
NEMIRNI PUSTNI DNEVI – Čeprav so zadnji dnevi zaradi ruske agresije na Ukrajino vse prej kot zabavni 
in so tudi v nas zbudili občutke zaskrbljenosti in tesnobe, je bilo na sicer redkih pustnih prireditvah 
videti, da po dveh letih boja s koronavirusom in posledičnimi omejitvami vsi skupaj potrebujemo nekaj 
sprostitve. Na običajno največjem pustnem shodu v Posavju, nedeljski pustni povorki v Kostanjevici na 
Krki, se je kljub spontani oz. neuradni naravi dogodka zbralo kar precej obiskovalcev in tudi pustnih 
skupin, med njimi simpatična 'slamnata družina' (na fotografiji). A če se vrnemo k izhodišču: tudi v naših 
krajih so se nekateri posamezniki in društva angažirali pri zbiranju pomoči za nesrečne Ukrajince, o 
čemer lahko več preberete na str. 20.  Foto: Peter Pavlovič 
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Po počitnicah v nov vrtec
ARTIČE – V ponedeljek, 7. marca, se bodo malčki iz vrtca Rin-
garaja pri OŠ Artiče po počitnicah vrnili v povsem nove pro-
store vrtca in napolnili prostorne igralnice z lesenimi pode-
sti, kjer bo dodaten prostor za igro in pridobivanje spretnosti. 
Župan Občine Brežice Ivan Molan bo predšolskim otrokom 
in zaposlenim na kratkem dogodku v skupnem prostoru vrt-
ca predal uporabno dovoljenje. Uradna otvoritev vrtca je si-
cer predvidena v spomladanskih mesecih. Gradnja vrtca pri 
OŠ Artiče je 1. faza projekta gradnje nove artiške šole. Objekt 
novega 5-oddelčnega vrtca je samostojni prizidek, ki je ume-
ščen južno od obstoječega šolskega kompleksa. Vrtec je s šolo 
povezan s povezovalnim hodnikom ter ima igralnice za dva 
oddelka za otroke 1. starostnega obdobja (1–3 leta) in za tri 
oddelke za otroke 2. starostnega obdobja (3–6 let). V njem so 
tudi večji skupen prostor, zbornica za zaposlene in prostori 
za pisarne oz. svetovalno službo.  R. R.

AKTUALNO

Kako jim uspeva 
tako doma kot v službi?

Usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti za 
marsikoga ni enostavno, še zlasti pa ne za ženske in 
hkrati mame, ki nimajo delovnega časa 'od sedmih 
do treh'. Kako jim to uspeva, smo ob začetku 'žen-
skega' meseca marca vprašali tri na različnih pod-
ročjih uspešne Posavke.

Stran 3

Krkina Sinteza 2 
že v 'nizkem štartu'

Tovarna Krka bo predvidoma v drugi polovici leta 
začela za obratom Sinteza 1 graditi Sintezo 2 za 
proizvodnjo intermediatov in farmacevtskih učin-
kovin, ob tem pa še objekt za razvoj novih učinko-
vin in kemijskih tehnologij, skladišče tekočin suro-
vin in čistilno napravo. Za gradnjo, ki bo potekala 
več let, čakajo zgolj še pridobitev okoljevarstve-
nega dovoljenja.

Stran 12

SAJENJE MEDOVITIH RASTLIN   str. 5

ZAKLJUČEK DOZIDAVE IN OBNOVE   str. 7

TAKŠEN JE MOJ DAN   str. 32

KLOBUČARSTVO NEKOČ IN DANES  str. 6

10 LET ŠD PLAVALČEK   str. 23

UKRAJINKA VALERIIA KLJUČARIČ   str. 20

Gasilski dom za nova desetletja

Oskrbnica Jožica Omerzu

Klobučarka brez klobuka

Smeli koraki v športu invalidov

Strah jo je za mamo in brata

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 17. marca.

Hedvika Lopatič, učiteljica športa na 
OŠ Brežice:

Veliko stvari 
delam po posluhu
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Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Krško, 7. 3. 2022 ob 15:30
Brežice, 15. 3. 2022 ob 16:00

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

030 467 187-KK, 041 402 974-Brežice
krsko@prah.si ali www.prah.si.
Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem

Vsakdo naj posadi rastlino
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Na seji je bil namreč priso-
ten tudi domači župnik Da-
mjan Kejžar, ki je prosil obči-
no za finančno pomoč v višini 
20 tisoč evrov, in sicer za sa-
nacijo poškodb po potresu na 
cerkvi na Svetih gorah. Kot je 
ob tem omenil, se je izkazalo, 
da župnija od države ni prejela 
prvotno obljubljenih sredstev 
za sanacijo poškodovanih 
sakralnih objektov po potre-
su decembra 2020, zato se je 
odločil, da zaprosi občino za 
pomoč. Sanacija cerkve je po 
njegovih besedah ocenjena 
na več kot 50 tisoč evrov. Kot 
je dejal župan Franjo Debe-
lak, bodo zagotovili zaproše-
na sredstva, saj se zavedajo, da 
sanacija cerkve ni majhen za-
logaj. Rečeno je bilo, da bodo 
dodatna sredstva po vsej ver-
jetnosti odvzeli pri proračun-
ski postavki za vzdrževanje 
cest, ki so jo med prvo in drugo 
obravnavo povečali s 50 tisoč 
na skoraj 80 tisoč evrov. Lidija 
Centrih, na občini zadolžena 
za finance, je pojasnila, da naj 

Občina bo pomagala župniji
BISTRICA OB SOTLI – Občinski svet v Bistrici ob Sotli je 18. februarja v okviru 20. seje drugič obravnaval 
predlog proračuna za leto 2022 in ga tudi dokončno sprejel. Na odhodkovni strani je predvidenih skoraj 
pet milijonov evrov, kar je največ do zdaj. Občina bo priskočila na pomoč tudi župniji pri sanaciji cerkve na 
Svetih gorah.

bi letos za telovadnico in vrtec 
počrpali 400 tisoč evrov, kar je 
nekoliko manj kot pri prvem 
predlogu proračuna. Povečali 
so izdatke za ceste (za približ-
no 30 tisoč evrov), ker imajo v 
načrtih preplastitve določenih 
cest. Prihodki občine so za le-
tošnje leto predvideni v višini 
4.410.000 evrov, odhodki pa v 
višini 4.956.000 evrov. Zadol-
ževanja niso predvideli. Debe-
lak jo je dopolnil, da gre letos 
glavni del sredstev za projekt 

hidravličnih izboljšav vodovo-
dnega sistema, ki že intenziv-
no poteka in se delno prenaša 
v naslednje leto, medtem ko bo 
glavnina investicije v novo te-
lovadnico in vrtec potekala v 
letu 2023. Omenil je, da tudi v 
tem letu pričakujejo dodatna 
sredstva (lani so dobili prib-
ližno 80 tisoč evrov) s strani 
Ministrstva za notranje zade-
ve, namenjena za infrastruktu-
ro ob meji. 

Lidija Umek, ustanoviteljica 
Senior – centra za pomoč sta-
rejšim, je povedala, da se po 
skoraj 11 letih vzpostavljen sis-
tem pomoči na domu končuje, 
a ne zaključuje. Njena odločitev 
je posledica sprejetja Zakona 
o dolgotrajni samooskrbi, »ki 
vsebuje toliko sprememb, da 
se moramo še posebej manjši 
izvajalci bodisi prilagoditi no-
vemu sistemu bodisi zaključi-
ti s svojim opravljanjem«. Ker 
zakon določa, da se dolgotraj-
na oskrba lahko izvaja samo v 
obliki javnega zavoda, se je od-
ločila, da prekine s svojo dejav-
nostjo. Obenem je uspela pri-
dobiti javni zavod, ki že izvaja 
pomoč na domu v Šmarju pri 
Jelšah in Rogatcu, je razložila 
in dodala, da s tem tudi zago-
tovijo, da se vse socialne oskr-
bovalke, ki zdaj opravljajo to 
delo, prezaposlijo ter da oskr-
ba na domu v Bistrici ob So-
tli teče nemoteno in v enakem 
obsegu naprej.

 Rok Retelj

Lidija Umek (druga z leve) med pojasnilom o prenehanju 
dejavnosti

Tokrat izpostavljamo sprejem 
sklepa o določitvi vrednosti 
nepremičnin, uporabljenih in 
potrebnih za izgradnjo občin-
ske gospodarske javne infra-
strukture. Kot je pojasnil višji 
svetovalec za gospodarsko in-
frastrukturo, urejanje prostora 
in varstvo okolja Matej Kuhar, 
so sklep (po vzoru podobnega 
sklepa krške občine) pripra-
vili zaradi vse večjih težav pri 
rekonstrukciji in gradnji tako 
cest kot druge infrastrukture, 
kjer mora občina pridobiti pra-
vico graditi, bodisi lastništvo 
bodisi služnost. Ker je v obči-
ni veliko primerov, ko ceste po-
tekajo po zasebnih zemljiščih, 
se namreč vrstijo pritiski ob-
čanov, da občina ta zemljiš-
ča odkupi, pri tem pa postav-
ljajo precej visoke cene, kar za 
občinski proračun predstavlja 
zelo visok strošek. V sklepu so 

Konec izsiljevanju pri odkupih?
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji občinski svet se je 23. februarja sestal na prvi letošnji, sicer pa 16. re-
dni seji v tem mandatu. Prvič po juniju 2020 je seja potekala v občinski sejni sobi na Kambičevem trgu, saj 
so med tem gostovali v Lamutovem likovnem salonu in šolski telovadnici. 

za odkup kmetijskih zemljišč 
ali gozda, ki bodo uporabljena 
za gradnjo občinske infrastruk-
ture, določili vrednosti glede 
na število bonitetnih točk, od 
0,69 do 6,89 €/m2, za odkup 
zemljišč, ki so že bila upora-
bljena, pa po polovičnih vred-

nostih. »To je eno od orodij, ki 
nam bo lahko pri tem pomaga-
lo, seveda pa ima vsak lastnik 
možnost tem cenam oporeka-
ti,« je pojasnil Kuhar in dodal, 
da sklep predvideva tudi druge 
možnosti, npr. cenitev, menjave 
in tudi razlastitev. Župan Lad-
ko Petretič je dodal, da želijo s 
tem narediti konec izsiljevanju 
nekaterih občanov, ki občini za 
odkup kmetijskih zemljišč, po 
katerih že desetletja poteka-
jo ceste, postavljajo cene, ki so 
podobne že cenam stavbnih 
zemljišč. Pri tem so svojo pri-
ložnost 'zavohale' tudi nekate-
re odvetniške družbe, ki išče-
jo te lastnike in jih nagovarjajo 
v tovrstne zahteve. Po župano-
vem mnenju bi sicer to težavo 
morala rešiti država s spreje-
mom ustreznega zakona, ki bi 
določil cene in pravila za tovr-
stne odkupe s strani občin. 

Občanke in občane bo gotovo 

razveselila potrditev popra-
vljenega elaborata, na podlagi 
katerega so določene cene ko-
munalnih storitev v občini, v 
skladu s katerim se bo položni-
ca z marcem (enkrat za spre-
membo) znižala. Na Kostaku, 
ki na podlagi koncesije v kosta-
njeviški občini izvaja komunal-
ne storitve, so namreč ugoto-
vili, da so v elaboratu, ki ga je 
občinski svet potrdil konec mi-
nulega leta, naredili napako pri 
ceni omrežnine, zaradi česar je 
bil dvig cen malce previsok. Di-
rektor Sektorja komunale Jože 
Leskovar je tako pojasnil, da 
bo položnica za povprečno go-
spodinjstvo, priključeno na vso 
komunalno infrastrukturo, niž-
ja za približno 1,6 evra, za go-
spodinjstvo, ki ni priključeno 
na kanalizacijsko omrežje, pa 
za dobrih 30 centov.

Petretič je svetnike med dru-
gim seznanil, da so na razpis 
za izbiro izvajalca za izgradnjo 
novega južnega mostu čez reko 
Krko dobili le eno ponudbo, ki 
pa je precej višja od zneska, ki 
ga imajo v ta namen predvide-
nega v letošnjem občinskem 
proračunu (skoraj 700 tisoča-
kov, predvideli pa so približ-
no 570 tisočakov). Ravno v teh 
dneh se zaključujejo pogajanja 
z edinim ponudnikom (neura-
dno gre za podjetje Rafael) in 
če se glede cene ne bodo uspe-
li pogoditi, bo občina, kot je de-
jal župan, razpis razveljavila oz. 
razpisala novega.
� Peter�Pavlovič

Seja�je�po�daljšem�času�spet�potekala�v�občinski�sejni�sobi.

Direkcija hoče nov sporazum
Direkcija RS za vode je razveljavila dosedanji sporazum o iz-
gradnji protipoplavne zaščite Kostanjevice na Krki, saj občina 
ni uspela zagotoviti dovolj soglasij za njegovo izvedbo, in jim v 
podpis poslala nov sporazum, je svetnikom povedal župan Pe-
tretič. Kot je ugotovil po hitrem pregledu predloga sporazuma, 
ta za kostanjeviško občino ni sprejemljiv, saj bi morali zagoto-
viti tehnično dokumentacijo, od projekta do gradbenega do-
voljenja, pridobiti vse služnostne pravice itd. »Tega mi nismo 
sposobni zagotoviti, saj nismo uspeli zbrati niti načelnih so-
glasij lastnikov. Obvestil bom civilno iniciativo (ki predlagani 
protipoplavni zaščiti nasprotuje, op. a.), ali imajo oni kakšen 
predlog glede tega,« je še pojasnil župan in dodal, da spora-
zuma v takšni obliki ne bo podpisal, saj »tega ne želi nakopati 
nikomur. Imeli smo priložnost, izkoristili je nismo. Če bo de-
nar odplaval proti Zagrebu, bo pač odplaval.«

VRBINA – Nadzorni svet družbe GEN energija je 23. februarja 
na izredni seji odpoklical oz. razrešil generalnega direktor-
ja družbe Martina Novšaka, začasno oziroma do novega ime-
novanja pa je na mesto generalne direktorice imenoval do-
sedanjo članico poslovodstva GEN mag. Gordano Radanovič. 

Predlog za razrešitev naj bi podala predsednica Nadzornega sve-
ta Ksenija Flegar, sicer v. d. direktorice Direktorata za turizem 
na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je na čelu GEN-ovih nadzorni-
kov pred nedavnim zamenjala predsednika uprave Telekoma Slo-
venije Cvetka Sršena. Poleg omenjenih dveh Nadzorni svet GEN 

energije sestavljajo še namestni-
ca predsednice Patricia Čular, 
sicer direktorica brežiške ob-
činske uprave, mag. Jure Soklič, 
Veljko Flis, Gaber Kontelj ter 
predstavniki zaposlenih Samo 
Fürst, Marjanca Molan Zalo-
kar in Rene Jeromel, ki so po 
neuradnih informacijah edini 
stopili v bran dosedanjemu di-
rektorju Martinu Novšaku. Sle-
dnji je GEN energijo vodil od 1. 
avgusta 2005, nadzorniki pa so 
mu aprila 2020 zaupali nov šti-
riletni mandat, ki bi se mu izte-

kel julija 2024. Za njegovega naslednika se omenja Blaža Košo-
roka, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, o 
čemer smo v našem časopisu pisali že konec lanskega leta, ko je 
v Krškem potekal strokovni posvet o vlogi jedrske energije kot 
nizkoogljične energije v energetski mešanici. 

Na naše vprašanje o razlogih za 
Novšakov odpoklic Ksenija Fle-
gar ni podala jasnega odgovo-
ra. Novšaku se je zahvalila za 
opravljeno delo in mu zaželela 
obilo uspeha tudi v prihodnje, 
pri tem pa zapisala še, da mora 
»energetika v prihodnje bolj od-
ločno pristopiti k rešitvam za 
večjo energetsko neodvisnost 
Slovenije in njenemu prehodu 
na čisto energijo. Pred Skupino 
GEN so veliki izzivi; dolgoročni 
in strateško pomembni projekti 
pa zahtevajo tudi urejena korpo-

rativna razmerja.«

Na zamenjavo Novšaka so se precej odločno odzvali na Mestni 
občini Krško. »Menjavo vodstva zelo uspešnega podjetja brez 
pravega vzroka ne moremo oceniti drugače kot politično me-
njavo. Tako družba GEN energija kot Jedrska elektrarna Krško 
sta gospodarska subjekta, katerih glavni poudarek je varno de-

lovanje in zaupanje. Zato je še kako pomembno, da so na čelu teh 
podjetij visoko strokovno usposobljeni ljudje iz lokalnega oko-
lja,« je sporočil župan mag. Miran Stanko. »Z družbo GEN ener-
gija smo zgledno sodelovali vse od njene ustanovitve in gradili 
medsebojno zaupanje. Takšna menjava pa lahko poruši vse, kar 
smo v tem času zgradili. Bojimo se, da bo nepremišljeno kadro-
vanje ogrozilo varno dolgoročno obratovanje jedrske elektrarne 
kot tudi sprejemljivost načrtovanega novega bloka.«
� P.�Pavlovič

Po odpoklicu Novšaka GEN 
(začasno) vodi Radanovič

Martin Novšak

Mag.�Gordana�Radanovič�

Na čelu GEN-I Igor Koprivnik
Okrožno sodišče v Krškem je potem, ko skupščina družbe 
GEN-I po poteku mandata dosedanjemu predsedniku uprave 
Robertu Golobu ni imenovala vodstva, v začasno poslovod-
stvo družbe imenovalo predsednika uprave Igorja Koprivni-
karja ter člane Primoža Stropnika, Dejana Paravana in An-
dreja Šajna. Nova uprava je imenovana za največ eno leto oz. 
do imenovanja novega poslovodstva.

KRŠKO – 10. marca bodo na 30. redni seji zasedali članice in člani 
Občinskega sveta Mestne občine Krško, ki bodo v obravnavo pre-
jeli 12 točk dnevnega reda. Med njimi se bodo seznanili s poroči-
loma o delu Nadzornega odbora mestne občine in Medobčinskega 
inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa petih občinskih 
uprav v letu 2021, v sprejem pa prejeli letni program izobraže-
vanja odraslih, oceno izvajanja občinskega programa varnosti, lo-
kacijsko preveritev za postavitev hitre avtopralnice v Brestanici 
ter predlog letnega izvedbenega načrta kulture v letu 2022. Med 
drugim bodo obravnavali tudi spremembe soglasij k sistemiza-
ciji delovnih mest v Vrtcu Krško ter Vrtcu pri OŠ Podbočje in ne-
kaj točk iz naslova premoženjskopravnih zadev. B. M. 

Naslednji četrtek krška seja
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Seveda je delati v nedeljo 
malo drugače …

Vodja zdravstvene nege in 
oskrbe v Domu starejših ob-
čanov Krško, po poklicu di-
plomirana medicinska sestra, 
Jana Starc iz Poštene vasi v 
brežiški občini ima za sabo 
že 37 let delovne dobe, kraj-

ši čas v DUO Impoljca, veči-
no pa v krškem domu. Je tudi 
žena in mama dvema odrasli-
ma otrokoma, Vesni in Benja-
minu, ki imata že svoji druži-

ni. Ker je študirala ob delu, je 
zamenjala več delovnih mest v 
sistemu oskrbe starejših, zato 
ve, kako je njihovim zaposle-
nim in jim gre lažje nasproti, 
ko je treba. »20 let sem dela-
la v treh izmenah in ob nede-
ljah. To mi ni bilo nikoli težko, 
saj sem vedela, da grem v pok-
lic, v katerem je treba biti pri-
soten 24 ur na dan, vključno s 
popoldnevi in vikendi. Res pa 
je, da sem imela do treh let na-
zaj doma tudi mamo, ki mi je 
poleg moža veliko pomaga-
la takrat, ko sta bila otroka še 
majhna, tako da je bilo zanju 
dobro poskrbljeno. Marsikdo 

žal nima take sreče,« pripove-
duje, zato tudi nikoli ni pogre-
šala denimo drugačnega de-
lovnega časa vrtcev ali česa 
podobnega. Nikoli se ji ni zde-
lo, da bi jo zato, ker je pogos-
to v službi takrat, ko so drugi 
z otroki vred doma, kdo ob-
sojal, prej nasprotno. »Konec 
koncev je tudi to nek zgled ot-
rokom, da se ob delu še izobra-
žuješ in pridobivaš nova zna-
nja ter da ne stagniraš. Seveda 
te kakšno popoldne ni doma 
ali pa delaš seminarsko nalo-
go, ampak tako pokažeš, da je 
treba nekaj vložiti, če hočeš 
nekaj doseči, saj nič ne pride 
samo od sebe.« Zaradi narave 
svojega dela ni nikoli imela ob-
čutka, da je za kaj prikrajšana. 
»Pri nas je tako, da si po zako-
nu en vikend na mesec prost, 
pa morda še kakšno soboto 
ali nedeljo, da bi bil prost dva 
vikenda, pa se skoraj ne zgo-
di. Če smo se v soboto zvečer 
družili in sem morala nasled-
nji dan v službo, sem šla morda 
malo prej domov, a mi je bilo 
to kar samoumevno. Seveda je 

delati v nedeljo malo drugače, 
ampak če pomisliš, da je tukaj 
nekdo, ki te rabi tudi na ta dan 
in da si se za to sam odločil, ni 
težko,« pojasni svoje dojema-
nje takšnega delovnega časa. 
Moti pa jo, da mnoge zaposle-
ne v tej dejavnosti (denimo 
strežnice in čistilke) ne dose-
gajo niti minimalne plače. »Tu-
kaj bi bile potrebne neke sis-
temske rešitve. Težko hodiš z 
veseljem v službo ob tako niz-
kem plačilu,« je prepričana. 
Tako dan žena kot materinski 
dan sta kar pri srcu: »Lepo je, 
če se kdo spomni name, tega 
sem vedno vesela.«

Otroci so se navadili,  
da mame popoldne ni doma

Sašo Siter je v Posavje iz rod-
nega Zasavja 'po Savi navzdol' 
pripeljala ljubezen. Z možem 
Benjaminom in štirimi otro-
ki, starimi od 15 do štirih let, 
živi v Leskovcu pri Krškem, že 
več kot poldrugo desetletje pa 

poučuje nauk o glasbi na Glas-
beni šoli Krško. Njen delovni 
čas je seveda v glavnem popol-
danski, kar je za družino s toli-
ko otroki kar izziv. »Zdaj smo 
se po vseh teh letih že nekako 
'uigrali'. Otroci so dopoldne v 
šoli ali vrtcu, jaz še pripravim 
kosilo, potem pa se križamo – 
oni pridejo domov, jaz grem v 
službo, skrb zanje pa prevza-
me mož,« v grobem opiše nji-
hovo dnevno rutino. Na začet-
ku šolskega leta morajo dobro 
pripraviti in uskladiti urnike 
popoldanskih aktivnosti. »Da 
nam to uspeva, ima veliko za-

slug moj mož, kar za moške-
ga morda ni tako 'naravno', 
pri nas je ta stvar malo obrnje-
na,« še pojasni in doda, da so v 
glavnem kar samostojni. Ko so 
bili otroci še manjši, je bilo vse 

skupaj še precej težje, pa tudi 
zdaj pridejo lažja in težja ob-
dobja. »To, da delam popoldne, 
je velik minus mojega poklica, 
predvsem za žensko in mamo. 
Ima malo grenkega priokusa, 
saj nisem bila praktično na 
nobenem nastopu mojih ot-
rok od vrtca dalje, prav tako 
ne na roditeljskih sestankih, 
saj sem takrat vedno v služ-
bi ...« pripoveduje o tej plati 
svojega (in drugih) poklicev, 
ki zahtevajo delo v popoldan-
skem času. »Imaš občutek, da 
gre veliko tega mimo tebe. Saj 
poskusiš nadoknaditi zvečer 
ali celo takrat, ko so otroci bol-
ni, pa seveda med počitnica-
mi.« Na začetku sta z možem 
preizkušala tudi možnost, da 
sta otroke kasneje odpeljala v 
vrtec, vendar se to ni izkaza-
lo za najboljše: »V vrtcu ima-
jo tudi neko strukturo dela – 
popoldne je bolj kot ne samo 
varstvo, večina aktivnosti je 
dopoldne in otroci so ravno 
ta zanimiv del zamudili.« Ot-
roci so se tako pač navadili, 
da mame popoldne ni doma, 
predvsem mlajši jo pogreša-
jo bolj, starejši že malo manj. 
Na vprašanje, kako po njenem 
mnenju naša družba gleda na 
zaposlene mame, ki morajo 
zaradi bolnih otrok pogosto 
ostati doma, odgovarja, da s 
tem nima slabih izkušenj, ker 
je v dopoldanskem času doma, 
pa tudi ni velikokrat koristila 
te možnosti. To, da imamo v 
marcu dva 'ženska' praznika, 

se ji zdi v redu. »Pri nas bolj 
praznujemo materinski dan, 
tako sem bila navajena že prej 
od doma, sicer pa se mož tudi 
za 8. marec spomni name in na 
hčerke.« 

Zaradi brezposelnosti  
v družinsko podjetje

Vanja Rainer skupaj z mo-
žem Juretom, ki imata otroke, 
stare 17, 14, 12 in 9 let, zad-
nja leta pišeta vse uspešnejšo 
lastno poslovno zgodbo. Ali bi 
do nje prišlo, če bi ne izgubila 
službe v mrežnem marketingu 

najprej Vanja in kmalu za njo še 
Jure, ki je po izobrazbi kemijski 
tehnik? »Pred stečajem podje-
tja, v katerem sva delala, nis-
va bila zares pozorna na pod-
jetniški duh, ki je ždel globoko 
v naju,« povesta v pogovoru 
zakonca, ki živita v večstano-
vanjskem objektu v Radečah. 
»Oba sva bila brezposelna in 

s štirimi otroki, brez denarja 
za hrano, kaj šele za ustanovi-
tev podjetja. Financiranje je za 
naju takrat zagotovo pomenilo 
največji izziv in je bilo povzro-
čitelj največ neprespanih noči. 
Kljub temu nisva odnehala in 
sva rinila naprej ter naposled 
našla izhod, ki nama je omogo-
čil vstop v svet podjetništva,« 
obudita spomine na čas, v ka-
terem sta sprejela pomembno 
odločitev, da bosta stopila na 

samostojno podjetniško pot in 
danes sta s svojimi naravnimi 
izdelki (trdi šamponi in balza-
mi za lase, črna mila in črno-be-
la mila) prisotna že na številnih 
evropskih trgih, prodrla pa sta 
tudi v Avstralijo. In katere so 
prednosti ter pomanjkljivosti 
družinskega podjetja? »Pred-
nost je, da si lahko sam prila-
gajaš tako družinsko kot tudi 
poslovno življenje; pomanjklji-
vost pa je, da si praktično 24 ur 
na dan povezan s podjetjem, a 
z možem se trudiva, da ima-
va kar se da ločeno poklicno 
in družinsko življenje. Ko sva 
v službi, sva z delom in misli-
mi stoodstotno v službi; ko sva 
doma, se poskušava posvetiti 
otrokom. Kakšen dan nama to 
uspe bolj, kakšen malo manj, a 
ker vsi v družini vemo, kakšen 
je naš cilj, nam zaenkrat uspe-
va. Seveda so v času odraščanja 
otrok zelo pomembne tako in-
stitucionalne kot ostale oblike 
varstva, za kar je dobro poskr-
bljeno, le ko so bili otroci še 
manjši, sem morda pogrešala 
daljši delovni čas vrtca,« pri-
poveduje sogovornica, ki se kot 
ženska – podjetnica sooča tudi 
s predsodki, s podcenjevanjem 
in podobno. »Včasih sem se s 
tem obremenjevala, sedaj se 

ne več,« se nasmehne in nada-
ljuje, da bosta marčevska pra-
znika, ki sta namenjena pripad-
nicam nežnejšega spola, minila 
tako kot običajno – v delovnem 
vzdušju, doma pa jo bo priča-
kal cvet za dan žena in za ma-
terinski dan. »Cvet mi bo po-
lepšal dan, a največ je vredno 
naše družinsko življenje, razu-
mevanje, spoštovanje, podpo-
ra ...« zaključi. 
� Peter�Pavlovič,�Smilja�Radi

razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

Kako nepo-
pustljiva in 
zahtevna uči-
teljica osta-
ja Zgodovi-
na, mi, ljudje, 
pa jo v mani-
ri krasnega 
modernega 
sveta, še kar 

poljubno in brez slabe ves-
ti izkoriščamo, iz nje jemlje-
mo delčke posameznih epiz-
od in si jih prikrojimo tako, da 
postanejo sredstvo za razpi-
hovanje naše resnice in širje-
nje napuha. Četudi so najbolj 
pogoste razlagalne teorije na-
stanka in delovanja sveta ra-
zumele žensko v njeni od-
visnosti in podrejenosti od 
moškega, je že zdavnaj napo-

čil čas za svet, ki bi bil sposo-
ben revizije tovrstnih vero-
vanj. 

V zgodovini iščejo opraviči-
la tudi tisti, ki se posmiha-
jo enakosti spolov in izraža-
jo skrb pred ženskami, ki naj 
bi dosegle in imele že preveč, 
impotentnost svoje moči pa 
razkazujejo z uporabo nasi-
lja, ki je v Sloveniji vsepriso-
tno. In tam bo ostalo – skrito, 
na plečih žensk, ki jim pra-
vimo, da naj se naučijo biti 
tiho še pravi čas, naj potrpi-
jo in da naj ga ne vznemirja-
jo – kot da so si same krive. 
Več kot 70 % Slovencev ima 
izkušnjo z nasiljem v druži-
ni, psihično nasilje trpi po-
lovica Slovenk, več kot četr-

tina jih v nasilju živi več kot 
20 let svojega življenja. Koli-
ko jih o tem s kom spregovo-
ri? Manj kot 40 %, pri čemer 
se jih za prijavo odloči manj 
kot 10 %. Številke, ki največ 
povedo o nas, ki ne ustvari-
mo družbe, ki bo varna tudi 
za ženske. O nas, ki od žrtev 
nasilja pričakujemo, da nasi-
lje skrivajo pred našimi očmi 

in ušesi, ker težko sprejmemo 
del odgovornosti za stanje, ki 
ga s pretvarjanjem, posku-
si racionaliziranja nasilja in 
prevračanja odgovornosti za 
nasilje na žrtve, omogočamo. 

V kaj pa je svoje upe položi-
lo naše človeštvo? Potujemo 
po vesolju, razvijamo umetno 
inteligenco, samovozeče avto-

mobile, orožje, ki lahko v ne-
kaj urah izbriše svet, kot ga 
poznamo, in tekmujemo v is-
kanju vedno novih teorij za-
rote, ki naj bi dokazovale vi-
soko raven naše inteligence. 
Žensko neenakost v tem sve-
tu pa ob tem kar naprej pro-
izvajamo kot nevidno. Če so 
zabavamo ob šalah o ženskah, 
ki padajo po stopnicah, o ve-
likosti naših možganov in o 
omejenosti njihove uporabe, 
če je dovoljeno izražati skrb 
o ženskah, ki svoj glas upo-
rabljamo in ne dovolimo, da 
o nas in namesto nas govori-
jo moški, to pomeni, da meje 
ženskega sveta še vedno do-
loča seksizem. Kot da me ne 
predstavljamo polovice pre-
bivalstva in ne zmoremo 
same odločati o sebi? Kot da 
naše potrebe niso dovolj po-
membne, da bi zaslužile po-
litično reprezentacijo? Kje se 
odraža dejstvo, da so ženske 

bolj izobražene od moških, če 
jih je na vodilnih mestih od-
ločanja v gospodarstvu zgolj 
peščica, obenem pa se soo-
čamo z manjšim plačilom, ki 
ga ženske prejmejo za enako 
opravljeno delo? Omizja od-
ločanja nas ne potrebujejo 
zato, ker bomo za mizo sedle 
vse lepe, mile, da bi prisotne 
umirile z našo žensko energi-
jo – ne, za mizo moramo se-
deti in soodločati, ker priho-
dnost pripada vsem – moškim 
in ženskam. In ker bo šele dej-
stvo, da o vsem tem ne bo tre-
ba pisati in govoriti čisto za 
vsak 8. marec, pomenilo, da 
je naša družba končno demo-
kratična. Ker bo omogočila v 
demokraciji uživati vsem. 

Če bi bil ta svet drugačen … bi 
bil vsak dan 8. marec. Kdaj bo, 
če sploh kdaj?

Če bi bil ta svet drugačen … 
Upanje umre predzadnje. (Ivan Volarič – Feo)

Zapisala:  
Ana�Pavlič

foto: Canva

Uspešne pri domačih in poklicnih obveznostih
POSAVJE – Marec velja za mesec žensk, saj v njem obeležujemo dva ženskam posvečena praznika, najprej 8. marec – dan žena in nato še 25. marec – materinski 
dan. Eno od perečih področij, s katerimi se v sodobnem času spopada vsak zaposlen posameznik, zaradi tradicionalnih pričakovanj, da bodo glavne skrbnice dru-
žine, pa najbrž še zlasti ženske, je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Za nekaj izkušenj in razmišljanj na to temo smo prosili tri na različnih pod-
ročjih uspešne Posavke: Jano Starc, Sašo Siter in Vanjo Rainer.

Jana Starc Saša Siter Vanja Rainer

20 let sem delala v treh izmenah in ob nedeljah, to 
mi ni bilo nikoli težko.

Popoldansko delo je velik minus mojega poklica, 
predvsem za žensko in mamo.

Z možem se trudiva, da imava kar se da ločeno 
poklicno in družinsko življenje.
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OBRAČUNAVANJA S PESTMI IN SOLZIVCEM – 26. 2. so bili 
krški in brežiški policisti napoteni v Veliko vas pri Krškem, 
kjer je v popoldanskih urah prišlo do pretepa petih oseb, sta-
rih med 21 in 32 let. Po ugotovitvah policistov je najprej zara-
di prepisa osebnega vozila med udeleženci izbruhnil verbalni 
spor, nakar je 31-letni moški s solzilnim razpršilom poškropil 
dva moška, zaradi česar je prišlo še do pretepa. V sporu je po-
škodbe utrpelo tudi osebno vozilo, na katerem je eden izmed 
udeležencev med begom razbil steklo na vratih.
Nekaj ur kasneje so policisti ponovno obravnavali spor in upo-
rabo solzivca med prepirom v gostinskem lokalu v Krškem. Po-
vod zanj in zatem tudi pretepu je bilo otipavanje natakarice na 
terasi lokala s strani 44-letnega gosta lokala. Ko ga je lastnik 
opozoril na njegovo nedostojno vedenje, je na teraso prišlo še 
nekaj gostov, med njimi tudi 32-letni prijatelj 44-letnega mo-
škega, ki je s solzivcem poškropil več gostov, od tega so bili tri-
je primorani poiskati zdravniško pomoč. Zapleta pa še ni bilo 
konec, saj ko je natakarica v toaletnih prostorih pomagala ene-
mu izmed gostov izpirati s solzivcem razdražene oči, je njeno 
dejanje tako razburilo 26-letno dekle poškodovanega gosta, 
da je z natakarico fizično obračunala v tolikšni meri, da se je 
morala tudi ta zateči po zdravniško pomoč.

PADEC S STREHE V GLOBINO – Pri montaži sončne elektrar-
ne na streho stanovanjske hiše v Radečah je 16. 2. utrpel zelo 
hude telesne poškodbe 22-letni delavec, ki je zaradi zdrsa 
lestve, prislonjene na streho, omahnil okoli tri metre v globino.

TATVINA VODNIKA IN GORIVA – 16. 2. so policisti obravna-
vali tatvino 20 m dolgega električnega vodnika, ki je bil nape-
ljan iz trgovskega centra do zabojnika z gostinsko dejavnostjo 
v bližini. Istega dne so policisti na parkirišču pod brežiško tr-
žnico obravnavali poškodovanje osebnega vozila, v katero je 
v nočnih urah neznani storilec zalučal steklenico in razbil ve-
trobransko steklo, lastnik pa je opazil in prijavil tudi poškod-
be na prednjih avtomobilskih vratih. Povzročena škoda naj bi 
znašala okoli 600 €. 25. 2. so neznani storilci med nočnim po-
čitkom šoferja tovornega vozila na avtobusnem postajališču 
Zaloke v smeri Ljubljane izvršili tatvino okoli 700 litrov dizel-
skega goriva iz rezervoarja za gorivo na vozilu. Prevoznika so 
oškodovali za več kot 1000 €.
� Zbrala:�B.�M.

Jože Glogovšek, Kalce – Naklo: Po mojem je 
bolj pomemben materinski dan, glede na to, da 
je 8. marec praznik vseh žensk, materinski dan 
pa le tistih, ki so ob tem tudi matere. Praznuje-
mo sicer oba praznika oz. svojo ženo obdarim 
ob obeh priložnostih, za dan žena pa tudi hčer-
ko. Mislim, da je prav, da ohranjamo tradicijo 

obeh praznikov. 

Milena Srpčič, Mali Obrež: Na dan žena se 
spomnijo predvsem moški v službi, ki nam v 
znak pozornosti prinesejo kakšno rožico, ma-
terinski dan pa mi več pomeni zaradi vloge ma-
tere, ko me s cvetjem ali še kakšno drugo po-
zornostjo obdarita moja otroka. Oba praznika 
pa sta lepa zaradi izkazanega spoštovanja do 

žensk in na sploh večje medsebojne pozornosti.

Kaja Gole, Križišče pri Krmelju: Obema mar-
čevskima praznikoma ne namenjam neke po-
sebne pozornosti, ju pa obeležimo v družinskem 
krogu, in sicer tako, da skušamo otroci opravi-
ti sami čim več gospodinjskih opravil, skuhamo 
pa tudi kosilo. Oči mamici običajno za dan žena 
prinese rožico in čokolado, za materinski dan pa 

imamo družinsko kosilo, s katerim se mamici zahvalimo za skrb.

