
MAREC JE MESEC ŽENSK – Vstopili smo v marec, ki mu pravimo tudi 'ženski mesec', saj v njem 
obeležujemo dva ženskam posvečena praznika: 8. marec je mednarodni dan žensk, s katerim poudarimo 
pomen boja za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk, 25. marec pa 
materinski dan, ko je izpostavljena vloga žensk kot mater in njihova skrb za družino. Oba praznika nudita 
moškim priložnost, da svojim ženam, partnerkam, prijateljicam, mamam, sestram, hčerkam in drugim 
izkažejo kakšno posebno pozornost, denimo z lončnico ali šopkom, zato bodo prizori, kakršnega smo 
ujeli v krški cvetličarni Kerin, najbrž kar pogosti. Ženskam in njihovemu velikemu prispevku v spopadu 
z epidemijo pa smo posvetili obsežen članek na straneh 2 in 3.  Foto: Peter Pavlovič
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Tudi priznanja CZ na daljavo
POSAVJE – Ob 1. marcu, mednarodnem dnevu Civilne zaš-
čite (CZ), so na Upravi RS za zaščito in reševanje, Izposta-
vi Brežice, in štabu CZ za Posavje namenili priznanja po-
sameznikom in društvom za prispevek na tem področju. 

Svetovni dan je posvečen pripadnikom CZ in drugim struk-
turam, ki delujejo in posredujejo bodisi profesionalno bodisi 
prostovoljno pri reševanju naravnih in drugih nesreč in va-
rovanju ogroženih življenj ter premoženja, hkrati pa je na-
menjen ozaveščanju širše javnosti o tem področju, ki zaradi 
različnih okoliščin in vpetosti v življenje ne zaobide nobene-
ga posameznika. 
Regijska slovesnost zaradi ukrepov ob epidemiji covid-19 ni 
bila izvedena, naknadno pa bodo bronasti znak CZ za uspeš-
no opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči prejeli: Vida 
Junkar, Karel Tomažin, Viktor Simončič, Darko Gerjevič, 
Jože Lazar, Simon Šmit, Drago Žnidaršič in Aleš Stopar; 
srebrni znak CZ, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen 
prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, pa Darko Leskovec. Najvišja prizna-
nja, ki se podeljujejo na državni slovesnosti, bodo prejeli: zlati 
znak CZ za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi 
organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč poveljnik štaba CZ obči-
ne Kostanjevica na Krki Robert Zagorc ter Prostovoljno ga-
silsko društvo Podbočje ob 120-letnici aktivnega delovanja; 
plaketo CZ kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspe-
he pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesre-
čah pa Prostovoljno gasilsko društvo Krško ob 150-letnici 
delovanja ter Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica 
na Krki ob 140-letnici delovanja.
 Bojana Mavsar

AKTUALNO

Več umrlih beležimo 
tudi v Posavju

Več kot razvidno je, da je pandemija covid-19 ter-
jala velik davek človeških življenj ne le v svetu in 
državi, temveč tudi v naši regiji, saj lahko na pod-
lagi prvih prejetih podatkov že predvidevamo, da 
se bo skupno število umrlih na letnem nivoju v Po-
savju prvič povzpelo oz. prekoračilo število 900. 
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Omogočila bi jo pilotna stena

Bomo izkoristili potencial?

Ob 100-letnici rojstva Ivana Ivačiča

»Zimske urice« prvič v Krškem

Glina ji nudi ustvarjalno svobodo

V inkubator prvi najemniki
Zelena luč za sončno elektrarno

Spoštovali so odločitev občanov

Aleš Zajc, krški občinski svetnik:

Rabimo 
novo lokalno 
partnerstvo
 str. 4 in 5

Se bo v Krško vrnila
(vsaj) obmejna policija?
Po desetletju od ukinitve Policijske uprave Krško 
se obeta, da bi propadajoči državni objekt na CKŽ 
55a prenovili in v njem namestili sedež policijske 
uprave za južno mejo. Prejšnji teden je na to temo 
v Krškem potekal sestanek notranjega ministra in 
vodstva policije s posavskimi poslanci in župani.
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Krško, 11. 3. 2021, ob 14:00

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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Sanja Podlesnik, dipl. med. ses-
tra, Dom starejših občanov Krš-
ko: Zame je bilo preteklo obdobje 
še toliko težje, ker sem se ravno vr-
nila v službo po porodniškem do-
pustu, ko sem pričela delati tudi na 
novem oddelku, kjer nikogar nisem 
bolje poznala, nakar je prišlo z okuž-
bami tudi do krizne situacije v domu. 
Vsekakor je bilo naporno, saj sva oba 
s partnerjem opravljala 13- in 12-

urni delavnik, zaradi česar je bilo težko usklajevati družinsko 
življenje. Želela sem si preživeti več časa z otrokoma, starima 
dobro leto in tri leta in pol, saj sta, ko sem odhaja v službo, še 
spala, prav tako zvečer, ko sem se vračala z dela. Tudi prosti 
dnevi z njima niso bili tako intenzivni, kot bi si želela, saj sem 
bila utrujena. Na srečo so nama priskočili na pomoč najini star-
ši, za kar sva jim izredno hvaležna, sicer bi moral biti eden od 
naju doma. Otroka sta neprestano spraševala, kdaj pridem, ho-
tela sta z menoj v službo; v bistvu sta me pogrešala bolj kot oče-
ta, kar ne nazadnje niti ni čudno, saj je pri njuni starosti vez 
z materjo pomembnejša in močnejša. Čeprav se okužbe nisem 
bala, sem imela, ko sem zbolela tudi sama, vendarle razmislek 
o celotni situaciji, a na srečo so bili simptomi blagi in okužbe 
nisem prenesla nikomur od domačih. Menim, da smo ženske 
še vedno dandanes v marsičem bolj obremenjene od moških, 
saj nas po službi doma čaka še vrsta obveznosti. Seveda je to 
odvisno tudi od tega, kakšnega partnerja imaš, koliko ti poma-
ga; osebno imam srečo, da mi. Prav tako menim, da je moj po-
klic še vedno mnogo premalo cenjen.

Marjana Gole, zdravstveni tehnik, 
Trubarjev dom upokojencev Loka 
pri Zidanem Mostu: Moram reči, da 
je bilo kar težko, a imela sem podpo-
ro družine, tako da sem zmogla, če-
prav sem se morala za daljši čas loči-
ti od sina. Z bivšim partnerjem imava 
namreč skupno skrbništvo in vsi tri-
je smo se dogovorili, da bo sin v času 
epidemije pri očetu, sama pa sem 
ohranjala stik s svojim najstnikom 

po telefonu in prek video povezave. To je bila najtežja odloči-
tev, a hkrati najboljša izbira, saj je bivši partner delal od doma, 
sama pa sem hodila v ustanovo, kjer je bila okužba vsak dan 
mogoča. Lanski spomladanski meseci so nam prizanesli in ko-
ronavirus nas ni prizadel, tako da sva s sodelavko v poletnem 
času odšli pomagat v Dom starejših Hrastnik, kjer so se soočali 
s hudo kadrovsko stisko. Kmalu po prihodu v novo delovno okol-
je sem se okužila in odšla sem v 14-dnevno samoizolacijo, po-
tem sem se vrnila v Trubarjev dom, kjer sem v jesenskem času 
izbruha koronavirusnih obolenj delala v rdeči coni. Delo je bilo 
zahtevno in v veliko pomoč so nam bili dijaki zaključnih letnikov 
srednjih zdravstvenih šol ter prostovoljci, kajti v najhujši fazi je 
bilo naenkrat okuženih 120 ljudi, med njimi tudi osebje, in pri-
manjkovalo nam je kadra. Tisti, ki smo delali v rdeči coni, smo 
ustvarili svojo spletno skupino, da nam je bilo lažje, ko smo si 
izmenjevali informacije; močno oporo sem imela tudi v sedan-
jem partnerju. Kdor tega ni doživel, si težko predstavlja, kako 
je bilo preživljati po 13 ur v skafandru ter pomagati obolelim 
in včasih smo se morali od koga tudi za vedno posloviti. Ob ve-
čerih, ko sem sedla v avto, sem pogosto jokala, a potem sem se 
zbrala, naspala in ponovno odšla na delo. Sama sem prebole-
la okužbo, cepila sem se in na življenje ter na to, kaj je pomem-
bno, po teh izkušnjah gledam drugače.

Irena Detiček, dipl. med. sestra, 
Splošna bolnišnica Brežice: V bol-
nišnici Brežice sem zaposlena že 27 
let, torej sem med. sestra z že »veli-
ko kilometrino«. V mojem delovnem 
stažu sem nabrala že veliko znanja 
in izkušenj, bili so dobri in slabi tre-
nutki, vendar si nikoli, niti v najhuj-
ših sanjah, nisem predstavljala, da 
bom doživela takšno epidemijo sve-
tovnih razsežnosti. Potem ko je bila v 

prvem valu situacija še dokaj mirna in še slutili nismo, kaj nas 
čaka, se je po napovedih epidemija v drugem valu zelo razširi-
la, predvsem v Posavju. Naš Covid oddelek se je zelo hitro širil, 
iz dneva v dan smo spreminjali organizacijo dela in prilagaja-
li razpored kadra. Moj prvi delovni dan na Covid oddelku je bil 
2. 11. 2020, popoldanska izmena. Po naravi sem optimistična 
in umirjena, vendar sem na oddelek stopila z izredno nelago-
dnim občutkom, bilo me je strah. V skafandru je vroče, zahtev-
no in izčrpljujoče, tako fizično kot psihično. Ti bolniki so v tež-
ki situaciji tudi zato, ker do njih pristopamo v skafandrih, torej 
smo videti, kot da smo prišli s katerega drugega planeta. Tako 
sem v eni izmed nočnih izmen okrog polnoči vstopila v sobo k 
pacientki, da ji apliciram infuzijo antibiotika. Pacientka je bila 
starejša, naglušna gospa, rahlo dementna, prižgala sem samo 
majhno luč, da ne bi zbudila vseh pacientk v sobi, in lahko si 
samo predstavljate ta prizor: začela je kričati, se braniti, ople-
tati z rokami, kaj ji hočem, saj nikakor ni razumela, kdo sem in 
zakaj se sklanjam nad njo. Uboga gospa, še danes mi je hudo.
Seveda nosiš te zgodbe tudi domov, ne moreš se kar resetira-
ti in preklopiti misli. Doma imam družino, moža in dva že od-
rasla sinova. Pomembno je, da ne delaš panike, stvari sem jim 
razložila in so razumeli. Vsakodnevno sem delala v rdeči coni – 
v samem žarišču okužbe in seveda me je bilo strah, da bi koga 
od domačih okužila. Ampak zgodilo se je ravno obratno. Prvi se 
je okužil mlajši sin, sicer v zelo blagi enodnevni obliki, ko je čez 
en teden zbolel še starejši sin, mi je bilo jasno, da smo okuženi. 
Pri meni in možu so se simptomi pojavili približno še čez en te-
den, tako da smo božično-novoletne praznike preživeli v »obje-
mu korone«. Na srečo smo jo odnesli v blagi obliki. Kot sem že 
rekla, sem po naravi optimistka, ampak obenem sem tudi rea-
listka, zato vsem ljudem polagam na srce, naj se vedemo odgo-
vorno ter upoštevamo vsa navodila in ukrepe stroke, ki so tako 
enostavna – zaščitna maska, higiena, varnostna razdalja. Je to 
res tako hudo, je to kratenje svobode in človekovih pravic, kot 
nekateri oznanjajo? Kdor to misli, bi moral iti vsaj en dan de-
lati na Covid oddelku. Gotovo bi si kmalu premislil!

Pomislite na običajen tok do-
godkov epidemije v času, ko je 
bilo še več dejavnosti zaprtih. 
Če ste zboleli, so vas najprej 
testirale in oskrbele – ženske. 
Tudi zdravile so vas v večini – 
ženske. Ko ste se odpravili v 
lekarno po zdravila, ste spet 
naleteli na skoraj izključno – 
ženske. Ko ste morali v trgo-
vino po osnovna živila, so vas 
za prodajnim pultom in med 
policami večinoma sprejele 
– ženske. Za vaše drage star-
še in stare starše so v domo-
vih za ostarele skrbele in jih 
negovale – ženske. Poseben 
pritisk je bil tudi na čiščen-
je prostorov in kot čistilke v 
teh ustanovah so znova z oku-
ženimi površinami in odpad-
ki ravnale – ženske. Tudi ban-
ke so morale biti odprte, saj 
so sodile pod nujne dejavnos-
ti, in tam so vas znova kot refe-
rentke najverjetneje pričakale 
– ženske. In tako naprej. Naj-
več stikov z možnostjo okuž-
be in stresnega dela z bolni-
mi ter hkratne predane skrbi 
za dom in družino so nase de-
jansko prevzele ženske. Vidik, 
ki tokratnemu 8. marcu, ko se 
mednarodno obeležuje boj za 
ekonomsko, politično in so-
cialno enakopravnost žensk, 
daje povsem nove dimenzije.

Svetovne organizacije 
izdajajo poročilo za 
poročilom

Že lani aprila je OECD sporo-
čila, da bo pandemija najver-
jetneje najbolj prizadela žen-
ske, kasneje se je z analizami 
to že potrdilo. Sledili so mno-
gi pozivi in analize Združe-
nih narodov, decembra 2020 
pa so izdali posebno poroči-
lo, ki opozarja na izreden eko-

nomski in psihološki udarec 
pandemije ženskam po vsem 
svetu. Pri poslušanju novic na-
mreč prevečkrat zaključimo z 
direktnimi, bolezenskimi žr-
tvami pandemije. Čeprav je so-
cialno breme pandemije veliko 
za oba spola, naj bi bilo v re-
vščino potisnjeno že najmanj 
10 milijonov več žensk kot 
moških. Težava je seveda še ve-
liko večja, saj so od oskrbe teh 
žensk odvisne celotne družine.
 
V Posavju zaenkrat ni bilo 
večjega odstopanja po spolu 
med brezposelnimi – od mar-
ca 2020 do vključno januarja 
2021 je po podatkih sevniške 
območne službe Zavoda RS za 
zaposlovanje v okviru priliva v 
brezposelnost žensk približno 
polovica (1577 od 3180). So pa 
deleži žensk med tistimi, ki so 
v tem času izgubili zaposlitev, 
visoki oz. izstopajoči v dejav-
nostih gostinstva (kamor sodi 
tudi turizem) – več kot 70 % 
(209 od 295), izobraževanja 
– več kot 80 % (157 od 190), 
zdravstva in socialnega var-
stva – prav tako več kot 80 % 
(91 od 109), ne smemo pa za-
nemariti tudi visokega števi-
la novih brezposelnih žensk 
v predelovalnih dejavnostih 
(35,6 % oz. 168 od 472).

Poglejte si te odstotke – 
gre za pretežno ženske 
dejavnosti

Vsakdanje delo z okuženi-
mi je v največji meri prevze-
lo zdravstvo. In temelje zdrav-
stva po svetu v izraziti večini 
tvorijo ženske. Tudi v posav-
skih zdravstvenih domovih, 
zdravstvenih centrih in bol-
nišnici smo povprašali po od-
stotkih zaposlenih po spolu. 

V Zdravstvenem domu Sevni-
ca je bilo na 1. 3. 2021 zapos-
lenih 78,6 % žensk in 21,4 % 
moških. V Zdravstvenem 
domu Krško je slika enaka, saj 

je žensk kar 80 % med vsemi 
zaposlenimi. Delež zaposlenih 
žensk se še poveča, ko pogle-
damo regionalno bolnišnico, 
Splošno bolnišnico Brežice – v 

tej je 87,8 % žensk in 12,2 % 
moških oziroma je med 369 
zaposlenimi 324 žensk in 45 
moških. Enako dejstvo se po-
novi tudi v zasebnem zdrav-
stvenem sektorju, kot za 
Zdravstveni center Aristotel 
potrdi Darja Čakar: »V naši 
ustanovi je redno zaposlenih 
manj kot 15 odstotkov moških. 
Sicer se z zunanjimi sodelavci 
– zdravniki, fizioterapevti – 
to razmerje malce poveča. V 
zdravstvu glede na naravo dela 
zagotovo prevladujejo ženske 
kot delovna sila.« Enako je tudi 
s patronažo, torej patronažni-
mi sestrami, ki so prav tako 

delovale v dodatnih izrednih 
okoliščinah. 

Prav posebna skrb pa je mora-
la in mora biti namenjena naj-
ranljivejši skupini trenutnih 
sevov virusov – starostnikom. 
In pod okriljem domov za sta-
rejše občane deluje še nekaj 
poklicev, za katere se moški 
skorajda ne odločajo, zato so 
ob tej epidemiji ženske trd-
no stale na prvi bojni liniji. V 
Domu starejših občanov Krško 
je na primer 129 zaposlenih: 
119 žensk in 10 moških. 92 % 
je torej žensk! V Trubarjevem 
domu upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu direktor mag. 
Robert Potočnik pritrdi is-
tim dejstvom: »Drži, da je de-
javnost skrbi za starejše izra-
zito feminizirana in tudi v naši 
ustanovi je od 109 zaposlenih 
le 7 moških, na drugi strani pa 
kar 102 ženski.« 

Delo v treh izmenah, 
zdesetkani kolektivi 
in skrb za družino

Potočnik se je, kot ostale di-
rektorice zgoraj navedenih 
institucij, tudi v odgovorih na 
naša vprašanja poklonil žen-
skam za vse, kar so že zmogle 
v preteklih mesecih. Od zunaj 
je dogajanje, na primer v do-
movih za starejše, težko pred-
stavljivo: »Moja opažanja gle-
de obremenitev žensk se v 
celoti ujemajo z vašimi pred-
videvanji, saj so morale biti 
naše zaposlene res na razpo-
lago tako v službi kot doma. 
Medtem ko so v zdesetkanem 
kolektivu komaj še uspele za-

Ženske – že ves čas na prvi epidemiološki črti tako po svetu kot v Posavju
POSAVJE – Kakršno koli je vaše mnenje o epidemiji, ki je zarezala v naša življenja, ostaja jasno, a ne dovolj poudarjeno dejstvo: ženske so v absolutni večini na 
prvi »bojni črti« z nastalo situacijo. Povečano nasilje v družinah, veliko slabši ekonomski status žensk, zelo zahtevne in nove situacije za ženske pri delu od doma. 
A tu so še ženske, pri katerih delo od doma sploh ni bilo mogoče. Ves čas v stiku s potencialno okužbo, s podaljšanimi urniki in mnogimi posebej stresnimi situa-
cijami so se v zdravstvenih poklicih, negi, v trgovski in drugih dejavnostih z novo realnostjo soočale in se še vedno – predvsem ženske. 

Ta prispevek je poklon vsem vam, ženskam, ki odnašate največji obremenilni davek epidemije, 
in vsem moškim, ki ste to prepoznali in jih podpirate.
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tovostjo trdim, da nas je veli-
ko žensk razpetih med delom 
in povečanimi obveznostmi 
doma, kar povzroča ogromne 
izzive. V izrednih razmerah, 
povezanih z epidemijo, se je 
povečal stres, zaradi izpostavl-
jenosti okužbam, nenehnemu 
spreminjanju stvari in preraz-
porejanju zaradi zagotavljan-
ja kadra na ključnih deloviščih. 
Med nami je veliko zmagovalk, 
'super žensk', pri tem lahko iz-
postavimo delo medicinskih 
sester, ki zagotavljajo testiran-
ja na covid-19, cepljenja proti 
covid-19, ter zdravnice in ses-
tre v ambulantnih oskrbah. Po-
leg svojega poklica smo ženske 
v zdravstvu samo ljudje, tudi 
me zbolevamo, imamo otroke, 
ki zbolevajo in za katere mora-
mo skrbeti.« 

Ženske, ki se borijo v prvi bojni 
črti z epidemijo, namreč mož-

gotavljati našim stanovalcem 
najnujnejše storitve, je tudi 
breme skrbi za domače padlo v 
celoti nanje (oboleli svojci, ka-
rantene, varstvo otrok zaradi 
zaprtih vrtcev in šol, učna po-
moč …). Kljub temu da domo-
vi že leta delujemo ob stalnem 
kadrovskem primanjkljaju in 
podhranjenosti, so bile ob-
remenitve v času izbruha co-
vid-19 nepredstavljive. Poleg 
tega so bile tu še hude psihič-
ne obremenitve zaradi spreml-
janja vsega gorja, ki so mu bili 
v najhujših dneh bolezni iz-
postavljeni stanovalci. Žal se 
je dobra polovica zaposlenih 
tudi okužila.«

Direktorica Zdravstvenega 
do ma Krško Tatjana Fabjan-
čič Pavlič potrdi isto v ime-
nu zdravstvenih domov: »Iz 
osebnih izkušenj in izkušenj 
naših zaposlenih lahko z go-

Ženske – že ves čas na prvi epidemiološki črti tako po svetu kot v Posavju

Ani Nuša Masnik, direktorica Doma starejših ob-
čanov Krško: »V času korone se je še bolj izposta-
vilo, da ni vseeno, kje je kdo v službi. Vedno po-
udarjam, kako težko je delo v treh izmenah in 
hkrati vseh sedem dni v tednu. V našem pokli-
cu in v naši dejavnosti namreč ne moremo reči, 
da bo dom popoldne zaradi bolezni zaprt. Rav-
no tako delamo ob nedeljah in vseh praznikih. 
In to delo opravljajo pretežno mame in gospo-
dinje. Marsikatera sodelavka je noseča, mnoge 
imajo otroke.«

nosti za oddih praktično niso 
imele. To omeni tudi direkto-
rica Zdravstvenega doma Sev-
nica Vladimira Tomšič: »Tako 
v prvem kot v drugem valu epi-
demije je bilo v določenem ob-
dobju zdravstvenim delavcem 
onemogočeno koriščenje let-
nega dopusta. Vloga in delo 
mame, zaposlene v zdravstvu, 
predvsem delo in skrb za otro-
ke, se je skoncentriralo na njen 
prosti čas. Glede na starostno 
sestavo zaposlenih v našem ZD 
ima večina sodelavk predšol-
ske in šoloobvezne otroke. Gle-
de na dejstvo, da so v vrhuncu 
epidemije tako v Sevnici kot v 
Posavju obolevali tudi zdrav-
stveni delavci, so bile delov-

ne obremenitve zdravstvenih 
delavk zaradi prerazporejan-
ja delovnega časa še občutnej-
še, saj je bilo treba nadomesti-
ti kadrovski izpad.« Tomšičeva 
pove, da so se v dopoldanskih 
turnusih njihovih zaposlenih 
tako pri njih doma dejansko 
aktivirale cele družine, da so 
skupaj zmogli vse obveznosti.
Ugotovitev, da smo skupaj 
zmogli, ker so konkretno po-
magali tudi svojci in širša 
družina, hvaležno poudari 
tudi direktorica Doma starej-
ših občanov Krško Ani Nuša 
Masnik: »Poleg že tako tež-
kega urnika, ki je znan največ 
mesec dni vnaprej, prihaja do 
dnevnih sprememb zaradi od-

sotnih sodelavcev, ki zbolijo 
ali kako drugače ne morejo na 
delo. Včasih pokličemo koga v 
službo res 'pet pred dvanajsto', 
saj v trenutku, ko nekdo sporo-
či, da ga ne bo, pokličemo ne-
koga, da pride namesto njega. 
V našem poklicu in v naši de-
javnosti namreč ne moremo 
reči, da bo dom popoldne za-
radi bolezni zaprt. Ravno tako 
delamo ob nedeljah in vseh 
praznikih. In to delo opravljajo 
pretežno mame in gospodinje. 
Delo v izmenah pomeni, da se 
morajo v družinsko skrb za ot-
roke vključevati poleg partner-
jev tudi dedki in babice.«

Istočasno krožile slike 
hobijev in časa z družino – na 
drugi pa izčrpanost ob skrbi 
za obolele

Že v uvodu smo omenili, da 
so bile ženske na splošno v 
epidemiji že do tega trenut-
ka bistveno bolj obremenjene 
kot moški. Mnoge so ob pove-
čanih obveznostih in neure-
jenih družinskih razmerjih 
trpele tudi psihično. Uradni 
podatki leta 2020 kažejo med 
ženskami velik porast tesnob-
nosti, depresije in posttrav-
matskega stresnega sindroma. 
Situacija po skoraj letu epide-
mije pa je zelo kompleksna in 
je sčasoma izpostavila neena-
kosti tudi med samimi ženska-
mi v različnih poklicih. 

Ko še o tem povprašamo Mas-
nikovo, slikovito potrdi: »Še 
nekaj se je izpostavilo v času 
korone: ko so za ženske na 
družbenih omrežjih objavlja-
li sheme večdnevnega čiščen-
ja, preizkušanja novih recep-
tov, nabiranja čajev in iskanja 
lokacij za krajše in daljše izle-
te, s čimer se je dalo krajša-
ti čas čakanja na delo, smo v 
domu za starejše občane de-
lale veliko bolj kot sicer. Leto-
šnje leto za zaposlene v domo-
vih za starejše res ni bilo leto 
enakopravnosti – ne po spolu, 
še manj pa po poklicu.«

Vsi sogovorniki upajo, da so za 
njimi težji časi in da prihaja-
jo boljši. 

Ženskam se lahko samo 
poklonimo. Na nas, javnosti, 
pa je, da prepoznamo širše 
družbene posledice epidemije 
in da se o njih začnemo glasno 
pogovarjati. Ter da se končno 
poklicem, ki tudi v takih pri-
merih nosijo izrazite obre-
menitve, kot so medicinske 
sestre, negovalke, čistilke in 
ostale, a se hkrati njihov glas 
v medijih nikakor ne sliši do-
volj, prizna poštena vrednost 
in se jo tudi dostojno plača.  

 Maruša Mavsar
 foto 1: StillFX
 foto 2: Polina Tankilevitch

Vsaka kaplja vode je dragocena. Tej nepogrešljivi 
dobrini, njenim različnim rabam in življenju s 
posavskimi vodami se tradicionalno posvečamo s 
tematskimi stranmi Posavski vodni krog. 

Letošnje bodo izšle že 
v četrtek, 18. marca 2021. 

Lepo vabljeni že kmalu k zanimivemu branju.

POSAVSKI 
VODNI 
KROG
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Kot so že lansko jesen zapisali Združeni narodi: posledice 
kriznih situacij nikoli niso za oba spola enake, pandemija bo 
po vseh ocenah občutno bolj prizadela ženske. 

Epidemiološka slika Posavja se 
še naprej izboljšuje. Naša regi-
ja je v zelo kratkem času preš-
la od najbolj okužene do daleč 
najmanj okužene slovenske re-
gije. Dnevno povprečje novih 
okužb v zadnjih sedmih dneh 
je padlo na dobrih 11 oz. slabih 

15 na 100.000 prebivalcev (po-
datki covid sledilnika v torek), 
s čimer smo krepko na dnu 
(oz. v tem primeru na vrhu) 
lestvice slovenskih regij, prav 
tako imamo najnižjo 7-dnevno 
(104) in 14-dnevno (246) inci-
denco na 100.000 prebivalcev. 
Skupno število okuženih v Po-

Trend zniževanja okužb še traja
POSAVJE – Kot ugotavljajo v ZD Krško, podobno je tudi v ZD Brežice in ZD Sevnica, so v začetku februarja 
opazili zmanjševanje števila okuženih oseb, in to kljub večjemu številu opravljenih testiranj. Trend zmanj-
ševanja trenutno še traja, nam je sporočila direktorica krškega ’hrama zdravja’ Tatjana Fabjančič Pavlič.

savju je padlo pod 200, največ 
jih je še v občini Krško. Neko-
liko slabšo epidemiološko sli-
ko imata le še bistriška in ra-
deška občina. V Bistrici imajo 
14-dnevno incidenco okuže-
nih še vedno blizu 1000, s či-
mer so celo med najbolj oku-

ženimi občinami v državi. Tudi 
v Radečah v zadnjih dneh bele-
žijo manj novih okužb kot v za-
četku in sredini februarja. Sev-
niška in brežiška občina sta s 
14-dnevno incidenco manj kot 
200 že med najmanj okuženi-
mi občinami, blizu sta tudi kr-
ška in kostanjeviška. 

Na covid oddelek ne 
sprejemajo več bolnikov

Direktorica Splošne bolnišni-
ce Brežice Anica Hribar pra-
vi, da se je v zadnjih dveh te-
dnih število kovidnih bolnikov, 
ki so potrebovali bolnišnično 
zdravljenje, močno zmanjša-
lo. Od 16. februarja pa do tor-
ka so na zdravljenje spreje-
li le še sedem novih bolnikov, 
trenutno število bolnikov na 
covid oddelku je sicer osem, 
zadnjega so sprejeli na zadnji 
februarski dan. »Zaradi nave-
denega in skladno z Izhodno 
strategijo za covid bolnišnice, 
ki jo je izdalo ministrstvo, smo 

se s SB Novo mesto dogovori-
li, da od 2. marca naprej bol-
nike, ki potrebujejo bolnišnič-
no obravnavo, premeščamo na 
covid oddelek novomeške bol-
nišnice. Brežiški covid oddelek 
pa bomo imeli toliko časa, da 
bo zaključeno zdravljenje vseh 
bolnikov, ki so na zdravljenju 
na tem oddelku. Potem se ta 
ukine, kar bo predvidoma med 
10. in 14. marcem. Če bi se epi-
demiološke razmere v državi 
poslabšale, pa bomo verjetno 
morali covid oddelek ponovno 
vzpostaviti,« je pojasnila. Ome-
nila je še, da so s sproščanjem 
posteljnih kapacitet ponovno 
preselili interni oddelek – belo 

cono na interno 1, covid odde-
lek je trenutno še na interni 
2. »Negovalni oddelek je tako 
postal spet negovalni oddelek, 
kirurški oddelek pa je spet v 
celoti namenjen zdravljenju ki-
rurških bolnikov. Zaradi nave-
denega smo pričeli opravljati 
tudi naročene operacije na po-
dročju ortopedije. Ravno tako 
se bo od tega tedna dalje pove-
čalo število ambulant in funk-
cionalne diagnostike s področ-
ja interne medicine,« je dejala.

Cepljenje proti covidu-19 še 
naprej poteka. V ZD Krško po 
navedbah direktorice Tatjane 
Fabjančič Pavlič v tem tednu 
nadaljujejo s cepljenjem ose-
be starejših od 75 let in več 
ter posebej ranljivih kronič-
nih bolnikov. Cepili bodo s ce-
pivom proizvajalcev Pfizer/
BioNTech. Včeraj naj bi preje-
li 46 vial cepiva, kar zadošča 
za 276 odmerkov, je še dodala. 
V brežiškem ZD so prejeli ne-

koliko manj vial cepiva (31), s 
katerim bodo prav tako cepi-
li predvsem starejše od 75, je 
sporočil direktor Dražen Le-
vojević. Kot so nas obvestili iz 
ZD Sevnica, jih glede na izkaza-
ne potrebe po cepivu (v skla-
du s strategijo glede predno-
stnih skupin za cepljenje proti 
covidu-19) in obvestila o do-
bavi veseli, da bodo prejeli ko-
ličino cepiva, s katerim bodo 
lahko pospešeno cepili pred-
nostne skupine prebivalstva. 
Vljudno vabijo občanke in ob-
čane, da se prijavijo za ceplje-
nje bodisi preko telefona bodi-
si e-pošte, ki sta navedena na 
spletni strani. Testiranja s hi-
trimi in PCR-testi se redno op-
ravljajo. V februarju so v ZD Kr-
ško hitro testirali 5163 oseb in 
odvzeli 575 brisov s PCR-meto-
do. Od tega je bilo 243 oseb po-
zitivnih (4,2 %). Največ testov 
so v tem mesecu opravili 26. fe-
bruarja – 454.
 Rok Retelj

Na hitrih testiranjih, ki jih tako rekoč vsakodnevno izvajajo v 
vseh posavskih zdravstvenih domovih, je občasno kar gneča, v 
okolici ZD Krško, kjer testiranje poteka po sistemu drive-in, pa 
je posledično prihajalo tudi do prometnih zastojev (foto: P. P.).

Posavje že »zeleno«
Naša regija je z izboljšanimi epidemičnimi razmerami v zad-
njem času včeraj prišla že v zadnjo, zeleno fazo, ki po vladnem 
načrtu sproščanja ukrepov pomeni odpravo vseh omejitev, 
medtem ko splošni higienski ukrepi ostanejo v veljavi, do na-
daljnjega pa ostajajo zaprti le bari in diskoteke. Zaenkrat sicer 
s strani vlade še ni bilo pravih namigov, da bi se ukrepi lahko 
sproščali po posameznih regijah, ampak se upošteva kriterij 
na ravni celotne države, ki je trenutno še vedno v oranžni fazi 
(vmes je torej še rumena). Kriterij za razvrščanje v določene 
barvne faze je 7-dnevno povprečje novih primerov okužb na 
100.000 prebivalcev. Meja za prehod v zeleno fazo je določe-
na na 14,3, v Posavju je trenutno 12, na državni ravni pa 36,2. 
Posavska regija je glede na statistiko v oranžno fazo prešla že 
okoli 10. februarja, v rumeno pa teden dni kasneje.
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OTROK HUJE POŠKODOVAN – 27. 2. je na Črešnjicah pri 
Cerkljah 19-letna voznica z vozilom izsilila prednost 30-le-
tnemu vozniku osebnega avtomobila. Voznik, 24-letna sopot-
nica in 6-letni otrok v njegovem vozilu so se v trku lažje poš-
kodovali, medtem ko je hujše poškodbe utrpel dveletni otrok 
v vozilu. Lažje poškodbe je utrpela tudi 16-letna sopotnica v 
vozilu povzročiteljice nesreče. Slednja bo kazensko ovadena, 
zaradi nepravilnega priveza otrok v vozilu pa so globo naloži-
li tudi vozniku soudeleženega vozila v nesreči.

MED PREHITEVANJEM OPLAZIL KOLEGA – V večernih urah 
naslednjega dne so policisti nekaj kilometrov stran, in sicer na 
odseku ceste med Križajem in Kostanjevico na Krki, obravna-
vali nesrečo, ki jo je povzročil 25-letni voznik kros motorja. Sle-
dnji je prehiteval pred seboj vozečega motorista, pri tem zaradi 
premajhne bočne razdalje oplazil njegov motor, zaradi česar ga 
je odbilo na nasprotno smer vozišča, ko je po njem pravilno pri-
peljal 27-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Kosta-
njevice. Motorist, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,23 mg al-
kohola, je po trčenju padel in se lažje poškodoval, ker pa je vozil 
brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu zasegli tudi mo-
tor. Iz istega razloga je ostal brez motorja tudi pred njim voze-
či 23-letni kolega, z razliko, da je ta napihal 0,43 mg alkohola.

DIVJAL SKOZI NASELJE – 24. 2. zvečer so policisti v Bukošku 
ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju vozil kar 
94 km/h. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni kršitelj tudi 
ni povsem trezen, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,39 mg 
alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu prepoveda-
li nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev pa mu izdali plačilni nalog v 
višini 1600 € in naložili 17 kazenskih točk.
 
ŠPANSKI VEČER – Na CKŽ v Krškem je varnostnik v nočnih 
urah 27. 2. pri vlomu zalotil 27-letnega državljana Španije, ki 
je najprej z lesenim predmetom razbil steklo prodajalne, za-
tem pa si v njej prisvojil menjalni denar in šest kap. Neznan-
ci so v noči na 28. 2. v Cerkljah ob Krki s strehe objekta sneli 
in odnesli bakrene žlebove v vrednosti 300 evrov. Na Velikem 
Cirniku je sredi februarja nepridiprav lastniku ukradel motor-
no žago in električni skobeljnik, med 18. in 21. 2. pa je vlomi-
lec iz nenaseljene hiše v Blatnem odnesel bankovec za 10 €.
 Zbrala: B. M.

Alma Bešar, Krško: Menim, da smo bile ženske 
v času epidemije bolj ’na udaru’ kakor moški. 
Ženska je morala naenkrat postati ’multiprak-
tik’. V tej situaciji je zelo težko delati z ljudmi in 
hkrati biti mati, žena, učiteljica, terapevtka ..., 
pod pogoji, ki nam jih narekujejo. Skrbi me, 
kako bo to vplivalo na zanamce. Smo pa ostale 

močne in povezane, morda bolj kot kdaj koli prej.

Samo Krušnik, Ribnica: Vsekakor se strinjam, 
da so bile ženske bolj izpostavljene, še posebej 
v spomladanskem zaprtju. V drugem zaprtju pa 
menim, da so se stvari vseeno porazdelile, saj je 
razen gostinskih obratov ostalo delovalo koli-
kor toliko normalno. Ne smemo zanemariti ni-
kogar, ki je moral delati v teh težkih časih ali pa 

ostati doma brez službe, kar pa je še večja depresija.

Jani Doberšek, Sevnica: Mislim, da so bile 
ženske v času epidemije kar precej obremenje-
ne, tako zaradi službenih obveznosti kot doma-
čih opravil, za katere se nam zdi samoumevno, 
da jih opravi nežnejši spol. Upam si trditi, da so 
ženske nosile in še vedno nosijo večje breme kot 
moški, a to se ne izpostavlja. Moško delo je še 

vedno bolj cenjeno kot žensko, kar se mi ne zdi prav. 

Špela Sečnik, Leskovec pri Krškem: Strinjam 
se, da so bile ženske v tem času res bolj obreme-
njene, zlasti tiste, ki so zaposlene v zdravstvu in 
socialnem varstvu, saj so delale veliko nadur, pa 
tudi v mnogih drugih dejavnostih je v tem času 
delovni proces tekel dalje, denimo v trgovini. Po 
drugi strani so bile šole in vrtci zaprti, tako da 

je bilo to zanje res dvojno breme in delo. 

Ženske v času epidemije
Strokovnjaki menijo, da so (bile) ženske v času epidemije 
koronavirusa bolj 'na udaru', saj predstavljajo večino za-
poslenih v najbolj izpostavljenih dejavnostih, hkrati pa so 
imele še več skrbi v zvezi z družino in otroki. Ste to opaža-
li tudi vi v svojem okolju oz. se strinjate s tem?

anketa

Povod za ta pogovor je vaše 
odločno zavzemanje za sa-
mostojno pokrajino Posavje, 
ki je zadnji predlog strokov-
ne skupine Državnega sveta 
sicer ne predvideva. Zakaj 
ste se tako močno angažirali 
pri tej temi, zakaj se vam zdi 
to tako ključnega pomena na 
naše območje? Marsikdo na-
mreč meni, da gre le še za en 
nivo birokracije …
Malo starejši se še spomnimo, 
da smo v bivši državi že ime-
li eno močno centralizacijo. 
Le z našo vztrajnostjo in de-
lavnostjo nam je uspevalo, da 
smo živeli relativno bolje kot 
ostali narodi. Po osamosvojitvi 
smo vsi pričakovali, da nam bo 
kot gospodarjem na svojem bo-
lje, predvsem pa, da bo to ve-
ljalo za celotno državo, pa vi-
dimo danes, kam smo prišli. 
Že prvi večji projekt v 90. letih 
smo zastavili napačno. Avtoce-
ste smo začeli graditi »iz mes-
ta« namesto »k mestu«. In tako 
je šlo tudi pri ostalih projektih, 
zato je enormna koncentraci-
ja kapitala in delovnih mest 
v večjih mestih, predvsem tu 
prednjači Ljubljana, podeželje 
pa je ostalo daleč zadaj. Regi-
onalizacija je sedaj velika pri-
ložnost Posavja, da ujame ko-
rak. Nismo majhni, smo veliki, 
raznovrstni in fleksibilni. Lah-
ko se razvijamo na več področ-
jih, kot so gospodarstvo, kme-
tijstvo, turizem, šport. V vseh 
teh letih smo pokazali, da smo 
odlični pri črpanju sredstev, da 
uspemo z mikro in makro pro-
jekti, v nekaterih delih celo bo-
lje kot država. In dovolj trmasti, 
da stvari izpeljemo do konca. 
Te priložnosti enostavno ne 
smemo zamuditi. 

Tudi zadnje dogajanje v Bistri-
ci ob Sotli nas ne sme odvrniti 
od tega. Razumem pomisleke 
Bistričanov, ker tudi sam izha-
jam s Kozjanskega in vem, da je 
Bistrica vedno gravitirala proti 
Celju. Očitno so prebivalci pre-
malo seznanjeni, kaj vse je ob-
čina pridobila z vključitvijo v 
Posavje, mogoče je tudi lokal-
na skupnost premalo delala na 
tem. Res je, v takšnem procesu 
žal ne gre brez birokracije, ver-
jetno tudi dodatne, vendar me-
nim, da bi lahko država s pame-
tno horizontalno in vertikalno 
razporeditvijo javne upra-
ve, zavodov in inštitucij le-to 
zmanjšala na minimum. Skrat-
ka, če je v tej državi še dovolj 
demokracije in se spoštujejo 
ustavne vrednote, bi morali z 
lastno pokrajino uspeti. Me pa 
skrbi trenutna enostranska in 
avtoritarna državna politika, 
ki veliko zakonov sprejema in 
spreminja brez neke participa-
cije deležnikov in bi lahko tudi 
pokrajinsko zakonodajo spre-
jela kar na podlagi predloga 
Državnega sveta.

Pred leti ste bili eden najbolj 

aktivnih posameznikov v lo-
kalnem partnerstvu Krško v 
postopku umeščanja lokaci-
je za odlagališče NSRAO. Ste 
takrat dosegli, kar ste žele-
li oz. kako to, da je razprava 
po potrditvi lokacije praktič-
no povsem zamrla?
Predvsem bi dejal, da je uspela 
lokalna skupnost oziroma ob-
čina. Ideja za ustanovitev lokal-

nega partnerstva ob iskanju lo-
kacije za odlagališče za NSRAO 
je bila odličen poskus uvajanja 
participativne demokracije 
ob umeščanju za okolje obre-
menjujočih objektov, s sode-
lovanjem investitorja, ki ga je 
zastopal ARAO, lokalne skup-
nosti in zainteresirane javno-
sti, z upoštevanjem Aarhuške 
konvencije. Če bi ta proces iz-
peljali tako, kot ga vodijo v tu-
jini – predvsem so tu močne se-
verne dežele, Francija, Anglija 
pa tudi Nemčija –, bi bilo kr-
ško partnerstvo lahko dober 
model vseh kasnejših partner-
stev v Sloveniji. Začetek je bil 
zelo obetaven, udeležba pre-
bivalcev pa množična, kar je 
po moje celo preseglo in malo 
prestrašilo tako sodelujoče s 
strani ARAO kot tudi občine. 
»Glas ljudstva« je bil močan, 
naročene študije in izkušnje 
iz drugih držav ter priporoči-
la iz evropskih jedrskih direk-
tiv so govorila drugače, kot si je 
pri nas zastavila jedrska stro-
ka. Ko so ti ugotovili, da stvari 
ne potekajo več po njihovih že-
ljah, so iskali močno podporo 
pri lokalni skupnosti, tu pa so 
se že začeli ekonomski intere-
si, obljube, protokoli. Občina se 
je kar naenkrat znašla med kla-
divom in nakovalom, prebival-
ci pa so ob zavedanju, da stvar 
uhaja iz rok, zahtevali celo re-
ferendum in poskušali iz tega 
iztržiti največ. Kako se je kon-
čalo, vemo, lokacija in tip odla-
gališča sta bila sprejeta, prebi-

valci v 1500 m pasu so dobili 
individualno rento, okoliške 
krajevne skupnosti pa kolek-
tivno. Obe pa sta tako in tako 
sporni, zlasti ker se izplaču-
jeta iz nadomestila za omeje-
no rabo prostora, ki porabe za 
te namene ne določa oziroma 
ne dopušča. Lokalno partner-
stvo je bilo takrat razpuščeno, 
čeprav je v ustanovnih aktih 

pisalo, da bo lokalno partner-
stvo delovalo v času gradnje, 
delovanja in razgradnje. 

Odlagališča še vedno ni oz. 
se še niti ni začelo graditi, 
jedrska elektrarna je med-
tem že dobila dovoljenje za 
podaljšano obratovanje, če-
dalje več se govori o grad-
nji drugega bloka, hrvaški 
del odpadkov ostaja pri nas, 
vprašanje izrabljenega jedr-
skega goriva dolgoročno še 
ni urejeno … Ste tudi član ko-
misije za spremljanje grad-
nje odlagališča, bi vse to po 
vašem mnenju terjalo neko 
novo obliko lokalnega par-
tnerstva oz. javne razprave?
Pozabili ste še na Krkino skla-
dišče nevarnih snovi, pa suho 
skladišče izrabljenega jedrske-
ga goriva, ki se gradi v NEK, pa 
bistveno spremenjena okolica 
zaradi hidroelektrarn. Krško 
polje postaja, če že ni, ekolo-
ška bomba, kjer je na izred-
no majhnem prostoru ume-
ščenih izredno veliko okolje 
obremenjujočih objektov in iz-
vedeni enormni posegi v nara-
vo. Če gledamo z ekonomske-
ga vidika, so ti objekti mogoče 
tudi upravičeni, nova delov-
na mesta, prihodki v lokalno 
skupnost, če gledamo z ekolo-
škega vidika, pa katastrofalni. 
Že vsak objekt zase je okolju 
nevaren, veliko število nevar-
nih objektov na tako majhnem 
prostoru pa ima multiplikator-
ni vpliv na naravo. Absolutno 

in nujno potrebno bi bilo čim 
prej znova vzpostaviti lokalno 
partnerstvo, ki bi poskušalo na 
nek način blažiti te ekonomske 
pritiske in z neko realno vre-
dnostjo, odprtimi in pravimi 
informacijami ter možnostjo 
vpliva prebivalcem omogoči-
ti  enakopravno sodelovanje 
v odločevalskih procesih. V 
letu 2015 so bili ponovni po-
skusi ustanovitve le-tega, ven-
dar niti država niti občina nis-
ta imeli niti najmanjše želje po 
ponovnem sodelovanju. Na ob-
čino sem kot svetnik že dvak-
rat podal pobudo za oživitev, 
vendar volje ni. 

