

PODBOČJE 16.35 – 17.35

9. 
februar

TOREK

KRIŽE 11.00 – 11.45

ARTIČE (1) 12.05 – 13.05

SROMLJE 13.25 – 14.10

ARNOVO SELO 15.00 – 15.45

ZDOLE 16.00 – 16.30

10. 
februar
SREDA

OREŠJE 10.50 – 11.35

BIZELJSKO (OŠ) 11.45 – 12.45

ŽUPELEVEC 13.10 – 13.55

DEČNO SELO 14.45 – 15.30

DOBOVA 15.50 – 16.35

TRNJE 17.00 – 17.45

11. 
februar
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10 – 9.10

IMPOLJCA (DUO) * 9.20 – 10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20 – 11.20

RAZBOR 12.30 – 13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) ** 13.45 – 14.30

15. 
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

16. 
februar

TOREK

ZDOLE (VRTEC) 9.45 – 10.45

BRESTANICA (OŠ) 11.10 – 12.10

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30 – 13.30

ARMEŠKO 14.45 – 15.15

ŠEDEM 15.35 – 16.05

17. 
februar
SREDA

VRHOVO (2) 8.00 – 8.30

SVIBNO  (2) 8.50 – 9.40

JAGNJENICA  (2) 9.50 – 10.30

ZABUKOVJE 11.45 – 12.05

TRNOVEC 12.15 – 12.35

LONČARJEV DOL 12.50 – 13.20

18. 
februar
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45 – 8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55 – 9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40 – 11.40

LUKOVEC 12.05 – 12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50 – 13.50

22. 
februar

PONEDELJEK

STARA VAS - BIZELJSKO 12.45 – 13.30

KOPRIVNICA 14.15 – 14.45

VELIKI KAMEN 15.40 – 16.10

MALI KAMEN 16.20 – 16.50

ROŽNO 17.10 – 17.40

23. 
februar

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00 – 13.00

KRŠKA VAS 13.30 – 14.15

GORENJE SKOPICE 14.30 – 15.15

VIHRE 16.00 – 16.30

BREGE 16.45 – 17.15

DRNOVO 17.20 – 17.50

24. 
februar
SREDA

GLOBOKO 10.20 – 11.20

MOSTEC 11.40 – 12.25

KAPELE 12.45 – 13.45

DOLENJA VAS 14.45 – 15.15

ARTIČE (2) 15.25 – 16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20 – 16.50

25. 
februar
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45 – 10.45

BUŠEČA VAS 11.10 – 11.55

SOBENJA VAS 12.10 – 12.55

CERINA 13.45 – 14.30

SELA PRI DOBOVI 14.50 – 15.35* 
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Koronavirus ne prizanaša niti posavskim glasbeni-
kom, Yamamai predstavljajo prvi singel z naslovom 
Krik amigdale, učitelji Glasbene šole Krško vedo, da 
bo prišel srečen dan vrnitve v šolo. Tokrat preberite: 

Virus ne izbira! Med številnimi znanimi obrazi se je s ko-
ronavirusom okužila tudi naša pevka Rebeka Dremelj 
(foto: Youtube). Potem ko je zbolela njena soseda, se je 

odšla testirat, rezultat je bil žal pozitiven. »Če se ne bi šla 
preventivno testirat, sploh ne bi vedela, da sem okužena. 
Še naprej bi hodila v trgovine in trosila virus naokrog,« je 
svojim sledilcem zaupala Dremljeva in ob tem dodala, da 
kakšnih hujših simptomov za zdaj še nima in upa, da tako 
tudi ostane. »Ne vem, kje točno sem se okužila, a sedaj to 
sploh ni pomembno. Dobro je, da sem se šla testirat in se-
daj bom dni preživljala v samoizolaciji. Svojih staršev reci-
mo letos še nisem videla in ravno ta teden sem jih namera-
vala obiskati. A tudi to bo moralo očitno še malo počakati.« 
Ob koncu zapisa je svoje sledilce še optimistično pozvala: 
»Čas je, da zapojemo skupaj ... Nepremagljiva (njena pe-
sem, op. p.) ...«

Spoznajte zasedbo Yamamai (foto: osebni arhiv) iz Krške-
ga. Sestavljajo jo Jakob Gašpir, Enej Mavsar in Uroš Ko-

vač, ki so pred tem skupaj ustvarjali v psihedelični glas-
beni skupini theLIFT. Tokrat v eter pošiljajo prvi singel 
s pomenljivim naslovom Krik amigdale. Pesem so posne-
li sami, miksal je Janžej Marinč, za mastering je poskrbel 
Robi Bulešić. »Poleti 2019, ko se je trio po nekaj letih zo-
pet dobil na kupu, je začel s komponiranjem povsem nove 
glasbe ter si nadel novo ime. Metuljev prvi koncertni zalet 
je po uvodnih nastopih kmalu ustavila epidemija,« so jav-
nosti o ponovni glasbeni združitvi in posledicah epidemi-
je za njihove nastope sporočili fantje.

Medtem pa so učitelji Glasbene šole Krško (foto: You-
tube) poskrbeli za zanimivo popestritev teh malce turob-
nih januarskih dni. V duhu ukrepov proti koronavirusu 
so na daljavo posneli video in zaigrali priredbo zimzelene 
skladbe Vem, da danes bo srečen dan. Aranžma za godala je 
pripravil Dejan Učakar, zvokovno obdelavo posnetkov pa 
Miha Koretič. Poleg njiju so zaigrali še Peter Gabrič, Ro-
bert Pirc, Matjaž Škoberne in Dejan Učakar (saksofoni), 
Matjaž Kaučič (trobenta) Franc Arh (pozavna), Klavdija 
Novšak, Kristian Ilić in Luka Dukarič (godala), Lucijan 
Cetin (klavir), Peter Urek (klaviatura, solo), Sebastjan 
Podlesnik (bas kitara) in Mitja Kuselj (bobni). Video ob-

delava in montaža posnetkov sta delo Tilna Klavžerja. Ob 
posnetku so glasbeniki optimistično namignili: »Učitelji 
Glasbene šole Krško VEMO, da bo prišel ta srečni dan, ko 
se bomo vrnili v šolo.« Držimo vas za besedo!
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 25 €
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 11. fe-
bruarja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

MESNI BUTIK MLAKAR
BOŠTJAN MLAKAR S.P., KOLODVORSKA 1 A, 8270 KRŠKO

Geslo 1/2021 številke:

S KONOPLJO DO RAVNOVESJA
Nagrade, ki jih podarja Konoplja osvobaja d.o.o., Trg Izgnan-
cev 3, Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  konopljine kapljice; Stanislav Vinkšel, Brežice
2. nagrada:  eterično olje konoplje; 
 Slavica Jazbec, Zabukovje nad Sevnico
3. nagrada:  mala konopljina zmešanka; 
 Anton Pleterski, Senovo

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Klemenu Bevcu, Grm 3, 8210 Treb-
nje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. 
Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. PRVA LIGA - Enkrat ni nobenkrat
 2. (1.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 3. (2.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 4. (5.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon
 5. (10.) TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO - Naša špajza
 6. (3.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Ljubila sem
 7. (4.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Poljubi me za dobro jutro
 8. (9.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 9. (7.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 10. (-.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Moj domači kruh 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Raubarji - Obvoznica

Kupon št. 557
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, 12. 12. 2020, ob 20. uri

Nahajamo se 
na tržnici na Vidmu 

zraven M bara!

T: 07 39 35 704, 
GSM: 041 760 702

-  pestra izbira dnevno svežega mesa 
iz okoliških kmetij,

-  mesni izdelki domače predelave,
-  peka mesa po naročilu, 
- nudimo odkup domačega goveda in prašičev.
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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 SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu 
ter mu prižigate sveče. 