Jure Orlčnik, Kostanjevica na Krki: Pri nas 
praznujemo oba omenjena praznika in ob obeh, 
tako dnevu žena kot materinskem dnevu, ženo 
in mamo obdarim z nečim posebnim, saj si 
zaslužita neko posebno pozornost. To sta lepa 
praznika za ženske in je povsem prav, da ju še 
naprej praznujemo in spoštujemo.

Dan žena ali materinski dan?
Vstopili smo v marec, v katerem obeležujemo dva 
ženskam posvečena praznika, najprej 8. marec – dan 
žena in nato še 25. marec – materinski dan. Kateremu 
dajete večji pomen oz. katerega bolj praznujete, kaj ob 
tej priložnosti običajno podarite oz. prejmete?

anketa

Prebral sem vašo izjavo, da 
ste bili ’poklicani’, da op-
ravljate poklic učiteljice, in 
da ste v času službovanja 
prejeli še ’dodaten klic’, da 
lahko delate z učenci s po-
sebnimi potrebami. Očitno 
vam to ogromno pomeni, 
kajne?
Najprej moram povedati, da 
kot otrok nisem nikoli sanja-
la, da bom kdaj učiteljica, am-
pak sem šla na srednjo zdra-
vstveno v Novo mesto, saj sem 
se držala nasvetov drugih, da 
bom s tem zagotovo pridobi-
la poklic in imela službo. V tis-
tem času sem trenirala tudi 
karate in imela svojo skupino 
otrok. Po koncu srednje šole – 
sem ravno tista generacija, ki 
je imela usmerjeno izobraže-
vanje in ne maturo – sem se 
najprej prijavila na študij fi-
zioterapije, potem pa kmalu 
prenesla prijavnico na Fakul-
teto za šport, takrat Fakulte-
to za telesno kulturo. V 3. le-
tniku sem se lahko odločila za 
usmeritev, izbrala sem si po-
sebno športno vzgojo in obi-
skovala različne zavode otrok 
s posebnimi potrebami, kar mi 
je pomenilo izziv že takrat in 
sem si začela predstavljati, da 
bi enkrat res mogoče lahko de-
lala z njimi. Ker sem sezonsko 
delo opravljala v mladinskem 
hotelu v Avstriji, sem se takoj 
po diplomi želela vrniti tja in 
nameravala delati še kakšno 
leto. A me je prehitela moja se-
stra Martina, ki mi je sporočila, 
da imajo na brežiški šoli raz-
pis za učiteljico športne vzgo-
je. S kolesom in v trenirki sem 
šla na razgovor k takratni rav-
nateljici Mileni Jesenko, ki me 
je takoj vzela v službo, tako da 
sem namesto v Avstriji začela 
delati na OŠ Brežice. Najprej 
sem učila v rednem programu, 
ker so prilagojen program uči-
le razredne učiteljice, ne pa še 
športni pedagogi. Nato je priš-
lo do razporejanja ur in sem 
začela športno vzgojo uči-
ti učenke in učence s prilago-
jenim programom, pri čemer 
sem kasneje morala opraviti 
tudi dokvalifikacijo za delo s 
skupinami otrok s posebnimi 
potrebami. Zato lahko rečem, 
da sem bila kar dvakrat ’pok-
licana’, najprej, da sem zače-
la delati kot učiteljica, in nato 
še, da sem začela učiti učence 
s posebnimi potrebami.

Kako sploh poteka pouk z 
učenci s posebnimi potre-
bami? Z njimi hodite tudi na 
športna tekmovanja, kajne?
Na naši šoli imamo prilagojen 
program z nižjim izobrazbe-
nim standardom (PP NIS), ki ga 
obiskujejo otroci z lažjimi mot-
njami v razvoju, specifičnimi 
učnimi težavami, avtizmom itd. 
Trenutno je 29 otrok v štirih 
kombiniranih oddelkih PP NIS. 
Ti potrebujejo še več motivaci-

je, spodbude, vodenja, bližine 
in razumevanja, neprestano se 
jim je treba prilagajati in biti 
potrpežljiv z njimi, saj se za-
radi fizičnih, duševnih pa tudi 
čustvenih primanjkljajev poča-
sneje učijo. Ti učenci res vloži-
jo ogromno truda, da doseže-
jo nek rezultat. Aktivna sem na 
vseh urah, z njimi igram košar-
ko, odbojko itd., če nas ni do-
volj, včasih vskoči tudi kdo od 
zaposlenih, kot npr. hišnik, ra-

čunalničar. Veliko stvari delam 
po posluhu, intuitivno. Pri nas 
učenci dobijo posebne delovne 
navade. Imam način, s katerim 
lahko učencem prilagojenega 
programa dvignem samoza-
vest in iz vsakega izvlečem tis-
to, kar privede do tega, da je na 
nekem področju uspešen. Pri 
tem sem trmasta in vztrajna, 
česar so me naučili ravno moji 
učenci. Veliko delamo tudi na 
ekipnem duhu. Z učenci se ude-
ležujemo različnih tekmovanj, 
na katerih sodelujejo šole z 
oddelki z nižjim izobrazbenim 
standardom. Lahko se pohvali-
mo tudi že s kar nekaj odlični-
mi rezultati – med drugim so 
bila dekleta že večkrat državne 
prvakinje v mali odbojki –, kar 
učencem veliko pomeni in jim 
še dodatno dvigne samozavest. 
Ravno šport je tisti, ki nas nau-
či vztrajnosti, organiziranosti, 
odločnosti, samostojnosti itd. 

Še vedno se zdi, da se marsi-
kateri starš vsaj na začetku 
nikakor ne more sprijazni-
ti, da bi njegov otrok veliko 
lažje zaključil šolanje, če bi 
bil v oddelku s prilagojenim 
programom kot pa v rednem 
programu ...
Šola s prilagojenim progra-
mom je v javnosti imenova-
na ’posebna’ šola in še ved-
no predstavlja tabu v družbi. 
Verjamem, da vsak starš želi 

svojemu otroku vse najboljše, 
da je uspešen, srečen, zado-
voljen itd. In posledično smo 
tudi starši srečni. Želela bi 
več medsebojnega zaupanja 
in predvsem zaupanja v stro-
ko. Če bi se bolj zaupalo učite-
ljem, vzgojiteljem, svetovalni 
službi, ki delajo po šolah, in če 
nekdo svojemu otroku res želi 
dobro, potem naj se ne ozira 
na to, kaj bodo rekli drugi, če-
tudi ima njegov otrok odločbo. 

Morajo si upati pustiti poma-
gati. Takšnemu otroku lahko 
pomagamo samo, če vsi stopi-
mo skupaj. Če že v vrtcu vzgo-
jiteljica ugotovi, da je v skupi-
ni en otrok malo drugačen, se 
drugače odziva, ima težave na 
kakšnem področju itd., se tega 
staršem oz. njegovim skrbni-
kom ni treba sramovati. Pred-
vsem pa ne bi smeli siliti ot-
roka v nekaj, česar ne zmore. 
Tistim, ki odločajo, kje bo ot-
rok, bi svetovala, naj se pos-
tavijo v kožo nekoga, ki na za-
četku morda samo težje sledi 
pouku, je vedno nekje ob stra-
ni, ker enostavno ne zmore. 
Kako se tak otrok počuti? Nes-
rečen otrok se težko uči tudi 
ostale stvari. Prej ko se sliši-
mo in si zaupamo, prej lah-
ko pridemo do skupne rešit-
ve, naj bo to dodaten učitelj za 
individualno delo z otrokom 
ali tisti zadnji korak – prešo-
lanje. A tudi če pride do tega, 
to še ne pomeni konec sveta. 
Kajti nekaj drži kot pribito: ot-
rok, ki bo pravočasno prešo-
lan, bo svojim staršem nekoč 
hvaležen. Prej ko bodo spre-
jeli drugačnost svojega otro-
ka, prej bodo naredili korak 
v pravo smer, čeprav se zave-
dam, da je to zelo težko, ko gre 
za lastnega otroka. Na brežiški 
šoli je to mogoče lažje razume-
ti in sprejeti, ker smo vsi pod 
isto streho, kar pomeni, da so 

čisto vsi otroci učenci OŠ Bre-
žice, nihče nima ’nalepke’, ali je 
redni program ali je prilagojen 
ali ima kakršno koli odločbo.

Vsem je jasno, da so gibal-
ne aktivnosti pomembne za 
zdravje in dobro počutje, a se 
tega premalo zavedamo, da bi 
to ponotranjili in dejansko ži-
veli. Večina otrok namreč ne 
dosega priporočenih 60 minut 
gibanja dnevno. Če mene vpra-
šate, bi morala biti vsak dan na 
urniku obvezno ena ura špor-
tne vzgoje, tudi v srednji šoli. 
Jasno je tudi, da gibalna dejav-
nost pripomore k boljši umski 
storilnosti in na splošno du-
ševnemu zdravju. In ravno za-
radi tega še posebej pri otro-
cih s posebnimi potrebami ne 
bi smeli odlašati. Lahko samo 
ponazorim s primerom dekli-
ce, ki je prišla k nam v prvi ra-
zred in je imela velike težave 
z ravnotežjem, koordinacijo, v 
vrtcu je po hodniku hodila ’cik 
cak’. Ker je prišla takoj v pri-
lagojen program, je imela na 
teden tri ure športne vzgoje 
in na mojo željo še dodatno v 
času varstva. Po enem letu je 
deklica hodila po gredi, široki 
25 centimetrov, kar je never-
jetno, a še en dokaz več, da se 
da z rednim gibanjem naredi-
ti velik napredek. In to so ko-
raki – za marsikoga majhni, a 
zame in za te otroke veliki –, 
ki me razveseljujejo in držijo 
pokonci. Ti otroci mi prepros-
to zlezejo pod kožo, predvsem 
zato, ker so preprosti, direktni 
in iskreni. Za vse, kar jim da-
jem in kar zanje naredim, so 
mi hvaležni. Radi smo skupaj 
in imamo se lepo.

Posebej ste ponosni, da že 
sedem let zapovrstjo organi-
zirate in vodite socialnope-
dagoški projekt Mirno morje 
za otroke s prilagojenim pro-
gramom, kajne? Kaj je bistvo 
tega projekta in kakšni so 
dosedanji rezultati?
Res je. Delo z učenci PP NIS me 
je pripeljalo do projekta Mirno 
morje, ki je najuspešnejši soci-
alnopedagoški projekt v Evro-
pi za otroke in mladostnike iz 
socialno ogroženih okolij, otro-
ških in mladostnih domov ter 
ustanov za otroke z motnjami 
v telesnem in duševnem ra-
zvoju. Gre za enotedensko ja-
dranje v Dalmaciji, po nava-
di tretji teden v septembru, 
na katerem se zberejo mlado-
stniki s posebnimi potrebami 
iz različnih zavodov različnih 
evropskih držav in se ga ude-
leži skupno več kot sto jadrnic. 
Življenje na jadrnici omogo-
ča intenzivno socialno učenje 
ter nudi možnost za pridobi-
vanje novih in drugačnih, a za 
življenje pomembnih izkušenj 
ter znanj, npr. otroci morajo 
znati poskrbeti zase, pomiva-
ti posodo, kuhati, pospravlja-

Hedvika Lopatič, učiteljica športa na OŠ Brežice:

Hedvika�Lopatič

Veliko stvari delam po posluhu
BREŽICE – Predano delo 54-letne Hedvike Lopatič, po rodu z Dolenje Pirošice, ki od leta 1996 na OŠ Breži-
ce poučuje športni pouk, v zadnjih letih pa se je povsem usmerila v delo z učenci s posebnimi potrebami, 
so opazili tudi drugod, kar dokazuje njen izbor med pet najbolj navdihujočih učiteljev v državi. Priljublje-
na »Hedi«, kot jo kličejo na šoli, pri svojih urah športa uporablja zanimive motivacijske pristope, s kateri-
mi pri otrocih žanje velike uspehe.
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ti itd. Jadranja se iz naše šole 
po navadi udeležuje sedem do 
osem otrok in štirje spremlje-
valci, naša ekipa uživa velik 
ugled pri ostalih. Naš cilj je, da 
se vsaj enkrat v času devetle-
tnega šolanja na OŠ PP NIS ja-
dranja udeleži vsak otrok. Ne-
katerim uspe v posadko priti 
tudi večkrat. Nekateri morje 
vidijo prvič od blizu. Projekt 
jim je tako še dodatna motiva-
cija, ker se pred jadranjem na-
učijo tudi plavati. Največji iz-
ziv je vsako leto zbrati sredstva 
za jadranje, a nikoli nisem pe-
simistična glede tega, saj nam 
je doslej vedno uspelo zbrati 
dovolj denarja, tudi s pomočjo 
občine, za kar sem še posebej 
hvaležna. Ob strani nam stoji-
jo različna podjetja, organiza-
cije in društva, veliko sredstev 
zberemo tudi z dobrodelnim 
koncertom in stojnicami. Leta 
2020 zaradi korone jadranja ni 
bilo, septembra lani smo jadra-
nje izpeljali v manjšem obsegu, 
z manj jadrnicami. Vsi upamo, 
da bo letos projekt spet v polni 
mednarodni zasedbi, z več kot 
100 jadrnicami. Projekt Mir-
no morje mi je prirasel k srcu 
zato, ker imajo od njega največ 
ravno otroci.

Kako je čas korone vplival 
na vaše delo in predvsem 
na otroke v šoli, tudi z vidi-
ka njihovih gibalnih sposob-
nosti, ki so se v tem času do-
kazano zelo poslabšale?
Pošteno je vplival na vse po 
vrsti. Kot športni pedagog lah-
ko rečem, da se športne vzgo-
je na daljavo enostavno ne da 

normalno izvajati. Že res, da so 
učenci dobivali različne naloge 
tudi pri tem predmetu, a to še 
zdaleč ni zadoščalo, da bi lahko 
nadoknadili gibanje v telovad-
nici. Sreča je bila ta, da so se 
učenci OŠ PP NIS kot prvi lah-
ko vrnili v šolo, nekaj mese-
cev pred vsemi ostalimi, tako 
da sem bila vesela, da sem lah-
ko imela pouk spet v živo. Po-
leg tega sem prevzela jutranje 
varstvo in se z otroki vsako-
dnevno še pred začetkom po-
uka odpravila na pohod po do-
ločeni trasi v Brežicah. Skoraj z 
gotovostjo lahko trdim, da se je 
pomanjkanje gibanja poznalo 
bolj pri tistih, ki trenirajo kak 
šport in jim je pomanjkanje 
trenažnega procesa povzroči-
lo, da so se ustavili. Pri tistih, ki 
se tudi že prej niso veliko giba-
li, niti ni bilo opaziti tolikšne-
ga upada. Kot sem že omeni-
la, bi bilo treba v šolah uvesti 
redno uro športne vzgoje vsak 
dan v tednu, se pravi pet ur te-
densko, kar bi zagotovo pozi-
tivno vplivalo na gibalno spo-
sobnost otrok.

Smo se začeli v času epide-
mije kaj drugače gibati, vidi-
te kakšno spremembo v od-
nosu do gibanja?
Opazila sem, da je veliko več 
sprehajalcev na nasipu ob 
brežiškem morju, kamor se 
tudi sama največkrat odpra-
vim, ko si grem ’prečistit ven-
tile’, to je namreč moj zdravilni 
kraj. Učitelji, ki učimo vzgojne 
predmete, smo bili včasih bolj 
na odstavnem pasu, a sama 
pravim, da se lahko med ma-

»Namen te akcije je, da se vsi 
skupaj zavemo, da vsak lahko 
nekaj naredi za čebele in druge 
opraševalce in da je treba zače-
ti razmišljati, da hrana ne zras-
te na okenskih policah, am-
pak da je treba kaj posaditi, da 
bomo lahko kaj poželi,« je po-
udaril predsednik ČZS Boštjan 
Noč. Čebelarji so s to akcijo dali 
spodbudo, da se omenjeno sa-
jenje medovitih rastlin začne, 
pri tem pa je pomembno, da 
jih ne sadijo le čebelarji, am-
pak vsi državljani in državljan-
ke. »Želimo si, da bi vsak Slove-
nec posadil medovito rastlino, 
naj bo to na okensko polico, na 
vrt ali v gozd. S tem skrbimo za 
biotsko raznovrstnost, pred-
vsem pa dajemo pašo čebe-
lam in ostalim opraševalcem, 
kajti vemo, da je danes narava 
do njih neprijazna. Konec kon-
cev s tem ohranjamo tudi našo 
lepo, cvetočo in zeleno Sloveni-
jo,« je še dejal Noč, ki pričaku-
je, da bo pri financiranju akci-
je sodelovala država s sredstvi 
podnebnega sklada.

Rastline naj bodo avtohtone

Dr. Janko Božič, strokovnjak 
za čebele z Biotehnične fakul-
tete v Ljubljani, sicer domačin 
s Čreteža, je dejal, da ima ak-
cija velik poudarek na sajenju 

Vsakdo naj posadi rastlino, da bo čebelam fino 
KRŠKO – Predstavniki vseh šestih posavskih občin ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč so 18. februarja v regijskem čebelarskem centru v Kr-
škem podpisali Pismo o nameri o sodelovanju pri izvajanju projekta sajenja medovitih rastlin. Večletna akcija, v okviru katere želijo do leta 2030 v Sloveniji po-
saditi dva milijona medovitih rastlin, v Evropski uniji pa kar tri milijarde dreves, se bo začela 26. marca z vseslovenskim dnem sajenja medovitih rastlin.

avtohtonih medovitih rastlin, 
s »čimer bomo prepoznava-
li tudi, kako bogata je naša 
narava in poskrbeli za nje-
no večjo pestrost«, saj medo-
vite rastline ne rastejo v veli-
kem številu. »To je priložnost, 
da z naborom tako drevesnih 
kot grmovnih vrst pa tudi ze-
lišč obogatimo naše okolje, da 
se bolj zazremo k tlom, kaj vse 
raste okoli nas,« je dejal in iz-
postavil pomen ne le čebel, 
ampak tudi drugih opraševal-
cev, kot so divje čebele in ra-
zne vrste žuželk, ki opravljajo 
t. i. opraševalski servis. Kot je 
poudaril Božič, je nabor medo-
vitih rastlin, ki jih lahko sadi-
mo v okviru akcije, kar velik, 
saj obsega več kot 2000 različ-
nih rastlin. »Kar se da bolj opa-
zno saditi, so vsekakor dreve-
sa. Za čebele je zelo dobra in 
koristna divja češnja in še ka-
teri drug 'sorodnik' sliv, pa 
npr. mali jesen, kar nekaj vrst 
javorjev, lipa in lipovec, pravi 
kostanj, morda velja omeni-
ti še jerebiko in brek, ki je pri 
nas kar spregledana drevesna 
vrta. Med grmovnimi vrstami 
imamo najprej lesko, pa vrbo 
beko, ki je včasih veliko rasla 
po vinogradih, vrbo ivo, trdo-
lesko ipd. Med zeliščnimi traj-
nicami je teh vrst še veliko več. 
Veljalo bi še bolj skrbeti za cve-

toče travnike, kar je eden od 
pomembnih pašnih virov za 
čebele,« je našteval

Predsednik Čebelarske zve-
ze Krško Anton Urek, ki je 
imel veliko vlogo pri organi-
zaciji dogodka, je poudaril, da 
gre za dolgoročno akcijo, ki bo 
potekala do leta 2030, na ka-
tero se želijo dobro pripraviti 
tudi v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi. »Medovite rastli-
ne za predpogoj za uspešno in 
dobro čebelarjenje, kar ohra-
nja tako čebele kot diverziteto 
narave,« je še dodal in omenil 
še, da po izgradnji regijskega 
čebelarskega centra na dru-

gi strani mesta, natančneje v 
Leskovcu pri Krško, načrtuje-
jo še izgradnjo regijskega uč-
nega čebelnjaka. »Siva lisa na 
zemljevidu čebelarstva, ki jo 
predstavlja Posavje, se spre-
minja na bolj rožnato barvo.«

Pristopile vse posavske 
občine

Krški župan mag. Miran 
Stanko je povedal, da so v 

občini že pred leti pristopili 
k zasajanju medovitih rastlin 
pri raznih novogradnjah, saj 
se zavedajo pomena čebelar-
stva tako za kmetijstvo kot 
za ohranjanje narave. Lani so 
zato pristopili k regijskemu 
projektu Čebelarski mozaik, 
katerega del je bila tudi grad-
nja objekta, v katerem je po-
tekal današnji podpis (uradno 
naj bi ga odprli čez nekaj te-
dnov). Projekt, ki se zaključuje 
letos, je vreden približno 350 
tisočakov, od tega slabih 200 
tisočakov za gradnjo čebelar-
skega centra. Veseli ga, da so 
k projektu sajenja medovitih 
rastlin pristopile vse posavske 
občine in s tem dale prispevek 
k pospeševanju čebelarstva v 
regiji. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
vidi pomen projekta predvsem 
v ozaveščanju širše javnosti o 
pomenu vzdrževanja narave 
v dobri kondiciji. Sajenje me-
dovitih rastlin, zlasti dreves, 
v urbanem okolju po njego-
vih besedah izboljša kvalite-
to bivanja v njem. Pomembna 
se mu zdi tudi spodbuda, da se 
sadi avtohtone rastline, ne pa 
tujerodnih, ki so pogosto tudi 
invazivne in alergene. Direkto-
rica brežiške občinske uprave 
Patricia Čular je dejala, da v 

njihovi občini že več let spod-
bujanju sajenje medovitih 
rastlin, med drugim tudi tako, 
da vsakemu novorojenčku po-
darijo tudi bon za nakup me-
dovitega drevesa, kot ugota-
vljajo, pa je večina bonov tudi 
izkoriščenih. Bistriški župan 
Franjo Debelak je povedal, da 
imajo v občini pridne čebelar-
je in so pred nekaj leti zasadili 
češnjev drevored, zato je vesel 
pobude, da se tovrstno sajenje 
še nadaljuje. Tudi v Radečah 
se zavedajo pomena medovi-
tih rastlin, je dejala direktori-
ca tamkajšnje občinske upra-
ve mag. Marjetka Lipec, saj 
imajo tudi pri njih zelo aktiv-
no čebelarsko društvo, k sode-
lovanju pri projektu pa bodo 
povabili tudi ostala društva v 
občini. Projekt podpirajo tudi 
v kostanjeviški občini, saj brez 
čebel in opraševalcev ne bo 
življenja, je poudaril tamkaj-
šnji župan Ladko Petretič. 
Tudi sami so že pred leti pris-
topili k podobnemu projektu 
in zasadili lipov drevored, pri 
tokratni akciji pa se bodo po-
vezali z domačim čebelarskim 
društvom. 

Dogodek je povezovala Klara 
Eva Kukovičič.

� Peter�Pavlovič

Pismo�o�nameri�so�podpisali�predstavniki�(štirje�župani�in�
dve�direktorici�občinskih�uprav)�vseh�šestih�posavskih�občin.

Več podrobnosti o poteku 
dneva sajenja medovitih 
rastlin bomo objavili v nas-
lednji številki časopisa.

Novo v Sevnici
Nudimo:
-medicinsko pedikuro
- estetsko pedikuro 
- pedikuro na domu 

031 366 505 /lea@nivi.si
Trg svobode 13a, Sevnica

tematiko in športom postavi 
enačaj, oboje je namreč enako 
pomembno. V času korone se 
je pokazalo, kakšnega pomena 
je delo nas, športnih pedago-
gov, in tistega, kar dajemo ot-
rokom. Upam, da bo to spoz-
nanje v prihodnosti prišlo še 
toliko bolj do izraza.

S plesno skupino Celestina 
ste dejansko zaorali ledino 
starinskih in družabnih ple-
sov z nastopi deklet v čudo-
vitih renesančnih kostumih, 
izdelanih po krojih in načr-
tih iz 16. stoletja. Kakšno je 
ozadje te zgodbe o uspehu in 
ali pripravljate še kaj poseb-
nega na tem področju?
Tudi v tem primeru lahko re-
čem, da sem bila ’poklicana’ 
oz. da še kako drži tista: vsaka 
stvar zgodi z razlogom. Prej ni-
sem bila nikoli plesalka, s ple-
som sem se srečala le v okviru 
študija. Na šoli smo leta 2001 
imeli predstavo Turjaška Ro-
zamunda in sem bila s strani 
spoštovane kolegice slavistke 
Vere Samohod naprošena, naj 
za predstavo pripravim plesni 
vložek. Pozanimala sem se o 
starinskih plesih, ob začetku 
devetletke sem tudi poučevala 
predmet Starinski in družabni 
plesi. Leta 2004 sem z osmimi 
dekleti, ki so bila prej v plesno-
-navijaški skupini, začela sku-
pino za starinske plese, ki si je 
nadela ime Celestina, in sicer 
po enem najpogostejših žen-
skih imen v 16. stoletju. Dekle-
ta so se udeleževala seminar-
jev in priložnostno nastopala, 
večkrat npr. med odmori kon-

certov festivala Seviqc Brežice. 
Njihove prve kostume je skre-
irala Alenka Černelič Krošelj, 
sešila pa moja sestra Marti-
na. Ta uspešna zgodba je tra-
jala deset let, vrhunec je bil 
ravno na koncu s koncertom 
v Viteški dvorani, kjer je bila 
res neverjetna energija, kar 
so potrdili vsi po vrsti. Dekle-
ta so zdaj že visoko izobraže-
na, nekatera so tudi že mami-
ce. To obdobje skupnega dela, 
ustvarjanja, plesa, vse, kar smo 
skupaj doživele, je bilo res zelo 
kakovostno. Skupina še ved-
no obstaja, in sicer kot sekci-
ja PD Imani, čeprav ni več ak-
tivna zaradi različno ubranih 
življenjskih poti. Trenutno 
konkretnih načrtov v zvezi s to 
skupino nimam, ker sem eno-
stavno preveč vpeta v delo z 
učenci s posebnimi potrebami. 

Prišli ste med pet superfina-
listov izbora za najbolj nav-
dihujočega učitelja v Slove-
niji. Kaj vam to pomeni? S 
čim po vašem mnenju nav-
dihujete svoje učence, je to 
nekaj, kar se lahko naučiš, 
ali moraš to imeti v sebi?
Največja zasluga gre ravnate-
ljici mag. Mariji Lubšina No-
vak, ki me je ’potisnila’ v to 
akcijo. V prijavi sem morala 
odgovoriti na različna vpra-
šanja o svojem delu, na podla-
gi katerih je komisija sestavi-
la zgodbo, zraven pa priložiti 
tudi nekaj priporočil tistih, ki 
zelo dobro poznajo moje delo. 
Zame kot učiteljico športne 
vzgoje je to veliko priznanje, 
z veseljem ga delim z vsemi 

športnimi pedagogi, kajti to, 
kar delam, ni samo moje delo, 
ampak je delo vseh nas. Zato 
sem še toliko bolj ponosna na 
to, da sem ravno kot športna 
pedagoginja prišla do tega us-
peha. Sicer pa bi morali za pra-
vi odgovor na drugo vprašanje 
vprašati kar moje učence. Defi-
nitivno izkušnje nekaj prinese-
jo, moraš pa biti verjetno tudi 
tak človek, pa tudi s svojim 
vzorom lahko narediš največ. 
Zame je to poklic, ki ga z veli-
kim veseljem opravljam, in ne 
samo navadna služba.

Vstopili smo v mesec marec, 
ženski mesec. Če pogledate 
na položaj žensk v družbi, 
konkretno tudi v šolstvu, se 
je v vseh letih vašega službo-

vanja karkoli spremenilo? 
Ali ni tako močna feminiza-
cija poklicev v šolstvu lahko 
tudi slabost oz. bi bilo bolje, 
če bi bila zastopanost bolj 
uravnotežena?
Iskreno povedano me takšne 
tematike ne težijo in se z njimi 
ne ukvarjam. Lahko pa ome-
nim, da ko sem začela delati 
na šoli, sem bila edina ženska 
med športnimi pedagogi, da-
nes pa je razmerje skoraj ena-
ko. Zato v našem aktivu ne mo-
remo govoriti o kakršni koli 
feminizaciji. Po mojem mne-
nju je za delovanje kolektiva 
lažje in tudi bolje, če so v njem 
tako moški kot ženske. Potre-
bujemo energijo obeh.

 Rok Retelj
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Svet zavoda Osnovne šole Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 
Koprivnica na podlagi sklepa sprejetega na 2. seji sveta zavoda 
z dne 23. 2. 2022 in v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09- popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP- 2D, 47/15, 
46/16, 49/16- popr., 25/17 – Zvaj, 123/21 172/21 in 207/21; v 
nadaljevanju ZOFVI) ter 35. členom Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00- ZPDZC in 127/06 –ZJZP) 

razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
ZOFVI.

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2022. Delo na delovnem 
mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja s polnim delovnim 
časom. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana 
za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
• dokazilo o izobrazbi,
• dokazilo o pridobljenem nazivu,
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
• dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
• opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji izobraževanju 

(izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdob-
ju dela v VIZ),

• potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva 
za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

• potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zo-
per spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mla-
doletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje 
– ne sme biti starejše od 30 dni,

• potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem po-
stopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek 
življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi 
razpisa v Posavskem obzorniku na naslov: Svet zavoda Osnovne 
šole Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 Koprivnica, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvu 
šole do 12. ure zadnji dan roka. V primeru oddaje nepopolne 
vloge bo kandidat/kandidatka pisno pozvan/pozvana, da vlogo 
dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga 
šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/prejele v zakonitem roku.

  Svet zavoda Osnovne šole Koprivnica

Drage bralke in bralci,

rezervirajte si čas za odlično predavanje Janija Bizjaka,  
vrtnarja in dr. agronomije,

ZDRAV PRIDELEK V DOMAČEM  
SADNO-ZELENJAVNEM VRTU

v torek, 22. marca, ob 18.00  
v Dvorani v parku v Krškem

Več informacij v naslednji številki časopisa

od našega včeraj do našega danes

Leta 2009 se je Jožica Sevšek 
iz Leskovca pri Krškem po 46,5 
letih delovne dobe – od tega je 
bila dobrih 40 let nosilka obr-
ti klobučarstva ter izdelova-
nja različnih tekstilnih izdel-
kov, predvsem delovnih oblačil 
– upokojila. Na svojo življenj-
sko pot, četudi ta ni bila lahka 
in vsak dinar prislužen s kroje-
njem in z neštetimi šiviljskimi 
vbodi, gleda s ponosom. 

V Krškem se ni dalo najeti 
niti ene sobe

Po rodu Savinjčanka iz Vojni-
ka se je po zaključenem šola-
nju na celjski šiviljski šoli leta 
1962 kot ena izmed redkih iz-
učenih klobučark zaposlila pri 
klobučarju v Celju. Po šestih 
letih dela sta se z možem Iva-
nom, rudarjem, po rodu iz Vi-
tanja, odločila, da si poiščeta 
kraj, v katerem si bosta ustva-
rila dom, družino in kjer se bo 
Jožica kot nosilka obrti lahko 
posvetila izdelovanju klobu-
kov in drugih pokrival. Tako 
ju je pot leta 1968 pripeljala 
v Krško, pripoveduje Jožica: 
»Najeta delavnica v hiši v Za-
tonu, v kateri se je pred nami 
nahajal frizerski salon Lavrin-
škovih, nam je obenem, saj se 
nama je že rodil prvorojenec 
Miro, služila tudi za dom, saj 
prostega stanovanja v Krškem 
tedaj ni bilo mogoče ne naje-
ti ne kupiti. Najprej sva z Iva-
nom, ki sem ga že v Celju podu-
čila o izdelavi pokrival, četudi 
je po prihodu v Krško tri leta 
delal kot sprevodnik na Iz-
letnikovem avtobusu, šivala le 
klobuke in kape. V ta namen 
sva kupila Bagatov železni ši-
valni stroj Slavica, se opremila 
z modeli za oblikovanje moš-
kih in ženskih pokrival, ki jih 
je izdelal celjski modelar, na-
bavila velik lonec iz aluminija 
z luknjami na dnu, v katerem 
sem delala paro, da sem z njo 
raztegnila klobuke, ter različne 
ščetke za obkrtačevanje pokri-
val iz različnih materialov. Ma-
teriale, tulce s filcem z različno 
gramaturo, kajti moški klobu-
ki so imeli višjo gramaturo od 
ženskih klobukov, ki so bili laž-
ji, otroška pokrivala pa manj-
ša, sem nabavljala pri tovarnah 
Šešir Škofja Loka in Begej Zre-
njanin, v katerih so prav tako 
izdelovali klobuke.

Od klobukov za dame  
do ribiških za prosti čas

Ženske so tedaj nosile kape, v 
promet so šle predvsem baret-
ke in lahki klobuki iz 100-od-
stotne zajčje dlake, ki pa so jih 
nosile predvsem ženske iz bo-
lje situiranih družin. A več kot 
ženskih sem izdelala moških 
klobukov, denimo lovskih, pa 
klobukov za pevske in folklor-
ne zasedbe, kap ter ribiških 
klobukov iz blaga in filca ter 
tudi otroških pokrival. Seveda 
je bilo treba vse klobuke apre-

Klobučarka brez klobuka
LESKOVEC PRI KRŠKEM – S Klobučarstvom Sevšek in podjetjem Kimmy obujamo spomine in zremo v pri-
hodnost tekstilnih mojstrovin, ki že desetletja nastajajo v Posavju.

tirati, da so lepše stali na gla-
vi, ob nakupu pa sem moške še 
posebej vselej podučila, kako 
jih je treba nadeti, da bo klo-
buk čim dlje ohranil lepo obli-
ko.« Za potrebe izvajanja obr-
ti in bivanja sta hišo v Krškem 
sicer zakonca Sevšek kasneje 
odkupila, prihranke pa vloži-
la v gradnjo hiše na ulici MDB 
v Leskovcu pri Krškem, kjer 
se je začela v osemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja razvija-
ti prva obrtniška cona v mestu. 

Delovna oblačila kot nova 
tržna niša

V hišo, katere del prostorov so 
namenili za izvajanje poslov-
ne dejavnosti, sta se Sevško-
va s sinovoma Mirom in De-
janom preselila leta 1985, 
tri leta pred tem pa sta se za-
radi vse nižje prodaje pokri-
val skoraj v celoti preusmeri-
la v šivanje različnih tekstilnih 
izdelkov in zaščitne delovne 
opreme: »Klobučarstvo je na-
mreč vse bolj usihalo, saj so 
prodajalne prednostno jemale 
že izdelana pokrivala tovarne 
Šešir, zato sva se z možem bo-
rila za sleherno stranko in pre-
živetje. Šivala sem tudi naglav-
ne cvetlične venčke za obhajila 
in birme, pa prte, serviete in 
predpasnike ter delovne ob-
leke, pokrivala in rokavice kot 
polizdelke, saj so bile te zatem 
še gumirane, da sva preživela 
družino. Najprej smo izdelovali 
zaščitna delovna oblačila za za-
savski podjetji Deloza Zagorje 
in Ipoz Trbovlje, zatem pa tudi 
za druge naročnike. Ker smo 
na mesec zašili tudi po 35.000 
parov rokavic, je Ivan z eno de-
lavko šival samo rokavice, os-
tale delavke pa smo preusme-
rili v izdelavo zaščitnih oblačil. 
Pri tem nam je največjo teža-
vo predstavljal ustrezen tr-
pežni material za oblačila, ki 
ga je na tržišču primanjko-
valo. Nabavljali smo ga pred-
vsem v podjetjih Metka Ce-
lje in MTT Maribor, mehkejše 
materiale, denimo za halje, pa 
v Gorenjski predilnici in tkalni-
ci. Po osamosvojitvi Slovenije 
je bilo blago domala že nemo-
goče nabaviti, saj je veliko tek-
stilnih podjetij propadlo. Ker je 
bil uvožen material iz Kitajske 
premalo kakovosten, smo ga, 

četudi cenovno dražjega, na-
bavljali od evropskih proizva-
jalcev. Moj delavnik je iz leta v 
leto trajal od jutra do večera, 
tudi vikendov nisem poznala. 
Od 4. ure do 8. ure zjutraj sem 
krojila in zatem z delavkami ši-
vala. Po moji upokojitvi smo iz-
delavo klobukov, ki je bila ga-
raško in v celoti ročno delo, 
opustili, sin Miro pa se je kas-
neje posvetil šivanju in izdela-
vi zaščitne opreme.«

In ko sem edino krško klobu-
čarko ob koncu pogovora 
povprašala, koliko klobukov si 
je v desetletjih izvajanja obr-
ti zašila zase, je med smehom 
povedala, da pregovor, da je 
kovačeva kobila vselej bosa, v 
njenem primeru še kako drži, 
saj si zase ni zašila niti enega. 
Ne le da ji čas ni dopuščal, da bi 
se veliko gibala po opravkih in 
med ljudmi, nošenje klobukov 
iz filca ji ni odgovarjalo, zato pa 
si je občasno nadela kučmo ali 
baretko, ki pa si jih je, seveda, 
izdelala sama. 

V delo se je vključil  
že tretji rod Sevškovih

Miro Sevšek je po vrnitvi iz 
Nemčije, kjer se je kot član 
glasbene zasedbe preživljal z 
nastopi, samostojno obrt regi-
striral leta 1994. Najprej je kot 
kooperant na kupljenem šival-
nem stroju začel s serijskim ši-
vanjem prtov in zaves za go-
stinske lokale, pri čemer se je 
en dan v tednu, kot je povedal, 
prelevil tudi v prodajnika tek-
stilnih izdelkov. Z namenom 
pridobiti čim večje število od-
jemalcev je z naloženimi prti in 
vzorci zaves v kovčku obiskal 
domala sleherni gostinski lo-
kal v domačih, bližnjih krajih 
pa tudi drugih regijah: »Tedaj 
mi je mama za šivanje odsto-
pila eno delavko, danes nas 
je redno zaposlenih že 12. Če 
primerjam nekdanje čase z da-
našnjimi, so zahteve naročni-
kov v strmem porastu, od njih 
pa je odvisno, za kakšen ce-
novni razred izdelkov se bodo 
odločili. Tekstil za promocijska 
oblačila, ki jih na letnem nivo-
ju zelo veliko predelamo, di-
rektno dobavljam iz štirih naj-
večjih evropskih skladišč, pri 
čemer sem zagovornik kako-

vostnih materialov, saj se za-
vedam, da se bo le zadovoljen 
kupec tudi vračal.« 

S šivanjem zaščitnih delovnih 
oblačil opremlja tako številna 
podjetja z območja Slovenije 
pa tudi preko njenih meja kot 
fizične naročnike. Potem ko je 
obrt zasnoval na prevzeti ko-
lekciji od staršev, je kot od-
govor na zahtevne čase, mo-
dne trende, način nošenja in 
v skladu s potrebami naročni-
kov uvedel mnogo praktičnih 
izboljšav na delovnih oblačilih 
glede na specifiko posameznih 
del, izpostavljenost posame-
znih predelov telesa pri delu 
in dodatne ojačitve, pa tudi z 
opremljanjem delovnih oblačil 
z logotipi podjetja v tiskani ali 
strojno vezeni izvedbi, za kar 
je veliko sredstev namenil tudi 
strojnemu opremljanju. 