Glede na veliko število okolj-
sko obremenjujočih objektov 
v Posavju menim, da bi mora-
li formirati posavsko lokalno 
partnerstvo, v katerega bi bilo 
vključeno večje število delež-
nikov. Aarhuška konvencija je 
idealna podlaga za takšno de-
lovanje. Pritiski za drugi blok 
NEK so res veliki, po mojem 
mnenju neupravičeni, če ob-
stoječemu bloku podaljšamo 
delovanje do leta 2043, prak-
tično že imamo drugi blok za 
nekaj časa. Kdo bo investitor 
ob postavitvi novega, bo dr-
žavna last, bo javno-zasebno 
partnerstvo, kjer varnost ne bo 
na prvem mestu, koliko nas bo 
to stalo, kaj bomo z vsemi temi 
odpadki, kaj to pomeni za naše 
okolje, koliko še lahko prenese 
ta prostor, kaj je z alternativ-
nimi viri energije? Preveč od-
prtih vprašanj za daljne leto 
2043, pa idealne teme za raz-
prave med prebivalci – znot-
raj delujočega lokalnega par-
tnerstva.

Doma ste v Spodnjem Sta-
rem Gradu, kjer ste poleg 
tega, da ste po izselitvi Vrbi-
ne najbližji sosedje nukle-
arke, tudi sosedje Centra za 
ravnanje z odpadki, kjer se 
predelujejo odpadki ne le iz 
naše regije, ampak iz velike-
ga dela Slovenije ...
V zbirni center je bilo v prete-
klosti vloženih ogromno ob-
činskih sredstev in je bil že v 
štartu verjetno predimenzio-
niran, gledajoč na potrebe in 
projekcije ožje lokalne skup-
nosti. Glede na to in na dejstvo, 
da smo čedalje bolj osveščeni 
pri ločevanju odpadkov, so ka-
pacitete za našo regijo bistve-
no prevelike in je logično, da 
smo začeli sprejemati odpad-
ke tudi od drugod. Lahko bi 
rekli, da smo že kar močan re-
gijski center. Večkrat sem že bil 
v zbirnem centru in vidim, da 
se stalno nekaj dograjuje, ob-
navlja. Upam, da Kostak s temi 
investicijami skrbi, da bo vpliv 
na okolje čim manjši, in upam 
tudi, da imajo zagotovljene ka-
pacitete, kam te sortirane od-
padke odpeljati, čeprav vašča-
ni že nekaj časa opažamo več 
raznih kupov na zadnji strani 

Aleš Zajc, krški občinski svetnik:

Rabimo novo lokalno partnerstvo
SPODNJI STARI GRAD, KRŠKO – 52-letni krški občinski svetnik Aleš Zajc, po izobrazbi magister menedžmen-
ta, sicer pa podpolkovnik v Slovenski vojski, zaposlen v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, je bil 
eden najbolj opaznih posameznikov v času lokalnega partnerstva ob umeščanju lokacije za odlagališče 
NSRAO v prostor, v zadnjem mandatu in pol pa je eden med najbolj aktivnimi v krškem občinskem svetu.

Aleš Zajc
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Dušan Šiško je med drugim 
dejal, da odkar je bil izvoljen za 
poslanca, opozarja na škodo, ki 
se dela na objektu na CKŽ 55a, 
predvsem pa na veliko napako, 
ki je bila narejena z ukinitvijo 
za varnost pomembne insti-
tucije. Kot je v DZ že razlagal, 
ima Posavje več pomembnih 
objektov kritične infrastruktu-
re kot katera koli druga regija v 

državi. »Danes namreč razpo-
lagam s podatki, da ne drži ar-
gument ekonomičnosti, ki naj 
bi bil glavni razlog za program 
Libra, v okviru katerega sta te-
danji predsednik vlade Pahor 
in ministrica Kresalova leta 
2011 ukinila policijsko upra-
vo. Šlo je za politično odloči-

tev, slabitev regije Posavje in 
za interes sosednje regije, da 
napolni novozgrajeno zgrad-
bo, za katero niso imeli dovolj 
vsebine,« je zatrdil Šiško.

Minister Aleš Hojs je odgo-
voril, da se sam po toliko le-
tih ne more opredeljevati do 
tega, ali je bila odločitev pra-
vilna ali pa ne. Delno je treba 

pritrditi navedbam, da je bila 
narejena na podlagi strokov-
nih ocen. »Nesporno dejstvo 
pa je, da so vsi ti kraji, torej 
tako Slovenj Gradec kot Postoj-
na kot Krško, izgubili uprave 
in s tem tudi določeno število 
tam zaposlenih in je prišlo do 
zmanjšanja potreb po prosto-

rih.« Minister je poslancu potr-
dil, da je že v lanskem letu na-
povedal namero o ustanovit vi 
enote avtocestne policije s se-
dežem v Postojni, prav tako 
so z novo sistemizacijo dolo-
čili novo enoto za nadzor dr-
žavne meje, za katero je takrat 
predvidel, da bi bil njen sedež 
v Krškem.

Šiško je pojasnil, da bo sedež 
policije za južno mejo v Kr-
škem pomemben iz več ra-
zlogov: »Objekt, ki je sicer v 
lasti države, bo rešen propa-
danja. Naselitev tega objekta 
bo tudi majhen, a pomemben 
prispevek k oživljanju stare-
ga mestnega jedra, ki je bilo 
zadnja leta precej izpraznje-
no, življenjski utrip pa mu da-

jejo predvsem priseljene dru-
žine tujcev. In ne bom ponovno 
razlagal o težavah, ki jih ima-
jo po ukinitvi policijske upra-
ve naši gasilci v primeru pro-
metnih nesreč in tudi sami 
občani. Večja prisotnost poli-
cije je dejansko pomembna za 
varnost občanov, zlasti na po-
dročju, ki je tako prepredeno 
s kritičnimi infrastrukturnimi 
objekti, še posebno pa je stal-
no pod navalom migrantov.« 

Hojs je pred poslanci potrdil, 
da so se na sestanku, ki je bil 
23. februarja na policijski po-
staji v Krškem, dogovorili, da 
bodo v mesecu ali dveh preve-
rili, kolikšna sredstva bi bila 
potrebna za prenovo, ki bi še 
letos omogočila vselitev v šti-

ri izmed petih nadstropij. Eno 
etažo bi lahko ponudili cen-
tru za socialno delo ali kateri 
izmed drugih državnih služb 
v Krškem, ki sedaj delujejo v 
najetih prostorih. »Mislim, da 
je prav, da pomagamo eden 
drugemu, torej bodisi občina 
državi bodisi obratno, in da ne 
pustimo propadati tistih pro-
storov, ki so bili zgrajeni z na-
šim skupnim denarjem.« 

V drugem delu odgovora je mi-
nister dejal, da bodo objekt na 
CKŽ 55a v vsakem primeru ob-

novili in v njem 'nekaj names-
tili', Šiško pa je poudaril, da bi 
pridobitev sedeža mejne po-
licije pomenila, da država pe-
riferiji ne samo jemlje, ampak 
tudi daje oz. vrača. Vzpostavi-
tev sedeža uprave policije za 
južno mejo v Krškem bi sku-
paj z nedavno napovedano se-
litvijo sedeža agencije ARAO 
v Krško pomenila konkre-
ten dokaz, da vlada razume 
potrebe manj razvitih regij 
po decentralizaciji Slovenije. 

 B. Mavsar

Hojs: V Krškem bi lahko bil sedež obmejne policije
LJUBLJANA/KRŠKO – Na 36. izredni seji Državnega zbora je poslanec Dušan Šiško (SNS) znova opozoril na ukinitev Policijske uprave Krško pred desetimi leti in 
notranjemu ministru Alešu Hojsu postavil vprašanje o nameri, da se v propadajoči državni objekt v Krškem namesti sedež policijske uprave za južno mejo.

Policijska postaja Krško, v ozadju prazen nekdanji objekt PU 
(foto: P. P.)

Na sestanku v Krškem so sodelovali (z leve): poslanec Dušan 
Šiško, župana mag. Miran Stanko in Ivan Molan, poslanec 
Tomaž Lisec, (z desne) generalni direktor Policije dr. Anton 
Olaj, notranji minister Aleš Hojs in Matjaž Vede z Direktorata 
za logistiko (foto: MNZ).

zbirnega centra. Z ustreznim 
ravnanjem z odpadki, zlasti 
ker se več ne odlagajo pri nas,  
ne vidim bistvenega vpliva na 
okolje in tudi ne na okoliške 
vasi, bi se pa dalo še marsikaj 
izboljšati. Moti nas predvsem 
kompostarna, kjer občasno 
tudi za več dni zapored pri-
haja do vasi neznosen smrad, 
pa smeti ob cesti pri zbirnem 
centru, tudi smrad okoli zbir-
nega centra je nadležen, sploh 
za sprehajalce in kolesarje, ki 
prihajamo do savskega nasipa 
zaradi rekreacije, pa ogromno 
število tovornjakov, ki obreme-
njujejo cesto in zrak ….

Kot ste že omenili, je pre-
cej neopazno in brez po-
sebne pozornosti (na zade-
vo smo glasneje opozorili le 
v našem časopisu) na obro-
bju Krškega nastalo še Kr-
kino skladišče nevarnih od-
padkov, na kar ste zgoraj že 
opozorili. Kakšno besedo je 
pri tem sploh imela lokalna 
skupnost?
Res je, gradnja tega skladišča je 
potekala skoraj neopazno, pre-
bivalci Krškega so o tem vedeli 
zelo malo, prav tako malo so o 
tem pisali mediji. Občina je si-
cer vodila postopek skladno z 
zakonodajo, prostorski načrt 
je bil javno razgrnjen, poteka-
la je javna obravnava, presoja 
vplivov na okolje je bila izdela-
na. In vse na način, kot pri nas 
deluje sistem umeščanja okolju 
nevarnih objektov – s čim manj 
polemike, objava na intrane-
tnih straneh, mogoče še manj-

ša objava v lokalnem časopi-
su. V tem primeru je manjkal 
bistveni element participativ-
ne okoljske demokracije – nih-
če ni vprašal prebivalcev, če si 
želijo tak okolju nevaren objekt 
v svoji bližini. Če že ne investi-
tor, bi vsaj lokalna skupnost 
morala bolj na široko obvešča-
ti javnost, izvesti odprto javno 
obravnavo in se na podlagi jav-
nega mnenja prebivalcev odlo-
čati o soglasju. Tudi posavske 
okoljevarstvene in ekološke 
organizacije niso dvignile gla-
su. Tu bi lahko delujoče lokal-
no partnerstvo odigralo odlo-
čilno vlogo. 

Sicer pa ste zaposleni v 
vojski oz. Vojašnici Cerklje 
ob Krki, kjer delate na po-
dročju civilno-vojaškega so-
delovanja. Kakšno je to po 
vaši oceni, če izvzamemo 
kar zajetno sofinanciranje 
lokalnih projektov s strani 
MORS?
V vojašnici se dobro zaveda-
mo pomembnosti civilno-vo-
jaškega sodelovanja in nepo-
srednega stika z okolico. Po 
moji oceni je sodelovanje zelo 
dobro, seveda v okviru naših 
zmožnosti in pristojnosti. Naj-
več kontakta imamo s krajev-
no skupnostjo Cerklje ob Krki, 
največ sodelovanja pa na špor-
tnem in kulturnem področju. 
Z lokalnimi športnimi društvi 
imamo podpisanih pet spora-
zumov za uporabo športnih 
objektov in namestitvenih ka-
pacitet v vojašnici. S kulturni-
ki sodelujemo pri pripravi tako 

njihovih kot lastnih kulturnih 
prireditev in proslav. Tesno so-
delujemo tudi z osnovno šolo, 
kjer si prav tako na teh pod-
ročjih medsebojno pomaga-
mo. Ob graditvi nove šole smo 
jim celo za dve leti posodili eno 
od naših stavb za izvajanje po-
uka. Intenzivno sodelujemo z 
vsemi posavskimi veteranski-
mi in častniškimi organizacija-
mi. Večina lanskih skupnih na-
črtovanih aktivnosti je zaradi 
covid situacije sicer ostala na 
papirju, smo se pa načrtovanja 
za letošnje leto lotili zelo resno 
in predvidevam, da bomo čim 
hitreje prebrodili sedanjo situ-
acijo ter tako nadaljevali sode-
lovanje, kjer je lani obstalo.

Pogosto se kot varnostna 
grožnja našemu okolju ome-
njajo jedrski objekti, kaj pa 
vojašnica z največjim voja-
škim letališčem v državi? Le-
tos bomo obeležili 30-letni-
co osamosvojitvene vojne, iz 
katere se spominjamo, da je 
bil ta objekt ena od strate-
ških točk in tarča napadov.
Letališča, bodisi vojaška bodisi 
civilna, so v vsakem vojaškem 
konfliktu primarni cilj naspro-
tne strani. Ocenjujem, da je 
trenutno, verjetno pa tudi dol-
goročneje, možnost vojaške-
ga ali terorističnega ogrožanja 
Slovenije in s tem našega ob-
močja malo verjetna. Po zad-
njih ocenah je stopnja terori-
stične ogroženosti nizka, na 
kar vpliva dejstvo, da Slove-
nija na globalni ravni ni nek 
zelo pomemben dejavnik. Se-

veda pa v nobenem primeru 
ne moremo izključiti potenci-
alne letalske nesreče, še zlas-
ti, ker bomo imeli kmalu poleg 
letališča kar tri jedrske objek-
te. Padec ali trk velikega letala, 
ki občasno pristajajo na leta-
lišču, neposredno na katere-
ga od teh jedrskih objektov ali 
Krkino skladišče pa bi lahko 
povzročil nesrečo večjih raz-
sežnosti, na kar moramo biti 
vedno pripravljeni.

V lokalno politiko ste se po-
dali leta 2014 z uspešno 
kandidaturo v občinski svet, 
nato ste bili izvoljeni še leta 
2018. Na podlagi česa ste se 
odločili za to?
Za kandidaturo v občinski svet 
sem se odločil v času delova-
nja lokalnega partnerstva, ko 
sem spoznal, da številni pre-
bivalci občine nimajo pravih 
možnosti participirati pri od-
ločanju. Prepričan sem bil in 
sem še vedno, da lahko s svo-
jimi idejami, predlogi in vztraj-
nostjo prispevam k boljšemu 
razvoju in napredku tako obči-
ne kot širše lokalne skupnosti, 
nisem se pa odločil za delova-
nje na lokalnem nivoju zara-
di nekih političnih razlogov in 
vpliva političnih strank.

Kako sicer ocenjujete vode-
nje občinske politike v zad-
njih letih? Katere usmeritve 
se vam zdijo pravilne, katere 
bi spremenili?
Vodenje ocenjujem za dobro, 
kar je sicer podprto z veliki-
mi proračunskimi sredstvi, ki 

jih ima občina na razpolago, in 
praktično lahko zadovolji vse 
potrebe občank in občanov. Je 
pa precej avtoritativno, saj ve-
čina projektov izhaja iz pre-
dlogov in odločitev občinske 
uprave. Pogrešam večje vklju-
čevanje in možnost odločanja 
na nivoju krajevnih skupnos-
ti, več projektov na podeželju, 
predvsem pa več neposredne-
ga stika z občani v fazi načr-
tovanja in odločanja. Treba je 
bistveno povečati participativ-
ni proračun, s projekti v vsaki 
krajevni skupnosti in po njiho-
vi odločitvi, seveda ločeno od 
že načrtovanih občinskih inve-
sticij. Jedro investicij v zadnjih 
letih so bile predvsem naložbe 
v cestno in komunalno infra-
strukturo ter energetsko sana-
cijo stavb, kar je bilo načeloma 
pravilno in potrebno, v priho-
dnosti pa bo treba kakšno pri-
oriteto tudi spremeniti. Ima-
mo odlično infrastrukturo, ki 
jo moramo začeti upravljati in 
izkoriščati. 

Sam vidim priložnosti še na 
veliko drugih področjih, reci-
mo na področju gospodarstva: 
uvedba tako imenovane »stav-
bne pravice« ali kakršnega 
koli drugega inštrumenta, ki 
bi omogočal malim podjetni-
kom, da si postavijo poslovni 
objekt v urejenih  gospodarski 
conah z možnostjo najema ali 
obročnega odkupa zemljišča, 
pa recimo vzpostavitev certifi-
kata donosnosti, ki bi ga izdala 
občina za podjetnike, ki izpla-
čujejo višje plače, kot je pred-

pisana minimalna plača, ter si 
tako zagotovijo večje subven-
cije in reference na trgu. Tu je 
še dekoncentracija občinskih 
koncesij in večja možnost po-
slovanja z občino ter pridobi-
vanja proračunskih sredstev 
za manjše podjetnike. Mogo-
če bi bilo vredno poskusiti 
tudi s kakšno lokalno valuto, 
ki bi spodbudila povpraševa-
nje in potrošnjo na lokalni rav-
ni, imamo odlične prideloval-
ce, pa tudi  v turistične namene 
bi se jo dalo izkoristiti. Tu so še 
e-tržnica za šole in vrtce z lo-
kalno pridelano hrano, gradnja 
stanovanj za mlade in še enega 
doma za starejše občane. Idej 
je še mnogo več. 

Na področju športa in kulture 
je prioritetna izgradnja baze-
na v Krškem, pa postopno po-
večanje sredstev za šport iz 
proračuna do 5 %, ustanovi-
tev javnega zavoda za šport, ki 
bo upravljal s tako raznovrstno 
športno infrastrukturo, pove-
zovanje in promocija posa-
vskih gradov po vzoru recimo 
gradov Bavarske ali kaj podob-
nega. Naša kulturna dediščina 
mora zaživeti na polno. Priho-
dnost občine Krško vidim tudi 
kot globalno občino za testira-
nje inovacij, kjer bi bilo možno 
realizirati najboljše ideje reci-
mo IT-sektorja, pa elektro-sek-
torja in podobno. Predvsem pa 
se moramo zavedati, da je lo-
kalna skupnost v prostoru za-
radi ljudi in ne ljudje zaradi lo-
kalne skupnosti.
 Peter Pavlovič

Šiško: Ničesar ne bi vzeli Brežicam 
Najava vrnitve enega dela uprave policije v Krško je očitno vzne-
mirila Brežičane, saj je minister Hojs na seji DZ povedal, da bodo 
o vseh aktivnostih obveščali tako posavske poslance kot župa-
ne. Pojasnil je tudi, da trenutno nimajo na razpolago dovolj po-
licistov, ki bi lahko v to enoto vstopili, bo pa za to več možnosti 
po vstopu Hrvaške v Schengen, kar se bo po njegovem zgodilo 
relativno kmalu. »Bom pa zelo vesel, če bo tudi znotraj lokalnih 
skupnosti prišlo do nekega skupnega konsenza, kajti sam si ne 
želim, da bi prišlo do tekmovanja. Rad bi, da so stvari uravnote-
žene, kot smo jih relativno dobro uravnotežili tudi pri sredstvih, 
ki smo jih lani razdelili na večje število občin ob južni meji,« je 
zaključil minister.
Šiško pa o tem zapletu pravi: »Res je, že na sestanku v Krškem 
je reagiral brežiški župan, češ da imajo na razpolago primeren 
objekt, kasneje me je o tem spraševal predsednik Državnega 
zbora. Naj povem, da Brežicam s tem predlogom ne bo ničesar 
odvzetega, prav se mi pa zdi in s tem se strinja tudi poslanec To-
maž Lisec iz Sevnice, da se iz Novega mesta Krškemu vrne vsaj 
del tistega, kar mu je bilo odvzeto.«
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KRŠKO – 23. februarja je potekala 92. redna seja Sveta regi-
je Posavje, ki ga sestavljajo župani šestih posavskih občin. 
Slednji so se seznanili z izvajanjem Dogovora za razvoj re-
gije Posavje in vlogami, ki so še v postopku neposredne po-
trditve operacij na Ministrstvu za okolje in prostor ter Mi-
nistrstvu za infrastrukturo, ter predlagali sklic sestanka z 
ministrom za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvon-
kom Černačem. 

Poleg tega so imenovali pet članov v Razvojni svet kohezijske re-
gije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021‒2027 v skladu z Ured-
bo o delovanju razvojnega sveta, ki določa, da je mandat članov 
enak programskemu obdobju. To so: brežiški župan Ivan Molan, 
krški župan mag. Miran Stanko, sevniški župan Srečko Ocvirk, 
kostanjeviški župan Ladko Petretič in predsednik GZS Posavske 
gospodarske zbornice Danijel Levičar.
Predstavljen je bil tudi prvi osnutek Partnerskega sporazuma 
2021–2027, ki zajema pet operativnih programov, in sicer tri 
operativne programe za kohezijsko regijo Vzhod, Zahod in kohe-
zijski sklad, operativni program za ogrožene skupine ter opera-
tivni program za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. V delovno 
skupino oblikovanja Partnerskega sporazuma 2021‒2027 na 
ravni vzhodne kohezijske regije je vključena tudi RRA Posavje. 
Člani sveta so se še seznanili z izhodišči delovanja CLLD v ob-
dobju 2021‒2027 in odgovorom Ministrstva za zdravje, da je 
predlog projekta izgradnje objekta F in rekonstrukcije objekta 
A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice 
za regijo Posavje umeščen na zemljevid potencialnih investicij, a 
da v tem trenutku ni razpoložljivih sredstev. Kljub temu so člani 
sveta podprli predlog, da se prične z izdelavo potrebne gradbene 
dokumentacije za investicijo ter da se zagotovijo sredstva za iz-
delavo potrebne dokumentacije do izdaje gradbenega dovoljenja.  
 P. P./vir: RRA Posavje

Podprli so postopke za ureditev
negovalne bolnišnice

Svetnik Levice Aljoša Ro-
van je na predlog rebalan-
sa proračuna sicer vložil tudi 
tri amandmaje. »Prvi je doda-
tna ura športne vzgoje za vse 
učence OŠ zaradi dokazane-
ga znižanja njihovih motorič-
nih sposobnosti v času zapr-
tja šol, drugi dodatna sredstva 
za brežiško bolnišnico kot po-
moč pri financiranju izdelave 
načrtovanih gradbenih pro-
jektov in tretji pomoč v viši-
ni 250 tisoč evrov za občane, 
ki so že in še bodo zaradi epi-
demije izgubili službe, prihod-
ke oz. se bo zmanjšala njihova 
dejavnost (npr. samozapos-
leni),« je pojasnil. Po mnenju 
župana Ivana Molana njegovi 
predlogi vsebinsko niso spor-
ni, bi pa občina težko zagoto-
vila dovolj sredstev oz. obsta-
jajo druge možnosti, ki jih je 
župan predlagal v uskladitve-
nem amandmaju, ki so ga sve-
tniki dobili na seji in ga kasne-
je tudi soglasno potrdili. Med 
drugim je njegov predlog pred-
videl povečanje sredstev za 20 
tisoč evrov na postavki enkrat-
na denarna pomoč, do katere 
bodo pod določenimi pogoji 
upravičeni vsi, ki bodo kakor 
koli prizadeti zaradi epide-

Predsednik Nadzornega od-
bora (NO) Občine Krško Ja-
nez Kerin je v predstavitvi 
opravljenega dela v letu 2020 

med drugim povedal, da se 
je sedemčlanski odbor v letu 
2020 sestal na šestih rednih 
in dveh dopisnih sejah in da 
so se štirje člani udeležili tudi 
dveh strokovnih izobraževanj, 
in sicer na temo korupcijske-
ga tveganja v javnem sektor-
ju in o ravnanju z nepremič-
nim stvarnim premoženjem 
občin. Poleg ostalih aktivnosti 
je v minulem letu NO zaključil 
tudi dva od treh načrtovanih 
nadzorov, in sicer pregled do-
kumentacije nad oddajo stadi-

V inkubator prvi najemniki
KRŠKO – Krški občinski svet se je 25. februarja na 20. redni seji sestal v polni, 30-članski zasedbi. Med dru-
gim se je seznanil s poročilom o opravljenem delu Nadzornega odbora občine v minulem letu in izglasoval 
zvišanje participativnega proračuna v letu 2022 s predlaganih 175.000 na 210.000 evrov.

ona ter  pregled postopkov ob-
čine pri prodaji nepremičnin 
štirih parcelnih številk v Bre-
stanici, ki jih je kupila družba 
DS Smith v neposredni bližini 
tovarne.

Občinski svet je obravnaval 
tudi plovbni režim na Savi 
dolvodno od HE Krško ter od-
lok o podelitvi koncesije za 
upravljanje pristanišč na ob-
močju akumulacije HE Krško. 
V ta namen bo občina za ob-
dobje petih let na javnem raz-
pisu s podelitvijo koncesi-
je izbrala upravljavca, ki bo 
skrbel za označitev, obrato-
vanje in vzdrževanje pristani-
šč ter vmesnih vstopno-izsto-
pnih mest, pobiral pristojbino 
za uporabo privezov, vodil 
evidence o začasnih in stal-
nih uporabnikih idr. V nada-
ljevanju so svetniki potrdili 
nov odlok o podlagah za od-
mero komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine 
in s pripombami potrdili tudi 
osnutek odloka o subvencioni-
ranju komunalnega prispevka, 
do katerega bodo predvidoma,  
največ v višini 50 odstotkov, 
po predlogu svetnikov upravi-
čene mlade družine do največ 

40. leta starosti, ki si z grad-
njo stanovanjskega objekta ali 
adaptacijo prvič rešujejo sta-
novanjski problem. 

Večinske podpore svetnikov 
sta bila deležna tudi predla-
gana odloka o lokalnih nama-
kalnih sistemih na območju 
občine, ki bodo v bodoče po 
noveliranem zakonu o kme-
tijskih zemljiščih organizirani 
kot javna služba, ter spremem-
be in dopolnitve pravilnika o 
načinu oddajanja poslovnih 
prostorov v najem in določa-
nju najemnin v Podjetniškem 
inkubatorju Krško, v katerem 
si bo CPT Krško prizadeval z 
ugodnim oddajanjem poslov-
nih prostorov in nudenjem 
podjetniške podpore pred-
vsem mladim start-up pod-
jetjem omogočiti zagon pod-
jetniške iniciative. Kot je ob 
tem povedala direktorica CPT 
Kristina Ogorevc Račič, že v 
kratkem pričakujejo prva dva 
uporabnika poslovnih prosto-
rov. Potrdili so tudi letni pro-
gram izobraževanja odraslih, 
ki ga izvaja Ljudska univer-
za Krško. Izobraževalne pro-
grame bo občina v letošnjem 
letu podprla s sredstvi v viši-
ni dobrih 71.500 evrov. 

Kot edini predlagani sklep iz-
med skupno 20 obravnavanih 
točk na seji je občinski svet za-
vrnil izplačilo predlagane de-
narne nagrade za delovno us-
pešnost na račun povečanega 
obsega dela ravnatelju Vrt-
ca Krško za obdobje od sredi-
ne oktobra do konca novem-
bra lani. Kot je v obrazložitvi 
svojega glasu dejala mag. Na-
taša Šerbec (SD), po njenem 
osebnem mnenju, kakor tudi 
na podlagi nanjo naslovlje-
nih odzivov s strani več star-
šev otrok, ravnatelj ni upra-
vičen do dodatka za delovno 
uspešnost, saj je bil krški cen-
tralni vrtec v navedenem ob-
dobju zaseden z otroki največ 
do 30 odstotkov, saj je bilo za 
vključitev otroka treba predlo-
žiti potrdilo delodajalca.  Gle-
de na to, da več delodajalcev 
potrdil ni hotelo izdati, pa je 
več vrtcev z območja občine, v 
primerjavi z Vrtcem Krško, za-
obšlo administrativne ovire in 
kljub temu prevzelo v dnevno 
varstvo otroke staršev, ki bo-
disi niso mogli dela opravlja-
ti od doma bodisi si niso mog-
li organizirati drugega varstva 
ali izostati z delovnih mest.

 Bojana Mavsar

Predsednik Nadzornega od-
bora občine Janez Kerin

Prižgali zeleno luč za sončno 
elektrarno v bližini HE Brežice 
BREŽICE – Brežiški občinski svet je 22. februarja opravil 16. sejo v tem mandatu. Obravnaval je tudi odlok o 
rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 in ga na koncu soglasno sprejel. Kljub kriznim časom je re-
balans ’težak’ več kot 41 milijonov evrov, od tega je skoraj polovica za investicije. Več o rebalansu na str. 17.

mije. Predlagal je tudi dodat-
no postavko športne aktivno-
sti občank in občanov v višini 
40 tisoč evrov, pri postavki o 
sofinanciranju nakupa opre-
me za SB Brežice je predlagal 
njeno povečanje z 10 na 50 ti-
soč evrov. Rovan je nato svo-
je amandmaje umaknil, saj so 
bili njegovi predlogi v določe-
ni meri upoštevani, je pa gle-
de dodatne ure športne vzgoje 
prosil občinske službe, naj pre-
verijo, ali se lahko ta pobuda 
vseeno realizira, začenši z na-
slednjim šolskim letom.

Sončna elektrarna 
na desnem bregu Save

Svetniki so sprejeli odlok o 
OPPN za umestitev sončne 
elektrarne na območju odlaga-
lišča za sedimente D3, ki se na-
haja na desnem bregu akumu-
lacijskega bazena HE Brežice, 
dolvodno od meje med obči-
nama Krško in Brežice. Po po-
jasnilih vodje oddelka za pros-
tor mag. Urške Klenovšek so 
postopek priprave OPPN zače-
li na pobudo investitorja, druž-
be HESS, ki je za izdelavo pro-
storskega akta izbral podjetje 
Savaprojekt iz Krškega. Posta-

vitev fotovoltaičnih modulov 
višine do 4 metre je predvi-
dena na razširjenem območju 
načrtovanega odlagališča se-
dimentov med nasipom, dre-
nažnim kanalom in vzdrževal-
no potjo. Kot je v predstavitvi 
opisala Petra Žarn iz Savapro-
jekta, gre za območje velikosti 
nekaj več kot 9 ha in je dosto-
pno preko že zgrajenih večna-
menskih poti. Poselitvena ob-
močja od načrtovane sončne 
elektrarne so oddaljena naj-
manj en kilometer. Načrtova-
na sončna elektrarna bo ime-
la, glede na trenutno stanje 
tehnike, predvideno nazivno 
električno moč 6 Mwp, pred-
vidoma bo zasedala največ tri 
četrtine območja OPPN, preos-
tali del pa bo še vedno name-
njen odlaganju sedimentov. S 
strani Direkcije za vode je bila 
izdelana tudi študija glede di-
namike sedimentacije, ki je 
pokazala, da v roku 15 do 20 
let na tem območju ne bo po-
treb po odlaganju sedimentov. 
Kot je še omenila Žarnova, je 
v skladu z naravovarstveni-
mi usmeritvami predvidena 
uporaba fotovoltaičnih mo-
dulov, ki čim manj reflektira-
jo. Sončna elektrarna bo na 

elektroenergetsko omrežje 
priključena preko HE Brežice 
ob srednjenapetostnem elek-
tro priključku, zato se načrtu-
je tudi postavitev ene ali več 
transformatorskih postaj pa 
tudi izvedba komunikacijske-
ga omrežja.

Na koncu seje je bilo zelo malo 
svetniških pobud in vprašanj 
v ustni obliki, kajti tudi župan 
je menil, da je v času epidemi-
je bolj priporočljivo, da jih sve-
tniki oddajo v pisni obliki oz. 
pošljejo po elektronski pošti, 
da se seja ne zavleče predolgo, 
kar je nato ponovil tudi Bog-
dan Palovšnik (SD). Miran 
Omerzel (SLS) je vprašal, kdaj 
bo uresničena njegova pobuda 
za postavitev javne razsvetlja-
ve na sončno energijo pri av-
tobusnih postajališčih v Dednji 
vasi. Jožica Sušin (DeSUS) pa 
je predlagala, da bi se prosto-
ri v bivšem DU Brežice name-
nili izključno za stanovanjske 
potrebe, ker so bile tudi sobe 
tako urejene, za društva, ki si 
tam želijo imeti svoje prosto-
re, pa bi raje našli ustreznejšo 
lokacijo. 

 Rok Retelj

BLANCA – Kamni-
ta zložba pod nekda-
njo osnovno šolo na 
Blanci se je začela ru-
šiti, zato krajanke in 
krajane skrbi, da ne bi 
kamenje poškodovalo 
katerega izmed mimo 
vozečih vozil, predse-
dnik sveta KS Blanca 
Marjan Ločičnik pa je izpostavil potrebo po sanaciji. »Kamnita 
zložba, ki je poškodovana na dveh delih zaradi meteornih vod, ki 
prihajajo s pobočja, bo sanirana s sidriranjem in dodatno utrje-
na s kovinsko mrežo. Ta bo preprečevala morebitni zdrs kame-
nja na cesto,« odgovarja direktor Sadjarstva Blanca Jože Ratajc, 
saj kamnita zložba ob regionalni cesti Blanca–Sevnica (na foto-
grafiji) delno stoji na zemljišču, ki je v lasti omenjenega sadjar-
skega podjetja.  S. R.

KRŠKO, BRESTANICA – Po novem letu je bil za promet ponovno 
sproščen odsek lokalne ceste Videm–Sotelsko–Brestanica, na ka-
terem so od 9. novembra lani potekala dela na ureditvi 2,8 km 
dolge kolesarske povezave z ureditvijo obojestranskih pasov za 
vožnjo kolesarjev s pripadajočimi talnimi označbami ter izgra-
dnjo hitrostnih ovir, t. i. »ležečih policajev«, saj je na celotnem 
odseku hitrost omejena na 40 km/h. Pri tem naj pripomnimo, da 
so na celotnem odseku vozila in kolesarji enakovredni udeležen-
ci v prometu in da je prehitevanje kolesarja na pretežno ozkem 
cestišču dovoljeno le v primeru, ko lahko voznik motornega vo-
zila zagotovi 1,5 m bočne razdalje od kolesarja. Dela na ureditvi 
varnejše kolesarske povezave na levem bregu Save z Vidma in 
v nadaljevanju Sotelskega do navezave na brestaniško kolesar-
sko pot pri tunelu nekdanje ozkotirne rudniške železnice v bli-
žini brestaniške železniške postaje je izvajalo podjetje Asfalt Ko-
vač s Planine nad Sevnico.  B. M. 

Kamnito zložbo bodo sanirali

Označili so pasove za kolesarje
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Kot smo že poročali v prejšnji 
številki, je glasovanje o pokra-
jinski pripadnosti nekaj dni 
prej pokazalo, da so bistriški 
občani bolj za priključitev k 
Savinjski oz. Celjski pokrajini. 
Bistriški župan Franjo Debe-
lak je na seji ponovil, kar je iz-
rekel že v komentarju na izid 
glasovanja, in sicer da bo »pri-
družitev novi pokrajini mo-
rala biti s čim manj škode za 
našo občino«. Dodal je, da mu 
je sam predsednik Državnega 
sveta RS zagotovil, da bodo pri 
določanju pokrajin upoštevali 
mnenje občin, v katero pokra-
jino želijo iti. »Rezultat 75 % za 
Celjsko pokrajino je jasen,« je 
župan poudaril, da so se ljudje 
tako odločili in je treba spošto-
vati njihovo odločitev. »Glaso-
vanje je pokazalo, da ljudem ni 
toliko pomembno, kje je bolj-
ši razvojni potencial, ampak je 
na prvem mestu njihova pripa-
dnost,« je še povedal. Svetnik 
Simon Rogina je menil, da ne 
vidi problema v tem, da ne bi 
tudi z drugimi občinami in re-
gionalno razvojno agencijo us-
pešno sodelovali, medtem se 
po besedah Dušana Berkovi-
ča tako pomembna vprašanja 

Spoštovali so odločitev občanov
BISTRICA OB SOTLI – Vseh sedem svetnic in svetnikov je 19. februarja na 15. seji Občinskega sveta obči-
ne Bistrica ob Sotli dvignilo roko ter s tem samo še potrdilo izid glasovanja občank in občanov, ki so se ve-
činsko odločili za bodočo Savinjsko pokrajino. Njihova želja je sicer, da bi se ta imenovala Celjska.

vedno odločajo na premajh-
nem vzorcu ljudi (v Bistrici se 
je glasovanja udeležilo 30 % 
občanov z volilno pravico). Bi-
striški občinski svet je na seji 
sprejel še dva dodatna skle-
pa, in sicer da občina predla-
ga, da se pokrajina preimenu-
je v Celjsko in da se bodo vsi 
projekti, ki zadevajo bistriško 
občino, nadaljevali tudi ob pri-
ključitvi v novo pokrajino.

Želijo, da Gabronko vodi 
zaposlena oseba

Predstavnik MD Bistrica ob So-
tli Andrej Černelč je občinski 

upravi in svetnikom predsta-
vil delovanje Hostla Gabronka. 
Lani so imeli pet zaposlenih 
skozi različne projekte, letos je 
po njegovih navedbah situacija 
slabša, saj imajo samo dve za-
poslitvi, eno preko javnih del. 
»Vse ostalo so prostovoljske 
ure. V ekipi smo se pogovar-
jali o tem in vas moram ob-
vestiti, da pod temi pogoji ne 
bomo mogli več delati in da ne 
bomo podpisali nove pogodbe 
o upravljanju Hostla Gabronka, 
dokler se pogoji ne spremeni-
jo,« je izjavil ter ob tem izrazil 
željo in hkrati zahtevo, da ob-
čina omogoči zaposlitev neko-

mu, ki bo vodil hostel. Župan je 
pokomentiral, da bi bilo v tem 
primeru še najbolje najti neko 
srednjo pot, kajti tudi želja ob-
čine je, da je MD Bistrica ob So-
tli še naprej vpleteno v zgod-
bo Gabronke, še posebej ker so 
se po njegovih besedah s svo-
jimi aktivnostmi doslej zelo 
izkazali. Občinska finančnica 
Lidija Centrih je glede predlo-
ga odloka o proračunu občine 
za leto 2021, ki so ga drugič 
obravnavali, povedala, da po 
novem odpade že načrtovano 
zadolževanje, saj bodo občine 
prejele nepovratna sredstva iz 
državnega proračuna za urav-
noteženje razvitosti občin 
(skoraj 237 tisoč evrov). Med 
dodanimi večjimi postavkami 
so nakup Čepinove hiše, pri in-
vesticiji v razširitev telovadni-
ce in vrtca so predvidena tudi 
že prva izvedbena dela, name-
njajo tudi sredstva za sanaci-
jo plazu pri stanovanjskem 
objektu v Hrastju. Višina pro-
računskih prihodkov za letoš-
nje leto je slabih 2,5 milijona 
evrov, medtem ko so odhodki 
načrtovani v višini nekaj čez tri 
milijone evrov.
 Rok Retelj

Bistriški svetniki so potrdili izid glasovanja občanov.

Letno poročilo Medobčinske-
ga inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa občin-
skih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica je prisotnim predsta-
vil Martin Cerjak (vodja MI 
– SPO). Poročevalec je ponov-
no izpostavil kršitve zaradi na-
pačnega parkiranja predvsem 
v okolici sevniškega zdravstve-
nega doma ter ostalih javnih 
ustanov, zaradi česar so redar-
ji v lanskem letu izrekli 173 
opozoril in izdali 66 plačilnih 
nalogov. Redarji, ki bodo z za-
poslitvijo še ene osebe odslej 
opravljali kontrole tudi med 
vikendi, so med opravljanjem 
svojih nalog izdali tudi odred-
be za odstranitev zapuščenih 
vozil z javnih površin (v lan-
skem letu je bilo odstranjenih 
14 vozil, leto pred tem 6). Ve-
lik problem še vedno predsta-
vljajo črna odlagališča ter sme-
ti ob regionalnih cestah, ki jih 
vozniki običajno mečejo skozi 
okna vozil med vožnjo. Na pri-
mer tovrstnega onesnaževanja 
okolja na območju Impoljskega 
grabna v smeri proti Bučki je v 
razpravi opozoril Franc Povše, 
medtem ko je Tanja Novšak iz-
postavila neurejenost dela ob-
močja ob Drožanjski cesti, ki 
vodi na sevniški grad. Vodja 
medobčinskega inšpektora-
ta je svetnici odgovoril, da gre 
za zasebno parcelo in pristoj-
nosti inšpektorata so pri reše-

Izgradnjo stadiona bi omogočila pilotna stena
SEVNICA – V sevniški kulturni dvorani se je 24. februarja na 21. redni seji, prvi v letošnjem letu, zbral sevniški občinski svet ter obravnaval 32 točk dnevnega 
reda. Živahni razpravi sta se razvili po predstavitvi poročila medobčinskega inšpektorata ter o poteku izgradnje stadiona, kjer so bile v lanskem letu izvedene do-
datne geomehanske in geološke raziskave. Rešitev za plazovit teren naj bi bila pilotna stena, ki pa bo tudi podražila projekt.

vanju te težave omejene, glede 
odvrženih smeti pa bi bilo tre-
ba »potrkati na okoljsko zavest 
voznikov in tudi ostalih«. V lan-
skem letu so bile na določenih 
mestih v sevniški občini prvič 
opravljene meritve hitrosti in 
pri 960 mimo vozečih vozilih 
ni bilo zaznati  ekstremnih pre-
koračitev hitrosti (ugotovljeno 
je bilo 12 prekrškov). Ob tem 
so nekateri svetniki predlaga-
li še meritev hitrosti na glavni 
sevniški ulici - Kvedrovi cesti.

Izgradnja stadiona 
se bo podražila

O rezultatih dodatnih geome-
hanskih in geoloških raziskav 
ter o nadaljnjih postopkih za 
stabilizacijo terena za izgra-
dnjo stadiona v mestnem sre-
dišču, na katerega Sevničanke 
in Sevničani čakajo že več kot 
pol stoletja, je spregovoril prof. 
dr. Stanislav Škrabl z mari-
borske fakultete za gradbe-
ništvo, prometno inženirstvo 
in arhitekturo kot recenzent 
projekta. Za uvod se je sam 
predstavil kot oseba, ki je pov-
sod tam, kjer so težave s tle-
mi in po ogledu terena, kjer 
je načrtovana izgradnja nogo-
metnega igrišča z atletsko ste-
zo ter s športnimi objekti, je 
hitro prišel do zaključka, da 
se pojavljajo težave zaradi hi-
dravličnega loma tal. »Sesta-
va tal je zelo neugodna, kajti 

na globini od 10 do 12 metrov 
so prepustne peščene plasti, 
kjer je prišlo do plazenja zem-
lje zaradi vode pod pritiskom. 
Voda ima takšen tlak, da ima 
nivo na površini, peščene pla-
sti pa so prekrite z glino, ki to 
vodo zapira. Z odkopom se je 
vse skupaj zrahljajo in pobo-
čje je izgubilo ravnotežje …« 
je pojasnjeval ter svetoval, naj 
se pobočje, ki plazi, zavaruje in 
stabilizira s pilotno steno, ki bi 
v globino segala okoli 20 me-
trov – a ker bodo betonski ste-
bri zaprli vodno pot, je treba 
narediti še vrtine za vodo ter 
ustrezna sidra. Navedena reši-
tev pomeni podražitev izved-
be, a poročevalec je bil jasen: 
»Če si nekaj začel, dokončaj; 
najhujše je dati rep med noge 
in odnehati.« 

V razpravi, ki je sledila, je To-
maž Lisec med drugim ome-
nil, da je pri stabilizaciji pla-
zovitega terena še vedno več 
vprašanj kot odgovorov o smi-
selnosti nadaljevanja s kakršno 
koli sanacijo obstoječega sta-
nja, nov izračun v višini mili-
jon evrov za ureditev trenutne-
ga stanja na območju bodočega 
stadiona pa je po njegovem 
mnenju previsok. Miran Gru-
benšek je vprašal, kako bi se 
lahko uredilo območje brez pi-
lotne stene in odgovor recen-
zenta je bil kratek: »Potem se 
lahko poslovite od stadiona!« 
Rok Petančič je predlagal sa-
nacijo območja ter spremem-
bo namembnosti: »Ni nujno, da 
je tam stadion, lahko je samo 
atletska steza in še kakšne dru-
ge vsebine. Naselje, ki je zra-

ven, potrebuje še veliko več kot 
stadion, tudi dodatne parkirne 
površine itn.« V razpravo se je 
vključil še Rado Kostrevc kot 
predsednik odbora za družbe-
ne dejavnosti ter povedal, da 
so se člani odbora o omenje-
ni temi večkrat pogovarjali ter 
iskali primerne rešitve ter zak-
ljučil, da niso prepričani o smi-
selnosti sanacije: »Lani je bila  
ocenjena vrednost stabilizacije 
600 tisoč evrov, sedaj je že mi-
lijon, če bomo želeli še kaj na-
rediti, bo morda še kaj več ...« 
Vinko Knez je menil, da je tre-
ba upoštevati strokovno mne-
nje, Franc Povše je predlagal, 
da bi za strokovno mnenje zap-
rosili še dr. Ano Petkovšek z 
ljubljanske fakultete za grad-
beništvo in geodezijo. »Stadi-
on je strateški projekt in pri iz-
biri območja smo se odločili za 
Sevnico in ne za Radno. Sevni-
ca stadion potrebuje in tudi za-
služi,« je bil odločen Božidar 
Groboljšek in z njim se je stri-
njal Janez Kukec, medtem ko 
je Stanka Žičkar izrazila že-
ljo, da bi bil na naslednji raz-
pravi prisoten tudi projektant 
Metod Krajnc, medtem ko je 
Franca Pipana zanimala ma-
terialna odgovornost projek-
tantskega podjetja. Po zaklju-
čeni razpravi je župan Srečko 

Ocvirk povzel mnenja ter se 
zavzel za ureditev območja bo-
dočega stadiona. 