Vsi njegovi

AVGUST BAHČ
iz Brežic.

Zaman�te�čakam�ure,�dneve�in�noči,�
povsod si v mislih z mano ti, 

zato pot me vedno vodi tja, 
kjer�počivaš�ti.�

5. februarja bo minilo pet žalostnih let, 
odkar si nas zapustil, ljubi mož, oče, 

dedek, brat in tast 

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Pogrešamo te. 

Vsi tvoji

MIHAEL SOTELŠEK
iz Blatnega.

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

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

za vedno nam ostaja.

28. januarja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je iznenada zapustil naš dragi 

mož, ati, brat, dedi, stric in tast

SPOMIN

Ko pridemo domov, bi ti radi povedali veliko stvari … a tebe ni več 
tam … vsaj ne več tako, kot bi si mi želeli. Povsod si, a istočasno nikjer. 
Nikjer, tako kot si bil.  
Iskrena hvala vsem, ki ga nosite v spominu in z lepo mislijo postojite 
ob njegovem grobu. 
Neizmerno te pogrešamo.  

Žena Anica, hčerki Jožica in Irena z družinama

JOŽE CIRNSKI
z Obrežja.

Veš,�da�je�vse�tako,�kot�je�bilo. 
V vsaki stvari si, ki je v hiši, 
v�mislih�si,�besedah�naših, 

da, celo v sanjah, 
le da korak se tvoj 
nič�več�ne�sliši�…

6. februarja minevajo tri žalostna leta, 
odkar nas je zapustil moj dragi mož in naš zlati taji 

SPOMIN

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

Zelo te pogrešamo: tvoji najdražji

ŠTEFAN MARIČ
iz Krškega.

2. februarja mineva žalostnih pet let, 
odkar je odšel naš dragi

IN MEMORIAM

Praznično vzdušje v decembru je prekinila vest, da se je končala 
življenjska pot dolgoletnega predsednika Pihalnega orkestra DKD 
Svoboda Senovo Antona Žvegliča.
Anton Žveglič, rojen 7. 6. 1937, je že v mladih letih začel z igranjem 
tenorja. Ko je leta 1975 nenadoma umrl takratni dirigent Maks 
Umek, je prevzel vodenje godbe in hkrati postal njen predsednik. 
To so bili za godbo zelo težki časi, saj glasbeniki nismo vedeli, 
kako naprej. To leto nam je ostalo v čudovitem spominu, saj smo 
šli poleti prvič v Vrsar. Za predsednika je bil to velik organizacijski 
zalogaj; zraven so bili namreč otroci, ki jim je Tone jasno postavil 
meje in jih prav vsak večer počakal. Naslednje leto smo ob prazniku 
KS Senovo pripravili manjši koncert, na katerem smo zaigrali tudi 
skladbo Wo die Wolga fließt, ki je bila tehnično zelo zahtevna. To 
je bila Tonetova prva zmaga, a njegova želja je bila že od začetka 
samo ena. Dolgo časa jo je nosil v sebi, potem pa je enkrat na vajah 
povedal, koga si želi, da ga zamenja za dirigentskim pultom. Nad 
predlogom smo bili navdušeni, a malce v dvomih, če mu bo uspelo. 
Že na naslednjih vajah je sledilo veliko presenečenje, ko je pripeljal 
prof. Janeza Ceglarja, ki je tako prevzel vodenje senovske godbe. To 
je bila Tonetova druga zmaga.
Na Senovem se je takoj začutil nov godbeni veter. Tone je medse 
povabil fante, ki so nekoč že igrali, h godbi se je priključilo veliko 
mladih, kar nekaj izmed njih je postalo akademsko izobraženih 
glasbenikov in se še danes profesionalno ukvarjajo z glasbo. Kar 
naenkrat je postala godbena soba premajhna in predsednik je 
bil 'prisiljen' poiskati novo lokacijo. Tudi po njegovi zaslugi je 
orkester užival velik ugled v domačem okolju in širše. Vsak, ki je bil 
godbenik, je bil na to ponosen. Pripomogel je k temu, da so delavci 
iz vseh senovskih podjetij pri vsaki plači del sredstev prispevali 
za financiranje orkestra, s čimer je zagotovil stabilno financiranje 
orkestra.
V času njegovega predsedovanja orkestru smo veliko igrali in 
potovali po domovini in tujini, zaslužen je bil tudi za pobratenje z 
godbo Burgau iz Nemčije.
To so bili časi, ko je bil entuziazem pri vseh sodelujočih zelo velik, 
saj smo delali po principu: »Pilot, ki ne leti, ni pilot« ali z drugimi 
besedami: »Godba, ki ne tekmuje, ne ve, koliko je vredna«. Leta 1981 
smo se prijavili na tekmovanje v 2. težavnostni skupini. Za igranje 
tekmovalnih skladb smo potrebovali nove timpane, zato je šel Tone 
v akcijo in jo uspešno izpeljal.  Vsakič, ko smo že mislili, da smo 
dosegli maksimum za nas, popolne amaterje, nas je naš predsednik 
s svojim optimizmom vedno gnal naprej. Vaje so potekale redno in 
na pult so prihajale vse težje skladbe.
Leto 1985 je bilo za orkester prelomno. Spomladi so nas nemški 
prijatelji povabili, da bi se pri njih udeležili tekmovanja godb 
Bavarske, tega leta pa smo imeli tudi tekmovalni nastop v 
Cankarjevem domu. Nepozabne so bile Tonetove  besede, tik 
preden smo izstopili iz avtobusa: »Fantje in punce, zavedajmo se, 
da danes predstavljamo Senovo in svoje družine, ki jih ne smemo 
razočarati.« Ko je v imenu orkestra sprejel zlato plaketo v 1., takrat 
najvišji kakovostni skupini, so se tudi njemu utrnile solze ponosa. 
To je bila Tonetova zadnja in največja zmaga.
Ko je začutil, da je dosegel vrh in naredil vse, kar si je zadal, je 
leta 1991 prenehal z igranjem in se poslovil od svojih godbenih 
prijateljev. Naj bo ta zapis skromna zahvala za ves njegov trud.

� Pihalni�orkester�DKD�Svoboda�Senovo

ANTON ŽVEGLIČ

SPOMIN
Ni�bitja,�ki�bi�v�nič�razpadlo.
Kar�večno�je,�je�v�vseh�ostalo.

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanju!
Vsi njuni

Letos mineva 15 let, odkar nista več med nami naši dragi

ANA 
JERŠIČ

iz Trebeža

MARIJA 
KAŠE

iz Artič.

in

SPOMIN

Nešteto zakajev se rojeva v naših glavah, a vsi ostajajo brez odgovorov. 
Logične utemeljitve proti občutkom ne delujejo. Osamljenost, nemoč 
in brezup so naši sopotniki, močnejši od tehtnih argumentov. Letni 
časi se menjajo – zima, pomlad, poletje – vsi trije, ko ste odšli ti in oče 
in Mici – za nas sta le tukaj in zdaj … 
Si našel svoj mir, odgovore na svoja vprašanja, svojo svobodo? 
Ne mine dan, ko ne bi pomislile nate, na vas …

Mama Pepca in sestri

JOŽE HICTALER
iz Koprivnice, rojen 2. 4. 1966

31. 1. 2017–31. 1. 2021

Ne�mine�dan,�ko�bi�ne�pomislile�nate�…�

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečena ustna in pisna sožalja, denarne prispevke, 
sveče in darovane svete maše.
Hvala zdravstvenemu osebju ZD Radeče za nudeno medicinsko pomoč, 
g. župniku Janezu Jasencu za lepo opravljen obred, Komunali Radeče za 
opravljene storitve, cvetličarki ge. Simoni, g. Dragu Kozincu za prebran 
govor, g. Žanu Bregarju in g. Sergeju Sumraku za igranje ob uri slovesa. 
Še enkrat pa velik hvala vsem, ki ste se kljub »čudnim časom« pos-
lovili od njega.