Danes Mirova proizvodnja te-
melji na raznovrstnih izdelkih, 
prilagojenih letnim časom, od 
izdelave delovnih bund, halj 
in različnih vrst delovnih hlač, 
opremljenih z odsevniki ali 
brez ter z napisi, do kuharskih 
oblačil, telovnikov, blazin z lo-
gotipi za različne oblike sede-
žev in sedežnih garnitur za 
gostinske lokale. Pri tem so po 
količini v samem vrhu proizva-
jalcev v Sloveniji, ob tem pa v 
podjetju Kimmy izdelujejo tudi 
delovna pokrivala in pokriva-
la za različne priložnosti, med 
unikatnimi izdelki pa med dru-
gim zastavice za podjetja in or-
ganizacije, vrečke iz tkanin, pa 
tudi klobuke različnih oblik in 
materialov, s katerimi po na-
ročilu opremlja bolj specifične 
poklice ali pa godbene, mažo-
retne skupine, društva in raz-
lične organizacije. Ker je z de-
javnostjo že prerasel prostore 
v domači hiši, si je te uredil 
tudi v svoji, v delo pa vključil 
že tretji družinski rod, saj je 
v podjetju kot oblikovalec in 
programer vezenja zaposlen 
že sin Tim, hči Kim pa se rav-
nokar vključuje v dejavnost 
podjetja z delom na področju 
marketinga in trženja.

Veliko izdelkov Sevškovih da-
nes torej potuje izven regij-
skih in državnih meja, a vse se 
je začelo z neštetimi šiviljski-
mi vbodi mame Jožice in oče-
ta Ivana.
 Bojana Mavsar

Jožica�Sevšek�nam�je�ob�obisku�predstavila�način�in�pripomoč-
ke za izdelavo pokrival.

Miro Sevšek nadaljuje dru-
žinsko�obrt.

24. februarja se je pri KGZS, Kmetijska svetovalna služba, začel 
vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike, ki bo tra-
jal do vključno 6. 5. 2022. Pred oddajo zbirne vloge na KGZS mo-
rajo vlagatelji urediti podatke v Registru kmetijskih gospodar-
stev (RKG), kar se naredi na upravnih enotah. Na Upravni enoti 
Krško priporočajo, da se stranke za termin urejanja podatkov v 
RKG predhodno naročijo.  Vir: UE Krško

Urejanje podatkov v RKG 
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Direktor Poklicne gasilske 
enote (PGE) Krško Aleš Sto-
par je ob otvoritvi povedal, da 
so se v nekaj mesecih po do-
končani izgradnji že dodobra 
udomačili v ta hip enem najso-
dobneje opremljenih gasilsko-
-reševalnih centrov v državi, v 
katerem so na 3.000 m2 upo-
rabne površine poleg funkci-
onalnih in sodobno opremlje-
nih prostorov poklicne enote 
in Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Videm ob Savi 
umeščeni tudi prostori za de-
lovanje posameznih služb, ki 
delujejo v sistemu zaščite in 
reševanja na nivoju mestne 
občine (Gasilska zveza Krško, 
Civilna zaščita). Danes je v po-
klicni gasilski enoti, ustano-
vljeni 1. marca 1980 kot Samo-
upravna interesna skupnost 

varstva pred požari, zaposle-
nih 53 gasilcev, ki izvajajo 24-
urno gasilsko reševalno služ-
bo za potrebe zagotavljanja 
zaščite in reševanja na obmo-
čju mestne občine, preko skle-
njenih pogodb za gospodarske 
subjekte ter po pogodbi z Mi-
nistrstvom za obrambo na šir-
šem območju Posavja.  

Gasilski dom za nova desetletja
KRŠKO – Direktor Poklicne gasilske enote Krško Aleš Stopar, župan Mestne občine Krško mag. Miran 
Stanko in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But so 23. februarja uradno predali 
namenu dozidan in obnovljen gasilski dom, v katerem imajo prostore tudi videmski prostovoljni gasilci.

»Enota opravi več kot 300 in-
tervencij letno, poleg že nave-
denega pa izvaja veliko pre-
ventivnih dejavnosti, kot so 

strokovna usposabljanja, pre-
ventivni obhodi po podjetjih, 
meritve hidrantnih omrežij, 
servis ročnih gasilnih apara-
tov, vzdrževanje in servisiranje 
izolirnih dihalnih aparatov in 
vodoodpornih oblek ter mno-
go drugih posebnih specialnih 
storitev. Obenem je obnovljen 
in dograjen objekt tudi simbol 

nadaljnjega razvoja gasilstva v 
regiji Posavje. Mestna občina 
Krško kot ustanoviteljica jav-
nega zavoda, gospodarstvo in 
naši pogodbeni partnerji se 
namreč zavedajo, da je visoka 
požarna varnost pomemben 
del današnjega življenjskega 
sloga, kulture in dokaz odlič-
nosti,« je dejal Stopar.

Kot je ob tem povedal župan 
MO mag. Miran Stanko, je 
bila naložba, ki je bila v celoti 
financirana iz občinskega pro-
računa v višini okoli 3,2 mio 
evrov, izvedena v dveh letih, za 
objektom pa je predvidena še 
izgradnja regijskega vadbene-
ga poligona, za katerega je me-
stna občina že zagotovila tako 
prostor kot pridobila gradbe-
no dovoljenje, projekt pa bo 
realiziran v sodelovanju z Ga-
silsko zvezo Slovenije. Župan 
je med drugim še dejal, da bo 
obnovljen in dograjen gasilski 
dom, ki je opremljen po najviš-
jih standardih, predvidoma za-
gotavljal poklicni gasilski enoti 

in ostalim uporabnikom boljše 
pogoje dela vsaj še prihodnja 
štiri desetletja. Zadovoljstvo 
ob novo pridobljenih prosto-
rih s pripadajočimi garažami 
za vozni park PGD Videm ob 
Savi, ki v 134-letnem delova-
nju prvenstveno deluje prav 
za potrebe posredovanj na le-
vem predelu mesta, širše pa se 
vključuje v usposabljanja, tek-
movanja in druge aktivnosti 
GZ Krško, je izrazil tudi pred-
sednik društva Ivan Učanj-
šek: »Za nas je dejstvo, da os-
tajamo na istem prostoru kot 
do sedaj, to je poleg poklicne 
gasilske enote, izrednega po-
mena, saj nam je s tem omo-
gočeno dodatno izobraževanje 
in srečevanje z izkušenimi pro-
fesionalnimi gasilci. Naše dru-
štvo ima okoli 30 operativnih 
gasilcev (skupno nekaj čez 140 
članov, op. p.), od tega jih je 
osem usposobljenih za inter-
vencije z dihalnimi izolirnimi 
aparati, dva z motorno žago, 
šest za posredovanja v zaprtih 
prostorih, v prostovoljni enoti 
pa imamo tudi tri usposoblje-
ne bolničarje.« 

Poleg navedenih sta zbra-
ne na otvoritveni slovesnosti, 
ki jo je povezoval Sandi Lek-
še, glasbeni program pa iz-
vedli violinist Luka Dukarić 
in harmonikar Tomaž Roža-
nec ter ženska vokalna zased-
ba Mavrice iz Podbočja, nago-
vorila in čestitala za pridobitev 
tudi predsednik Gasilske zveze 
Slovenije Janko Cerkvenik in 
predsednik Združenja sloven-
skih poklicnih gasilcev Miran 
Korošak.
� Bojana�Mavsar,�
� foto:�Vesna�Vodeb

Potem�ko�so�(z�leve)�Aleš�Stopar,�Darko�But�in�Miran�Stanko�
tudi�uradno�predali�objekt�namenu,�so�si�lahko�udeleženci�
otvoritvene slovesnosti prostore tudi ogledali.
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Obnovljen�objekt�je�eden�najsodobnejših�gasilsko-reševalnih�
centrov�v�državi�(foto:�Mestna�občina�Krško).

Kot vsako soboto je bila tudi 
tokrat tržnica dobro obiskana, 
na njej so bile prisotne tako 
tradicionalne stojnice z izdel-
ki za osebno nego, suho robo, 
raznoraznimi sirupi, mesnimi 
izdelki, sadjem in zelenjavo ter 
oblačili in še bi lahko naštevali. 
Da pa je bilo moč čutiti pravo 

Tržnica z maškarami in krofi 
KRŠKO – Na pustno soboto, 26. februarja, je videmska tržnica znova zaživela v pustnem vzdušju; obiskale 
so jo številne maškare, obiskovalci tržnice pa so se lahko posladkali z odličnimi krofi. Dogodek sta organi-
zirala Center za podjetništvo in turizem Krško ter Občina Krško.

pustno vzdušje, je tokratna po-
nudba obsegala tudi sveže pe-
čene krofe, Aktiv podeželskih 
žena »Sv. Anton« iz Gorenjega 
Leskovca pa je mimoidočim 
ponujal tudi druge sveže pe-
čene pustne dobrote.
Karl Vertovšek iz Centra za 
podjetništvo in turizem Krško 

je za naš časopis povedal na-
slednje: »V časih pred koro-
no se je bistveno več dogajalo. 
Trudimo se, da takšen dogo-
dek, kot je današnji, ne zamre, 
ko se ukrepi še bolj sprosti-
jo, pa bomo seveda 'štartali še 
bolj na polno'. Upamo, da bo 
kmalu spet naraslo zanimanje 

s strani ponudnikov na tržnici, 
saj je v tem času marsikdo že 
kar obupal. V bodoče si želimo, 
da tovrstni dogodki spet zac-
vetijo, vključno z Velikonočnim 
sejmom, ki je tudi praktično že 
pred vrati.« 

 A. Kališnik
Navihane� maškare� ob� eni� izmed� privlačnih� stojnic� na�
videmski�tržnici.

Aktiv�podeželskih�žena�»Sv.�Anton«�iz�Gorenjega�Leskovca�je�
obiskovalcem�ponudil�sveže�pečene�pustne�dobrote.

ZDOLE – Člani Turistično hortikulturnega društva Zdole so 
se 25. januarja zbrali v tamkajšnjem novem Domu krajanov 
in opravili 27. redni letni zbor društva. 

Predsednica THD Zdole Romana Žnideršič, ki je vodenje 
društva nastopila septembra 2021, je povzela dogodke in aktiv-
nosti preteklega leta. Društvo je kljub epidemiološkim ukrepom 
in za društva izredno težkem položaju izvedlo večino aktivnosti, 
ki so v 27 letih delovanja postale tradicionalne. Del dogodkov se 
je odvijal v živo, del njih pa virtualno (objave na Facebook strani 
društva in lokalnih medijih). 
Prisotni člani so sprejeli tudi plan aktivnosti za leto 2022, ki se 
začnejo s tradicionalnim odganjanjem zime oz. pustovanjem. Sle-
dijo praznovanje materinskega dne, krajevnega praznika z oku-
snim jurjevim cvrtjem in zelenim Jurijem, vidovanje z Vidovim 
pohodom itd. Vseskozi si člani društva prizadevajo za urejenost 
kraja, zato večkrat letno organizirajo čistilne akcije in skrbijo za 
tematsko obarvan pozdrav vseh, ki jih pot ponese na Zdole … 
� Vir:�THD�Zdole

Kljub ukrepom so izvedli 
večino načrtovanih aktivnosti

Zbrani�na�27.�zboru�članov�THD�Zdole

PRIČAKUJEMO:
najmanj VI. stopnjo izobrazbe,

znanje srbohrvaškega ter angleškega jezika,

računalniška pismenost,
motiviranost, komunikativnost, natančnost in 
ciljna usmerjenost,

vozniški izpit B kategorije.

Komercialist ter 
Koordinator logistike in proizvodnje.

NUDIMO:
dinamično delovno okolje,

stimulativno plačilo, 
možnost uporabe službenega vozila,
možnost zaposlitve za nedoločen čas,
možnost dodatnega izobraževanja in napredovanja.

Smo mlado in uspešno podjetje z velikim potencialom rasti, ki 
deluje na področju predelave odpadkov. V ekipo vabimo 
sodelavca/ki, in sicer na položaj:

waste, energy, ecology

OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o. , Vrbina 18, Krško

Dodatne informacije na tel. št.: 07 33 44 606.
Vašo vlogo za zaposlitev pričakujemo do 20. 3. 2022 na el.

naslov: info@oe-eko.si. 
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V Trubarjevem domu upoko-
jencev so v sklopu januarskega obiska vlade v Posavju mi-
nistru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Janezu Ciglerju Kralju predstavili načrt ureditve sodobne-
ga prezračevalnega sistema s filtriranjem zraka, kar bo vpli-
valo na dodatno kakovost bivanja.

»Lanskoletni vzrok za velik iz-
bruh okužb v Trubarjevem 
domu upokojencev je bil neu-
činkovit prezračevalni sistem, 
zato se je vodstvo doma odločilo 
za novo, večjo investicijo, vred-
no slabega pol milijona evrov. Z 
njo bodo dobili sodoben prezra-
čevalni sistem s filtriranjem zra-
ka, tako da bodo stanovalke in 
stanovalci in zaposleni bolj od-
porni na morebitne epidemije,« 
je po zaključenem delovnem se-
stanku z vodstvom doma starej-

ših v Loki pri Zidanem Mostu dejal minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki ga je 
razveselil tudi podatek, da je cepljenih 97 % stanovalcev, zapo-
slenih pa 80 %. Omenil je še, da na ministrstvu namenjajo ve-
liko pozornosti izboljšanju bivanjskih pogojev ostarelih in v ta 
namen imajo »odprtih« 108 investicij po vsej Sloveniji, za dol-
gotrajno oskrbo so podelili 1300 mest v koncesijskih domovih 
pred dobrega pol leta, kmalu pa bo objavljen javni razpis še za 
1100 mest. »Še vedno je v veljavi interventni ukrep pomoči za 
kadre v domovih za starejše, kar bo izziv za nekaj naslednjih let 
– pridobitev ustreznih kadrov, ki bodo lahko skrbeli za starejše,« 
je še nanizal nekaj podatkov ter zaključil, da prihodnost starej-
ših ni bivanje v institucionalnih ustanovah, temveč v drugih ob-
likah oskrbe, kar je v skladu s sodobnim zakonom o dolgotrajni 
oskrbi. »Večina ljudi si želi ostati doma in imeti doma vso pod-
poro,« je zaključil pogovor. 
 S. Radi

»Odločitve za večje posege v 
prostor so praviloma zelo zah-
tevne in terjajo veliko mero 
odgovornega razmisleka. To 
je Občino Sevnica vodilo pri 
odkupu propadajoče hiše na 
naslovu Florjanska ulica 1 v 
starem mestnem jedru Sev-
nice, ki je bila naprodaj dlje 
časa, zanjo pa ni bilo zanima-
nja. Zaradi njene dotrajanosti 
in poškodovanosti je bilo pot-
rebno sprejeti odločitev, ki se 

je udejanila v začetku letoš-
njega leta,« pojasnjujejo odlo-
čevalci, ki so sklenili, da bodo 
star stanovanjski objekt po-
rušili. »Iz pridobljenega kul-
turno-varstvenega soglasja 
za odstranitev objekta sledi-
jo ugotovitve, da je bil objekt 
večkrat poplavljen, njego-
va statična stabilnost pa po-
rušena. K močni dotrajanosti 
je pripomogla prisotnost vla-

Porušena hiša – nov videz
SEVNICA – V drugi polovici januarja je potekalo v starem sevniškem mestnem jedru (ob vstopu v Florjan-
sko ulico) rušenje že dalj časa nenaseljene in propadajoče stanovanjske hiše. Odzivi ob odstranitvi objek-
ta, ki je bil zgrajen v zadnji četrtini 18. stoletja, pred leti pa ga je odkupila Občina Sevnica, so različni.

ge, ki je povzročila prepere-
lost zidov objekta, prav tako 
stropne in strešne konstruk-
cije. Objekt tlorisne površi-
ne 161 kvadratnih metrov je 
imel zgolj 29 kvadratnih me-
trov pripadajočega zemljiš-
ča ob objektu,« sledi nadalj-
nje pojasnilo, ki se zaključi, da 
bo treba po dokončni odstra-
nitvi objekta pristopiti k celo-
viti ureditvi tega dela starega 
sevniškega mestnega jedra, v 

katerem se nahaja najstarejša 
sevniška ulica, v kateri je tudi 
lepo ohranjena ter vzdrževa-
na nekdanja kovačija druži-
ne Staroveški. »Vsi nadaljnji 
posegi se bodo izvajali skla-
dno s pogoji in soglasjem Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine, saj gre za pomemben 
del urbanistične zasnove trga, 
ki je ključen za vse bodoče na-
črte na območju tega križišča. 

Bo pa odprtost prostora širo-
ko odprla dostop doslej slabo 
pregledne vpadnice na držav-
no cesto in omogočila ureditev 
pločnika. Pa tudi ureditve hor-
tikulturno obogatenega pros-
tora, ki bo bistveno bolj ugle-
dno služil temu delu mesta,« 
je del novih načrtov ureditve 
praznega prostora.

Nadstropna vogalna hiša  
s triosno fasado

»Nadstropna vogalna hiša s 
triosno fasado je bila zgrajena 
v zadnji četrtini 18. stoletja, 
po velikem požaru leta 1763. 
Na eni strani je mejila na uli-
co, na drugi, zahodni strani 
na Florjanski potok, ki je tekel 
ob hiši. V zadnjem požaru leta 

1854 je hiša ponovno pogore-
la, nato je bila močno predela-
na. Sevničani jo večinoma poz-
namo pod imenom Irgoličeva 
hiša, najstarejši med nami pa 
poznajo njeno še starejše ime – 
Šmukova hiša,« predstavlja na-
stanek stare trške hišo ob vho-
du v Florjansko ulico Oskar 
Zoran Zelič ter doda, da je 
Šmuk-Irgoličeva hiša s svojo 
ulično maso ustvarjala znači-
len prostorski poudarek v sti-
čišču glavne trške in ozke preč-
ne Florjanske ulice. »Z njo smo 
Sevničani izgubili še eno pričo 
sevniške preteklosti, vzhodni 
del trga pa stavbo s prvenstve-
no ambientalno vrednostjo,« 
zaključi vesten raziskovalec 
sevniške preteklosti. 
 Smilja Radi

Šmuk-Irgoličeva�hiša�okoli� leta�1977�(hrani:�Oskar�Zoran�
Zelič).

Na�stičišču�regionalne�in�prečne�ozke�Florjanske�ulice�čaka�
prazen prostor na novo ureditev.

Uredili bodo prezračevalni sistem

Janez Cigler Kralj

Mednarodni dan boja proti 
otroškemu raku je svetov-
na kampanja, ki ozavešča o 
raku v otroštvu in mlados-
ti. Leta 2002 ga je ustanovi-
la mednarodna organizaci-
ja International Childhood 
Cancer Day, ki se zavzema 
za napredno zdravljenje in 
oskrbo ter spodbuja k več-
jemu razumevanju težav, s 
katerimi se srečujejo druži-
ne otrok in mladostnikov v 
času zdravljenja ter po zdra-
vljenju.  
Simbol boja proti otroške-
mu raku je zlata pentlja. 
Zlato je plemenita kovina. 
Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen upanja 
in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom. Zlato mora sko-
zi ogenj, da postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot 
Junakov – otrok z rakom. Po vseh težavah in bolečinah, ki jih iz-
kusijo, so močnejši in pogumnejši, zato jih imenujemo Junaki z 
veliko začetnico. 
Društvo Junaki 3. nadstropja, ki so ga ustanovili starši otrok z 
rakom, za ta dan organizira vseslovensko akcijo ozaveščanja o 
raku pri otrocih. K sodelovanju so povabili vse slovenske obči-
ne in ostale lastnike, da 15. 2. objekte po celi Sloveniji osvetlijo z 
zlato oz. rumeno barvo in tako izkažejo podporo Junakom in Ju-
nakinjam - kot poimenujejo otroke z rakom. V Radečah smo tudi 
letos s tem namenom v rumeno barvo osvetlili varno pot pod OŠ 
Marjana Nemca Radeče in se tako spomnili in opomnili na otro-
ke in mladostnike, ki se spopadajo s to boleznijo. S strani društva 
Junaki 3. nadstropja je občina prejela zahvalo za sodelovanje. 

� Vir:�Občina�Radeče

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
ZKme - 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 
22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radeče za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 49/15) in Odloka o pro-
računu Občine Radeče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/2021), 
Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA 

IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI RADEČE ZA LETO 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2022 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 20.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo 
1.1 Posodabljanje kmetij (14. člen) 16.000,00 €
2.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen) 2.000,00 €

2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen) 
 1.000,00 €

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen) 500,00 €
POMOČI DE MINIMIS
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. 
člen) 500,00 € 

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI
Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v 6. členu zgoraj nave-
denega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020.

3. ROK ZA PRIJAVO
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 18. 3. 2022 na na-
slov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upo-
števane bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 18. 3. 
2022. Pošiljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno od-
dane s priporočeno pošto do 18. 3. 2022 (datum poštnega žiga na 
dan 18. 3. 2022). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali 
NALOŽBE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – PRENOS ZNANJA«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAVAROVALNE PREMIJE«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – »DE MINIMIS«

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 23. 3. 2022.
Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o za-
vržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Radeče najpozneje v 
roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običajen 
način: na oglasnih deskah na območju občine Radeče, na E-Posav-
je in v neskrajšani obliki na spletni strani Občine Radeče na naslo-
vu: http://www.radece.si/.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
čini Radeče – Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800).

� OBČINA�RADEČE

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

Občina Radeče sodelovala pri 
ozaveščanju ob mednarodnem 
dnevu boja proti otroškemu raku
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KALIŠEVEC – V Društvu malih vinogradnikov Kališevec, v kate-
rega se od ustanovitve dalje v letu 2012 povezujejo vinogradni-
ki, ki na nekaj čez 300 m visokem pobočju Kališevca obdelujejo 
vinogradniške površine, so 18. februarja izvedli tradicionalni po-
hod z baklami. Na krožno pot med vinogradi in zidanicami je 35 
pohodnikov, v društvo je sicer včlanjenih nekaj več kot 40 članic 
in članov, krenilo izpred kapelice v kraju, v nadaljevanju pohoda 
pa so opravili postanek z degustacijo vin in pogostitvijo pri šestih 
zidanicah, pri zadnji pa zaokrožili društveni pohod z druženjem 
pohodnikov dolgo v noč. Kot je povedal predsednik vinogradni-
škega društva Franci Zupančič, so bili udeleženci nad letošnjim 
pohodom še posebej navdušeni, saj so tovrstna druženja v zad-
njih dveh letih koronskih ukrepov že zelo pogrešali. Pohod z ba-
klami je ena izmed tradicionalnih prireditev v društvu, v katerem 
prirejajo tudi razna predavanja in praktične prikaze vinogradni-
ških del, ocenjevanje vin pa tudi različne ekskurzije in druženja 
med člani in vaščani.� B.�M./vir�in�foto:�DMV�Kališevec

Od zidanice do zidanice z baklami

Kot nam je povedal predsednik 
društva Zlatko Filej, so se 
pred osmimi leti odločili usta-
noviti društvo, da bi na različ-
nih dogodkih, katerih glavni 
poudarek je druženje, obuja-
li spomine na leta vojske v Bi-
leći, šoli za rezervne častni-
ke pehote, ki je delovala od 
leta 1956 do 1992. »Spomini 
na vojsko so nekaj posebnega. 
Ko se dobivamo, vedno krožijo 
naše zgodbe, kako je bilo tak-
rat v Bileći. Enkrat je neka go-
spa vprašala, kaj je to za ena 
vojska, in ji je druga odvrnila: 
'To ni vojska, to so Bilečanci.' 
In res, Bileća nas je naučila živ-
ljenja,« je dejal in še omenil, da 
je bilo kar 90 % poveljujočega 
kadra Teritorialne obrambe 
Bilečancev, zato jih Slovenska 
vojska spoštuje. Vodilni kadri, 
izšolani kot častniki v Bileći, 
so namreč povsod po Sloveni-
ji, še zlasti pa v Posavju, uspeš-
no vodili odločilne boje. Sko-
raj vsi so tudi člani združenj 
veteranov vojne za Slovenijo. 
Omenil je še, da so v društvu 
doslej izdali že 590 značk, od 
tega je trenutno 487 aktivnih 
Bilečancev, katerih povpreač-
na starost je nekje 70 let. Zad-

Bileća jih je naučila življenja
RIGONCE – Društvo Bilečanci Slovenija, ki združuje nekdanje vojake, ki so vojaški rok šest, 12 ali 15 mese-
cev služili v vojašnici v Bileći v BiH, se je 14. februarja 2022, na 8. obletnico ustanovitve društva, srečalo 
v občini Brežice. Najprej so se zbrali pri spomeniku v Rigoncah, kjer je padla prva žrtev vojaških bojev za 
osamosvojitev. 

nji član društva je vojsko od-
služil leta 1991.

Člani Društva Bilečanci Slove-
nija so v Dobovo prispeli z vla-
kom, od železniške postaje so 
se z avtobusom odpeljali do 
spomenika padlemu teritori-
alcu Jerneju Molanu v Rigon-
cah, kjer so v postroju najprej 
zapeli svojo himno Bilečanka, 
najstarejši član društva Vlado 
Podgoršek, ki je tudi organizi-
ral srečanje, je skupaj s predse-
dnikom Filejem prižgal svečo, 
nato pa je besedo prevzel upo-
kojeni polkovnik SV, vojni ve-
teran ter vojni in vojaški zgo-
dovinar Mitja Teropšič, ki je 

podrobneje orisal zgodovinske 
dogodke izpred dobrih 30 let. 
Nato so se udeleženci podali 
na voden pohod ob schengen-

ski meji, ki ga je vodil Podgor-
šek, med drugim so se Bile-
čanci ustavili tik ob Sotli, kjer 
so rezalno žico nedavno na-
domestili s panelnimi ograja-
mi. Pri Deržičevih na Velikem 
Obrežu so se pohodniki mal-
ce okrepčali, nato pa si ogle-
dali proizvodnjo, sledilnike 
sončne elektrarne in pravcati 
ranč uspešnega družinskega 
podjetja. Prijeten sončen dan 
so sklenili z obiskom Lovske-
ga muzeja družine Polovič. Ob 
zaključku je sledil še »bilečan-
ski« klepet v Termah Paradi-
so in nato odhod domov spet 
z vlakom.
 Rok Retelj

Posavski�Bilečanci�pri�spomeniku�v�Rigoncah

Po dolgih letih prizadevanj, da 
bi lahko tudi v Posavju izvaja-
li katerega od srednješolskih 
programov s področja zdra-
vstva, je SIC Brežice pristojno 
ministrstvo v letu 2020 ven-
darle dodelilo nov štiriletni 
program zdravstvena nega 
(poklic znan kot ’srednja me-
dicinska sestra’). Ob tem pa 
šoli ministrstvo ni dodelilo 
nobenih dodatnih sredstev za 
opremo specializiranih učilnic, 
v katerih je tudi precej draga 
oprema, s pomočjo katere se 
simulira čim bolj realno bol-
nišnično okolje. Kot pravi rav-
nateljica SIC Brežice dr. Mojca 
Tomažin, so z izvajanjem pro-
grama začeli dobro pripravlje-
ni, tudi po zaslugi donatorjev, 
ki so – na predhodno prošnjo 
– s sredstvi pomagali opremi-
ti prvo specializirano učilnico, 
ki je prvenstveno namenjena 
praktičnemu pouku zdravstve-
ne nege in nujne medicinske 
pomoči. SIC Brežice se ob tej 
priložnosti še enkrat zahva-
ljuje donatorjem, ki so se jim 
na šoli zahvalili tudi tako, da je 
seznam donatorjev z zahvalo 
izobešen na steni v specializi-
rani učilnici, ki so jo pomagali 
opremiti. Na seznamu so: Ob-
čina Brežice, I.H.S. industrijski 
manipulacijski sistemi Krško 
d.o.o., ATHOS Elektrosistemi 
d.o.o., AFP d.o.o. Dobova, Dela-

Izobražujejo domač kader
BREŽICE – Na Strokovno izobraževalnem centru (SIC) Brežice bodo v tem letu vpisovali že tretjo generacijo 
dijakov v zadnjem na novo pridobljenem programu zdravstvena nega. Na šoli so morali med drugim zago-
toviti učilnico za praktični pouk, kar jim je uspelo s pomočjo donatorjev, a ena zaradi vedno večjega števila 
dijakov v prihodnosti ne bo zadostovala.

vska hranilnica d.d. Ljubljana, 
Termoelektrarna Brestanica 
d.o.o., OO Sviz Posavje, Opti-
ka Keber – Keber Damjan, s.p.

Učiteljica strokovno-teoretič-
nih predmetov v programu 
zdravstvena nega Jasna De-
vič, DMS, poudarja, da je tre-
ba izkoristiti potencial dijakov 
v domačem okolju. »Prednost 
šole je, da izobražujemo kader, 
ki bo skrbel za nas in se zapos-
lil v eni izmed zdravstvenih 
ustanov v naši regiji. Najbolj 
pomembna je stroka, da dijake 
naučimo, kako prenesti teore-
tično znanje v prakso, da bodo 
znali reševati kompleksne na-
loge v realnem življenju,« po-
jasni in doda, da se dijaki v 
specializirani učilnici učijo iz-
vajati vse postopke in pose-
ge ter intervencije zdravstve-
ne nege za pomoč bolniku pri 
temeljnih življenjskih aktiv-
nostih. Dijaka 2. letnika zdra-
vstvene nege Jurij Zbašnik in 
Nika Krejan sta povedala, da 
sta se za ta program odločila, 
ker ju veseli delo z ljudmi in bi 
rada delala v zdravstvu, prak-
tični pouk pa se jima zdi zelo 
zanimiv in uporaben. Poleg 
tega kot prednost izpostavlja-
ta bližino šole, tako da sta prej 
doma in imata dovolj časa za 
učenje. 

Radi bi opremili še več 
specializiranih učilnic

V naslednjem šolskem letu 
bodo v 1. letnik novega pro-
grama vpisali že tretjo ge-
neracijo bodočih tehnikov 
zdravstvene nege, zato že pri-
čenjajo z aktivnostmi, da za-
gotovijo še eno specializira-
no učilnico za zdravstveno 
nego in nujno medicinsko po-
moč, do začetka šolskega leta 
2022/2023 nameravajo zago-
toviti tudi še dve specializirani 
učilnici za praktični pouk vse-
bin, povezanih z zdravstveno 
nego otroka in mladostnika. 
Po besedah ravnateljice se na 
šoli trudijo kakovostno zasta-

viti program in se odzivati na 
potrebe lokalnega okolja ter 
verjamejo, da bodo z lokalni-
mi delodajalci lahko uspešno 
sodelovali tudi pri organizaciji 
PUD (praktičnega usposablja-
nja pri delodajalcu), kar pride 
na vrsto v 3. in 4. letniku pro-
grama. Več kot dobrodošla bo 
tudi finančna oz. materialna 
pomoč pri opremljanju specia-
liziranih učilnic, zato se ponov-
no s prošnjo za pomoč obrača-
jo na celotno Posavje (podjetja, 
samostojne podjetnike, obči-
ne …). Vsi kontakti so na šol-
skih spletnih straneh, za odziv 
pa se vnaprej zahvaljujejo.
 Rok Retelj

Dijaka�Nika�Krejan�in�Jurij�Zbašnik�z�učiteljico�Jasno�Devič�v�
specializirani�učilnici�za�praktični�pouk

Društvo upokojencev Krško, 
Cesta 4. julija 57, Krško

vabi članice in člane na 

REDNI VOLILNI ZBOR, 
ki bo v soboto, 5. marca 2022, 

ob 10. uri v Kulturnem domu Krško.

Vljudno vabljeni!

Jelše 5, 8273 Leskovec pri Krškem, tel: 07 49 77 661, mail: info@instalaterstvo-gorenc.si

041 690 310

www.instalaterstvo-gorenc.si

• dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo
• inštalacije in adaptacije centralnega ogrevanja
• izvedbe talnega in stenskega ogrevanja
• montaža različnih vrst kotlov 
• plinske inštalacije
• vodovodne inštalacije 
• klima�zacija 
• rekuperacijsko prezračevanje

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
  mletje vej in prezračevanje trave
 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

BUKOŠEK – KS Zakot - Bukošek - Trnje, ki zajema naselje Buko-
šek in del naselja Brežice, ima novo spletno stran – www.zbt.si. 
Predsednik sveta KS Rok Capl je novo stran pospremil z beseda-
mi: »Uresničili smo željo, s katero bodo lahko krajanke in krajani 
spremljali aktualno dogajanje v našem kraju na sodoben način. 
Veselim se vseh predlogov, idej in pobud, ki jih je sedaj možno 
posredovati preko spletnega obrazca. Želim si, da v naši krajev-
ni skupnosti skupaj soustvarjamo življenje.«
 Vir: KS Zakot - Bukošek - Trnje

KS Zakot - Bukošek - Trnje
z novo spletno stranjo
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PROIZVODNJA – FEBRUAR 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr.

PB1* TG - - 353 - 10 - 1 -

PB 4* TG 0 - 52 - 1 - 2 -

PB 6 ZP <1 - 47 50 1 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski blok
PB1, PB4, PB6 994.279 24 9

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

V podjetju Numip ste lani 
obeležili 25 let delovanja. 
Če se izrazim v športnem 
žargonu: v kakšni 'formi' ste 
dočakali ta lep jubilej?

Mislim, da kar v izjemni. V 
mojem prvem mandatu smo 
si zadali strateško-poslovni 
načrt in presegli praktično vse 
zastavljene številke. Prihodke 
in profitabilnost smo povišali 
na nivo, kjer si lahko privošči-
mo vlaganja v področja, ki jih 
smatramo za zanimiva in per-
spektivna za nadaljnjo rast 
podjetja. Predvsem me vese-
li, da lahko izbiramo bitke, oz. 
da se imamo možnost odloča-
ti kam se usmerjati v prihod-
nje. Ob tem smo veliko naredili 
tudi na kompetencah naših za-
poslenih oz. na bazi naših so-
delavcev.
Naj ob tem dodam, da je treba 
Numip razumeti praktično kot 
skupino, saj smo 100-odstotni 
lastnik hčerinskega podjetja Q 
Techna, ki se prav tako uspeš-
no razvija. Naše dejavnosti vi-
dimo kot zelo komplementar-
ne in kot skupina lahko na trgu 
zelo uspešno ponujamo večje 
in bolj kompleksne pakete sto-
ritev.

Pravite, da ste v zadnjih pe-
tih letih zabeležili uspešen 
razvoj in rast poslovanja s 
poudarkom na uravnoteže-
nju dveh programov, jedr-
ske energetike in farmacije. 
Kakšno je zdaj razmerje med 
tema dvema področjema?

Kot vemo, je Numip nastal iz 
potrebe po podpori Jedrski 
elektrarni Krško, torej smo 

zgodovinsko izhajali iz tega 
področja. Smo pa z mojim pri-
hodom začeli veliko bolj sis-
tematično delati na področju 
farmacije, ki je bilo prej bolj 
obrobno. V tem obdobju nam 
je uspel precejšen dvig kompe-
tenc in prepoznavnosti na tem 
trgu, tako v Sloveniji kot širše. 
V letošnjem letu načrtujemo, 
da bomo že kar slabo polovico 
prihodkov ustvarili na podro-
čju farmacije, kar je tudi cilj. 
Dolgoročno želimo razvijati 
dva uravnotežena programa. 
Z izvedbo bolj kompleksnih 
projektov smo tudi na podro-
čju farmacije spoznali, da se je 
na določenih elementih smi-
selno razširiti po vrednostni 
verigi. Tlačne posode za far-
macijo so zagotovo eno od 
področij, na katerih smo vide-
li našo priložnost, tako da smo 
vzpostavili lastno proizvodnjo. 
Pri tem zasledujemo dva cilja, 
prvi je boljša stroškovna učin-
kovitost, drugi pa manjša od-
visnost od dobaviteljev teh 

Tine Ogorevc, direktor podjetja Numip

Vlaganje v ljudi in razvoj ostaja prioriteta
KRŠKO – Podjetje Numip že 25 let deluje na področju jedrske in konvencionalne energetike ter farmacije in procesne industrije. Kljub sedežu v Ljubljani še vedno 
velja za krško podjetje, od septembra 2017 pa ga vodi Tine Ogorevc, ki so mu lastniki minulo jesen zaupali drugi štiriletni mandat direktorja. 

zelo pomembnih komponent. 
V tem trenutku že poteka izde-
lava posod za izvedbo večjega 
projekta za tujega naročnika.

Beležite tudi kontinuirano 
rast števila zaposlenih, kaj-
ne?
Sorazmerno z rastjo prihod-
kov seveda dvigujemo tudi 
število zaposlenih in v prin-
cipu smo v zadnjem obdob-
ju kontinuirano rasli. Ob mo-
jem prihodu nas je bilo skoraj 
80, lansko leto smo zaključili 
pri številki 92, letos pa name-
ravamo zaposliti še vsaj 15 lju-
di, kar pomeni, da bomo prvič 
v zgodovini podjetja presegli 
številko 100. 

Veliko se govori o primanj-
kljaju delovne sile, je tudi 
pri vas težko dobiti nove, 
ustrezno usposobljene so-
delavce?