Vprašanja in pobude  

V zaključku občinske seje so 
prisotni postavili tudi nekaj 
pobud in vprašanj. Franca Pi-
pana je zanimalo, katero škro-
pivo so uporabljali delavci CGP 
Novo mesto pri škropljenju ce-
stnih bankin v upanju, da ni 
šlo za katera izmed prepove-
danih. Rok Petančič je izposta-
vil problem nezadostnega šte-
vila parkirnih mest v mestnem 
središču ter podal pobudo po 
celovitem načrtu ureditve do-
datnih parkirnih mest in o iz-
gradnji garažne hiše. Janez 
Šerjak bi želel rekonstrukci-
jo kanalizacijskega sistema z 
ureditvijo ulične razsvetljave v 
Kladnikovi in Cankarjevi ulici v 
Sevnici, kar je dopolnila Stan-
ka Žičkar še z ureditvijo ploč-
nika v smeri proti podjetju Li-
sca. Pobuda Tanje Novšak se je 
nanašala na preplastitev vo-
zišča v starem delu Sevnice, in 
sicer od odcepa za Florjansko 
ulico do železniškega prehoda 
na Gobavcih. Božidar Grobolj-
šek je svetoval cepljenje proti 
covidu-19.
 Smilja Radi

Plazenje pobočja ovira izgradnjo stadiona, na katerem je tudi 
ravninski del precej vodnat

�

�

�

KOSTANJEVICA NA KRKI – Občina Kostanjevica na Krki je ob-
javila javne razpise za sofinanciranje turističnih prireditev in 
projektov, o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja, s področja tehnične kulture, 
za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu, za 
sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstve-
nega varstva, za sofinanciranje programov za otroke in mladino 
ter za sofinanciranje programov in projektov na področju kultu-
re. Najdete jih na občinski spletni strani.  P. P.

Kostanjeviški javni razpisi
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V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti 
sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskr-
beti za zapuščene živali. 

Občina Radeče je 
skupaj s poslovni-
ma enotama Ve-
terinarske postaje 
Laško in Veterinar-
ske postaje Sev-
nica sprejela pre-
ventivni ukrep 
sterilizacije mačk 
in kastracije mač-
konov. Posega sta 
zelo pomembna 
za omejevanje ne-
kontroliranega raz-
množevanja ne-
zaželenih mačjih 
mladičev, zmanj-
šanja števila za-
puščenih živali in 
možnost okužb 
prenosljivih bolez-
ni. 
Sterilizacije in kastracije mačk bodo potekale do porabe proračun-
skih sredstev v poslovnih enotah Veterinarske postaje Laško d.o.o. 
in Veterinarske postaje Sevnica d.o.o. v Radečah. Cena sterilizacije 
za lastnika živali znaša 30,00 EUR/žival, cena kastracije za lastnika ži-
vali znaša 26,00 EUR/žival, Občina Radeče subvencionira 20,00 EUR/
žival, preostalo razliko do polne cene pa subvencionirata Veterinar-
ska postaja Laško oziroma Veterinarska postaja Sevnica. 
Subvencija je namenjena občanom Občine Radeče. Tisti, ki se od-
ločijo za sterilizacijo mačke ali kastracijo mačka po subvencionirani 
ceni, se za poseg lahko naročijo na: 
Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 
03/734-16-18)
Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)
Več o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na naslednjih 
povezavah: www.veterina-lasko.com ali www.veterina-sevnica.si.

Ponovno dovoljena uporaba igral, fitnes naprav 
in ostalih namenskih objektov na prostem

Občina Radeče in Štab civilne zaščite Občine Radeče sta v skladu z 
izboljšano epidemiološko situacijo od minulega petka naprej ponov-
no dovolila uporabo igral na vseh javnih otroških igriščih v občini, 
uporabo fitnes naprav in ostalih namenskih objektov na prostem. 
Uporabnike se še naprej poziva k doslednemu upoštevanju vseh ve-
ljavnih priporočil NIJZ za omejevanje širjenja koronavirusa, saj bodo 
le ob odgovornem obnašanju vseh uporabnikov igrišča tudi v pri-
hodnje lahko ostala odprta.

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk v občini Radeče

w w w . r a d e c e . s i

SEVNICA – V lanskem decembru je ekipa Študentskega kluba 
Sevnica organizirala dobrodelno akcijo, v kateri so zbirali hrano 
za ogrožene družine v lokalni skupnosti. V letošnjem februarju 
so v pustnem času s podarjenimi krofi, ki so jih delili mimoido-
čim na sevniških ulicah, pričarali nasmeh na obrazih številnih 
ljudi. Obdarili so tudi osebje ZD Sevnica, doma upokojencev, po-
licijske postaje, knjižnice in še nekatere. »Kljub temu da nam si-
tuacija ne dopušča druženja, ostajamo skupaj povezani. S to ge-
sto želimo spodbuditi vse mlade k prostovoljnem udejstvovanju. 
Poslanstvo naše mladinske organizacije je v skupnem povezova-
nju, pomoči in sodelovanju. Upamo, da nismo s pustom odgna-
li le zime, ampak tudi koronavirus,« je ob priloženi fotografiji 
sporočila predsednica Študentskega kluba Sevnica Eva Zaman. 
 S. R.

Študentska dobrodelnost 

Na Srednji šoli Sevnica je ob-
vezen del izobraževanja tudi 
praktično delo. »V programu 
frizer je bilo mogoče praktič-
ni del pouka izvajati v doma-
čem okolju. Dijakinje in dijaki 
so vadili pod vodstvom učite-

ljic praktičnega pouka prek 
video povezave na svojih lut-
kah, svoje frizerske veščine so 
lahko preizkusili tudi na do-
mačih modelih ter uredili pri-
česke svojim staršem, bratom, 

Praktični pouk na daljavo
je zlasti za mizarje težaven
SEVNICA – 22. februarja se je po skoraj štirimesečnem izobraževanju na daljavo živahen šolski utrip vrnil 
tudi na sevniško srednjo šolo, kjer se dijakinje in dijaki izobražujejo za poklica frizer in mizar. Vodstvo 
šole je izpostavilo težave z izvajanjem praktičnega pouka na daljavo. 

sestram ...« pojasnjuje ravna-
telj SŠ Sevnica Matjaž Prestor 
in nadaljuje, da za bodoče mi-
zarje posebnega učnega pripo-
močka ni, a so se učitelji pot-
rudili in kljub temu »zaposlili« 
dijake s praktičnim delom na 

daljavo, vendar se že kaže pri-
manjkljaj v znanju.

Poklicni srednješolski izobra-
ževalni programi imajo tudi 
obvezen del opravljanja pra-

kse pri delodajalcu. Le-to so 
zaključni letniki uspešno opra-
vili septembra in oktobra lani 
(še v času pred pandemijo), 
medtem ko se pojavlja težava 
za prvi in drugi letnik progra-
ma frizer, saj bi dijakinje in di-
jaki morali začeti s praktičnim 
usposabljanjem pri delodajal-
cih v prihajajočih dneh. »Fri-
zerski salon lahko trenutno iz-
vaja storitev samo eni stranki 
na 30 kvadratnih metrih in de-
lodajalci v tem trenutku nima-
jo pogojev, da sprejmejo naše 
dijakinje in dijake na delo,« po-

jasnjuje ravnatelj, »medtem ko 
mizarji v mizarskih delavnicah 
lahko opravljajo prakso.« 

Poleg omenjenega si edina 
sevniška srednja šola zadnja 
leta prizadeva za dogradnjo 
prizidka, v katerem bi uredili 
novo in sodobno delavnico za 
izvajanje praktičnega pouka v 
izobraževalnem programu mi-
zar, saj bi želeli dosedanji tri-
letni poklicni program nadgra-
diti s štiriletnim. 

 Smilja Radi

Dijakinje in dijaki pri praktičnem usposabljanju v šolski 
frizerski učilnici

Praktično delo v mizarski delavnici

BOŠTANJ – V nekdanjem gostišču Panorama, ki stoji na prek-
rasni razgledni točki, poteka preurejanje prostorov za izva-
janje predšolske vzgoje, s čimer Občina Sevnica sledi cilju 
po najmanj 90-odstotnem deležu vključenih otrok v vrtec, 
za kar so potrebni tudi urejeni prostori. 

Pred dobrim desetletjem je bila vključenost vseh predšolskih ot-
rok v vrtce v sevniški občini 65-odstotna, danes se ta odstotek 
giba okoli 85 odstotkov, a cilj občine je, da bi bilo v institucional-
no varstvo vključenih od 90 do 95 odstotkov najmlajših, vendar 
je treba za dosego tega cilja urediti prostore. Prostorsko stisko 
so pred leti v Krmelju rešili z izgradnjo novega in sodobnega vrt-
ca, v Sevnici bo konec aprila zaključena izgradnja prizidka k cen-
tralnem vrtcu Ciciban, v jeseni bo odprlo vrata po temeljiti pre-
novi nekdanje gostišče Panorama v Boštanju. Občina Sevnica je 
z lastnikom objekta (podjetjem GIP Kodrič, gradbeništvo in pre-
vozi d.o.o.) v dogovoru, da bosta po ustrezni preureditvi stavbe 
sklenila najemno pogodbo za del notranjih prostorov (klet, pri-
tličje, mansarda) s pripadajočimi zunanjimi površinami za izva-
janje vzgoje in varstva predšolskih otrok. 
»V obnovljenem objektu nekdanje restavracije Panorama v Bo-
štanju bosta urejeni dve igralnici prvega starostnega obdobja in 
dve igralnici drugega starostnega obdobja. Glede na normative za 
opravljanje predšolske vzgoje bi v nov vrtec lahko sprejeli maksi-
malno 28 otrok prvega starostnega obdobja in maksimalno 48 ot-
rok drugega starostnega obdobja. Uporaba objekta za namen iz-
vajanja predšolske vzgoje je predvidena v prihodnjem šolskem 
letu 2021/2022,« je sporočilo vodstvo sevniške občine.  S. Radi

Nekdanje gostišče bodo 
preuredili v vrtec

Po obnovi nekdanjega gostišča bo del prostorov ter zunanjih 
površin namenjenih vzgoji in varstvu predšolskih otrok.

SEVNICA – Na parkirišču P + R pri sevniški železniški postaji bo 
v bodoče brezplačno parkiranje omejeno na največ 12 ur, saj je 
bilo ugotovljeno, da posamezno parkirno mesto zasedajo vozi-
la tudi po več dni skupaj. Omenjen parkirni prostor je namenjen 
osebam, ki nadaljuje vožnjo z vlakom ali avtobusom. Na manj-
šem parkirišču med OŠ Sava Kladnika Sevnica in trgovino pa bo 
uvedena t. i. modra cona, kjer bo parkiranje prvo uro brezplač-
no, za vsako nadaljnjo uro pa bo treba v času od 6. do 16. ure pla-
čati 0,5 evra (izjema bodo nedelje in prazniki, ko bo parkiranje 
brezplačno).  S. R.

Časovna omejitev parkiranja 
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Na območju občine Krško je 
trenutno sicer že devet bodisi 
postajališč bodisi počivališč za 
avtodome, ki  so različno opre-
mljena oziroma zagotavljajo 
različno oskrbo, a tako veli-
kega in urejenega postajališča 
za avtodome, kot se trenutno 
gradi ob stadionu v Krškem, še 
ni. Prvo počivališče za avtodo-
me je bilo urejeno pri bazenu 
v Brestanici, kjer lahko kampi-
rata dva avtodoma istočasno, 
zagotovljena pa je voda, elek-
trika in možnost izpraznitve 
sanitarne kasete. Večje posta-
jališče, za osem avtodomov, je 
bilo nato urejeno ob ribnikih 
v Mačkovcih, uporabniki imajo 
zagotovljeno elektriko, vodo, 
izpust odpadne vode in WC ka-
set. Ostala postajališča so še na 
lokacijah: Gostišče Senica, Tu-
ristična kmetija Hribar v Pod-
bočju, Gostilna Pečnik, Stadi-
on Matije Gubca, parkirišče pri 
igrišču Šajspoh pri Občini Kr-
ško in Raceland. »Obiskanost 
je precejšnja. Ob ribnikih Mač-
kovci poznamo izkušnje turi-
stov, ki so bili zelo zadovoljni 
z lokacijo in se tudi vračajo,« 
pravijo na Občini Krško.

Avtodomarski turizem je zago-
tovo tržna niša, na katero kaže-
jo tudi vsi trendi na evropski 

Stavijo na avtodomarje
KRŠKO – Na južni strani krškega stadiona, ob ograji teniških igrišč, se je začelo urejanje postajališča za av-
todome. Občina Krško bo na tem degradiranem območju ob Savi v okviru projekta Doživi energijo Save do 
konca maja uredila 12 parkirnih mest za avtodomarje, dela pa izvaja podjetje Kostak.

ravni. Turisti čedalje pogoste-
je iščejo destinacije v naravi, 
trendi kažejo na razvoj indi-
vidualnega turizma z manjši-
mi nastanitvenimi obrati in 
avtodomarskim turizmom. 
»Tudi po raziskavah STO se 
bo odstotek avtodomarske-
ga turizma v naslednjih letih 
višal, zato je smotrno vlaga-
ti v nova postajališča in z nji-
mi povezati tudi okoliško po-
nudbo. Avtodomarske turiste 
je treba obveščati preko spleta 
ali s pomočjo interaktivnih ta-
bel na lokacijah, in sicer pred-
vsem o tematskih in pohodnih 
poteh, ki morajo imeti GPS tra-
se, ponuditi ugodnosti pri vi-

narjih in v restavracijah in jih 
obveščati o aktualnih lokal-
nih dogodkih (šport, kultura). 
Prav tako je lahko pomemben 
pristen stik z lokalnimi kmeti 
in njihovo ponudbo,« se zave-
dajo na občini.

Ribe v turistično ponudbo 
za avtodomarje

Kot je bilo omenjeno, je ure-
janje postajališča – vrednost 
investicije znala okoli 180 ti-
sočakov – del projekta Doživi 
energijo Save, financiranega 
iz EU sklada za pomorstvo in 
ribištvo. V projektu poleg ob-
čine sodelujejo še CPT Krško, 

Ribiška družina Brestanica – 
Krško, Agro Posavje in Ribo-
gojstvo Colarič, temelji pa na 
ugotovitvi, da je ena od ključ-
nih prepoznavnih in tipičnih 
surovin kulinarike v naših kra-
jih tudi riba iz posavskih voda 
in ribogojnic. »S projektom že-
limo ribe vključiti v turistično 
ponudbo, prilagojeno za avto-
domarje, ki so naklonjeni raz-
iskovanju narave, kolesarjenju 
in uživanju v lokalni gastrono-
miji,« pravijo na občini o ciljih 
dobrih 230 tisoč evrov vred-
nega projekta, pri katerem 
pričakujejo 170 tisočakov iz 
omenjenega sklada, ostalo pa 
bo delež občine. V okviru pro-
jekta bodo tako razvili nov tu-
ristični produkt, usposobili 
ribiške vodnike, oblikovali do-
živetje z ribičem na reki Savi 
z zgodbami, trasirali novo da-
ljinsko kolesarsko pot z ener-
getskimi točkami, izvedli de-
lavnice na temo krapolova na 
reki Savi ter z ureditvijo avto-
domarskega postajališča revi-
talizirali degradirano območje 
ob reki. Projekt vključuje tudi 
nabavo dveh ribomatov (gre 
pa za strošek partnerja Ribo-
gojstvo Colarič), ki ju bodo naj-
kasneje do marca namestili na 
tržnicah na Vidmu in v Breži-
cah. Peter Pavlovič

Do konca maja bodo ob ograji teniških igrišč uredili 12 
parkirnih mest za avtodomarje.

Zdravstveni dom Krško, pod 
katerega streho deluje še Le-
karna Krško, ima skupno kva-
draturo 4.779,30 m2, od tega je 
za potrebe Lekarne Krško obli-
kovana etažna lastnina velikos-
ti 291,30 m2, večinski del povr-
šin pa se uporablja za potrebe 
Zdravstvenega doma Krško. 
Obseg potreb zdravstvenega 
doma se je v letih od 2003 do 
danes bistveno povečal, tako 
da je uprava javnega zavoda 
spreminjala namene posamič-
nih prostorov in tako omogo-
čila izvajanje potrebnih nalog. 
V letu 2020 je dodatne potre-
be oblikovala obravnava bol-
nikov s covidom-19, zaradi če-
sar so na zunanjih površinah 
vzpostavili začasne objekte 
(šotor in kontejnerje), ki omo-
gočajo nujno delo, nikakor pa 
niso primerni za dolgotrajno 
izvajanje nalog. »V Zdravstve-
nem domu Krško se zaradi ši-
ritve zdravstvenih programov 
soočamo s prostorsko stisko 
v obstoječem objektu. Za kva-
litetno nudenje zdravstvenih 
storitev in obvladovanje  epi-
demiološke situacije v prihod-
nje potrebujemo zagotovitev 
dodatnih prostorov,« pravi di-
rektorica krške 'hiše zdrav-
ja' Tatjana Fabjančič Pavlič. 
»Predvsem si želimo, da bo z 
dodatnimi prostori omogočena 

Krško »hišo zdravja« bodo širili
KRŠKO – Stavba Zdravstvenega doma krško, ki je v začetku leta postala 'polnoletna' – odprli so jo namreč 
januarja 2003 –, bo v naslednjih letih dobila prizidek. Občina Krško je pred kratkim že objavila javno naro-
čilo za izdelavo idejne zasnove za dozidavo objekta.

širša dostopnost do preventiv-
nih  in zdravstveno vzgojenih 
programov ter fizična dosto-
pnost do prostorov Razvoj-
ne ambulante s Centrom za 
zgodnjo obravnavo predšol-
skih otrok. Korak naprej bodo 
predstavljali prostori ambu-
lante za vročinska stanja, ki 
bodo omogočili ločeno in var-
no obravnavo  v zato namenje-
nih prostorih in izolaciji,« še 
dodaja. 

S prostorsko stisko se v zadnjih 
letih srečuje tudi Lekarna Kr-
ško, ki na zagotovljeni kvadra-
turi 291,30 m2 ne more učin-
kovito izvajati svoje dejavnosti. 
»V Lekarni Krško želimo pove-
čati število izdajnih mest, kar 
bi za prebivalce občine Krško 
pomenilo večjo dostopnost do 

naših storitev na enem mestu. 
Zaradi povečanja nabora zdra-
vil in medicinsko tehničnih 
pripomočkov postaja Lekar-
na Krško premajhna. Zdajšnja 
prostorska umestitev v dveh 
etažah predstavlja veliko fizič-
no obremenitev zaposlenih. 
Zato si želimo nove prosto-
re, ki bodo bolj optimalno in 
funkcionalno služili namenu. 
V času korona krize smo nale-
teli na mnoge težave tako s pre-
zračevanjem, ki je skupno z ZD 
Krško, kot s prevzemom zdra-
vil za okužene osebe, vendar 
bi z izgradnjo novih prostorov 
lahko že vključili rešitve,« pra-
vi direktorica lekarne Simo-
na Jalovec Pavlovič v želji, da 
bi z novimi prostori uporabni-
kom storitev ponudili hitrejšo 
in kvalitetno oskrbo ter razvoj 

novih storitev v lekarništvu v 
občini, zaposlenim pa omogo-
čili dobre pogoje za delo.

V obeh javnih zavodih so v so-
delovanju z Občino Krško, ki je 
imela posluh za njihove potre-
be, pristopili k izdelavi idejne-
ga načrta in pridobitvi ustre-
zne dokumentacije za izvedbo 
projekta. V naročilu za izde-
lavo idejne zasnove je pred-
videna izgradnja prizidka na 
zelenici severno od obstoje-
čega objekta, in sicer v obse-
gu 1380 m2 za potrebe Zdra-
vstvenega doma Krško in 650 
m2 za potrebe Lekarne Krško. 
Prostori za lekarno so predvi-
deni v pritličju prizidka, s tem 
pa se bodo sprostili njeni dose-
danji prostori. Občina kot na-
ročnik od ponudnikov priča-
kuje izdelavo idejnih zasnov 
za umestitev prizidka v dveh 
variantah, nato pa bo izbrala 
dva izvajalca, ki bosta izdela-
la vsak dve varianti idejne za-
snove. Ponudbe zbirajo do 22. 
marca. Na občini sicer pravi-
jo, da je o časovnici projekta še 
prezgodaj govoriti, po izdela-
vi idejne zasnove pa bodo lah-
ko naredili oceno stroškov, na 
podlagi katere bodo lahko na-
črtovali financiranje in termin-
ski okvir izvedbe. 
 Peter Pavlovič

Prizidek bodo zgradili na zelenici na severni strani objekta.

KRŠKO – Potem ko so konec lanskega novembra z zaključ-
kom prve faze projekta oz. izgradnjo 950 m2 velikega pri-
zidka k obstoječemu objektu vanj preselili operativne ga-
silce, se nadaljuje posodobitev objekta PGE Krško.

Druga faza projekta zajema obnovo 950 m2 površin v obstoje-
čem objektu, predvsem menjavo talnih oblog in elektro inštala-
cij ter prenovo učilnic in pisarn. V tretji fazi so najprej porušili 
najstarejši, 50 let star del objekta, v katerem so domovali gasil-
ci PGD Videm ob Savi, zdaj pa gradijo nadomestni objekt. Kot je 
pojasnil vodja operative na PGE Krško Anton Starc, so dela pri 
obnovi obstoječega objekta že v zaključni fazi, nadomestna grad-
nja pa prav tako lepo napreduje oz. je trenutno v izdelavi železna 
konstrukcija za zalivanje z betonom. V tem delu bodo pridobili 
še okoli 800 m2 novih površin, na katerih bodo razširili garaž-
ne prostore, svoje prostor bodo pridobili tudi gasilci – potaplja-
či, orodjarna in pralnica, poleg tega bodo nove prostore, tako dve 
garaži kot pisarne, dobili v PGD Videm ob Savi, nekaj prostorov 
pa tudi Gasilska zveza Krško in Civilna zaščita Krško.
Celoten projekt, s katerim bo Krško dobilo sodoben gasilski cen-
ter z 2800 m2 uporabnih površin, bo, kot smo že večkrat zapisali, 
predvidoma zaključen še letos. 3,2 milijona evrov vredno nalož-
bo, katere izvajalec je družba Kostak, večinsko financira Občina 
Krško, delno pa pri tem sodeluje tudi PGE Krško. V nadaljevanju 
je za objektom, na prostoru nekdanje belilnice in bazena, pred-
videna še izgradnja poligona z 12-metrskim vadbenim stolpom. 
 P. Pavlovič

Prizidek raste še na drugi strani

Objekt PGE Krško, ki je lani praznovala 40-letnico delovanja, 
dobiva nov prizidek še na zahodni strani.

SENOVO – Kmalu se bo lahko prek 150 predšolskih otrok s Se-
novega, vključenih v tamkajšnji vrtec pri osnovni šoli, s svoji-
mi učiteljicami in vzgojiteljicami preselilo v novozgrajen 7+1 
oddelčni vrtec, ki se nahaja v ograjenem prostoru med nek-
danjo rudniško upravno zgradbo, Ulico 1. maja in Senovškim 
potokom. Kot nam je povedal ravnatelj šole XIV. divizije Vin-
ko Hostar, je novogradnja že v celoti zaključena in tudi opre-
mljena. Medtem ko je vrtec v postopku pridobivanja uporab-
nega dovoljenja, potekajo še zadnja ureditvena dela v njegovi 
okolici in zasaditve, v notranjih prostorih pa izvajalci odprav-
ljajo pomanjkljivosti, odkrite na tehničnem pregledu objekta. 
»Če smo toliko let čakali na nov vrtec, bomo počakali tudi še 
teden, dva ali mesec dni, če bo treba, da bo vrtec res v celoti 
nared za otroke ter zaposlene,« je še povedal ravnatelj.  B. M.

031-224-569

VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE

UREJANJE OKOLICE
  košnja trave okoli hiš in večjih travnatih površin
  košnja v vinogradih, sadovnjakih, strmih pobočjih, grapah
  mulčanje vseh vrst
  obrezovanje živih mej in grmovnic
  frezanje in lopatanje oz. štihanje vrtov
 Za seboj pospravimo in odpadke po naročilu tudi odpeljemo.

KOMBI PREVOZI 
(selitve pohištva in opreme, odvoz odpadkov)

UR-KO d.o.o., 
Velika vas 50c, 8273 Leskovec pri Krškem
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PROIZVODNJA – FEBRUAR 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 1* TG - - 353 - 10 - 1 -

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

PB 3* TG - - 371 - 35 - 2 -

PB 4* ZP 0 - 162 - 7 - 2 -

PB 6 ZP <1 - 49 50 4 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB6
788.073 19 11

CPB 18, 8280 Brestanica

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

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

POSAVJE – Skladno s trenu-
tnimi razmerami Regional-
na razvojna agencija Posavje 
skupaj z devetimi projektni-
mi partnerji vse aktivnosti v 
okviru projekta INNO INDU-
STRY programa INTERREG 
EUROPE izvaja preko sple-
ta. Tako so v zadnjem obdob-
ju organizirali več kot deset 

spletnih dogodkov, na katerih 
so partnerji izmenjavali dob-
re prakse ter se spoznali z ra-
zvojem akcijskih načrtov. V 
okviru partnerskega srečanja 
v decembru so bili projektni 
partnerji enotni, da je trenu-
tna situacija močno spreme-
nila način dela in aktivnosti v 
projektu, zato je RRA Posavje 

kot vodilni partner v projek-
tu na podlagi dogovora s sku-
pnih sekretariatom s sedežem 
v Franciji oddala vlogo za po-
daljšanje projekta za obdobje 
šestih mesecev. Izvajanje pro-
jekta, katerega skupna vred-
nost znaša 1.637.941 evrov, 
se je tako podaljšalo do 31. 1. 
2023.  Vir: RRA Posavje

Podaljšali projekt INNO INDUSTRY

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

Tovarniška 3, Krško

NOVO MESTO, BREŽICE – V 
skupini Avto Krka so v 24 le-
tih delovanja ustanovili 29 
enot po celi Sloveniji, v letoš-
njem jubilejnem letu pa so pri-
čeli s projekti novih enot, med 
drugim tudi v Brežicah, so po-
udarili na novinarski konferen-
ci podjetja, ki je potekala 24. fe-
bruarja v Novem mestu. Novo 
enoto bodo zgradili pri trgovini 
Hofer, kjer načrtujejo izgradnjo 
4.000 m2 velikega trgovskega 
centra, v sklopu katerega bo 
tudi enota tehničnih pregle-
dov, prostore trgovskega cen-
tra pa bodo vsebinsko zapolnili 
s približno desetimi najemniki. 
Izvedbo projekta načrtujejo še 
v letošnjem letu.

Sicer pa je v skoraj četrt stole-
tja dolgem obdobju iz skupi-
ne 15 zaposlenih nastala sku-
pina Avto Krka, ki sedaj šteje 
497 zaposlenih in še raste. Na 
letnem nivoju poskrbijo za več 
kot pol milijona vozil. So po-
memben partner v sodelo-
vanju z Agencijo za varnost v 
prometu ter Ministrstvom za 
infrastrukturo. Njihove stran-
ke bodo lahko na vseh enotah 
opravile tehnični pregled vo-
zila, postopke registracij, kon-
trolo skladnosti vozil, bolj zna-
no kot homologacijo, kontrolo 
tahografov in zavarovanja. Ve-
lika novost se odpira na zava-
rovalnem področju, saj lahko 
stranke na vseh enotah poleg 

sklenitve avtomobilskega za-
varovanja sklenejo katero koli 
drugo vrsto zavarovanj, kot za-
varovalni posredniki pa svetu-
jejo tudi pravnim osebam. V 
skupini Avto Krka so aktivni, 
odzivni in družbeno odgovor-
ni, z lokalno skupnostjo sode-
lujejo v različnih programih in 
projektih, vključno s tistimi, ki 
se izvajajo na področju oza-
veščanja varnosti v prometu. 
Ob vstopu v 25. leto delovanja 
bodo vsem osnovnošolskim 
knjižnicam v Sloveniji pokloni-
li komplet iger Krki ne jezi se in 
slikanico Zajček Gal – Varnost v 
prometu, ki je prirejena v slo-
venski znakovni jezik. 
 Vir: Avto Krka

Novo enoto bodo gradili tudi v Brežicah

Vlečnica, ki so jo na Planini 
uredili konec 80. let prejšnje-
ga stoletja (sredi 90. let pa do-
dali še drugo, krajšo), se je po 
približno poldrugem desetle-
tju delovanja smučišča, ki je 
privabljajo smučarje ne le iz 
Posavja, ampak tudi z obmo-
čja Novega mesta in celo Za-
greba, zadnjič zavrtela v zimi 
2002/2003. Nato v Smučar-
skem klubu Krško, ki je uprav-
ljal s smučiščem, niso več do-
biti obratovalnega dovoljenja 
zanjo, pa tudi upravljanje je fi-
nančno in kadrovsko preraslo 
društvene možnosti. Od takrat 
naprej vlečnici z vstopnima 
postajama in smučarska koča 
na vrhu smučišča samevajo in 
propadajo. Planina je sicer ves 
čas priljubljena točka izletni-
kov, pohodnikov, kolesarjev in 
ostalih, željnih gibanja v naravi 
in lepih razgledov. To zimo, ko 
je bilo snega kar precej, smu-
čišča in občinske meje pa za-
prte, je bilo parkirišče na vrhu 
smučišča nekajkrat tako polno, 
da so morali posredovati tudi 
policisti, saj je bilo število obi-
skovalcev v nasprotju z ukrepi 
proti širjenju epidemije.

Planina ima potencial

Pobudo za oživitev Planine 
je na zadnji seji krškega ob-

činskega sveta podal občin-
ski svetnik in predsednik sve-
ta KS Podbočje Jani Barbič. »V 
letu 2004/2005 je bil predsta-
vljen projekt za zimsko-letni 
rekreacijski center na Plani-
ni, imeli smo tudi sestanek 
med občinsko upravo, krajev-
no skupnostjo, vaščani, Smu-
čarskim klubom Krško, ven-
dar zaradi nesoglasij ni prišlo 
do realizacije, tako da je ta pro-
jekt obstal v arhivu,« je dejal 
in opozoril na propadanje že 
omenjenih objektov (vlečnica 
verjetno ni več uporabna) in 
predolg postopek legalizaci-
je smučarske koče. »V letošnji 
zimi sem imel kar nekaj klicev 
interesentov, ki so spraševali, 

kdo je lastnik koče in ali bi se 
jo dalo dobiti v najem. Vsake-
mu povem, da je v postopku le-
galizacije, ki res dolgo traja. V 
času neobratovanja so odklo-
pili še elektriko, tako da mo-
ramo prireditve na Planini iz-
peljati s pomočjo agregatov. 
Do koče in lovskega bivaka, ki  
ga je zgradila Lovska družina 
Podbočje, bi bilo treba z mej-
nega prehoda napeljati vodo 
in elektriko, kar mislim, da ne 
bi bil tako velik strošek,« je 
nadaljeval in predlagal, da se 
v predalih poišče projekt ure-
ditve Planine, se pregleda in 
priredi trenutnim razmeram, 
pri tem pa bi morala po nje-
govem mnenju vidnejšo vlogo 

opraviti tudi Center za podje-
tništvo in turizem Krško ter 
Regionalna razvojna agencija 
Posavje in za projekte pridobi-
ti sredstva za razvoj, saj je ob-
močje obmejno in tudi degra-
dirano. »Mladi vidijo razvojni 
potencial na Planini, tudi z nji-
hove strani sem dobil pobudo, 
da se nekaj naredi,« je še do-
dal in naštel nekaj predlogov, 
kot so adrenalinski park, pot 
med krošnjami (kot je na Rog-
li ), downhill proga za kolesar-
je (ki jo že imajo, a neorgani-
zirano in na škodo lastnikov), 
proga za štirikolesnike …  

Občina želi zasebno pobudo

»Občina v takšnem projek-
tu zagotovo vidi perspektivo. 
V prostorskem načrtu so na 
tej lokaciji (bivše smučišče in 
koča) površine po namenski 
rabi določene kot območja ze-
lenih površin in posebne rabe. 
Zadeve se na tej lokaciji pred-
vsem zatikajo zaradi dolgot-
rajnega urejanja lastništev ze-
mljišč,« na vprašanje, ali vidijo 
perspektivo v teh idejah, odgo-
varjajo na občini, najraje pa bi 
videli, da bi projekt 'obujanja 
nekdanjega smučišča' izvajali 
skupaj z zasebnim investitor-
jem, saj bi bila verjetnost re-
alizacije v tem primeru zago-

tovo že s finančnega stališča 
večja, svojo nalogo pa vidijo 
predvsem v zagotovitvi pro-
storskih pogojev, ki investitor-
jem omogočajo vlaganja. »Lo-
kacija je gotovo zelo zanimiva 
in atraktivna, predvsem za vse 
bolj priljubljeno pohodništvo 
kot tudi za ureditev tekaških 
stez, nekaj idej je bilo tudi za 
ureditev t. i. downhill prog. A 
težava je predvsem v tem, da 
je lastnina večinoma zaseb-
na; vse bolj nepredvidljivo je 
za zimske športe tudi vreme,« 
pravijo na občini. Izpostavlja-
jo možnost koncepta uredi-
tve landart (gre za niz več ar-
hitekturnih, oblikovalskih in 
umetniških instalacij, ki pred-
stavljajo novo vrsto doživljaj-
skega turizma na območju ce-
lotne občine), za katerega so za 
vinorodni podokoliš Gorjan-
ci že pridobili idejno zasnovo, 
ki na lokaciji nekdanjega smu-
čišča predvideva dve uporab-
ni instalaciji. Prva je naravni to-
bogan, umeščen na drugo stran 
nekdanjega smučišča, ki se z 
zasnovo približa smučarskim 
krivinam, na travno čistino 
nekdanjega smučišča pa ume-
šča vijugasti instalaciji kot spo-
min na nekdanje smučišče. »A 
zopet je za vse to potrebno so-
delovanje lastnikov zemljišč,« 
dodajajo na občini.

In kaj pravijo domačini? Franc 
Stipič, ki je pred leti občini pro-
dal zemljišče na vrhu smučišča, 
na katerem sta parkirišče in 
smučarska koča, podpira ide-
jo, da se s tem območjem nekaj 
naredi. Pravi, da ga pohodniki, 
kolesarji, sankači in ostali, ki 
se zgrinjajo v vas, ne motijo in 
da je »bolje, da se nekaj doga-
ja, kot da je vse mrtvo«. Tudi 
predstavnik mlajše generacije 
Jože Turk pozdravlja ideje o 
oživitvi Planine, a je skeptičen 
do tega, da bi na tej nadmorski 
višini, ob predpostavki zgolj 
naravnega snega, lahko renta-
bilno delovalo smučišče, razen 
če bi občine, poleg krške mor-
da še katera sosednja, zagoto-
vile sredstva za nekaj dni dob-
rih zimskih razmer. »Glede na 
to, da je manjša vlečnica v celo-
ti na moji zemlji, jo z veseljem 
brezplačno prepustim zimskim 
radostim,« pravi. Po njegovem 
mnenju se je sicer treba bolj 
osredotočiti na letni turizem 
s postavitvijo nove koče, igri-
ščem ipd. »Vsekakor je škoda, 
da takšna točka, kot je Planina, 
ni bolj izkoriščena. Mislim, da 
nam bo moralo enkrat postati 
jasno, da ni vse v betonu in as-
faltu, ampak je tudi v takšnih 
naravnih danostih in doživetju, 
ki se ga ne da kupiti.«
 Peter Pavlovič

Bomo potencial, ki ga ima Planina, znali izkoristiti?
PLANINA NAD PODBOČJEM, KRŠKO – Nekdanje smučišče Planina nad Podbočjem in planota nad njim sta v minuli zimi, ki je bila dokaj radodarna s snegom, poleg 
tega pa so bila zaradi epidemije smučišča zaprta in je veljala prepoved prehajanja občinskih meja, pritegnila precej več obiskovalcev kot običajno. S tem so seve-
da oživele tudi ideje o oživitvi smučišča oz. ureditvi zimsko-letnega športnorekreacijskega centra. 

Dostop na planoto so morali motornim vozilom preprečiti, saj 
so delala škodo na poteh in kmetijskih zemljiščih.
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Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj 

kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v 

energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo 

za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo 

vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni 

letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in 

njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.

Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno 
je lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Izračunajte,  
koliko bi prihranili  
z lastno sončno 
elektrarno. 

EC
E 

d.
o.

o.
, V

ru
nč

ev
a 

2 
a,

 3
00

0 
Ce

lje

Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.  

Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce. 
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Medtem ko je SURS že obja-
vil skupno število smrti v letu 
2020 na območju države, za-
enkrat sicer kot začasen poda-
tek, pa še pridobiva in obdelu-
je podatke o številu smrti po 
statističnih regijah in občinah, 
ki jih pridobiva in obdeluje iz 
matičnega registra Direktora-
ta za upravne notranje zade-
ve pri Ministrstvu za notranje 
zadeve, zato z navedenima po-
datkoma tudi mi ne moremo 
operirati. Lahko pa na podlagi 
delnih podatkov, ki smo jih pri-
dobili s strani pogrebnih služb 
pri komunalnih podjetjih v Po-
savju za obdobje mesecev ok-
tober–december 2020 ter ja-
nuar 2021, v katerega so se 
zaradi po dva tedna in več dni 
trajajočih čakanj na upepeli-
tev pokojnika zavlekli pokopi 
umrlih v zadnji četrtini mese-
ca decembra, že predvideva-
mo, da bo skupna bilanca šte-
vila smrti prebivalcev Posavja 
v letu 2020 prvič presegla šte-
vilo 900 (v letu 2019 skupno 
823 smrti).  

Ni dvoma, da bo višji smrtnosti 
v minulem letu botrovalo šte-
vilo umrlih za posledicami 
okužbe s covid-19. V mese-
cih oktober–december 2020 
je namreč po podatkih NIJZ v 
posavskih občinah za posle-
dicami okužbe umrlo kar 113 
občank in občanov, v januarju 
2021 pa še 49. Po metodolo-
giji je namreč smrt zaradi co-
vid-19 pri posamezniku potr-
jena, v kolikor je ta nastopila v 
28 dneh po potrjeni okužbi, ne 
glede na to, ali je imela oseba 
pridruženo bolezen, ki bi lahko 
povzročila smrt; izkupičku co-
vid smrti pa se prištevajo tudi 
pokojne osebe, pri katerih je 
bila okužba potrjena po smrti, 
torej z obdukcijo. Podatke o 
številu opravljenih pokopov v 
mesecih oktober 2020–janu-
ar 2021 smo pridobili s strani 
pogrebnih služb pri Komuna-
li Brežice, Kostaku Krško, Ko-
munali Sevnica in Komunali 
Radeče. Pri tem smo končno 
število pokopov v navedenih 
mesecih in v primerjalnem ob-
dobju 2019 prejeli le pri pod-

Smrtnost se je v minulih mesecih 
tudi v Posavju opazno zvišala
SLOVENIJA, POSAVJE – Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) je v minulem letu umrlo 23.891 
prebivalcev Slovenije, kar je najvišje število umrlih na letnem nivoju po 2. svetovni vojni, ali 3.303 prebi-
valci več kot v letu 2019 (20.588). Žal iz črne statistike ni izvzeto niti Posavje.

jetju Kostak Krško, v katerem 
so upravljavec vseh pokopali-
šč na območju krške in kosta-
njeviške občine, medtem ko so 
po ostalih občinah pokopališča 
v večini še v upravljanju kra-
jevnih skupnosti, na območju 
katerih se nahajajo pokopali-
šča, na njih pa pokope opravlja 
več izvajalcev pogrebne služ-
be. Prav tako nismo mogli za-
jeti števila pokopov v bistriški 
občini, saj v njej pogrebne sve-
čanosti pretežno opravljajo iz-
vajalci, ki imajo sedež izven re-
gije Posavje.

Manj pokopov le v Radečah

Po podatkih pogrebne službe 
družbe Kostak je bilo v štirih 
mesecih (oktober 2020–janu-
ar 2021) opravljenih skupno 
161 pokopov, kar je 45 poko-
pov več kot v enakem primer-
jalnem obdobju v letu pred 
tem (oktober 2019–janu-
ar 2020), ko je bilo opravlje-
nih skupno 116 poslovilnih 
svečanosti od pokojnikov. V 
oktobru 2020 so opravili 32 
pokopov (okt. 2019: 23), v 
novembru 36 pokopov (nov. 
2019: 34), v decembru 46 po-
kopov (dec. 2019: 34) in v ja-
nuarju 2021 47 pokopov (jan. 
2020: 33). Kot so nam sporo-
čili iz družbe Kostak, se zaradi 
daljšega čakanja na upepelitev 
svojci niso v večji meri odločali 

za pogrebe pokojnikov v krsti 
in se delež klasičnih pokopov 
v primerjavi z meseci leto pred 
tem ni spremenil (delež klasič-
nih pokopov je znašal 22 %). 
Pri  zaposlenih v pogrebno-po-
kopališki službi niso zabeležili 
okužb, ki bi bile povezane z iz-
vajanjem dejavnosti. 

V Komunali Brežice so v štirih 
mesecih opravili kar 152 po-
kopov ali 49 več kot leto pred 
tem: v oktobru 2020 32 poko-
pov (okt. 2019: 23), v novem-
bru 36 (nov. 2019: 31), v de-
cembru 34 (dec. 2019: 25) in 
v januarju 2021 50 pokopov 
(jan. 2020: 25). Tudi v brež-
iški občini prevladujejo žarni 
pokopi, so pa v obdobju dru-
gega vala epidemije v pogreb-
ni službi Komunale Brežice 
obravnavali  štiri primere, pri 
kateri so se svojci zaradi dalj-
šega čakanja na upepelitev od-
ločili za klasičen pokop. Kot je 
izpostavil vodja pogrebne eno-
te pri podjetju Mitja Stergar, 
so v času epidemije opravljali 
povečan obseg dela na račun 
brežiške bolnišnice oz. v njej 
v času epidemije vzpostavlje-
nega covid oddelka, iz katere-
ga so v njihovi pogrebni službi 
prevzeli veliko število pokojni-
kov, ki so bili zatem pokopani v 
Murski Soboti, Kočevju, Ribni-
ci in tudi Ljubljani. Komunala 
Brežice je sicer upravljavec le 
pokopališča v mestu Brežice.

Do izbruha jesenskega vala 
epidemije so na Komunali Sev-
nica beležili v povprečju 8,8 
pogreba na mesec, kar je bilo 
pod letnim povprečjem, po iz-
bruhu epidemije pa se je sta-
nje spremenilo, saj se je števi-
lo pokopov, ki so jih opravili, 
zvišalo: v oktobru 17, v no-
vembru 14, v decembru 16 in 
v januarju 2021 celo 20. Ker 
tudi Komunala Sevnica ne iz-
vaja pogrebne službe na ob-
močju celotne občine, so pra-
vi pokazatelj porasta števila 
opravljeni prvi prevozi v okvi-
ru njihove 24-urne dežurne 

službe, ki jo izvajajo na obmo-
čju celotne občine. Teh je bilo 
v oktobru 24, novembru 14, v 
decembru osem in v januarju 
2021 15 primerov prvih pre-
vozov. Skupno število pokopov 
oktober 2020–januar 2021 je 
znašalo 67, od tega je bilo šest 
klasičnih, ostali pa žarni, v ob-
dobju oktober 2019–januar 
2020 pa se je število pokopov 
ustavilo pri številki 47. Kot do-
dajajo na sevniški komunali, ni 
zanemarljivo dejstvo, da se na 
območju občine nahajajo kar 
trije domovi za upokojence in 
oskrbovance, v katerih prebi-
va zdravstveno najbolj ranlji-
va populacija.

S Komunale Radeče, ki je 
upravljavec pokopališča v Ra-
dečah, sicer pa se pokopališči 
nahajata še v Svibnem in Vr-
hovem, so nam sporočili, da 
so v obdobju obravnavanih 
mesecev izvedli skupno de-
set pogrebov več kot leto pred 
tem, in sicer v oktobru 2020 
šest pokopov (okt. 2019: 3), v 
novembru osem pokopov (nov. 
2019: 4), v decembru dva po-
kopa (dec. 2019: 3) in v janu-
arju 2021 osem pokopov (jan. 
2020: 4). Sicer je bilo skupno 
število pokopov na radeškem 
pokopališču v letu 2020 celo za 
tri nižje kot v letu 2019, saj se 
je na tamkajšnjem pokopališču 
skozi leto 2020 zvrstilo 37 žar-
nih pokopov, v letu 2019 pa so 
opravili skupno 42 pogrebov.

Prilagojen protokol ravnanja 
s covid pokojniki

Če je zadnje slovo od pokojni-
kov v času epidemije omejeno 
na dve uri pred pokopom ob 
prisotnosti zgolj ožjih svojcev, 
ob upoštevanju higienskih pri-
poročil NIJZ in brez sicer ute-
čenih spremljajočih pogrebnih 
slovesnosti (pevcev, trobente, 
govornikov in maše), je v ve-
ljavi tudi poseben protokol, 
po katerem delajo zaposleni, 
ki imajo stike s pokojniki. Na-
ročila pogrebnih storitev v ve-
čini s strankami urejajo tele-
fonsko ali preko elektronske 
pošte, sicer pa si mora osebje, 
ki ravna s pokojnikom s co-
vid-19, pred postopkom nade-
ti osebno varovalno opremo, 
ki se po uporabi odloži kot in-
fektivni odpadek, s katerim je 
treba z vidika preprečevanja 
okužbe posebno ravnati pri 
zbiranju in odstranjevanju: 
vodoodporni zaščitni plašč s 
kapuco ali kapo, očala ali ve-
zirje za zaščito oči, nitrilne ro-
kavice, copate za obuvala ter 
masko FFP3 za zaščito ustno-
-nosne votline. V primeru, 
da je vzrok ali sum smrti co-
vid-19, izvajajo dodatno raz-
kuževanje preminulih, s kraja 
smrti pa jih prenesejo v dveh 
transportnih vrečah. 
 Bojana Mavsar

Višja smrtnost se odraža tudi v povečanem obsegu spominskih 
in zahvalnih objav v našem časopisu (foto: P. P.).