Žalujoče: hčere Darinka, Zdenka in Duška z družinami

ANTONA SKOPORCA 
z Brunka nad Radečami

Srce je omagalo, 
dih je zastal,

a nate, dragi ata,
spomin�bo�ostal.

Ob boleči izgubi 
našega očeta, deda, pradeda in tasta

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, izrekli pisna in ustna sožalja, darovali sveče, cvetje, svete 
maše in denarno pomoč. Iskrena hvala KUD Anton Kreč in skupini 
Trta za ganljivo zapete pesmi, govornikoma za srčne besede slove-
sa, gospodu župniku za lepo opravljen obred, cvetličarni in pogreb-
ni službi Žičkar za organizacijo pogrebne svečanosti.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

MARTINA ERJAVŠKA
z Žejnega 1

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a nate spomin 
bo�večno�ostal.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Za vse izrečene tople besede sočutja, izrečena pisna in ustna sožalja, 
podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč in svete maše. 
Hvala kolektivu podjetja TIPS, SB Novo mesto, še posebej sestri 
Nevenki in sestri Tini, pogrebni službi Žičkar in cvetličarni Lilija. 
Posebna zahvala Aniti Zupančič za vso pomoč in obiske našega dragega 
Rudija. Hvala g. župniku Ludviku za lepo opravljen obred in ganljive 
besede slovesa. 
Hvala vsem, ki ste se od našega Rudija poslovili v tako velikem številu, 
ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem 
spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

RUDI CUNK
električar iz Leskovca pri Krškem.

V�tihi�noči�zaprl�si�trudne�oči,�
naše�srce�pa�tiho�joče,�

saj�noče�verjeti,�
da�te�med�nami�več�ni.�

V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oči, 
dedek, brat, stric in tast 

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

Zahvaljujemo se vsem, 
ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti in žalujejo z nami. 

Žalujoča: žena in otroci z družinami

28. septembra nas je zapustil naš dragi 

IVAN BOŽIČNIK 
iz Križ. 

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje. Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku za 
opravljen obred in pevcem, ki so mu zapeli v slovo. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

MILAN SMOLIČ
iz Orehovca.

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le�daleč,�daleč�je�...�

Sporočamo žalostno vest, 
da nas je v 90. letu zapustil naš dragi mož, 

oče, stari oče in pradedek 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečena 
sožalja in denarno pomoč, sestram in zdravnici negovalnega in covid 
oddelka bolnišnice Brežice za vso pomoč in lajšanje bolečin, g. Žičkar-
ju za organizacijo pogreba in prelepo cvetje, gospodu župniku Janezu 
Žaklju za lepo opravljen obred, praporščaku, pevcem za zapete žalos-
tinke in trobentaču za zaigrano Tišino. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

MARIJE KUŽELJ
roj. Lopatič, z Boršta 5

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

vse�za�dom,�družino�dala,
sledi ostale so povsod, 

od dela tvojih pridnih rok.

Ob izgubi naše drage mame, sestre, tete, svakinje, 
tašče, stare mame in prababice

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane maše, sveče in denarno pomoč. Zah-
valjujemo se pogrebni službi Kostak za pogrebne storitve. Gospodu 
župniku za lepo opravljen obred ter poslovilne in tolažilne besede.

Hvala izvajalcu za zaigrano poslovilno glasbo in vsem, ki ste našega 
ata – moža Alojza pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča: žena in hčerki

ALOJZA HAFNERJA
iz Ženj

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

samo�daleč,�daleč�je�…

Ob boleči izgubi našega dragega

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, se z besedami in pesmijo 
ob slovesu poslovili na njegovi zadnji poti in nam kakor koli pomagali.
Hvala vsem za podarjene sveče, svete maše in darove za obnovo far-
ne cerkve. Hvala tudi vsem, ki ste in še boste za trenutek obstali ob 
njegovem grobu. 

Vsi njegovi

ZVONKO UREK
iz Rakovca pri Kapelah.

Sreča�in�žalost�hodita�
skozi�življenje�z�roko�v�roki.� 

Ljubljeni�nikoli�ne�umrejo.�Živijo,�dokler�
živimo�tisti,�ki�jih�imamo�radi.

24. januarja 2021 se je na pokopališču v Kapelah
 za vedno poslovil od nas dragi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, jo imeli radi in ji v času njene bolezni pomagali.
Mama, pogrešali bomo tvojo toplino srca in tvojo ljubezen, ki si nam 
jo dajala. V naših srcih boš ostala za vedno.

Vsi tvoji

MARIJA KOZOLE
iz Lokev.

V�nemi�bolečini�srce�še�ni�dojelo,
da�te�je�nebo�vzelo,�najdražja�mama.

Sedaj sameva tvoja hišica,
ki�nate�vedno�bo�spominjala.

V 85. letu starosti 
je tiho zaspala naša draga mama

ZAHVALA

Hvaležni za sočutje izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste v teh težkih 
in izoliranih dneh mislili na nas, nam izrekali ustna in pisna sožalja 
ter se kljub sedanji situaciji prišli poklonit našemu dragemu Jožetu.
Na zadnji poti so mu zapeli njegovi nekdanji sopevci iz Brestanice, 
njegovo ljubo melodijo mu je zaigral trobilni kvartet, s toplimi 
besedami pa sta ga pospremila prijatelj Ivan Mirt in gospa Margareta 
Marjetič v imenu Svobode Brestanica. Vsem iz srca hvala. Ganili ste nas. 
Veliko zahvalo smo dolžni osebju DSO Krško za skrb in nego v 
najtežjih letih njegove bolezni. Hvala pogrebni službi Kostak in 
Cvetličarni Kerin, ki sta poskrbeli za spoštljivo slovo. 

Hvala vsem, ki se ga boste spominjali s toplo mislijo.

Njegovi: žena Vidka, sin Mitja z ženo Manco, 
vnukinja Taja in vnuk Luka ter sestra Milena z družino

JOŽE KUSELJ
iz Krškega.

Z�zlatimi�nitmi�pripeta,
v�večnost�spominov�ujeta

tvoja�draga�podoba�–
ena�sama�ljubezen.

(Moja)

Na dolgi poti odhajanja je omagal
naš dragi mož, ati in dedi

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za darovane svete 
maše, sveče in denarne prispevke. Gospodu dr. Iljažu za dolgoletno 
zdravljenje, sestri Marti za obiske na domu, gospe dr. Regratovi za 
zadnje trenutke lajšanja bolečin, bizeljskemu pevskemu zboru za 
lepo zapete pesmi, g. župniku za lepo opravljen obred, g. Žičkarju 
za pogrebne storitve, g. Arhu in ostalim za lepo zaigrane pesmi v 
slovo, g. Radotu in g. Miranu za nošenje zastave in križa, g. Borisu 
za fotografiranje in vsem, ki so sočustvovali z nami in so se poslovili 
od njega ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat iskrena 
hvala vsem. 

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽE ZAGMAJSTER 
z Vidove poti na Bizeljskem 

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

a prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo in je zlomil hrast. 