V našem primeru je morda to 
še malo težje, še zlasti, če go-
vorimo o bolj zahtevnih delov-
nih mestih, kjer pride do izraza 
specifika področij, na katerih 
delamo. V Sloveniji se je ne-
mogoče formalno izobraziti 
denimo za projektnega vodjo 
na področju jedrske industri-
je ali za izvedbenega inženirja 
na tem področju. Zato je treba 
že v zgodnji fazi začeti vlagati v 
ljudi, razvijati njihove kompe-
tence in pridobivati izkušnje. 
V tem kontekstu to ni enostav-
no. Vemo, da je tudi konkuren-
ca na tem področju precejšnja. 
Verjamem, da bo tudi ta cilj, to-
rej zaposliti 15 ljudi, vsekakor 
izziv, se pa sistematično trudi-
mo delati na kakovosti delov-

nega okolja, razvoju zaposle-
nih in že zaznavamo, da Numip 
postaja vedno bolj privlačno 
podjetje za vse vrste kadrov. V 
prihodnje si želimo vključeva-
ti več ljudi iz lokalnega okolja. 
Zdi se mi, da na ta način, sko-
zi dobra delovna mesta, konti-
nuirano delo in zahtevne pro-
jekte, v katerih zaposleni tako 
strokovno kot osebno rastejo, 
najbolj neposredno prispeva-
mo k razvoju mesta in regije, v 
končni fazi pa tudi države.
Je pa res tudi, da počasi raz-
mišljamo o tem, da se bomo 
morali začeti ozirati čez mejo. 
Rast podjetja namreč absolu-
tno temelji na razvoju poslov 
v tujini in v tem kontekstu bo 
treba razmišljati tudi o kadrih 
iz tujine in si na ta način pove-
čati kadrovsko zasedbo.

Ko že govoriva o kadrih – ko-
liko in na kakšne načine so-
delujete z izobraževalnimi 
ustanovami, predvsem v lo-
kalnem okolju?

Sodelujemo. Vzpostavljen ima-
mo sistem mentorstva, štipen-
diramo tako dijake kot štu-
dente, sodelujemo pri dnevih 
odprtih vrat, ponujamo mož-
nost opravljanja delovne pra-
kse, pomagamo z raznimi do-
nacijami ipd. Zavedamo se 
priložnosti, da vključujemo 
mlad kader iz lokalnega oko-
lja, hkrati pa odgovornosti, da 
poskrbimo in pomagamo tem 
ustanovam, da so bolj privlač-
ne za talentirane mlade ljudi. 
Poleg tega je zelo pomembno, 
kako bomo poskrbeli, da se 
bodo visoko izobraženi mladi 
strokovnjaki vrnili v Posavje 
in prevzemali vidno vlogo pri 
nadaljnjem razvoju naših pod-
jetij.  

Kako pomemben pa je za vas 
projekt izgradnje JEK 2?

Pri tem je morda pomembno 
razumeti dve zadevi. Prvič: go-
spodarstvenikom je zagoto-
vo jasno, moralo pa bi biti tudi 
širši javnosti, da je zanesljiva 
in cenovno konkurenčna oskr-
ba z električno energijo osno-
va, bolj kot kadar koli prej v 
zgodovini, za konkurenčnost 
gospodarstva v svetu. Na nek 
način govorimo o energetski 
suverenosti, ki postaja ved-
no bolj pomemben gradnik 
neke splošne suverenosti dr-
žave. In drugič: zavezani smo 
k zniževanju ogljičnega odtisa 
in razvoju brezogljične druž-
be. Evropska komisija je pred 
kratkim sprejela dopolnjen de-
legiran akt, v katerem sta ze-
meljski plin in jedrska energija 
omenjena kot prehodni zeleni 
dejavnosti. V tem kontekstu se 
mi zdi zelo pomembno, da Slo-
venci razumemo, da imamo kot 
dvomilijonska država zelo ve-
lik privilegij, da se lahko odlo-
čamo o morebitni jedrski opci-
ji oz. njenem nadaljevanju. To 
je torej projekt vseh slovenskih 
državljanov, investicija v ener-
getsko suverenost in kot tak-

šen presega programe in cilje 
prejšnje, sedanje ali katere koli 
prihodnje slovenske Vlade.  

Osebno verjamem, da je to vir, 
ki bi si ga marsikatera država 
samo želela, in da bi to pozi-
cijo morali maksimalno dobro 
izkoristiti. Seveda pa bo tre-
ba narediti ustrezno energet-
sko mešanico in vanjo vklju-
čiti tudi ostale obnovljive vire 
energije, v prehodnem obdob-
ju najverjetneje tudi zemeljski 
plin. V Numipu tega ne vidi-
mo zgolj kot priložnost, am-
pak tudi kot odgovornost, da 
bomo znali Slovenci maksimi-
zirati svoj delež pri gradnji je-
drske elektrarne, saj je s tem 
povezano tudi financiranje in 
vprašanje, koliko tega denarja 
bo ostalo v slovenskih podje-
tjih in posledično v slovenskih 
družinah. Mislim, da je Numip 

tukaj močno pozicioniran in 
lahko v prihodnje prevzame 
vlogo integratorja pri izvedbi 
strojnega dela projekta.

Ko omenjate vlogo integra-
torja – že pred leti ste iz-
postavili željo po večjem 
povezovanju podjetij, ki de-
lujete na jedrskem podro-
čju, kako daleč ste s tem?

Že skozi investicijski cikel 
v NEK smo sodelovali z več 
part nerskimi in podizvajal-
skimi podjetji, v zadnjih dveh 
remontih je pod našim vod-
stvom v elektrarni dela izvaja-
lo več kot 400 ljudi. Poleg tega 
smo z boljšim razumevanjem 
določenih tehnologij sposobni 
v izvedbo vključiti še drugačna 
podjetja, imamo pa tudi izku-
šnje s posameznimi partnerji 
v Sloveniji in širši regiji, s kate-
rimi smo izvajali določene sto-
ritve po tujini. Tako to mrežo 
konstantno razvijamo. Dejstvo 
pa je, da če želimo biti res us-
pešni na nacionalni ravni, bo 
treba zelo sistematično vlagati 
v kadre in interne sisteme ter 
se povezovati. 

Je pri tem za vas pomembno, 
ali bo morebitni drugi blok 
gradil ameriški Westinghou-
se ali bo izbrana katera dru-
ga tehnologija?

V Sloveniji imamo izkušnje z 
ameriško tehnologijo in v tem 
kontekstu bi se bilo treba manj 
prilagajati. Prioriteta je, da do-
bimo ponudnika, ki bo cenov-
no konkurenčen ter sposoben 
zagotoviti ustrezno opremo in 
projekt izvesti v dogovorjenih 
rokih. V Numipu in ostalih slo-
venskih podjetjih se bomo pač 
primorani in verjamem tudi 
zmožni prilagoditi kateri koli 
tehnologiji, ki jo bomo izbrali.

Kako realne so po vašem 
mnenju druge, razvijajoče 
se tehnologije pridobivanja 
energije, denimo jedrska fu-
zija, bi se splačalo počakati 
nanje? 

Jedrska fuzija je zagotovo ne-
kaj, kar je že dolgo na mizi. 
ITER je definitivno največ-
ji projekt v svetu na tem po-
dročju in tudi rezultati so zelo 
obetavni, iskreno povedano 
pa mislim, da bo pred letom 
2050 težko govoriti o komer-
cialni rabi te tehnologije. Gre 
za tehnologijo, ki jo bodo oči-
tno izkoriščale šele prihodnje 
generacije, na nas pa je, da se 
čim prej odločimo za ustrezno 
nizkoogljično energetsko me-
šanico, ki nam bo v vmesnem 
obdobju zagotavljala stabilno 
in konkurenčno proizvodnjo 
elek trične energije. Verja-
mem, da bi bilo v tem trenut-
ku za Slovenijo idealno, če bi 
novo jedrsko elektrarno zače-
li graditi že pred desetimi leti.

Kakšna je vaša vizija pod-
jetja Numip čez pet ali de-
set let?

Vizija podjetja je postati med-
narodno prepoznan vrhunski 
izvajalec najzahtevnejših teh-
noloških projektov v jedrski 
energetiki, farmaciji in pro-
cesni industriji. Tukaj mislim, 
da smo na dobri poti in ima-
mo še prostor za razvoj. Vlaga-
nje v ljudi in tehnološki razvoj 
bosta vsekakor ostali naši pri-
oriteti. Če ponazorim s števil-
kami: leto 2017 smo končali s 
približno 7,5 milijonov evrov 
prometa, zdaj smo sposobni 
realizirati več kot dvakrat to-
liko, načrtujemo pa, da bi leta 
2025  presegli 25 milijonov.  

� Peter�Pavlovič

Tine Ogorevc

Skozi dobra delovna mesta, kontinuirano delo 
in zahtevne projekte, v katerih zaposleni tako 

strokovno kot osebno rastejo, najbolj neposredno 
prispevamo k razvoju mesta, regije in države.
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Državnega sekretarja Anto-
na Hareja je pozdravil vod-
ja brežiške enote Boris Bogo-
vič ter mu skupaj s sodelavci 
predstavil Krakovski gozd, naj-
večji strnjeni kompleks nižin-
skih hrastovih gozdov v Slove-
niji (več kot 3.000 hektarjev), 
celotno območje je znotraj Na-
ture 2000. V njegovem osrčju 
je ohranjenih 40 hektarjev kot 
gozdni rezervat z značajem se-
kundarnega pragozda za na-
mene raziskovanj naravnih 
procesov. V njem so pomemb-
na rastišča redkih in ogrože-
nih rastlinskih vrst ter habitati 
dvoživk in ptic. Večina gozdov 
je v zasebni lasti, največji la-
stnik je Škofija Novo mesto, 
ostalo so lastniki z manjšo in 
razdrobljeno posestjo. Kot 
ogrožajoče dejavnike je Bogo-
vič izpostavil spremembe vo-
dnega režima, divjad, glodav-
ce, hrastovo pepelovko, redke 
obrodi odraslih dreves, v zad-
njem letu pa tudi bobra.

»Zaradi intenzivnega suše-
nja posameznih odraslih dre-
ves in predelov gozda so z 
gozdnogospodarskim načrtom 
za Gozdnogospodarsko eno-
ta Krakovo (veljavnost 2016–
2025) načrtovane intenzivne 
obnove gozdov,« je povedal, v 

Želijo si višjih odškodnin za 
lastnike t. i. habitatnih dreves
MALENCE – Pri tamkajšnjem Cvelbarjevem hrastu, drugem najdebelejšem v Sloveniji (najdebelejši je prav 
tako v Posavju, natančneje v Cundrovcu) so predstavniki brežiške območne enote Zavoda za gozdove spre-
jeli državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja.

ta namen pa so v zadnjih letih s 
pomočjo sredstev t. i. Gozdne-
ga sklada uredili sedem objek-
tov obnove z zaščito pred ob-
jedanjem – ograje v skupni 
dolžini 5000 m ter premazi; 
v letu 2021 so prvič uporabili 
pripravek za zatiranje hrasto-
ve pepelovke; čeprav je pouda-
rek na naravnih obnovah, so s 
sadikami doba zasadili skupaj 
6,7 ha. Izpostavil je še slab in-
teres majhnih lastnikov za gos-
podarjenje z gozdom, ki se je 
z možnostjo črpanja sredstev 
gozdnega sklada sicer pove-
čal, vendar prihaja do proble-
ma pri angažiranju ustreznih 
izvajalcev. Za ohranjanje ugo-

dnega stanja kvalifikacijskih 
vrst in habitatnih tipov v Na-
tura 2000 območjih med dru-
gim izvajajo tudi ukrep pu-
ščanja stoječe biomase, kar 
pomeni, da se posebna 'habi-
tatna' drevesa, ki imajo dupla 
in so primerna za gnezdenje 
srednjega detla, lahko s po-
godbo med lastnikom gozda/
drevesa in Zavodom za gozdo-
ve prepustijo naravnemu ra-
zvoju, torej jih lastnik ne sme 
posekati, za to pa dobi finanč-
no odškodnino iz omenjenega 
sklada, ki znaša 23,75 evra/
m3. »Za večji odziv in zanima-
nje lastnikov gozda za sodelo-
vanje pri tem ukrepu menimo, 

da bi morala višina sredstev 
dosegati vsaj tržno ceno pro-
storninskega metra drv,« je po-
vedal Boris Bogovič. Še nekate-
re druge vidike pomembnosti 
Krakovskega gozda so držav-
nemu sekretarju predstavili 
njegova sodelavca Mojca Bo-
govič in Gregor Bogovič, vod-
ja kostanjeviške krajevne eno-
te zavoda Nikola Otaševič in 
Simon Kerin kot predstavnik 
Škofije Novo mesto.

Harej je izpostavil pomen 
skrbnega gospodarjenja z za-
varovanimi gozdovi, čemur 
so namenjena sredstva v že 
omenjenem Gozdnem skla-
du. »S tem omogočamo zaseb-
nim lastnikom, da dobijo neko 
manjšo finančno nadomestilo 
za omejitve glede gospodar-
jenje z gozdovi. Za naslednje 
leto imamo predvidenih mi-
lijon evrov v ta namen, so pa 
seveda sredstva vedno omeje-
na,« je dejal. Cvelbarjev hrast, 
visok 33 metrov in z obsegom 
7,5 metra, ga je impresioniral, 
pri čemer je izpostavil t. i. soci-
alni in turistični potencial na-
ših gozdov in tovrstnih dreves, 
ki dajejo poseben pečat kultur-
ni krajini. 

� Peter�Pavlovič

Posavski gozdarji so sekretarju predstavili gospodarjenje s 
Krakovskim gozdom.

SLOVENSKA VAS – V okviru vladnega obiska v regiji Posavje je 
delegacija vlade v sestavi ministra za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravka Počivalška, ministra za okolje in prostor mag. 
Andreja Vizjaka ter generalnega direktorja Direktorata za in-
ternacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Jerneja Salecla, 
ki sta se ji pridružila še župan in podžupan Občine Brežice Ivan 
Molan in Jure Pezdirc, obiskala podjetje Narayan, najhitreje 
rastoče živilsko podjetje v Sloveniji. Gostje so si ogledali nove 
dele proizvodnje in se seznanili z uspešnim izvajanjem nalož-
be v adaptacijo prostorov, novo avtomatizirano linijo za polni-
tev olja z elementi umetne inteligence in dograditev linije za pol-
njenje rastlinskih krem in masla, ocenjene na 7,7 milijona evrov. 
Iz naslova financiranja sklada regionalnega razvoja bo podjetje 
prejelo 2,8 milijona evrov investicijske spodbude. »Naložba nam 
omogoča širitev kapacitet, nadaljnjo rast, nove zaposlitve, višji 
izvoz ter izboljšanje donosnosti,« je ob obisku pojasnil Mario 
Brumat, generalni direktor podjetja Narayan. Delegacija se je 
seznanila še s prihodnjimi načrti podjetja Narayan, ki 95 odstot-
kov svoje proizvodnje izvozi na več kot 30 trgov v EU in ZDA ter 
načrtuje največjo vertikalno integrirano platformo »od semena 
do mize« za »plant based« (vegansko) prehrano v Evropi. Plat-
forma bo povezovala raziskave in razvoj, regionalne prideloval-
ce osnovnih surovin, proizvodnjo sestavin, proizvodnjo končnih 
izdelkov – rastlinskih nadomestkov mesa in mlečnih izdelkov – 
ter globalni marketing, prodajo in distribucijo.
 P. P./vir: Narayan

Načrtujejo največjo platformo 
za vegansko prehrano v Evropi

Vladna�in�občinska�delegacija�na�ogledu�proizvodnje�podjetja�
Narayan

V okviru humanitarne akci-
je so zbirali tako denarna kot 
materialna sredstva. Pomoči 
potrebnim stanovskim kole-
gom so zbrali 10.000 evrov in 
jim jih tudi nakazali, sredi fe-
bruarja pa so obiskali Petrinjo 
in Sisak ter kolegom simbo-
lično predali zbrana sredstva, 
ob tem pa si ogledali prizo-
rišče uničujočega potresa. 
»Zdajšnja slika Petrinje kaže 
žalostno podobo, saj je večina 
zgradb zapuščenih, ker niso 
primerne za bivanje, obnav-
lja se praktično nič, saj nima-
jo sredstev, obljubljena pomoč 
pri obnovi od države pa ni re-
alizirana. 

Domačini so navkljub tež-
kim razmeram optimistični 
in so veseli vsakršne pomo-
či,« je po vrnitvi z obiska spo-
ročila Janja Starc iz OOPZ Kr-
ško. Kot je še dodala, potres ni 
poškodoval le bivališč, ampak 
tudi poslovne objekte in lokale 
obrtnikov in podjetnikov, ki so 

Hrvaškim obrtniškim kolegom
predali zbrana sredstva
PETRINJA, KRŠKO – Dan po tem, ko je pred nekaj več kot letom dni mesto Petrinja na Hrvaškem prizadel 
močan potres magnitude 6,4 po evropski makroseizmični lestvici, je na pobudo Janje Starc iz Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Krško stekla humanitarna akcija zbiranja sredstev za prizadete obrtnike in 
podjetnike. 

praktično čez noč ostali tako 
brez možnosti opravljanja de-
javnosti. Delavnice in lokale so 
prestavili v kontejnerje in tako 
na skupnem prostoru obratu-
je 90 % petrinjskih obrtnikov, 
razen storitvenih dejavnosti, 
ki ne potrebujejo poslovnih 
prostorov. »Prebivalci in tudi 
obrtniki Petrinje so izredno 

hvaležni vsem, ki so na kakr-
šen koli način pomagali, še po-
sebej so bili veseli naše dona-
cije, saj je v prvem mesecu po 
potresu pomoč prihajala od 
vse povsod, sedaj pa ne več,« 
je še povedala Starc. 

V delegaciji, ki je simbolično 
predala sredstva Združenju 

obrtnikov Petrinja in Obrtni-
ški zbornici Siško-moslavške 
županije, je bil poleg predstav-
nikov Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Krško tudi 
predsednik Obrtno-podjetni-
ške zbornice Slovenija Bran-
ko Meh, tudi v imenu Usta-
nove za humanitarno pomoč 
obrtnikom. Poleg predaje 
zbranih sredstev so poteka-
li razgovori o možnostih so-
delovanja med OZS, OOPZ Kr-
ško, petrinjskimi obrtnimi 
združenji in Obrtniško zbor-
nico Zagreb, ki so dolgoletni 
poslovni partnerji Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Krško. Meh je hrvaškim kole-
gom obljubil nadaljnjo pomoč 
pri odpravi posledic potresa. 
Celotna slovenska delegacija 
je bila enotna, da so sredstva 
prišla v prave roke ter z obču-
dovanjem gleda na stanovske 
kolege, ki so navkljub tež-
kim razmeram optimistični in 
vztrajni. 
 P. P./vir: OOPZ Krško

Med ogledom v potresu porušene Petrinje

KRŠKO – Družbo Kostak so 21. februarja obiskali župan Splita 
prof. dr. sc. Ivica Puljak, podžupan Bojan Ivošević in direktor 
splitske Čistoče Ivica Karoglan. Družba Čistoča opravlja stori-
tve vzdrževanja javnih površin in ravnanja z odpadki na območju 
mest Split in Solin ter občin Podstrana, Klis in Dugopolje. Skup-

no število prebivalcev na tem območju znaša 300.000, v pole-
tnih mesecih pa se število uporabnikov njihovih storitev in s tem 
tudi količine zbranih odpadkov bistveno povečajo zaradi turiz-
ma. »Predstavniki splitskih lokalnih oblasti in družbe Čistoča so 
družbo Kostak obiskali z namenom prenosa dobrih praks v nji-
hovo okolje, saj si prizadevajo za trajnostno ravnanje z odpad-
ki in kakovostne komunalne storitve za prebivalce Splita z oko-
lico,« so ob tem sporočili iz krške družbe. 
Predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, direktor Sek-
torja komunale Jože Leskovar, direktorica Sektorja za ravnanje s 
surovinami Jožica Stegne in vodja Sektorja za razvoj in tehnolo-
gije Ivana Buble so jim predstavili sistem ravnanja z odpadki na 
območju občin Krško in Kostanjevica na Krki ter najnovejše teh-
nologije obdelave odpadkov. Stekli so tudi pogovori o možnos-
ti sodelovanja na področju obdelave odpadkov in prevzema re-
ciklantov v sklopu ustanovitve hčerinske družbe Kostak GTS v 
Zagrebu.  P. P./vir: Kostak

Iz Splita po dobre prakse v Krško

Predstavniki Kostaka v pogovoru z gosti iz Splita

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 5, četrtek, 3. 3. 202212 OKOLJE IN PROSTOR

Če na tem mestu povzamemo 
predstavitev udeleženih pred-
stavnikov Krke: na že obstoje-
čem Krkinem zemljišču, ki ga 
je farmacevtsko podjetje kupi-
lo že leta 2008 in zavzema sko-
raj 17 ha površin med tovarno 
Vipap Videm in Evrosadovi-
mi nasadi v bližini videmske 

obvoznice, namerava družba 
predvidoma v drugi polovici 
letošnjega leta začeti izgradnjo 
proizvodnega obrata Sinte-
za 2 (projekt je bil podrobne-
je predstavljen v prejšnji šte-
vilki Posavskega obzornika). 
Ob 3-etažnem proizvodnem 
objektu Sinteza 2 nameravajo 
na območju kompleksa zgra-
diti še 5-etažni kemijsko-ana-
litski center, pritlični objekt za 
skladiščenje in distribucijo te-
kočih surovin – topil ter čistil-
no napravo za čiščenje odpad-
nih voda. Gradbeno dovoljenje 
ima družba že pridobljeno, v 
teku pa je postopek pridobi-
vanja okoljevarstvenega do-
voljenja s strani Ministrstva 
za okolje in prostor. V krški 
obrat Sinteza 2, z načrtovano 
proizvodnjo 150 ton učinko-

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 Branko Brečko, v sodelovanju s katerim smo pred 
časom opozorili na divja odlagališča odpadkov na območju 
Vrbine, kamor pogosto zahaja s svojim fotoaparatom, tokrat 
pa nam je poslal fotografijo plastične folije, »ki je verjetno 
ostala od nekdanjega nasada jagod v Vrbini in jo voda po-
toka Močnika vsak dan izpira in nosi milijone mikro delcev 
v naše vodotoke«, kot je zapisal. Sporočilo s prošnjo za od-
stranitev je sicer naslovil tudi na Komunalo in Občino Breži-
ce. »Ker Vrbino precej dobro poznam, vam lahko najbolj kri-
tične lokacije plastike v potoku osebno pokažem kadar koli, 
prilagam pa vam nove fotografije, kjer se o navedenem lah-
ko prepričate,« je še dodal Brečko.

Za Sintezo 2 pridobivajo 
še okoljevarstveno dovoljenje
KRŠKO – 16. februarja je v sejni dvorani Mestne občine Krško potekala javna predstavitev projekta načrto-
vane izgradnje obrata tovarne Krka Sinteza 2. Udeležba občanov, četudi je obratovanje tovarne za proizvo-
dnjo farmacevtskih učinkovin v preteklosti dvigalo kar nekaj prahu, je bila izredno skromna. 

vin na letnem nivoju, bo pre-
seljena proizvodnja iz Krkinih 
obratov v Ločni, kjer širitev ni 
več mogoča, s tem pa tudi oko-
li 170 tamkaj zaposlenih, ki se 
bodo vozili na delo v obrat v 
Krškem. Postopoma naj bi v 
Sintezi 2 v skladu s postop-
nim večletnim opremljanjem 
dodatno zaposlili še okoli 200 
ljudi, večinoma naravoslov-
no-tehničnih poklicev, skupno 
pa naj bi obrati v Krškem po 
zaključeni investiciji zaposlo-
vali okvirno 500 oseb.

Neprijetnih vonjav  
naj ne bi bilo več

Tehnični direktor družbe Mar-
ko Lampret, vodja naložbe 
Sinteza 2 (tudi Sinteza 1) An-
drej Kulovec, vodja Službe za 
varstvo okolja Slavko Zupan-
čič in vodja Službe za odno-
se z javnostmi Elvira Medved 
so zatrdili, da bodo vsi objekti 
zgrajeni in obratovali po naj-
višjih standardih varovanja 
zdravja in okolja, ki veljajo za 
farmacevtsko industrijo, z naj-
sodobnejšo opremo, računal-
niškim nadzorom in vodenjem 
procesov. V zvezi z okoljskimi 
vplivi, na katere se je navezo-

valo največ vprašanj poslušal-
cev, so ti zatrdili, da bo tovarna 
obratovala v zaprtem sistemu, 
v katerem so izpusti praktično 
nemogoči. Zrak pred izpustom 
bo prečiščen z absolutno fil-
tracijo, s katero bodo odstra-
njeni vsi prašni delci, sko-
zi toplotno oksidacijo pa bo 
očiščenih več kot 99 odstot-
kov hlapnih organskih snovi. 
Surovine bodo skladiščene v 
zaprtih rezervoarjih, odpadke 
pa bodo tako kot v vseh že do 
sedaj obratujočih obratih pre-

ko vzpostavljenega sistema lo-
čenega zbiranja ter sledljivosti 
odvoza odpadkov od tovar-
ne do končnega mesta prev-
zemali pooblaščeni odjemal-
ci. Za čiščenje odpadnih voda 
nameravajo  zgraditi tudi sa-
mostojno čistilno napravo, pri 
čemer bodo vsi bazeni pokri-
ti in opremljeni s sistemom 
pralnika zraka. Izvajali bodo 
dnevno procesno kontrolo in 
meritve parametrov ter mo-
nitoring prečiščene vode pri 
izpustu v Savo. V zvezi z vo-
njem, ki so ga večkrat zazna-
li občani blokovskih naselij 
na Vidmu ter v predelu Stare 
vasi, je bilo povedano, da sicer 
obstaja majhna, a ne izključu-
joča možnost, do česar pa, če 
je potencialno kriva obstoječa 
proizvodnja, ne bo več mog-
lo prihajati, saj nameravajo že 
do konca tega meseca zagna-
ti novo opremo za termično 
oksidacijo odduhov, s kate-
ro bodo nadomestili trenutno 
delujočo, ki je bila zgrajena 
sočasno z obratom Sinteza 1. 
Naložba v izgradnjo proizvo-
dnje Sinteza 2, spremljajočih 
objektov in infrastrukture je 
ocenjena na več kot 160 mi-

lijonov evrov, po vzpostavitvi 
proizvodnje pa naj bi bila in-
vesticija v celoti zaključena v 
obdobju štirih ali še več let, saj 
bodo obrat postopoma tehno-
loško opremljali glede na pro-
izvodnjo posameznih učinko-
vin, to je snovi ali mešanice 
snovi, namenjenih uporabi v 
proizvodnji zdravil, ki skozi 
obdelavo oz. v postopku proi-
zvodnje postanejo aktivna se-
stavina zdravil. 

Do 17. marca omogočen 
vpogled v dokumentacijo  
in podajanje pripomb

Kot je bilo že omenjeno v uvo-
du, se je poleg uslužbencev ob-
činske uprave ter več predstav-
nikov KS mesta Krško in nekaj 
sosednjih KS javne predstavi-
tve udeležilo le malo občanov. 
Kot je menil član sveta KS mes-
ta Krško Ivan Učanjšek, gre to 
morda pripisati dejstvu, da je 
predstavitev potekala v občin-

ski zgradbi in ne v kulturnem 
domu, na katerega gravitirajo 
občani z videmskega predela 
mesta, na območju katerega se 
že nahajajo in se širijo Krkini 
obrati. Nizko udeležbo gre de-
loma pripisati tudi zgodnji uri, 
saj je predstavitev potekala v 
času, ko je pretežni del delov-
no aktivnega prebivalstva še 
vezan na službo ali vrnitev iz 
nje. Ne glede na to pa je zain-
teresirani javnosti še vedno 
do 17. marca na Upravni eno-
ti Krško omogočen vpogled v 
dokumentacijo za spremem-
bo okoljevarstvenega dovo-
ljenja za obratovalne naprave 
pri proizvodnji farmacevtskih 
izdelkov, ki lahko potencialno 
povzročijo onesnaženje oko-
lja, kakor tudi možnost poda-
ti pripombe. Širitev tovarne 
Krka ima sicer podporo vod-
stva mestne občine, tudi z vi-
dika, kot je dejal župan mag. 
Miran Stanko, ker vse naka-
zuje na to, da tovarna papir-
ja postopoma ugaša, Krško pa 
kljub temu pridobiva proizvo-
dnjo s čisto in najsodobnejšo 
tehnologijo. 

 Bojana Mavsar

Vodja�naložbe�Sinteza�2�An-
drej Kulovec

Udeležba�na�predstavitvi�je�bila�dokaj�skromna.

Pogled�na�Krkino�zemljišče�z�zadnje�strani�in�na�že�obratujoč�
obrat�Sinteza�1,�za�katerim�bodo�zgradili�Sintezo�2

S sončnimi in toplimi spomladanskimi dnevi se vrstijo op-
ravila na vrtovih, travnikih, njivah, sadovnjakih in v okoli-
ci hiš, pri tem pa prihaja tudi do uporabe ognja – bodisi za 
kurjenje organskih ostankov (obrezanih vej, posušenih de-
lov rastlin …) bodisi za požiganje površin, ki v prejšnjem letu 
niso bile pokošene in primerno vzdrževane.

V Kozjanskem parku ob tem opozarjajo, da Uredba o varstvu 
pred požarom v naravnem okolju določa, da se mora pri kur-
jenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju: 
urediti kurišče (slednje mora biti obdano z negorljivim materi-
alom, prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih sno-
vi, kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomemb-
nih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, 
predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 
m; zavarovati in nadzorovati kurišče ves čas kurjenja ali sežiga-
nja; po končanem kurjenju ali sežiganju pogasiti ogenj in žerja-
vico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom; ob povprečni 
hitrosti vetra, večji od 6 m/s, ali ob sunkih vetra, močnejših od 
10 m/s, prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj. Pri 
kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem oko-
lju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri 
gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so kako 
drugače škodljivi za okolje. Prepovedano je kuriti v gozdu, ra-
zen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov; kuriti 
ali sežigati ostanke kmetijskih rastlin na kmetijskih obdeloval-
nih zemljiščih, če niso izpolnjene že omenjene zahteve; zažigati 
kmetijska neobdelovalna zemljišča in nerodovitne površine. Za-
kon o ohranjanju narave pa v 14. členu določa, da je »rastline 
ali živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubi-
jati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati«. Iz dolo-
čil obeh predpisov torej izhaja, da neobdelanih in zarašče-
nih površin ne smemo vzdrževati na način, da jih požgemo.

»Travišča, ki so ponavadi predmet požiganja, so življenjska oko-
lja z izredno pestrostjo rastlinskih vrst, med katerimi prevladu-
jejo predvsem trave in ostale zelnate rastline, vrstno jih bogati-
jo tudi živali, zlasti žuželke. Požiganje travne ruše pri rastlinah 
povzroča poškodbe rastnih vršičkov, ogenj pa prizadene za tla 
nepogrešljive organizme, kot so deževniki, mravlje, ličinke hro-
ščev, glive in bakterije. Grmovnate rastline še vedno ostanejo, saj 
jih z ognjem ne uničimo popolnoma,« pojasnjujejo v Kozjanskem 
parku. Posledica požiganja je tudi mineralizacija hranljivih sno-
vi v tleh in povečana količina razpoložljivega dušika v tleh, zato 
se spreminja rastlinska sestava travnika. Avtohtone in priporo-
čljive trave in rastlinje ter njihova semena so bistveno bolj obču-
tljiva na visoke temperature, ki se sproščajo pri gorenju, kot pa 
trdovratni pleveli in morebitne invazivne rastline, kar pomeni, 
da s požiganjem dejansko spodbujamo rast bolj trdovratnih in 
neželenih rastlin trav. Ta proces je lahko posebej aktualen v tem 
času, ko se tujerodne invazivne rastlinske vrste zelo hitro širijo. 
»S požiganjem površin torej lahko povzročimo večplastno ško-
do: uničenje avtohtone travne ruše, povečanje erozije, sprošča-
nje nevarnih snovi v zrak in širjenje invazivnih tujerodnih vrst.«
 P. P./vir: JZ Kozjanski park

Površin se ne sme požigati

Primer�požiganja�kot�neprimernega�vzdrževanja�zemljišč

Voda, nepogrešljiva dobrina. Njenim različnim 
rabam in življenju s posavskimi vodami se 
tradicionalno posvečamo s tematskimi stranmi 
Posavski vodni krog.

Letošnje bodo izšle 
v četrtek, 17. marca 2022. 

Vabljeni k sodelovanju!

POSAVSKI 
VODNI 
KROG
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67-letna Nežika Hotko, ki je 
mladost preživela na Libni, je 
imela pri svojih desetih letih 
vnetje srednjega ušesa. »Za le-
vim srednjim ušesom se mi je 
po uživanju zdravil proti vnetju 
naredila za pol kokošjega jajca 
velika gnojna bula, ki je bila se-
kundarna posledica bolnih led-
vic. Gnojno bulo so mi operi-
rali v Splošni bolnišnici Celje, 
tam sem se zdravila štiri me-
sece. Zaradi zdravljenja bolez-
ni je bil izostanek od pouka v 
osnovni šoli prevelik, tako da 
sem tretji razred ponavljala, na 
kontrolne preglede pa sem ho-
dila v Celje k zdravniku Zalarju, 
ki se je nato tragično ponesre-
čil na Korziki,« pove o začetku 
svojih zdravstvenih težav.

Ko je obiskovala Gimnazijo 
Brežice, se je odzvala na vsako 
krvodajalsko akcijo, vendar za-
radi slabokrvnosti krvi ni bila 
sposobna darovati, zdravnik 
pa jo je vedno napotil k zdrav-
niku na preiskave. Leta 1974 
se je zaposlila v Tovarni celu-
loze in papirja Djuro Salaj v Kr-
škem ter se vpisala na izredni 
študij na VEKŠ Maribor, kjer je 
pridobila VI. stopnjo izobraz-
be smeri ekonomist. »V času 
zaključnega letnega obraču-

Svetovni dan ledvične bolezni

Dializa pušča posledice na duši in telesu
PODVINJE – 11. marca obeležujemo svetovni dan ledvic, namenjen izboljšanju ozaveščenosti ljudi o pomenu delovanja ledvic, preprečevanju in zgodnjem odkriva-
nju kronične ledvične bolezni. Letošnji slogan omenjenega dne je Izobraževanje in ozaveščanje o zdravju ledvic, zato je svojo zgodbo z nami delila ledvična bolnica 
Nežika Hotko iz Podvinj pri Kapelah, ki s to boleznijo živi že od dvojega desetega leta starosti, hemodializa pa bo njena življenjska sopotnica do konca življenja.

na, ko sem imela veliko dela, 
sem zbolela za gripo, po mne-
nju družinskega zdravnika 
sem se prehitro vrnila v služ-
bo, zato me je naročil na pre-
iskave ledvičnih funkcij v UKC 
Ljubljana, ki so potekale ves 
maj 1976. Imela sem tudi bi-
opsijo ledvice, ki jo je opravil 
nefrolog Jezeršek. Izvid je po-
trdil pešanje ledvične funkcije, 
ki bo končala svoje delovanje 
pri mojih 40 letih,« se spomi-
nja diagnoze pri svojih komaj 
dobrih 20 letih. 

Že 26 let na dializi

O ledvični bolezni je sicer 
prebrala veliko laične in stro-
kovne literature, a je od takrat 
naprej njeno zdravljenje pote-
kalo precej površno. Leta 1979 
je spoznala svojega življenj-
skega sopotnika Vlada, s kate-
rim se je dve leti kasneje poro-
čila in se preselila na Podvinje 
KS Kapele. Rodila je dva zdra-
va otroka, z možem sta si zgra-
dila dom, svoje zdravje pa je 
postavila na stranski tir. A na-
poved o popuščanju ledvične 
funkcije se je uresničila in pri 
40 letih je pristala na hemodi-
alizi. »Obiskala sem nefrologi-
njo v SB Novo mesto in njeno 

prvo vprašanje je bilo: 'Kje ste 
bili tako dolgo?'« pravi Neži-
ka. Ambulantno zdravljenje je 
potekalo slabo leto. Maja 1996 
ji je kirurg naredil fistulo (ki še 
danes deluje). V letih od 1996 
do 2001 je hodila na dializo v 
Dializni center SB Novo mesto, 
od takrat dalje pa je na dializi 
v DC Nefrodial Krško, skupaj s 
presaditvijo bo tega torej letos 
že 26 let. Potem ko je zamenja-
la kar nekaj delovnih mest, je 
pristala na Zavodu za zaposlo-
vanje kot invalid II. kategorije 
in se leta 2010 upokojila.

Hemodializa ni enostavna in 
pri bolniku pusti posledice 
na telesu in duši, pravi Neži-
ka Hotko. »Telesne poškodbe 
so izpadanje in tanjšanje las, 
tanka koža, pokanje kapilar 
v očesnem ozadju, porozne 
kosti … Duša trpi, če dializno 
zdravljenje bolnik težko sprej-
me, si postavlja vprašanje: 'Za-
kaj jaz?' in ne spregovori o 
svojih problemih ne s prijate-
ljem ne s stroko.« Pri njej so 
opravili tudi presaditev in pre-
sadek je svojo funkcijo izvrše-
val dobrih sedem let, ko ga je 

dokončno zavrnila avtoimuna 
bolezen. Ponovno je opravila 
vse preglede za presaditev, a 
v petih letih ni bila poklicana 
na presaditev. Po operaciji na 
srcu leta 2016 – disekciji aor-
te – je obiskala TX ambulanto 
za posvetovanje zaradi ponov-
ne presaditve, a je bil rezultat 
posveta negativen. »Na diali-
zo bom hodila do konca svo-
jega življenja. Po drugi opera-

ciji na srcu – zamenjava srčne 
zaklopke – sem se dokončno 
odrekla presaditvi,« pove so-
govornica in vsem polaga na 
srce, naj skrbimo za urejen 
krvni tlak in sladkor ter popi-
jemo zadostno količino tekoči-
ne, ko je še čas. In ne pozabi-
mo: Veselimo se življenja!