POSAVJE –Pretežni del leta »zaprto«, a nič manj varno Posavje, 
bi lahko pokomentirali podatek, da so v Regijskem centru za ob-
veščanje Brežice v letu 2020 prejeli kar 717 klicev v sili na inter-
ventno številko 113 ali 55 klicev več kot leto pred tem, ko se je 
življenje odvijalo še po normalnih tirnicah. Največ klicev, in si-
cer 257, so prejeli zaradi potrebe pri nudenju tehnične in dru-
ge pomoči, 150-krat so bili obveščeni o požarih in eksplozijah, 
med temi s prek 120 klici izstopajo požari v objektih in požari v 
naravi. Zaradi drugih nesreč, največ zaradi posredovanj pri reše-
vanju obolelih oseb in delovnih nesrečah, so bili obveščeni 103-
krat, 25 obvestil se je nanašalo na nesreče z nevarnimi snovmi, 
sproščanje nevarnih plinov in onesnaženje zraka, v 20 primerih 
pa so bili obveščeni o najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev. 
18 klicev je bilo tudi zavajajočih, saj je šlo v njihovem primeru 
za lažno prijavo dogodka.  B. M.

Lani nič manj klicev na 113

Rak je v Sloveniji velik zdravstveni, socialni in ekonomski 
problem. Podatki kažejo, da je v Sloveniji rak debelega čre-
vesa in danke med petimi najpogostejšimi raki pri obeh spo-
lih skupaj. Za rakom debelega črevesa in danke povprečno 
vsako leto zboli več kot 1300 ljudi. S Programom Svit zmanj-
šujemo število na novo zbolelih ljudi, saj lahko z odkritjem 
in odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo razvoj 
raka na debelem črevesu in danki. Opuščanje udeležbe v 
Programu Svit ima lahko resne posledice za zdravje.

Od leta 2011 v Registru raka za Slovenijo beležijo občuten pa-
dec novih primerov raka debelega črevesa in danke. Med vsemi 
novoodkritimi raki v Sloveniji se je med letom 2007 in 2017 rak 
debelega črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na 
peto mesto, k čemur pomembno prispeva odstranjevanje predra-
kavih sprememb na kolonoskopijah v Programu Svit. Prekinitev 
trenda naraščanja novih primerov raka debelega črevesa in dan-
ke ter celo manj novih rakov med vsemi prebivalci Slovenije, ne le 
med udeleženci presejanja, je ključni cilj presejalnega programa. 

V Program Svit se je treba odzvati redno
Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, pre-
den se pojavijo prvi simptomi. Mnogokrat je takrat, ko simpto-
me opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj 
ni v redu, že pozno, zato je pomembno, da ukrepamo prej. Prav 
tako morebitne spremembe na steni črevesa ne krvavijo nujno 
pri vsakem odvajanju. Lahko se zgodi, da ravno v času, ko smo 
delali test, spremembe niso krvavele, torej krvavitve nismo mog-
li zaznati, kljub temu pa je možno, da se je v našem telesu bo-
lezen že začela razvijati. Če pa se v program odzovemo redno 
vsaki dve leti, morebitno bolezen še pravočasno zaznamo in jo 
uspešno odstranimo.

Delovanje Programa Svit v času epidemije 
Program Svit kljub spreminjajoči se epidemiološki situaciji za-
radi covid-19 še naprej deluje, sodelovanje v njem pa je varno 
za vse, ki so v njegovo izvajanje vključeni. Pri vabljenju in oddaji 
vzorcev blata posamezniki nimajo stika z drugimi osebami. Če je 
oseba nato vabljena na kolonoskopijo, se pregleda lahko udeleži 
zgolj, če nima povišane temperature ali znakov okužbe zgornjih 
dihal. Pri pregledu uporablja zaščitno masko, zdravnik in ostalo 
medicinsko osebje pa vso potrebno osebno varovalno opremo. 

Z udeležbo v Programu Svit naredimo veliko za svoje zdravje in 
kakovost življenja, obenem pa pripomoremo k vzdržnosti in iz-
boljšanju našega zdravstvenega sistema. Zato vse, ki prejmete 
vabilo v program, močno spodbujajo, da se nanj tudi odzovete.
 Vir: NIJZ

Ne prezrite vabila 
v Program Svit

Med 1. in 7. marcem poteka pod geslom »Obvladovanje raka 
s cepljenjem« letošnji, že 38. teden boja proti raku, v katerem 
je posebna pozornost namenjena cepljenju proti okužbam, 
saj so le-te med ljudmi premalo poznan povzročitelj raka. 

Organizatorji tedna boja proti raku (Zveza slovenskih društev za 
boj proti raku, v katero je včlanjeno tudi Posavsko in Obsoteljsko 
društvo za boj proti raku, in Onkološki inštitut Ljubljana) ob tem 
izpostavljajo tudi pomen cepljenja proti covid-19 pri onkoloških 
bolnikih, saj so le-ti ob morebitni okužbi še posebej ranljivi. Glav-
ni povzročitelji okužbe so človeški papilomavirusi, virusi hepa-
titisa B in C ter bakterija Helicobacter pylori. 

»Okužba s hepatitisom B pri otrocih pogosto poteka brez simpto-
mov, vendar lahko napreduje v kronični hepatitis ali celo v razvoj 
raka. Okužba s HPV pri ženskah lahko povzroča predrakave spre-
membe in raka materničnega vratu, zunanjega splovila, nožnice, 
zadnjika in ustnega dela žrela; povezana pa je tudi z nastankom 
drugih rakov, tako pri ženskah kot moških, zato je vredno raz-
misliti, se podrobno poučiti, pogovoriti in modro ukrepati. Prav 
zaradi nepoučenosti nas lahko doleti težka preizkušnja,« pravi-
jo v vodstvu Posavskega in Obsoteljskega društva za boj proti 
raku ter dodajajo, da verjamejo in zaupajo stroki, ki vsem onko-
loškim bolnikom svetuje cepljenje, cilj programa pa je do konca 
leta zagotoviti vsaj 75-odstotno precepljenost deklic proti HPV 
in 90-odstotno precepljenost proti hepatitisu B. 

»Ponosna sem, da Onkološki inštitut neprekinjeno izvaja onkolo-
ško dejavnost od vsega začetka epidemije in se ob tej priložnosti 
zahvaljujem vsem zaposlenim za opravljeno delo, bolnikom za 
sodelovanje ter tudi Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, 
da kljub epidemiji peljejo naprej vse svoje aktivnosti,« pa pravi 
v. d. generalne direktorice OI Andreja Uštar. 
 S. R./Vir: Posavsko in Obsoteljsko 
 društvo za boj proti raku

Teden boja proti raku 
posvečen cepljenju
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Empatija do živali in bivanje 
v sožitju z njimi sta ena naj-
pomembnejših pokazateljev 
mentalnega stanja družbe, pra-
vi Dona Gomilšek, kar je ver-
jel že veliki mislec Ghandi: »O 
veličini naroda in njegovi mo-
ralni razvitosti lahko sodimo 
po tem, kakšen je njegov odnos 
do živali.« Po njenih opažanjih 
se kljub napredku na podro-
čju zaščite živali v zadnjem 
desetletju v Posavju še vedno 
srečujemo z velikim številom 
brezdomnih živali, primerov 
zanemarjanja ter s kolonijami 
prostoživečih mačk: »Zametki 
vseh živalskih problematik iz-
virajo v pomanjkanju znanja, 
zato se pri PoPasje vedno zno-
va vračamo h gradnji temeljev 
– za napredek družbe je najpo-
membnejša predaja uporabne-
ga znanja.« 

»Še pomnite, o katerih živalih 
smo se največ učili pri biolo-

giji? O tistih, s katerimi danes 
sobivamo in jih srečujemo na 
vsakem koraku?« sprašuje Go-
milškova. Po zadnjih podatkih 
ima v Sloveniji psa ali mačko 
že vsako tretje gospodinjstvo, 
medtem ko je splošno znanje o 
odgovorni skrbi in razumeva-
nje živalskih vrst v veliki meri 
odvisno od samoiniciative po-

»Opazujem in ugotavljam, da 
je koronsko obdobje s sabo 
pripeljalo številne odločitve 
v smeri: 'Življenje je bolj za-
nimivo, če si ga deliš s psom.' 
Je zadeva res tako enosmerna 
('Trenutno imam čas in si bom 
omislil psa.')? Je 'časovni para-
meter' edina zadeva, ki je pri 
odločitvi za skrbništvo psa po-
membna? Ne! Nikakor! S stro-
kovnega pasjeslovnega vidika 
je takšna ugotovitev pretirano 
enoplastna. Odločitev za 'imeti 
psa' zahteva tehten razmislek 
v številne smeri. Podrobne-
je se s temo 'odgovorne odlo-
čitve za pasje skrbništvo' po-
igram v knjigi Pasjeslovje po 
domače,« pojasnjuje Alenka 
Sunčič Jenko, ki sicer vodi 
šolo Razumeti psa. Skrbnikom 
psov na srce polaga, da je pes 
živo in družabno bitje, ki si želi 
in potrebuje tesno interakci-
jo s človekom. »Nauči se psa 

»Odločiti se za psa je prevzeti 
skrb za živo bitje«
BREŽICE – Brežiška kinologinja in poklicna vaditeljica psov Alenka Sunčič Jenko, avtorica številnih stro-
kovnih člankov, predavateljica, vodja delavnic in seminarjev ter avtorica priročnika Psi vodniki, je pred 
kratkim skupaj z Natalijo Pavlič izdala knjigo Pasjeslovje po domače – Priročnik za skrbnike psov.

razumeti. Mladiček se skoti z 
osebnostnimi značilnostmi, 
ki so odvisne od genetike ... 
Pes je družaben ali introverti-
ran, pa tak, ki uživa v glasov-
nem izrazu lajanja in drug, ki je 

tih, takšen, ki 
je posesiven, 
zaščitniški in 
spet drug, ki 
je odprt za 
možnosti sve-
ta; en je rado-
veden, drug 
zadržan, pa 
živahen ali 
umirjen. Psi 
prihajajo v 
r a z n o l i k i h 
barvnih od-
tenkih in po-
tem psa dolo-
čajo izkušnje: 
ljubezen, od-
večnost, spre-
jetost, zane-

marjenost ... Psa določa še spol, 
življenjski pogoji, telesno po-
čutje, zdravje ...« pravi avtori-
ca knjige, ki večji del svojega 
časa preživlja s sinom Tjažem, 
psičko Otto in tremi muckami 

v naravi v okolici Brežic. »Pred 
dokončno odločitvijo pasjega 
skrbništva se zavedaj, da ima 
pes potrebe in je del družbene-
ga okolja, zato potrebuje vzgo-
jo in učenje, da temu okolju ne 
postane breme. Odločiti se za 
psa je prevzeti skrb za živo 
bitje, ki nosi barve življenja od 
težke, črne do radostno rume-
ne,« še doda Sunčič Jenkova.

V knjigi kot gospa, ki teče s 
psom, nastopa Natalija Pa-
vlič, sicer medicinska sestra 
na Psihiatrični kliniki Ljublja-
na. Njena kolumna Loki – pes, 
ki teče z gospodinjo, je dobro 
leto dni izhajala v reviji Zarja/
Jana, je avtorica knjige Tekaški 
dnevnik čisto navadne gospo-
dinje ter zbirke zgodb s pod-
ročja duševnega zdravja Pasti 
zaznave. Ilustracije je prispe-
vala Anja Petrarca.
 P. Pavlovič

Alenka Sunčič Jenko in Natalija Pavlič s knjigo

Zasebni veterinarski center
Lipej – Šerbec d.o.o.

Ulica 11. novembra 43 a
Leskovec pri Krškem

OBRATOVALNI ČAS
pon – pet od 7.00–19.00 ure
sob. od 7.00–11.00 ure

DEŽURSTVO
24 ur na dan, vse dni v letu

Informacije: 07 49 05 303, info@zvc.si, www.zvc.si

Skrbimo za vaše ljubljenčke!

Specialistične veterinarske storitve na enem mestu:
- internistika
- stomatologija
- dermatologija
- kardiologija
- ortopedija
- endoskopija

- oftalmologija
- ultrazvočne in rentgenološke preiskave
- diagnostične preiskave
- specialistični kirurški posegi
- salon za nego živali.

Zadnjih 12 mesecev je ko-
renito spremenilo naš vsak-
danjik. Prevetrili smo naše 
prioritete, samoumevne 
skupne trenutke smo zače-
li bolj ceniti. Na preizkušnjo 
smo postavili odnose z naši-
mi najbližjimi. Veliko družin 
in posameznikov je začelo 
še bolj ceniti domače živa-
li in hišne ljubljenčke. Števil-
nim so postali edina družba 
in motivacija za vsakodnev-
no gibanje, pa tudi izgovor za 
izhod iz stanovanja. Določe-
ne zdravstvene težave so la-
stniki hitreje opazili, saj so 
več časa preživeli doma. Žal 
pa je včasih finančna stiska botrovala k slabši kakovosti oskrbe, 
manj kakovostni hrani, opuščanju preventivnih ukrepov. Opazi-
li smo, da je bilo več posvojitev živali iz zavetišč, pasji mladički 
so brez težav našli nove domove. Veterinarji vedno izpostavlja-
mo, da mora biti odločitev za sprejem novega ljubljenčka odgo-
vorna in premišljena. Skrbi nas, da bo po koncu pandemije po-
raslo število zavrženih živali. 
Virus SARS CoV-2, ki pri ljudeh povzroča bolezen COVID-19, za 
živali ni nevaren. Kljub temu da so virus izolirali pri živalih, te 
niso kazale resnejših bolezenskih znakov. Ob pojavu bolezni v 
gospodinjstvu svetujemo, da upoštevate preventivne ukrepe za 
preprečevanje širjenja virusa (umivanje tačk z antiseptičnim mi-
lom, izogibanje sprehodom po strnjenih naseljih …). V primeru 
sprememb zdravstvenega stanja pri hišnih živalih se posvetujte 
z veterinarjem. Vrstno specifični koronavirusi se sicer pojavlja-
jo pri psih, mačkah, govedu in drugih živalskih vrstah ter priza-
denejo predvsem prebavila. Pri govedu se uporablja preventiv-
no cepljenje, pri psih pa je zadnja leta opuščeno.
Naše delo v veterinarski ambulanti in na terenu je pandemija 
tudi močno spremenila. Veterinarske storitve so bile več mesecev 
omejene le na nujne obiske, vendar je presojanje o urgentnosti 
pri živalih zelo težko. Opustitev veterinarske pomoči pri rejnih 
živalih lahko vodi v velike ekonomske izgube rejcev, opustitev 
diagnostike in zdravljenja malih živali pa povzroča nepotrebno 
trpljenje. Obseg dela veterinarjev tako ni bil bistveno zmanjšan. 
Naše delo je pogosto potekalo v pretesnih stikih z ljudmi, s pre-
malo zaščitne opreme, vendar vsak dan zagotavljamo, da so po-
moči deležni vsi, ki jo potrebujejo. 

Vesna Premru Kržičnik, dr.vet.med., 
ZVC Šerbec-Lipej

Domače živali in veterinarji 
v času pandemije covid-19

Mali živaloljub v teoriji in praksi
BREŽICE – V Društvu PoPasje s sedežem v Brežicah se ukvarjajo z varstvom, šolanjem in nego psov, priza-
devajo pa si tudi za izboljšanje odnosa do živali v našem okolju. Za nekaj misli na to temo smo prosili usta-
noviteljico društva Dono Gomilšek.

sameznika. »Mestni okoliš 
predstavljamo ljudje in živa-
li, ki bivajo v njem, zato spod-
bujamo idejo posodobitve šol-
skega učnega načrta, kar smo 
s primerom dobre prakse izra-
zili že v obširnem evropskem 
projektu IZOODI – Iniciativa 
za odgovoren odnos do živa-
li,« pojasnjuje. 

V društvu na OŠ Brežice izvaja-
jo zanimiv osnovnošolski kro-
žek Mali živaloljub, kjer otroke 
učijo odgovornega dela s psi, 
razumevanja pasje komunika-
cije in spoštljivega pristopa. 
Kot pravi Gomilškova, gre za 
enega prvih poglobljenih pro-
gramov v Sloveniji, kjer lahko 
otroci v praksi komunicirajo s 

psi, raziskujejo njihova čutila 
ter se skozi pester nabor iger 
in vodenih poligonov poveže-
jo s pasjimi mentorji. »Verja-
memo, da učenje vsesplošne-
ga spoštovanja narave in živali 
omogoča lažje razumevanje in  
spoštovanje sebe ter sočlo-
veka. Sprejemanje živalskega 
sveta zato ni pomembno samo 
kot tako, temveč razvija vrsto 
človeških lastnosti, ki terapev-
tsko pripomorejo k osebnostni 
rasti in vključevanju v družbo. 
Čeravno nas skrbi, kakšen svet 
bomo pustili našim otrokom, 
premalo razmišljamo, kakšne 
otroke bomo pustili temu sve-
tu,« zaključi sogovornica. 

 P. Pavlovič

Utrinek s krožka na OŠ Brežice
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SUPERNOVA KRŠKO, VHOD A, 08 200 5666

Pri nas najdete vse 
za vaše 

hišne ljubljenčke.

POSAVJE - Občine Krško, Sevnica, Brežice, Radeče in Kostanjevi-
ca na Krki so objavile razpise za sofinanciranje sterilizacije mačk 
in kastracijo mačkov. V Sevnici imetniku živali sofinancirajo ve-
terinarski poseg sterilizacije v višini 25 € in kastracijo v višini 
18,59 €; 25 € za sterilizacijo mačke namenja tudi občina Brežice; 
v Radečah sofinancirajo sterilizacijo v višini 30 €, za kastracijo 
pa 26 €. V Krškem lahko lastniki mačke za opravljeno steriliza-
cijo prejmejo povrnjen vložek v višini 30 € (bruto) in 50 € (bru-
to) za psa; 30 € namenjajo za sterilizacijo mačke tudi v Kosta-
njevici na Krki, kjer so lani prvič pristopili k sofinanciranju, za 
kastracijo mačkov pa namenjajo še 5 evrov več, torej 35 €. Na ve-
čini mačk in mačkov so posegi že izvedeni, saj z njimi veterinarji 
pričnejo že v mesecu januarju, zato je treba ob predložitvi doka-
zila o lastništvu živali predložiti tudi račun o opravljeni storitvi. 
 B. M. 

Občine sofinancirajo posege



Posavski obzornik - leto XXV, številka 5, četrtek, 4. 3. 202114 POSAVSKA PANORAMA Posavski obzornik - leto XIX, številka 14, četrtek, 9. 7. 20152 UTRIP REGIJE

DRUŽINA

Ivan Ivačič se je rodil  28. 3. 
1921 na Zdolah v družini Iva-
na in Frančiške Ivačič, rojene 
Planinc. Oče Ivan je bil sin če-
vljarja, rodom iz vasi Lastnič 
v današnji občini Podsreda. 
Tudi sam se je izučil za če-

vljarja. Mama Frančiška, ki je 
bila doma iz Raven pri Zdolah,  
je že kot 12-letna deklica od-
šla v Kozje, kjer je pomagala v 
družini zdravnika in lekarnar-
ja ter se veliko naučila, kar ji je 
kasneje v življenju koristilo. V 
Kozjem sta se spoznala tudi z 
Ivanom Ivačičem, ki je bil tam 

organist, in se leta 1919 poro-
čila. Preselila sta se na Zdole, 
kjer je Ivan od začetka 20. in v 
30. letih bil organist. Poleg tega 
je opravljal tudi delo mrliške-
ga oglednika, čevljarja, sobo-
slikarja, pevovodje cerkvene-
ga zbora in občinskega sluge. 
Ljudje se še danes spominjajo, 
da je bil tudi neke vrste zdra-
vilec in živinozdravnik, mama 
Frančiška pa naj bi pomagala 
ženskam pri porodih. V zako-
nu se jima je rodilo pet otrok: 
Ivan, Bronislava (1923-2011), 
Jože (1925-1944), Franc in 
Ana. Družina je živela v občin-
ski hiši (tedaj Zdole 30). 

ZGODNJA LETA 
IN SPOZNAVANJE 
KUHARSKE UMETNOSTI

V šolskem letu 1927/1928 je 
Ivan začel obiskovati zdolsko 
osnovno šolo. Njegova sošol-
ka je bila tudi hčerka tedanje-
ga šolskega upravitelja Rober-
ta Ivanuša, Nada Lovišček, ki 
nam je pripovedovala o spo-
minih na Ivana, med drugim 
tudi, kako sta kot otroka skupaj 
igrala v gledališki igri Veriga. 
Šolsko pot je nadaljeval na kr-
ški meščanski šoli. Na željo 
staršev naj bi kot najstarejši 
sin postal duhovnik, zato je ne-
kaj časa celo preživel v samo-
stanu Stična, vendar je kmalu 
ugotovil, da ga v življenju za-
nimajo druge stvari. Je pa za-
nimivo, da je hostije za potre-
be zdolske cerkve pekla prav 
mama Frančiška in da so se 
otroci večkrat igrali maševanje 
ter da je Ivačič v otroški igri bil 
duhovnik. 

Ljubezen do kuhanja je mlade-
mu Ivanu verjetno vcepila prav 
mama Frančiška, ki je zelo do-
bro pekla peciva in bila na 
Zdolah prva, ki je že pred dru-
go svetovno vojno vkuhava-
la sadne kompote. Župan Ivan 
Pleterski (župan občine Zdole 
1936-1941) je zelo rad jedel 
njene sladice. Občasno je po-
magala tudi kuharici v gostilni 
Šoba. Tako je tudi Ivanova pot 
šla v kuharske vode, saj je šo-
lanje nadaljeval v Zagrebu, kjer 
je končal srednjo gostinsko 
šolo za kuharje. Svoje znanje 
iz slaščičarstva je že pred dru-
go svetovno vojno nadgradil v 
slaščičarni v Opatiji, izkušnje si 
je nabiral tudi z delom na Ble-
du in v drugih slovenskih kra-
jih, saj so kuharji predvsem v 
času poletne sezone vsako leto 
kuhali drugje. 

Med drugo svetovno vojno je 
bil Ivan Ivačič v ruskem uje-

tništvu. Ravno tam sta se spo-
znala s Sevničanom Rudijem 
Cimperškom, ki mu je poma-
gal, da je tudi v ujetništvu lah-
ko vihtel kuhalnico. Prijate-
ljevala sta nato še dolga leta 
in Ivačič je večkrat prihajal v 
Sevnico. Iz ujetništva se je vr-
nil šele nekaj let po vojni. Svoje 
znanje je vztrajno nadgrajeval 
in leta 1955 opravil "strokov-
ni izpit za visoko kvalificira-
nega delavca v poklicu kuhar". 
Zanimiva je bila diploma, ki jo 

je prejel, saj jo je z značilnimi 
slovenskimi folklornimi motivi 
upodobil slovenski slikar Ma-
ksim Gaspari. Tri leta kasneje, 
leta 1958, pa je pridobil še na-
ziv mojstra kuharstva in kuli-
narike. 

Nekaj časa je kuhal v znameniti 
Veliki kavarni v Mariboru. Kot 
šef kuhinje je razveseljeval go-
ste v hotelu Korotan na Jezer-
skem, kuhal pa je tudi v drugih 
krajih: Dobrni, Rogaški Slatini, 
na Pohorju, tudi v nekdaj zna-
nem ljubljanskem hotelu Bel-
levue. 

Njegova komunikativnost in 
vedno nasmejan obraz sta mu 

kmalu odprla nova vrata. Kot 
cenjen jugoslovanski kuhar je 
od leta 1958 kuhal za predse-
dnika tedanje Jugoslavije Josi-
pa Broza Tita, ki je še posebno 
cenil njegov ajdov kruh. Nje-
gove specialitete pa so okušali 
tudi različni državniki ob obi-
skih na Brdu pri Kranju in na 
Brionih. 

Ivačič je bil znan kot dober go-
bar in poznavalec vina, saj je 
že tedaj veliko vedel o različ-

nih vrstah vin. Zelo je čislal te-
ran. Pri kuhanju pa je zelo rad 
uporabljal veliko smetane. 

POUČEVANJE IN DELO

Kot učitelj strokovnih predme-
tov je od leta 1958 več let po-
učeval tudi na Gostinskem šol-
skem centru v Ljubljani, kjer je 
vzgojil vrsto dobrih kuharjev, 
med njimi je poučeval tudi Ja-
neza Štruklja, znanega sloven-
skega kuharja in avtorja več 
knjižnih del in tudi kuharske-
ga viteza Andreja Frica. Že te-
daj se je poskusil tudi v pisanju 
učbenikov, ki jih še danes hra-
nijo v posameznih slovenskih 
knjižnicah in nekaterim mla-

dim še vedno 
pomagajo pri 
njihovih pr-
vih korakih v 
svet gostin-
stva. Vodil je 
številne teča-
je in kuharske 
šole v okviru 
tedanje Zve-
ze kuharjev 
Slovenije. Tri 
kuharske te-
čaje je imel 
d e c e m b r a 
1965 v orga-
nizaciji Dela-
vske univerze 
tudi v Sevnici, 
kjer je tečaj-
nicam poka-
zal pripravo 
hitro pripra-
vljenih kosil. 

Tečaji so se odvijali v sevni-
škem gasilskem domu.
 
Vpet je bil tudi v razvijanje 
novih tehnologij v slovenskih 
prehrambenih podjetjih (Dro-
ga Portorož, Vinarija Gori-
ška Brda, Kolinska Ljubljana). 
Ivačič je sodeloval pri nasta-
janju kocke argo in majoneze 
Thommy.  Rudi Stopar iz Sev-
nice nam je povedal, da so on 
in še nekateri njegovi znanci 
preizkušali majonezo, preden 
je šla na trgovske police.  Manj 
je znano, da je Ivačič idejni oče 
Pleterske viljamovke v stekle-
nici. V drugi polovici 50. let je 
sodeloval s podjetjema Tuborg 
in Heinz. Svoje znanje z različ-
nih področij kuharske ume-
tnosti je še poglabljal s kuha-
njem v uglednih restavracijah 
v tujini, na Dunaju, v Parizu in 
Londonu, kjer je srečeval tudi 
znane osebnosti. Vodil je pro-
mocijske tedne slovenske in 
jugoslovanske kuhinje v Av-
striji in Italiji. Rudi Stopar se 
spominja zgodbe, ki jo je Iva-
čič rad pripovedoval, o kuha-
nju slovenskega lonca (meso 
z zelenjavo, pokrito s pečenim 
kruhom) na tednu slovenske 
kuhinje v Milanu, za kar je do-
bil tudi nagrado.
 
Kot tehnolog je od leta 1965 
delal v Gostinskem podjetju 
Ljubljana, nato pa do upoko-
jitve leta 1979 v ljubljanskem 
Podjetju za turizem, transport 
in gostinstvo. Spoznal se je tudi 
na kranjske klobase in prav on 
je bil zaslužen, da so se v ko-
lodvorski restavraciji v Zida-
nem mostu jedle dobre klo-
base. Svojo kuharsko strast je 
gojil tudi po upokojitvi, saj je še 
vedno objavljal recepte. 

Ob 100-letnici rojstva Ivana Ivačiča (1921–1984),
prvega slovenskega kuharskega chefa

Ivačičeva rojstna hiša pred rušenjem (hrani Martin Kenk)

Ivan Ivačič v mladih letih (hrani družina Novak)

Stara razglednica središča Zdol s hišo, v kateri so živeli Ivačičevi. (hrani Po-
lona Brenčič)

KRŠKO – Pri posavski Založbi Neviodunum je že leta 2012 izšla obsežna domoznanska knjiga z naslovom Zdole skozi stoletja, v kateri sta Polona Brenčič in Boštjan Špi-
ler podrobno in z dokumenti podkrepljeno opisala preteklost kraja na gričkih okoli cerkvice sv. Jurija. V zadnjem delu knjige so objavljene tudi biografije nekaterih 
najbolj znanih Zdolanov, med katerimi je zagotovo na prvem mestu kuharski mojster Ivan Ivačič. Zaradi aktualnosti članka o kuharskih spretnostih, predvsem pa za-
radi okroglega jubileja, ki ga bodo letos obeležili v občini Krško, objavljamo prispevek Polone Brenčič o tem kuharskem mojstru, ki bi mu danes rekli "chef".

Ko je pred leti nastajala knjiga o Zdolah, sem iz pogovorov z doma-
čini in nekaterimi sorodniki, predvsem pa s pomočjo dokumentov 
in literature spoznala tudi življenje in delo mojstra Ivana Ivačiča. 
Ravno na Zdolah, kraju, ki ga večina pozna predvsem po vsakole-
tni etnološko in kulinarično obarvani prireditvi Jurjevanje, je nje-
gova družina pred več kot stoletjem našla svoj dom.

V domači knjižnici imam posebno polico s kuharskimi knjigami, 
med katerimi so nekatere, ki so bile last moje babice Rozalije. Med 
najbolj zanimivimi je knjiga iz leta 1890 - Slovenska kuharica ali 
Navod okusno kuhati navadna in imenitna jedila Magdalene Ple-
iweis, ki je v uvodu med drugim zapisala: "Vse se mika in lika na 
svetu – vse napreduje; tudi kuharija ne sme zaostajati za umetni-
jami, svojimi sestricami." Knjigo je kasneje temeljito predelala in 
dopolnila sestra Felicita Kalinšek in je postala precej bolj zajetna, 
v predgovoru je Kalinškova zapisala: "Kuhanje je velevažno opra-
vilo za vsako družino, zato se mu morajo priučiti ne le kuharice, ki 
si s tem služijo svoj kruh, marveč tudi gospodinje na deželi. Prav 
bi bilo, da bi si vsaka nevesta med drugimi potrebščinami oskrbe-
la tudi knjigo Kuharica."

Na tej polici, ki se je tekom mojih kuharskih let počasi polnila, so 
našle svojo mesto tudi različne izdaje Ivačičeve kuharice. Med nji-
mi je za tisti čas lepo opremljena prva izdaja iz leta 1965. Še do-
bro se spomnim, kako zelo sem se je razveselila, ko sem jo našla v 
enem od ljubljanskih antikvariatov. Njegove kuharice so po drugi 
svetovni vojni našle pot skoraj v vsak slovenski dom, zato me vča-
sih prav žalosti, da v pravi poplavi kuharskih novotarij tega sloven-
skega mojstra mnogi mlajši ne poznajo.

Zato se mi je zdelo prav, da zlasti bralcem mlajših generacij pove-
mo nekaj več o znamenitem zdolskem in s tem tudi posavskem ro-
jaku. Spodnji zapis o Ivačiču, ki ga objavljamo nekoliko skrajša-
nega, je nastal pred desetimi leti na vabilo založbe Neviodunum. 

Majhni kraji – veliki ljudje / Povezujemo Posavje
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OSEBNO IN PROSTI ČAS

Ivan Ivačič je svojo družin-
sko srečo poskusil dvakrat. V 
zakonu s prvo ženo Olgo Bu-
rany se mu je rodil sin Peter, ki 
je zdravnik. Z drugo ženo Sla-
vo Repolusk pa je imel hčer-
ko Barbaro, ki je ekonomist-
ka.  Prosti čas je preživljal tudi 
ob morju v Vrsarju. Rad se je 
vračal v domači kraj Zdole in 
na Ravne, kjer si je poleg roj-
stne hiše svoje mame uredil 
počitniško hišo, v katero je na 
žalost pred nekaj leti udarila 
strela in je pogorela. Domači-
ni vedo povedati, da je rad go-

stil ljudi iz sveta televizije. Od 
leta 1972 je živel v Radovljici, 
kjer je 20. 3. 1984 umrl in je 
tam tudi pokopan. 

Skrivnost  Ivačičega uspeha je 
bila verjetno v njegovi komu-
nikativnosti, rad se je šalil, bil 
stalno nasmejan, dobrovoljen 
in znal je pripovedovati zani-
mive zgodbe. Zbiral je starine 
in imel bogato zbirko starih 
kuharic, med njimi tudi kuhari-
co Valentina Vodnika. Že tedaj 
je bil naklonjen naravnim nači-
nom zdravljenja in vključeva-
nju zdravilnih zelišč v kuhanje. 

NA TELEVIZIJSKIH 
IN RADIJSKIH VALOVIH 

Danes lahko rečemo, da je bil 
Ivačič prava medijska zvezda 
tistega časa in človek, ki je svo-
je znanje predajal občinstvu na 
zabaven način. Starejši se spo-
minjajo, kako so željno priča-
kovali Ivačičeve tedenske na-
svete. 

Ivan Ivačič je bil namreč prvi 
kuharski mojster pri nas, ki je 
svoje kuharsko znanje delil s 
televizijskimi gledalci. Njego-
vo petnajstletno sodelovanje s 
slovensko televizijo se je zače-
lo leta 1960. Bil je predhodnik 
oddaje Male skrivnosti velikih 
kuharskih mojstrov, v kateri je 
kuhal Stevan Karapanđa in so 
jo pod pokroviteljstvom pod-
jetja Podravka začeli oddajati 
leta 1974. Za vrsto mlajših ge-
neracij skoraj nepredstavlji-
vo, vendar je snemanje oddaj, 
ki jih je spremljala vrsta dogo-
divščin, potekala v živo. Za ta-
kšen način dela, kjer se je re-
zalo, sekljalo, kuhalo, peklo, 
serviralo pred očmi televizij-
skih gledalcev, je bilo potrebno 
biti še posebno iznajdljiv, ven-
dar je to šlo njemu dobro od 
rok, saj kot se spominjajo tisti, 
ki so gledali oddaje, je bil po-

polnoma brez treme in je ku-
hal tako, kot da bi bil v svoji do-
mači kuhinji. 

Njegove oddaje je pripravljal 
in režiral tudi znani etnolog in 
dolgoletni direktor Slovenske-
ga etnografskega muzeja Bo-
ris Kuhar. Med snemalci, ki so 
snemali oddaje Ivana Ivačiča je 
bil tudi Silvo Knuplež , ki se ga 
spominja kot veselega, zabav-
nega in iznajdljivega človeka. 

Slovenski režiser in dramaturg 
Fran Žižek je v knjigi Čarobno 
ogledalo med drugim zapisal: 
"V rednih kuharskih oddajah 

Ivana Ivačiča, ki so prav tako 
potekale v živo, je mojster ku-
hal tako okusno in dišeče, da se 
je kar nekajkrat pripetilo, da so 
lačne roke tehničnih sodelav-
cev oddaje že kar med odjavno 
špico segle po kulinaričnih do-
brotah." 

Posebno doživetje je bilo gle-
danje njegovih oddaj tudi v 
njegovem domačem kraju na 
Zdolah, kjer so se ljudje teden-
sko zbirali pred prvim vaškim 
televizorjem v prostorih nek-
danje občinske hiše. Gospodi-
nje so pozorno poslušale ku-
harske nasvete, spoznavale 
nove recepte in nekatere tudi 
pridno beležile recepte v majh-
ne zvezke. 

Večkrat se je pojavljal tudi na 
avstrijski televiziji. Njegovim 
kuharskim receptom so go-
spodinje lahko prisluhnile na 
radijskih valovih. 

ODMEVI NA NJEGOVO
DELO

Nasmejan, hudomušen, spre-
ten, pravi "showman" in pro-
motor dobre hrane in pijače, 
kot bi danes rekli za mojstra 
Ivačiča. Kljub temu, da se je 
razdajal in kuhal ob različnih 
priložnostih, pa je, kot se neka-
teri spominjajo, Ivačič rad svo-
je recepte razen tistih, ki jih je 
objavil v knjigi, hranil zase. 
Ivačič je vrsto let s svojimi re-
cepti navduševal marsikate-
ro pridno kuharico in kuhar-
ja, turistične in šolske delavce 
ter otroke. 

Že v 60. letih so pri pouku go-
spodinjstva učenci gledali tudi 
njegove oddaje.  Leta 1982 je 
bilo na Vranskem šesto sre-
čanje mladih zadružnikov, na 
katerem je ocenjevalni komi-
siji, ki je ocenjevala ekipe de-
klet pri kuhanju kmečkih jedi, 

predsedoval prav Ivačič. V šol-
skem letu  2002/2003  je v so-
delovanju Turističnega društva 
Zdole in turističnega krožka na 
krški osnovni šoli Jurija Dal-
matina pod mentorstvom uči-
teljic Nataše Mikolavčič in Ka-
tje Volčanjk nastala zanimiva 
raziskovalna naloga z naslo-
vom "Mmm, kako je dišalo iz 
Ivačičeve kuhinje". Učenci  so 
se z nalogo predstavili na 17. 
festivalu Turizmu pomaga la-
stna glava leta 2003, kjer so 
osvojili zlato priznanje. Da je 
kuharski mojster še vedno ce-
njen, so dokazali tudi leta 2008 
ob proslavi 50-letnice Srednje 

gostinske in turi-
stične šole v Ra-
dovljici, ko so med 
drugim pripravili 
razstavo o življe-
nju in delu znane-
ga kuharja in ku-
hali tudi njegove 
jedi. 

Še danes, ko sple-
tna izmenjava re-
ceptov šteje v ti-
soče, kuharja 
večkrat najdemo 
omenjenega v po-
govorih na različ-
nih spletnih stra-
neh in v različnih 
člankih v časopi-
sih. Njegova ku-
harska knjiga je 

bila kot ena od primerov ku-
harskih knjig vključena tudi 
v raziskavo dveh avtoric, Ale-
ksandre Bizjak Končar in He-
lene Dobrovoljc, ki sta se osre-
dotočili na izrazja na področju 
prehrane. Raziskava je bila 
objavljena v prispevku "Pro-
ces podomačevanja in vpraša-
nje pisanja novejših prevzetih 
besed". 

Danes je na žalost v KS Zdo-
le v spomin na Ivana Ivačiča 
ohranjeno zelo malo, v Rav-
nah le še pogorišče spominja 
na Ivačičevo počitniško hišico. 
Kljub temu, da je bila v okviru 
projekta CRPOV v 90. letih 20. 
stoletja predvidena spominska 
soba Ivana Ivačiča in je THD 
Zdole še leta 2005 načrtovalo 
njeno ureditev ter smo za leto 
1994 zasledili, da so bili načr-
tovani tudi Ivačičevi dnevi, je 
vse ostalo le pri načrtih. Zna-
ni kuhar je svojemu domače-
mu kraju posvetil znano zdol-
sko gobovo juho, v kuhanju te 
juhe pa se še danes radi pome-
rijo v okviru praznovanja pra-
znika KS Zdole. 

Zgodbe o Ivačiču in njegovi 
recepti še vedno krožijo med 
starejšimi, ki so ga tudi oseb-
no poznali. Vendar tudi mlajše 
generacije rade vzamejo v roke 
od uporabe zamaščene knjige, 
iz katerih so kuhale že njihove 
mame in babice.

PUBLICISTIČNA 
DEJAVNOST

Ivan Ivačič si je kmalu začel re-
cepte zapisovati in jih tudi ob-
javljati. Vendar njegovo prvo 
objavljeno delo ni bila kuhar-
ska knjiga, ampak je razna ku-
harska spoznanja leta 1962 v 
sodelovanju z Viljemom Šan-
drom strnil v učbenik Osnove 
kuharstva. Tri leta kasneje pa 
je sledila prva izdaja njegove 

kuharice z enostavnim naslo-
vom Kuharska knjiga. 
Uspeh njegove kuharske knji-
ge, ki je od prve izdaje leta 
1965 izšla že v desetih različ-
nih izdajah in v več ponatisih, 
se skriva v preprostih in zelo 
uporabnih receptih. Kuhar-
ske knjige so večinoma izha-
jale pri založbi Obzorja iz Ma-
ribora, jezikovno in oblikovno 
dopolnjena izdaja, obogatena z 
življenjepisnimi podatki in fo-
tografijami pa je izšla leta 2006 
pri založbi Pivec iz Maribora.

Kljub poplavi različnih kuha-
ric za zdravo življenje, vedno 
znova ugotavljamo, da je Ivan 
Ivačič že pred več kot pol sto-
letja zelo veliko vedel o die-
tetiki in zdravem načinu pre-
hranjevanja in tako številnim 
naslednjim generacijam pre-
dal znanje o kuharski umetno-
sti. Že v tistem času se je zave-
dal, da je sol potrebno uživati v 
majhnih količinah, poudarjal je 
tudi uporabo domačih zdravil-
nih zelišč v kuhinji.

O IVAČIČEVI 
KUHARSKI KNJIGI 

Kuharska knjiga je pisana na 
kožo bralca, z vsakim zapisa-
nim stavkom Ivačič odgovarja 
na še nezastavljeno vprašanje, 
kaj uporabiti, kako pripraviti, 
v kakšni posodi skuhati, koliko 

časa potrebujemo za pripravo. 
Uporabljajo jo lahko tako ku-
harski začetniki, kot tudi tisti, 
ki bi želeli svoje znanje nadgra-
diti in si olajšati pripravo vsa-
kodnevnih obrokov.

Recepti so pripravljeni zelo 
uporabno, v njih je podana 
»zdrava pamet« dobrega ku-
harja z izrazitim občutkom za 
ljudi, ki bodo kuhali po njego-
vih receptih. Podrobno popi-
suje vse korake v postopkih 
priprave hrane, da bi bile go-
spodinje pri svojem delu čim 
bolj uspešne. 

Ivačič je že v 60. letih 20. sto-
letja veliko pozornost posvečal 
zdravi in uravnoteženi prehra-
ni. Tudi prve strani svoje ku-
harske knjige začenja z nasve-
ti, katera živila so primerna za 
posamezne bolezni, predsta-
vi vitaminsko tabelo, natanč-
no poda, koliko časa se dolo-
čena vrsta hrane prebavlja. 
Dobro se je zavedal, da je po-
membno, kaj pojemo in koliko, 
saj je podal tudi kalorije posa-
meznih živil. Zanimiv je njegov 
seznam živil, ki jih kupujemo 
vsak dan, med njimi so jogurt, 
mleko, pariška salama, kruh in 
ribe. Ker je bil v 60. letih hla-
dilnik v gospodinjstvih še red-
kost, je svetoval, kaj naj bi ku-
povali enkrat na teden in tudi 
kaj enkrat na mesec. Med arti-
kli je veliko sadja in zelenjave. 
Pozabil ni niti na bolnike, kjer 
so med priporočenimi našteti-
mi artikli tudi mineralna voda, 
graham kruh, ovseni kosmiči, 
ruski čaj … Gospodinje so mo-
rale skrbeti za dobre higienske 

razmere v kuhinji, zato je sve-
toval nakup ceta, dika, vima, 
pralnega in toaletnega mila ter 
gobice za pomivanje. Podal je 
tudi predloge, katera živila ku-
piti za pripravo ozimnice. 

Njegovo navezanost na nara-
vo in uporabo zelišč v kuhinji, 
kaže tudi seznam, kaj naj bi na-
brali na izletih. Pozabil ni na-
pisati niti časovne tabele ku-
hanja živil. Da se bomo lažje 
znašli, ko bomo hodili na obi-
ske, je dodal tudi bonton, saj je 
želel svoje bralce tudi kultivi-
rati in jih naučiti uživati v do-
bri hrani in pijači. 

OSTALE OBJAVE 

V 60. in 70. letih je Ivačič obja-
vljal v različnih slovenskih re-
vijah, med drugim tudi v revi-
ji Tovariš, v kateri je objavljal v 
rubriki Mojster Ivačič in naše 
bralke za vas, ki je vedno pri-
našala en recept kuharja Iva-
čiča in en recept bralke revije. 

Zaključek

Ivan Ivačič je raziskoval in od-
krival področje, ki je danes dose-
glo neizmeren razvoj v prehran-
skem in umetniškem smislu, 
nekateri kuharji in kuharice pa 
so popularni kot pop zvezdniki. 
Sodobni mediji, ki jih tako kot 
takrat Ivačiča preko prvih čr-
nobelih televizijskih ekranov, 
pošiljajo v domače dnevne sobe 
in kuhinje, pomagajo k uspehu 
številnih novih kuharskih zvezd. 
Kuhanje pa navdušuje tudi tiste, 
ki med lonci in ponvami preži-
vljajo čas samo zato, da bi svoji 
družini pripravili čimbolj zdrav, 
zanimiv in raznolik obrok. Če so 
bile vsaj v gospodinjstvih tega 
dela nekoč "deležne" predvsem 
ženske, se danes za kuhanje za-
nimata oba spola in vse genera-
cije. V šali bi lahko rekli, da ku-
halnica postaja skoraj že darilo 
ob rojstvu otroka.