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, praporščakoma in znancem za izrečena sožalja, tolažilne 
besede, darovane sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke.
Iskrena hvala tudi osebnemu zdravniku dr. Juriju Pesjaku, patronažni 
službi in sosedi Pavli Bec.
Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu, postojite ob njunem 
grobu in počastite spomin nanju.

Žalujoča: hči Mojca in sin Slavko

Ne�bova�tožíla,�ker�sta�odšla.
Hvaležna�sva,�ker�sta�bila.

Nepričakovano sta se 
poslovila draga starša

TEREZIJA in VLADISLAV
ZAKOŠEK

s Sv. Roka pri Sevnici. 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem pošte Brežice, ki ste nam pomagali denarno, darovali 
sveče, za svete maše ter izrekali sožalje. Posebno zahvalo smo 
dolžni zdravstvenim delavcem bolnišnice Brežice, kvartetu Jarica iz 
Sevnice za zapete pesmi ter Franciju Arhu za zaigrano pesem slovesa. 
Zahvaljujemo se Branki Štojs za ganljivo prebrano mamino težko, a 
hrabro življenjsko pot. Zahvala gre tudi pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba ter gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo 
opravljen obred in sveto mašo. Hvala vsem, ki ste nam kakor koli 
pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: otroci Branko in Duško 
ter Vlado, Jože in Marjetka z družinami

BARICE BAŠIČ 
iz Koritnega

Ob izgubi naše drage mame 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje, 
sveče in denarno pomoč.

Zahvala tudi bolnišnici Brežice, pogrebni službi Žičkar, gospodu 
župniku Mateju Užmahu za lepo opravljen obred, pevcem skupine 
Andante za zapete pesmi slovesa in g. Jožetu Staniču za odigrane 
žalostinke.

Žalujoči: vsi njeni

ANE KOVAČIČ
iz Loč pri Dobovi

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, 
sestre, botre, tete in tašče

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala tudi vsem, ki 
ste bili v mislih z nami. Hvala osebju intenzivne nege v Splošni 
bolnišnici Brežice za strokovno oskrbo, hvala pogrebni službi 
Kostak za organizacijo pogreba, Cvetličarni Lilija za aranžma vežice 
in trobilnemu kvartetu za čutno odigrane pesmi slovesa. Posebna 
hvala g. Antonu Petroviču za opis njene življenjske poti. Hvala vsem, 
ki ste se poslovili od nje in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

MARINKE PRESKAR
iz Krškega

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

Bila si trdna kakor skala, 
bila�pokončna�kakor�hrast,�

a prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo, zlomil hrast. 
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ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih 
njene bolezni, se od nje poslovili in nam izrekli sožalje. Cvetje in sveče 
bodo vedno krasile njen novi dom. Hvala vam. 

Žalujoči: vsi njeni

ANICE VINTAR 
z Orehovega 

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le�daleč,�daleč�je�...�

Ob boleči izgubi naše drage 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za ustna in pisna sožalja ter podarjene sveče in denarno 
pomoč. Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Žaklju za opravljen 
obred in pogrebni službi Žičkar za izvedbo pogreba. Hvala kolektivu 
Pošte Slovenije, društvu upokojencev Posavja in PGD Skopice. Še 
enkrat velika hvala vsem skupaj. 

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA ŽUPANA
z Dolenjih Skopic 12 

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

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje 
in sveče ter denarne prispevke. Hvala g. župniku Mateju, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem, trobentaču in Biserki za lepe besede slovesa. 

Antonija in Igor s svojimi

IVANE KRAMER
z Velikega Obreža

Ob izgubi tete 

Vsak�človek�je�zase�svet,�
čuden,�svetal�in�lep�

kot�zvezda�na�nebu�...�
(T.�Pavček)

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane maše, sveče, rože in denarne 
prispevke. Hvala osebju urgence Krško, pogrebni službi Blatnik, 
župniku, pevcem ter članom Društva upokojencev Raka.  
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

Sin Martin in hči Jožica z družinama

JOŽEF TOMAŽIN
iz Zalok.

V 92. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi oče in ata

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

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

ZAHVALA

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in prijateljem za izkazano 
sočutje in pomoč ter podarjene sveče. Posebej se zahvaljujemo 
g. župniku Miru Berglju za lepo opravljen obred ter g. Sergeju za 
odigrano Tišino. Zahvaljujemo se tudi Domu upokojencev Sevnica za 
vso nego, skrb in posluh. Za zadnje njene dni pa hvala tudi bolnišnici 
na Vrazovem trgu Ljubljana. 

Vsi njeni

FRANCKA 
ZABUKOVEC

iz Loga pri Vrhovem. 

20. 1. 2021 se je poslovila draga mama, 
babica in prababica

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujeno vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. 
Hvala tudi SB Novo mesto za nego in skrb. Predvsem pa enodnevni 
bolnišnici hematološkega oddelka SB Novo mesto, dr. Mariji Čeh za 
strokovno in prijazno oskrbo. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi 
Kostak Krško, pevcem, gospodu župniku z Rese, družini Sotošek za 
odigrano melodijo slovesa ter gospodu Blažu Sotošku za tankočutno 
opisano pot in življenje pokojne v besedah slovesa. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste se kljub "čudnim časom" poslovili od nje in jo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni

FANIKE ARNŠEK 
iz Krškega 

Ob prezgodnji in boleči izgubi naše drage 

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem iz podjetij 
Krka, Elektro Celje in Sipro Inženiring, sovaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče 
in svete maše ter drugo pomoč. 
Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem, izvajalcu Tišine in g. župniku 
za lepo izpeljan obred. 
Hvala vsem, ki ste jo z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi, ki te imamo radi

MARIJE VENE
rojene Klemenčič, iz Kalce-Nakla. 

29. 1. smo se zadnjič poslovili od naše drage 
žene, mamice, hčerke, babice, tašče in sestre 

Zdaj�ne�trpiš�več,�draga�mama.�Zdaj�počivaš.�
Kajne,�sedaj�te�nič�več�ne�boli.�

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

(SM)

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena ustna in pisna sožalja ter za darovane denarne prispevke, 
sveče, svete maše in darove za cerkev.
Hvala kolektivu OŠ Podbočje, nekdanjim sodelavcem trgovine 
Mercator iz Šentjerneja, g. Marku Žičkarju za organizacijo pogreba, 
g. župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen cerkveni obred in Splošni 
bolnišnici Novo mesto.
Posebna zahvala je namenjena Toniju Habjanu iz Kranja, ki je našemu 
atiju zapel in zaigral njegove ljube pesmi.

Z mislijo nate vsi, ki smo te imeli radi

ALOJZA HRIBARJA
iz Cerkelj ob Krki.

22. januarja smo se za vedno poslovili 
od našega moža, atija, dedka, pradedka, 

tasta, brata in strica

Ne�boš�več�v�zvezdnatih�nočeh�bedel,
ne�boš�več�sanjal�in�ne�boš�več�pel.
Ne�boš�nemiren�čakal�več�pomladi,
kdaj�breskve�cvetejo�in�trt�nasadi.

(A.�Gradnik)

ZAHVALA

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in va-
ščanom za izrečena ustna, pisna in telefonska sožalja, za podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala gospodu župni-
ku Francu Levičarju za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi 
Blatnik za vso organizacijo pogreba, Društvu izgnancev Raka in Pev-
cem z Rake za zapete pesmi ob slovesu. Posebna zahvala gre zdravni-
ci Meliti Planinc in sestram za dolgoletno zdravljenje ter patronažni 
sestri Majdi Kostrevc za obiske na domu. Hvala tudi tistim, ki vas nis-
mo posebej imenovali, a ste nam kakor koli pomagali in jo pospremi-
li na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

EMILIJE GROZINA
iz Zalok.