� Peter�Pavlovič

Ustanovili so društvo
Ledvični in dializni bolniki so 
leta 2000 ustanovili Društvo 
ledvičnih in dializnih bolni-
kov Krško, katerega ustano-
vitelj oziroma pobudnik je bil 
pokojni Alojz Arko. Naša sogo-
vornica je bila 16 let predse-
dnica društva, danes je njego-
va računovodja. Ob 20-letnici 
delovanja je Svet KS mesta Kr-
ško društvu podelil priznanje 
z denarno nagrado, na katere-
ga so zelo ponosni. Društvo de-
luje na področju socialnih in 
zdravstvenih programov, oza-
veščanju javnosti o nastanku 
ledvične bolezni, socialni reha-
bilitaciji ter vključevanju v kul-
turno in družabno življenje v posavskih občinah. 

Nežika�Hotko�na�dializi�v�DC�Nefrodial�Krško
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jajčevca, endivije, zelja in ve-
čine ostalih kapusnic, sladke 
koruze, redkvice, redkve in 
rdeče pese.

OSNOVNA PRAVILA PRI 
PRIDELAVI AVTOHTONIH 
SORT SEMEN

Osnovna pravila pri pridela-
vi avtohtonih sort semen so: 
izolacija, dovolj velike razda-
lje med rastlinami za prepre-
čevanje križanja, pozitivna in 
negativna odbira, dovolj ve-
liko število rastlin za ohra-
nitev pestrosti populacije in 
preprečitev oprašitve v so-
rodstvu, skrb za posevek in 
oporo, pravočasno spravilo, 
sušenje in čiščenje semena 
ter shranjevanje semen. 

Nasvet: pri pridelavi lastnih 
sort semen, če jih imate, ni-
koli ne porabite vsega seme-
na, vedno ga nekaj prihrani-
te, če bi se karkoli zgodilo v 
novem pridelovalnem letu, 
da ne boste ob seme, ker bi 
bila to velika škoda. Na pa-
pirno vrečko, v kateri imate 
shranjena semena, napišite 
letnico in jo shranite na pri-
mernem mestu. 

Morda niste vedeli: v Slove-
niji imamo zelo dobro gen-
sko banko, ki hrani domača 
semena in če ima kdo kakšno 
posebno semensko sorto, za 
katero želi, da bi se ohranila 
za potomce, naj pošlje nekaj 
semena v to gensko banko, 
ki je v prostorih Kmetijskega 
inštituta Slovenije v Ljublja-
ni. Semenu naj doda podat-
ke: katere sorte je, od kod je, 
koliko let je pri hiši, mogoče 
še osnovne lastnosti in tako 
se bo želeno domače seme 
ohranilo. 

»Pridelava semena je za me 
najtežja agronomska na
loga. Zahteva veliko zna
nja, potrpežljivosti in na-
tančnosti, a rezultati so 
nekoliko nižji stroški pride-
lave in zadovoljstvo, ko vidiš, 
da imaš iz leta v leto boljši, 
kvalitetnejši in najpogoste-
je tudi višji pridelek. A le, če 
upoštevaš pravila, ki nam jih 
je zapovedala narava,« za-
ključuje Miša Pušenjak, ki je 
na temo semen napisala tudi 
priročnik z naslovom Seme-
narstvo. Knjigo si je mogo-
če izposoditi v Knjižnici Sev-
nica, ki je 23. februarja ob 
otvoritvi novega projekta 
Knjižnica semen organizira-
la spletno predavanje z nas-
lovom Od rastline do seme-
na: o kakovostni vzgoji sadik 
in semen. Posnetek si je mo-
goče ogledati na na Youtu-
be kanalu Knjižnice Sevnica 
in FB strani Vrtovi Posavja 
regionalnega časopisa Po-
savski obzornik.

  Smilja Radi

»Zdravo pridelovanje rastlin 
se prične z zdravim in kako-
vostnim semenom. Treba 
se je zavedati, da v pridela-
vi semena veljajo prav ena-
ke dedne zakonitosti kakor 
pri razmnoževanju živali, 
zato je nujno, da dobro poz-
namo rastline, pravila dedo-
vanja in pridelavo semen. Z 
vztrajnostjo in natančnostjo 
bodo sorte iz leta v leto bolj-
še, ekološki način pridelave 
zelenjave pa lažji,« pove v 
spletnem predavanju Miša 
Pušenjak, ki je del svojega 
znanja in izkušenj pridobi-
vala tudi na začetku svoje 
službene poti v Semenarni 
Ljubljana ter nato še v Se-
lekcijsko poskusnem centru 
Ptuj v klasični pridelavi se-
men.

ZAKAJ PRIDELOVATI 
LASTNO SEME?

»V zadnjih letih je vedno več 
govora o samooskrbi, saj 
je vsaj prvi val koronaviru-
sa pokazal na številne šib-
ke točke. Tudi o samooskrbi 
s semenom se vedno več go-
vori,« spomni na pomembno 
vlogo lastne pridelave hra-
ne, čeprav so naravni po-
goji vse bolj zahtevni in je 
vedno več ljudi odvisnih od 
ponudba hrane, ki je vezana 
predvsem na konvencional-

no pridelavo z zelo vprašlji-
vo kakovostjo, zato je dob-
ro imeti svoj kos zemlje za 
gojenje domačih in zdra-
vih rastlin. »V preteklosti so 
znanje o pridelovanju semen 
hčerke dobile od svojih ma-
ter, potem se je na policah 
trgovin pojavilo seme, ki je 
bilo, roko na srce, sprva zelo 
kvalitetno. Tudi sortni iz-
bor in sama kvaliteta sorte 
sta bila pogosto boljša kakor 
domače seme, a ker je poča-
si pričelo primanjkovati časa 
tudi na kmetijah, je bilo lažje 
iti po seme v trgovine. Danes 
je postala kvaliteta tega se-
mena v trgovinah vedno bolj 
vprašljiva, prav tako pa smo 
ugotovili, da so naše stare, 
domače sorte okusnejše od 
tujih in spet bi želeli pridelo-
vati seme doma, a žal se je 
znanje med potjo nekje iz-
gubilo,« opiše dogajanje v 
družbi, ki skuša oživiti zna-
nje prednikov.

SEME IN KALJIVOST 
SEMENA

»Ljudje zelo pogosto seme 
jemljejo kot neko mrtvo 
stvar in dokler ne vzkali, 
delamo z njim podobno, kot 
bi delali s peskom ali z ža-
govino. Seme je živa stvar, 
seme ves čas diha ...« po-
udari predavateljica ter 

predstavi sestavo seme-
na. »Vsako seme ima lupini-
co. Ta varuje kalček, ki je za-
rodek nove rastline. Ta ima 
skoraj vedno že rastni vrši-
ček, iz katerega zraste nad-
zemni del rastline, steblo in 
zasnova korenine,« je nazo-
ren opis semena, ki ima med 
lupinico in kalčkom rezervno 
hrano za rast nove rastlini-
ce. Lete je toliko, kolikor jo 
je potrebne za razvoj prvih 
pravih listov, postavljenih v 
vodoravni položaj – šele ti 
so namreč sposobni zače-
ti s pomočjo snovi iz zemlje 
in fotosinteze pridelovati 
hrano za rastlino in njen ra-
zvoj. »Rastlinam so hranila 
primerno dostopna le, če so 
tla živa, če je v zemlji veliko 
različnih bitij, od velikih de-
ževnikov, različnih žuželk do 
številnih mikroorganizmov,« 
še doda in nadaljuje, da če 
rastlina kali počasi, je lahko 
eden izmed razlogov seme, 
ki ni bilo v redu pridelano, 
zato zaloge hrane v semenu 
zmanjka prej, kot jo je rastli-
na sposobna pridelati sama 
– in rastlina propade. »Pa je 
kalila, čeprav mi pogosto to 
vidimo, kakor da seme ni ka-
lilo, ali pa pripišemo izginotje 
cele grede vzkaljene solate 
polžem,« je nazorna stro-
kovnjakinja ter ponudi nekaj 
konkretnih primerov. 

»V prvih cvetovih in prvih 
semenih je največ energije 
in tako seme tudi ostane ka-
ljivo več let. Vem, da je prvi 
stročji fižol najslajši, a v njem 
še ni jajčec fižolarja, seme je 
zdravo in polno energije. Če 
za seme pustimo tiste zad-
nje, skoraj zimske stroke, ki 
jih nismo uspeli pravočasno 
pospraviti, bo z vznikom, a 
tudi z zdravjem rastlin nas-
lednje leto lahko veliko te-
žav. Pa še skoraj zanesljivo si 
z zadnjim semenom v skla-
dišče prinesemo tudi jajče-
ca fižolarja, fižolovega hro-
šča,« teče opis pravilnega oz. 
napačnega ravnanje pri pri-
delavi semena fižola ter iz-
postavi še korenčkov prvi 
cvet, ki je vedno največ-
ji. »Največje in s tem najbolj 
kvalitetno je tudi seme prvih 
cvetov, zato vedno pazite, 
da zaradi čakanja na dozore-
lost zadnjega semena ne iz-
gubite prvega. To je pogosto 
pri motovilcu, solati, endivi-
ji, radiču in še kje,« poudari.

»Za seme vedno in brez iz-
jeme pustimo najboljše, naj-
lepše rastline, a že ta prva 
naloga je včasih dokaj tež-
ka. Najpogosteje ljudje pri 
pridelovanju solate pustijo 
na vrtu za seme tiste, ki jih 
niso uspeli pojesti in prehit-
ro zacvetijo, a tega ne sme-
mo početi. Ste že slišali iz-
raz pozitivna odbira? Samo 
najboljši biki so lahko dona-
torji semenčic za oploditev 
krav. Enako velja pri rastli-
nah. Če boste iz leta v leto 
samo pustili cveteti in seme-
niti rastline po naključju, če-
sar niste uspeli pobrati, bos-
te slej kot prej ugotovili, da 
vaša glavnata solata ne dela 
več tako lepih, zaprtih glav; 
da motovilec izredno hitro 
zacveti spomladi, a ko doži-
vi dva dneva sonca, ga že ni 
več. In podobno se bo doga-
jalo pri vseh rastlinah, ki jih 
boste semenili. Če pa bos-
te za seme vedno pustili 
tiste glave solate, ki so bile 
najlepše, največje, ki so naj-
kasneje zacvetele, potem 
bo vaša solata vedno boljša, 
bolj zdrava in bo imela vedno 

višji pridelek. Taka pozitivna 
odbira, torej razmnoževanje 
vedno najlepših in seveda 
najbolj tipičnih, tudi izena-
čenih rastlin, je prvi pogoj za 
kvalitetno pridelavo lastne-
ga semena,« še svetuje in 
doda, da je pomembno tudi, 
da semenice sadimo na naj-
boljša mesta, na najbolj zrač-
ne in osvetljene njive ali gre-
dice, kjer bodo imele dobre 
pogoje za življenje.

»Če je rastlina v času razvo-
ja semena v dobri kondiciji, 
lahko pričakujemo tudi dob-
ro in dolgotrajno kaljivost 
semena,« spodbudi k pri-
merni vzgoji rastlin in sve-
tuje, naj semen ne hranimo 
v kuhinji, kjer je vedno priso-
tna, zaradi priprave jedi, vi-
soka zračna vlaga. »Če bos-
te seme hranili v navadnih 
vrečicah v kuhinji, bo seme 
ves čas po malem črpalo 
vlago, a kaliti ne bo začelo, 
čeprav se lahko zgodi tudi 
to, bo pa pospešeno pora-
bljalo hrano v njem – in na-
mesto, da bi seme kalilo pet 
ali celo šest let, ker če je dob-
ro pridelano, lahko tako dol-
go kali, se lahko zgodi, da bo 
kalilo samo dve ali tri leta. S 
semenom je treba ravnati, 
kot da je živo bitje,« poudari 
ter doda, da očiščena seme-
na (brez mehanskih prime-
si, slame, plevc, razen izjem) 
ne smemo puščati ali sušiti 
na soncu; shranjujemo jih v 
originalno zaprtih vrečicah, 
domače seme pa v papirna-
ti embalaži ali blagu ali dob-
ro zaprti stekleni embalaži v 
suhem in temnem prostoru 
z enakomerno temperaturo. 

Samo eno leto ohrani dob-
ro kaljivost seme pastinaka, 
večine začimb in dišavnic, 
seme črnega korena in seme 
mnogih cvetlic. Do dve leti 
lahko hranimo seme čebule 
in pora, peteršilja in korenč-
ka. Tri do štiri leta je uspeš-
no kaljivo seme fižola, sola-
te, graha, kreše, kumaric in 
bučk, melon, blitve ali man-
golda, paprike, zelene, špi-
nače, paradižnika in radiča. 
Najdlje lahko hranimo seme 

Ljubiteljice in ljubitelji lastne pridelave domače zelenjave, kmalu se bo začelo delo na vrtu in po urejenih gredicah bomo posejali semena ter posadili prve sa-
dike vrtnin. Ali ste razmišljali, da bi semena in sadike vzgojili sami – tako kot so to počeli naši predniki? Nekaj nasvetov, kako pridelati seme, da bo res kako-
vostno, dobro kaljivo in pridelek zadovoljiv, nam v rubriki VRTOVI POSAVJA razkriva Miša Pušenjak, univ. dipl. inž. agronomije, specialistka za zelenjadarstvo in 
okrasne rastline, ter avtorica vrtnarskih priročnikov. 

Knjižnica semen v Knjižnici Sevnica
Ali ste vedeli, da si lahko v Knjižnici Sevnica izposodite tudi semena ter tako prispe-
vate k vzgoji novih rastlin in semen na svojem domačem vrtu?

Konec februarja je v sevniški knjižnici pričela delovati Knjižnica semen, namenjena vsem, 
ki doma pridelujete svoje vrtnine, se zavedate pomena zdravih domačih semen, ohra-
njanja avtohtonih vrst rastlin ter ste pripravljeni za skupno dobro darovati nekaj svo-
jega časa in truda.

Knjižnica semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le da si v njej ne izposojate knjig, tem-
več domača semena za vzgojo rastlin, iz katerih boste sami doma pridelali nova seme-
na. Del semen boste nato vrnili v knjižnico za novo izmenjavo v novi sezoni. Knjižnica 
semen bo delovala do konca oktobra (po urniku odprtosti knjižnice); od novembra do 
januarja bo Knjižnica semen zaprta.

Lepo povabljeni vsi, ki se zavedate pomena samooskrbe in bi želeli na svojem vrtu pri-
delati lastno zelenjavo, da se včlanite v Knjižnico semen Knjižnice Sevnica ter si izpo-
sodite kakovostna semena. Poleg semen si boste lahko iz bogate knjižnične zbirke iz-
posodili tudi literaturo o pridelavi sadik in semen.

Pri projektu Knjižnica semen nam pomagajo člani Društva za biološkodinamično gos-
podarjenje Ajda Posavje, ki bodo prispevali semena za začetek izposoje, ter Posavski 
obzornik, ki sodeluje kot partner, in sicer kot razširjevalec multimedijskih novic o delo-
vanju knjižnice semen in hkrati kot izvajalec akcije VRTOVI POSAVJA 2022, ki združu-
je bralke in bralce, časopisno ekipo, strokovnjake, institucije in društva, ki prepoznava-
jo pomen samooskrbe v regiji.

Knjižnica semen v Knjižnici Sevnica je tretja slovenska splošna knjižnica, ki se je vključi-
la v projekt Knjižnica semen in deluje po načelu: IZPOSODI, VZGOJI, DELI. V Sloveniji je 
s Knjižnico semen prva začela Goriška knjižnica Franceta Bevka, in sicer leta 2019; sle-
dila ji je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto leta 2020; v letu 2022 se v projekt Knjižnica 
semen vključuje Knjižnica Sevnica. Vabljeni k sodelovanju! 

� Knjižnica�Sevnica,�Anita�Šiško�in�Tanja�Mikolič

Vzgoja kakovostnega semena

 

Pridelava�zdravega�in�kakovostnega�semena�potrebuje�tu-
di�poznavanje�rastline:�kaj�se�z�njo�dogaja,�ko�cveti�in�se-
me�zori.�
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Pri pridelavi zelenjave je 
nujno izpolniti dve osnovni 
zahtevi: skrb za zdravo, živo 
zemljo in s tem za strokov-
no, pravilno gnojenje tudi z 
organskimi gnojili ter za pri-
merno širok kolobar. Če je to 
izpolnjeno, potem si z doda-
tnimi malenkostmi, kot je iz-
bor kultivarjev (sort, hibri-
dov), pravilna setev, a tudi 
vzgoja čvrstih, zdravih in 
odpornih sadik, pomagamo, 
da je z rastlinami v pridela-
vi še manj težav, kajti pou-
darek na uporabi kvalitetno 
vzgojenih sadik v neugodnih 
razmerah je še večji. 

Slovenke in Slovenci smo 
tradicionalno navezani na 
direktne setve, a se te spo-

mladi, ko je še hladno, in po-
leti, ko je zemlja prevroča, 
ne obnesejo najbolje. Pa še 
ena velika prednost je ob 
uporabi sadik: veliko lažje 
je nadzorovati plevele, saj je 
uporaba zastirk veliko eno-
stavnejša, možna je takoj po 
sajenju sadik, folijo pa polo-
žimo celo prej, zato se mora-
mo vsi bolj navaditi na upo-
rabo sadik, a te morajo biti 
kvalitetne, vzgojene s kore-
ninsko grudo. 

NAKUP ALI LASTNA 
VZGOJA SADIK?

To je prvo vprašanje, ki ga 
moramo sami pri sebi raz-
rešiti. Vedeti je treba, da na 
kmetiji težko prav vse sadi-
ke vzgojimo sami, še pose-
bej, če imamo samo en ra-
stlinjak ali pa sploh nimamo. 
Za pridelavo sadik na večjih 
površinah (njivah) ne pri-
poročam vzgoje sadik na 
okenskih policah. Če želimo 
vzgojiti kvalitetne sadike, iz 
katerih bodo zrasle čvrste, 
odporne rastline, potrebuje-
mo za nekatere vrtnine, zeli-
šča in tudi cvetlice nekoliko 
višje temperature, pri dru-

Le kvalitetna sadika daje dober pridelek
Z vzgojo in izbiro kvalitetnih sadik dobimo odličen pridelek zdravih, okusnih in sočnih plodov, polnih vitaminov in mineralov. Ključnega pomena za naš vrt je 
uporaba organskih izdelkov najboljše kakovosti - tukaj ni ’instant rešitev’ oz. bližnjic. Za dober pridelek na vrtu potrebujemo zdrave, močne in kvalitetne sa-
dike, ki so pogoj za zdravo in krepko rastlino.

gih vrtninah pa veliko niž-
je. Poleg tega sadimo ne-
katere sadike na prosto že 
zelo zgodaj, druge kasneje 
in uravnavanje temperature 
tako, da bo ugajalo vsem, je 
praktično nemogoče. 

Za nadaljnji uspešen razvoj 
in odpornost rastlin je zelo 
pomembno, da pred pre-
sajanjem na prosto rastli-
ne utrdimo, jih navadimo na 
ostrejše razmere pod jasnim 
nebom. Pri tem lahko še ne 
dovolj velikim sadikam dru-
gih vrtnin škodimo, zato je 
treba razmisliti, katere sa-
dike bomo vzgajali, kako 
bomo prilagodili razmere 
v rastlinjaku, katere sadike 
bomo raje kupili pri nekom, 

ki se s tem ukvarja in seve-
da spoštuje vse predpise ter 
omejitve ekološke pridelave. 

Lastna pridelava sadik po-
meni: nižje stroške, laž-
ji izbor najljubših in najbolj 
priljubljenih sort, uporabo 
lastnega semena domačih 
sort (če so na kmetiji), po-
stopno setev (na primer so-
late, kapusnic) in tako ima-
mo vedno na razpolago 
sadike pa tudi pridelek reže-
mo postopoma, kakor zah-
teva trg. Slaba stran lastne 
vzgoje sadik so pogos-
to manj primerni pogoji za 
vzgojo različnih vrst rastlin, 
posledično pa manj kvali-
tetne sadike in več ročne-
ga dela na kmetiji, kjer pri-
manjkuje pridnih rok.

IZBIRA SUBSTRATA  
ZA SETEV

Doma narejen kompost ni 
najboljša izbira, saj je le red-
kokdaj založen s hranili tako, 
kot jih sadike potrebuje-
jo, običajno se hitro izsušu-
je, pregrobi delci pa motijo 
vznik in rast mladih rastlin, 
zato pri izbiri substrata ne 

varčujemo tako, da si jih 
mešamo sami. Prav tako ne 
kupujemo poceni substra-
tov v trgovinah. Zelo nepri-
merni so tisti na razproda-
jah, ki so stari in nimajo več 
dovolj hranil. 

Vedno se odločimo za naj-
kvalitetnejši substrat, saj 
bodo le v njem sadike ras-
le tako, da bo kasneje pri-
delek zdrav. Nekateri ima-
te substrate že izbrane, če 
pa ne veste, kam se obrniti, 
pojdite v najbližjo vrtnari-
jo. Skoraj vse prodajajo tudi 
substrate, to so isti, kot jih 
uporabljajo tudi sami, zato 
tam nekvalitetnih substra-
tov ne boste našli. Mnogi 
menijo, da bodo z dogno-

jevanjem sadik rešili težave 
manj kvalitetnega substra-
ta, a vedite, da ni tako. Pri 
nas nimate na razpolago pri-
mernih gnojil, zato z dogno-
jevanjem običajno povzroči-
te še dodatne težave. 

SETEV 

Če hočemo imeti zdravo ra-
stlino, ki ne bo potrebovala 
veliko pomoči, mora rastlina 
pričeti svoje življenje brez 
večjih težav in stresnih si-
tuacij, kar pa presajanje in 
puljene sadike nedvomno 
je, zato je skrajni čas, da na-
nje pozabimo. 

Datum setev določimo gle-
de na to, kako dolgo potre-
bujemo, da vzgojimo dob-
ro sadiko. V zadnjih letih se 
pogosto dogaja, da pred-
vsem plodovke veliko pre-
hitro presajamo na prosto, 
potem pa pokrivamo z raz-
ličnimi pokrivali. To vse sku-
paj ni prav nič uspešno, saj 
posadimo korenine v mrzlo 
zemljo, kjer ne morejo črpa-
ti hranil in rastlina se ne raz-
vija naprej. 

Zemlja za presajanje para-
dižnika, jajčevca ali paprike, 
a tudi bučk, lubenic in me-
lon, mora imeti vsaj 15 sto-
pinj Celzija, zato s setvijo 
nikar ne hitite. Začetek fe-
bruarja je primeren za pa-
priko, mogoče konec januar-
ja za jajčevec, za paradižnik 
pa šele v drugi polovici fe-
bruarja, a za sajenje na 
prosto šele v sredini marca. 
To so pravi datumi za setev. 

PIKIRANJE 

Za vzgojo sadik nekaterih 
zelenjadnic je zelo priporo-
čeno pikiranje. S pikiranjem 
dosežemo močnejši in go-
stejši koreninski sistem. Da-
nes pikiramo samo še ne-
katere rastline (predvsem 
plodovke), nekatere cvetli-
ce in dišavnice, saj običajno 
za ostale zmanjka časa. Pa-
radižnik, paprika in jajčevec 
so tiste rastline, pri katerih 
s pravilnim pikiranjem ko-
reninski sistem še dodatno 
povečamo. Ker imajo zmo-
žnost tvorjenja stranskih 
korenin tudi na steblu, jih 
pikiramo in kasneje tudi sa-
dimo globlje, kakor so ras-
le do tedaj. Pikiramo jih čis-
to do kličnih listov. Tako bo 
imela kasneje rastlina glo-
bok koreninski sistem, ki bo 
v globini lažje in hitreje na-
šel vodo, na voljo pa bo imel 
tudi več hranil. 

Pomembno je, da pikiramo 
pravi čas. Ko se klična lista 
postavita v vodoraven po-
ložaj, med dvema kličnima 
listoma pa se pokaže prvi 
pravi list, je idealen trenu-
tek, da rastline prvič presa-
dimo. Pri plodovkah seveda 
posadimo vsako rastlinico 
v svoj lonček, pri cvetlicah 
in zeliščih pa lahko prepiki-
ramo tudi šop drobnih bilk 
kot eno sadiko. Ker bučnic 
ne moremo pikirati, saj pre-
sajanja ne prenašajo, lah-
ko uporabimo prav pose-
ben trik: lonček napolnimo 
z zemljo samo do polovice 
in posejemo seme. Ker bo 
imela kaleča rastlinica pre-
malo svetlobe, se bo pote-
gnila, da pogleda iz lončka. 
Takrat nasujemo zemljo do 
vrha. Rastlina bo tudi po za-
sutem steblu pognala kore-
ninice. 

NEGA SADIK

Za vznik vsako seme potre-
buje enakomerno tempera-
turo ponoči in podnevi. Zato 
rastlinjaki niso primerni, saj 
se podnevi preveč segre-
jejo, ponoči pa jih ne ogre-
vamo na 30 stopinj Celzija 
in več. Razen večine ze lišč 
in nekaj cvetlic, ki kalijo na 

svetlem, lahko po setvi v 
lončke ali multiplošče pos-
tavimo kamorkoli, ne glede 
na svetlobo, le da je toplo 
tudi ponoči. Takoj po vzni-
ku pa setev prestavimo v 
rastlinjak. Idealno bi bilo, če 
tri dni po vzniku zelo zniža-
mo temperaturo nekje na 
15 stopinj Celzija, tako bodo 
stebla rastlin ostala čvrsta 
in kratka (kakšna je idealna 
temperatura za posamezne 
vrtnine, lahko vidite v Tabeli 
1). Poskrbimo tudi za zračen 
prostor, kjer zrak ne sme biti 
presuh. Zelo pomembno je, 
da rastlinjak, tudi v zelo 
zgodnji pomladi, redno zra-
čimo. Vsak dan ga odpremo 
vsaj za pol ure. Nekoliko niž-
je temperature rastlinam ne 
bodo škodile, zračna vlaga, 
če ne zračimo, pa zelo. 

Še na nekaj opozarjam. Spo-
mladi so pogosta obdobja 
deževnega ali samo oblač-
nega vremena, ki povzro-
či zelo počasno rast rastlin. 
To naj vas ne skrbi – rastline 
brez svetlobe pač ne raste-
jo hitro. Nekateri želijo po-
manjkanje svetlobe nado-
mestiti z višjo temperaturo 
– z ogrevanjem, a posledica 
so prenežne, pretegnjene in 
nekvalitetne sadike. 

Zelo priporočam uporabo 
pripravkov na osnovi alg. Ti 
bodo napravili rastline od-
pornejše in bolj krepke. Na-
ravno bodo ustavile, upo-
časnile rast, a sadike bodo 
zato čvrstejše in močnej-
še, ne pa potegnjene. Ena-
ko naredite, če vidite, da 

sadik pravočasno ne bos-
te mogli presaditi na pros-
to. Nekateri so v ta namen 
uporabljali bakrene priprav-
ke. A vedite, da baker rast 
lahko popolnoma ustavi, s 
tem pa potem tudi po pre-
sajanju rastline upočasnju-
je. Alge rasti ne ustavijo, jo 
samo zelo upočasnjujejo. Ko 
pridejo rastline spet v ugo-
dne pogoje za rast, raste-
jo nemoteno naprej. Ker pa 
alge ugodno vplivajo na raz-
rast koreninskega sistema, 
se leta tudi hitreje razvija 
po presajanju. 

ZAKAJ VZGAJATI SADIKE?

Sadike vzgajamo zato, da 
zagotovimo zgodnejši in 
višji pridelek. Brez tega pa-
radižnika, paprike in še ne-
katerih rastlin ne bi mogli 
pridelovati. Druga prednost 
pridelave zelenjave iz sadik 
je borba proti plevelom. Di-
rektna setev pomeni veli-
kokrat tudi istočasni vznik 
plevela, ko je pletje in oko-
pavanje zelo težko, tako pa 
imamo več časa, da zemljo 
pripravimo in vsaj enkrat, če 
ne dvakrat prebranamo ter 
tako uničimo kar nekaj ka-
lečega plevela. Pa tudi kas-
neje veliko hitreje lahko tudi 
strojno okopavamo, pri ne-
katerih vrtninah pa uporabi-
mo celo česala. Tako je roč-
nega dela manj. Poleg tega 
lahko takoj uporabimo zas-
tirke, folijo ali nekatere na-
ravne zastirke in je spet s 
pleveli veliko manj težav. 

 Miša Pušenjak

zelenjadnica
optimalna temperatura oC 

kaljenje
dni

čas do 
sadike

dnivznik do 1. lista 23 listi večja 
sadika

solata 1618 1416 812 48 3 3035
Por, čebula 20 18 10 10 10 45
endivija 2426 1618 14 12 3 3035
radič 2426 1618 14 12 3 3035
blitva 2426 1618 1014 610 3 3035
paradižnik 2426 1618 1415 1014 8 6070
kapusnice 2224 1620 1416 1014 8 3545
bučke 2526 1618 1516 15 8 2528
kumare 2224 1618 1516 1516 8 2022
zelena 26 1718 1617 1416 3 6070
melone 2526 2226 1618 1516 8 3538
jajčevec 2527 1820 1618 1416 8 7085
lubenice 2633 1822 1618 1516 8 3642
paprika 2527 1820 1618 1416 8 7085

V ponedeljek, 7. 3., bo v TVD Partizanu Boštanj: 

• ob 16. uri potekala izmenjava semen, 
• ob 17. uri bo potekalo prvo predavanje iz cikla 

petih predavanj o osnovah biološko-dinamične 
metode pridelave hrane. 

Predavala bo Majda Hriberšek, strokovni vodja 
Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda 
Posavje.

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.

 

Temperature�za�vzgojo�sadik�nekaterih�zelenjadnic
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Vojaška situacija in 
okoliščine pred bojem 

V jutranjih urah 2. julija 1991 
je 4. oklepna brigada JLA s se-
dežem v garniziji Jastrebarsko 
na Hrvaškem dobila nalogo de-
blokiranja diviziona zračne ob-
rambe JLA v zasedi TO v Kra-
kovskem gozdu in drugih enot 
JLA v Posavju. Na nalogo je bil 
poslan 1. oklepni bataljon z 
oklepno in deli mehanizirane 
čete. V tankih je bilo 0,5 bojne-
ga kompleta granat za topove 
kalibra 125 mm, to je 22 gra-
nat v vsakem tanku. 

Močna bataljonska oklepno 
mehanizirana bojna skupina 
JLA je kmalu prispela na hr-
vaško-slovensko mejo v ra-
jon Obrežja. Na slovenski stra-
ni meje se je kratko zaustavila 
ter združila s svojim mehani-
ziranim vodom, ki je 27. juni-
ja 1991 zavzel mejno kontrol-
no točko slovenske milice na 

Obrežju. Tanki in oklepni tran-
sporterji ter druga bojna in 
nebojna vozila – zaradi nepre-
voznega zemljišča zunaj komu-
nikacij – so v koloni po magis-
tralni cesti hitro prispeli pred 
branjeno barikado pri Prilipah. 
Prednji tank je najprej z ogn-
jem iz mitraljeza streljal levo 
in desno od barikade s ciljem 
nev tralizirati branilce v pri-
meru obrambe s teh položajev. 
Nato so bile iz tanka izstreljene 
tri granate v tovornjake v bari-
kadi. Barikada je sicer gorela, 
vendar je vzdržala in nadalje-
vanje premika po magistralni 
cesti je bilo zaustavljeno. Čel-
ni tanki so morali nato prečkali 
magistralno cesto in pot nadal-
jevali po lokalni cesti v smeri 
Prilip in Čateža ob Savi. To pa 
je bilo območje bojnih položa-
jev protioklepnih skupin juriš-
nega voda 110. jurišnega odre-
da TO Brežice. 

Usoda tanka JLA, uničenega v boju pri Prilipah 
Vojni in vojaški zgodovinar, 
upokojeni polkovnik Sloven-
ske vojske, v času osamo-
svojitvene vojne namestnik 
poveljnika in načelnik 25. 
Območnega štaba Teritori-
alne obrambe Brežice Mitja 
Teropšič je napisal obsežen 
strokovni prispevek o uniče-
nem tanku JLA v boju pri Pri-
lipah 2. julija 1991. Prispevek 
je v uporabo odstopil Muze-
ju vojaške zgodovine Pivka, 
ki hrani in razstavlja kupo-
lo uničenega tanka, skrajša-
no verzijo pa objavljamo tudi 
v našem časopisu. 

Pri tej bojni nalogi 2. juli-
ja 1991 je JLA uporabila 28 
oklepnih in mehaniziranih vo-
zil, in sicer: 12 tankov M84, 
tank T55, ki je bil tudi povelj-
nikov tank, tank za izvleko, po-
veljniški transporter, oklepno 
vozilo in 12 oklepnih transpor-
terjev ter terenska, transport-
na in druga vozila ter vozila za 
zveze. Bojna moč bataljonske 
oklepne bojne skupine JLA je 
bila v primerjavi z bojno moč-
jo TO zelo velika. 

Boj

Po izstreljenih protioklepnih 
raketah s strani TO se je začel 
boj, ki je v presledkih trajal do 

13.45. Zračno podporo letals-
tva je bataljonska oklepna boj-
na skupina dobila takoj po za-
četku boja, ko sta dva para letal 
Jastreb izmenoma najprej ra-
ketirala barikado na magistral-
ni cesti in nato mitraljirala po-
ložaje teritorialne obrambe. 

Teritorialci so v boju izstreli-
li oba raketna metalca ter po-
rabili večino granat iz bojnega 
kompleta za ročne protioklep-
ne metalce. Po umiku na re-
zervne položaje je skupi-
na prostovoljcev iz enote TO 
znova odšla na položaj. Iz za-
sede so v dvakratnih priho-
dih na bojni položaj z ročnimi 
metalci streljali na tanke in 
poškodovali ter zadeli še dva 
tanka M84. 

Skupna pot nastopanja batal-
jonske oklepne bojne skupi-
ne za izvršitev naloge od Jas-

trebarskega do Krakovskega 
gozda pri Krškem je bila dol-
ga med 55 in 60 kilometrov. 
Na prvi postavljeni in branje-
ni oviri v Sloveniji na magis-
tralni cesti pri Prilipah je bila 
bataljonska oklepna bojna 
skupina JLA zaustavljena. Za 
dosego cilja bi bilo treba pre-
voziti še Čateško polje in Krš-
ko-Brežiško polje v dolžini 15 
do 20 kilometrov in nalogo za-
ključiti v Krakovskem gozdu. 
Odlično postavljene in dovolj 
močne ter branjene barikade 
na magistralni cesti pri vhodu 
na Čateško polje so vzdržale 
tankovski in letalski ogenj ter 
upočasnile tempo nastopan-
ja oklepnikov in njihovo pot 
preusmerile na stransko ces-
to. Zadet in ob močni eksploziji 
uničen najsodobnejši tank JLA 
M84 ter še dva zadeta in po-
škodovana tanka, zadet oklep-
ni transporter M60 – ki je bil 
preblizu barikade – od letal 
JLA, ko so ta raketirala bari-
kado, so popolnoma uplahni-
li bojno moralo poveljniškega 
in še posebej vojaškega kadra 
in izničili ognjeno moč oklep-
nikov. Še posebej boleča je bila 
izguba komandanta bataljona 
JLA, ki je bil vržen iz boja, ko 
ga je ostrostrelec TO Jože Šin-
ko zadel v glavo.

V oklepni enoti JLA je zavla-
dala panika. Enota ni bila več 
sposobna nadaljevati bojne 
poti in doseči cilja v Krakov-
skem gozdu ter zaključiti svo-
jo osnovno nalogo.

Rezultat boja bataljonske 
oklepne bojne skupine JLA v 
boju pri Prilipah z enoto TO je 
bil porazen. Enota JLA je imela 
v boju dva mrtva vojaka in mr-
tvega oficirja, 12 vojakov in ko-
mandanta bataljona hudo ran-
jenih ter pet vojakov in oficirja 
lažje ranjene. Popolnoma je bil 
uničen tank M84, ki je eksplo-
diral, uničena sta bila tudi dva 
oklepna transporterja, poško-
dovani so bili še trije tanki, 
dva oklepna transporterja in 
tri nebojna vozila. 

Tanki in oklepniki so bili pod 
vasjo Prilipe zaustavljeni, sta-

rešine in vojaki JLA pa demo-
ralizirani. Izgube, ki jih je do-
živela enota JLA, so bile res 
ogromne. Od 28 oklepnih in 
mehaniziranih vozil, ki jih je 
poveljujoči komandant imel 
na razpolago, je bilo uničenih 
ali poškodovanih 8 tankov in 
oklepnih transporterjev ali 
28,2 odstotka. Med moštvom 
je bilo od 150 starešin in vo-
jakov 21 lažje in huje ranjenih 
ter mrtvih ali 14 odstotkov.

Teritorialci v boju niso ime-
li izgub. 

Usoda uničenega tanka JLA 
M84 številka 21303

Tank JLA M84 številka 21303 
je bil drugi tank v koloni, ki 
se je po stranski cesti premi-
kal v smeri Čateža ob Savi in 
Brežic. Zadel ga je merilec roč-
nega metalca M57 teritorialec 
Jože Šoštarič z drugo mino, 
saj je s prvo mino zgrešil prvi 
tank. Šoštarič je zadel v zadn-
ji del tanka, kjer je motorni del 
in v notranjosti skladišče tan-

kovskih granat. Tank je takoj 
zagorel in se odpeljal naprej 
ter nato ustavil nad ribnikom 
in eksplodiral. Tričlanska po-
sadka tanka se je rešila.  

V popoldanskem času kmalu 
po končanem boju se je sku-
pina pripadnikov JLA s tež-
ko tehniko vrnila z Obrežja na 
Prilipe in z bojišča odpeljala 
vse nepoškodovane tanke in 
oklepnike ter se odpeljala na-
zaj v smeri Zagreba. Na lokalni 

cesti je ostalo telo tanka M84 
številka 21303 oziroma vozni 
del z gosenicami, ki je na bojiš-
ču zagorel in eksplodiral. 