S Silvom Mavsarjem, zdolskim 
rojakom, sva bila pred nekaj 
leti sicer povabljena v KS Zdo-
le k načrtovanju vsebin za nov 
večnamenski dom, ki je bil v sre-
dišču Zdol odprt junija 2020. 
Predlagala sva ureditev spo-
minske sobe Ivana Ivačiča, ki bi 
bila opremljena kot kuhinja iz 
60. oziroma 70. let 20. stoletja. 
V njej bi lahko predstavili vse iz-
daje Ivačičevih knjig, manjšim 
skupinam obiskovalcev pa tudi 
skuhali znamenito zdolsko go-
bovo juho. V večnamenski dvo-
ranici (za 120 ljudi), ki jo ima 
dom, bi lahko organizirali ku-
harske delavnice ali predvaja-
li kakšno izmed TV oddaj, ki jih 
hrani RTV Slovenija. Do realiza-
cije ideje pa zaenkrat še ni pri-
šlo.

Slovenija je bila v lanskem letu 
razglašena za Evropsko gastro-
nomsko regijo leta 2021, kar je 
nekako naravno sovpadlo tudi 
z letošnjo stoletnico rojstva pr-
vega slovenskega kuharskega 
chefa Ivana Ivačiča, ki jo v obči-
ni Krško obeležujejo kot Ivačiče-
vo leto. Praznovanju se bodo na 
različne načine pridružile insti-
tucije in društva. V Posavskem 
muzeju v Brežicah načrtuje-
jo zanimivo razstavo o Ivačiču 
in njegovem delu, priložnostno 
manjšo razstavo bodo pripra-
vili tudi v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško.

Polona Brenčič

Naslovnica najstarejše Iva-
čičeve kuharice iz leta 1965  
(hrani Polona Brenčič)

Ivačič med nastopom v kuharski TV oddaji (arhiv RTV Slovenija)

Ivačič na plaketi Vladimirja Štovička (hrani Mestni muzej Kr-
ško)

Naslovnica Ivačičeve knjige 
iz založbe Obzorja (hrani Val-
vasorjeva Knjižnica Krško)
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DRUŽINA

Ivan Ivačič se je rodil  28. 3. 
1921 na Zdolah v družini Iva-
na in Frančiške Ivačič, rojene 
Planinc. Oče Ivan je bil sin če-
vljarja, rodom iz vasi Lastnič 
v današnji občini Podsreda. 
Tudi sam se je izučil za če-

vljarja. Mama Frančiška, ki je 
bila doma iz Raven pri Zdolah,  
je že kot 12-letna deklica od-
šla v Kozje, kjer je pomagala v 
družini zdravnika in lekarnar-
ja ter se veliko naučila, kar ji je 
kasneje v življenju koristilo. V 
Kozjem sta se spoznala tudi z 
Ivanom Ivačičem, ki je bil tam 

organist, in se leta 1919 poro-
čila. Preselila sta se na Zdole, 
kjer je Ivan od začetka 20. in v 
30. letih bil organist. Poleg tega 
je opravljal tudi delo mrliške-
ga oglednika, čevljarja, sobo-
slikarja, pevovodje cerkvene-
ga zbora in občinskega sluge. 
Ljudje se še danes spominjajo, 
da je bil tudi neke vrste zdra-
vilec in živinozdravnik, mama 
Frančiška pa naj bi pomagala 
ženskam pri porodih. V zako-
nu se jima je rodilo pet otrok: 
Ivan, Bronislava (1923-2011), 
Jože (1925-1944), Franc in 
Ana. Družina je živela v občin-
ski hiši (tedaj Zdole 30). 

ZGODNJA LETA 
IN SPOZNAVANJE 
KUHARSKE UMETNOSTI

V šolskem letu 1927/1928 je 
Ivan začel obiskovati zdolsko 
osnovno šolo. Njegova sošol-
ka je bila tudi hčerka tedanje-
ga šolskega upravitelja Rober-
ta Ivanuša, Nada Lovišček, ki 
nam je pripovedovala o spo-
minih na Ivana, med drugim 
tudi, kako sta kot otroka skupaj 
igrala v gledališki igri Veriga. 
Šolsko pot je nadaljeval na kr-
ški meščanski šoli. Na željo 
staršev naj bi kot najstarejši 
sin postal duhovnik, zato je ne-
kaj časa celo preživel v samo-
stanu Stična, vendar je kmalu 
ugotovil, da ga v življenju za-
nimajo druge stvari. Je pa za-
nimivo, da je hostije za potre-
be zdolske cerkve pekla prav 
mama Frančiška in da so se 
otroci večkrat igrali maševanje 
ter da je Ivačič v otroški igri bil 
duhovnik. 

Ljubezen do kuhanja je mlade-
mu Ivanu verjetno vcepila prav 
mama Frančiška, ki je zelo do-
bro pekla peciva in bila na 
Zdolah prva, ki je že pred dru-
go svetovno vojno vkuhava-
la sadne kompote. Župan Ivan 
Pleterski (župan občine Zdole 
1936-1941) je zelo rad jedel 
njene sladice. Občasno je po-
magala tudi kuharici v gostilni 
Šoba. Tako je tudi Ivanova pot 
šla v kuharske vode, saj je šo-
lanje nadaljeval v Zagrebu, kjer 
je končal srednjo gostinsko 
šolo za kuharje. Svoje znanje 
iz slaščičarstva je že pred dru-
go svetovno vojno nadgradil v 
slaščičarni v Opatiji, izkušnje si 
je nabiral tudi z delom na Ble-
du in v drugih slovenskih kra-
jih, saj so kuharji predvsem v 
času poletne sezone vsako leto 
kuhali drugje. 

Med drugo svetovno vojno je 
bil Ivan Ivačič v ruskem uje-

tništvu. Ravno tam sta se spo-
znala s Sevničanom Rudijem 
Cimperškom, ki mu je poma-
gal, da je tudi v ujetništvu lah-
ko vihtel kuhalnico. Prijate-
ljevala sta nato še dolga leta 
in Ivačič je večkrat prihajal v 
Sevnico. Iz ujetništva se je vr-
nil šele nekaj let po vojni. Svoje 
znanje je vztrajno nadgrajeval 
in leta 1955 opravil "strokov-
ni izpit za visoko kvalificira-
nega delavca v poklicu kuhar". 
Zanimiva je bila diploma, ki jo 

je prejel, saj jo je z značilnimi 
slovenskimi folklornimi motivi 
upodobil slovenski slikar Ma-
ksim Gaspari. Tri leta kasneje, 
leta 1958, pa je pridobil še na-
ziv mojstra kuharstva in kuli-
narike. 

Nekaj časa je kuhal v znameniti 
Veliki kavarni v Mariboru. Kot 
šef kuhinje je razveseljeval go-
ste v hotelu Korotan na Jezer-
skem, kuhal pa je tudi v drugih 
krajih: Dobrni, Rogaški Slatini, 
na Pohorju, tudi v nekdaj zna-
nem ljubljanskem hotelu Bel-
levue. 

Njegova komunikativnost in 
vedno nasmejan obraz sta mu 

kmalu odprla nova vrata. Kot 
cenjen jugoslovanski kuhar je 
od leta 1958 kuhal za predse-
dnika tedanje Jugoslavije Josi-
pa Broza Tita, ki je še posebno 
cenil njegov ajdov kruh. Nje-
gove specialitete pa so okušali 
tudi različni državniki ob obi-
skih na Brdu pri Kranju in na 
Brionih. 

Ivačič je bil znan kot dober go-
bar in poznavalec vina, saj je 
že tedaj veliko vedel o različ-

nih vrstah vin. Zelo je čislal te-
ran. Pri kuhanju pa je zelo rad 
uporabljal veliko smetane. 

POUČEVANJE IN DELO

Kot učitelj strokovnih predme-
tov je od leta 1958 več let po-
učeval tudi na Gostinskem šol-
skem centru v Ljubljani, kjer je 
vzgojil vrsto dobrih kuharjev, 
med njimi je poučeval tudi Ja-
neza Štruklja, znanega sloven-
skega kuharja in avtorja več 
knjižnih del in tudi kuharske-
ga viteza Andreja Frica. Že te-
daj se je poskusil tudi v pisanju 
učbenikov, ki jih še danes hra-
nijo v posameznih slovenskih 
knjižnicah in nekaterim mla-

dim še vedno 
pomagajo pri 
njihovih pr-
vih korakih v 
svet gostin-
stva. Vodil je 
številne teča-
je in kuharske 
šole v okviru 
tedanje Zve-
ze kuharjev 
Slovenije. Tri 
kuharske te-
čaje je imel 
d e c e m b r a 
1965 v orga-
nizaciji Dela-
vske univerze 
tudi v Sevnici, 
kjer je tečaj-
nicam poka-
zal pripravo 
hitro pripra-
vljenih kosil. 

Tečaji so se odvijali v sevni-
škem gasilskem domu.
 
Vpet je bil tudi v razvijanje 
novih tehnologij v slovenskih 
prehrambenih podjetjih (Dro-
ga Portorož, Vinarija Gori-
ška Brda, Kolinska Ljubljana). 
Ivačič je sodeloval pri nasta-
janju kocke argo in majoneze 
Thommy.  Rudi Stopar iz Sev-
nice nam je povedal, da so on 
in še nekateri njegovi znanci 
preizkušali majonezo, preden 
je šla na trgovske police.  Manj 
je znano, da je Ivačič idejni oče 
Pleterske viljamovke v stekle-
nici. V drugi polovici 50. let je 
sodeloval s podjetjema Tuborg 
in Heinz. Svoje znanje z različ-
nih področij kuharske ume-
tnosti je še poglabljal s kuha-
njem v uglednih restavracijah 
v tujini, na Dunaju, v Parizu in 
Londonu, kjer je srečeval tudi 
znane osebnosti. Vodil je pro-
mocijske tedne slovenske in 
jugoslovanske kuhinje v Av-
striji in Italiji. Rudi Stopar se 
spominja zgodbe, ki jo je Iva-
čič rad pripovedoval, o kuha-
nju slovenskega lonca (meso 
z zelenjavo, pokrito s pečenim 
kruhom) na tednu slovenske 
kuhinje v Milanu, za kar je do-
bil tudi nagrado.
 
Kot tehnolog je od leta 1965 
delal v Gostinskem podjetju 
Ljubljana, nato pa do upoko-
jitve leta 1979 v ljubljanskem 
Podjetju za turizem, transport 
in gostinstvo. Spoznal se je tudi 
na kranjske klobase in prav on 
je bil zaslužen, da so se v ko-
lodvorski restavraciji v Zida-
nem mostu jedle dobre klo-
base. Svojo kuharsko strast je 
gojil tudi po upokojitvi, saj je še 
vedno objavljal recepte. 

Ob 100-letnici rojstva Ivana Ivačiča (1921–1984),
prvega slovenskega kuharskega chefa

Ivačičeva rojstna hiša pred rušenjem (hrani Martin Kenk)

Ivan Ivačič v mladih letih (hrani družina Novak)

Stara razglednica središča Zdol s hišo, v kateri so živeli Ivačičevi. (hrani Po-
lona Brenčič)

KRŠKO – Pri posavski Založbi Neviodunum je že leta 2012 izšla obsežna domoznanska knjiga z naslovom Zdole skozi stoletja, v kateri sta Polona Brenčič in Boštjan Špi-
ler podrobno in z dokumenti podkrepljeno opisala preteklost kraja na gričkih okoli cerkvice sv. Jurija. V zadnjem delu knjige so objavljene tudi biografije nekaterih 
najbolj znanih Zdolanov, med katerimi je zagotovo na prvem mestu kuharski mojster Ivan Ivačič. Zaradi aktualnosti članka o kuharskih spretnostih, predvsem pa za-
radi okroglega jubileja, ki ga bodo letos obeležili v občini Krško, objavljamo prispevek Polone Brenčič o tem kuharskem mojstru, ki bi mu danes rekli "chef".

Ko je pred leti nastajala knjiga o Zdolah, sem iz pogovorov z doma-
čini in nekaterimi sorodniki, predvsem pa s pomočjo dokumentov 
in literature spoznala tudi življenje in delo mojstra Ivana Ivačiča. 
Ravno na Zdolah, kraju, ki ga večina pozna predvsem po vsakole-
tni etnološko in kulinarično obarvani prireditvi Jurjevanje, je nje-
gova družina pred več kot stoletjem našla svoj dom.

V domači knjižnici imam posebno polico s kuharskimi knjigami, 
med katerimi so nekatere, ki so bile last moje babice Rozalije. Med 
najbolj zanimivimi je knjiga iz leta 1890 - Slovenska kuharica ali 
Navod okusno kuhati navadna in imenitna jedila Magdalene Ple-
iweis, ki je v uvodu med drugim zapisala: "Vse se mika in lika na 
svetu – vse napreduje; tudi kuharija ne sme zaostajati za umetni-
jami, svojimi sestricami." Knjigo je kasneje temeljito predelala in 
dopolnila sestra Felicita Kalinšek in je postala precej bolj zajetna, 
v predgovoru je Kalinškova zapisala: "Kuhanje je velevažno opra-
vilo za vsako družino, zato se mu morajo priučiti ne le kuharice, ki 
si s tem služijo svoj kruh, marveč tudi gospodinje na deželi. Prav 
bi bilo, da bi si vsaka nevesta med drugimi potrebščinami oskrbe-
la tudi knjigo Kuharica."

Na tej polici, ki se je tekom mojih kuharskih let počasi polnila, so 
našle svojo mesto tudi različne izdaje Ivačičeve kuharice. Med nji-
mi je za tisti čas lepo opremljena prva izdaja iz leta 1965. Še do-
bro se spomnim, kako zelo sem se je razveselila, ko sem jo našla v 
enem od ljubljanskih antikvariatov. Njegove kuharice so po drugi 
svetovni vojni našle pot skoraj v vsak slovenski dom, zato me vča-
sih prav žalosti, da v pravi poplavi kuharskih novotarij tega sloven-
skega mojstra mnogi mlajši ne poznajo.

Zato se mi je zdelo prav, da zlasti bralcem mlajših generacij pove-
mo nekaj več o znamenitem zdolskem in s tem tudi posavskem ro-
jaku. Spodnji zapis o Ivačiču, ki ga objavljamo nekoliko skrajša-
nega, je nastal pred desetimi leti na vabilo založbe Neviodunum. 

Majhni kraji – veliki ljudje / Povezujemo Posavje
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Vertikalne ozelenitve kot 
okras in za uporaben namen

Viseči vrt – svetovno čudo

Zgodovina vertikalnih vr-
tov sega vse do starodavne-
ga Egipta, do 3.000 let pred 
našim štetjem, kjer so ome-
njeni vrtovi med drugim nu-
dili zaščito pred vročim son-
cem. To so stari Egipčani 
dosegli s pomočjo kamnitih 
sten in vrtnih ut, podprtih s 
stebri, ki so bili preraščeni s 
figovci, granatovci, orehov-
ci, vinsko trto, vrbami, aka-
cijami, bršljanom, lovorjem, 
vrtnicami, narcisami in dru-
gim rastlinjem.

Eno izmed sedmih svetov-
nih čudes so t. i. babilonski 
viseči vrtovi, zgrajeni na 
približno 25 metrov visokem 
in polkrožnem umetnem 
hribu z več terasami na ob-
močju antičnega mesta Ba-
bilon v Mezopotamiji ob reki 
Evfrat v Aziji pred mnogimi 
tisočletji. Z vodo je 120 me-
trov široke vrtove oskrbo-
val 80 kilometrov dolg sis-
tem akvaduktov in kanalov. 
Vodo so v vrtove mehanič-
no dvigali z bronastimi čr-
palkami. Ob vznožju je bil 
velik bazen, ki ga je polnila 
voda, ki je tekla s hriba. 

Stari Rimljani so na ste-

nah svojih vil in lesenih re-
šetkah zunanjih konstruk-
cij gojili vinsko trto, vrtnice 
vzpenjavke pa so bile simbol 
njihovih čudovitih skrivnih 
vrtov. V 80. letih 20. stole-
tja je francoski botanik Pa-
trick Blanc sisteme visečih 
vrtov spoznaval na svo-
jih številnih potovanjih po 
Tajskem, zasnoval vertikal-
ni vrtni sistem z željo, da bi 
naravo pripeljal do neupora-
bljenih delov mesta. Ustva-
ril je žive mojstrovine s po-
sebno metodo, ki omogoča 

gojenje rastlin brez zem-
lje. Njegov prvi viseči vrt 
je bil postavljen v največ-
jem znanstvenem muzeju v 
Evropi, v ’Cité des Sciences’ 
v Parizu leta 1986.

Ureditev vertikalnega 
(visečega) vrta 

Viseči vrt je eden od nači-
nov, kako prihraniti pros-
tor, okrasiti balkon ter goji-
ti zelišča, zelenjavo in rože. 
In kako urediti vertikalni vrt? 
Za začetek izberimo površi-
no, mesto, kjer želimo imeti 
viseči vrt (na primer del hi-
šnega zidu), nato se lotimo 
postavitve. Ogrodje, ki ima 
urejeno izolacijo in sistem 
zalivanja, lahko kupimo v 
specializiranih vrtnih trgovi-
nah, lahko pa se sami lotimo 
izdelave iz odpadnega ma-
teriala. Na primer: odpadno 
plastenko za vodo obreže-
mo tako, da na zgornji strani 
dobimo dovolj veliko odprti-
no, v katero bomo dali zemljo 
in posadili rastline. Na spo-
dnji stani jih preluknjamo, da 
bo odvečna voda po zaliva-
nju lahko odtekala. Na obeh 
straneh plastenke naredimo 
luknjo in skoznjo potegnemo 
vrv ter na spodnji strani na-
redimo vozel, da plastenka 
ne bo zdrsnila. Poljubno šte-
vilo plastenk razporedimo na 
določene razdalje ter vanje 
posadimo izbrane plezalke in 
cvetje, zelišča ali zelenjavo. 
Druga možnost je, da uredi-
mo vrtiček v starem žlebu, ki 
morda sameva v kotu temne 
kleti ali ob steni v garaži. Na-
mesto, da ga peljemo v zbir-
ni center za odpadke, ga pri-
trdimo na ograjo ali zunanjo 
steno, kjer bo več kot odli-
čen za nasaditev jagod ali 
solate. Ena izmed možnos-
ti je tudi, da na steno pritr-
dimo lesene police in nanje 
namestimo lončke z rastlina-
mi (namesto klasičnih cvet-
ličnih lončkov lahko uporabi-
mo stare lonce ali skodelice, 
kar bo delovalo rustikalno). 
Uporabimo lahko tudi viseče 
posode. V preteklosti so ne-
kaj poletnih mesecev v sev-
niški vrtnariji VCT Ramovš 
& Peklar pozornost name-
nili velikemu drevesu, nare-
jenemu iz jeklenega ogrodja 
(deblo in veje) in z urejenim 
namakalnim sistemom, da je 
dobila vsaka cvetlična poso-
da enako količino vode. Na 
jekleno drevo so v več nivo-
jih obesili veliko število vise-
čih košar, v katerih so bile za-
sajene surfinije in bršljanke 
različnih barv, ker so najbolj 
odporne na vremenske raz-
mere. Čudoviti raznobarvni 
cvetovi so krasili vhod v vr-
tnarijo ter privabljali obču-
dujoče poglede.

Možnosti, kako bomo uredi-
li vertikalni vrt, je veliko, a 
pri njegovem snovanju mo-
ramo upoštevati, da mora 
biti v njem dovolj zemlje za 
gojenje vrtnin, da je omo-
gočeno preprosto zalivanje 
in urejena drenaža, vrtiček 
mora imeti tudi podstavek 
oziroma zbiralnik, kamor bo 
odtekala odvečna voda. Za 
sajenje zelenjave v loncih 

in koritih je najboljša zemlja 
za vrt, primerna je tudi uni-
verzalna zemlja za rastline, 
zemlje za lončnice ne upo-
rabljajmo. In kako pogosto 
moramo zalivati rastlinje? 
To je odvisno od vremena 
(sonce zemljo hitreje izsu-
ši), manjša posoda pomeni 
pogostejše zalivanje …

Rastline 
v vertikalnem vrtu

Od zelenjave v vertikalnem 
vrtu z malo površine bodo 
uspešno rasle nekatere di-
šavnice, listnata zelenja-
va pa tudi nekaj korenovk 
in plodovk, vendar je to od-
visno od razpoložljivega ra-
stnega prostora, ki ga bomo 
namenili rastlinam.

Za mini urbani vrt izberimo 
vrste zelenjave in zelišč, ki 
dobro uspevajo v posodah. 
Na prvem mestu so aroma-
tična zelišča, ki bodo odiša-
vila naš balkon in popestri-

la pripravo jedi. Ta zelišča so 
peteršilj, origano, bazilika, 
timijan, rožmarin. In še za-
nimivost - v eni posodi lah-
ko gojite več različnih vrst 
zelišč ter z njimi ustvarjate 
pisane barvne kombinaci-
je. V posodah uspevajo tudi 
vrtnine z nizko grmičasto 
rastjo, drobnimi plodovi in 
majhnimi glavicami, kot so 

kumarice, bučke, solate z 
majhnimi glavami, korenček, 
sladki feferoni, češnjev pa-
radižnik, fižol, grah, papri-
ka, redkvice, rukola, čebula 
in česen. V posodah lepo us-

pevajo tudi sladke jagode in 
borovnice. 

Če želimo vzgajati določene 
vrste rastlin, moramo zanje 
izbrati mesto, ki jim najbolj 

odgovarja, zato se je dob-
ro vprašati: je izbrano mes-
to izpostavljeno soncu ali 
je ves dan v senci? Če smo 
izbrali prostor, ki je usmer-
jen proti jugu ali jugozaho-
du, lahko na njem uspeva 
veliko rastlin. Na osončenih 
delih dobro uspevajo začim-
be, kot so rožmarin, timijan, 
peteršilj, bazilika, od zele-

njave pa paradižnik, papri-
ka, korenje, redkvice in tudi 
stročji fižol. Odlična je tudi 
kombinacija peteršilja, fe-
feronov in češnjevega pa-
radižnika, ki lepo uspevajo 
tudi v dovolj velikih okrasnih 
loncih, a češnjevemu para-
dižniku bomo morali doda-
ti še oporo. Če imamo vsaj 
nekaj ur sonca dnevno (okoli 
6 ur), si lahko omislimo rož-
marin, peteršilj, koper, timi-
jan, a če je naš balkon veči-
noma v senci, potem lahko 
poskusimo z meto in drob-
njakom.

Zelena arhitektura je vedno 
bolj zaželen element bivalne 
kulture, saj predstavlja tudi 
udoben kotiček za sprosti-
tev, poleg tega ozelenele 
stene zmanjšujejo toplotne 
obremenitve mest, čisti-
jo zrak, zmanjšujejo hrup, z 
gojenjem zelenjave in zelišč 
se povečuje samooskrba itd.

Bi imeli vrt, a nimate prostora? Imate veliko steno, ki bi jo lahko spremenili v vertikalni zeliščni, zelenjavni ali cvetlični vrt? Nekateri so mnenja, da so vertikal-
ni vrtički zgolj novodobna traparija, a sajenje rastlin v višino ima poleg praktičnega namena še okrasni, saj je to tudi odličen način ozelenitve sten z rastlina-
mi, za katere pa je seveda treba skrbeti z rednim zalivanjem. Več v prispevku v naši rubriki Vrtovi Posavja. Prijetno branje!  Uredništvo

Vertikalen vrt je mogoče 
urediti na delu balkona ali 
terase.

Sivo steno krasi vertikalen vrt z zelišči.

Drevo jeklene konstrukcije, 
okrašeno s cvetočimi surfi-
nijami in bršljankami

Žafran – 
plemenita začimba

Žafran je najdražja 
začimba na svetu, 
njegov nastanek 
grška mitologija 
povezuje s smrtni-
kom Crocusom, ki 
se je zaljubil v lepo 
nimfo Smilax. Ker 
mu ta ljubezni ni 
mogla vračati, ga 
je spremenila v lepo vijolično rastlino, zato je njegovo 
latinsko ime Crocus sativus. Uporabni del rastline so od 
35 do 50 mm dolge svetlo rdeče cvetne nitke (brazde), 
ki molijo iz sredine rožnatega žafranovega cveta. Ta ima 
tudi tri rumene prašnike, ki pa so brez vonja in okusa, a 
približno enake barve kot dišeče in okusno rumeno bar-
vilo v brazdni notranjosti, ki je s prostim očesom nevidno 
in se sprosti le v stiku s toploto, alkoholom ali v kislem 
okolju. Nabiralci cvetove nabirajo ob zori, nato iz vsake-
ga izpulijo tridelno pestičevo brazdo. Nitke posušijo in 
ko so suhe, so pripravljene za uporabo (za pridelavo 1 
grama potrebujemo približno 500 brazd, za 10 gramov 
približno 5000).

V kuhi izboljša jedem vonj in okus, z njim nekateri zači-
nijo različne jedi (riž, ribje jedi, piščančje meso itd.), naj-
bolj pa se rabi kot barvilo za kolače in likerje, a tudi za 
kozmetične izdelke in zdravila. Ni primeren za pripravo 
čaja, v večjih odmerkih je zelo strupen (smrtni odmerek 
je 20 g). Priporočljivo je, da vedno kupujete žafranove 
nitke, saj na tak način točno veste, kaj kupite. Pri žafra-
nu v prahu se lahko zgodi, da so vmes vmešani cenej-
ši nadomestki. 
  Viktorija Senica, cvetličarka

Odpadne plastenke lahko uporabimo za viseči vrt.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l) 
 semenski krompir

 Janko Kerin s.p., CKŽ 65A, Krško, tel.: 07 490 25 60

Delovni čas:
Vrtni center Krško: PON - PET: 7-19, SOB: 7-17

Posl. Senovo: PON - PET: 8-15, SOB: 8-13

AKCIJA!

Pestra izbira lončnic 
in rezanega cvetja 

ob 8. marcu.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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.

LUČKA 
je prijazna, pet let stara muca. 
Vajena je notranjega bivanja in 
je izjemno cartljiva. Išče odgo-
voren in stalen dom pri prija-
znih ljudeh.

8. marec – dan žena

Spoštovane žene in dekleta, ob bližnjem prazniku – 
8. marcu, mednarodnem dnevu žena, vam iskreno 

voščim ter želim vse lepo in dobro! 
Želimo vam mnogo radosti v zasebnem in 
poklicnem življenju, predvsem pa zdravja.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,s sodelavci

Najava razpisa za razvoj kmetijstva 
Občina Brežice obvešča, da bo 5. 3. 2021 v Uradnem listu RS ob-
javljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbu-
janja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2021. 

Sofinancirani bodo naslednji ukrepi:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev – naložbe v primarno kme-

tijsko proizvodnjo,
• pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, in sicer za:

a) delovanje društev – tehnična podpora, 
b) ekološko kmetijstvo.

 
 Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 9. 4. 2021.

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice(www.bre-
zice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo osebno na Od-
delku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, 
CPB 18, 8250 Brežice. Kontaktna oseba je Roman Matjašič, tel. 07 
620-55-32, elektronska pošta: roman.matjasic@brezice.si, vsak de-
lovni dan v času uradnih ur.

SPREMEMBE NA STRANI 
PRIHODKOV – MANJ 
TURISTIČNE TAKSE, VEČ 
DRŽAVNIH SREDSTEV

Epidemija je močno vplivala na 
upad turizma, zato je pričakovani 
prihodek iz naslova turistične ta-
kse nižji. Spremenila se je tudi di-
namika izgradnje treh obsežnih 
projektov, za katere se predvi-
deva sofinanciranje z evropski-
mi kohezijskimi sredstvi. Gre za 
projekte kolesarskih povezav 
Brežice–Dobova in Brežice–Kr-
ška vas ter projekt hidravličnih 
izboljšav Brežice–Bistrica ob So-
tli, ki se bodo nekoliko pomaknili 
v prihodnje leto, zato so v prora-
čunu za 2021 zajeti nižji prihodki 
iz tega naslova.

Prihodki so se za 1,2 milijona 
evrov povečali na račun višje 
povprečnine, dodatnih sredstev 
za investicije in zakona o finančni 
razbremenitvi občin (država bo 
prevzela breme plačila oz. bo po-
vrnila sredstva občini za mrliško 
pregledno službo in družinske-
ga pomočnika ter prevzela ob-
veznosti zdravstvenega zavaro-
vanja brezposelnih). Dodatno je 

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Ar-
tiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto 
v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina ob-
veščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za

VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
Vpis bo potekal za programe:
• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno in
• poldnevni program: ki traja od 4 do 6 ur na dan (program bo iz-

veden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna 
obdobja vključenih otrok) in

• krajši program: za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, 
v trajanju od 240 do 720 ur letno, v dneh šolskega koledarja (pro-
gram bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na 
starostna obdobja vključenih otrok).

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje: 
od 8. do 15. marca 2021, od 8. ure dalje.

Vlogo je treba oddati na obrazcu, ki je javno objavljen na spletni 
strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge:
Vlogo lahko oddate v fizični obliki po navadni pošti ali po elektron-
ski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. 
Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpi-
sana in optično prebrana.  
Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2021/22 od 1. 9. 2021. 
Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev 
izpolnili šele med šolskim letom. 

Pogoj za vključitev: 
V vrtec se lahko vključijo otroci starosti najmanj enajst mesecev ob 
izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševske-
ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Način vključevanja otrok: 
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo 1. 9. 2021 izpolnjeva-

li pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je 
prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpi-
sa, in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do 21. junija. 
Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve po-
ziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok 
z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V prime-
ru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec 
in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili. 

• Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja, bodo obrav-
navane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vklju-
čeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti. 

Dodatne informacije:
Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za vpis, 
je objavljena tudi DEŽURNA telefonska številka, na kateri lahko do-
bite več informacij.

Župan občine Brežice Ivan Molan je 17. februarja uradno predal tri 
nova vozila izvajalcu socialnovarstvene storitve Pomoč na domu, 
Centru za socialno delo (CSD) Posavje, enoti Brežice. Z nakupom 
novih osebnih avtomobilov želi Občina Brežice zagotoviti izvajal-
kam storitve večjo varnost in s tem prispevati k večji kakovosti sto-
ritve za uporabnike. V letu 2020 je občina že zagotovila tri nova 
vozila, v začetku leta 2021 pa je vozni park okrepila z dodatnimi 
tremi novimi vozili. Vrednost vozil, kupljenih v tem letu, znaša 
dobrih 25.000 evrov. 

V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi to-
plega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo 86 občanov na me-
sec, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi deset izva-
jalk. Izvajanje storitve poteka od ponedeljka do petka, ob sobotah 
pa imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekatere upo-
rabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potre-
bujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim 
dostavijo tudi topel obrok. V Brežicah za prihodnje načrtujejo tudi 
storitve ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 
365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov. 
Župan Ivan Molan se je ob predaji vozil zahvalil izvajalkam storitve 
pomoči na domu za njihovo delo, ki je zelo pomembno, saj moč-
no vpliva na kakovost življenja starejših. Občina vsakoletno pove-
čuje sredstva za izvajanje storitve Pomoč na domu. Za subvencioni-
ranje te socialnovarstvene storitve je občina v letu 2020 namenila 
155.054 evrov, v proračunu za leto 2021 pa je potrebnih za subven-
cioniranje storitve 175.000 evrov. Ekonomsko ceno storitve je ob-
čina v letu 2020 subvencionirala v višini 62,8 % (oz. 13,47 evra na 
uro), cena storitve za uporabnika je tako znašala 6,94 evra na uro.

Svetniki soglasno potrdili rebalans 
proračuna za leto 2021
Članice in člani Občinskega sveta občine Brežice so na 16. seji (22. 2. 2021) soglasno potrdili rebalans proračuna Ob-
čine Brežice za leto 2021. Kot je dejal župan Ivan Molan, je bil proračun za leto 2021 sprejet že v začetku leta 2020, 
v času od sprejetja do danes pa se je zgodilo kar nekaj sprememb na področju proračunskih prihodkov in odhodkov. 
Med najpomembnejšimi vzroki sprememb sta epidemija in višja povprečnina. S sprejetjem rebalansa se je občinski 
proračun povečal na 41,5 milijona evrov, od tega je skoraj polovica sredstev namenjenih za investicije. Letošnji prora-
čun je med najvišjimi v zgodovini občine in kot običajno prinaša investicije v vse krajevne skupnosti. 

predvidenih 1,3 milijona evrov 
prejetih sredstev s strani Mi-
nistrstva za okolje in prostor 
(za sanacijo podora v Slovenski 
vasi) ter na podlagi dogovora s 
strani Ministrstva za obrambo 
(sofinanciranje vlaganj v lokal-
no infrastrukturo ter sredstva za 
nabavo opreme za civilno zašči-
to in gasilce). 

SPREMEMBE NA STRANI 
ODHODKOV ZARADI 
SPREMEMBE DINAMIKE 
INVESTICIJ

Obnova lesenega mostu v 
Cerkljah ob Krki se je pomakni-
la v leto 2021 zaradi dodatnih 
geološko geomehanskih razi-
skav za izvedbo pilotov v strugi 
reke Krke v letu 2020. Zaključe-
na bo predvidoma letos junija. 
Letos se zaključuje tudi obnova 
jeklenega mostu čez Krko v Bre-
žicah. Pospešila se je dinamika 
financiranja gradnje vrtcev Arti-
če in Dobova, k temu je prispe-
vala tudi pridobitev nepovratnih 
sredstev EKO sklada. Zaključek 
gradnje vrtcev je predviden do 
konca leta 2021, občina je že 
objavila javno naročilo za nakup 

opreme. Selitev vrtcev je načrto-
vana v februarju 2022. Predčas-
no bo zgrajen tudi večnamenski 
dom na Velikih Malencah, zato 
so potrebna dodatna sredstva v 
letu 2021, da se investicija tudi 
finančno zaključi.

Dodatna sredstva občina name-
nja nadaljevanju investicije Re-
vitalizacija bivšega doma upo-
kojencev, saj je zaradi staranja 
prebivalstva v občini in omejenih 
finančnih zmožnosti posamezni-
kov nujno poskrbeti za posebej 
ranljivo skupino ljudi. V nekda-
njem domu se urejajo bivalne 
enote oz. stanovanjske skup-
nosti, preostali prostori pa bodo 
namenjeni društvom upokojen-
cev in Ozari. 
Zaradi dotrajanosti in nezado-
stne statične varnosti Vodovo-
dnega stolpa se je občina odlo-
čila, da že letos začne z obnovo 
in rekonstrukcijo stolpa. Grad-
beno dovoljenje je pridobljeno, 
v naslednjih mesecih bo obja-
vljeno javno naročilo za izvajal-
ca obnove.  

Občina Brežice in Direkcija Re-
publike Slovenije za infrastruk-
turo (DRSI) nadaljujeta s sodelo-
vanjem pri obnovi državnih cest 
in gradnji pločnikov. Letos je na-

črtovan začetek reševanja zoži-
tve ceste v Podgračenem, ure-
ditev avtobusnega postajališča 
na Borštu in nadaljevanje ploč-
nika Obrežje. Občina bo izdelala 
tudi projektno dokumentacijo za 
izven nivojsko križanje v Brezini 
(nadvoz pri Intermarketu), DRSI 
pa bo ta sredstva občini povrnila.  

Povečala so se sredstva za grad-
njo vodovoda, saj je oskrba s pi-
tno vodo ključna za vse občanke 
in občane. Med večjimi investici-
jami so še obnova Ceste bratov 
Milavcev v Brežicah, reševanje 
kanalizacije v Krški vasi, obnove 
večnamenskih domov in številne 
modernizacije ter obnove lokal-
nih cest in javnih poti po vseh 20 
krajevnih skupnostih.

DODATNA SREDSTVA ZA 
KMETIJE IN PODJETJA

Poleg povišanja sredstev za in-
vesticije Občina Brežice z reba-
lansom namenja več sredstev za 
pomoč kmetom in podjetnikom 
zaradi epidemije COVID-19. Ob-
čina dodatna sredstva namenja 
v skladu z izraženim interesom 
za oblikovanje novega ukrepa 
na področju podjetništva, ki bo 
pokril tiste zadeve, ki jih protiko-
ronski paketi zakonov niso zajeli.

OBVESTILO

Tri nova vozila za izvajanje Pomoči na domu 

Predaja novih vozil brežiški enoti CSD Posavje
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OD 15. MARCA DO 15. 
APRILA ČAS ZA PREDLOGE

Participativni proračun je sistem 
razporejanja dela proračunske-
ga denarja na način, da pri od-
ločanju o njegovi porabi sodelu-
jete občanke in občani, ki sami 
določite, katere naložbe so v lo-
kalni skupnosti najbolj nujne in 
kako želite prispevati k izboljša-
nju kakovosti življenja v občini. 

V proračunu Občine Krško za 
leto 2022 bo za participativni 
proračun predvidenih 210.000 
evrov. Sredstva bodo proporci-
onalno razdeljena na posame-
zna območja:

POSTOPEK
1. Predlog
Občanke in občani projektne 
predloge oddajo na obrazcu na 
spletni strani Občine Krško ali v 
sprejemni pisarni Občine Krško 
od 15. 3. do 15. 4. 2021.
2. Pregled predlogov
Vse predloge bo v skladu s krite-
riji in merili do junija 2021 preg-
ledala občinska uprava in jih pos-

Moj projekt – participativni proračun 
Občine Krško za leto 2022 

Pobude, vprašanja in predlogi z 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Krško, 25. 2. 2021
Janez Barbič (SLS) je podal pobudo za oživitev turizma na Planini 
nad Podbočjem.
Kristina Ogorevc Račič (SLS) je predlagala, da Občina Krško pripravi 
obvezujoče smernice za označevanje in vso opremo, ki se uporab-
lja na tematskih pohodnih poteh, ter da se pripravijo smernice za 
kulturno vedenje obiskovalcev ali drugi ukrepi na poteh in rekrea-
cijskih površinah v naravi.
Dušan Šiško (SNS) je opozoril na nezakonito gradnjo na kmetijskem 
zemljišču v Anžah ter zahteval zapisnik inšpekcije.
Milena Bogovič Perko (SDS) je opozorila na nevaren prehod za 
pešce pod Mladinskim centrom Krško in predlagala, da se preu-
či možnosti za spremembo prometnega režima, ter podala pobu-
do, da se Občina Krško zaveže, da bo postala občina brez plakatov.
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da občina skupaj s KS Leskovec pri Kr-
škem in KZ Krško pristopi k ureditvi Paulinovega vrta pri gradu Šraj-
barski turn. Predlagal je še, da tudi v krški občini pristopijo k uvedbi 
t. i. javne blagajne ter da se v počastitev spomina na bitko v Krako-
vskem gozdu in 30. obletnici osamosvojitve pripravi spominski po-
hod iz Leskovca do obeležja v Zalokah. Želel je tudi statistične po-
datke o gibanju števila prebivalcev v Leskovcu.
Aleš Suša (Levica) je vprašal, kakšni so načrti lastnika nekdanje stav-
be Policijske uprave v Krškem.
Dušan Dornik (SMC) je vprašal, kdo je bil odgovoren za kontrolo ka-
kovosti vgrajene opreme na kolesarnicah, kolikšna je bila cena in ka-
tero opremo je občina plačala. In še ali ima svetlobna tabla nad tr-
žnico uporabno dovoljenje.
Aleš Zajc (SMC) je vprašal, v kateri fazi so aktivnosti izgradnje kr-
škega bazena in kaj je načrtovano v 2021 in 2022 ter v kateri fazi je 
predlagana uskladitev Odloka o določitvi števila članov svetov KS in 
volilnih enot za volitve v svete KS v občini Krško.

redovala v dokončno presojo in 
potrditev pristojni komisiji.
 
3. Presoja in priprava seznama 

projektov
Komisija za izvedbo participa-
tivnega proračuna bo pripravila 
sezname izvedljivih projektov po 
posameznih območjih.

4. Glasovanje
Glasovanje bo potekalo na sple-
tni strani Občine Krško od 5. 6. 
2021 do vključno 12. 6. 2021, v 
sprejemni pisarni Občine Krško 
ali po pošti.

5. Potrditev izglasovanih 
projektov in izvedba

Izglasovani projekti bodo pre-
dlagani v potrditev Občinskemu 
svetu Občine Krško za proračun-
sko leto 2022, v katerem jih bo 
občinska uprava tudi izvedla.

POGOJI ZA UVRSTITEV 
PROJEKTNIH PREDLOGOV 
NA GLASOVANJE

Projektni predlog je upravičen 

za uvrstitev na glasovanje, če:
1. Prispeva k uresničevanju jav-

nega interesa na območju 
občine Krško.

2. Prispeva k namenom poziva 
za projektne predloge: spod-
bujanje aktivne participacije 
in vključenosti občanov, dvig 
kakovosti bivanja v lokalnem 
okolju in gradnja skupnosti.

3. Je takšne narave, da bo nje-
gova izvajalka lahko Občina 
Krško in da ga je mogoče iz-
peljati v okviru zagotovljenih 
sredstev.

4. Je skladen z nalogami občine.
5. Izveden bo na območju obči-

ne in je umeščen v enega od 
7 območij občine.

6. V preteklosti še ni bil (so)fi-
nanciran iz proračuna Obči-
ne Krško.

7. Ni uvrščen v načrt občinskih 
vlaganj po krajevnih sku-
pnostih in ne ustreza pogo-
jem za nepovratna finančna 
sredstva, ki jih predlagate-
lji lahko pridobijo iz razpisov 
Občine Krško.

8. Je finančno ovrednoten pra-
viloma do 10.000 evrov z 
DDV za predloge, ki poteka-

jo pretežno znotraj posame-
zne krajevne skupnosti, in je 
finančno ovrednoten pravi-
loma do 30.000 evrov z DDV 
za predloge, ki v večjem delu 
presegajo meje posamezne 
krajevne skupnosti znotraj 
enega območja.

KDO LAHKO SODELUJE?

1. Predlagatelj projektnih pre-
dlogov je lahko posamezni 
občan/občanka ali skupina 
občank/občanov s stalnim 
bivališčem v občini Krško, ki 
do dne oddaje pobude do-
polni 15 let.

2. Predlagatelj v projektnem 
predlogu ne sme nastopati 
kot izvajalec (ne kot fizična 
oseba, ne kot lastnik izvajal-
ca, ne kot oseba, udeležena v 
poslovodstvu izvajalca).

3. Posamezni predlagatelj lahko 
predlaga največ 2 projektna 
predloga. Če gre za skupine, 
lahko kot podpisnik ali sopod-
pisnik nastopa največ v dveh 
skupinah predlagateljev.

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 30.000 €

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, 
KS Zdole do 30.000 €

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 30.000 €

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 30.000 €

Območje 5: KS mesta Krško do 30.000 €

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 30.000 €

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem 
in KS Krško polje do 30.000 €

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacij 
in kastracij lastniških psov in mačk v 2021
Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje sterilizacij in 
kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je skup-
no osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno žival pa znaša 30 
evrov bruto cene storitve na mačko in 50 evrov bruto za psa. Za so-
financiranje lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali zača-
snim prebivališčem na območju občine Krško, ki imajo do pet odra-
slih živali na stanovanje oz. hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali 
kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2021 dalje do 
porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje morajo lastniki živali prilo-
žiti: za pse dokazilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s po-
datki o lastniku, za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki 
o lastniku. Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine Krško ali po pošti 
na naslov Občina  Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 
14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču ali na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Obvestila in objave/
Javni razpisi. Dodatne informacije: Magda Krošelj, v času uradnih ur.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
Občinske turistične zveze Krško in turističnih 
društev v občini Krško za leto 2021
Občina Krško je v Uradnem listu 26. 2. 2021 objavila Javni razpis za 
sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turi-
stičnih društev v občini Krško za leto 2021. Predmet javnega raz-
pisa v višini 36.000 evrov je sofinanciranje že izvedenih programov 
Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na 
področju spodbujanja razvoja turizma v občini Krško in so v razpi-
snem obdobju od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021 izvajali programe in 
aktivnosti. Rok za prijavo je sreda, 17. 3. 2021.
Upravičenci do sredstev so turistična društva in turistična zveza na 
območju občine Krško s sedežem v občini Krško, registrirani po Za-
konu o društvih, člani Občinske turistične zveze Krško, ki izvajajo or-
ganizirano redno turistično dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja 
turizma na območju celotne občine. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali v času uradnih ur na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Ire-
na Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Za vpis otrok v vrtce občine Krško se izvede enoten vpis otrok v vrtce. 
K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2021/2022 vključi-
ti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Krško, 
in sicer:
Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica (tel. št.: 07/62 02 460 ali 
07/49 73 025), Vrtec pri OŠ Koprivnica (tel. št.: 07/49 76 900), Vr-
tec pri OŠ Leskovec pri Krškem (tel. št.:  040 837 106 ali 07/49 04 
068), Vrtec pri OŠ Podbočje (tel. št.: 07/49 77 030), Vrtec pri OŠ 
Raka (tel. št.: 07/49 13 546), Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo (tel. 
št.: 07/48 81 910), Vrtec Krško (tel. št.: 07/62 05 400).
Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami  programov ki 
jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca …, lahko preberete na sple-
tnih straneh zgoraj navedenih vrtcev, kjer si lahko natisnete tudi vlo-
go za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vloga za vpis v vrtec na ob-
močju občine Krško za šol. leto  2021/2022 se nahaja tudi na spletni 
strani Občine Krško.
Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, 
ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2021/2022 (torej v času od 1. 9. 
2021 do 31. 8. 2022), boste svojega otroka dejansko vključili v vr-
tec. Vlogo za vpis otroka je treba v želeni vrtec oddati najkasneje 
do ponedeljka, 15. 3. 2021.
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno 
šolsko leto. Pri tem lahko v vlogi navede vrtec in v okviru tega vrt-
ca do tri enote, v katere želi vključiti otroka, in v ta vrtec odda vlo-
go. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug in tretji vrtec, če otrok 
ne bo sprejet v vrtec prve izbire. V primeru, da bo vlog v posame-
znem vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala 
komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o  sprejemu ot-
rok v vrtce občine Krško.