V torek, 26. januarja, smo se na pokopališču 
na Raki poslovili od naše drage mame, stare 

mame, prababice, sestre in tete

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

le delo tvojih pridnih rok ostaja.ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
dr. Juriju Pesjaku, ki ga je zdravil vrsto let, patronažnim sestram, 
protrombinskemu oddelku in urgentnemu osebju za prvo pomoč.
Od njega smo se poslovili v najožjem družinskem krogu 1. 2. 2021 
na pokopališču v Celju.

Žalujoči: vsi njegovi

NIKO PEČNIK
iz Sevnice.

Žalostni sporočamo, da nas je v 96. letu starosti zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek, pradedek in stric 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, moj Niko,

�spomin�bo�vedno�ostal.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem. Hvala vsem sodelavcem in sodelavkam DS Smith Senovo, 
Pošte Slovenije, PE Krško ter kolektivu Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Ljubljana, oddelek Novo mesto. Hvala SB Brežice in infekcijski 
kliniki Ljubljana. Iskrena hvala gospe Ireni Gmajnar, gospodu Tonetu 
Sotošku in cvetličarni Irena. Hvala gospodu župniku Janezu Turinku 
ter pogrebni službi Kostak. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v teh 
težkih časih stali ob strani, izrekali sožalja, podarili sveče in cvetje ter 
denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

DRAGOTA MIRTA 
s Senovega

Ob boleči izgubi 
dragega moža, očeta in dedka 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče 
ter denarno pomoč.
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku Mateju za lepo opravljen obred ter g. Romanu Kovačiču in 
g. Francu Arhu za zaigrane pesmi slovesa. 
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZA PETELINCA
z Malega Obreža

Ob boleči izgubi 
dragega moža, očeta in starega očeta

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je�...

ZAHVALA

se zahvaljujemo sorodnikom in znancem, prijateljem in vaščanom za 
sveče, denarno pomoč in darovane svete maše. Zahvala sodelavcem iz 
podjetja KIM d.o.o. Leskovec pri Krškem, VIIG d.o.o. Dobrava ob Krki, 
Metalna-SRM d.o.o. iz Maribora in Elkoin d.o.o. Gorica za denarno 
pomoč in podporo. Hvala Ivanki Černelič Jurečič za besede slovesa, 
Korzingerjem za zapete pesmi ter g. župniku Francetu Novaku za 
opravljen obred. 
Hvala g. Marku Žičkarju za organizacijo pogreba, trobentaču za 
občutno zaigrano ljudsko pesem ter članom PGD Podbočje za svečano 
zadnje slovo. Posebna zahvala Magdi Kerin in vsem, ki ste nas v težkih 
dneh bodrili in nam stali ob strani. 

Žena Branka, sinovi Aleš, Martin in Mitja s svojimi

MARTINA HOČEVARJA 
iz Podbočja

Ob izgubi našega dragega 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je�...
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 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

Prodam traktor Štajer 4095, 
letnik 2011, registriran, vsa 
možna oprema, 3100 ur, je kot 
nov. Prodam ružilec koruze, le-
tnik 2009, malo rabljen. 
Tel.: 041 233 834

Prodam silažne bale prve koš-
nje. Tel.: 041 831 148

Prodam lepo ohranjen dvo-
brazdni obračalni plug, 16 col, 
s predplužniki in podpornim 
kolesom. Tel.: 041 380 075

Prodam kalana bukova drva 
z razrezom, 60 €, možnost do-
stave. Tel.: 031 482 596

Prodam kolje za vinograd, sa-
dilec krompirja in pajek SIP 
350. Tel.: 070 815 003

Prodam seno in slamo v koc-
kah, cena po dogovoru. Okolica 
Radeč. Tel.: 041 454 100

Prodam bukova drva za šte-
dilnik, povsem suha, 80 €/m. 
Tel.: 051 655 769

Prodam traktor, štirikolesni 
pogon, 85 KM, in pripadajoče 
priključke. Tel.: 041 243 343

NEPREMIČNINE
Kupim manjšo parcelo z lese-
nim objektom, cena do 10.000 
€. Tel.: 031 673 445

Oddam opremljeno enosobno 
stanovanje z balkonom in kle-
tjo za daljše obdobje v centru 
Brežic. Tel.: 070 321 426

KMETIJSTVO

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

Prodam okrogle silažne bale 
prve košnje. Tel.: 031 867 460

Kupim tračno žago z enofa-
znim motorjem – kovinska 
konstrukcija. Tel.: 031 764 644

Prodam kostanjeva drva, 
suha, kratko žagana, brezova 
drva, kratko žagana, voz 10 col, 
železen s platonom, avto Seat 
Toledo TDi Signo Business, le-
tnik 2004, ohranjen, prevože-
nih 152.000 km. Okolica Bre-
žic. Tel.: 051 477 243

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

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

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Kupim traktor in ostale 
kmetijske stroje. Stroji so 
lahko tudi v okvari oziro-
ma potrebni obnove. 
Tel.: 040 651 403

Prodam okoli 150 kock sena, 
okolica Krškega. 
Tel.: 040 796 108

Prodam suha bukova ali 
kostanjeva drva, koruzo v vre-
čah, slamo v okroglih balah, 
prašiča – možna polovica. 
Tel.: 051 499 355

V okolici Kostanjevice prodam 
kozolec, 15x8 m, in manjšo na-
kladalko. Tel.: 040 379 933

Prodam silokombajn 80 in 
pleteni koš, listni.  
Tel.: 041 972 897

Prodam bukova drva, vino 
cviček in hruškovo žganje. Mo-
žna dostava. Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, ŽIVILA
Prodam vino cviček po 1.30 
€/l, frankinjo po 1.50 €/l, tro-
pinovec po 4.50 €/l. 
Tel.: 041 809 209 

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

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

Prodamo jabolka idared, gala, 
breaburn in zlati delišes, pri-
delana na ekološki način, cer-
tifikat, cena 1 €/kg, možna do-
stava. Tel.: 041 634 808

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 913 887

Prodam jabolka odporne sor-
te – topaz, opal in carjevič, 1 €/
kg. Po dogovoru dostava. 
Tel.: 041 259 742

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 dva bikca (siva), sta-
ra en mesec. Tel.: 041 784 230

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 bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece, in prašiča, tež-
kega okoli 200 kg. 
Tel.: 041 240 315

Prodam rjave in črno-bele 
bikce različnih starosti. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 575 471

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, hranjen z domačo hra-
no, Dobova. Tel.: 031 289 986 
ali 07 49 67 250

Prodam domače mlade peteli-
ne, zelo lepe. Tel.: 041 256 205

Prodam prašiče, težke od 70 
do 120 kg. Tel.: 031 803 745 

Prodam mlade in starejše ko-
zice manjše pasme, za zakol ali 
rejo. Tel.: 041 295 378

Prodam mangalici, težki 110 
kg, proste reje. 
Tel.: 041 794 372

Prodam dva enoletna praši-
ča, težka cca. 200 kg, in jedil-
ni krompir. Tel.: 031 897 928

Prodam odojke, 23–35 kg, in 
mlado svinjo, 95 kg. Možna do-
stava. Tel.: 07 49 68 390

Prodam debelo kravo, praši-
če za zakol in odojke, domača 
hrana, možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, 150 kg, suhe 
okrogle bale sena in otave, ko-
lje za vinograd. 
Tel.: 031 397 434

Prodam prašiče, teža od 30 do 
150 kg, možen zakol. 
Tel.: 051 422 161

Prodam tri krškopoljce in 11 
belih pujskov, težkih 30–35 kg, 
po ugodni ceni, iz okolice Kr-
škega. Tel.: 031 290 916

Prodam mesnate prašiče, tež-
ke od 120 do 200 kg. Cena 1.50 
do 1.70 €/kg, Blanca. 
Tel.: 031 751 324

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
cenjenim strankam sporoča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev in jarkic
27. februarja pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka

in 2. marca na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak četrtek poteka prodaja 
enodnevnih belih piščancev. 