Pri ribniku pod vasjo Prilipe so 
pustili tudi kupolo uničenega 
tanka. V cevi kupole je osta-
la neizstreljena granata. Ku-
polo tanka je ob eksploziji vr-
glo po manjši vzpetini navzdol 
ob cesti. Ob močni eksploziji 
je nastal oblak belo – črnega 
dima, ki je bil visok več deset 
metrov in viden tudi iz nasel-
ja Trnje v Brežicah na levi stra-
ni reke Save. Kupolo tanka pri-
padniki JLA kljub poizkusom 
niso odpeljali, najverjetneje 
zaradi njene teže, saj je v kom-
pletu s topovsko cevjo in osta-
lo opremo težka okoli 12 ton. 

Le nekaj dni po sprejemu Bri-
onskega dogovora, ki sta ga 
podpisali delegaciji SFRJ in 
Slovenije in s katerim so bile 
ustavljene vojaške aktivnos-
ti na ozemlju Slovenije ter za 

tri mesece zaustavljene osa-
mosvojitvene aktivnosti, je 
poveljstvo 10. korpusa JLA s 
sedežem v Zagrebu poslalo 
Skupščini občine Brežice za-
htevo, za vrnitev vojaškega 
orožja in opreme. 

Poveljstvo 10. korpusa JLA je 
z drugim dopisom 13. avgus-
ta 1991 od Skupščine občine 
Brežice ponovno zahtevalo vr-

nitev orožja,streliva in opreme 
JLA, ki je po boju ostala pri Pri-
lipah in določilo rok do 25. av-
gusta 1991. V zaključku dopisa 
so celo navedli, da bodo dodat-
no izstavili račune za škodo, 
ki je nastala na poškodovanih 
in uničenih bojnih vozilih ter 
stroške, nastale s smrtjo treh 
vojaških oseb in sedmimi ran-
jenimi. 

O nadaljnji usodi telesa oz. 
podvozja uničenega tanka 

M84 ni dostopnih pisnih vi-
rov. Kupola tanka je ostala 
ob vzpetini pod lokalno cesto 
pri vodnem zajetju do pomla-
di leta 1992. 25. območni štab 
TO je izdal ukaz o umiku ku-
pole v vojašnico TO Cerklje ob 
Krki. Skupina nekdanjih delav-
cev, zaposlenih v garniziji JLA 
Cerklje ob Krki, je s tankom za 
izvleko in samohodnim topom 
M36 umaknila kupolo ter jo z 
vlačilcem prepeljala v vojaš-
nico TO. Kupolo so odložili v 
nekdanji avto park vojašnice

Ob ustanavljanju 24. oklep-
no mehaniziranega bataljona 
TO v Vojašnici TO Cerklje ob 
Krki in ureditvi garaž za bojno 
in ostalo tehniko je bila kupo-
la v začetku leta 1993 umak-
njena v veliko peščeno jamo na 
severu vojašnice oz. letališča. 
V cevi kupole je bila še vedno 
granata s smodniškim polnjen-
jem. Skupina vojaških piroteh-
nikov, ki je prišla iz Ljubljane, 
je z manjšo količino eksplozi-

va odprla zaklep cevi, odstra-
nila smodniško polnjenje in 
pripravila pogoje za izstreli-
tev granate iz cevi. Granata je 
bila nato izstreljena.

Bližnji Romi iz naselja Kerinov 
Grm, ki zbirajo odpadno žele-
zo, so po pričevanju takratnih 
zaposlenih v vojašnici TO kma-
lu zatem kupolo ukradli. Najeli 
so vozilo za dvig težkih tovorov 
in vlečno vozilo ter kupolo na-
ložili in odpeljali v smeri Pri-
morske in Italije. Nekje na Pri-
morskem ali celo na državni 
meji z Italijo so bili zaustavlje-
ni. Dežurni Uprave za notranje 
zadeve Krško je nekega večera 
poklical varnostnika TO iz vo-
jašnice Cerklje ob Krki in pre-
verjal ali v vojašnici pogrešajo 
kakšen tank. Kmalu so ugoto-
vili, da manjka kupola, ki je bila 
prepeljana v peskokop. Kupolo 
so Romi morali vrniti. Z izgu-
bo zaslužka se niso sprijaznili 
in so zato izvedli novo akcijo. Z 
avtogenim varilnim aparatom 
so odrezali cev kupole in jo od-
peljali. Nadaljnja usoda cevi, ki 
je težka 2 toni, ni znana. 

Kupolo brez cevi je nato pre-
vzel Vojaški muzej SV in se 
kot razstavi eksponat od po-
leti leta 2015 nahaja v Par-
ku vojaške zgodovina Pivka, 
ki jo tudi hrani. Kupola je re-
dek ohranjen eksponat uniče-
ne oklepne tehnike JLA v voj-
ni za samostojno Slovenijo leta 
1991.
� Mitja�Teropšič

Ostanki�podvozja�oziroma�telesa�tanka�JLA�M84�številka�21303�pri�Prilipah�na�mestu,�kjer�
je eksplodiral.

Kupola kot eksponat v Parku vojaške zgodovine Pivka

Priprave�na�umik�kupole�spomladi�leta�1992

Umik kupole
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Spoštovane žene in dekleta,
ob bližnjem prazniku – 8. marcu, mednarodnem 

dnevu žena, vam iskreno voščimo in želimo 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 v občini Brežice
Občina Brežice obvešča, da bo 4. 3. 2022 v Uradnem listu RS 
objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice 
za leto 2022. Sofinancirani bodo naslednji ukrepi:
• posodabljanje kmetijskih gospodarstev – naložbe v primar-

no kmetijsko proizvodnjo,
• pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in si-

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

 
 Rok za prijavo je do vključno srede, 20. 4. 2022.

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Breži-
ce (www.brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvigne-
jo osebno  na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. 

Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07 620-55-32, elektron-
ska posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni dan v času 
uradnih ur.

Občina Brežice obvešča, da so na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si v rubriki RAZPISI objavljeni naslednji jav-
ni razpisi:

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj  
in pokroviteljstva v letu 2022

Predmet javnega razpisa so: športne, kulturne, turistične, hu-
manitarne, strokovne in družabne prireditve, prireditve ob ob-
činskih praznovanjih, investicije in mednarodni projekti, ki bodo 
služili za javne namene.

Rok prijave: 
• za projekte, ki so bili organizirani v mesecu januarju in febru-

arju ali bodo organizirani v mesecu marcu ali aprilu 2022, je 
rok prijave 20. 3. 2022; 

• najkasneje do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem me-
secu oziroma najkasneje do 20. 11. 2022 za projekte v de-
cembru 2022. 

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih  
in domoljubnih organizacij v letu 2022

Predmet javnega razpisa: 
• Namen A: 

Sredstva se namenijo za delovanje veteranskih in domoljub-
nih organizacij in za njihove programe, ki zajemajo aktivno-
sti (obeležja, komemoracije, proslave, delo s člani, ki imajo 
priznan status žrtev vojnega nasilja, in slovesnosti ob različ-
nih obletnicah, mednarodno sodelovanje itd.), vezane na de-
lovanje veteranskih in domoljubnih organizacij (v nadaljeva-
nju: projekti). 

• Namen B:
Sredstva se namenijo za delovanje domicilnih enot TO Ob-
čine Brežice, ki delujejo znotraj veteranskih in domoljubnih 
organizacij. 

Rok prijave: do vključno 9. 3. 2022. 

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih 
v letu 2022

Predmet javnega razpisa: 
• nepredvideni dogodki, ki so povzročili škodo na bivalnem ali 

gospodarskem objektu, 
• smrt družinskega člana v družini z otroki, ki posledično moč-

no poslabša življenjski standard družine, 
• višji stroški zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja pla-
čila teh storitev oz. zdravljenja, 

• stroški socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami. 

Rok prijave: skozi celo leto

Javni razpis za sofinanciranje etno festivalov v letu 2022

Predmet javnega razpisa so etno festivali – prireditve, ki oh-
ranjajo kulturno dediščino občine Brežice in imajo zaporedno 
dolgoletno tradicijo ter bodo izvedene v letu 2022 na obmo-
čju občine Brežice

Rok prijave: do vključno 10. 3. 2022

Kontaktna oseba za navedene razpise: Jasmina Molan
Telefon: 07 62 05 507; 
elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si 

O B V E S T I L O
Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šo-
lah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in 
Velika Dolina 

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za

VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23
Vpis bo potekal za program:
• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno.

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje: 

od 7. do 14. marca 2022, od 8. ure dalje.

Vlogo je treba oddati na Vlogi za vpis, ki je javno objavljena na 
spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge: 
Vlogo lahko oddate v skladu z navodili posameznega zavoda, tj. 
v fizični obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti na ura-
dne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. Če je vlo-
ga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana 
in optično prebrana. 

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2022/23 od 1. 9. 
2022. 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 mese-
cev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Način vključevanja otrok: 
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2022 izpol-

njevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več ot-
rok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisi-
ja za sprejem otrok.

• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času raz-
pisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 
2022. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od 
vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije šte-
jeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vklju-
čen v vrtec. V primeru, 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 
obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo ot-
roci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti. 

Dodatne informacije:
Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za 
vpis, so objavljene tudi telefonske številke, na katerih lahko do-
bite več informacij.

Obvestilo
Od ponedeljka, 28.2., bodo kratkotrajne popolne zapore držav-
ne ceste R2-419, od železnega mostu proti Krški vasi (odsek 1206 
Križaj–Čatež ob Savi od km 11.530 do 12.035)

Občina Brežice obvešča, da bodo od ponedeljka, 28.2., do pet-
ka, 11.3.2022, v času od 8.30 do 17.00 kratkotrajne popolne za-
pore (do 15-minutne popolne zapore) državne ceste od žele-
znega mostu proti Krški vasi. Zapore so potrebne zaradi sečnje 
dreves ob reki Krki, ki je potrebna zaradi gradnje kolesarske po-
vezave Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi s pripadajočo 
infrastrukturo.  V navedenem obdobju se bo sečnja dreves izva-
jala med cesto R2-419 in reko Krko v območju od starega železne-
ga mostu čez Krko do priključka na ŠRC Grič v Velikih Malencah 
ter v območju med avtocestnim nadvozom in lokalno cesto Veli-
ke Malence–Čatež ob Savi (oziroma območje na nasprotni stra-
ni ceste priključka ŠRC Grič, zaradi gradnje avtobusne postaje). 
Zaradi kratkotrajnosti zapor, ki so predvidene do 15 minut, obvo-
za ni, je pa možen po lokalni cesti LC024131 (nadvoz čez avtoce-
sto Čatež) – čez Čatež ob Savi.
Udeležence v prometu prosimo za upoštevanje prometne signa-
lizacije in za razumevanje.

Drevesa�ob�reki�Krki�bodo�odstranjena�na�odseku�zaradi�gradnje�
opornega�zidu�in�pilotov�za�kolesarsko�povezavo.

V okvirju projekta Slovenija kvačka je dobil kvačkano podobo tudi 
grb Občine Brežice, ki ga je izdelala kvačkarica Lidija Vodušek. Kot je 
zaupala ob uradni predaji grba županu Občine Brežice Ivanu Mola-
nu, je v izdelavo grba v velikosti približno 1,2 x 1,6 m vložila vsaj 100 
delovnih ur v obdobju treh tednov. Župan se je gospe Vodušek za iz-
jemno delo zahvalil s simboličnim spominskim darilom in cvetjem. 
Občina Brežice je grb uokvirila in ga izobesila v občinskih prostorih 
– na vhodu v občinsko stavbo, kjer si ga obiskovalci lahko ogledajo. 
V sklopu vseslovenske akcije zavoda Ustvarjalno srce je 211 kvačka-
ric in en kvačkar izdelalo 212 grbov slovenskih občin. Grbi so izde-
lani v t. i. C2C tehniki (corner to corner oz. od kota do kota), kar po-
meni, da se s kvačkanjem začne v spodnjem levem kotu in končala 
v zgornjem desnem kotu.
Več o vseslovenskem projektu Slovenija kvačka si lahko preberete 
na uradni spletni strani https://www.ustvarjalnosrce.si/ .

Kvačkan grb Občine Brežice krasi prostore 
občinske stavbe

Izdelovalka�brežiškega�grba�Lidija�Vodušek�in�župan�Ivan�Molan
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Prebivalci na podeželju se večkrat soočajo s problemom smradu, 
ki se pojavlja ob uporabi gnojevke na kmetijskih površinah. Plini, ki 
se pri tem sproščajo, niso v takih koncentracijah, da bi bili škodljivi 
za zdravje, so pa vseeno neprijetni in za prebivalce v okolici velikih 
kmetij in kmetijskih zemljišč, ki se gnojijo z gnojevko, zelo moteči. 
Mestna občina Krško bo v letošnjem letu pristopila k sofinancira-
nju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na kmetijskih gospodar-
stvih na območju občine.
Upravičenci do sofinanciranja dodatka bodo kmetijska gospodar-
stva, ki redijo minimalno 10 glav velike živine (GVŽ) prašičev ali go-
vedi na kmetijsko gospodarstvo. Priznani stroški za nakup prepa-
ratov bodo od 1. 1. 2022 dalje. Javni razpis bo objavljen na spletni 
strani občine in bo odprt do oktobra 2022. 

Gradnja kolesarske povezave Krško–
Kostanjevica na Krki se je začela
Mestna občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki sta v letošnjem letu začeli s skupnim projektom gradnje kolesar-
ske povezave Krško–Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 kilometra, ki naj bi bila dokončana do maja 2023. 

Gradnja kolesarske povezave bo 
potekala v dveh sklopih, vsak po 
območju posamezne občine. 
Trasa se začne na križišču pri sta-
dionu Matije Gubca Krško, nada-
ljuje mimo pokopališča do Žado-
vinka, skozi Brege in Drnovo do 
Velike vasi, naprej v smeri Veli-
kega Podloga po nadvozu nad 
avtocesto, se v Velikem Podlo-
gu priključi na državno cesto Dr-
novo-Križaj, od Križaja do Kosta-
njevice ter se zaključi v Prekopi. 

Z izgradnjo te kolesarske pove-
zave bosta občini naredili korak 
naprej v smeri trajnostne mobil-
nosti in turizma hkrati, hkrati pa 
je nov skupni medobčinski pro-
jekt dokaz o dobrem sodelova-
nju posavskih občin. 

Hkrati z gradnjo povezave tudi 
rekonstrukcije nekaterih ce-
stnih odsekov ter ureditev ko-
munalne infrastrukture

Gre za 6,7 milijona evrov vreden 
projekt, za katerega bosta obči-
ni iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (Dogovor za razvoj 
regij) pridobili nekaj več kot 3,5 
milijona evrov, iz državnega pro-
računa pa nekaj manj 890.000 

evrov, preostanek bo strošek 
občin. Stroški gradnje kolesar-
skih povezav so vezani na vse 
ureditve, ki se izvajajo hkrati s 
projektom, pa se ne nanašajo 
na kolesarstvo in so tudi zajeti 
v pogodbeni vrednosti. 

Ob izgradnji kolesarske poveza-
ve mora investitor namreč ved-
no obnoviti oz. prestaviti vso 
infrastrukturo, v katero pose-
ga, v tem primeru tudi z uredit-

vami namakalnega sistema na 
območ je Krškega polja. V okvi-
ru gradnje bodo dela obsegala 
tudi rekonstrukcijo in razširitev 
dela vozišča od naselja Drnovo 
do krožišča Drnovo z izgradnjo 
pločnika na tej trasi, pa tudi re-
konstrukcijo ceste z izgradnjo 
pločnika skozi naselje Velika vas 
ter ureditev kanalizacije in vodo-
voda. Konec naselja Veliki Pod-
log bodo uredili tudi priključ-
no križišče na regionalno cesto 

z ureditvijo okoli 200 metrov 
te ceste in kanalizacije. Na od-
sekih, na katerih še ni zagotov-
ljenega širokopasovnega omrež-
ja, bo ob projektu izvedena tudi 
predpriprava z izvedbo kabelske 
kanalizacije. 

Soglasja lastnikov v večini pri-
dobljena, v ostalih primerih 
omejitev lastninske pravice

Z vsemi lastniki zemljišč, po ka-
terih bo na območju mestne ob-
čine Krško potekala kolesarska 
povezava, so bili vzpostavljeni 
kontakti. Z večino je Mestna ob-
čina Krško uskladila potek trase 
in gradnjo tako, da so bile skle-
njene služnostne pogodbe, ki 
dovoljujejo poseg in zavezujejo 
občino, da po gradnji izvede par-
celacijo in odkup tangiranih ze-
mljišč. Žal pa se nekateri lastniki 
s posegom na njihova zemljišča 
niso strinjali, zato je občina po-
dala predlog omejitve lastninske 
pravice, ki je bil izpeljan z izdajo 
Odločbe Upravne enote Krško. 
Vse omejitve lastninske pravice 
so vpisane v zemljiško knjigo. 
Kar pomeni, da investitor lahko 
na teh zemljiščih že začne z deli.

1.�februarja�letos�so�se�začela�dela�izgradnje�kolesarske�povezave�
Krško–Kostanjevica�na�Krki.�Zemeljska�dela�se�trenutno�izvajajo�na�
odseku�med�Veliko�vasjo�in�Velikim�Podlogom,�kmalu�pa�se�bodo�
razširila�na�celotno�traso�predvidenih�posegov.

Turistična destinacija Krško prejela zlati znak 
zelene destinacije
Mestna občina Krško je v lanskem letu vstopila v Zeleno shemo 
slovenskega turizma (ZSST) pod okriljem Slovenske turistične or-
ganizacije (STO) in se tako vključila v proces pridobivanja znaka 
Slovenia Green Destination. Prepričala je ocenjevalce in že prvo 
leto prejela zlati znak Slovenia Green Destination, ki je drugi naj-
višji na lestvici Slovenske turistične organizacije.

Znak Slovenia Green Destina-
tion potrjuje, da je destinacija 
prepoznana po svojem trajno-
stnem delovanju in bo tudi v 
prihodnje razvijala tovrstno tu-
ristično ponudbo. Proces pri-
dobivanja znaka je v Krškem 
vodila Zelena ekipa, ki šteje 
sedem članov iz različnih institucij, pod vodstvom zelene koordi-
natorke Tanje Levstik Levičar s Centra za podjetništvo in turizem 
Krško. Destinacije je ocenjeval akreditiran partner pri ZSST Zavod 
tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki ima licenco za ocenje-
vanje po globalnem orodju Green Destinations Standard. Destina-
cija prejme zlati znak, če s področij destinacijskega managementa, 
narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, družbe-
ne klime in poslovanja turističnih podjetij na lestvici od 1 do 10 prej-
me najmanj 8,1 točke. Destinacija Krško je prejela povprečno oce-
no 8,8, kar je le 0,3 točke do najvišjega, platinastega znaka. Kot so 
ocenjevalci še zapisali v poročilu, je »ocena trajnostnega poslova-
nja destinacije Krško na področju turizma ena najvišjih v Sloveniji«. 
K pridobitvi zlatega znaka destinacije sta prispevala tudi Gostilna 
Kunst in Tri lučke, ki sta se kot ponudnika hrane in nastanitev prav 
tako vključila v shemo in pridobila mednarodni okoljski znak Gre-
en Key, v okviru ZSST pa Slovenia Green Cuisine in Slovenia Green 
Accommodation.
Zlati znak bo pripomogel k še večji prepoznavnosti destinacije Kr-
ško po njenem trajnostnem delovanju, vključena bo v številne pro-
mocijske aktivnosti STO, izobraževanja za nadaljnje delo in razvoj. 
Znak lahko uporabljajo vsi ponudniki turističnih in gostinskih obra-
tov v destinaciji in ponudniki turističnih znamenitosti ter s tem kre-
pijo prepoznavnost turistične destinacije Krško.

Skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju 
mestne občine Krško za šolsko leto 2022/2023
Za vpis otrok v vrtce Mestne občine Krško se izvede enoten vpis ot-
rok v vrtce. K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2022/2023 
vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju Mestne 
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), Vrtec 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. divizi-
je Senovo (tel. št.: 07/48 81 910 ali 401 206 106), 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 splet-
nih 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 mestne občine Krško za šol. leto 2022/2023 se nahaja tudi 
na spletni strani Mestne občine Krško. Pomembno je, da vlogo za 
vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šol-
skem letu 2022/2023 (torej v času od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), bos-
te svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka je 
treba oddati v želeni vrtec najkasneje do torka, 15. marca 2022.

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 posamez-
nem 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.

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacij  
in kastracij lastniških psov in mačk za 2022
Mestna občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje ste-
rilizacij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Za sofi-
nanciranje je na voljo skupno šest tisoč evrov, zanj pa lahko zapro-
sijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na 
območju občine Krško, ki imajo do pet odraslih živali na stanova-
nje oz. hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, op-
ravljeno v obdobju od 1. januarja 2022 dalje do porabe sredstev. 
K vlogi za sofinanciranje morajo lastniki živali priložiti: za pse doka-
zilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku, 
za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živa-
li. Vloge lastniki oddajo v vložišče Mestne občine Krško ali po pošti 
na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču ali 
na spletni strani občine.

BRANKA�GOLOB�KVAČKAN�KRŠKI�GRB�PREDALA�ŽUPANU�–�V�okvi-
ru�projekta�Slovenija�kvačka,�v�katerem�je�211�slovenskih�kvačka-
ric�in�en�kvačkar�izdelalo�slovenske�grbe,�je�Branka�Golob�izdelala�
krški�grb�in�ga�17.�februarja�tudi�predala�županu�Mestne�občine�
Krško�mag.�Miranu�Stanku.�Branka�Golob�se�z�ročnimi�deli�ukvar-
ja�že�od�otroštva,�za�krški�grb�v�izmeri�1,1�krat�1,3�metra�pa�je�pot-
rebovala�okoli�100�ur.�

Mestna občina Krško objavlja razpis za sofinanciranje programov 
Občinske turistične zveze (OTZ) Krško in turističnih društev v mest-
ni občini Krško za leto 2022 v skupni višini 38.000 evrov. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje že izvedenih programov OTZ in tu-
rističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turiz-
ma v mestni občini Krško in so v razpisnem obdobju od 16. 3. 2021 
do 15. 3. 2022 izvajali programe in aktivnosti, ki so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji. Vloge morajo prispeti najkasneje do četrtka, 
17. 3. 2022, na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Krško. 
Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: 
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Živinska gnojila – krogotok hranil pri pridelavi 
hrane, varovanje tal, zraka in vode

Javni razpis za sofinanciranje programov  
OTZ Krško in turističnih društev za 2022

www.krsko.si
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Prenova brivsko-frizerskega salona Kreutz
Občina Sevnica veliko pozornosti namenja obnovi objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru Sevnice. Po 
ureditvah prostorov Spodnjega gradu z novo turistično agencijo Doživljaj in obnovo Glasbene šole Sevnica je eden po-
membnejših projektov obnova prvega sevniškega brivsko-frizerski salona Kreutz. 

Z letnico 1900 gre za enega naj-
starejših tovrstnih salonov v Slo-
veniji, ki je neprekinjeno delo-
val do leta 2003, v njem pa se je 
ohranila oprema po letu 1970. 
Občina Sevnica je salon odkupila 
leta 2020 z namenom dolgoroč-
ne zaščite kulturne dediščine in 
obogatitve turistično-tržne po-
nudbe starega mestnega jedra. 

Po uspešni pripravi vloge za so-
financiranje je Ministrstvo za 
kulturo odobrilo sofinancerska 
sredstva za konservatorsko-re-
stavratorske posege, ki so se 
pričeli in zaključili v letu 2021. 
Za ureditve prostorov, ki so od 
leta 2013 opredeljeni kot kultur-
ni spomenik lokalnega pomena, 
je ministrstvo prispevalo okrog 
18 tisoč evrov, še dobrih 20 ti-
soč evrov pa je bilo zagotovlje-
nih iz občinskega proračuna. Za 
izvedbo konservatorsko-resta-
vratorskih posegov je občina 
pridobila tudi kulturnovarstve-
ne pogoje in soglasja za izvedbo 
s strani celjske enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.  

Poudarek ureditev je bil na 
ohranjanju lesene materialne 
substance, s čiščenjem in zašči-
to površin, ter na ohranitvi av-

tentičnih materialov, tehnologij, 
znanj in veščin, saj gre za ohra-
nitev redke zbirke, ki bo omogo-
čila vpogled v stare obrtne ve-
ščine in znanja. Po zaključeni 
obnovi prostora bodo v kratkem 
salon obogatili vrnjeni predme-
ti, rekviziti oziroma oprema, v 
restavriranju Posavskega muze-
ja Brežice. 

Z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine in Posavskim mu-
zejem Brežice bo Občina Sevni-
ca oblikovala način atraktivne 
predstavitve zaključene celote 
širši javnosti. Preko Javnega za-
voda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti (KŠTM) 

Sevnica, ki bo z objektom up-
ravljal, je pridobitev načrtovano 
vključiti v širšo shemo turistič-
no-promocijske ponudbe Sev-
nice in občine. Možna je tudi 
povezava s Srednjo šolo Sevni-
ca, na kateri deluje izobraževalni 
program frizer, s tem pa name-
nitev prostorov tudi za izobra-
ževalne namene. Med idejami 
so tudi povezave z domačimi 
društvi, šolami, vrtci in drugimi 
zainteresiranimi organizacijami. 
Želja občine je tudi, da bo v salo-
nu možno samo dejavnost kdaj 
prikazati tudi v praksi.

In prav z namenom primerjave 
dobrih praks so strokovne sode-

lavke Oddelka za družbene de-
javnosti Občine Sevnica in KŠTM 
Sevnica skupaj z vodstvom Posa-
vskega muzeja Brežice pred krat-
kim obiskale obnovljeni nekda-
nji brivsko-frizerski salon Ozbič 
v občini Postojna, danes Brivni-
ce Ozbič. Poleg sevniškega gre 
za še enega od dveh prvobitno 
ohranjenih tovrstnih salonov v 
Sloveniji.

Župan Občine Postojna Igor Ma-
rentič, direktorica zavoda Zna-
nje Postojna Tatjana Hvala ter 
etnologinja in kulturna antro-
pologinja dr. Ana Vrtovec Beno 
so predstavili postopek obnove 
brivnice in njeno sedanjo vlogo. 
Prenovljen salon namreč omo-
goča brivske storitve, hkrati pa 
je v njem postavljena etnološka 
razstava o salonu in njegovi de-
diščini.

Cilj obnove sevniškega salona 
Kreutz vsekakor je, da bo ohra-
njena kulturna dediščina v ve-
selje in zadovoljstvo čim širšega 
kroga ljudi živela naprej, z og-
ledi, spoznavanjem ter oživlja-
njem zgodovine v sedanjost in 
prihodnost. 

 Foto:�Občina�Sevnica

V Gostilni Repovž, ki od leta 2020 nosi naziv Hiša gastronomije ko-
lektivne blagovne znamke (KBZ) Sevnica Premium, je v februar-
ju potekala slovesna podelitev certifikatov kakovosti istoimenske 
znamke. Nastala je leta 2019, z namenom povezovanja ponudni-
kov, dviga kakovosti turistične ponudbe, trajnostne naravnanosti 
in v želji povečanja kakovosti bivanja.

Že v letih 2019 in 2020 je bilo skrbno izbrano najboljše, kar na po-
dročju gastronomije in rokodelstva ponuja občina Sevnica, v tem 
tednu pa se je število vključenih ponudnikov v KBZ Sevnica Pre-
mium povečalo. 
22 že certificiranim ponudnikom se je pridružilo osem novih, med 
njimi Pivovarna APE, Tjaša Mesinger s Čeberol'co, Sebastjan Po-
pelar, Tina Železnik, Joško Šmit, Vino Kozinc, Ciril Kolenc in KŠTM 
Sevnica. Šest v shemo že vključenih, med njimi Kmečka zadruga 
Sevnica, Gabaroni, Kmetija Zakrajšek, Ovčarska kmetija Urban, 
Nevenka Strnad in Gostilna Repovž, pa je pridobilo certifikate za 
dodatne nove izdelke. 
Vsem štirinajstim ponudnikom sta župan Občine Sevnica Srečko Oc-
virk kot predstavnik lastnika KBZ in dr. Tanja Lešnik Štuhec, vodja 
kolektivnih blagovnih znamk po modelu Izvorno slovensko in pred-
stavnica strokovne komisije, skupno podelila certifikate za 6 roko-
delskih izdelkov in 34 živilskih pridelkov. 
Certifikat kakovosti Sevnica Premium zdaj skupno odlikuje 11 roč-
no narejenih izdelkov, 82 kakovostnih lokalnih pridelkov in izdelkov, 
7 ponudnikov jedi in pijač, značilnih za naše okolje, in Hišo gastro-
nomije. Certifikati ne pomenijo zgolj potrditve odličnosti ponudbe, 
temveč so nagrada za znanje, ljubezen do domače zemlje in spošto-
vanje dediščine domačih krajev. 

Predstavitev vseh odlikovanih pridelkov in izdelkov:
www.visit-sevnica.com

� Foto:�Klemen�Bec

Po letos že zaključenih javnih razpisih s področij kmetijstva in špor-
ta ter sofinanciranja dejavnosti in programov veteranskih organi-
zacij bodo z jutrišnjim 4. marcem objavljeni javni razpisi v podporo 
dejavnostim gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavno-
sti ter zdravstvenega varstva in sociale. 

GOSPODARSTVO

Predmet javnega razpisa s ciljem pospeševanja razvoja gospodarstva 
je dodeljevanje nepovratnih sredstev v skupni višini 82.000 evrov za 
subvencioniranje naslednjih ukrepov:
• promocija izdelkov in storitev na sejmih,
• naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
• finančne spodbude za lokalne turistične ponudnike.

Rok za prijavo je do vključno 20. maja 2022.

TURIZEM

Predmet javnega razpisa s področja turizma je sofinanciranje izve-
denih turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je poveča-
nje turističnega obiska oz. promocija kraja in prireditev, ki vplivajo 
na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina na-
menskih sredstev znaša 13.027 evrov.

Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

KULTURA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projek-
tov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica. V skupni višini 
48.000 evrov bodo sofinancirani programi in projekti izvajalcev, ki 
delujejo na naslednjih področjih:
• glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
• gledališka in lutkovna dejavnost,
• folklorna dejavnost,
• plesna dejavnost,
• likovna dejavnost,
• literarna dejavnost,
• foto, video in filmska dejavnost. 
Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje 
prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.

Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

MLADINA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in 
projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Višina razpisnih 
sredstev znaša 15.135 evrov. 

Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki so namenje-
ni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladi-
mi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni inte-
graciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa.

Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in/ali projek-
tov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v skup-
ni višini 25.000 evrov. 

Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Več informacij in razpisna dokumentacija: 

Vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2022/2023
Spoštovani starši. Občina Sevnica skupaj z
• Vrtcem Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, Sevnica 

(www.vrtec-sevnica.si),
• Enoto vrtca Krmelj, Krmelj 104, Krmelj (www.oskrmelj.si),
• Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, Šentjanž 

(www.osmm.sentjanz.si) in 
• Enoto vrtca Blanca, Blanca 13, Blanca (www.osblanca.si)

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev 
na območju občine Sevnica za šolsko leto 2022/2023.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 ur), in sicer:
• za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopol-

njenega 11. meseca do starosti treh let) in
• za otroke drugega starostnega obdobja (od tretjega 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. Name-
njen bo otrokom od prvega leta starosti (oz. najmanj 11 mese-
cev) do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega 
števila prijav.
Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI 
SEVNICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani 
vrtca, šole, občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v izbra-
ni vrtec do 14. 3. 2022.
Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: sta-
rost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starše-
vskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Za-
kona o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,  40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJ-
FO, 55/17, 49/20–ZIUZEOP in 18/21).
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2022/2023 (vključitev od 1. 9. 2022 dalje). Izpolnjeno vlogo od-
dajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali 
šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otro-
ka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posame-
znih vrtcev bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2022/2023 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani 
vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šol-
skem letu 2021/2022 niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši 
vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno. 

Javni razpisi Občine Sevnica

Z najboljšim okrepili Kolektivno blagovno 
znamko Sevnica Premium

w w w. o b c i n a - s e v n i c a . s i
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Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700Trajno slovo od proteze

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

KLINIKA ORTOIMPLANT DENTAL SPA JE SPECIALIZIRANA ZA:

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

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

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

Vaša ekipa Ortoimplant Dental SPA

POPOLN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING* – ORTOIMPLANT DENTAL SPA 

STROKOVNO VZDRŽEVANJE VSEH STRUKTUR IMPLANTOPROTETIČNEGA 
IZDELKA 

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

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

BREZZOBOST? BREZ KOSTI? PARADONTOZA?
POZABITE NA PROTEZE

Novi metodi All-on-4  
in Zygoma

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

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

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

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

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

lahko kontraindicirane nadomeščanju kosti.

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

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

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

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!
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»Do zdaj me mama še nikoli 
ni klicala tako zgodaj. Najprej 
sem mislila, da je kaj narobe z 
njo ali bratom, na koncu pa sem 
izvedela, da se je v naši državi 
začela vojna. To je res grozno,« 
nam je minuli četrtek, prvi dan 
ruske invazije na Ukrajino, hi-
tela razlagati 34-letna Valeri-
ia Ključarič, ki je ta dan že ob 

šestih zjutraj od svoje mame 
iz Kijeva prejela nepričako-
van klic preko Viberja. »Mama 
je bila vsa prestrašena in živč-
na, ko sem jo slišala, sem tudi 
sama planila v jok, saj človeku 
ni vseeno, ko iz prve roke izve, 
da se je v njegovi domovini za-
čela vojna,« dodaja. Po njenih 
besedah je še toliko bolj groz-
no, ker so eksplozije odjeknile 
tudi v Kijevu, na obrobju kate-

Strah jo je za mamo in brata
BREŽICE – Valeriia Ključarič (prej Shevchenko) že en teden vsak dan trepeta ter je z mislimi pri svojih 
mami in bratu, ki se v domači Ukrajini, natančneje v prestolnici Kijev, še z milijoni drugimi sodržavljani 
večji del dneva skrivata pred napadi ruske vojske. »V moji domovini je vojna. To je res grozno,« s cmokom 
v grlu pove Valeriia, ki jo je v Brežice pred kakšnim letom pripeljala ljubezen.

rega živita njena mama Nata-
sha in brat Dmitriy. Kot je še 
omenila, je od mame izvedela, 
da je najhuje, ko te še sredi noči 
zbudi zavijanje siren, ki opo-
zarjajo na začetek vojaškega 
napada. Že zgodaj zjutraj so se 
iz Kijeva vile dolge kolone av-
tomobilov, saj so številni Ukra-
jinci želeli čim prej zapustiti 
mesto in se umakniti na varno, 
mnogi tudi v sosednje drža-

ve. Poleg tega so bile trgovine 
bolj kot ne izpraznjene, bencin-
ski servisi pa polni avtomobi-
lov, ki so si polnili rezervoarje 
za dolgo pot bega iz mesta oz. 
države, v kateri je začela divja-
ti vojna. Podobno je bilo tudi v 
naslednjih dneh.

Valeriio, sicer magistrico eko-
nomije, je med našim klepe-
tom ponovno klicala mama in 

omenila, da so dobili navodi-
lo, da se morajo zaradi varnos-
ti čim prej skriti v zaklonišče v 
šoli. In tako je po njenih bese-
dah zdaj vsak dan, veliko časa 
preživijo v zaklonišču, vmes 
gredo lahko samo za nekaj ur 
v svoje domove. Sicer pa Vale-
riin brat ne sme zapustiti dr-
žave, ampak je poklican, da se 
bori za obstoj svoje domovine, 
čeprav njegova sestra upa, da 
ne bo poprijel za orožje, ker se 
bo tako še bolj spravil v nevar-
nost. O pobegu iz Kijeva sta si-
cer tudi že razmišljala, a mama 
ne bi rada šla sama. »Strah me 
je zanju. Imam sicer majhno 
upanje, da bodo pogajanja 
med ukrajinsko in rusko stra-
njo prinesla nek dogovor, a tre-
nutno ni videti, da bi to pome-
nilo prekinitev ognja,« še pove 
Valeriia, ki je bila nazadnje pri 
svoji družini julija lani. V stiku 
je tudi s prijateljico iz Rusije, 
ki prav tako živi v Sloveniji in 
ji je že prvi dan vojne napisa-
la spodbudno SMS-sporočilo, 
da je v mislih z njo in jo pod-
pira. Valeriio je to še posebej 
ganilo, saj, kot poudarja, je to 
dokaz, da je predvsem politika 
tista, ki največkrat razdvaja in 
povzroča sovraštvo, ljudje pa 
bi radi predvsem živeli v miru. 
 Rok Retelj

Valeriia�Ključarič
Ena� od� fotografij,� ki� jo� je� iz� kijevskega� zaklonišča� poslal�
Valeriin�brat�Dmitriy�Shevchenko.

Tudi Posavje pomaga Ukrajini
Kot vemo, v teh dneh v Ukrajini divja vojna, katere žrtve 
so predvsem ukrajinski civilisti in vojaki na obeh straneh, 
države, ki mejijo na mejo z Ukrajino, pa se že soočajo z 
begunskim valom. Tudi v nekaterih posavskih društvih so 
se odločili, da organizirajo zbiranje pomoči za Ukrajino. 