Izvedba agromelioracije na komasacijskem 
območju Veliki Podlog
Občina Krško je uspešno kandidirala na javnem razpisu in prido-
bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetij-
stva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na koma-
sacijskih območjih (UR list RS št. 76/17). Za izvedbo vseh agro-
melioracijskih del je bil po postopku javnega naročanja izbran 
izvajalec HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice.
Na območju k.o. Veliki Podlog in k.o. Drnovo je  izvedba ko-
masacije kmetijskih zemljišč Veliki Podlog zaključena. Kmetij-
ska zemljišča so predana novim lastnikom kmetijskih zemljišč, 
komasacijskim udeležencem in so v naravi označena z mejni-
ki in lesenimi količki.
Vse lastnike zemljišč na komasacijskem območju Veliki Podlog 
obveščamo, da se bodo dela ureditev poljskih poti in krčitev za-
rasti izvajala na terenu od začetka marca do konca maja 2021 
oziroma se bodo prilagajala vremenskim razmeram.

Občina Krško pristopa k pripravi 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) 

za del gospodarske cone peskokop Ravno (del EUP MKO 03).

Vabimo vas,
da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v 
najzgodnejši fazi priprave prostorskega akta, torej v fazi 

izhodišč za pripravo OPPN, ki so objavljena na spletni strani 
Občine Krško v rubriki »Obvestila in objave – Novice in objave«. 

Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo OPPN 
nam lahko do vključno 16. marca 2021 posredujete na na-
slov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za pripra-
vo OPPN za del gospodarske cone peskokop Ravno, zadeva št. 
3505-10/2019 O502.

Skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju 
občine Krško za šolsko leto 2021/2022
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SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI 
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Šport je dejavnost, ki bogati ka-
kovost posameznikovega živ-
ljenja, zaradi svojih učinkov pa 
pomembno vpliva na družbo. 
Šport ima izjemne možnosti, 
da združuje ljudi, in da doseže 
vsakogar, ne glede na starost ali 
socialno pripadnost. Ljudje se v 
veliko večino športnih dejavno-
sti vključujejo ljubiteljsko, dolo-
čenim ljudem pa je šport tudi 
poklic. 

Zaradi kakovostnega sledenja 
vseh naštetih dejavnikov ter za-
radi pobud iz športih krogov v 
lokalni skupnosti je župan v ok-
tobru 2019 izdal sklep o ustano-
vitvi delovne skupine za pripra-
vo strategije ter o imenovanju 
njenih članih, ki jo sestavljajo 
posamezniki iz različnih špor-
tnih panog ter institucij, kjer je 
šport ena izmed pomembnih 
dejavnosti. 

Da bi imel dokument tudi del-
ni pogled skozi oči otrok, je bil 
v sodelovanju z Osnovno šolo 
Sava Kladnika Sevnica razpi-
san nagradni likovni natečaj 
na temo športa in zdravega ži-
vljenjskega sloga. Zmagovalni 
likovni izdelek tako sedaj kra-
si dokument strategije. V zak-
ljučni fazi dela je bila strategi-
ja posredovana tudi društvom, 

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtce na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2021/2022
Občina Sevnica skupaj z:
• Vrtcem Ciciban Sevnica (www.vrtec-sevnica.si),
• Enoto vrtca Krmelj (www.oskrmelj.si),
• Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž (www.osmm.sentjanz.si) in
• Enoto vrtca Blanca (www.osblanca.si)

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju Občine Sevnica za šolsko leto 2021/2022.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (6–9 ur), in sicer za otroke prve-
ga starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 
let) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v 
šolo). V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi pol-
dnevni program, v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo 
otrokom od prvega leta starosti (oz. najmanj 11 mesecev) do vsto-
pa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI SEV-
NICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, 
šole ali občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v želeni vrtec 
v času od 1. do 15. marca 2021.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost 
najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega do-
pusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20-ZIUZEOP 
in 18/21).

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2021/2022 (vključitev od 1. 9. 2021 dalje). Izpolnjeno vlogo oddajte 
tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med 
šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpol-
njevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci 
oblikovali oddelke za novo šolsko leto.
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2021/2022 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev 
pisno obveščeni.
Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2020/2021 niso bili 
sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, morate vlogo vlo-
žiti ponovno. 

Sprejeli strategijo razvoja športa 
Občinski svet je na svoji 21. redni seji, dne 24. februarja, sprejel Strategijo razvoja športa v občini Sevnica do leta 
2029. Gre za najpomembnejši dokument ravnanja na področju športa za uspešno sodelovanje vseh deležnikov, ki je 
instrument za doseganje prepoznanih in zastavljenih ciljev, na drugi strani pa seštevek interesov in koristnikov stori-
tev. Strategija je v celoti dostopna na občinski spletni strani. 

ki z izvajanjem letnega progra-
ma športa s prijavami na razpis 
aktivno sodelujejo pri oblikova-
nju in sami izvedbi, s pozivom, 
da podajo predloge za dopolni-
tev posredovanega dokumenta.

Šport bo ostal pomemben del 
kulture našega naroda, za po-
sameznika pa bo postal in ostal 
nujen del zdravega življenjske-
ga sloga in pozitivne življenjske 
naravnanosti. Javna sredstva 
morajo biti namenjena temu, 
da bo šport lažje dostopen po-
sameznikom, športnikom vseh 
starosti in vključenim v različne 
pojavne oblike športa. Poglavi-

tni cilji vizije razvoja športa so 
naravnani predvsem na to, da bi 
z vloženimi sredstvi na področju 
športa občani in občina doseg-
li kar najvišjo dodano vrednost. 
Glede na to, da je za življenje in 
delo v zadnjem času potrebno 
znatno manj fizične aktivnosti, 
je nujno to nadoknaditi na dru-
gem področju. Rezultati študij, 
ki zajemajo primerjavo fizičnih 
sposobnosti otrok nekoč in da-
nes, so zaskrbljujoči. 

Vizija razvoja športa v občini 
Sevnica je usmerjena na šport 
kot kakovostno prvino zdrave-
ga načina življenja za vse obča-

ne, z raznoliko športno ponud-
bo za vse starostne skupine in 
v vseh življenjskih obdobjih ter 
v zagotavljanje pogojev za do-
seganje rezultatov v kategoriji 
vrhunskega športa. Šport v da-
našnjem svetu je poleg zdravja 
vstopil tudi na področje gospo-
darstva in turizma, kjer delu-
je tudi kot promotor lokalne-
ga okolja.

Strategija poudarja skladen ra-
zvoj športa in športnih panog 
v okolju, s tem, da je potreb-
no posebno pozornost nameni-
ti društvom, ki imajo piramidno 
strukturo vadbe, kar pomeni 
vzgojo otrok od najmlajših do 
tekmovalcev, ki dosegajo vrhun-
ske rezultate. Fizična priprava v 
mladosti je dobra popotnica za 
kakovostnejše življenje v tret-
jem življenjskem obdobju.
Športna infrastruktura nam sku-
paj še z drugimi športnimi de-
ležniki zagotavlja izvajanje ka-
kovostnih programov športa 
za otroke in mladino, pogoje za 
doseganje vrhunskih dosežkov 
ter nudi dostopno športno re-
kreacijo za aktiven in s tem bolj 
zdrav način življenja vseh, ki ži-
vimo v občini Sevnica.

Predpogoj za uspešnost stra-
tegije je nenehno vključeva-
nje zastavljenih ciljev v vsa-
koletni program dela Športne 
zveze Sevnica, KŠTM Sevnica 
in lokalne skupnosti ter dosle-
dno spremljanje njihovega iz-
vajanja. Udejanjanje strategije 
ne bo možno brez sodelovanja 
športnih društev, izvajalcev le-
tnega programa športa ter špor-
tne zveze.

Občina Sevnica bo spodbujala 
sodobno in pregledno organizi-
ranost športa, ki bo zagotavljala 
kakovostne programe športa ot-
rok in mladine, vrhunske dosež-
ke, dostopno športno rekreacijo 
za zdrav način življenja, ki bo po-
tekalo na ravni visoko strokov-
nega delovanja in spoštljivega 
odnosa do športa. Ker je šport 
pomemben način ustvarjalne-
ga preživljanja prostega časa za 
številne občane, mora športna 
rekreacija postati enakopravno 
dostopna za vse, na drugi strani 
pa je potrebno spodbujanje ka-
kovostnega športa v vseh pano-
gah, ki so pomembne na državni 
ravni in v primerljivem medna-
rodnem okolju.

Vsekakor se je potrebno zave-
dati, da bo prihodnost lahko pri-
nesla tudi nekatere spremem-
be, ki jih ob pripravi strategije 
ni bilo možno predvideti, zato 
je nujno, da ob nenehnem spre-
mljanju izvajanja strategije vza-
jemno skrbimo tudi za njene 
morebitne popravke oziroma 
dopolnitve.

Društvo salamarjev Sevnica bo na dan »40 mučenikov« v prila-
gojeni obliki pripravilo in izvedlo jubilejno 60. salamijado z oce-
njevanjem salam domačih proizvajalcev. Zaradi epidemioloških 
omejitev bo letošnji program sevniške salamijade omejen na 
strokovno ocenjevanje salam, ki bo v torek, 9. marca. Uradna 
razglasitev rezultatov bo 10. marca, prav tako ob upoštevanju 
aktualnih ukrepov in omejitev zbiranja. 

Društvo salamarjev Sevnica 
obvešča, da lahko tekmo-
valci vzorce salam, ki mora-
jo biti obvezno vakuumira-
ne in s priloženim prijavnim 
kartončkom, pošljejo po 
pošti na naslov Gostilne Vr-
tovšek, Cesta na grad 24, 
8290 Sevnica, do ponede-
ljka, 8. marca 2021. Lahko 
pa jih na prevzemno mesto 
v Gostilni Vrtovšek ob upo-
števanju epidemioloških 
ukrepov oddajo osebno, in 
sicer v ponedeljek, 8. mar-
ca 2021, od 12. do 19. ure.

Vsak tekmovalec lahko v posamezni kategoriji prijavi le en vzo-
rec na svoje ime oziroma naslov. O vseh podrobnostih obveščajo 
na svoji Facebook in spletni strani, www.drustvo-salamarjev.si. 

Jubilejna 60. sevniška salamijada 2021

#občinasevnica

www.obcina-sevnica.si
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39-letni Marko Erkić, špor-
tnik po duši, ’DIF-ovec’, je v 
zadnjem letniku študija od-
šel na enoletno Erasmus iz-
menjavo v Vroclav na Poljsko. 
Njegov najboljši prijatelj Mat-
jaž Zidarič, prav tako Breži-
čan, je v tistih letih študiral na 
Majorki, zato se je odločil, da 
ga za en teden obišče. A na pri-
govarjanje je ostal dlje časa in 
si našel tudi zaposlitev, čeprav 
brez pravega znanja španšči-
ne. »Našel sem neko angleško 
podjetje na področju logistike 
in iz enotedenskega dopusta 
so na koncu nastala tri leta živ-
ljenja in dela v Španiji. V tem 
času sem spoznal tudi Ivonne, 
mojo današnjo ženo, po rodu 
Kolumbijko,« razlaga in nada-
ljuje, da se je leta 2010 zaradi 
mamine smrti vrnil v brežiške 
konce, točneje na Piršenbreg, 
kjer sta imela starša Anica in 
Milenko hišo ter je preživel 
lep del otroštva. Kmalu je za 
njim prišlo tudi takrat še nje-
govo dekle Ivonne, s katero sta 
se še istega leta tudi poročila. 
»A za Latinoameričane je naše 
spremenljivo podnebje zelo 
zahtevno, tako da sem pričako-
val, da ji pri nas ne bo najbolj 
všeč, po naravi sem tudi prila-
godljiv človek in sem sprejel 
ponudbo za delo v Kolumbiji. 
Tako sva se z ženo leta 2011 
odpravila v njeno domovino, 

konec 2014 pa sem se zapos-
lil v hrvaški multinacionalki 
Infobip na področju informa-
cijsko-komunikacijske tehno-
logije, kjer razvijamo komuni-
kacijske module za podjetja. 
Uspešno smo prodrli na sko-
raj vse trge južne in srednje 
Amerike ter Karibskega oto-
čja, kmalu bi znali biti priso-
tni tudi še na severnoameri-
škem trgu,« pravi Marko, ki 
ima vodilno funkcijo pri ra-
zvoju. V Kolumbiji je torej že 
deset let, z ženo in štiriinpol-
letnim sinom Sašo živi v pre-
stolnici Bogota na 2640 metrih 
nadmorske višine. Večkrat ga 
je obiskal tudi že brat Luka. 
»Veliko ljudi mi pravi, da sem 
nor in kako sem lahko sploh 
zbral pogum za vse to, a lah-
ko povem, da med tem, kar se 
mi je dogajalo, nisem čutil no-
benega pritiska. Rinil sem nap-
rej kot bik, čeprav sem kozorog 
po horoskopu,« v smehu pove.

Edina nevarnost je ta, 
da želiš ostati

V Kolumbiji živi 50 milijonov 
ljudi, je varna država, ki teme-
lji na ljudeh. »Ko me kdo vpra-
ša, kaj mi je najbolj všeč v tej 
državi, odvrnem – ljudje. Kajti 
državo delajo ljudje, ne politika 
ali katera druga stvar,« poudari 
in doda, da so Kolumbijci zelo 

preprosti, gostoljubni, od sa-
mega začetka so ga sprejeli, kot 
da je njihov. So tudi zelo verni, 
njihova slaba lastnost pa je ne-
točnost. Nanj se je obrnilo že 
kar nekaj Slovencev, ki so ime-
li namen priti v Kolumbijo, in 
jim je pomagal pri potovalnem 
načrtu. »Moram reči, da so do-
mov odhajali objokani, ker so 
želeli ostati. Slogan tukaj pri 
nas v turističnem smislu je, da 
je edina nevarnost v Kolumbiji 
ta, da želiš ostati. Sam sem lep 
primer tega. (smeh) Res pripo-
ročam obisk te države, ker je to 
nenormalno doživetje in izku-

šnja, pa še eno najboljših kav 
boste poizkusili,« izpostavlja. 
Po njegovih besedah je Latin-
ska Amerika določen kaos, »a 
ko se v njem naučiš živeti, vi-
diš zelo veliko svobode in pozi-
tivne energije. Redko kdaj sre-
čaš žalostne ljudi, ker jo delijo 
samo s svojimi bližnjimi.« Kot 
še opisuje, živijo v pravem ka-
pitalističnem sistemu, saj ni 
tam nič podarjeno, vse je pla-
čljivo, tudi celoten sistem izo-
braževanja in zdravstvo. »Tukaj 
starši celo življenje varčujejo 
za to, da bodo svojemu otroku 
lahko omogočili šolanje. Denar 

je pač vodnik vsega. Tisti, ki ga 
imajo, imajo tudi veliko prilož-
nosti, ostali pa so prepuščeni 
revščini. Sociale v državi tako 
rekoč ni, saj nobenega ne za-
nima, ali imaš službo ali ne,« 
predstavi realno stanje v ko-
lumbijski družbi. Dražji kot pri 
nas so trgovine in stanovanja, 
restavracije pa so cenejše, saj 
Kolumbijci redko jedo doma. 

Ko se je lani začela svetov-
na pandemija, je Kolumbija 
za pol leta zaprla državo. Sep-
tembra so se številke le neko-
liko znižale, tako da so lahko 
otroci spet šli v vrtce (kjer mo-
rajo nositi maske), šole so še 
naprej potekale virtualno, od-
prle so se restavracije, spet se 
je vrnilo življenje, razlaga Mar-
ko. »Na ulicah smo morali nosi-
ti maske oz. vzdrževati razdaljo 
dveh metrov. Treba je doda-
ti, da se tukaj karantena zelo 
spoštuje, seveda pa obstaja-
jo tudi izjeme. Za praznike ob 
koncu leta so se ljudje lahko 
družili in odšli na obiske izven 
glavnega mesta, nato pa je sle-
dilo ponovno zaprtje za dva te-
dna, a tokrat po conah, da se ob 
vrnitvi domov virus ne bi pre-
več širil.« Sogovornik, ki ves 
ta čas dela od doma, še ome-
ni, da PCR-testiranja, ki so sa-
moplačniška, niso obvezna, pri 
njih pa je veliko več solidarno-

sti in prilagodljivosti, saj sploh 
ni namen, da bi kršitelje ukre-
pov kaznovali.

Domače kraje nosi v srcu

Marko je bil v mladih letih 
šest let član brežiških Sokolov, 
kasneje je treniral tudi atleti-
ko. Izpostavlja tri imena – Jo-
žeta Senico, Berta Žnidar-
šiča in Poldeta Rovana. »Bili 
so moji ’vodiči’ v življenju in 
mi pomagali pridobiti samo-
zavest, ki jo človek potrebuje 
na vsakem koraku, če želi ne-
kaj doseči.« Korenine ostane-
jo v človeku, zato imajo seveda 
spomini na otroška in mla-
dostniška leta, ki jih je preživel 
v Brežicah, posebno mesto v 
njegovem srcu. Redno se vrača 
v Slovenijo, vedno se tudi zape-
lje po Brežicah in do Piršenbre-
ga. »Posavje me je oblikovalo v 
takšnega, kakršen sem danes,« 
ob tem pravi. Zelo mu je všeč, 
da je v Posavju veliko odličnih 
športnikov, ki so tudi prave 
osebnosti. O vrnitvi trenutno 
ne razmišlja, predvsem zaradi 
družine in navade živeti v veli-
kih mestih. A zna se zgoditi, da 
bosta z najboljšim prijateljem 
Matjažem čez deset let sedela 
v njunem novem vinogradu in 
nazdravljala z domačim vinom.
 Rok Retelj, 
 foto: osebni arhiv

Brežice je zamenjal za sedemmilijonsko Bogoto
BOGOTA – Naša življenja plemenitijo številne zgodbe, ena takih je tudi zgodba Brežičana Marka Erkića, ki že deset let živi in dela v južnoameriški Kolumbiji. Ver-
jetno se tudi sam sprašuje, kje bi bil danes, če se leta 2007 ne bi odločil podaljšati svojega enotedenskega obiska najboljšega prijatelja v Španiji na Majorki ...

Marko Erkić z ženo Ivonne in sinčkom Sašo

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

VELIK. 
HIBRID.

07 39 18 621

Povprečna poraba goriva za vozila Highlander Hybrid: od 6,6 do 7,1 l/100 km in emisije CO₂: od 149 do 160 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6 AP. Emisije NOx: 0,0067 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Slika je simbolična.

10 LET JAMSTVA ZA HIBRIDNO BATERIJO
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LJUBLJANA, KRŠKO – Kot smo že poročali, je mladi skakalec 
s palico iz Krškega Peter Gričar Vintar, sicer član Atletske-
ga kluba Brežice, na glasovanju v okviru razpisa Mladi upi, 
ki ga je organizirala Zavarovalnica Triglav, prejel največ gla-
sov med 13 mladimi talenti s področij športa, para-športa, 
umetnosti in znanosti, s tem pa prejel športno štipendijo za 
nadaljevanje športne kariere.

Petra Gričarja Vintarja smo 
obširneje predstavili v prvi le-
tošnji izdaji Posavskega obzor-
nika, pred tem pa tudi že na naši 
Facebook strani, skozi oba ka-
nala pa smo vas, naše bralke in 
bralce, pozvali, da mu nameni-
te svoj glas na spletnem glaso-
vanju izbora kandidatov Mladi 
upi. Z zadovoljstvom ugotavlja-
mo, da smo bili pri tem uspeš-
ni in da smo skupaj z vami kot 
kamenček v mozaiku tlakovanja 
nadaljnje Petrove športne poti 
slednjemu omogočili, da bo kot 
zmagovalec spletnega glasova-
nja javnosti prejel okvirno okoli 4.000 evrov. Zatorej se Peter, s 
katerim smo se pogovarjali po zaključenem izboru, zahvaljuje 
slehernemu posamezniku, ki mu je namenil svoj glas, med dru-
gim pa tudi: »Nekdanjim profesorjem na OŠ Jurija Dalmatina, v 
prvi vrsti profesorju športne vzgoje Zvonimirju Lorenciju, ki je 
dnevno delil povezavo do glasovanja na socialnem omrežju, rav-
nateljici Damjani Papež in ostalim profesorjem na Srednji zdra-
vstveni in kemijski šoli v Novem mestu, ki jo sedaj obiskujem, 
trenerjema Juretu Rovanu in Henriku Omerzuju iz Atletskega 
kluba Brežice ter seveda moji družini, ki me nesebično podpira 
na moji poti, da sem stop ničko bližje svojim ciljem.« 
Kot je še povedal Peter, bo sredstva namenil za nakup športne 
opreme in pripravam izven treningov, fizioterapijam, kineziote-
rapijam, masažam in ostalim pripravam, s katerimi si bo priza-
deval zmanjšati možnost poškodb, pa tudi za udeležbo na tek-
movanjih v tujini, za startnine idr. »Res nameravam vsak cent 
porabiti za športno napredovanje,« je še povedal Peter, ki je v 
času najinega pogovora kot dijak zadnjega letnika srednje kemij-
ske šole opravljal prakso v DS Smith v Brestanici, kjer je v tam-
kajšnjem laboratoriju opravljal dela na kontroli kakovosti mate-
rialov končnih izdelkov.
 Bojana Mavsar

Vsak cent za športni razvoj

Peter Gričar Vintar

KRŠKO – 6. februarja je potekala sedma izvedba medna-
rodnega plesnega festivala Master Dance Festival – Lukec 
Open. Zaradi omejitev so festival tokrat, namesto v brežiški 
športni dvorani, morali pripraviti v drugačni obliki, in sicer 
je potekal preko Zoom aplikacije. Celotna prireditev je bila 
v živo na voljo preko Lukčevega Youtube kanala, kjer si jo je 
po pridobljenih podatkih ogledalo več kot 2.600 gledalcev. 

Kljub težkim časom, ko je marsikomu onemogočeno treniranje in 
udejstvovanje na podobnih prireditvah, so se v organizacijskem 
odboru odločili, da vseeno ohranijo tradicijo in pripravijo prire-
ditev v spletni obliki. »S pripravo in izvedbo smo želeli dodatno 
motivirati plesalce, saj se marsikdo srečuje ravno s tem, pred-
vsem iz razlogov, ker ni podobnih prireditev in tekmovanj, kjer 
bi lahko plesalci prestavili svoje znanje in kreativnost,« je spo-
ročil strokovni vodja programov v PK Lukec Sebastijan Vodlan. 
Tako so lahko v 9-urnem programu spremljali plesne nastope iz 
domačih dnevnih sob, otroških sob, plesnih in športnih dvoran. 
Predstavilo se je 220 plesalcev iz 31 plesnih klubov in šol prete-
žno iz Slovenije, nekaj pa tudi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Srbije ter Severne Makedonije. Med nastopajočimi je bila tudi 
članica PK Lukec Žana Colarič, ki si je v kategoriji modern solo 
člani priplesala zlato priznanje in uvrstitev na solo galo, kjer je 
nastopilo 12 najboljših solo točk festivala. Za povezovanje pro-
grama je poskrbela Špela Švab skupaj s simpatičnim Medom 
Lukcem (Luka Vodlan), za tehnično podporo izvedbe festivala 
pa so skrbeli Sebastijan Vodlan, Rebeka Capl, Matic Bogolin, 
Sara Capl, Tamara Hostar in Dea Micić. 
 P. P./vir: PK Lukec

Izpeljali online plesni festival

Tehnična ekipa festivala

Luka Kerin, ki prihaja iz Veli-
kega Podloga in bo v tem me-
secu dopolnil 22 let, je prve 
nogometne korake naredil pri 
nogometni šoli NK Krško (se-
daj NK Posavje Krško), kjer se 
je po lastnih navedbah veli-
ko naučil in tudi veliko osvojil. 
Spada v generacijo 1999, ki je 
osvojila praktično vse, kar se je 
dalo osvojiti, najbolj seveda iz-
stopata dva naslova državnih 
prvakov U13 in U15. Njegove 
odlične igre so opazili tudi v tu-
jini, tako je že sredi najstniških 
let odšel k italijanskemu veli-
kanu Interju iz Milana, na kar 
je, kot pravi, izjemno ponosen 
in vesel, da mu je uspelo. »Tam 
sem se spet naučil ogromno 
nogometa, imel možnost tre-
niranja s člansko ekipo, kar 
najraje izpostavim, pa je to, da 
sem se naučil ogromno o življe-
nju,« poudarja. Prestop iz mla-
dinskih v člansko kategorijo je 
sprva poizkusil narediti v do-
mačem Krškem, kjer pa mu po 
njegovih besedah prave prilož-
nosti niso ponudili, zato se je 
odločil izgubljene minute iska-

Sanja o igranju v tujini
VELIKI PODLOG, CELJE – Lanska ’koronska’ sezona je bila za Luko Kerina sanjska, saj je s Celjem dvignil po-
kal za krstni naslov državnega nogometnega prvaka. Tudi aktualna sezona se je zanj začela odlično, a je 
nato sledil padec v formi. Vseeno upa, da bo trenutna kriza hitro minila in se bo znašel tudi na seznamu 
igralcev za bližajoče se EP do 21 let.

ti drugje. »Odšel sem v Celje, za 
katero sem menil, da bi utegni-
lo biti super nogometna sredi-
na, in nisem se zmotil. Že takoj 
na drugi ligaški tekmi sem do-
bil priložnost nastopiti v zače-
tni postavi in se takrat oddolžil 
tudi z golom, a na žalost stak-
nil tudi poškodbo kolena, za-
radi česar sem moral pod nož. 
Potreboval sem ogromno časa, 
da sem se nekako vrnil nazaj v 
formo in jo ujel v lanski sezoni, 
ki bi jo opisal kot fantastično. 
Izpolnil sem osebne cilje, ob 
tem pa smo tudi postali držav-
ni prvaki,« je še kako svež nje-
gov spomin na prejšnjo, tudi 
zaradi nastopa epidemije po-
sebno sezono, v kateri je kot 
napadalec zabil skupaj 11 go-
lov. Tako kot je končal staro, 
je tudi začel jesenski del nove 
sezone – z zadetkom in zma-
go v prvem krogu kvalifikacij 
za ligo prvakov. A se je potem 
krivulja obrnila navzdol in ne 
on ne ekipa Celja nista več naš-
la prave forme, kar se pozna še 
danes, saj so aktualni državni 
prvaki po odigranih dveh tre-

tjinah prvenstva šele na 8. mes-
tu, Kerin pa doslej sploh še ni 
dosegel zadetka, čeprav redno 
igra. Upa, da se bodo čim prej 
vrnili na zmagovite tirnice in 
spet kazali predstave, ki so jih 
krasile v lanski šampionski se-
zoni. Kljub temu da je bil Sevni-
čan Gašper Koritnik posojen 
drugoligašu Fužinarju, v mes-
tu ob Savinji Kerin tudi zdaj 
ni edini posavski nogometaš. 
Celjske vrste je namreč okre-
pil napadalno usmerjeni Bre-
staničan Ester Sokler, ki je pri-
šel iz Brežic.

Kerinove sanje so spet zaigrati 
v tujini, največji ponos pa oble-
či dres Slovenije. V zadnjem 
času je prejel tudi dva vpokli-
ca v mlado reprezentanco U21, 
za kar je zelo vesel in upa, da 
si bo z igrami prislužil tudi na-
stop na evropskem prvenstvu 
do 21 let, ki ga bo še v tem me-
secu gostila tudi Slovenija. Od 
njegovega odhoda iz Krškega v 
letu 2018 je malo bolj sprem-
ljal igre NK Brežice, kjer igra 
veliko domačih fantov, njego-

vih bivših soigralcev, »in sem 
zelo vesel, ko vidim, da se da 
tudi na ta način veliko narediti. 
Trenutno so na zelo dobri poti 
in jim želim le najboljše.« Posa-
vska 'falanga' nogometašev je 
prisotna tako v prvi kot drugi 
ligi. »Verjamem, da bi bili sle-
dnji sposobni igrati tudi prvo, 
tako da bi bilo lepo mogoče 
enkrat zaigrati v prvi sloven-
ski ligi v nekem domačem klu-
bu le z domačimi igralci. Nikoli 
ne reci nikoli,« še pove za ko-
nec. R. Retelj

Luka Kerin (foto: NK Celje)

V dresu s slovenskim grbom 
sta nastopila Blaž Janc z Loga 
pri Sevnici in Nejc Cehte s Sto-
lovnika pri Brestanici, zaigra-
ti bi moral tudi Urh Kastelic 
z Drnovega, a mu ni bilo uso-

jeno. 24-letni Janc, ki igra na 
položaju desnega krila, je po 
uradni statistiki prvenstva 
na šestih tekmah, kolikor jih 
je skupaj odigrala Slovenija, 
dosegel 28 golov in bil z Dra-
ganom Gajićem drugi stre-
lec svoje ekipe (še gol več je 
dal kapetan Jure Dolenec). 
Na dveh tekmah je bil najbolj-
ši strelec svoje ekipe, tudi na 
odločilni tekmi drugega dela 
za uvrstitev med osem najbolj-
ših ekip sveta proti domačemu 
Egiptu, ki pa se žal ni konča-
la po slovenskih željah, saj so 
se Slovenci z remijem morali 
posloviti s prvenstva, ki so ga 
drugič doslej dobili Danci. Kot 
nam je povedal od lanskega 
leta član enega najboljših klu-

Blaž in Nejc igrala, Urh ne
KAIRO, POSAVJE – Že več kot en mesec je, kar je padel zastor na 27. svetovno prvenstvo v rokometu za moš-
ke, ki ga je v drugi polovici januarja gostil Egipt. Na njem je s posavskim pridihom sodelovala tudi Sloveni-
ja, ki je na koncu zasedla 9. mesto, saj se ji ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. V reprezentanci so bili tudi trije 
Posavci, na koncu sta sicer igrala samo dva.

bov na svetu, Barcelone, želeni 
cilj – uvrstitev v četrtfinale – ni 
bil dosežen, saj po njegovem 
enostavno niso uspeli sestavi-
ti najboljše igre. Povrhu vsega 
so se morali dan pred tekmo z 
domačini soočiti tudi z zdra-
vstvenimi težavami, saj nekaj 
igralcev zaradi trebušnih te-
žav ni moglo igrati. Janc v tem 
ne išče nobenih izgovorov: 
»Bilo nas je dovolj, da smo lah-
ko odigrali tekmo maksimalno 
in se tudi temu primerno bo-
rili, enostavno nam je na kon-
cu zmanjkalo tudi malo sre-
če.« Štiri leta starejši Cehte, ki 
igra na poziciji desnega zuna-
njega, na klubski sceni pa je 
član nemškega Hannovra, je 
na SP zabil sedemkrat. Kot je 
dejal, je razočaranje vsekakor 
prisotno, s kančkom športne 
sreče bi lahko dosegli tudi še 
kakšno zmago več in si zagoto-
vili želen četrtfinale. Bil je med 
redkimi srečneži, ki niso ime-

li težav pred tekmo z gostitelji. 
Janc in Cehte si seveda nadvse 
želita, da bi se Slovenija uvrsti-
la tudi na letošnje OI v Tokiu, 
za rokometaše bomo lahko 
spet stiskali pesti že naslednji 
vikend, ko bo v Berlinu kvali-
fikacijski turnir.

Kastelic ni dočakal nastopa

Nesojeni član reprezentance 
je bil tudi 25-letni posavski 
vratar Urh Kastelic, sicer član 
nemškega prvoligaša Göppin-
gena. Potem ko je v začetku ja-
nuarja prebolel covid-19, je bil 
pred odhodom na prvenstvo 
10. januarja na testu v Sloveni-
ji negativen, pa tudi nič več ku-
žen, zato je 12. januarja lahko 
odpotoval v Egipt. Tam je bil 
na prvem hitrem testu negati-
ven, na PCR-testu pa pozitiven, 
zato so ga, tako kot soigralca 
Tilna Kodrina, z rešilcem iz 
Aleksandrije odpeljali v 300 

km oddaljeni Kairo. »Najprej 
so nama dali res zelo slabo na-
mestitev, kjer ni bilo niti tople 
vode, ni delal internet, bilo je 
zelo umazano, naslednji dan 
pa so naju odpeljali v bolni-
šnico, kjer so nama pregledali 
pljuča, srce, kri ... Vsi rezulta-
ti so bili dobri in so naju pre-
stavili v drug hotel, v katerem 
sva sedem dni čakala v sobi 
na kakšno informacijo. Ko sva 
bila po sedmih dneh končno 
ponovno testirana, sva bila 
oba negativna, ampak so naju 
še za 48 ur zaprli, da se opravi 
še en test, ki je pri meni poka-
zal nevtralen rezultat (niti po-
zitivno niti negativno), tako da 
sem moral še ostati tam in na-
rediti še en test, ki je bil poziti-
ven. To je pomenilo, da bi mo-
ral še najmanj nekaj dni ostat 
zaprt, zato smo prek sloven-
ske ambasade uredili let do-
mov, saj po vseh raziskavah 
in ugotovitvah mednarodne 
zdravstvene organizacije že 
več kot 20 dni tam nisem bil 
kužen in nevaren za nikogar, 
test pa lahko kaže pozitiven 
rezultat tudi po treh mese-
cih od okužbe. Tako se je pr-
venstvo zame končalo, ne da 
bi sploh vstopil v katero koli 
dvorano, kar je bilo zelo težko, 
ampak živimo v časih, ko nas 
nič več ne sme presenetiti,« je 
podrobno opisal svojo nepri-
jetno egiptovsko 'avanturo'.

 R. Retelj, P. Pavlovič

Blaž Janc

Nejc Cehte Urh Kastelic
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V tukajšnjem kulturnem domu 
so do 6. marca na ogled skrbno izbrane fotografije Ane Ko-
vač iz Hrastnika, ki ima rada potovanja, na katerih skozi fo-
tografski objektiv najraje »ujame« kakšno arhitekturno za-
nimivost in jo nato poveže z zgodbo iz preteklosti.

Pri razstavljenih 
fotografijah mla-
de fotografske 
raziskovalke Ane 
Kovač  gre za 
malce drugačen 
in čustveno obar-
van spomin na 
potovanje po Gru-
ziji in Azorskih 
otokih, kjer je ra-
ziskovala tamkaj-
šnje zapuščene 
hotele. Večina fo-
tografij prikazuje 
stavbno arhitek-
turo – nekoč veli-
častno in umetni-
ško dovršeno v drobnih detajlih, ki so krasili stebre, stopnišča 
itd. Živahnost nekdanjega življenjskega  utripa sta v sedanjem 
času zamenjala samota in prah, ki ju skušajo občasno pregna-
ti iz starih stavb potepuške mačke in psi. »Gre za reminiscen-
co na njihove zgodbe izpred časa, ki so ostale kot duh v ozadjih 
teh fotografij – vsebinsko skrite, nejasne ali nelocirane ...« poja-
snjuje fotografske motive, s katerimi je iztrgala pozabi del pre-
teklosti in oživela domišljijo skozi igro svetlobe, v kateri je načr-
tno ali nenačrtno ujela tudi sence obiskovalcev ali silhuete živali. 
Razstava ’Potovanja skozi črno-belo’ je na ogled v kulturnem 
domu v Loki do 6. marca, in sicer po predhodni najavi na tel. št. 
041 926 469 (Zoran Cvar).  S. Radi

Črno-bele fotografske zgodbe 

Ana Kovač v svoj fotografski objektiv 
pogosto »ujame« utrip sedanjosti, ki jo 
skozi zgodbo poveže s preteklostjo.

SEVNICA – Pred desetimi leti, 9. februarja 2011, je na sev-
niškem gradu potekalo odprtje stalne zbirke 22 skulptur iz 
kovine ter petih grafik domačega umetnika Rudija Stopar-
ja, ki je ob tej priložnosti predstavil tudi namen notranjega 
grajskega okna, poimenovanega po slovanskem bogu gosto-
ljublja Radogost.

Odprtju stalne muzejske ume-
tniške zbirke v eni izmed graj-
skih soban pod imenom Ogled 
in okna Radogost na sevniškem 
gradu so v naslednjih mesecih 
redno vsako prvo sredo sledi-
li kulturni večeri s predstavi-
tvijo domačih in tujih likovnih 
ustvarjalk in ustvarjalcev. Pre-
teklih nekaj mesecev kulturnih 
srečevanj zaradi preprečevanja 
širjenja koronavirusa ni bilo, a 
kljub temu je v oknu Radogost 
vsak mesec na ogled novo ume-
tniško delo in v mesecu kulture, 
ko praznujemo Prešernov dan, 
je Rudi Stopar postavil v raz-
stavno grajsko okno na ogled 
tri slikarska dela Jožeta Spaca-

la (1939–2020). »Bil je ’uomo universale’, univerzalen človek, 
'taužent roža', eden od najvidnejših in najbolj vsestranskih slo-
venskih umetnikov. Edinstvenost je dosegel s sintezo klasičnih 
in sodobnih postopkov. S svojimi grafikami je naravne elemente 
združeval z risbo, doseženo z orodji sodobne tehnike. Jože Spa-
cal je bil mag, čarovnik mojstrstva in odličnosti, ki žari znotraj 
sveta  umetnosti v svoji neugasljivi luči lepega,« pravi sevniški 
umetnik, ki je doslej s svojimi Radogost večeri privabil na sev-
niški grad tudi lepo število obiskovalk in obiskovalcev.
  S. Radi, foto: E. Urh 

SEVNICA – V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so na 
ogled slikarska dela likovnega pedagoga Toneta Zgonca iz 
Boštanja, ki se predstavlja s tremi različnimi tematskimi 
sklopi slik, zato je razstavo poimenoval Trilogija sodobne-
ga časa.

V prvi grajski sobani so na ogled slike, ki jih je avtor predstavil 
kot del klasičnega slikarstva. Motivi so različni, upodobljeni v ak-
rilni tehniki. Na osrednjem mestu je slika večjega formata z upo-
dobitvijo pesnika Franceta Prešerna, saj je razstava namenjena 
tudi počastitvi slovenskega kulturnega praznika. V drugi grajski 
sobani so slike, ki kažejo sodoben čas in osrednje mesto pripada 
trem slikam z naslovom Odpad. »Ideja o nastanku slikarske tri-
logije se je pojavila pred dvemi leti in pokazala se je kot preroš-
ka, saj smo leto zatem že začeli nositi prave maske na obrazu,« 
predstavi svojo nenavadno, a zanimivo idejo za nastanek slik z 
zelo močno sporočilno vrednostjo avtor Tone Zgonec. V tretji 
grajski sobani so na ogled slikarska dela z religiozno temo. Med 
njimi je še povečana fotografija freske iz cerkve sv. Marije Mag-
dalene na Lukovcu iz KS Boštanj. »Ob ogledu slikarskih del bos-
te dobili oseben vtis o mojem likovnem ustvarjanju in pogledu 
na svet, na družbo,« zaključi vodenje po razstavi umetnik ter se 
zahvali svoji likovni prijateljici Jerci Šantej, ki ga je spodbudila 
k predstavitvi slikarskih del. 
Razstavo si je mogoče ogledati (skladno z ukrepi za zajezitev šir-
jenja koronavirusa) po predhodnem dogovoru na tel. 031 344 
916 ali 07 81 65 462.  S. Radi

KOPRIVNICA – V Dvorani v parku Krško se je 21. januar-
ja virtualno predstavila ročnodelska sekcija Ivanjščice KD 
Anton Aškerc Koprivnica. Razstavo so poimenovali »Sanje 
z nitkami«, svoje izdelke pa so razstavile Marija Peruci, Ire-
na Kožuh, Tina Petan in Silva Bohorč. 

Uvodoma je spregovoril predsednik društva Sandi Lekše, ki je 
med drugim še dejal: »Članice, pridne roke vezilj v naši sekciji 
za ročna dela Ivanjščice, predstavljajo svoje klekljarske izdelke 
in rešilje vezenine. Ročnodelska sekcija je aktivna tudi v teh ča-
sih, ko je druženje omejeno, saj članice lahko ustvarjajo v svo-
jem domačem okolju. Tako je nastalo kar nekaj izdelkov, ki so 
tokrat postavljeni na ogled.« Razstavo, ki jo je posnel in zmonti-
ral Bojan Žičkar, si je mogoče ogledati na Youtubeu ali na Face-
book strani JSKD Krško.
Med snemanjem so spregovorile tudi razstavljavke. Podajale so 
svoje izkušnje ob ročnih veščinah, poudarile so nenehno izobra-
ževanje in pomen nabiranja znanja. Marija Peruci je demonstri-
rala klekljano čipko v kombinaciji z blagom in povedala, da se s 
to veščino ukvarja že sedem let. Irena Kožuh je predstavila re-
šilje tehniko, ki je po njenih besedah delana v več fazah in izvira 
še iz časov življenja spletičen na gradovih. Izdelki so bili takrat 
in še tudi kasneje večinoma v beli barvi, v današnjih časih pa že 
dobivajo barvno paleto. »To delo je sicer zamudno,« je še izposta-
vila Kožuhova in prikimala, da pride po opravljenem delu, ko je 
izdelek končan, užitek in zadovoljstvo. Vodja sekcije Ivanjščice 
Silva Gorjup se je z nekaj besedami sprehodila skozi začetke, ki 
segajo v leto 2004, v katerem so že pripravile prvo razstavo ter 
so vse do danes aktivne. 
 M. Hrvatin

Slikarska platna Toneta Zgonca

V Mosconovi galeriji se na samostojni slikarski razstavi 
predstavlja boštanjski likovni pedagog Tone Zgonec.

Deset let Stoparjevega Radogosta

V mesecu februarju so bila v 
oknu Radogost na sevniškem 
gradu na ogled tri slikarska 
dela slikarja Jožeta Spacala.

Koprivničanke sanjale z nitkami 

Utrinek ob snemanju postavitve razstave

8. marec, DAN ŽENA
10.00 – 18.00: prost vstop v muzej za ženske

18.00, spletni dogodek  

V DRUŽBI ŽENSK – GODBENIC 
IN MAŽORETK 

22.–28. marec, #naprejvpretekost: 
spletni dogodki slovenskih muzejev

28. marec, 18.00

IVAN IVAČIČ, 100-LETNICA ROJSTVA 
(1921–1984)

Dogodke si lahko ogledate tudi kasneje na:

www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   
        Posavski muzej BrežicePO
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        Posavski muzej Brežice

BREŽICE – V vitrinah nek-
danje trgovine Darila Don 
v središču Brežic si lahko še 
nekaj časa ogledate prvo le-
tošnjo razstavo, tokrat kera-
mično, članic Društva likov-
nikov Brežice (DLB) Sonje 
Kostanjšek in Helene Jel-
ke Frešer. Predstavljata se s 
Spomladanskimi in Živalski-
mi zgodbami.

Po vrsti spletnih razstav, ki 
so jih v DLB pripravili v pre-
teklem letu, steklene vitrine 
v bližini občinske stavbe tudi 
prej niso samevale, saj so jih 

že večkrat okrasili z deli čla-
nov društva, naj bodo to sli-
karska ali keramična. Tokrat ’v 
živo’ na ogled postavljata svo-
ja keramična dela razstavljav-
ki meseca Sonja Kostanjšek 
in Helena Jelka Frešer. Prva 
je v svoje izdelke vključila mo-
tive in barve, ki predstavljajo 
pomlad, ki je v teh dneh že tu. 
Druga že od nekdaj obožuje ži-
vali, saj pri vsakem tečaju ke-
ramike obvezno naredi tudi ži-
val. Kostanjškova sicer najraje 
izdeluje v akrilni tehniki, v zad-
njem času se je osredotočila 
bolj na portrete, tako da je npr. 

naslikala vseh pet vnukov, rada 
ustvarja tudi motive iz nara-
ve. Frešerjeva ima poleg živali 
rada ustvarjanje panoramskih 
slik, najbolj pri srcu ji je tehni-

ka olje na platnu, 
nad katero se je 
navdušila na pre-
teklih delavnicah 
pod mentorstvom 
akademskega sli-
karja Gregorja 
Smukoviča. Lju-
biteljski ustvar-
jalki tudi druga-
če sodelujeta na 
društvenih raz-
stavah in svoj 
prosti čas name-

njata ustvarjanju. Upata, da 
bodo lahko v društvu v tem 
letu spet pripravili tudi ’pravo’ 
razstavo z uradno otvoritvijo in 
udeležbo ljudi.  R. R.

V vitrinah pomlad in živali

Sonja Kostanjšek (levo) in Helena Jelka 
Frešer pred vitrinama z njunimi izdelki

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

Spletna kino platforma
Art kino mreže Slovenije

od 8. marca na
www.kd-krsko.si in

online.artkinomreza.si

Maja Keuc Amaya & SoulCrew
Soulfood Music

spletni prenos koncerta

13. 3., ob 20. uri
Facebook in spletna stran 

Kulturnega doma Krško

---------------------
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, ZAGORJE – V zagorski foto gale-
riji s pomenljivim imenom »f 2,8« se je v februarju z izbra-
nimi fotografijami predstavljal Bojan Dremelj, član fotosek-
cije Društva Trg Sevnica. 

Ljubitelj glasbe in koncertov ter domače pokrajine, ki se je pred 
desetletji preselil iz Sevnice v Loko, se fotografiji posveča od sre-
dnje šole dalje, s pojavom digitalne tehnologije pa se je njegova 
strast do fotografiranja še poglobila. Njegove fotografije najpo-
gosteje nastajajo na koncertih, a zadnja leta ga mika tudi pokra-
jinska fotografija, ki jo ustvarja s pomočjo drona. V foto galeriji 
v Zagorju, ki je ime dobila po fotografskem objektivu z zaslonko 
2,8 (pred desetletjem so bile tovrstne zaslonke nekaj vsakdanje-
ga, v dobi ’zoom’ objektivov pa so že težko dosegljive), je bil na 
ogled opus 15 fotografij, ki so prikazovale pokrajino, fotografi-
rano iz zraka z dronom oz. brezpilotnim letalnikom. »Pogled na 
pokrajino s ptičje perspektive je unikaten in drugačen in ravno 
ta drugačnost je temelj, na kateri gradi Bojan. V foto galeriji f 2,8 
v Zagorju je bilo mogoče videti fotografije s perspektive, ki nam 
niso dosegljive,« pojasni dolgoletni fotograf in snemalec ter usta-
novitelj foto galerije »f 2,8« Vukašin Šobot. 
 S. R., foto: V. Š.