PRODAJA PIŠČANCEV BO POTEKALA
NEMOTENO GLEDE NA EPIDEMIJO.

Naročila sprejemano od 9. do 17. ure
na 031 676 724 ali 07 49 73 190.
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (4/2021) bo izšla v 
četrtek, 18. februarja 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 11. februar 2021.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Prodam tri bikce limuzin, sta-
re 10 mesecev, in gorski trosi-
lec gnoja. Tel.: 051 615 169

Prodam večje odojke za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 77 450

Prodam kravo, staro štiri leta, 
LS pasme, pašno, brejo 7 me-
secev. Tel.: 041 377 949 (po 
15. uri)

Prodam prašiče, težke od 140 
do 160 kg, ter kvalitetne okro-
gle bale suhega sena in otave. 
Tel.: 041 565 142

RAZNO 
Izdelava nagrobnih napisov, 

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Barbi Marot, Boštanj – 
dečka,

• Urška Ferenčak, Brezina 
– dečka,

• Dafina Krasniqi, Novo 
mesto – deklico,

• Petra Karalić, Brezina – 
dečka,

• Liljana Macedoni 
Grebenc, Velika vas pri 
Krškem – dečka,

• Anja Zupančič, Brežice – 
deklico,

• Besmire Hoxha, Brežice – 
dečka,

• Rosalinda Trep, Cerklje ob 
Krki – dečka,

• Klaudija Kosec, Brežice – 
dečka,

• Patricija Kozole, Krško – 
deklico, 

• Sara Krohne, Zabukovje 
nad Sevnico – deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

poroke

(V�spomin�na�Marinko�Preskar�1925–2021)

Med pogovori, ki sem jih občasno pripravila za Posavski obzornik, 
sem vedno srečevala zanimive, največkrat starejše ljudi. Med tis-
timi, katerih življenjska pot se me je najbolj dotaknila, je bila go-
tovo Marinka Preskar z Vidma.
Le nekaj let je minilo od najinega pogovora v njeni kuhinji, ko 
mi je s še vedno velikim žarom pripovedovala o svoji zanimi-
vi in tudi težki življenjski poti, ki jo je prehodila od mladega de-
kleta med drugo svetovno vojno pa do mirnega upokojenskega 
pristana v objemu bujno rastočega domačega vrta. Še danes se 
spomnim čvrstega stiska roke, kot da bi mi želela vliti del svoje 
energije in volje do življenja.
Marinka Preskar je bila rojena 17. aprila 1925 v vasi Kostanjek v 
zavedni in napredni slovenski družini Antona in Eme Habinc, v 
kateri so že takrat radi prebirali slovensko časopisje in so imeli 
lastno elektriko. Ob začetku druge svetovne vojne se je vsa dru-
žina po svojih močeh vključila v boj proti okupatorju. Marinka je 
bila kljub rosnim letom verjetno zaradi svojega poguma, ki jo je 
spremljal tudi kasneje v življenju, med drugim kurirka narodne 
herojinje Tončke Čeč. Kljub prizadevanjem za osvoboditev do-
movine je bila leta 1949 za več mesecev kot politična zapornica 
zaprta na hrvaškem otoku Sv. Grgur, mož Jože (s partizanskim 
imenom Ilija), s katerim sta se poročila leta 1946, pa na Golem 
otoku. Prisilno delo ji je pustilo posledice, vendar mi je s pono-
som pripovedovala, kako je ob gradnji družinske hiše velik del 
kamenja kar sama pripeljala in ga tudi sklesala ... 
Večji del svojega aktivnega življenja je delala kot sekretarka ob-
činske organizacije ZZB NOV Krško (1959–2012), kjer si je med 
drugim prizadevala tudi za izboljšanje položaja borcev in za 
priznanje prvih krških žrtev kot borbene skupine. Rada se je 
udejstvovala tudi pri delu z mladimi, saj je bila vrsto let aktivna 
v Zvezi prijateljev mladine. Kljub vsem krivicam, ki so se ji zgo-
dile v povojnih letih, je skozi življenje hodila pogumno in ponos-
no, pri ljudeh je cenila poštenost in odkritost, jasnost pogleda in 
misli ter kritičnost do nepravilnosti v družbi pa je niso zapusti-
li tudi v poznih letih.
Velikokrat, ko sem se vozila mimo skrbno urejenega vrta ob cesti, 
sem z občudovanjem opazovala njeno sklonjeno postavo nad gla-
vami solate, zeljnimi glavami ali rožnimi zasaditvami in se spra-
ševala, le kako ji pri teh letih to uspe. Če pa so kak dan gredice 
samevale, sem se spraševala, ali je Marinka še med nami? Kma-
lu bo prišla pomlad, pričela se bodo dela na vrtu, kjer je tako z 
veseljem preživljala svoje pozne dneve. Tokrat je ne bo več, os-
tala pa bo v spominih njenih dragih in vseh tistih, ki smo jo ce-
nili. Kot mi je takrat pred leti dejala, jo je prav to delo še edino 
prav zares veselilo, zato lahko te vrstice v njen spomin zaklju-
čim z naslednjim: tokrat je za vedno odšla vrtnarica življenja ...
� Polona�Brenčič

Odšla je vrtnarica življenja

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske piščance, 
ki bodo v prodaji 26. februarja. 

Rjave in grahaste jarkice 
si lahko priskrbite vsak 

delovnik, ob 16. uri.
Nakup živali je možno opraviti 

tudi če prihajate iz drugih 
slovenskih občin.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
27. februarja. Vsak 

delavnik so na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.

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

Uglaševanje in popravi-
lo klavirjev in harmonik 
v Brestanici. Tel.: 041 697 
799, Matej Avsenak, obli-
kovanje zvoka, s.p., Priho-
di, 35 a, Jesenice

POHIŠTVO, OPREMA
Prodam pohištvo, Šolska pot 
11, Radeče. Zaradi smrti pro-
dajam notranjo opremo iz 
trdega domačega lesa – če-
šnja, ročno delo: sedežno ku-
hinjsko klop, dve ovalni mizi 
za kuhinjo, malo večjo dnev-

KRŠKO, CELJE – Devetošolka OŠ Jurija Dalmatina Krško Ava 
Harris Kunej je sodelovala na likovnem natečaju Gimnazije Ce-
lje-Center »Secesijska lepotica« in se uvrstila med šest nagra-

jenih avtorjev. Natečaja se 
je udeležila, ker želi šola-
nje nadaljevati na ome-
njeni celjski likovni gim-
naziji. »Zavedala sem se, 
da nimam veliko časa, ker 
je bil ta razpis že objavljen 
od oktobra naprej, zadnji 
rok pa je bil 25. 11., zato 
sem imela samo štiri dni, 
da sliko dokončam. Poi-

skati sem morala tudi svojo mentorico in bila sem zelo hvale-
žna učiteljici Metki Štih, da je pristopila k mentorstvu,« je zapi-
sala. Za natečaj je bilo treba ustvariti sliko v velikosti 50x70 cm 
v poljubni slikarski tehniki na temo 112-letne zgradbe, ki izha-
ja iz časa secesije in v kateri se nahaja Gimnazija Celje-Center. 
Razglasitev rezultatov je potekala 2. 12. v okviru odprtih vrat li-
kovne gimnazije preko Zooma. K natečaju je pristopilo 35 učen-
cev iz 12 osnovnih šol, šest izdelkov pa je izpolnilo vsa pričakova-
nja razpisa in zbralo vse točke. »Nisem verjela, da je res, ko sem 
videla svojo sliko, ki se je znašla med nagrajenimi. Bila sem res-
nično vesela. Moja slika je še vedno objavljena na spletni strani 
šole,« je še zapisala nadarjena likovnica in se še enkrat zahvali-
la mentorici Metki Štih za nasvete in pomoč. 
� P.�P./vir:�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško

Avina slika med nagrajenimi

Avina Secesijska lepotica

no sobo, obe raztegljivi s sto-
li. Klasično kredenco s pultom, 
kotno mizo in veliki regal. Po-
hištvo je novo in ne rabljeno. 
Metrska drva od jablan, zelo 
suha. Prodam po zmerni ceni, 
po dogovoru na tel.: 03 56 85 
517 (zjutraj in zvečer)

Prodam peč za centralno kur-
javo s podpihom, na trda gori-
va, pelete ali olje, z gorilcem. 
Tel.: 041 622 169

STIKI
Z dobrim, resnim namenom iš-
čem življenjsko sopotnico brez 
otrok, 35–50 let. Prosim za od-
ziv. Tel.: 041 524 564

PODARIM
Podarim 50 komadov be-
tonskih stebrov za vinograd, 
z 'rostfrei' žico. Tel.: 07 49 67 
404 ali 031 824 043

• Velibor Petrovski iz 
Beograda in Mateja 
Tomšič iz Zalok.

ČESTITAMO!

LJUBLJANA, BREŽICE – Predsednik Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo Ladislav Lipič je vojne veterane obvestil, da jim je decem-
bra uspelo delno spremeniti Zakon o vojnih veteranih, kar pome-
ni, da je z novim letom prišlo do ponovnega znižanja starosti za 
uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let. »S 1. janu-
arjem se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti, sprošča možnost za 
plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uve-
ljavitev pravice se izvede na upravni enoti, ki pokriva območje 
vašega stalnega bivališča. Seveda je treba že imeti urejen status 
vojnega veterana. Pomembno je tudi, da predhodno ne prekine-
te sedanjega zavarovanja, pač pa počakate na izdano odločbo, na 
kateri bo naveden tudi datum pričetka sklenitve novega zavaro-
vanja,« je zapisal Lipič. R.�R.,�vir:�OZVVS�Brežice

Uveljavljanje pravic s 50. letom
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V letu 2012 se je v uredništvu Al-
manaha občine Krško, ki izhaja 
že od leta 2003, porodila ide-
ja, da bi mu dodali tudi zapise 
o predsednikih Skupščine obči-
ne Krško. Bralcu se ob gornjem 
uvodu gotovo najprej postavi 
vprašanje, zakaj je zajeto prav 
to obdobje (1955–1990). Bren-
čičeva svojo (in uredniško) od-

ločitev pojasnjuje: »V upravnem 
smislu je občina v teritorialnem 
pogledu postopoma dobivala da-
našnjo podobo. Leta 1955 je bil 
ukinjen okraj Krško, občini Kr-
ško pa so se priključile tedanje 
majhne občine Leskovec, Raka, 
Veliki Trn in dela občin Podbo-
čje in Artiče, kasneje pa sta ji bili 
priključeni še občini Kostanjevi-
ca-Podbočje in kot zadnja občina 
Senovo. Z ustavo iz leta 1963 je 
nastala tudi formalna podlaga za 
ustanovitev krajevnih skupnosti, 
tako se je že leta 1965 oblikova-
la krajevna skupnost Krško, sledi-
le so ji še ostale. Občina je v tem 
obdobju spremenila ime (prej Vi-
dem–Krško), datum praznovanja 
občinskega praznika in vzposta-
vila sistem občinskih nagrajen-
cev. Podobno prelomnico so se-
veda pomenile velike družbene 
in politične spremembe po letu 
1990.«

Brenčičeva pravi, da je bilo delo-
vanje predsednikov odvisno od 
splošnega družbenega in gospo-
darskega stanja, vloge funkcije 
v političnem sistemu in seveda 
osebnega angažiranja posame-
znega funkcionarja. Predsedni-
ki, ki so bili po rodu iz različ-
nih krajev (Krškega, Senovega, 
Podbočja, Brestanice in Rake), 
so pred nastopom funkcije veči-
noma delali v gospodarstvu (To-
varna celuloze in papirja, TE Bre-
stanica, Agrokombinat, Rudnik 
Senovo …). »Treba se je zaveda-
ti, da je bilo predlaganje in izvoli-
tev predsednikov takrat del širše 
kadrovske politike, ki ni bila brez 
nadzora z višjih nivojev, in ta je 
tudi znala poskrbeti, da so kadre 
ustrezno izbirali in so ti krožili iz 
gospodarstva v politiko in obra-
tno,« opozarja Brenčičeva.

V obdobju od leta 1955 se je 
občina v veliki meri ukvarjala 
z zagotavljanjem osnovnih in-

frastrukturnih pogojev za prebi-
valce. Tako so kraji dobivali prve 
vodovode, ponekod so se šele 
priključili na električno omrež-
je, veliko so gradili in asfaltirali 
ceste. Takrat so obnavljali ali gra-
dili šole in odpirali prve vrtce, saj 
je veliko žensk našlo zaposlitev 
v novih gospodarskih obratih. 
Obravnavano obdobje so goto-
vo najbolj zaznamovali graditev 
in zagon jedrske elektrarne, po-
gosto posodabljanje tovarne ce-
luloze in papirja, gradnja železo-
betonskega mostu, pomembna 
dogodka za mesto in občino sta 
bila praznovanje 500-letnice 
mestnih pravic leta 1977 in mla-
dinski kongres leta 1986. 

»Občina je precej napredova-
la. Iz manj razvite po drugi voj-
ni in nato povprečne je sredi 80. 
let dosegla najbolj razvite sloven-
ske občine. Nato je ob koncu 80. 
let sledil hiter zaton gospodar-
stva zaradi izgube trgov v Jugo-
slaviji in drugod,« ocenjuje Bren-
čičeva in dodaja: »Občina Krško 
je imela srečo, da je na njenem ob-
močju vedno poslovala vsaj ena 
močna gospodarska organizaci-
ja. Najprej je bila to tovarna pa-
pirja in celuloze, ki je posredno in 
neposredno skrbela za razvoj sko-
raj pol stoletja, nato pa je to vlogo 
začela prevzemati nuklearka ozi-
roma celotna energetika, ki omo-

goča razvoj številnih drugih de-
javnosti.«

Po besedah Brenčičeve razen 
zapisnikov občinskih sej, ki jih 
zgledno urejene še vedno hra-
nijo na občini, praktično ni bilo 
druge razpoložljive dokumen-
tacije. Obravnavani možje ven-
darle niso bili toliko širše zna-
ni, da bi jih, razen nekaj izjem, 
našli v knjižnih zapisih. Zato ji 
je preostalo le iskanje po časo-
pisih, v prvih primerih še ročno, 
kasneje pa si je že lahko poma-
gala na elektronski način. Težave 
so bile tudi s fotografskim gradi-
vom. Besedilo pretežno biograf-
skega značaja bi bilo suhoparno, 
če ga ne bi mogli vsaj deloma ilu-
strirati s fotografijami, ki pa so 
bile posebno v zgodnejšem ob-
dobju razmeroma redke. 