V Posavju se pomoč zbira:

v Brežicah –  
Društvo študentov Brežice in prostovoljci

Brežiška info točka, Cesta prvih borcev 44, Brežice
• petek, 4. 3., med 8:00 in 18:00
• sobota, 5. 3., med 9:00 in 18:00 

v Krškem – Klub posavskih študentov,  
Mladinski center Krško in prostovoljci 

Mladinski center Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 
• četrtek, 3. 3., med 15:00 in 18:00
• petek, 4. 3., med 15:00 in 18:00 
• sobota, 5. 3., med 10:00 in 18:00

v Kostanjevici na Krki –  
Klub posavskih študentov

Turistično informacijski center na Kambičevem trgu 5 
• četrtek, 3. 3., med 9:00 in 17:00 
• petek, 4. 3., med 9:00 in 17:00 
• sobota, 4. 3., med 10:00 in 17:00

v Podbočju –   
Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje

Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje, 62, 8312 Podbočje
• četrtek, 3. 3., od 17:00 do 18:30
• petek 4. 3., od 17:00 do 18:30

v Sevnici – Rotaract klub Sevnica
Lokal Platz (Bazen Sevnica)
• vsak dan do nedelje, 6. 3., v delovnem času lokala 

Darujete lahko trajno hrano (predvsem mesne konzerve, 
suho sadje, sladkarije, moko, kvas), vodo, hrano za dojenčke, 
topla oblačila in obutev, medicinsko opremo, povoje, gaze, 
higienske pripomočke, plenice, komplete prve pomoči, 
protibolečinske tablete, higienske vložke, svetilke, baterije … 
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svojitvi Slovenije sodeloval v 
Manevrski strukturi narodne 
zaščite Slovenije, prav tako je 
bil aktiven v Zvezi združenj 
borcev, Zvezi vojaških stare-
šin in Zvezi slovenskih častni-
kov. Umrl je v visoki starosti – 
16. marca 2016.

Krško
OLAF LOVRENČIČ (1922–
2005)

Ljubiteljski zgodovinar, zbira-
telj, kulturni in družbeni de-
lavec Olaf Lovrenčič se je ro-
dil 8. maja 1922 na Vidmu pri 
Krškem, kjer je hodil tudi v 
osnovno šolo, nato pa na me-
ščansko šolo v Krško (1934–
1937). Med drugo svetovno 
vojno je bil mobiliziran v nem-
ško vojsko, iz katere je pobeg-
nil in bil v ujetništvu v Franciji. 
Po vojni je najprej delal v lesar-
stvu, leta 1953 pa se je zaposlil 
v tovarni Djuro Salaj v Krškem. 
Kot sodno zapriseženi prevaja-
lec za nemški jezik je pomagal 
pri prevajanju ob raznih obi-
skih iz tujine, prevajal je tudi 

MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE 

V letošnjem letu se jih spominjamo

V prejšnjem prispevku smo 
predstavili Jelisaveto Špelco 
Čopič, Dušana Cotiča, Branka 
Sikoška in Rafaela Rafka Vo-
deba, tokrat bomo na kratko 
opisali še štiri osebnosti med 
tistimi, ki so se rodili pred 
okroglimi 100 leti, torej leta 
1922.

Brežice
MILENA ŠOUKAL,  
roj. DOBERŠEK (1922–2018)

Milena Šoukal se je 17. febru-
arja 1922 rodila v Brežicah 
v družini Dobršek. Ker je bil 
njen oče državni uradnik, so se 
veliko selili in tako so že leta 
1929 odšli v Ljubljano, kjer 
je Milena hodila v meščansko 
šolo. Nekaj časa je pela v terce-
tu sester Dobršek, ki so nekaj-
krat nastopile na ljubljanskem 
radiu. Med drugo svetovno 
vojno je končala učiteljišče in 
nato poučevala na domobran-
ski šoli na Pijavi Gorici, zato je 
leta 1945 z družino prebegnila 
in se po petih letih v taborišču 
v Judenburgu odselila v ZDA. 

Tam je najprej delala v Chicha-
gu, nato pa živela na svojem 
posestvu v državi Kentucky, 
kjer je tudi umrla decembra 
2018. Že na učiteljišču je za-
čela pisati pesmi, ki jih je nato 
objavljala v izseljeniških revi-
jah in časopisih, največ v Ar-
gentini. Prvo samostojno pe-
sniško zbirko je izdala leta 
1969, najbolj znana je zbirka 
Ptice na poletu, njene pesmi so 
bile uvrščene tudi v Antologijo 
slovenskih pesnic 1941-1980. 
Šoukal velja za najpomemb-
nejšo pesnico slovenskega iz-
seljenstva.

Pišece
Dr. JOŽE SUŠIN (1922–1988)

Jože Sušin se je rodil 16. de-
cembra 1922 v kmečki dru-
žini v Pavlovi vasi pri Pišecah, 
kjer je obiskoval osnovno šolo, 
nato pa tik pred vojno končal 
šest razredov klasične gimna-
zije v Mariboru (1935–1941). 
Že leta 1941 so ga Nemci mo-
bilizirali in potem ko je leta 
1944 dezertiral, je bil najprej 

v angleškem ujetništvu, nato 
se je priključil NOV. Po odho-
du iz JLA je delal kot statistič-
ni referent v Ljutomeru, nato 
je najprej končal gimnazi-
jo, zatem študiral in diplomi-
ral na Fakulteti za agronomi-
jo in gozdarstvo (1954). Več 
kot trideset let (1955–1988) 
je bil zaposlen na Biotehnič-
ni fakulteti v Ljubljani, kjer je 
tudi doktoriral leta 1966 z di-
sertacijo »Doprinos k pozna-
vanju terre rose v Slovenskem 
primorju«. Strokovno se je iz-
popolnjeval v ZDA (1956) in 
Turčiji (1963). Posvečal se je 
preučevanju razvoja kemijske 
analitike tal, uvajanju novih 
analitskih postopkov, razmer-
ju med degradiranimi gozdni-
mi tlemi in vegetacijo tal kme-
tijskih posestev in zadrug, tal 
vinogradov in sadovnjakov, 
tal belokranjskih steljnikov 
in sodeloval pri nastanku pe-
doloških kart. Članke je obja-
vljal v Naši vasi, Našem vrtu in 
na RTV. Umrl je 13. 3. 1988 v 
Ljub ljani.

Cerklje ob Krki
MIHAEL BUTARA – ALEKS 
(1922–2016)

Mihael Butara iz Cerkelj ob 
Krki (6. 6. 1922) se je po 
osnovni šoli v domačem kraju 
izučil za mizarja. Aprila 1941 
se je javil v vojsko Kraljevine 
Jugoslavije, po njeni kapitula-
ciji pa se je pridružil narodno-
-osvobodilnemu gibanju. Kot 
politkomisar Šercerjeve bri-
gade je v hudi zimi v začetku 
leta 1944 sodeloval v znameni-
tem pohodu 14. divizije na Šta-
jersko. Po vojni je svoje boga-
te praktične izkušnje dopolnil 
z oficirsko šolo in višjo vojaško 
akademijo v Beogradu (1964) 
ter nato prehodil poklicno pot 
od majorja do generalmajor-
ja. Bil je komandant vojaškega 
okrožja Ljubljana in republi-
ški sekretar za ljudsko obram-
bo SR Slovenije, a kljub temu 
ni pozabil na domači kraj, saj 
je pripomogel k obnovi stare-
ga mostu v Cerkljah ob Krki in 
h graditvi novega v Krški vasi. 
Čeprav upokojen je ob osamo-

stare listine za potrebe različ-
nih institucij v Krškem. Bil je 
zelo aktiven v kulturno-pros-
vetnem društvu Svoboda na 
Vidmu, kjer je bil tajnik, kro-
nist, pomagal je pri obnovi 
društvenega doma, v katerem 
je dolgo skrbel za filmsko de-
javnost. Bil je soustanovitelj 
zelo uspešnega Foto kluba in 
taborniške družine na Vidmu, 
bibliofil, rodoslovec in ljubitelj 
starin. Umrl je leta 2005, nje-
gova bogata domoznanska za-
puščina je v celoti shranjena v 
Valvasorjevi knjižnici Krško.
� S.�M,�M.�M.

Olaf�Lovrenčič

POSAVJE – V letošnji 3. številki Posavskega obzornika (3. 2. 2022) smo začeli objavljati niz prispevkov pod naslovom Majhni kraji – veliki ljudje. Naj še enkrat po-
novimo, kaj je namen rubrike: »Medtem ko naša regija v velikem zagonu pridobiva nove in nove projekte, ki se dičijo s kilometri novega asfalta in kubiki beto-
na, ko naša središča in vse bolj tudi manjše kraje osvaja 'veliki digitalni brat', (pre)pogosto pozabljamo na naše prednike. Med njimi so bili številni, ki so zrasli v 
majhnih vasicah ob krompirju, zelju in repi, ob skorjici kruha in šalici mleka, vse to si današnje generacije težko predstavljajo. Pa vendar so, če se jim je le ponu-
dila priložnost, da so lahko odšli v večje kraje ali celo prestolnice, pridno pridobivali znanje in zatem izkoristili svoj talent in z vztrajnostjo dosegli uspehe v zna-
nosti, umetnosti, športu, pa tudi v gospodarstvu, politiki in še marsikod. Njihovemu spominu so namenjene te vrstice danes in v prihodnje.«

BREŽICE – Na predpustni pe-
tek se je nadaljevala tradici-
ja Fašjenkovega prevzema 
oblasti na Občini Brežice. 
Zaposleni v občinski upravi 
so za program dobili navdih 
v povezavi z nazivom Evrop-
skega mesta športa 2022, ki 
ga nosijo Brežice. Pred ob-
činsko stavbo so potekale 
olimpijske igre občinskih 
uslužbencev, župan je ključ 
predal Fašjenkovi županji 
Vesni.

Občinski uslužbenci so 
predstavili pet novih špor-
tnih disciplin, ki bi jih nujno 
morali uvrstiti na olimpijske 
igre, in sicer polaganje asfal-
ta, kopičenje denarja, polaga-

nje kamna ter dve posamični 
disciplini – hitrostno žigosa-
nje in »kol'kor kapljic, tol'ko 

Vesna nekaj dni 'ta glavna'

let«. Delegata olimpijskega ko-
miteja (Ivan Gerjevič in Jaka 
Lenart), ki sta opazovala do-
gajanje, sta dejala, da jima je 

bilo najbolj všeč ko-
pičenje denarja, ker 
je olimpijski komi-
te globalna stvar in 
je prisoten kapital. 
Zato sta se odločila, 
da bosta predlaga-
la, da se naslednje 
zimske OI odvijajo 
kar v Brežicah. Nav-
zoče je nagovoril žu-
pan Ivan Molan in 
dejal, da je pust po 
navadi tisti, ki od-
ganja zimo, »zdaj 
pa naj odžene tudi 
še virus«. Letošnji 
Fašjenkovi županji 

Vesni Horvatič je predal ob-
činski ključ, ki ga ima v lasti 
še do sobote, ko bo v Dobovi 

in Ločah zaključek 24. med-
narodnega karnevala Fašjenk 
Dobova. »Letos bom prvič žu-
panja, in če se bom dobro od-
rezala, bom kar ostala. V veliko 
pomoč mi bodo ločki kosci,« je 
dejala. Nato so pred občinsko 
stavbo prišli odganjat zimo še 
tradicionalni gosti dobovske-
ga Fašjenka, koranti iz Hajdi-
ne. Sledil je še ogled županove 
pisarne, kjer se je županja Ve-
sna takoj udobno namestila. V 
sklopu Fašjenka je v naslednjih 
dneh potekala tudi promoci-
ja filma Kosec, oznanjevanje 
pusta, na pustni dan so bili na 
delu ločki kosci in orači, pust-
na svatba in obrški prutarji, v 
soboto se bodo v središču Do-
bove na zaključku predstavile 
nekatere pustne skupine, v Lo-
čah pa bo sledil še pokop pusta 
– »Koronkota«. 
 R. Retelj

Občinski�uslužbenki�med�igro�»kol'kor�kapljic,�tol'ko�let«

Fašjenkova�županja�Vesna�z�županom�
Molanom

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Po enoletnem 'koronskem' 
premoru se je v Kostanjevi-
co na Krki vrnil pustni kar-
neval Šelmarija. Etnološko 
društvo Prforcenhaus je jav-
nost obvestilo, da bodo 'za-
radi razmer vsi dogodki iz-
vedeni spontano in v okviru 
ohranjanja kulturne dediš-
čine'.

Navkljub temu in neprijaznim 
vremenskim razmeram, nek-
je med dežjem in sneženjem, 
se je v nedeljo popoldne na 
kostanjeviških ulicah zbralo 
kar precej ljudi. Vodstvo Prfor-
cenhausa se je, potem ko je že 
zjutraj Kostanjevičane prebu-
dilo s pustno budnico, zbralo 
pred občinsko stavbo in zasta-
ve na njej zamenjalo s svojimi, 
prižgali so pustni ogenj in ok-

Šelmarija se je 'spontano' vrnila

je zvrstilo nekaj večjih in nekaj 
manjših skupin, od tradicional-
nih mask, kot so denimo ločki 
kosci iz dobovskega Fašjenka 
in kurenti, do nekaj priložno-
stnih parodij na razne aktualne 
dogodke v minulem letu. 

V ponedeljek so pripravili še 
baklado in občni zbor Prfor-
cenhausa, na katerem so po 
kratkem skeču ter zahvali sta-
remu predsedniku Damjanu 
Staniču in vsem, ki so poma-
gali pri pripravi, izvolili nove-
ga predsednika. Po tradicional-
nem kratkem upiranju jim ga 
je po dveh letih uspelo izvoliti 
in okronati, predsednik je pos-
tal Boštjan Punčuh. V torek je 
sledilo še gonjenje medveda 
ter oranje in sejanje, v sredo pa 
še izdelava in pogreb Kurenta.
� P.�Pavlovič

licali Kurenta, nato pa se je za-
čela velika pustna povorka, po 
številu sodelujočih sicer neko-
liko manjša, kot smo bili vaje-
ni pred koronskimi časi. Za do-
mačim pihalnim orkestrom se 

Nedeljsko�pustno�povorko�je�zaključila�simpatična�konjska�
vprega.

Na�občnem�zboru�so�za�novega�predsednika�Prforcenhausa�
okronali�Boštjana�Punčuha�(foto:�A.�H.).
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Ko so starši malega Tima vpi-
sali v plavalno šolo v krškem 
plavalnem klubu (mimogre-
de: v njem je dolgo uspešno 
tekmovala tudi njegova sestra 
Nika, a se je zdaj posvetila štu-
diju), mu ta šport ni bil prav 
nič všeč, vaditelji pa so kljub 

temu opazili njegov plavalni 
talent in 'občutek za vodo' in 
ga spodbudili k vpisu v klub. 
»V prvih letih nisem prav rad 
hodil na treninge oz. na plava-
nju nisem posebej užival, zato 
sem se preizkusil tudi v drugih 
športih, predvsem v nogometu 
in rokometu, ki sta mi bila bolj 
všeč. Na koncu pa sem se ven-
darle odločil za plavanje, kar se 
je izkazalo za pravilno odloči-
tev,« pripoveduje o svojih pla-
valnih začetkih. Resneje in bolj 
zavzeto je plavanje začel treni-

Dobro izkorišča svoj prirojen 'občutek za vodo'
KRŠKO – Tim Bizjak je bil star komaj dve leti, ko je skupaj z obratom celuloze v krški papirnici ugasnilo tudi delovanje bazena pri omenjeni tovarni. Kljub temu se 
je pod okriljem Plavalnega kluba Celulozar Krško razvil v odličnega plavalca, trenutno enega najboljših v državi v mladinski kategoriji in največji up krškega pla-
vanja. Še ne 18-letni Tim je sicer dijak 3. letnika športnega oddelka Gimnazije Brežice. 

rati nekje v 5. razredu osnovne 
šole, ko je zabeležil prve uspe-
he. »Takrat sem se začel zave-
dati svojega talenta in se mi je 
zdelo škoda, da ga ne bi izko-
ristil. Zdi se mi, da mi to kar 
dobro uspeva«, pravi, saj se je 
od takrat naprej njegova pla-
valna pot le še vzpenjala. Kot 
trenerje, ki so najbolj pripo-
mogli k njegovim uspehom in 
napredku, omeni Krešimir-
ja Radunoviča, Blaža Šunto 
in Boštjana Bajca, pod vod-
stvom katerega trenira v okvi-
ru prve klubske selekcije.

Skozi leta tekmovanj se je v 
njegovih vitrinah nabrala kopi-
ca medalj in pokalov. »Ko sem 
nazadnje štel, jih je bilo okoli 
250, od tega okoli 50 z držav-
nih prvenstev in podobnih več-
jih tekmovanj, vse od mlajših 
dečkov do mladincev,« pojas-
ni. Če ponazorimo: na lanskem 
odprtem državnem prvenstvu 
na Ravnah na Koroškem je v 
mladinski konkurenci osvo-
jil tri medalje (srebrni na 200 
in 400 m mešano ter bronasto 
na 200 m hrbtno), na decem-
brskem zimskem odprtem 
državnem prvenstvu pa kar 
sedem medalj (dve zlati v di-
sciplinah 200 m hrbtno in 200 
m mešano, srebrne na 100 m 
delfin, 100 m hrbtno in 100 m 

mešano ter bronasti na 400 m 
mešano in 50 m hrbtno). Lepe 
uspehe je beležil že v kadetski 
konkurenci, ko je bil v odlič-
ni formi, a mu je začetek epi-
demije preprečil udeležbo na 
nekaterih večjih tekmovanjih. 
»Takrat sem bil zelo konkuren-
čen tudi že med člani, potem je 
prišla korona in mi je vse od-
neslo. Zdaj spet prihajam na-
zaj, kjer sem že bil, in upam, 
da bom spet dobil priložnost 
za večja tekmovanja,« doda-
ja ob tem. Ker dobro obvlada 
vse štiri plavalne tehnike, se bo 
verjetno specializiral za meša-
ne discipline, zlasti za 200 m 
mešano. »Za to pa moram biti 
konkurenčen v vseh posame-
znih tehnikah in jih treniram, 

kolikor se da, tudi tekmujem 
zaenkrat v vseh. To se mi zdi 
zelo pomembno za moj razvoj. 
Če se posvetiš le eni tehniki 
in se ti ta v nekem trenutku 
podre, nimaš ničesar, meni pa 
še vedno ostanejo ostale tri,« 
pojasnjuje visokorasli plavalec 
(194 cm), tudi državni repre-
zentant, in kot svojo prednost 
izpostavlja že omenjeni 'obču-
tek za vodo'.  

V bazenu 16 ur tedensko

Njegov običajni ritem je zelo 
naporen. Trikrat tedensko 
opravi trening že zjutraj, od 
tega dvakrat pred šolo, kar 
mu omogoča športni oddelek. 
»Takrat vstanem že malo čez 

peto uro, grem na trening in 
nato v šolo. Ko pridem domov, 
naredim domačo nalogo in se 
učim, nato opravim še en tre-
ning in včasih po njem še malo 
fitnesa … Saj kar gre, ampak 
konec tedna sem kar utrujen,« 
opiše svoj tedenski ritem, v 
okviru katerega v bazenu pre-
živi približno 16 ur, še nekaj ur 
pa v fitnesu. Ker Krško nima 
primernega plavalnega baze-
na, v zimskem času trenirajo 
v manjšem bazenu v leskovški 
osnovni šoli, v poletnem času 
pa bodisi v Termah Čatež bodi-
si na Bazenu Brestanica. »Res-
da pogoji niso najboljši, am-
pak izkoristiti moraš, kar ti je 
pač dano. V primerjavi s kon-
kurenti imamo res slabše po-
goje, ampak se poskušamo čim 
manj ozirati na to oz. vzeti to 
kot dodatno motivacijo,« raz-
mišlja mladi plavalec, »konec 
koncev te nihče ne vpraša, kje 
in kako treniraš, pomemben je 
le rezultat. Če in ko bomo dobi-
li primeren bazen, bomo imeli 
še veliko več rezerve za napre-
dek kot ostali.« 

Mnogim obetavnim plavalcem 
se 'zalomi' na prehodu iz mla-
dinske v člansko konkurenco 
in ta prehod kmalu čaka tudi 
Tima, saj bo letos zadnjič pla-
val v mladinski konkuren-

ci. »Vem, da to ne bo lahko in 
da bo ta prehod verjetno tra-
jal dlje časa, vendar verjamem, 
da mi bo s pravim odnosom 
do treninga in dobro motiva-
cijo uspelo. Zaupati bom mo-
ral vase in svoje sposobnosti, 
slediti nekemu procesu, seve-
da bodo tudi težki trenutki, na 
koncu pa upam, da se bo ves 
ta trud poplačal z nekim us-
pehom,« pripoveduje plavalni 
up, ki verjame, da se lahko že 
letos v svoji paradni discipli-
ni (200 m mešano) uvrsti med 
najboljše tri v državi v absolu-
tni konkurenci. Sicer pa se želi 
še naprej uvrščati v držav-
no reprezentanco in zastopa-
ti slovenske barve na kak šnem 
večjem mednarodnem tekmo-
vanju. 

Tim se ob vseh obveznostih v 
zvezi s plavanjem resno posve-
ča tudi šoli, saj se zaveda po-
mena izobrazbe, ki mu lahko 
nudi varno ozadje, če slučaj-
no pride do kakšne poškodbe. 
Sicer pa ga zanima zlasti raču-
nalništvo in razmišlja tudi o 
študiju v tej smeri. Čeprav mu 
ob vseh obveznostih ne osta-
ne veliko prostega časa, se za 
sprostitev s prijatelji rad poda 
tudi na košarkarsko ali roko-
metno igrišče.
� Peter�Pavlovič

Tim Bizjak

Dober�je�v�vseh�štirih�plavalnih�tehnikah�(foto:�osebni�arhiv).
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MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON–PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO

FREEDOM
vsak dan od torka do petka, 14.00–17.00.
Prostor za druženje, delanje domačih nalog, učna pomoč, igre … Vse aktivnosti so za 
uporabnike brezplačne.

SREČKO OSREČUJE ULICE
15:00–17:00
Na ulice Krškega se vračamo z našim Srečkotom! 
Brcali bomo žogo, se lovili, risali in igrali različne 
družabne igrice. Se vidimo na Vidmu!

DATUMI:
sreda, 2. 3. 2022,
četrtek, 3. 3. 2022,
sreda, 9. 3. 2022,
četrtek, 10. 3. 2022,

sreda, 16. 3. 2022,
četrtek, 17. 3. 2022,
sreda, 30. 3. 2022,
četrtek, 31. 3. 2022.

VEČER DRUŽABNIH IGER
Petka, 11. 3. in 18. 3. 2022, 18.00–20.00.
Vabljeni na druženje ob igrah v MC Krško. Lahko prineseš tudi svojo igro in nas naučiš, 
kako jo igrati!

METAL KONCERT: LINTVER IN BLACK REAPER
Sobota, 19. 3. 2022, 21.00.

Na odre MC-ja se “pokoronsko” vračajo težki ritmi in brutalni vokali. Prinesi 
masko in “zamošaj” z nami.

DEBATNI VEČER Z NENADOM IN NEJCEM
Soboti, 5. 3. in 12. 3. 2022, 20.00–22.00.
Vabljeni na aktivno druženje z Nenadom in Nejcem, kjer se 
pogovarjamo o aktualnih političnih in 
filozofskih tematikah!

Za več informacij: nejc.jordan@mc-krsko.si 
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Tatjana Lapuh, v letu 2012 
ustanoviteljica Športne-
ga društva Plavalček, je že v 
času študija pridobila potreb-
ne kvalifikacije oziroma z de-
lom in usposabljanjem na Uni-
verzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Soča tudi licence za 
delo in treniranje oseb z gibal-
no oviranostjo in oseb z mot-
njami v duševnem razvoju, do 
tedaj pa si je izkušnje v pra-

ksi pridobila tudi kot dolgole-
tna trenerka plavanja v Plaval-
nem klubu Celulozar. Obenem 
si skozi društveno dejavnost 
in angažiranje prizadeva ne 
le za promocijo športa inva-
lidov, temveč tudi za razbi-
janje, kot pravi, v družbi žal 
še vedno prisotnih stereoti-
pov, da je športno angažira-
nje in doseganje športnih re-
zultatov prednostno domena 
zgolj telesno in umsko razvi-
tih oseb, temveč da imajo tudi 
osebe s prirojeno ali v kas-
nejšem življenjskem obdob-
ju pridobljeno gibalno ovira-
no invalidnostjo ali z manjšimi 
intelektualnimi sposobnostmi 
pravico do enakovrednega 
športnega angažiranja, špor-
tne obravnave in udelež-
be tako pri rekreativnem kot 
tekmovalnem športu za zvi-
ševanje gibalnih potencialov 
kakor tudi do enakovredne-
ga spoštovanja pri doseganju 
športnih rezultatov skozi tek-
movanja na lokalnem, držav-
nem in mednarodnem nivoju. 

Tako se je Lapuhova s podpor-
niki društva le slabo leto po 
ustanovitvi društva posveti-
la promociji športa invalidov: 
»Začeli smo z okroglo mizo z 
namenom, da v tej smeri oza-
vestimo lokalno skupnost, 
športne pedagoge in šole, da 
bi morale te izvajati integraci-
jo in inkluzijo otrok z motnjo 
v duševnem razvoju in gibal-
no oviranimi tudi v praksi; v 
letih, ki so sledila, pa s promo-
cijo športov invalidov z javno 
predstavitvijo vadbe po posta-
jah z različnimi športnimi pa-
nogami, denimo odbojko sede, 
košarke na vozičkih, hokej na 
električnih vozičkih, goalballa 
za slepe in slabovidne z zvene-
čo žogo, streljanja. Skratka, v 
vseh letih si prizadevamo pri-

Desetletje smelih korakov
na področju športa invalidov
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Športno društvo Plavalček iz Leskovca pri Krškem je v februarju zaokrožilo deset 
let delovanja. Je edino društvo na območju Posavja in še vedno eno od maloštevilnih v Sloveniji, ki izvajajo 
športne aktivnosti za osebe z gibalno oviro ter za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

kazati v praksi različne športe 
tako z namenom njihove pre-
poznavnosti kot tudi pridobi-
vanja novih članov.«

Invalidi – enakovreden člen 
družbene verige

Ob ustanovitvi ŠD Plavalček je 
Tatjana Lapuh najprej vzposta-
vila sodelovanje z Osnovno 
šolo dr. Mihajla Rostoharja in 
začela trenirati plavanje učen-
ce šole, nakar se je povezala z 
Zvezo za šport invalidov – Pa-
ralimpijskim komitejem, za-
radi česar so se društvene ak-
tivnosti skoncentrirale le na 
plavanje s paraolimpijskim 
gibanjem, ki vključuje tekmo-
vanja in nagrajevanje najbolj-

ših uvrstitev. Po uvedbi pla-
valne dejavnosti leta 2012 so 
v letu 2015 uvedli tudi odboj-
ko sede, katere začetnik v Slo-
veniji je bil trener prve ekipe 
v odbojki sede na Nizozem-
skem, sicer po rodu Slovenec: 
»V ta namen sem hodila na tre-
ninge v Ljubljano URI Soča in 
v Braslovče, kjer so poteka-
li treningi. Pozneje sem prišla 
do spoznanja, da bi bilo dobro, 
da v društvu pričnemo izvaja-
ti tudi suhe treninge ali vadbo, 
ki je namenjena tudi osebam, 
ki niso v najbolj prijateljskem 
odnosu z vodo. Tako smo zače-
li izvajati tudi Športno abece-
do, ki vključuje različne igre z 
žogo in različne vadbe za moč, 
hitrost, gibljivost in elemen-
tarne igre. V juniju 2014 smo 
organizirali 1. mednarodni 
Plavalčkov miting v Brestani-
ci, saj sem želela tekme za in-

valide pripeljati tudi v naše 
lokalno okolje. V Sloveniji se s 
paraplavanjem ukvarja malo 
klubov, poleg našega društva 
še Center za slepe in slabovi-
dne športnike Vidim cilj iz Lju-
bljane, ki ga je ustanovil Alen 
Kobilica, Športno društvo In-
valid Ljubljana ter Riba in PK 
Velenje, v katerem poleg nas 
edini organizirajo tekmovanja 
za invalide. Plavalčkov miting 
je hkrati tudi prva tekma, or-
ganizirana na odprtem 50-me-
trskem bazenu, zaradi česar se 
ga rade udeležujejo tudi ekipe 
iz Hrvaške, Bosne in Hercego-
vine, Srbije, pa tudi Belorusi-
je. Na ta način smo vzpostavi-
li tudi zelo dobro mednarodno 
sodelovanje. Plavalčkov mi-

ting smo uspešno organizirali 
vse do izbruha pandemije ko-
ronavirusa in srčno upam, da 
nam ga bo letos po dveh letih 
premora ponovno uspelo iz-
vesti. Skratka, borimo se, pos-
tali smo resen športni klub, ki 
vztraja na svoji športni poti in 
s tem kaže, da morajo biti in-
validi enakovreden člen druž-
bene verige.« 

Članstvo z območja Posavja 
in širšega območja Dolenjske

Predvsem pa ustanoviteljico 
ŠD Plavalček, ki šteje skupno 
okoli 40 športno aktivnih čla-
nov, ki se angažirajo v štirih 
selekcijah paraplavalcev, eki-
pi odbojke sede in pri Športni 
abecedi, veseli topel odnos, 
iskreno vzpostavljeno soži-
tje med osebami z motnjo v 
duševnem razvoju in gibalno 

oviranimi osebami: »Kar me 
izredno in vsakič znova nav-
dušuje je, kako posamezni čla-
ni, ki so ne glede na motnjo v 
razvoju izredno visoko funk-
cionalni, zelo radi in z veliko 
empatije pomagajo osebam z 
nižjim intelektom, kako so te 
osebe lepo sprejete tudi s stra-
ni članov z amputacijo okon-
čin, ki tudi meni osebno pri-
skočijo na pomoč na tekmah, 
saj so te povezane z veliko lo-
gistike.« Treninge plavanja iz-
vajajo v zimskem obdobju v 
OŠ Jurija Dalmatina Krško in 
OŠ Leskovec pri Krškem, v 
prehodnem obdobju v Termah 
Čatež, v poletnih mesecih pa v 
Brestanici, kjer so sicer naj-
raje, a glede na kratko pole-
tno sezono opravijo relativno 
malo treningov. Odbojko sede 
trenirajo v športni dvorani ŠC 
Krško - Sevnica, Športno abe-
cedo pa izvajajo v OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško. Več let so 
tedenske priprave na tekmo-
vanja opravljali na Reki, kjer 
imajo infrastrukturo, vključ-
no z bazeni, prilagojeno inva-
lidom, nazadnje so priprave 
opravili v Tuheljskih toplicah. 
Financirajo se s sredstvi iz ob-
činskih razpisov, skozi prijave 
na Paralimpijski komite, nekaj 
sredstev pa skušajo pridobiti 
tudi skozi sodelovanje v pro-
jektu Erasmus, sicer pa de-
lež sredstev prispevajo tudi 
svojci članov društva, ki sofi-
nancirajo prevoze na trening 
in tekme. »Zelo sem ponosna, 
da smo s svojim delovanjem 
posegli v Brežice, Kozje, Šen-
tjernej, vadeči prihajajo tudi 
iz Sevnice pa z območja šir-
še Dolenjske vse do Trebnje-
ga, kar samo potrjuje, da naša 
športna dejavnost ni le pleme-
nita, temveč da smo v tej sme-
ri opravili drzne, smele kora-
ke.« Zveza za šport invalidov 
Slovenije–Paralimpijski komi-
te je Športnemu društvu Pla-
valček že podelil dva brona-
sta znaka za dosežke, in sicer 
ga je za trenersko delo preje-
la Tatjana Lapuh, plavalec Maj 
Režman pa za tekmovalne do-
sežke.
 Bojana Mavsar

Ustanoviteljica društva in 
trenerka Tatjana Lapuh

Plavalčkova�ekipa�v�odbojki�sede

Društvena�plavalska�zasedba

PODBOČJE – Košarkarji KK Podbočje so minulo soboto odi-
grali še zadnjo tekmo v svoji prvi sezoni nastopanja v 4. SKL 
– zahod po obuditvi tekmovalne košarke v kraju. Od doma-
čega občinstva, ki je po daljšem spet lahko v živo spremljalo 
tekmo, so se poslovili s porazom proti Kopru s 56:76. 

Gostje iz Kopra, na koncu prvouvrščena ekipa v ligi, so bili bolj-
ši od začetka tekme dalje in so ves čas zviševali svojo prednost, 
domačini so jim nekoliko bolj zapretili le v tretji četrtini, ki so 
jo dobili z 18:13, ostale pa so pripadle Koprčanom. Za domačo 
ekipo pod vodstvom mladega trenerja Alana Pšeničnika so naj-
več točk dosegli Jan Sintič (13) ter Rok Rožac in Lovro Jure-
čič (po 9).
S tremi zmagami (premagali so ekipe Orli Postojna, Kras in Ivanč-
na Gorica) in enajstimi porazi so Podbočjani sezono končali na 
predzadnjem mestu osemčlanske lige 4. SKL – zahod, kar je manj, 
kot so pričakovali ob začetku sezone. »Sezona je bila polna vzpo-
nov in padcev. Rezultatsko gledano nismo zadovoljni in ne sme-
mo biti, saj vemo, da smo sposobni več,« pravi kapetan ekipe in 
eden pobudnikov njene ustanovitve Jan Sintič. »Smo pa zelo za-
dovoljni z dejstvom, da smo vrnili košarko v Podbočje in da se 
nekaj dogaja v našem malem kraju. Zelo nas veseli tudi, kako so 
se mlajši odzvali na našo šolo košarke, saj jih trenutno 13 obi-
skuje to dejavnost. Konec koncev gre za to, da damo mlajšim pri-
ložnost, da trenirajo in se družijo,« dodaja Sintič. v klubu se ob 
zaključku sezone zahvaljujejo sponzorjem, ki so jih finančno pod-
prli in jim omogočili udeležbo v ligi. P. P.

Podbočjani zaključili prvo sezono

Podboški�košarkarji�so�se�ob�koncu�tekme�zahvalili�občinstvu�
za podporo skozi celotno sezono.

KRANJSKA GORA – Po enoletnem premoru je Društvo Sonček 
Posavje ponovno uspelo organizirati zimsko zdravstveno-tera-
pevtsko kolonijo v Kranjski Gori. Tokratne kolonije, sedme po 
vrsti, se je ude-
ležilo 28 družin 
s 30 otroki s po-
sebnimi potreba-
mi. Letos je šlo za 
kombinirane sku-
pine, tako da je 
bil smučarski del 
razdeljen na dve 
skupini. S prila-
gojenimi smučmi 
in inštruktorjem 
so se vozili otroci, 

ki ne morejo smučati sami, druga skupina je smučala pod nad-
zorom učitelja smučanja oz. kinezioterapevta. V času kolonije 
so poleg kinezioterapije izvajali tudi nevrofizioterapijo, v večer-
nem času so se za sproščanje mišic kopali v bazenu, zabavali so 
se tudi z raznimi družabnimi igrami. Društvo Sonček Posavje s 
predsednico društva Natašo Solomun se zahvaljuje donator-
jem, staršem, kinezioterapevtu, fizioterapevtu in prostovoljcem 
za pomoč pri izvedbi zdravstveno-terapevtske kolonije, saj bi jo 
brez njih oz. skupnega sodelovanja težko izvedli za tako veliko 
število udeležencev. 
� P.�P./vir:�Društvo�Sonček�Posavje

Smučalo je kar 30 »sončkov«

Tisti,�ki�ne�morejo�smučati�sami,�so�se�vozili�na�prilagojenih�
smučeh�in�z�inštruktorjem.
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SEVNICA – V oknu Radogost in v Stari galeriji na gradu Sev-
nica so bila v mesecu kulture na ogled slikarska dela aka-
demskega slikarja in zgodovinarja slovaškega rodu Pavola 
Tesarja, ki se je rodil in šolal na Madžarskem, zadnja leta pa 
je živel in ustvarjal v Sloveniji (nekaj plodovitih let je preži-
vel tudi v Brežicah). 

»Z njegovimi deli sem se prvič srečal v sredini devetdesetih let 
prejšnjega stoletja, v Galeriji Krvina v Gorenji vasi pri Škofji Loki. 
To so bile slike, ki so me prevzele. Dela so bila polna vsebin in 
barvitega sonca. Veliki formati slikarskih zgodb iz slovanske zgo-
dovine so izstopali z močno slikarjevo impresivnostjo. Spozna-
nje, da ta mojster živi v naši srenji, je rodilo sklep, da ga poiščem. 
Ena svetlejših zgodb sega v oktober leta 2001. V Sevnici smo v 
novi Galeriji Ana pripravili njegovo odmevno razstavo Ekspre-
sivne vizije, ki se je oplemenitila v slovaški kulturni večer – Od 
Prešporka do Sevnice,« se spominja Rudi Stopar, snovalec kul-
turnega dogodka Radogost, ki se že več kot desetletje odvija v 
prostorih sevniškega gradu. »Pavol Tesar je uspešno brisal prah 
z zgodovine, jo odkrival in jo ob pozabljanju, izginjanju, vračal v 
našo zavest. Umetnik ostaja v vrsti tistih velikih slikarjev, ki ’ru-
men madež spremenijo v sonce’. Tesar je človekova vest za vsa-
kega izmed nas,« meni Stopar.
V grajski kapeli je odprtje razstave z glasbenim recitalom izve-
del oboist Nao Kitič, študent pri prof. Mateju Šarcu na Konser-
vatoriju za glasbo in ples v Ljubljani, s korepetitorjem Tadejem 
Horvatom.  S.�R.,�foto:�E.�Urh

Večpomenskost slikarskih del 

Kulturni program pred odprtjem slikarske razstave je v 
grajski�kapeli�oblikoval�oboist�Nao�Kitič�s�korepetitorjem�
Tadejem Horvatom. 