Fotografska razstava »Z višine« 

Pogled z višine na grad Podsreda v zimskem času

PODBOČJE – V Kulturnem društvu Stane Kerin Podbočje so ob le-
tošnjem kulturnem prazniku pripravili virtualno proslavo z nas-
lovom »Kjer je volja, tam je pot!« Na konec minulega leta preno-
vljenem odru tamkajšnjega kulturnega doma so posneli kar 31 
recitatorskih, pripovedovalskih, pevskih, glasbenih, plesnih in 
igranih točk, v katerih so se nastopili člani društva vseh generacij, 
od povsem majhnih do že malo starejših: Lovro Štampfel, Mija 
Baškovč, Metka Vrhovšek, Alina Stopar, Luka Gramc, Lovro 
Jurečič, Jerneja Dornik, LOOM, Justina Colner, Renata Jure-
čič, Ester Palčič, Florijan Kerin, Lora Stopar, Maša Dornik, Ela 
Palčič, Ožbej Kerin, Jure Rožanec, Maja Krajnc, Olga Colarič, 
Matjaž Zupančič, Mimi Pavlovič, Manica Pavlovič in Zoja Nala 
Božič, Ula Pavlovič, Eva Pavlovič, Alenka, Oskar, Matija in Bri-
na Olovec, Lea Štampfel, Nina Jurečič, Anja Baškovč, Franc 
Černelič in Ivanka Černelič Jurečič. Na ogled so bila še slikar-
ska dela Suzane Zupančič. Posnel jih je in v več kot enourno 
proslavo zmontiral Aljaž Vrhovšek, za odrsko osvetlitev je pos-
krbel Matjaž Jurečič, vodji projekta, predsednici društva Ivan-
ki Černelič Jurečič, pa sta pomagali še Zoja Iva Jurečič in Metka 
Vrhovšek. Proslava je še vedno na ogled na Youtubu.
 P. P.

Imeli so voljo in našli pot

Na proslavi je sodelovalo več kot 30 nastopajočih.

Odprtje razstave je zaradi 
aktualnih okoliščin poteka-
lo v virtualnem okolju, kljub 
temu pa so v Mestnem mu-
zeju Krško še pred tem prip-
ravili krajšo otvoritveno slo-

vesnost z omejenim številom 
udeležencev, med katerimi so 
bili župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, evropski po-
slanec Franc Bogovič, pred-
sednik sveta KS Brestanica 
Vlado Bezjak in predsednik 
sveta Kulturnega doma Krško 
Boštjan Arh. 

Kot je povedala direktorica 
Kulturnega doma Krško Dar-
ja Planinc, so se v okviru Bo-
horičevega leta (vodja pro-
jekta je bil Žiga Kump) kljub 
omejitvam zaradi epidemije 
s številnimi dogodki pokloni-

Izvirnik Bohoričevih »Zimskih uric« prvič v Krškem
KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško so 25. februarja kot sklepno dejanje projekta Bohoričevo leto, ki je sicer potekalo v lanskem letu, a so ga zaradi epidemije nekoli-
ko podaljšali tudi v leto 2021, odprli občasno razstavo »Adam Bohorič: Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici«. Na njej je do 21. marca v Krškem prvič pred-
stavljen originalni izvod prve slovnice slovenskega jezika, ki jo največkrat »ljudsko« imenujemo »Zimske urice«. 

li spominu na rojaka Adama 
Bohoriča, rojenega v Presla-
dolu leta 1520, znanega zlas-
ti kot slovničarja in šolnika iz 
obdobja reformacije. Pri tem 
so sodelovali z Občino Krško, 

Valvasorjevo knjižnico Krško, 
Posavskim muzejem Breži-
ce, JSKD Območno izposta-
vo Krško, Slovenskim prote-
stantskim društvom Primož 
Trubar – podružnico Posavje, 
Centrom za podjetništvo in tu-
rizem Krško, KS Brestanica ter 
tamkajšnjima kulturnim in tu-
rističnim društvom, OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica in OŠ 
Jurija Dalmatina Krško ter os-
talimi posavskimi osnovnimi 
in srednjimi šolami. Na nacio-
nalni ravni sta bila partnerja v 
projektu ZRC SAZU ter Naro-
dna in univerzitetna knjižnica 

(NUK) Ljubljana. Bohoričevo 
leto je imelo dva vrhunca: prvi 
je bila oktobrska izdaja publi-
kacije Reformatorji v stripu, 
drugi pa je tokratna razstava 
izvirnika Bohoričeve slovni-
ce »v zavetju starega mestne-
ga jedra, kjer so davno nekoč 
zagotovo že odmevali koraki 
Bohoriča in Dalmatina«, kot je 
dejala Planinčeva. Razstavo so 
pripravili v sodelovanju z NUK, 
ki hrani tri izvirnike Bohoriče-
ve slovnice, enega med njimi 
pa je za nekaj tednov na ogled 
v Krško prinesla vodja oddelka 
za zaščito in restavriranje An-
dreja Kozjek. 

Zadovoljstvu ob dogodku oz. 
razstavi je izrazil tudi župan 
mag. Miran Stanko, tako za-
radi tega, ker je šlo za prvi do-
godek po večmesečnem za-
prtju kulturnih ustanov, kot 

zaradi tega, ker so izpostavili 
ključno Bohoričevo delo. »Če 
se postavimo 500 let nazaj, vi-
dimo, v kako težkih časih je 
napisal to slovnico ter posta-
vil pravila, kako naj se govo-
ri in piše slovensko. Ta temelj 
znamo mogoče malo premalo 
ceniti. Vprašanje je, kakšen je-
zik bi danes govorili, če tega ne 
bi bilo,« je poudaril.

Kustosinja razstave, vodja 
muzejskih enot v Kulturnem 
domu Krško dr. Helena Rož-
man, je povedala, da bodo v 
Mestnem muzeju Krško v času, 
ko bo originalno Bohoričevo 
delo na ogled (do 21. marca), 
zagotavljali javna in strokov-
na vodstva, dodatne vsebine 
bodo dodajali tudi na druž-
bena omrežja in spletno stran 
muzeja, še posebej bodo na de-
lavnice vabili šolske skupine.

V času razstave bo Mestni mu-
zej Krško deloval z razširjenim 
odpiralnim časom: od torka 
do sobote med 10.00 in 16.00 
in ob nedeljah med 12.00 in 
16.00, predhodno najavljenim 
skupinam pa so na razpolago 

Med prvimi si je originalni izvod Bohoričeve slovnice v družbi 
direktorice KD Krško Darje Planinc in kustosinje razstave dr. 
Helene Rožman ogledal predsednik sveta KS Brestanica Vlado 
Bezjak, saj je Bohorič izhajal iz tamkajšnjega Presladola, po 
njem pa nosi ime tudi brestaniška osnovna šola. 

Slovenci deveti v Evropi s slovnico
Predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC 
SAZU dr. Kozma Ahačič je za gradivo razstave med drugim za-
pisal: »Slovnica Arcticae horulae succisivae de Latinocarniola-
na literatura (Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici) 
iz leta 1584 je prva slovnica slovenščine in postavlja sloven-
ski jezik na častno deveto mesto med evropskimi ljudskimi je-

ziki, ki so dobili svojo slovnico v sodobnem pomenu besede. 
Pred slovenskim jezikom sta jo dobila v 15. stoletju italijanski 
in španski jezik, v 16. stoletju pa še francoski, češki, portugal-
ski, valižanski, poljski in nemški jezik. Pri pisanju slovnice se 
je Adam Bohorič v največji meri naslanjal na latinsko slovni-
co svojega učitelja Filipa Melanchthona, vidni pa so tudi vplivi 
kratke slovnice antičnega slovničarja Donata in nemške slov-
nice iz 16. stoletja Johanna Claja. Na mnogih mestih je našel 
izvirne rešitve za opis zgradbe slovenskega jezika. Bohoriče-
va slovnica je priročnik, namenjen bralcem z dobrim znanjem 
latinščine in nemščine ter vsaj osnovnim znanjem slovenšči-
ne, torej predvsem visoko izobraženim Slovencem in tedanjim 
evropskim jezikoslovcem. Ni bila pa ta slovnica nikoli mišlje-
na kot splošni jezikovni priročnik, ki bi usmerjal rabo jezika. 
Namenjena je bila predvsem krepitvi jezikovne samozavesti.«

ADAM BOHORIČ

Proste zimske urice 
o latinskokranjski slovnici  

25. 2.–21. 3. 2021
Mestni muzej Krško

Mestni muzej Krško  Valvasorjevo nabrežje 4  
tel.: 051 390 658  www.mestnimuzejkrsko.si 

Predstavitev izvirnika prve 
slovnice slovenskega jezika. 

tudi zunaj odpiralnega časa. 
Skupinski ogledi bodo zaradi 
spoštovanja NIJZ ukrepov in 
lažje organizacije dela mogo-
či ob predhodni najavi.

 Peter Pavlovič

Bogovič, Bezjak in Stanko na odprtju razstave
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Malce pred Emo 2021 se je vrnil Duo Platin, Alya je 
spet zaljubljena in to na gradu Rajhenburg, mlada 
glasbenika z naših koncev pod okriljem ameriške za-
ložbe. Tokrat preberite: 

Pevka Ana Soklič bo Slovenijo na letošnjem tekmovanju za 
pesem Evrovizije v Rotterdamu zastopala s pesmijo Amen. 
Skladbo v angleškem jeziku je RTV Slovenija razkrila v od-
daji Ema, za katero jo je tudi premierno odpela. Mnenja 
o skladbi so deljena, na rezultat bo treba počakati do 18. 
maja, ko bo Ana pesem predstavila na velikem evrovizij-
skem odru v prvem predizboru. Malce pred tem pa je duo 
Platin (foto: Press Release), ki sta ga leta 2000 ustano-
vila zakonca Diana in Simon Gomilšek, ki sicer prihaja 
iz Krškega, sporoči-
la, da se po daljšem 
medijskem premo-
ru vračata na do-
mači trg z novim al-
bumom ter ob tem 
predstavila še novo 
skladbo z naslovom 
Vesolje srca. »Že dolgo obljubljava nekaj novega. Tokrat 
med vas pošiljava nekaj pozitivnega, nezlaganega in srčne-
ga – pesem Vesolje srca, ki je kot nalašč pred valentinovim,« 
sta pred izidom zaupala medijem. Saj se ju še spomnite? 
Da vam osvežimo spomin: duo nas je leta 2004 zastopal 
na Evroviziji v Istanbulu, kjer sta se nato še poročila. Kas-
neje sta se umaknila v tujino, kjer sta na koncertih izvaja-
la najbolj znane hite od sedemdesetih let pa vse do zad-
njih hitov, ki jih slišimo na evropskih radijskih postajah.

Ob izjemnih odzivih na pesem Spet zaljubljena si je popu-
larna slovenska pevka Alya (foto: YouTube) zaželela, da 
bi poslušalce za letošnji praznik ljubezni obdarila s prav 

posebno različico, še bolj zaljubljeno verzijo pesmi. Zato 
je k sodelovanju povabila glasbene prijatelje Kvatropir-
ce in sedaj priljubljeno skladbo poslušamo v duetu. Vide-
ospot zanjo so posneli  v romantičnem ozračju gradu Raj-
henburg. Alya pa tudi sicer kljub nenavadnim časom ne 
počiva in snuje nove projekte, kar lahko tudi redno sprem-
ljamo na družbenih omrežjih Instagram in Facebook. Že 
marca bosta izšla čisto sveža pesem in videospot. 

Na mladih svet stoji! Celjan Aljaž Kidrič (AK) in Gašper 
Tominšek (REDHEDII) (foto: Press Release) iz Bistrice ob 
Sotli predstavljata avtorsko pesem 
Blackout. Opisujeta jo kot darker-
ski, heavy in groovy tech house ko-
mad, ki je izšla pod okriljem založbe 
CamelMusic Records iz San Francis-
ca. Kljub njuni mladosti za nobene-
ga od njiju to ni prvo sodelovanje s 
tujo založbo. Mladi Bistričan je na-
mreč avgusta lani pod okriljem za-
ložbe LoveStyle Records s sedežem 
v Budimpešti lansiral singel z nas-
lovom Know Me. Na Spotifyju je pe-
sem presegla 80.000 predvajanj, precej pozornosti pa je 
požela tudi na YouTubeu in drugih spletnih platformah. 

Brežičanka Anja Hrastovšek s svojim jazz kvartetom The 
Oakleys predstavlja skladbo Tja bi šla. Anja, ki se z The 
Oakleys, tokrat se predstavijo v malo bolj razširjeni zased-
bi kot sicer, najbolje počuti v jazzu, je tokrat pripravila pri-
kupno, lahkotno skladbo, ki združuje jazz s popom in pri-
poveduje o njeni (in naši) trenutni realnosti. Pesem Tja bi 
šla je nastala čisto spontano. Pevka in avtor skladbe Ro-
bert Petan sta namreč prijatelja in na enem od njunih, v 
teh časih sicer redkih srečanj se jima je utrnila ideja, da bi 
naredila skladbo o tegobah, ki nas dandanes pestijo. »Priz-
nam, po svojem tempu je skladba izven moje cone udob-
ja in tako sem si prvič, ko sem jo poskusila zapeti, skoraj 
'polomila zobe', « je v smehu dejala Anja. Skladbo so po-
sneli v Robertovem Chillhouse studiu, kjer je nastal tudi 
enostaven videospot zanjo, za katerega je poskrbel Darko 
Petan. V spotu lahko vidite celo Njokija, Anjinega kužka, ki 
ima vlogo tudi v besedilu te simpatične skladbe.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 11. mar-
ca, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S 
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

VRTNARSTVO NEČEMER 
KRISTJAN NEČEMER S.P., VELIKI PODLOG 64, LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 3/2021 številke:

SVEŽE LOKALNO MESO 
DOMAČE PREDELAVE

Nagrade, ki jih podarja Mesni butik Mlakar, Boštjan Mlakar 
s.p., Kolodvorska 1 a, Krško, prejmejo:

1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 25 €; 
 Marija Šutar, Kladje nad Blanco
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €; 
 Marko Božiček, Krško
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €; 
 Margareta Malus, Drenovec

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Zmagi Antončič, Kajuhova ulica 1, 
6210 Sežana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (8.) Skupina FALANT - Tu srce je doma
 2. (1.) Ans. RAUBARJI - Obvoznica
 3. (10.) VESELI SVATJE - Zakaj si pustil me
 4. (2.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Moj domači kruh
 5. (3.) TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO - Naša špajza
 6. (5.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon 
 7. (9.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 8. (6.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Ljubila sem
 9. (4.) Ans. PRVA LIGA - Enkrat ni nobenkrat
 10. (-.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Tvoje ljubezni dotik

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vikend - Dovolj sva mlada

Kupon št. 561
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, 6. 3. 2021, ob 20. uri

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Nudimo letno vzdrževanje zelenic.
www.necemer.com

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite: 
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

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

moja poroka

Anja Bogolin z Breg in Janez Frankovič iz Vinice, 17. ok-
tobra 2020, Gora (foto: Lumeria)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Vesna Staroveški, 
Podčetrtek – deklico,

• Špela Majzelj, Velike 
Malence – deklico,

• Ivona Čibarić, Mostec – 
dečka,

• Tina Nečemer, Veliki 
Podlog – deklico,

• Tina Hribar, Leskovec pri 
Krškem – deklico in dečka,

• Natalija Kodrič, Brezje v 
Podbočju – dečka,

rojstva • Emine Saramati, Krško – 
deklico,

• Alja Istenič, Brežice – 
dečka,

• Danica Prebejšek, Loka 
pri Zidanem Mostu – 
deklico,

• Tamara Jaklič Žinko, 
Veliki Podlog – dečka,

• Aleksandra Novak, Dolnja 
Prekopa – dečka,

• Tanja Vegel, Kočarija – 
deklico,

• Nina Čepin, Brezina – 
deklico.

ČESTITAMO!

GORICA – Na Gorici sta v 
lanskem letu 65 let sku-
pnega življenja ali t. i. že-
lezno poroko praznovala 
zakonca Rozalija in Aloj-
zij Simončič. Ta zelo re-
dek zakonski jubilej 
sta 87-letna Rozalija in 
89-letni Alojzij proslavi-
la in potrdila v cerkvi sv. 
Ane v Leskovcu pri Kr-
škem, kjer je 15. avgusta 
2020 župnik Ludvik Ža-
gar daroval sv. mašo in 
opravil cerkveni obred 
jubilejnih porok. Zakon-
ca sta se zahvalila za vse 
prejete milosti v skupnem življenju. 20. novembra 1955 je bila 
v Leskovcu dvojna poroka bratov in sester – Rozalije Baznik in 
Alojzija Simončiča ter Nade Simončič in Vinka Baznika. Civilna 
poroka je bila na matičnem uradu v župnišču v Leskovcu, cerkve-
no pa je daroval takratni leskovški župnik Ivan Pregeljc v župnij-
ski cerkvi. Že takrat so se ženina in nevesti peljali po makadam-
skih cestah z avtomobiloma, ki so ju najeli v Brežicah in Krškem. 
Za dobro voljo je poskrbel harmonikar Franc Škofljanec z Breg. 
Kosilo in svatovanje je bilo prvi dan pri Simončičevih na Gorici, 
drugi dan pa pri Baznikovih na Gorenji Pirošici, kjer sta kasneje 
živela Nada in Vinko. Rozalija in Alojzij se še zelo dobro spomnita, 
da so imeli na poročni svatbi za sladico puding z malinovcem, kar 
je bilo imenitno za tisti čas. Dom sta si ustvarila na Gorici, ukvar-
jala sta se s kmetijstvom, redila sta nekaj glav živine, krav in ko-
njev, ter prašiče in perutnino. V zakonu sta se jima rodila sinova 
Ivan in Lojze. Velika Alojzijeva želja je, da se domača zemlja ob-
deluje še naprej, za kar zdaj skrbita sin Ivan in vnuk Robi. Prvi 
obdeluje vinograd, drugi pa je postal mladi prevzemnik kmetije.
Zaradi aktualnih razmer so velik družinski jubilej, 65 let skupne-
ga zakonskega življenja, 20. novembra 2020, ravno na poročni 
dan, praznovali doma na Gorici v najožjem družinskem krogu – 
prisotni so bili tudi vnuki Robi, Ervin in Jernej. Slavljenca sta se 
najbolj razveselila pravnukov Brine in Lukasa. »Naša slavljen-
ca sta v življenju zaradi izgnanstva veliko pretrpela in trdo dela-
la na kmetiji. Leta so tu, moči so opešale. Vredna sta, da ju ima-
mo radi, ju spoštujemo in poskrbimo zanju,« pravi njuna snaha 
Zdenka Simončič. Zakonca, ki dneve preživljata ob gledanju te-
levizije (Alojzij se zelo zanima za politiko), poslušanju radia in 
branju dnevnega časopisja, sta še zaupala, da sta toliko let sku-
pnega življenja dočakala predvsem s trdim delom, potrpežlji-
vostjo, zaupanjem in skromnostjo.  R. R.

KLADJE NAD BLANCO – V Kladju nad Blanco sta zakonca Marija 
in Slavko Baškovič praznovala 90 let. Slavko je praznoval rojstni 
dan že novembra, Marija pa nedavno. Slavko je bil rojen v Sobe-
nji vasi pri Čatežu ob Savi. V vojnih časih je bila družina izselje-
na in v izgnanstvu živela od leta 1941 do 1945. Kasneje se je za-
poslil v rudniku na Senovem, nato na železnici. Marija, ki ji po 
domače rečemo Mimi, se je rodila v Kladju, v družini s 13 otro-
ki, osem jih je odraslo. Po osnovni šoli se je zaposlila na železni-
ci, kjer je plela in »krampala«, pozneje pa na žagi v Sevnici. Leta 
1966 sta se poročila. Prevzela sta dva starejša človeka in za nji-
ju, hišo in zemljo skrbela do njune smrti. Kasneje sta se prese-
lila na Marijin dom, si tam sezidala hišo in skrbela za mamo ter 
obdelovala hribovsko kmetijo. Rodila sta se jima hči Marica in 
sin Jože, imata štiri vnuke in štiri pravnuke. Navada je, da kra-
jane, ki dopolnijo 90 let, aktiv RK Blanca, predsednik KS in žu-
pan počastimo z obiskom in priložnostnimi darili, ker pa je čas 
korone, smo obisk skrčili na minimum. Tako smo ju 1. februar-
ja obiskale predsednica OZRK Sevnica Breda Drenek Sotošek, 
predsednica RK Blanca Cvetka Požun in aktivistka RK Blanca 
Štefka Vidrih. Želimo  jima še veliko zdravih in zadovoljnih let.
 Štefka Vidrih

Rozalija in Alojzij Simončič 
sta obeležila železno poroko 

Zakonca Simončič sta poročena že 
več kot 65 let (foto: Z. Simončič).

Devetdesetletnika Marija in Slavko 
Baškovič iz Kladja nad Blanco 

Slavljenca, Breda Drenek Sotošek ter aktivistki RK Blanca 
Cvetka Požun in Štefka Vidrih

LOČE PRI DOBOVI – Če ne bi bilo epidemije, bi v soboto po pu-
stu potekala velika pustna povorka za zaključek mednarodnega 
karnevala Fašjenk Dobova s številnimi pustnimi skupinami od 
blizu in daleč. Ker pa izvedba ni bila možna, so se v sekciji Faš-
jenk, ki deluje v sklopu TD Dobova, odločili, da bodo pripravi-
li bolj kot ne simboličen zaključek najbolj norčavega časa v letu. 
V Ločah pri Dobovi so namreč pokopali Fašjenka, ki so ga tokrat 
poimenovali kar »Koronko«. Po besedah predsednice TD Dobo-
va Branke Stergar so se morali letos zelo prilagoditi razmeram. 
»Najprej smo imeli dve delavnici izdelovanja pustnih mask in vi-
sokih pokrival – larf in turnov, ki so značilni za etnografsko pust-
no masko kosec. Naredili smo nove obleke za kosce, v prostorih 
kulturnega doma v Dobovi bomo postavili tudi vitrino, v kateri 
bo ta pustna maska razstavljena, izdali bomo tudi zgibanko,« je 
opisala. V petek pred pustom so simbolično prevzeli oblast na 
Občini Brežice, za soboto po pustu, ko bi moral biti že 23. veliki 
mednarodni pustni karneval, pa so se dogovorili, da bodo v Lo-
čah posneli prizore za etnografski film o tradicionalnih pustnih 
skupinah v tem kraju – koscih, oračih in pustni svatbi – ter po-
novno obudili pokop Fašjenka, ki so ga izvajali bolj na začetku 
organiziranja pustne povorke, ko dobovski karneval še ni imel 
takih razsežnosti. »Koronkota« so izpred gasilskega in godbene-
ga doma v Ločah v sprevodu pospremili do bivše »lučke mlake« 
ter ga ob veselih ritmih tudi zažgali. S svojim prihodom so jih 
presenetili tudi koranti iz Hajdine in dornavski cigani. Pravemu 
županu Ivanu Molanu so tudi vrnili občinski ključ, on pa njim 
Fašjenkovo zastavo, ki je v času prevzema oblasti visela na bre-
žiški občinski stavbi.  R. R.

Letos pokop namesto povorke

Še zadnje slovo od »Koronkota«

BREŽICE – Večgeneracijski center Posavje, enota Brežice – 
Bistrica ob Sotli, je 5. februarja preko spletne povezave prip-
ravil prireditev Prešerno s Prešernovimi poezijami, ki je 
bila v domeni delavnic Igranje citer ter Berem in pišem, da 
ne pozabim.

Vodja delavnice Berem in pišem Stanislava Vahčič je na Zoom 
prireditev povabila recitatorje iz svojega okolja: vodjo enote mag. 
Mihaelo Kežman, Alenko Preskar, Stanko Pucko, Anico Kod-
rič in Marijo Hrvatin, Prešernovo poezijo pa sta recitirala gosta 
iz Velenja Bojan Krevh in Neva Hvalec. Krevh je pripravil nago-
vor z naslovom Pogled na Prešerna skozi današnji čas. Za glasbe-
no popestritev sta poskrbeli vodja delavnice citer, ki je tudi vodja 
Oddelka za citre in tamburico v Glasbeni šoli Brežice, Anita Ver-
šec z Miro Šuler. Kežmanova je ob zaključku med drugim deja-
la: »Virtualna prireditev ponuja izzive, ki se jih lahko lotimo. Ko 
to izpolnimo, se zagotovo dobro počutimo. Današnja prireditev 
je dokazala, da drug drugega potrebujemo in da drug drugemu 
lahko nekaj damo.«  M. H. 

Prešerno s Prešernovimi poezijami 

Ne le recitirali, tudi nazdravili so prihajajočemu kulturnemu 
prazniku, (z desne) recitatorka Stanka Pucko in moderatorka 
prireditve Stanislava Vahčič (foto: posnetek zaslona)

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI – KUD Liber je 8. februarja prip-
ravilo spletni dogodek z naslovom »Dvojina«, ki so ga s svojimi 
deli oblikovale članice društvene sekcije. Kulturne ustvarjalke 
Anita Grubar, Darja Dobršek, Marija Hrvatin, Petra Kampl 
Petrin in Sara Vizler so idejno zasnovo projekta stkale na video 
povezavi in po izmenjavi mnenj izbrale dvojino za tematsko pre-
biranje svojih pesmi. Pod scenarij, režijo, kamero in produkcijo 
se je podpisala Dobrškova, sicer vodja sekcije, ki je ob tem pove-
dala: »Bližina ustvarja čutne zgodbe. Projekt z naslovom Dvoji-
na je sestavljen iz prizorov, posnetih v naravi. Nevidna vez med 
pesnicami je voda in cvet vrtnice. Snemanje je bilo organizira-
no glede na varnostne ukrepe in v različnih snemalnih terminih. 
Posnetki so tako nastali na krškem nasipu ob Savi, ob ribniku v 
Krškem in ob brestaniškem ribniku ter v Kostanjevici na Krki ob 
rečni strugi Krke.«  M. H. 

V znamenju »Dvojine«

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

prejeli smoOsnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

t: (07) 481 00 13

v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17) ter na 
podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni 

šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki  
(ur. list RS, št. 28/09 in 31/13)

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec Plavček za šolsko leto 

2021/22 (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022).

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju 
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca 
je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. leta) 
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa 
v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. 
Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih 
zadostno število otrok.

Vpis bo potekal od 8. 3. 2021 do vključno 5. 4. 2021. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na 
predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki 
boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, potem ko bo 
občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 
2021/22 (predvidoma do konca junija 2021).

Vlogo za vpis otroka lahko starši natisnete s spletne 
strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki (http://www.osgorjup.si pod Vrtec – Vpis otrok v 
vrtec – Obrazci za vrtec). 

Pisne prijave pošljite po pošti na naslov: 

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki 

 Ravnateljica: 
 Melita Skušek, prof. svetnica, l. r.

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

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

skozi vaš objektiv

Bralec nam je poslal nekaj fotografij in ob tem pripisal: »V ja-
nuarju 2021 sem med sprehodom opazil, da je nekdo odstra-
nil in odtujil litoželezne rešetke s treh jaškov za odvodnja-
vanje v podvozu pod avtocesto na Gorenjih Skopicah.« Kot 
dodaja, je to zelo nevarno početje, saj so nastale tri odprti-
ne, ki so še posebej lahko nevarne za kolesarje in pešce, ki 
jih je na tem območju precej. Na nevarnost sicer opozarjajo 
koli, ki štrlijo iz lukenj, a to še zdaleč ne reši problema. Pozi-
va pristojne, da nemudoma ukrepajo, da ne bi slučajno priš-
lo do kakšne nesreče.

Kaj se lahko danes naučimo iz teh ugotovitev? Pravijo, da je po 
toči zvoniti prepozno, vendar nimamo zagotovila, da je trenutna 
epidemija zadnja, ki jo bomo doživeli v bližnji prihodnosti. V času 
podnebnih sprememb in uničujočih posegov v okolje lahko priča-
kujemo pojave novih in novih patogenov, ki bodo morda bolj smrto-
nosni od našega koronavirusa. Navsezadnje poznamo rezervoarje 
Yersinie pestis v Aziji, Afriki in severni Ameriki. S slabšanjem do-
stopa do javnega zdravstva, vedno večjo revščino, ki jo spremlja 
slaba prehrana, in svetom, povezanim kot še nikoli, je lahko nova, 
veliko hujša katastrofa za vogalom. Zaradi tega je nujno, da z zna-
njem, pridobljenim iz zgodovine, in našimi izkušnjami modreje sto-
pamo v prihodnost. 
 Timotej Pavlin

Črna smrt v očeh arheologije
V zadnjih lanskih številkah Posavskega obzornika smo lahko brali 
prispevka Maje Marinčič in Živka Šebeka. Vsak se je na svoj način 
lotil obravnave epidemij kuge, ki so morile po naših krajih v pre-
teklih stoletjih. Njuna prispevka sta bila v prvi vrsti zgodovinar-
ska in sta osvetlila ukrepe, ki so jih prebivalci Posavja v zgodnjem 
novem veku uvedli, da bi upočasnili širjenje te smrtonosne bolezni. 
Namen mojega prispevka je poskus osvetlitve prihoda kuge v Evro-
po ter kako se njene posledice kažejo v arheoloških virih. V njunih 
prispevkih je govora o drugi epidemiji kuge, katere prvi val se je 
v naš kolektivni spomin vtisnil pod imenom Črna smrt. Trajal je 
med leti 1347 in 1353, naslednji valovi epidemije pa so se pojav-
ljali vse do 19. stoletja. Umrlo je med tretjino in polovico takrat-
nega prebivalstva Evrope.

Kuga je med glodavci v centralni Aziji prisotna že tisočletja. Po teh 
krajih že tisoč let teče Svilena cesta, trgovska pot, ki še danes po-
vezuje Evropo in Kitajsko. Zaradi podnebnih nihanj ob koncu 13. 
stoletja in posledične lakote so glodavci iskali bližino ljudi, zato 
so mnogokrat spremljali trgovske karavane in skupine Mongolov, 
ki so v tem času obvladovali centralnoazijsko stepo. Bolezen se je 
tako začela širiti tudi med ljudmi. Mongoli so leta 1346 prišli v 
spor z genovskimi trgovci, ki so imeli postojanke na obalah Črne-
ga morja. Ta je služila kot končna točka Svilene ceste, kjer so to-
vor iz karavan prestavili na ladje. Ker Mongoli niso mogli predreti 
obzidja dobro utrjene postojanke, so s katapulti svoje mrtve me-
tali čez obzidje in s tem med italijanske trgovce razširili kugo. To 
je bolezen, ki jo povzroča bacil Yersinia pestis. Njegovo prisotnost 
so potrdile genetske analize zob iz množičnih pokopov žrtev Črne 
smrti. Načeloma se širi preko bolh, ki prenašajo okužbo med or-
ganizmi, vendar če bakterije pridejo iz limfnih žlez v pljuča, se ta 
lahko širi tudi kapljično – kot naš koronavirus. V vsakem primeru 
je smrt okuženega brez ustrezne nege skoraj gotova. 

Genovski trgovci, okuženi s kugo, so se nato vrnili domov, ob svo-
ji poti pa trosili smrtonosno bolezen kjer koli so se ustavili. Okuž-
be so se hitro širile predvsem iz pomembnih pristaniških mest in v 
nekaj letih je bolezen dosegla vse kotičke Evrope. Kljub temu da je 
bilo potovanje v tistih časih počasnejše kot danes, je bil kontinent 
prepreden s trgovskimi potmi, ki so omogočile širitev te bolezni. 

Neme priče teh grozljivih časov so množični pokopi žrtev kuge. Ar-
heologi so jih odkrili v Angliji, Franciji, Španiji, Nemčiji in Švici. Pri 
nas jih še ne poznamo, kar kaže, da imamo arheologi še dovolj dela 
pred sabo. Najbolje raziskano je pokopališče East Smithfield, ki se 
je nahajalo izven Londona. Iz zgodovinskih virov vemo, da so kra-
ljevi upravniki zemljišče kupili konec leta 1348, kmalu za tem, ko 
je kuga dosegla mesto. Dokler žrtev še ni bilo veliko, so jih poko-
pavali po običaju na pokopališča ob cerkvah. Ko je njihovo število 
strmo naraslo, so izkopali tri dolge jarke na omenjenem zemljiš-
ču, kamor so pokopali skoraj 300 pokojnikov. Kljub temu da je šlo 
za katastrofalen dogodek, so pokojniki spoštljivo položeni v jame 
in pokopani v skladu s takratnimi običaji. Ko se je najhujši val epi-
demije umiril in število umirajočih padlo, so jih začeli pokopavati 
v individualne grobove. Vse skupaj je bilo na tem pokopališču od-
kritih 759 pokojnikov. Celotno pokopališče še ni bilo raziskano. Po-
leg tega pa obstaja še eno londonsko pokopališče, povezano s Črno 
smrtjo, ki ga še ne poznamo dobro. Točnega števila mrtvih torej ne 
poznamo. Vemo le, da je bilo umrlih ogromno. 

Bioarheologinja Sharon DeWitte je iz kostnih ostankov pokoj-
nikov ugotavljala, kako je mogoče, da je prvi val kuge imel tako 
veliko smrtnost. Današnji izbruhi kuge so namreč precej manj 
smrtonosni. Njene raziskave so pokazale, da so umirali predvsem 
ljudje, ki so bili slabše prehranjeni in šibkejšega zdravja. Da ra-
zumemo, kaj to pravzaprav pomeni, je treba Črno smrt postavi-
ti v zgodovinski kontekst. Od okoli leta 1000 je bilo podnebje to-
plo in stabilno, srednjeveška Evropa je navezovala trgovske stike 
z bližnjimi in daljnimi kraji, prihajalo je do gospodarskega razvo-
ja. Vendar gospodarski razvoj ni zaobjel vseh ljudi, večina je ko-
maj shajala iz dneva v dan. Ob koncu 13. stoletja se je sončeva ak-
tivnost zmanjšala, zaradi česar se je podnebje ohladilo, letine so 
večkrat propadle. To je pogosto vodilo do lakote, predvsem med 
revnejšim prebivalstvom. Zaradi političnih sprememb so se neka-
teri trgovski stiki z daljnimi kraji pretrgali, kar je poslabšalo go-
spodarsko stanje že tako sestradanega prebivalstva. Iz človeških 
ostankov lahko vidimo, da se je postava ljudi zmanjšala, zdrav-
je pa poslabšalo. Teren za uničujočo epidemijo je bil pripravljen. 
Trgovina na dolge razdalje pa je prinesla drobcen organizem iz 
drugega konca sveta, ki je pomoril polovico Evrope, drugi polovi-
ci pa pustil globoke psihološke rane.

V Zavodu Sopotniki v občinah Sevnica, Brežice in Krško nudimo 
brezplačne prevoze za starejše občane v sodelovanju z omenjeni-
mi občinami, ZPTM Brežice in CSD Posavje – enotama Sevnica in 
Krško. Poleg profesionalnega vključujemo prostovoljski program 
in prostovoljci z namenskimi vozili vsak dan, od ponedeljka do pet-
ka, zapeljejo starejše k zdravniku, v trgovino in do drugih nujnih 
storitev. Na ta način omogočamo, da se starejši samostojno od-
pravijo od doma in imajo zagotovljene pogoje za aktivno ter dru-
žabno preživljanje časa.

Storitev se izvaja tudi v sodelovanju z lokalnimi podjetji, ki se vklju-
čujejo v okviru donatorstva. Prispevajo za to, da starejšim nudimo 
kvalitetno, dobro organizirano pomoč. Rezultat pa je, da se starej-
ši z nami počutijo dobro in imajo z našo pomočjo boljše življenje. 
Podpora vseh donatorjev, ki vlagajo v storitev Sopotnikov je nepo-
grešljiva in neizmerno dragocena. 

Gostinska podjetja Pepi Ham, Gostilna Kregl, Gostilna Plauštaj-
ner in Hotel Ajdovec v Sevnici, Stara Gostilna Krulc, Gostilna 
Racman, Hotel Splavar in Restavracija Štefanič v Brežicah, Oš-
tarija Margareta, Pivnica Apolon, Oštarija Feral in podjetje So-
vita v Krškem nudijo prostovoljcem, ki dnevno opravijo tudi polnih 
8 ur dela, vsak dan toplo malico. Do izteka leta 2020 nas je z mali-
cami podpirala tudi Gostilna Grill Brežice. Vulkanizerstvo Fur-
lan nudi mesečno pranje in notranje čiščenje vozila za Sopotnike 
v Brežicah. Yumbo Caffe, Pizzeria Italia, Bar Štiblc in Carllo's 
Caffe, vsak v svojem lokalnem okolju, prostovoljcem Sopotnikov 
nudijo topel napitek, kadar se na svoj prostovoljski dan oglasijo 
pri njih, pekarne Okusne dobrote, Pekarstvo Suban in Kruhek 
Sevnica PE Krško pa rogljiček. Podjetje Artisk Rožman Aleksan-
der s.p. nam je v Brežicah izdelalo parkirno tablo za namensko 
vozilo. Podjetje Avtoline AP se v našo storitev vključuje z donacijo 
brezplačne uporabe samopostrežne avtopralnice za vse tri enote.

Zakaj se podjetja odločajo, da sodelujejo v projektu? Zadaj stojijo 
ljudje, posamezniki z dobro voljo, pronicljivim dojemanjem sveta, 
zavedanjem, da niso sami, temveč da so okoli njih tudi takšni ljudje, 
ki potrebujejo pomoč in jim le-to tudi ponudijo. Donatorsko vklju-
čevanje v storitev Sopotnikov jim ponuja možnost, da naredijo ne-
kaj dobrega za starejše kar v okviru svojih poslovnih aktivnosti.

Zagotovo velja tudi, da kdor dá, v zameno nekaj dobi. Vključevanje 
v humanitarne projekte pa prinaša tisti dober, dragocen občutek 
smisla, da smo prispevali k pozitivni spremembi, k skupni blaginji 
in razvoju družbe v bolj sočutno in solidarno. Iskreno si želimo, da 
je to naš prispevek v zameno vsem donatorjem.

Podjetja se na naš poziv za sodelovanje odzovejo z veliko mero 
posluha za potrebe starejših. To so dejanja, ki nas ženejo naprej 
in nam dajejo potrditev, da delamo dobro in smo lahko še naprej 
ter še bolj uspešni pri izvajanju prevozov! Hvala, da ste z nami Člo-
vek Človeku Sopotnik!
 Zavod Sopotniki

Zahvala donatorjem Zavoda 
Sopotniki

ŠENTJANŽ – 20. februarja je v kulturni dvorani v Šentjanžu in 
prek spletne povezave potekal letni občni zbor KUD Budna vas, 
ki ga je v uvodu z zapeto ljudsko pesmijo popestrila skupina ljud-
skih pevk Solzice. »Pevke, ki so članice našega društva, so se zbra-
le pri vodji skupine Magdi Sigmund v Budni vas ter nam polep-
šale uvod v srečanje,« je povedala predsednica društva Tadeja 
Dobriha ter v nadaljevanju predstavila delovanje vseh treh sek-
cij – likovne, pevske in literarne – in načrt dela za letošnje leto. 
»Članica Vanda Gorenjc je podala predlog, da bi naše društvo so-
delovalo na poletni proslavi v Murencah pri Šentjanžu z razstavo 
slikarskih del; največ pozornosti pa je bilo namenjene še neizda-
ni pesniški zbirki Odsevi srca, v kateri s svojimi pesniškimi deli 
sodelujejo Marjetka Florjančič, Renata Kuhar, Eva Keber in 
Marija Bajt,« je izpostavila predsednica knjižno delo, ki ga na-
meravajo predstaviti v okviru krajevnega praznika ali na samo-
stojnem dogodku. V enem izmed dejavnejših društev v KS Šen-
tjanž in sevniški občini so ponosni tudi na letošnje Prešernovo 
priznanje Zveze kulturnih društev Sevnica. 
 S. R.

Novi izzivi in pesniška zbirka
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najstarejši pri nas

Mati vseh salamijad
SEVNICA – Rubriko Najstarejši pri nas, ki 
smo jo začeli z opisom lončene posodice iz 
Ajdovske jame pri Nemški vasi, nadaljuje-
mo s sevniško salamijado. Ta se odvija v go-
stilni Vrtovšek v starem mestnem središču 
že več kot pol stoletja na moški praznik – 
10. marec in velja za najstarejšo salamijado 
ne samo v Posavju, temveč v Evropi. »Muče-
niki« jo imenujejo »mati vseh salamijad« in 
v zadnjih desetletjih je postala prepoznav-
na tudi izven občinskih ter državnih meja.

Začetek tradicionalne salamijade v Sevnici je 
povezan z 10. marcem leta 1962, ko je v go-
stilno Pri Petru pro-
ti večeru prišel 38-le-
tni brivski pomočnik 
Rudi Mlinarič, sosed 
in dober prijatelj go-
stilničarja Petra Vr-
tovška. Moška sta ob 
kozarčku ’modrovala’ 
o domačih salamah. 
Rudi se je pohvalil, da 
so mu salame ’dobr' 
ratale’. Podobno je o 
svojih salamah mis-
lil tudi sevniški ’birt’ 
Peter, ki je po živah-
ni in glasni debati, či-
gave salame so boljše, 
prijatelja izzval, naj jih prinese in jih bosta pri-
merjala. Beseda je dala besedo in kmalu je sle-
dila pokušina ter ocenjevanje. Odločilno, čigava 
salama je boljša, je bilo mnenje naključnih go-
stov, ki so predstavljali prvo ocenjevalno komi-
sijo. Po primerjavi okusa in videza obeh salam 
je 'komisija' razsodila, da je Rudijeva salama 
malenkost boljša od Petrove. Glas o ocenjeva-
nju salam se je počasi širil in dogodek je iz leta 

v leto privabil večje število izdelovalcev salam, 
ki so upali, da bodo osvojili prvo mesto ter pre-
hodni pokal, ki ga je tisti, ki je na sevniški sala-
mijadi zmagal trikrat, dobil v trajno last (doslej 
je to uspelo le šestim salamarjem). 

»Prvi dve desetletji je bila salamijada pred-
vsem druženje dobrih prijateljev in znancev. 
Šlo je za ozek krog okoli 30 ljudi, ki so bili tudi 
stanovsko povezani. To so bili pretežno delav-
ci, ki so se jim pridružili še obrtniki in kme-
tje z območja občine Sevnica. Kasneje so bili 
z rastjo števila obiskovalcev na salamijadah z 
območja Posavja in Dolenjske skupaj zbrani 

ljudje najrazličnejših 
slojev – tako tisti, ki 
so imeli radi doma-
če salame kot tisti, ki 
so prišli zaradi dobre-
ga vzdušja in vesele-
ga razpoloženja. Pred 
leti je postala sevniš-
ka salamijada med-
narodna,« pojasnjuje 
raziskovalec sevniš-
ke preteklosti Oskar 
Zoran Zelič ter doda, 
da ženskam vstop na 
salamijado v Vrtov-
škovi gostilni ni do-
voljen. »Doslej je ura-

dno le ena predstavnica nežnega spola zbrala 
dovolj poguma, in cvenka, da je plačala za vsa-
ko omizje štefan vina. To je leta 1984 storila go-
stilničarka Olga Colner iz Dolenjega Boštanja,« 
pove, a kljub temu je bila ena izjema – šiviljska 
mojstrica Marija Vidic je bila vedno dobrodoš-
la, saj je za društvo leta 1972 sešila prvi prapor.
 
 S. Radi

Število salam na sevniški salamijadi pogosto 
presega število sto (foto: L. M.).

RADEČE – V Radečah je ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku potekala predstavitev 
knjige Pesem mlinov, žag in 
kovačij avtorja Jožeta Potrpi-
na, v kateri je skozi bogat 
popis in opis povezana teh-
niška dediščina z etnološko 
dediščino našega prostora. 

Zapisovalec lokalne zgodovine 
Jože Potrpin je zbral podatke, 
kako je ob skoraj 21-kilometr-
ski poti Sopote voda gnala vsaj 
38 mlinov, 19 žag, štiri kovačije 
in osem malih hidroelektrarn. 
Na radeškem območju žal ni 
več nobene žage na vodni po-
gon, edini še delujoč mlin pa je 
Cumarjev mlin v Zagradu, kate-
rega skrbnik in mlinar je prav 
avtor knjige (skupaj s sestro 
Danico). Avtor opisuje tudi, 
da danes vodo Sopote s pri-
dom izkorišča Dornikova elek-
trična centrala na Jagnjenici in 
še nekaj manjših zasebnikov, 
prav tako je iz njegove knjige 
razvidno, da mlinarjev »stare 
generacije« danes ni več, med 
kovači pa so le še 90-letni Mar-
tin Oblak (priznan umetnostni 
kovač), Ivan Župevc in Karel 
Dornik. Še največ je nekdanjih 
delavcev na žagah, ki delo z le-
som opravljajo v sodobnejše-
mu času prilagojeni obliki. 