Zato je bila toliko bolj vesela ra-
znega gradiva, ki so ji ga poso-
dili nekateri sorodniki, a tudi te 
je morala najprej najti: »Naj za 
ilustracijo navedem primer pred-
sednika Franca Dragana iz si-
cer znane partizanske družine, 
o katerem je bilo najprej najtež-
je najti kakšen podatek, med dru-
gim tudi zato, ker je funkcijo op-
ravljal kratek čas (1963–1966) 
in je nato kmalu odšel iz Krške-
ga. Iz zadrege me je rešil njegov 
brat, nekdaj znani funkcionar in 
diplomat Zvone Dragan, ki živi v 
Celju in mi je veliko povedal o bra-
tu. Z njegovo pomočjo sem prišla 
v stik s hčerko pokojnega predse-
dnika, ki je bila takrat v Nemči-
ji. Ona me je povezala z vnukinjo, 
ki živi na Hrvaškem. Pot v Poreč, 
kamor sem se odpravila kljub ča-
sovni stiski pred zaključkom al-
manaha in v slabem vremenu, se 
je pokazala za pravo odločitev. Na 
mojo prošnjo je vnukinja nekaj 
dni pred tem odpotovala v njiho-
vo družinsko stanovanje še neko-
liko bolj na jugu in prinesla nekaj 
kartonskih škatel, za katere je ve-
dela, da so nekje shranjene. Vse 
drugo je prepustila meni. In res, 
v škatlah sem našla zgledno ure-
jene albume s fotografijami, do-
kumente, govore, priznanja. Že hi-
ter prelet gradiva mi je dal vedeti, 
da bom ob že zbranih pisnih virih 
v noči ali dveh lahko dopolnila in 

ustvarila solidno podobo človeka, 
o katerem smo še pred mesecem 
vedeli zelo malo, širša javnost pa 
skoraj ničesar.« 

Brenčičeva, ki je sorodnikom 
pokojnih predsednikov in osta-
lim sogovornikom hvaležna za 
pomoč, pravi, da jo to biograf-
sko raziskovanje zelo veseli in ji 
zanj ni žal prostega časa: »Zlasti 
ko gre za osebnosti iz preteklosti, 
najprej precej nemočno sediš pred 
imenom in nekaj letnicami, sledi 
iskanje po arhivih, po časopisih in 
zgodi se, da je treba tudi na po-
kopališče … Nato pa se začne po-
izvedovanje o sorodnikih in mor-
da še živih sodobnikih, ki bi lahko 
in želeli kaj povedati o tvojem 'ju-
naku'. Poseben izziv predstavljajo 
fotografije, ki niso podpisane oz. 
nimajo datuma nastanka. V zad-

nji, najbolj razburljivi fazi pa iz 
100 in več koščkov sestaviš podo-
bo človeka, ki je že utonil v pozabo 
in o katerem že dolgo ni bilo nič 
objavljenega, nekoč pa je na pri-
mer sedel v pisarni na Cesti krških 
žrtev 14 kot prvi človek občine.« 

Zanimiva je tudi razlika v skup-
ščinskih zapisnikih. V prvih de-
setletjih so bile v njih dokaj na-
tančno zabeležene razprave 
tedanjih delegatov in funkcio-
narjev, iz katerih je bilo mogoče 
razbrati način vodenja seje in ne-
katera stališča, deloma tudi ka-
rakter. V novejših so poleg dnev-
nih redov in sklepov razprave 
povzete veliko bolj suhoparno. 
K sreči je bilo za to obdobje več 
časopisnih virov, ki pa vendarle 
niso toliko zanesljivi in obsežni, 
zato ne prinašajo dragocenih de-
tajlov, ki so pomembni za ustvar-
janje slike o tedanjih razmerah.

»Seveda je bilo zlasti med ustnimi 
pričevanji še živečih sodobnikov 
slišati veliko zanimivega. Taki po-
datki so pogosto sodili med anek-
dote, ki pa so bili bolj kot za ne-
posredno uporabo pri pisanju 
besedila pomembni za moj vtis 
o posamezni osebnosti, ki sem jo 
takrat obdelovala. Morda je zani-
mivo to, da so pričevanja o znača-
ju in profilu predsednika le redko 
ali v majhni meri spremenila vtis, 
ki sem si ga že ustvarila pred tem 
na podlagi pisnih virov.« 

Glavna pozornost teh zapisov 
o predsednikih je veljala njiho-
vi profesionalni vlogi, in še to 
predvsem v obdobju, ko so vodi-
li občino, zato se avtorica ni veli-
ko spuščala v zasebno življenje, 
čeprav je seveda tudi zelo po-
membno in ga je v resnici težko 
ločiti od profesionalnega, če gre 
za tako izpostavljeno osebnost.

»Skoraj vsi nekdanji predsedniki 
so danes že pokojni, žal tudi mlaj-
ši med njimi. Živ je samo gospod 
Silvester Gorenc, ki je v mesecu 
decembru praznoval visok osebni 
jubilej – 90 let. V času njegovega 
vodenja občine je tekla graditev 
nuklearke, Krško pa je praznova-
lo 500-letnico mestnih pravic. Mi-
mogrede, on je bil v resnici tudi 
edini, ki se je že pred predsedniško 
funkcijo širše uveljavil, tako na te-
danjem zveznem kot republiškem 
nivoju, svoj vpliv na občinsko po-
litiko pa je, kolikor vem, ohranil 
tudi v poznejših letih. Z njim sem 
se pogovarjala in moram priznati, 
da je bila to zanimiva in za razu-
mevanje delovanja občine in regi-
je koristna izkušnja,« je zaključila 
Polona Brenčič, avtorica serije o 
nekdanjih »županih« občine Kr-
ško, ki naj bi verjetno izšla tudi v 
samostojni izdaji. 

Bojana Mavsar 
(Fotografsko�gradivo�je�iz�

arhiva�založbe�Neviodunum.)

Možje, ki so vodili občino Krško (1955–1990)
STANE NUNČIČ 
(1914–1995)

predsednik od 1955 do 1963 
in od 1967 do 1969
Almanah za leto 2014

FRANC DRAGAN
(1930–1984)

predsednik od 1963 do 1966

Almanah za leto 2019

ANTON JAVORIČ
(1913–2003)

predsednik od 1966 do 1967

Almanah za leto 2017

JOŽE RADEJ 
(1914–1991)

predsednik od 1969 do 1974

Almanah za leto 2016

NIKO KURENT
(1934–2006)

predsednik od 1974 do 1975

Almanah za leto 2015

SILVESTER GORENC
(1930)

predsednik od 1976 do 1982

Almanah za leto 2013

BRANKO PIRC
(1937–2017)

predsednik od 1982 do 1986

Almanah za leto 2018

ZORAN ŠOLN 
(1950–2012)

predsednik od 1986 do 1990

Almanah za leto 2020

KRŠKO – Decembra je pri založbi Neviodunum izšel že 17. zvezek publikacije, ki iz leta v leto prinaša kroniko do-
godkov v občini Krško. Hkrati se je zaključila serija osmih dokumentiranih zapisov Polone Brenčič o nekdanjih 
predsednikih Skupščine občine Krško, ki so to lokalno skupnost vodili v obdobju od leta 1955 do 1990. Avtorico, 
ki je po izobrazbi profesorica zgodovine in geografije, dela pa kot bibliotekarka v Valvasorjevi knjižnici Krško in 
v prostem času proučuje lokalno zgodovino, smo prosili, da povzame nekaj zanimivejših značilnosti in ugotovitev, 
do katerih je prišla ob pregledovanju obsežnega gradiva.

Polona�Brenčič

Almanahi�občine�Krško

Ob izidu 17. izdaje Almanaha občine Krško