Potrpinova knjiga na skoraj 
300 straneh predstavlja izje-
men sprehod po naši preteklo-
sti in med našimi predniki, je 
dejala moderatorka virtualne 

Pesem mlinov, žag in kovačij 

predstavitve knjige Dubrav-
ka Kalin iz KTRC Radeče, ka-
terega uslužbenci so poskrbeli 
za domiselno spletno priredi-
tev. Na pomen vodnih virov, 
konkretno Sopote, je opom-
nil tudi Jože Prah iz Društva 
lastnikov gozdov Sopota-La-
ško ter tako izpostavil pove-
zanost vira življenja, vode z 
gozdovi, ki skupaj omogoča-
jo in ohranjajo življenje in go-
spodarstvo. 66-letni Potrpin 
je že pred leti prepoznal dra-
gocen pomen zapisovanja, kar 
dokazujejo tudi njegove do se-
daj izdane knjige Srce sloven-
ske zemlje: kumski zbornik 
(1998); Skriti zaklad: kronika 
Župnije Svibno (2002) in Zna-
menja: župnija Svibno (2006). 
Pesem mlinov, žag in kovačij je 
nadgradnja leta 2017 izdane 
Pesem mlinov: v dolini Sopo-
te in Šklendrovca – slednji je 
posvetil tri leta in jo izpopolnil 
s še dvema letoma dela. 

Slikovit odlomek iz knjige, ki 
nazorno predstavlja delo mli-
narja, je doživeto prebral član 
Gledališkega društva Radeče 
Tomaž Lavrinec, da je bila pri-
sotna tudi avtentična glasbena 
spremljava z ljudsko pesmijo 
Ob bistrem potoku je mlin, pa 
so poskrbeli Kavškovi fantje s 
Svibnega, ki sestavljajo Glasbe-
no skupino Svibančki. Pohval-
ne besede za veliko opravljeno 
delo s področja domoznanstva 
in ohranjanja zgodovinskih 
dejstev v (za)pisani obliki je iz-
kazal tudi župan občine Rade-
če Tomaž Režun. Potrpinu so 
finančno priskočili na pomoč 
podporniki njegovega dela, svi-
benski župnik Janez Jasenc s 
pregledovanjem arhivov časo-
pisa Slovenec, spremno bese-
do sta pripravila Drago Samec 
in Mojca Ferle, za izdelavo ze-
mljevidov pa je poskrbel foto-
graf Ljubo Motore iz Sevnice.

 Doroteja Jazbec

Jože Potrpin s knjigo ob edinem še delujočem mlinu na Sopoti

Ko govori o svojih aktivnostih, 
Franci Černelč hudomušno 
pove, da ima glede tega 'pro-
blemček', saj se težko odloči 
za prednostno. »Skozi življenje 
krmarim med glasbo in likov-
nim ustvarjanjem. Literatura je 
bolj v senci, a knjige so (bile) 
moja velika ljubezen. Zdaj malo 
manj. Rad pa kaj napišem. Pe-
sniti sem tudi začel v vznemir-
ljivem obdobju življenja, ko je 
vsak človek pesnik,« se spomi-
nja 'virtualni' sogovornik, kajti 
v koronskem času sva izbrala 
trenutno najbolj utečeno ko-
munikacijo. »Razredničarka 
me je v 8. razredu prepričevala, 
naj se vpišem na gimnazijo in 
nadaljujem na arhitekturi, do-
bil bi štipendijo. Raje sem šel 
po krajši poti v poklic, za kate-
rega so trdili, da je (tudi) ume-
tniški. Doštudiral sem po slu-
ženju vojaškega roka, saj sem 
opravljal gimnazijske izpite ter 
zaključil študij glasbene vzgo-
je na mariborski pedagoški 
akademiji,« se spominja svo-
jih študijskih časov. Zase pra-
vi, da sledi spontanim odločit-
vam in da je v svoji notranjosti 
ostal otrok, ki pa zna nagemu 
cesarju povedati, da je nag. 
Ima mnogo interesov ter uži-
va v ustvarjanju, ne vidi pa se 
v pridobitništvu. Svoje članstvo 
vzdržuje v kulturnih društvih 

Znamenja tega časa bodo ostala

v Bistrici ob Sotli in Podsre-
di, Društvu Godba Orlica, Dru-
štvu pesnikov slovenske glasbe 
in Društvu steklarjev Slovenije, 
katerega pobudnik in ustanov-
ni član je. 

Černelč pravi, da brez dobre 
ekipe nikjer ne gre, saj se ne 
more udejaniti nobena prire-
ditev, a nase z veseljem in z vso 
odgovornostjo prevzame orga-
nizacijo. »Tukaj bi omenil le-
tne koncerte skupine Nojek in 
Godbe Orlica. Odmevni so tudi 
Aškerčevi večeri, ki jih prip-
ravljamo skupaj s Kozjanskim 
parkom, enako velja za likovne 
razstave Ars Vitraria društva 

steklarjev na gradu Podsreda. 
Nekaj posebnega so prvomaj-
ske budnice. Nepozabni so spo-
mini na čase in koncerte bistri-
škega mešanega zbora, ko sem 
bil njegov zborovodja,« naš-
teva. Po 25 letih vodenja pev-
skega zbora je predal (stekle-
no) dirigentsko palico takratni 
mladi pevki Špeli Drašler. »Po 
slovesu od zbora ni minilo niti 
leto, ko je po prvih občutkih 
bolj sproščenih koncev tedna 
vendarle nekaj manjkalo,« se 
vrne v čas nastanka etno sku-
pine Nojek. »Ljudska pesem je 
zame nenehen navdih, sprem-
lja me od otroštva, pa sem si 
omislil manjšo zasedbo. Hitro 
se je prijelo. In še drži. Premor 
ne bi niti škodil, če se ne bi še 
kar vlekel. Kakor koli, vsem, ki 
so v preteklosti soustvarjali z 
menoj, in tistim, ki bodo po ko-
roni spet poprijeli – to velja za 
Nojek in prav tako za godbo –, 
sem zelo, zelo hvaležen. Ta se-
danji 'mrtvi tek' pa je prilož-
nost za kakšno novo priredbo, 
zlasti pa za pregled nakopiče-
nega gradiva o delu v minulih 
letih. Ne vem še, ali bo iz zapi-
skov nastal nekakšen zbornik, 
ali le ena nova, nekoliko manj-
ša in preglednejša skladovni-
ca,« smeje prikima in pove, da 
ima v stari omari na kilograme 
papirjev, izrezkov, veliko ar-

hivskega gradiva, ki se ga prav-
kar loteva spraviti v red.  

»Znamenja tega posebnega 
časa bodo ostala na vsem, kar 
nas obdaja in na nas samih,« 
nadaljuje in pripominja, da se 
ga še zdaleč ne loteva obup. 
»Umetnost preživetja je v pri-
lagajanju, uspeha pa v vztraj-
nosti. Tako nas uči življenje. 
Mogoče je zdaj še najbolj ne-
varen strah, strah in nezaupa-
nje. Temu rado sledi sovraštvo. 
S sovraštvom nismo močnejši, 
ker nas omejuje,« pove s pre-
mislekom in se vrne v lanski 
poletni čas, kjer se je izražal v 
njemu dragih kamnih. »V pole-
tnih mesecih in delno tudi je-
seni sem hudo razbijal kamne 
in dosegel svoj kiparski re-
kord, nastale so tri nove skulp-
ture,« z zadovoljstvom zaključi 
to ustvarjalno plat. »Vsa moja 
dela, naj bo to v okrilju ma-
kolske forme vive ali izven, so 
nastajala v živem stiku z oko-
ljem, z ljudmi, ki so bdeli nad 
mojim delom, sodelovali pri 
premikih kamnov s stroji, ali 
povsem slučajno pristopali na 
pomenek. Tako je moja stvari-
tev postajala njihova in resnič-
no zaživela.«  

 Marija Hrvatin

Iz kamna je ustvaril številne 
kipe, v lanskem poletju kar 
tri.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Čeprav so ukrepi v času slovenske-
ga kulturnega praznika zapovedovali prepoved zbiranja, si 
v Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem nismo dali vzeti 
tistega, kar nas najbolj povezuje – kulture.

Naj si gre za dramsko, glasbeno, foto, literarno ali pa sekcijo za 
ohranjanje kulturne dediščine, v  Kulturnem društvu Leskovec 
pri Krškem vsi močno pogrešamo naše skupne ustvarjalne tre-
nutke, ki so jih že skorajda leto dni trajajoče korona-okoliščine 
močno okrnile – smo pa zato našli več zamisli, kako in kaj pri-
spevati v društveno zakladnico kulture z individualnega pod-
ročja. Večina članov je dan kulture preživela v spremstvu knjige 
pod rokami, si ogledala virtualni koncert priljubljenega izvajal-
ca, tudi sprehod ob stenah galerij in muzejev preko računalni-
škega zaslona ni izostal. Našlo se je tudi nekaj takšnih, ki so se 
ob povabilu društva, da naš kulturni praznik vendarle preživijo 
tudi na naši »standardni lokaciji«, odpravili bodisi sami bodisi 
v družbi najožjih družinskih članov k Mavzoleju Antona Auer-
sperga (Anastazija Grüna) ter tam, v osrčju neokrnjene narave, 
posvetili nekaj trenutkov literaturi. 
Veselimo se in upamo, da pa bo Literarni pohod ob kulturnem 
prazniku 2022 potekal v številčni obliki, v znamenju veselega 
druženja in ohranjanja spomina tudi na našega največjega pe-
snika Prešerna, ki je prijateljeval z Anastazijem Grünom in ne-
malokrat šel po poteh do Šrajbarskega turna in okolice, po ka-
terih se vsako leto 8. februarja podamo leskovški kulturniki in 
združimo našo skupno ljubezen do kulture z rekreativno noto.
 D. Jazbec

BISTRICA OB SOTLI – Franci Černelč iz Hrastja pri Bistrici ob Sotli je vpet v javno življenje v domačem oko-
lju in tudi širše, poznamo ga kot organizatorja kulturnih dogodkov, pesnika, skladatelja, slikarja in kiparja. 
Letos mineva deset let, odkar so mu v domači občini podelili naziv častnega občana. 

Tudi letos so šli do mavzoleja

Mirjana Marinčič in Sonja Levičar
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ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in svete maše ter denarno pomoč. Hvala osebju ZD Sevnica, pogrebni 
službi Blatnik, Barbari za aranžiranje, pevcem in g. župniku za lepo 
opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga kljub trenutnim razmeram v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ANTONA JESIHA
iz Gornjih Orel

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedija, sina, brata, strica, tasta in prijatelja

Pomlad se prebuja,
že ptički pojo in

vabijo nas v Orlsko goro.
A tvoje srce je omagalo,

tvoj dih je zastal,
a nate spomin

bo večno ostal.

ZAHVALA

LADISLAV ARH st.
V 90. letu starosti je zaspal

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarne prispevke in svete 
maše ter ga pospremili na poslednjo pot. Posebno se zahvaljujemo 
župniku g. Ludviku Žagarju za lep govor in opravljeno pogrebno 
svečanost, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, kvartetu 
trobil in pevcem za ganljive izvedbe skladb in pesmi, praporščakom 
za nošenje praporjev, Covid oddelku Splošne bolnišnice Brežice.

Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in 
bili z nami. Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje 
in delo ostali živi in večni. 

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 nasadil.

(A. Gradnik)

iz Kobil 10.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

DRAGE GORIŠEK

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

sosede

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče in 
cvetje ter denarno pomoč. Hvala Erni Rožman za lepo izrečene 
besede slovesa, pevcem za čutno odpete pesmi, gospodu župniku 
za opravljen obred, pogrebni službi Žičkar in vsem, ki vas nismo 
omenili in ste nam kakor koli pomagali, se poslovili od nje in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

iz Arnovega sela pri Artičah

Nikoli več sonce te ne zbudi.
Nikoli več, konec je vseh skrbi. 

Kjerkoli si, naj angel te čuva! 
Kjerkoli si, nate bomo mislili vsi. 

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

IN MEMORIAM
Naši dragi sodelavki 

ANI MARUNICA 
GERMOVŠEK 

Ano smo spoznali leta 2004, ko se je skupaj s svojim možem odločila 
odpreti svoje srce in svoj dom otrokom, ki to potrebujejo. Lastnih 
otrok ni imela, je pa skozi leta postala nadomestna mama devetim 
otrokom in mladostnikom in je v času, ko so živeli pri njej, skrbela 
za njih, kot da so njeni, obenem pa je odprto in z veliko razumevanja 
sprejemala tudi njihove starše. Nekateri otroci so se vrnili domov, 
drugi so se osamosvojili, nikoli pa ni pozabila na njih in so jo tudi 
oni radi še obiskovali.
Ano so odlikovale poštenost, iskrenost, gostoljubnost, razumevanje 
in velika zavzetost pri skrbi za otroke, bila je naša zanesljiva, draga 
sodelavka in sopotnica.
Ana, hvala vam za vse, zelo vas bomo pogrešali. 

Strokovne delavke Centra za socialno delo Posavje

SPOMIN

iz Krškega.

23. februarja je minilo žalostno leto, odkar 
nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedi, 

pradedi in stric

Zelo te pogrešamo: tvoji najdražji

JANEZ IVAN KOZOLE
Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu 

ter mu prižigate sveče.

Nasmešek tvoj nikoli 
v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spomin 
nam večno bo živel.

SPOMIN

iz Šmarja – Sevnica.

29. marca bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustila 

Žalujoči: sin Jupi z ženo Greto in vsi njeni

FRANČIŠKA-FANI 
BAUMKIRCHER 

Dve leti že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči,

povsod si v srcih naših ti.

PAVLA AVGUŠTIN

SPOMIN

Ne, ne potrebujem vode ne zjutraj ne zvečer, 
moj obraz umijejo solze. (Franc Avguštin) 

Bila si in odšla si, 
pustila me brez volje in moči, 

le skrita bolečina me duši. 
(Franc Avguštin) 

9. marca minevajo žalostna 
in mučna štiri leta, odkar nas je zapustila 

naša draga nam mama in žena 

Hvala vsem, ki se ustavite in postojite ob njenem grobu 
in prižgete svečko spomina. 

IRENA RADEJ
z Gornjega Brezovega.

SPOMIN

Vsi njeni

Ko zaželimo si bližine,
gremo na tisti kraj tišine,

kjer v svojem tihem domu mirno spiš,
vendar v mislih še vedno z nami živiš.

24. februarja je minilo žalostno leto, 
odkar je odšla od nas naša draga mama

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepimi mislimi, 
postojite pri njenem grobu in ji prižigate svečke.

IVKA MUNIČ
iz Rajca pri Veliki Dolini, 

SPOMIN
Vsi mi imamo na nebu nekoga, 

ki se dotika oblakov, a bi dali vse, 
da bi še enkrat slišali njegov glas … 

Draga naša mama 

že 10 let te ni med nami, a še slišimo tvoj glas, čutimo dotik tvojih 
rok in živimo naprej tvoje nauke. Ob tem spominu se ti zahvaljujemo 
za rojstvo, življenje, čast, ljubezen in skrbi. Hvala za bisere, stkane v 
trpljenje. Mama, naj večno ti lučka gori. 
Hvala tudi vsem, ki postojite ob njenem grobu, se je spomnite v 
molitvi, polagate cvetje in prižigate svečke na njen grob. 

Hčerki Irena in Lidija z družinama

DUŠAN BRINOVAR 
s Senovega. 

SPOMIN
Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, 

spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 
spomin je svetloba, ki dušo obliva, 

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva! 

8. marca mineva deset žalostnih let, 
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi 

Hvala vsem, ki ga nosite v srcu in ohranjate v lepem spominu. 
Žena Ljudmila z otroki in vnuki

PEPI KOSTANJŠEK

28. februarja je minilo 10 let, 
odkar ni več med nami

Hvala vsem, ki vam misel nanj obudi prijetne spomine.

Vsi njegovi

iz Volčjega 47 pri Sromljah.

SPOMIN
Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

IN MEMORIAM

ROMAN KOS
1934–2021

V začetku februarja, ko so čebelice ob prvih toplejših sončnih žarkih 
naredile svoj prvi letošnji številčnejši izlet, nas je zapustil Roman 
Kos iz Krškega, v društvu od leta 1978. Roman je svoja upokojenska 
leta posvečal čebelicam in jih nemalokrat poimenoval kar »moje 
ljubice«. Z radostjo in ljubeznijo je svoje čebelice opazoval ob 
svojem vinogradu na Apneniku pri Velikem Trnu,  se z njimi veselil 
spomladanskega sonca in jesenskih dni. Roman je bil velik čebelar 
po duši, bil je predsednik Čebelarske zveze Krško in pustil prav 
poseben pečat v društvu, v katerem je bil dolgoletni tajnik in se 
vedno zavzemal za spoštovanje, tovarištvo in nesebično nudil 
pomoč čebelarjem začetnikom. Prejel je vrsto priznanj, med njimi 
tudi odličja A. J. III., II. in I. stopnje. Vseskozi je skrbel za šolski 
čebelnjak pri OŠ Jurija Dalmatina, pri tem navduševal krožkarje in 
nesebično pomagal mentorici Suzani. Rad se je udeležil delovnih 
akcij in prireditev v organizaciji društva. Druženje s čebelicam in 
pogovor s čebelarji mu je v jesenskih dnevih življenja pomenil več 
od polnega panja medu. Oblek ni nosil rad, a čebelarsko uniformo 
je z veseljem in ponosom oblekel. Hvaležni smo mu za vse, kar je 
storil v društvu in zvezi. Njegovo delo ne bo pozabljeno, čebelarjenje 
v družini se nadaljuje. Ostal nam bo v lepem spominu kot človek in 
čebelar z veliko začetnico.
 Čebelarska zveza Krško
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ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob strani in sočustvovali 
z nami. Hvala za vsa pisna in ustna sožalja, za vsako lepo misel, za 
darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke.
Posebna hvala nujni medicinski pomoči Sevnica, dr. Božidarju 
Groboljšku za nudeno hitro pomoč. 
Hvala kolektivu Spara Sevnica, pevcem za čustveno odpete pesmi, 
trobentaču za zaigrano Tišino, govorniku za ganljive besede slovesa, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam kakor koli pomagali, pa 
vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA PAPEŽA
iz Sevnice, zadnja leta stanujoč Jablanica 38, Boštanj,

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

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo vedno ostal.

ZAHVALA

MARIJE MIHELIČ 

V soboto, 20. februarja 2021, 
smo se poslovili od naše ljube mame, babice, 

prababice, sestre, sestrične in tete

Na željo mame je bila tudi žara pokojnega očeta 

FRANCA MIHELIČA 
prestavljena na pokopališče v Krško, kjer sta za vedno skupaj. 

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih dneh mislili na nas, 
nam izrekli sožalje in nam stali ob strani. Hvala pogrebni službi 
Kostak za izvedbo pogreba, gospodu župniku Janezu Turinku za lepo 
opravljen obred, cvetličarni Kerin, Albini za zvonjenje pri sv. Pavlu, 
trobentaču za zaigrano Tišino, sestrični Mihaeli za ganljiv govor ob 
slovesu. Posebna hvala družini Marjana Požuna za večletno pomoč 
našim staršem. Ko je mama ostala sama, je bil Marjan njena desna 
roka. Enako tudi njegovemu bratu Lojzetu, hvala za vse. Še enkrat 
iskrena hvala vsem, ki ste bili del njunega življenja, ju obiskovali in 
ju spremljali na zadnji poti. 

Žalujoče družine Mihelič in Vrbnjak iz Nemčije.
Žal nismo bili navzoči zaradi pandemije.

Ljudi, ki jih ljubimo, ne izgubimo, 
ker zapuščajo sledi v naših srcih.

iz Presladola. 

ZAHVALA

iz Dobove

Ob boleči izgubi naše drage mame

Žalujoči: vsi njeni

DANICE UREK
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in 
denarne prispevke.
Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostaja za vedno z nami.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

ZAHVALA

iz Črneče vasi

Ob boleči izgubi naše drage mame

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE PIRC
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem ter 
družini Zevnik za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in denarne prispevke.
Hvala vsem, ki ste se od naše mame poslovili in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

ZAHVALA

upokojenega učitelja iz Globokega 45,

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega

FRANCA 
ZIDARIČA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, izrekli 
sožalja, darovali sveče in cvetje. Iskrena hvala Lovskemu pevskemu 
zboru Globoko za ganljive pesmi in govorniku. Gospodu župniku 
zahvala za lepo opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

Srce je omagalo, dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

FRANCA ROSTOHARJA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečena ustna in pisna sožalja, denarne prispevke, 
sveče in darovane svete maše. Posebej hvala dr. Luciji Koritnik 
Hanuščakovi za dolgoletno zdravljenje. Gospodu župniku Ludviku 
Žagarju za lepo opravljen slovesni obred in mašo, pevcem moškega 
okteta iz Brestanice za zapete pesmi, pogrebni službi Kostak  za 
organizacijo pogrebne svečanosti, trobentaču za zaigrano Tišino in 
cvetličarni Lilija za aranžmaje. Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim, 
ki jih nismo posebej imenovali.

iz Krškega 

Ob boleči izgubi našega očeta, brata, deda, strica

Žalujoči: vsi njegovi ZAHVALA

LEOPOLD CURHALEK
V 71. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, oče, dedek, brat, stric in tast

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani. Hvala dr. Matiču, patronažni sestri Manči in pogrebni 
službi Žičkar.
Hvala vsem, ki ste se od našega Leopolda poslovili, ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranjali v lepem spominu. 

z Velikih Malenc.

Ko ti življenje
je čaša trpljenja,

je smrt odrešitev,
je tožba odveč ...

Le mir in pokoj
mi dragi želite ...

In zame prižigate 
lučko v spomin ...

ZAHVALA
Ob boleči in nenadni izgubi naše drage 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Hvala g. župniku Janezu, 
pogrebni službi Kostak, cvetličarni Irena, pevcem, trobentaču in 
gospe Ireni za lepe besede slovesa. 

Žalujoči: njeni sinovi, vnuki in pravnuki

STANISLAVE 
MACUR 

s Senovega 

ZAHVALA
Odhoda najdražjih ni moč preboleti, 

v sebi resnici ne da se verjeti.
Celo, ko resnica ti na dlani leži, 

jo ves čas zanikaš, ker bridko boli. 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sodelavcem 
za izrečene besede tolažbe, podarjene sveče, cvetje, svete maše 
in denarne prispevke. Hvala vsem, ki ste našo babico in mamo 
spoštovali, imeli radi, jo obiskovali in se od nje poslovili. 

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi in jo močno pogrešamo

Ob boleči izgubi 

ANE KUHAR
iz Sevnice 

ZAHVALA

17. februarja se je poslovil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala cvetličarni Zelena 
pika za cvetje, pogrebni službi komunale v Sevnici za izvedbo pogreba, 
trobentaču za zaigrane skladbe ter kvartetu As za odpete pesmi.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

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 …

ANTON DROŽDAN
iz Sevnice.

(V spomin na Marijo Jazbec)

V soboto, 13. februarja 2021, smo se na sevniškem pokopališ-
ču poslovili od Marije Jazbec, ki je pustila neizbrisen pečat v po-
slovnem, političnem in društvenem življenju občine Sevnica in 
Slovenije.
Rojena Štajerka, ki je šolske klopi gulila v Osnovni šoli Lenart, 
nato na srednji biotehniški šoli v Mariboru, je v rednem roku 
diplomirala na Višji ekonomski šoli Maribor ter kasneje ob delu  
dokončala še študij na visoki stopnji. Prvi kruh si je zaslužila v 
Lenartu, kasneje v Rušah in Mariboru, potem jo je pot z možem 
Jožetom pripeljala v Sevnico. Sevničani in Sevničanke smo jo po-
znali kot vodilno v podjetju Lisca, a tudi kot prizadevno predsed-
nico Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica. Na noge je po-
stavila Inplet in za uspešno delo prejela nagrado Gospodarske 
zbornice Slovenije. Predlagali so jo za Slovenko leta, kandidira-
la je tudi za republiško poslanko. Razdajala se je v številnih dru-
štvih, odborih, sekcijah. Bila je pobudnica in soustanoviteljica 
Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje (U3) Sevnica, ki 
ga je z vsem žarom vodila 13 let, nato pa delo prepustila mlajše-
mu članu, sama pa ostala aktivna članica. Znala je uporabiti svo-
je izkušnje raznolikega minulega dela pri organizaciji zanimivih 
dogodkov, nas nasmejati in se z nami zabavati. Vemo, da jo bodo 
najbolj pogrešali njeni najbližji, ki jim izrekamo iskreno sožal-
je, a pogrešali jo bodo tudi njeni sosedi ob jutranji kavici, oranž-
ne majčke pri jutranji vadbi, študentke in študenti Univerze, so-
potniki in sopotnice na potovanjih, njena slikarska platna, rože 
okrog hiše in v njej, vinograd, breskve, čebele …
Z Marijinim odhodom je nastala neskončna praznina, ki jo bomo 
poskušali zapolniti z lepimi spomini in razvijanjem njenih zamis-
li in želja v U3. Draga Marija, ostajaš v naših srcih.

 Romana Ivačič v imenu U3 Sevnica

Nastala je neskončna praznina

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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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.

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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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

bojler za centralno, sončno in 
elektro priključek ter koruzo 
in ječmen. Tel.: 07 49 68 484

KMETIJSTVO

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

Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor, 
tel.: 041 865 596

Prodam traktor IMT 539, let-
nik 1986, kabina, kompre-
sor, avtomatski nizki in viso-

NEPREMIČNINE
Prodam parcele za gradnjo 
stanovanjske hiše na parc. št. 
130/1, 130/2 in 130/3, k. o. 
Armeško. Informacije na tel.: 
031 266 501

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam Golfa Sportsvan 1.6 
TDI, letnik 2015. Prevože-
nih imam 128.000 km. Cena: 
9.000 evrov. Tel.: 031 216 758

Prodam TPV avtoprikolico z 
nadgradnjo in cerado, 200 l 
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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.

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
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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

ki priklop ter kiper ventil, ima 
2828 delovnih ur, lepo oh-
ranjen, registriran do 28. 2. 
2022; plug Slavonec dvobraz-
dni, 10 col. Tel.: 041 392 330

Prodam traktorsko priko-
lico, nosilnost 2 t, domače 
izdelave z dvojnimi kolesi, 
14 col, zelo simpatična iz-
delava. Tel.: 031 711 102

Prodam kole za vinograd, 
steb riče za pašnik, prašiča, 150 
kg, suhe okrogle bale – seno in 
otava. Tel.: 031 397 434

Prodam seno otava. 
Tel.: 040 775 985

Prodam dvobrazdni plug Ba-
tuje, primeren za manjši trak-
tor, škropilnico Stihl SG 17. 
Tel.: 040 295 510

Prodam kozolec, 15x8 m, v 
okolici Kostanjevice. 
Tel.: 040 379 933

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

Prodam krožne brane Olt z 
dvajsetimi diski. 
Tel.: 041 697 849

Prodam predelan konjski gnoj 
– kompost. Tel.: 070 119 581

Prodam 20 okroglih bal sla-
me, motorno žago Stihl 051 in 
dvovretenski pajek. 
Tel.: 070 848 863

Ugodno prodam mešana drva 
za centralno, prikolico za pre-
voz bal in traktorsko utež. 
Tel.: 041 408 774

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

Prodam cisterne za vino, 300 
l, 200 l in 50 l, električni mlin 
za grozdje ter prešo na zrak. 
Tel.: 031 394 623

Prodam seno v okroglih balah, 
belo in rdeče vino ter muš kat. 
Informacije na tel.: 031 304 
172

Prodam trosilec umetnih gno-
jil Ino FERTI PK 300, sadilec in 
izkopalnik krompirja. 
Tel.: 070 815 003

Prodam prikolico, 4 tone, plug 
12 col Olt in kultivator Gorenc 
z ježem. Tel.: 040 350 907

Prodam silažno seno v ok-
roglih balah. Prvih pet po 25 

€, ostale 20 €/kos. Tel.: 041 
831 148

Ugodno prodam priključke za 
traktor do 90 km, vrtavkasto 
brano, rahljalnik, poljedelsko 
škropilnico, diskasto kosilni-
co širine 2,20 m, vrtalkasti ob-
račalnik in zgrabljalnik Krone 
ter nakladalno prikolico, 22 
m³. Tel.: 041 243 343

Naprodaj je kotel za žganjeku-
ho, 80 l, kotel alfa, pajek Deutz 
Fahr, hidravlični dvig, zgrab-
ljalnik Deutz Fahr, cepilec drv 
– sveder. Tel.: 041 306 944

Prodam dvoredno sejalni-
co Olt, letnik 1995, podvozje 
nemške nakladalke in reduk-
tor nakladalke, razmerje 1x1. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni muš-
kat (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 koruzo, ječmen, tri-
tikalo in prašiče, 100–120 kg, 
mesnate sorte. Možen zakol, 
dostava. Tel.: 040 796 830

Prodam koruzo v zrnju ali 
strokih iz koruznjaka, ajdovo 
moko, ječmen, krompir bele 
sorte carlingford in kosilnico 
Figaro Lombardini. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam koruzo v zrnju in luš-
čene lešnike. Tel.: 051 361 635

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča, da bo
prodaja belih kilogramskih 

piščancev ter jarkic 27. 3. pri 
Mirt Alojzu na Gmajni 28, 
Raka; 30. 3. na Kajuhovi 3, 

Senovo. Vsak četrtek prodaja 
enodnevnih belih piščancev.

Zbiramo naročila za 
bele težke kokoši, purane, 

race ter gosi.
Naročila sprejemano od 

9. do 17. ure na: 031 676 724 
ali na 07 49 73 190.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance.
Vsak delavnik 

so na voljo tudi rjave 
in grahaste jarkice.

Nudimo tudi prašiče.
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SEVNICA – 1. marca, ko obe-
ležujemo dan Civilne zašči-
te, je Gasilska zveza Sevni-
ca simbolno prevzela ključe 
novega gasilskega vozila. 
Prevzem vozila je potekal 
skladno z ukrepi za prepre-
čevanje širjenja okužb z vi-
rusom covid-19. 

Novo vozilo, Škoda Kodiaq 4x4 
2.0 Ambiente, je primerno za 
odziv na intervencije na vseh 
terenih in v vseh vremenskih 
razmerah, opremljeno pa je z 
opremo po tipizaciji gasilskih 
vozil Gasilske zveze Sevnica 
(GVZ-1). Uporabljalo se bo za 
prevoz na intervencije in za 
druge prevoze v okviru delo-
vanja sevniške gasilske zve-
ze. Sredstva za nakup vozila v 
skupni višini 36 tisoč evrov so 
skupaj zagotovili Občina Sev-
nica, Gasilska zveza Sevnica, 
Zavarovalnica Triglav in GEN-I. 

Po prevzemu ključev vozila je 
poveljnik GZ Sevnica Gašper 
Janežič povzel delo zveze v 
preteklem letu ter izpostavil, 
da zaradi epidemije niso bile 
izvedene vse načrtovane aktiv-
nosti, a kljub temu je GZ Sevni-
ca v preteklem letu posodobila 
vozni park in kupila nujno za-
ščitno opremo za opravljanje 

intervencij. Ob tem se je zah-
valil vsem, ki kakor koli prispe-
vajo k nemotenemu delovanju 
gasilske zveze in društev. 

Predsednik sevniške gasil-
ske zveze Vincenc Knez je iz-
postavil, da sta brezhibna, so-
dobna in tehnično dovršena 
oprema ter ustrezna usposo-
bljenost gasilk in gasilcev nuj-
na za dobro opravljanje dela 
ter poudaril, da zahtevne in-
tervencije vplivajo na kako-
vost opreme in na njeno ži-
vljenjsko dobo. 

Poveljnik Štaba Civilne zašči-
te občine Sevnica Mitja Udovč 

je pohvalil dobro sodelovanje 
med vsemi službami, ki delu-
jejo v okviru občinskega štaba 
Civilne zaščite, ter izrekel če-
stitke ob dnevu Civilne zaščite. 

Župan Srečko Ocvirk je iz-
postavil pomembnost gasil-
stva in gasilskih društev, ki so 
najmočnejši element prosto-
voljnega dela v okviru civil-
ne zaščite, ter poudaril, da je 
za dobro opravljanje dela pot-
rebna ustrezna tehnična pod-
pora, kamor sodi tudi novo 
vozilo. Zahvalil se je vsem, ki v 
okviru Civilne zaščite prispe-
vajo k obvladovanju epidemije. 
 S. R./Vir: Občina Sevnica

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 (6/2021) bo izšla v 
četrtek, 18. marca 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 11. marec 2021.

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo trdinko v zrnju iz koruz-
njaka. Tel.: 040 713 409

Prodam vino cviček po 1,20 €, 
frankinjo po 1,50 €, tropinovec 
po 4,50 €. Tel.: 041 809 209 

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo in nekaj ječmena. Infor-
macije na tel.: 051 358 306

Prodam vinograd 2000 m² 
s hramom, Loke pri Krškem. 
Tel.: 030 740 981

Prodam vino frankinja in pra-
šiča, težkega 170 kg. 
Tel.: 051 870 909

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 312 573

ŽIVALI

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

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

Prodam odojke, težke 20–25 
kg, hranjene z domačo krmo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodam jarkice – mlade ko-
koši nesnice, nemška pasma 
lohmann. So zdrave, redno 
cepljene, tudi pripeljem. 
Tel.: 031 751 675

Kupim debele krave in telice 
za zakol, plačilo takoj. 
Tel.: 041 555 049

Prodam svinjsko mast, špeh, 
svinjo, 150 kg. 
Tel.: 041 290 180

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

Prodam mlade pašne krave li-
muzin s teleti po izbiri, čebele 
na AŽ satju s panji in pa nove 
AŽ panje. Tel.: 041 523 708

Prodam dva odojka, križana s 
krškopoljcem, 30 kg. 
Tel.: 031 665 767

Prodam dva odojka, 26 kg, in 
plemensko mladico, 110 ali 
125 kg. Tel.: 07 49 68 390

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 120 kg, in enega okoli 
140 kg. Tel.: 031 410 393 

Prodam odojke, bele, težke 
25–30 kg. Tel.: 031 614 420

Prodam teličko LS/LIM, staro 
4 mesece, 550 €, simentalko, 
brejo 7 mesecev, staro 4 leta, 
1100 €. Tel.: 031 717 595

Prodam prašiče, težke od 30 
do 130 kg, in svinjo, 280 kg, za 
zakol. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

RAZNO 

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

Ugodno prodam zavese, pri-
merne za vsa okna. Za več in-
formacij me kontaktirajte na 
tel.: 031 400 950

Lareks hišni servis in prevozi. 
Hitro, natančno, ugodno. Mar-
ko Prevolšek s.p., Pekarska pot 
6, Leskovec pri Krškem, tel.: 
030 344 977 

Živim v hiši na deželi, sama in 
si zelo želim spoznati prija-
zno, pošteno žensko, staro od 
60 do 75 let, za družbo in po-
moč. Tel.: 07 49 59 528

Univ. matematičarka ponuja 
inštrukcije iz matematike pri 
sebi doma ali on-line. Naila 
Selimović s.p., Velike Malence 
4, Krška vas, tel.: 030 646 480

Prodam kostanjeva drva, 
suha, kratko žagana, brezo-
va drva, kratko žagana, ter 
hlevski gnoj. Okolica Brežic. 
Harmonika klavirka, 60-basna. 
Fant, star 41 let, bi rad spoznal 
dekle, staro do 40 let. Pokliči 
me. Rad imam otroke. Samo 
resne. Tel.: 051 477 243

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam peč za centralno kur-
javo na olje, gorilec, cisterno in 
drva, nasekana, suha, za cen-
tralno kurjavo – Gornji Lenart. 
Tel.: 051 448 214

Prodamo poceni elektronski 
Orgeln Hohner in hladilnik Si-
emens. Tel.: 051 767 075

STIKI
Sem moški, star 67 let, želim 
spoznati žensko od 58 do 67 
let, srednje postave. 
Tel.: 070 345 668

Sem moški, star 63 let, želim 
spoznati žensko staro od 50 
do 60 let, ki bi bila pripravlje-
na priti živet k meni. Samo res-
ne ponudbe poslati na tel.: 051 
257 442.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji v začetku 
aprila. Rjave in grahaste 
jarkice si lahko priskrbite 
vsak delavnik, ob 16. uri 

od ponedeljka dalje.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Sevniški gasilci so prevzeli 
novo terensko vozilo

Poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič in predsednik 
Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez ob novem vozilu

BREŽICE – V podporo in pod sloganom »Nisi 
sam« so tudi zaposleni na otroškem oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice 15. februarja, ko 
obeležujemo mednarodni dan boja proti otro-
škemu raku, izkazali podporo in poslali pozi-
tivne misli vsem otrokom, obolelim za rakom, 
in njihovim staršem, povezanim v Društvo 
Junaki tretjega nadstropja. Kot je sporočila 
Anita Mujakić, strokovna vodja pediatrič-
nega oddelka, je društvo zasnovalo program 
informiranja, pri katerem ima pomembno 
vlogo društvena spletna stran (www.junaki-
3nadstropja.si), na kateri lahko starši in dru-
gi zainteresirani najdejo informacije o poteku 
zdravljenja, o hemato-onkološkem oddelku, 
pravicah in olajšavah, ki jim pripadajo, izku-
šnjah staršev, o zdravljenju v tujini ... pa tudi 
aktualne novice o dogodkih, novostih in delo-
vanju ter izvajanju programov društva. 
 P. P./Vir: SB Brežice

Pozitivne misli za male junake
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»Svoje izdelke izdelujem ročno. 
Največ uporabljam belo glino, 
saj v njej najbolj pridejo do iz-
raza odtisi s čipko, ki jih delam 
z vezeno, kvačkano in klekljano 
idrijsko čipko. Na izdelek lahko 
odtisnem tudi list drevesa, ki 
daje posodici še posebno obli-
ko. Trenutno delam za znanega 
naročnika priročne podstavke 
za trdo milo z odtisom čebe-
ljega satja. Delam tudi z rde-
čo glino, a včasih obe, belo in 
rdečo, zgnetem v mešanico, da 
nastanejo raznoliki marmori-
rani vzorci. Glaziram s prozor-
no glazuro, da glina ostane na-
ravna,« pripoveduje lončarka 
in omeni prijateljico Jožico, ki 
ustvarja čudovite slike. »Njene 
rože na platnu oživijo kot v na-
ravi in prosila sem jo, če bi sli-
karsko platno zamenjala s ke-
ramiko in nastala je čudovita 
skleda z maki ter kasneje še s 
telohi, sončnicami ...« nadalju-
je z opisom uresničevanja idej 
ter doda, da je vsak njen izde-
lek unikaten, edinstven – vsak 
drugačen. 

Glina kot način 
izražanja občutij

Ustvarjanje iz gline za Nado Si-
mončič ni samo ročnodelska 
ustvarjalnost, temveč neke 
vrste način izražanja notranjih 

Glina ji nudi ustvarjalno svobodo 
SEVNICA – Med nami živijo ljudje, ki imajo odlične ročne spretnosti, in ena izmed njih je Nada Simončič, ki se je začela pred dobrim desetletjem posvečati izdel-
kom iz gline. »Ne izhajam iz tradicionalne lončarske družine, ampak sem navdih za oblikovanje našla v sebi,« pojasni, ko v svoji majhni delavnici predstavlja po-
tek nastajanja podstavka za milo ter skodelice z unikatnim ročajem, ki ima odtis čipke. 

občutkov in misli, ki jih vse po-
gosteje odtisne tudi na glinene 
tablice. »Nekateri se najdejo v 
slikarstvu, nekateri v pisanju 
poezije, sama sem našla za iz-
ražanje sebe skozi glino. Delo z 
njo me pomirja in navdaja s po-
sebno toplino. Glina je res pri-
jeten element in izjemno sem 
hvaležna svoji sestri Marija-
ni, ki me je vodila k moji prvi 
mentorici Vesni Majes Klan-
čičar. Pri njej sem dobila prve 
pomembne osnove za delo z 
glino, za katero verjamem, da 
ima tudi zdravilno moč,« se so-
govornica spominja  začetkov 
pred dobrim desetletjem, ko 
je po prezgodnji moževi smrti 
zaprla podjetje in iskala z naj-

stniškima hčerama novo pot v 
življenju. 

»Po izobrazbi sem ekonomski 
tehnik, a delo s številkami me v 
resnici ni nikoli veselilo. Ugoto-
vila sem, da si želim nekaj dru-
gega in delo z glino mi nudi, kar 
potrebujem – ustvarjalno svo-
bodo, ki je brezmejna,« skuša 
sogovornica pojasniti moč gli-
ne, iz katere nastajajo različ-
ni, predvsem uporabni izdelki. 
»Skodelica, ki jo držim v roki in 
ima unikaten ročaj s čipko, je 
moja domislica in ni namenje-
na zgolj temu, da jo občuduje-
mo, temveč temu, da si vzame-
mo v dnevu trenutek časa zase 
in iz nje z užitkom popijemo čaj 

ali kateri koli drug topel napi-
tek,« pove in nato odloži roč-
no izdelan predmet ter sede 
za lončarsko vreteno in po-
kaže nastajanje večje skodeli-
ce – takšne, iz katere je mogo-
če v Tončkovem domu na Lisci 
okušati Jurkov praženec. A do 
končnega izdelka je vedno dol-
ga pot, saj oblikovanju sledi su-
šenje, brušenje, žganje v pečici 
na ustrezni temperaturi, ki tra-
ja kar nekaj ur, nato ohlajanje, 

barvanje in premaz z glazuro 
ter ponovno žganje. »Vsak po-
stopek zahteva svoj čas, prehi-
tevanje ni mogoče. Če bi na pri-
mer prehitro sušila, bi izdelek 
počil med sušenjem in vložen 
čas ter trud bi šla v nič,« sku-
ša pojasniti pomembnost za-
poredja postopkov. 

Nada Simončič, ki se s svojimi 
ročnimi izdelki predstavlja na 
stojnicah, kjer največkrat naj-

de gledalce, ki občudujejo raz-
stavljene predmete, a včasih 
je med njimi tudi kupec, raz-
mišlja o samostojni razstavi, 
a ideje še ni udejanila, saj bi 
se  želela predstaviti ne samo 
z izdelki iz gline, temveč tudi s 
skulpturami. Slednjim se je za-
čela posvečati v zadnjih dveh 
letih in med njimi ima poseb-
no mesto 66 cm visoka vaza, ki 
predstavlja deblo drevesa in to 
deblo objema dekle. »Tako kot 
je zdravilna glina, je zdravilen 
tudi objem,« zaključi sogovor-
nica, ki običajno v vazo names-
to cvetja postavi košate veje in 
potem iz vaze nastane drevo. 

 Smilja Radi

Nada Simončič v svoji delavnici uresničuje lastne ideje v 
izdelkih iz gline.

Izdelki iz gline se morajo 
pred žganjem v peči posušiti. 

Skulpturo debla lončarka običajno oživi s svežimi vejami.

Vabljeni na spletno predavanje  
10. marca ob 17. uri

Z namenom povezovanja pridelovalcev 
ustreznih prehranskih izdelkov ter izdel-
kov umetnostne in domače obrti, gostin-
sko-turističnih storitev in ponudbe na-
stanitev in bivanja ter drugih vsebin v 
destinaciji Čatež in Brežice začenjamo 
s prvimi koraki gradnje kolektivne bla-
govne znamke našega območja.

Osnove in pomen oblikovanja znamke 
nam bo na spletnem predavanju 10. 
marca ob 17. uri predstavila dr. Tanja 
Lešnik Štuhec, Provital d.o.o. V podjet-
ju so skupaj s partnerji po modelu ′iz-
vorno slovensko′ že vzpostavili 10 ko-
lektivnih blagovnih znamk, med katerimi 
so najprepoznavnejše: Bohinjsko, Okusi 
Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Sloveni-
je, Idrija izbrano ... 

Obvezne so predhodne prijave na: 
info@pcbrezice.si. Povezavo za dostop 
do ZOOM-a prejmete dan pred preda-
vanjem.

Znamčenje in okrepljena 
promocija destinacije v letu 2021

Turizem je sicer panoga, ki jo je pande-
mija covid-19 najbolj prizadela, in naci-
onalni turizem se glede na prihode in 
prenočitve nahaja na ravni pred dese-
timi leti. Okrevanje bo tudi v destinaciji 
Čatež in Brežice dolgotrajno. 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladi-
no po vzoru dobre prakse iz leta 2020 
načrtuje okrepljeno promocijo turistične 
ponudbe destinacije: brezplačni vodeni 
ogledi starega mestnega jedra Brežic z 
obiskom Viteške dvorane, bosonogi po-
hod z Lojzetom na Šentvid, brezplačne 
vstopnice za ogled kulturnih znamenito-
sti, organizacijo etnološko-gurmanskih 
izletov v obliki vodenja po vinskih kle-
teh z obiskom repnic in pokušino penin. 
Sled nji pa bo dodal še vzpostavitev lo-
kalnega znamčenja, s ciljem vzpostavi-
tve dodane vrednosti za kmete, pride-
lovalce in predelovalce, turistične ter 
gostinske ponudnike. 

Do prepoznavnosti s kolektivno 
blagovno znamko

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo storitve fotografiranja za 
namene digitalne promocije turistične destinacije Čatež in Brežice 

Spoštovani fotografi in ljubitelji fotografije, vabimo vas k oddaji ponudbe! 
Več informacij: www.zptm.si/zptm/obvestila

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Izdelki in pridelki iz občine Brežice (Vir: ZPTM)

Gastronomski turizem postaja pomemben sestavni del slovenskega turizma, tudi na podeželju. In kolektivne blagovne znamke so lahko tiste, ki z 
vzpostavljenimi certifikacijskimi sistemi in oznakami kakovosti omogočajo destinaciji in njenim ponudnikom večjo prepoznavnost na trgu, kupcu 
oziroma turistu pa jamčijo avtentičnost in kakovost izdelka ali storitve. 