BRESTANICA – 11. februarja smo s krajevno proslavo tudi v Bre-
stanici počastili kulturni praznik. Osnovna misel je bila posveče-
na kulturi, ki je sicer kratko zapisana beseda, a bogato razvejan 
pojem, z neštetimi nitmi vpet v naše življenje. Izbrane ljubezen-
ske Prešernove pesmi sta recitirala Mojca Kranjec in Uroš Bre-
zovšek, bratile pa so se z njegovimi uglasbenimi pesmimi, ki jih 
je pel Rajhenburški oktet, kot solisti pa Marko Železnik, Anja 
Kozinc, prvikrat je v Brestanici nastopila tudi pevka Tjaša Primc 
in nam enkratno zapela Nezakonsko mater. Na klavirju je pevce 
spremljal pianist Jernej Fabijan. Zaploskali smo prejemniku sre-
brne Prešernove plakete Alojzu Kranjcu, predsednica Svobode 
Brestanica pa je povedala, da je priznanje ZKD Krško, ki ga je za 
uspešno izveden program v lanskem letu prejela KD Svoboda 
Brestanica, priznanje vsem našim skupinam in vsakemu članu, 
ki se je po svojih najboljših močeh trudil, da je bilo delo uspešno 
opravljeno. Vsekakor pa je tudi lepa spodbuda in obveza za delo 
v bodoče. Prireditev je povezoval Matej Krmelj.
V vsebini smo se spomnili tudi 160-letnice prvega vlaka na progi 
Zagreb–Zidani Most. Anja Kozinc in Marko Železnik sta v duetu 
zapela pesem Od železne ceste, v kateri je Prešeren ujel nemir, ki 
ga je v ljudeh povzročal vse večji razvoj tehnike. Še za časa njego-
vega življenja je po železni cesti 2. junija 1846. leta prvikrat pri-
peljal vlak po slovenskem ozemlju do Celja, v letu njegove smrti 
pa v Ljubljano. Pred 160 leti, 1. septembra 1862. leta, pa je lepo 
okrašen prvi vlak z neverjetno hitrostjo 50 km na uro drvel tudi 
mimo Rajhenburga. Na koncu smo se poklonili naši deželi, ki je 
sicer majhna, a polna lepote, našim ljudem in raznolikosti naše 
umetnosti, v kateri je zapisana duša naroda. 
� Vir:�KD�Svoboda�Brestanica

V spomin na Prešerna in prvi vlak

Marko�Železnik� in�Anja�Kozinc� sta� zapela�Prešernovo�Od�
železne�ceste.

KRŠKO – 24. februarja je bila v krški Dvorani v parku od-
krita skupinska kiparska razstava članov Društva likovni-
kov OKO Krško. Osem ljubiteljskih kiparjev je skulpture, ki 
so, razložene na razstaviščnih pultih na ogled do 21. mar-
ca, ustvarilo v ateljeju Mencingerjeve hiše na lanskoletni je-
senski delavnici.

Na delavnici kiparjenja je člane društva – Hermino Agrež, Nado 
Bizjak, Branko Benje, Romana Blatnika, Mileno Mraović, Jo-
žico Petrišič, Lidijo Strle in Darjo Veljković – skozi postopke 
oblikovanja plastik iz šamotirane gline kot mentor vodil akadem-
ski kipar Boštjan Kavčič, ki se je sicer krogu ljubiteljev umetno-
sti v Krškem že predstavil skozi samostojno razstavo 12 kamni-
tih skulptur v Galeriji Krško spomladi 2018. Predsednica društva 
Branka Benje je lepemu številu zbranih obiskovalcev na otvorit-
vi povedala, da si pri ustvarjanju niso zadali teme, temveč jim je 
bilo osnovno vodilo oblikovanje večje forme: »Zato so naši raz-
stavljeni izdelki zelo različni, od klasičnih živalskih in človeških 
figur do abstraktnih skulptur in posodja. Vsak si je izbral motiv 
po trenutnem navdihu, želji in sposobnosti, zato smo tudi razsta-
vo poimenovali Navdih.« Kot je še med drugim dejala, je mentor 
vnesel v skupino svež, drugačen pogled na kiparjenje, medtem 
ko je Boštjan Kavčič povedal, da mu je bilo delo z ustvarjalci v ve-
selje, saj so ti izkazali veliko željo tako po učenju kot ustvarjanju. 
Glasbeni program na prireditvi je tradicionalno prispevala Glas-
bena šola Krško, za to priložnost v izvedbi študenta slovenistike, 
violinista in perspektivnega solo pevca Jana Arha ob spremljavi 
korepetitorja Lucijana Cetina.   B. Mavsar 

V krško dvorano na Navdih

Branka�Benje�in�kipar�Boštjan�Kavčič�ob�odprtju�razstave�
Navdih

Mlada glasbenica, ki je znana 
po organizaciji Sonc festivala, s 
katerim želi približati klasično 
glasbo tudi ljudem na obrobju 
slovenske prestolnice, se je v 
letošnjem letu odzvala povabi-
lu Banke Slovenije in sodelova-
la v projektu Glasba slovenskih 
skladateljev. Skladbe Lucijana 
Marije Škerjanca, Alojza Sre-
botnjaka, Marijana Lipovška, 
Nenada Firšta, Huga Wolfa, 
Slavka Osterca in Matije Kre-
čiča so izšle na zgoščenki, na 
voljo za poslušanje pa so tudi 
na digitalnih platformah, kot 
so Spotify, Tidal, Apple Music. 
»V središče projekta Glasba 
slovenskih skladateljev, s kate-
rim podpiramo mlade umetni-
ke, smo postavili violino Jean 
Baptiste Vuillaume iz leta 
1850, ki je v lasti Banke Slo-
venije, v najemu pa jo ima na-
darjena glasbenica in solistka 
Tanja Sonc, članica komorne-

Prva zgoščenka Tanje Sonc
RADEČE – Predstavnica mlajše generacije slovenskih violinistov Tanja Sonc, ki je odraščala v Radečah, a 
je po zaključenem študiju ostala v švicarskem Zürichu, je z domačim krajem in domovino še vedno močno 
povezana. V letošnjem letu je sodelovala pri izidu zgoščenke izbranih slovenskih skladateljev.

ga orkestra Zürcher Kamme-
rorchester ter prejemnica šte-
vilnih nagrad na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih,« 
pojasnjujejo v Banki Slovenije, 
v kateri želijo poleg soustvar-
janja stabilnega ekonomskega 
okolja svoje poslanstvo razvi-
jati tudi v širšem družbenem 
kontekstu – v luči ohranjanja 
in razvoja kulturne dediščine. 

Radeška violinistka, ki je naš-
la nov dom v Švici, pove: »To 
je bil projekt, ki si ga bom za-
pomnila za celo življenje. Dolgo 
časa sem sanjala o svoji zgoš-
čenki, ampak do sedaj nisem 
našla pravega programa, saj je 
večino klasičnega in romantič-
nega repertoarja za violino že 
velikokrat posnetega. Ko smo 
prišli na idejo o zgoščenki s slo-
vensko glasbo, sem takoj imela 

koncept in idejo, kaj želim po-
sneti. Izbrala sem dela sloven-
skih skladateljev v različnih 
zasedbah, in sicer za violino 
solo, za violino in klavir, za kla-
vir in dve violini, za violino in 
kitaro ter za godalni kvartet.« 
Na snemanju so se Tanji Sonc 
pridružili odlični glasbeniki – 
Matjaž Bogataj (violina), Gea 
Pantner (viola), Maruša Tur-
jak Bogataj (čelo), Aljaž Cvirn 
(kitara) in Marie Sophie Ha-
uzel (klavir). Producent je bil 
Matija Krečič, za zvok je pos-
krbel Dejan Lapanja. »Naj-
lepši del je, da je album izšel 
ob tridesetletnici Banke Slove-
nije in da bom letos tudi sama 
dopolnila trideset let. Na pro-
jekt sem zelo ponosna in vese-
li me, da sem lahko nekaj dop-
rinesla k zgodovini slovenske 
glasbe,« sogovornica razkrije 
še del občutkov. 
 Smilja Radi

Violinistka�Tanja�Sonc�(levo)�je�z�izbranimi�glasbeniki�posnela�
skladbe�slovenskih�skladateljev�(foto:�Banka�Slovenija).

Nedelja v muzeju:
»AJDOVSKA DEKLICA IZ POSAVJA«
6. marec, 16.00

Posavje v diplomskih in raziskovalnih 
nalogah, Anja Kraševec: 
KULTURNE INSTITUCIJE IN 
TURISTIČNA PONUDBA OBČINE 
BREŽICE 
17. marec, 19.00

»MED PTICAMI, GLASBO IN 
NEBOM«: 
koncert s predavanjem o ptičjih ženitvah
Petra Vrh Vrezec, sopran, dr. Al Vrezec, 
bariton, Tadej Horvat, klavir
24. marec, 19.30

ODTISI ZA VEČNOST
odprtje vitrine ob Mednarodnem letu 
stekla
31. marec, 19.00
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

BREŽICE� –� Kiparji-keramiki� Društva� likovnikov� Brežice�
(DLB)�so�vsem�maskam�današnjega�časa�navkljub�v�vitrinah�
trgovine�La�Tangerine�na�Cesti�prvih�borcev�16�v�Brežicah�
postavili�na�ogled�svoje�maske.�»Naj�naše�keramične�maske�
pomagajo�pregnati�vse�tiste�puste,�enolične�maske,�ki�nam�
vladajo� že�nekaj� časa.�Naj� bo� februar� res�mesec�mask� in�
prihajajočega�pusta,� ki� bo� pregnal� zimo,� vso� slabo� voljo,�
vse�slabe�stvari�in�–�maske!«�so�zapisali�v�vabilo�na�ogled�
razstave.�Razstavljajo�Helena�Jelka�Frešer,� Jožica�Petrišič,�
Alenka�Venišnik�in�Zlatka�Vučinić.�R.�R.
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kam v posavju
Četrtek, 3. 3

• od 10.00 do 15.00 v MC 
Sevnica: Počitniška MCrijada

• ob 16.00 pri Slavku Kolar-
ju, v Hrastju 44a – Loka pri 
Žusmu: prikaz rezi sadnega 
drevja, predavanje in prikaz 
vzgoje in rezi sadnih dreves 
bo izvajal Adrijan Černelč iz 
Kozjanskega parka

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer DU Sevni-
ca z odprtjem ročnodelske 
razstave

• ob 18.00 na YouTube kana-
lu Knjižnice Sevnica: spletni 
pogovor z Alenko Rebula z 
naslovom Moč za ta čas

• ob 18.00 preko Zooma: 
brezplačno predavanje z 
naslovom »Obrezovanje 
rastlin za večjo rodnost«, 
predava Vanes Husić, univ. 
dipl. inž. agr., predan vrtnar 
iz Kluba Gaia (obvezne pri-
jave na 051 279 634 ali na 
monika.novsak@lukrsko.si)

Petek, 4. 3

• od 10.00 do 15.00 v MC 
Sevnica: Počitniška MCrijada

• od 18.00 do 21.00 v MC Kr-
ško: delavnica freestylanja z 
Urhom Mlakarjem

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu KS Dolenja vas: kon-
cert Primorskega akadem-
skega pevskega zbora Vinko 
Vodopivec in Ženskega pev-
skega zbora Prepelice

• ob 19.30 v Veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško: ko-
medija »Tutošomato«, za Ze-
leni in Modri abonma ter iz-
ven

Sobota, 5. 3.

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Krško: občni in volilni zbor 
članov Društva upokojen-
cev Krško

du Sevnica in srečanje z gro-
fico Mathilde

• ob 19.30 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
intimna kolekcija zgodb 
»Ženska: ljubezni, izgube, 
obleke«

Četrtek, 10. 3. 

• ob 9.00 na Ljudski univer-
zi Krško: začetek 20-urne-
ga tečaja »Osvežimo znanje 
angleščine« (obvezne prija-
ve na 051 279 634) 

• ob 15.00 v MC Sevnica: MC 
kuharija

• ob 18.00 v Klubu Kulturne-
ga doma Krško: literarni ve-
čer »Rekreativne zgodbe«, 
brale in pripovedovale bodo 
Darja Dobršek, Petra Kampl 
Petrin, Jana Milovanovič, Ma-
teja Toplak, Sara Vizler in Ta-
mara Vonta

Petek, 11. 3. 

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Sevnica: Rišemo & ustvar-
jamo

• ob 18.00 v Klubu Kulturne-
ga doma Krško: Festival mla-
de literature Urška 2022 – 
regijsko srečanje, projekcija 
filma ob 20-letnici festivala 
in javno branje

• ob 18.00 v MC Krško: večer 

družabnih iger
• ob 19.00 na gradu Sevnica: 

Večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

Sobota, 12. 3.

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: Gregorjev 
koncert »V tretje gre rado«, 
nastopajoči: MePZ Bistrica 
ob Sotli, MePZ Obalca Koper, 
MePZ Obala Koper

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

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

• ob 20.00 v MC Krško: deba-
tni večer z Nenadom in Nej-
cem

• ob 21.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert za-
sedbe Širom

Torek, 15. 3. 

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Sevnica: Igrajmo se!

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
»Tovarna celuloze in papirja 
in mesto Krško«

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev pred-
stave »Krpan mlajši«, ome-
jeno število prostih sede-
žev, zaželena je predhodna 
rezervacija sedežev na tel. 
031767679 ali na maat@
siol.net

• od 15.00 do 19.00 v MC 
Sevnica: Počitniška MCrijada

• od 16.00 do 19.00 v MC Kr-
ško: delavnica sitotiska z Va-
lerijo Pegam

• ob 20.00 v MC Krško: deba-
tni večer z Nenadom in Nej-
cem

Nedelja, 6. 3.

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Prva nedelja v 
muzeju – Ajdovska deklica iz 
Posavja

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev pred-
stave »Krpan mlajši«, zažele-
na je predhodna rezervacija 
sedežev na tel. 031767679 
ali na maat@siol.net

Ponedeljek, 7. 3.

• ob 14.00 v MC Sevnica: de-
lavnica voščil za dan žena

Torek, 8. 3.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
dan žena – prost vstop v mu-
zej za ženske

• od 15.00 do 16.00 v MC 
Sevnica: Igrajmo se!

• ob 18.00 v Galeriji Gabron-
ka v Bistrici ob Sotli: otvori-
tev razstave Milene Malec iz 
Sedlarjevega

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: razstava in zgod-
ba o nastajanju kostumov 
»Krpanova nova oblačila (Je 
Krpan res kupil svoje nove 
hlače na spletu?)«

• ob 19.00: Večerni obisk gra-

SEVNICA – V večnamenskem prostoru Knjižnice Sevnica so bile 
do 3. marca na ogled izjemne fotografije ljubiteljskega fotografa, 
planinca in popotnika Marka Čadeža iz Podlanišča pri Cerknem. 
Na razstavi ’Cerkljanska laufarija’ je predstavil eno od najbolj 
prepoznavnih tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji, ki v pust-
nem času v živo na cerkljanskih ulicah ohranja ljudsko šego z dol-
go tradicijo. Vsak laufar nosi ’larfo’ – masko, ki skupaj z obleko 
in obnašanjem predstavlja lik, ki lahko simbolizira določene člo-
veške napake ali slabosti, lahko predstavlja določen socialni sloj 
ali krajevnega posebneža, določeni liki pa segajo daleč v pogan-
ske čase in predstavljajo takratna verovanja. Laufarji se začnejo 
pojavljati na cerkljanskih ulicah eden za drugim od prve nede-
lje v novem letu, na pustno nedeljo pa se vsi Laufarji v sprevodu 
podajo na glavni trg v Cerknem, kjer ’Cesarsko kraljeva sodnija’ 
veselega Pusta javno obtoži za vse pregrehe, traparije in ostale 
nesmisle, ki so se zgodile od prejšnjega pusta na Cerkljanskem 
ter v bližnji in daljni okolici.  S. R.

Cerkljanska laufarija v knjižnici

Cerkljanska�Laufarja�na�fotografiji�Marka�Čadeža

POSAVJE – V letu 2023 bomo v Sloveniji in na Hrvaškem obeleže-
vali 450. obletnico velikega kmečkega upora, ki je pretresel širše 
območje Posavja, Hrvaškega Zagorja in Kozjanskega. Ob tem ju-
bileju bo skupina kulturnih ustanov iz Posavja – Galerija Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki, Kulturni dom Krško in Posavski mu-
zej Brežice – skupaj z mrežo Gradovi Posavja ter v sodelovanju z 
Muzeji Hrvatskog Zagorja in Muzejem Brdovec pripravila obse-
žen celoletni program, ki bo temeljil tako na zgodovinskih dog-
nanjih kot tudi sodobnih dojemanjih tega prelomnega dogodka.

Neformalno združenje Gradovi Posavja vključuje upravljavce 
šestih gradov v Posavju: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Koz-
janski park Podsreda, ki upravlja grad Podsreda, Kulturni dom 
Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja grad Rajhenburg, 
KŠTM Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Breži-
ce, ki upravlja grad Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice gradu 
Mokrice ter ruševine gradu Svibno in Kunšperk.
»Upor kmetov, ki je najintenzivnejšo fazo doživel v prvih dneh 
februarja 1573, je bil med bolje organiziranimi v našem pro-
storu. Prvi oborožen spopad v prostoru Posavja se je zgodil 3. 
februarja, ko je več kot 2500 kmetov, pod vodstvom vojaškega 
poveljnika upornikov Ilije Gregorića, napadlo mesto Brežice. V 
naslednjih dneh sta se na slovenski strani odvili še bitki na Kr-
škem in Kunšperškem polju, kmečka vojska pa je bila nato 9. fe-
bruarja dokončno poražena v bitki pri Stubici,« so sporočili iz 
omenjenega združenja. V letu 2023 se bodo tako zvrstile različ-
ne aktivnosti, ki bodo aktualizirale dogodke iz leta 1573 in njiho-
vo kasnejše dojemanje; predavanja, zgodovinske in likovne raz-
stave, vodenja po lokacijah kmečkega upora, označili bodo nove 
učne poti, izdali strokovno publikacijo in vodič po poteh upo-
ra in še kaj. »Čeprav je v zgodovinopisju pustil malo zanesljivih 
virov, je kmečki upor iz leta 1573 v preteklih 150 letih prešel v 
uradno zgodovino, umetnost in popularno kulturo. V času obli-
kovanja nacionalnih idej v drugi polovici 19. stoletja je postal po-
memben del slovenske in hrvaške kulturne zgodovine. Zato bo 
obhajanje 450. obletnice slovensko-hrvaškega kmečkega upo-
ra posvečeno predvsem sodobnim perspektivam in reprezenta-
cijam tega pomembnega zgodovinskega dogodka,« še pravijo v 
Gradovih Posavja. P. P./vir: Gradovi Posavja

Obletnica velikega upora

Razstava�Kmečki�upori�v�Posavskem�muzeju�Brežice�(foto:�
arhiv PMB)

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

Iztok Mlakar:
Tutošomato

komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven

petek, 4. 3., ob 19.30 uri

ŽENSKA: 
ljubezni, izgube, obleke

intimna kolekcija zgodb
torek, 8. 3., ob 19.30 uri

Matjaž Zupančič:
Nova rasa
satirična drama

za Zeleni in Modri abonma ter izven
sobota, 12. 3., ob 19.30 uri

PIŠECE – Otroci vrtca pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece so se 
skupaj s svojimi vzgojiteljicami (Ana, Blanka, Nina, Nina, 
Sandra, Sanja) lotili zelo zanimivega projekta Pišece, moj 
kraj, ki se je zaključil z likovno razstavo na prostem. V pro-
jektu, ki je trajal skoraj mesec in pol, so sodelovali vsi otro-
ci – skupini Palčki in Žogice.

S tematiko so se pričeli ukvarjati, ker so vzgojiteljice želele otroke 
spodbuditi k raziskovanju in odkrivanju domačega kraja. Le-ti so 
sami velikokrat pokazali interes, zato so izvedli veliko dejavnosti, 
ob katerih so spoznavali značilnosti domačega kraja. Najprej so 
se pogovarjali, kje so otroci doma in izdelali histogram. Ugotovili 
so, da večina otrok živi v Pavlovi vasi, nekaj jih živi tudi v Pišecah 
in v Podgorju pri Pišecah. Ogledali so si različne knjige, brošure, 
dokumentarne posnetke o kraju. Tematiko so uvajali tudi v različ-
ne gibalne igre in tako je nastal poligon Sprehod po Pišecah. Ot-
roci so pokazali velik interes za spoznavanje Maksa Pleteršnika, 
zato jim je Martin Dušič razkazal njegovo domačo hišo. V skupi-
no so povabili tudi upokojeno učiteljico Anico Butkovič, ki je ot-
rokom znala odgovoriti na vsa vprašanja o kraju. 
Videno so otroci tudi likovno upodabljali. Najbolj so uživali, ko 
so slikali na prostem, in sicer ob mlinu pri izviru Gabernice. Na 
sprehode po kraju so vedno odnesli tudi fotoaparat, s katerim 
so fotografirali, karkoli jih je pritegnilo. Na koncu se je porodila 
tudi zamisel o razstavi, ki pa je zaradi takratnih protikoronskih 
ukrepov niso mogli postaviti v zaprtem prostoru, zato so skleni-
li, da bo le-ta na ogled postavljena na prostem. Njihove izdelke si 
je moč do 11. marca ogledati na ograji pri šoli, ob pločniku proti 
centru vasi, pri trgovini, cerkvi, največ izdelkov pa je razstavlje-
nih pod vaškim kozolcem, ki je odprt od 8. do 16. ure. Če vas pot 
zanese v Pišece, si le vzemite čas za kratek poučni sprehod. Na 
naše najmlajše smo tudi šolarji zelo ponosni, predvsem pa rav-
nateljica Nuška Ogorevc.  
 Hana�Plevnik,�
� novinarski�krožek�OŠ�Maksa�Pleteršnika�Pišece�

Projekt Pišece, moj kraj
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Tudi sama se rada podam po 
naši kotlini in kar nekaj poti 
je, za katere vam predlagam, 
da jih začnete odkrivati. Ure-
jene so različne tematske poti, 
ob katerih lahko spoznavamo 
kulturne in zgodovinske zgod-
be. Nekatere so označene in se 
držiš smerokazov teh poti, ne-
katere poti gredo malo sem in 
malo tja in greš pač malo po 
svoje, nekatere pa vodijo samo 
do bližnjega gozda ali polja. Po-
sebne pa so ravno tiste, ki vodi-
jo po brezpotju in samo slediš 
srcu. Ampak vsaka pot je pra-
va, če le začutiš, da te privablja. 

Meni ljuba pot je vzpon na Sv. 
Mohor. Tu me vedno pritegne 
pogled na rajhenburški grad in 
Savo, na drugi strani pa pog-
led na Bohorsko pogorje. Po-
date se lahko iz smeri Bresta-
nice ali iz Krškega do Grmade 
in naprej na Sv. Mohor. Rada se 
razgibam tudi v okolici Podbo-
čja, kjer je lepa ravninska pot 
ob reki Krki vse do vinske go-
rice Gazice. Če se iz Podbočja 
podate višje, pridete na Plani-
no nad Podbočjem, ki je prek-
rasna v vseh letnih časih. Sredi 
travnika se bohoti star hrast, 
ki je prava znamenitost naše 
Planine. Od tu ti sega oko do 
Krakovskega gozda, na dolino 
reke Save in Krke, do sosednje 

Naša okolica ponuja veliko pohodniških poti
Pred kratkim ste lahko prebrali moj članek o hoji, v katerem sem predstavila prednosti te osnovne oblike gibanja in nekatere svoje dosedanje najdaljše pohodni-
ške podvige. Vendar pa nikakor ni treba, da je hoja pogojena samo s premagovanjem neskončnih kilometrov. Naša pokrajina je pestra in ta raznolikost nam po-
nuja izjemne možnosti, da jo odkrivamo na vsakem koraku. 

Hrvaške in ob dobri vidljivosti 
celo do Triglava. Za malo več 
adrenalina poskrbi pot po Bo-
horskih slapovih. Tu je ob ka-
kšnem večjem deževju pot-
rebne malo več previdnosti, 
vendar pa je zato toliko lep-
ši pogled na slapove Bojanca, 
Pekel, Ubijavnik in Bojavnik. 
Izredno zanimiv je pohod po 
Krakovskem gozdu, ki ga pri-
poročam s kakšnim vodni-
kom ali z nekom, ki gozd dob-
ro pozna. Prikupen mi je tudi 
skok na Libno, ki se dviga na 
levem bregu Save. Priporo-
čam tudi Trapistovsko pot, ki 
nas popelje po poteh, kjer so 
svoj čas živeli trapisti. Pred 
kratkim je ta krožna pot dobi-
la tudi tako potrebne nove us-
merjevalne table in zato je po-
hod tu zelo sproščen. Seveda je 
Krška kotlina tudi zelo vinoro-
dna, zato je kar nekaj poti spe-
ljanih po vinskih goricah. Tudi 
samo sprehod po starem delu 
Krškega nudi lepo pot na Tr-
ško Goro ali po sledeh krške 
dobrotnice Josipine Hočevar. 
Nikakor ni za izpustiti Šentvi-
da, ki se dviga nad Brežicami 
in reko Savo in Krko, od tam pa 
je super izhodna točka naprej 
na Veliki Cirnik, na katerem že 
diši po sosednji Hrvaški. Ni-
kakor ni za spregledati Lisce, 
na kateri stoji meteorološka 

radarska postaja. Tu je čudo-
vit razgled na Posavsko-Zasa-
vsko hribovje, Gorjance, daljno 
Notranjsko, kjer nad širnimi 
gozdovi izstopa Snežnik. Ob le-

pem vremenu se vidijo Julijci, 
kjer je najvišji Triglav, naprej 
so Kamniško-Savinjske Alpe 
ter del Karavank. Veliko kra-
jev po posavskih občinah ima 

svoje lokalne pohodne poti, ki 
bi si jih v prihodnosti še žele-
la pobližje spoznati. Vsako pot 
si lahko vsak naredi po svoje 
in tako vključi še marsikatero 

neodkrito stezico. Samo zače-
ti je treba. 

Življenje nam vedno ponu-
di vsemogočne preizkušnje, 
vendar si z vsako dokažemo, 
da zmoremo to in še kaj več. 
Vsak si iz nekje najde svojo 

moč, ki jo potem črpa in pre-
zrcali v svoj dan. Jaz sem to 
moč našla v hoji. Objema me 
s svojo iskrenostjo, umirje-
nostjo in s tisto iskrivo živah-
nostjo. Samo oči sem morala 
imeti odprte, da sem to vide-
la, in srce, ki me je vodilo. Hoja 
je moj notranji mir, po kate-
rem vsi hrepenimo. Želim, da 
si vsak svoj mir najde tam, ka-
mor ga vleče srce. Pa čeprav je 
to samo hoja. 

Pojdite ven in v dnevu svojega 
jutra vdihnite življenje. Mogo-
če boste v samoti našli same-
ga sebe.

� Andreja�Bakšič�Grozdina

Skozi Krakovski gozd Pogled z Grmade na Krško

Sanjava reka Krka

Hoja po snegu po Gorjancih

Proti�Kostanjevici�iz�smeri�Podbočja

Moje opise nekaterih poti 
lahko najdete tudi v mojem 
blogu na spletni strani Visit 
Krško (https://www.visit-
krsko.com/andrejin-blog). 
Vključujejo besedilo, foto-
grafije in tudi gpx sled vsa-
ke prehojene poti.

RAKA – V sončnem Valentinovem jutru smo se željni srečanja 
članov DU Raka zbrali na trgu, kjer sta nas pričakala in pozdra-
vila predsednica društva Fanika Metelko in vodja pohodništva 
Franc Bakšič. Težko sta prišla do besede, kajti med udeleženci 
se je razvil sproščen klepet, smeh in navdušenje, saj smo zara-
di virusa in omejitev končno dočakali malo sprostitve. Skoraj 40 
udeležencem Valentinovega pohoda, ki je bil prekinjen samo lani, 
je vodič predstavil novo pot, ki je letos potekala v obliki osmice. 
Zakorakali smo mimo vrtca na neznano pot na Senice, od koder 
je lep razgled na Rako in okolico. Ustavili smo se pri gradu, kjer 
nas je turistična tabla opozorila na znamenitosti in sprehajalne 
poti okoli raškega gradu. Tu smo za spomin naredili nekaj po-
snetkov pohodnikov in nadaljevali pot mimo skrivnega grajske-
ga vhoda, ribnika presihajočega perišča Pulter, vojaškega bazena 
do studenca Carin, ki so ga sledi časa že dodobra prikrile. Vendar 
si mimoidoči popotnik še vedno lahko na majhnem curku natoči 
čiste studenčnice, ki je bila pred več kot pol stoletja edina mrzla 
pitna voda v vasi. Po lepo urejeni poti smo nadaljevali po grapi, 
nad katero se na strmem bregu bohoti mogočni grad Raka. Po 
novourejenih poteh, mostičkih, smerokazih in zavarovanih sto-
pnicah smo pohodniki zapustili še potok Štembuh in se povzpe-
li do sramotilnega kamna oz. prangerja. Na tej poti nas je vodič 
pri posameznih znamenitostih s svojim pripovedovanjem pope-
ljal v način življenja naših prednikov. Med nami je bilo prisotno 
veliko navdušenje nad lepim, vsebinsko bogatim dnevom, zato 
smo pot podaljšali še čez raški hrib. V domačem gostišču nas je 
čakala še okusna malica in dan, poln doživetij, smo zaključili z 
željo, da ostanemo zdravi in vitalni v pričakovanju 20. Valenti-
novega pohoda v naslednjem letu.

� Justina�Molan,�DU�Raka

Valentinov pohod na Raki

BRESTANICA – Skupina pohodnic Društva upokojencev Bresta-
nica in še nekaj nečlanic se je odpravila na enega izmed mnogih 
pohodov, tokrat jih je pot pripeljala do hiške »Šepet narave« Na-
taše Dular Požeg. Pred vhodom v hiško so jih pozdravile besede, 
napisane na tabli: »Noge nosijo breme telesa, glava breme duše 
in srce breme čustev« – rek, katerega se dobro zavedajo tudi sta-
rejši, upokojenke in upokojenci. »Da bi naše noge še dolgo var-
no in poskočno hodile, da bi naša duša lažje premagovala tegobe 
tega časa ter da bi naše srce še dolgo tiktakalo in bilo napolnje-
no z lepimi čustvi, moramo sami poskrbeti. Članice Društva upo-
kojencev Brestanica skupaj z drugimi nečlani/cami v ta namen 
poskrbimo za naše zdravje tako, da na prostem telovadimo in 
hodimo na pohode. Ko bo konec epidemije, bomo tudi telovadi-
li v telovadnici naše osnovne šole,« sporočajo iz brestaniškega 
društva upokojencev, zato vabijo, da se jim pridružite vsak po-
nedeljek in četrtek na potepanju po njihovih lepih gričkih in do-
linah. Dobivajo se ob 9. uri na parkirišču nasproti Mercatorjeve 
trgovine. Vabijo tudi vse, ki bi se njihovemu društvu radi prid-
ružili in zase naredili še kaj posebnega, dobrega, vse ki se radi 
družite, udeležujete izletov, letovanj na slovenski ali hrvaški oba-
li, hodite, občudujete naravo, slikate, fotografirate, se ukvarjate 
z rokodelstvom,  zeliščarstvom, radi berete, se družite ob kavici 
in ne nazadnje vse, ki bi z včlanitvijo v društvo pokazali, da pod-
pirate njihov trud in dosedanje delo. 
� Vir:�DU�Brestanica

Brestaniški upokojenci vabijo 
na pohode in druge aktivnosti ŽUPEČA VAS – 8. februarja je skupina Berem in pišem, ki 

je bila še posebej aktivna v času delovanja VGC Brežice, 
izpeljala literarni dogodek ’Prvi pohod na praznik kulture 
ob reki Krki’, ki je bil prežet s prebiranjem tako Prešerno-
vih kot avtorskih pesmi udeleženk dogodka.

Izhodiščno mesto zanimivega in prijetnega dogodka je bilo na 
začetku vasi v Župeči vasi, pri kapelici ’Srce Jezusovo’. Pot se je 
nato vila skozi vas in s kratkim postankom pri kapelici ’Lurške 
Matere Božje’, ob kateri je postavljeno obeležje domačinu, ško-
fu dr. Stanislavu Leniču. Pohodnice so pot nadaljevala proti reki 
Krki, ob kateri je lično urejen prostor z igriščem ter rekviziti za 
vadbo na prostem. Tik ob reki je zbrane pozdravila Stanislava 
Vahčič ter simbolno podarila Prešernovo podobo z njegovim sti-
hom iz Zdravljice pobudnici srečanja, upokojeni učiteljici Stan-
ki Pucko, ki domuje v Župeči vasi in šteje že več kot 80 pomladi. 
Stanka Pucko,  ki je mnogo let vsak dan prehodila območje med 
Cerkljami ob Krki in Borštom, je ob tem dejala, da se ji je ures-
ničila večletna želja, zato je presrečna, da bo na njenih poteh, ki 
jih raziskuje v vseh letnih časih, lahko doživela literarni utrip ob 
mirnem pretakanju reke Krke in ob spremljavi labodjega para. 
Praznik kulture se je na idiličnem mestu nadaljeval z recitacija-
mi Prešernovih pesmi in avtorskih besedil prisotnih literarnih 
ustvarjalk, ki so nato pot nadaljevale po makadamu pod vznož-
jem vasi in s pogledom lovile leseni most, ki se obnovljen razte-
za preko rečne struge, kakor mogočno farno cerkev, iz katere je 
pozvončkljalo v iztekajoče se torkovo dopoldne, ki se je zaklju-
čilo na domačem dvorišču Anice Kodrič. Pohodnice so sklenile, 
da bodo literarno srečevanje ob prazniku kulture odslej pripra-
vile vsako leto.  S.�Vahčič

Na praznik kulture ob Krki 

Udeleženke�prvega�literarnega�pohoda�na�praznik�kulture
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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

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Slovenka, večna mladenka
 2. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 3. (3.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 4. (4.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI - Mlade oči
 5. (10.) Ans. SRČNI MUZIKANTI - Za vedno skupaj
 6. (6.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 7. (7.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 8. (8.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 9. (9.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 10. (-.) Ans. ZDOMARJI - Svet iz sanj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. JARICA – Prijatelj, čakam te 

Kupon št. 612
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, 26. 2. 2022, ob 20. uri

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Petra Vovčko, Mali Obrež 

– dečka,
• Edita Avbar, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Mojca Valenčak, Kozje – 

deklico,
• Simona Žnidarič, Orešje 

na Bizeljskem – deklico,
• Helena Motore, Drožanje 

– dečka,
• Dajana Iskra, Brežice – 

dečka,
• Tina Rostohar, Drnovo – 

deklico,
• Zilka Hamidović, Brežice 

– deklico,

rojstva

poroke

• Dejan Šintič in Anja 
Režun, oba z Velikega 
Obreža.

ČESTITAMO!

• Tadeja Špoler, Krško – 
dečka,

• Martina Jalovec, Malo 
Mraševo – deklico,

• Maja Kopinč, Gabrje pri 
Dobovi – dečka,

• Klavdija Fajdiga, Škarnice 
– dečka.

ČESTITAMO!

Sodelujte v naši knjižni na
gradni igri in si prihajajoče 
dni obogatite z branjem knjiž
ne uspešnice Žena ima vedno 
prav priljubljenega pisca za
bavnih zgodb iz vsakdanjega 
življenja Kamenka Kesarja, či
gar knjige sodijo med najbolj 
brane in prodajane pri nas.

Knjiga Žena ima vedno prav 
razkriva najintimnejše moš
ke resnice in zabavne razlike 
med obema. Avtor Kamenko 
Kesar pravi, da ženske rade razgalijo svojo dušo in si med se
boj zaupajo tudi najbolj intimne skrivnosti. Moški o osebnih 
rečeh težje spregovorijo. A skrivnost je razkrita! Če bi radi iz
vedeli, kaj se dogaja v glavi moškega, ko gre za najbolj intim
ne, a tudi za povsem vsakdanje situacije med moškim in žen
sko, so odgovori v knjigi. In, ali res velja, da je najboljši recept 
za srečen zakon, da ima žena vedno prav? 

Žena ima vedno prav je knjižna uspešnica, ki spravlja v kro
hot tako moške kot ženske. In vsi dobro vemo, da je smeh 
pol zdravja! 

Dva srečna izžrebanca tokratne nagradne igre Posavskega 
obzornika bomo razveselili s knjigo Žena ima vedno prav ter 
s Kamenkovim posvetilom in podpisom. Nagradno vprašan-
je se glasi: 

Kakšen je recept za srečen zakon?
Pravilen odgovor ter svoje kontaktne podatke pošljite do 
vključno 10. 3. bodisi po pošti: »Za nagradno igro«, Posavski 
obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško bodisi elektronsko 
na: nagradna.igra@posavje.info.

Naj vam knjižno delo odstre nove dimenzije razumevanja 
partnerske zveze – na način, ki nasmeji in gane do solz.

Knjižna nagradna igra

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

Žena ima vedno pravVRHEK PRI TRŽIŠČU – 13. januarja leta 1922 se je v vasici 
Preska pri Dobrniču v občini Trebnje rodila Amalija Špe-
lič, ki je po poroki dekliški priimek spremenila v Umek in 
se preselila na moževo domačijo v Vrhek pri Tržišču, kjer 
so imeli mlin, zato so jo domačini klicali Mlinarčkova Malči.

V pogovoru oživijo mnogi njeni 
spomini – najzgodnejši obudijo 
podobo majhne domačije, kjer 
je bilo veliko lačnih ust, zato so 
morali otroci že zgodaj poprije-
ti za delo na kmetiji. »Imeli smo 
dve manjši njivi in z mamo sem 
še pred šolo šla v 'tabrh', da smo 
odslužili konje, s katerimi smo 
zorali njivo,« pripoveduje Ama-
lija Umek, ki se je rodila kot 
deveta od enajstih otrok, izučila 
pa se je za trgovko. Leta 1941 je 
bila med izgnankami in izgnanci 
v zbirnem centru na gradu Raj-

henburg, od koder je bila izseljena v Slavonsko Požego in kasneje 
v Slavonski Brod. V začetku leta 1942 je pobegnila v domači kraj. 
Del poti je prehodila, del je opravila z vlakom, preko Kolpe jo je s 
čolnom prepeljala neka hrvaška družina. Domov je pripešačila na 
predvečer svojega 20. rojstnega dne. Leta 1947 se je kot trgovka 
zaposlila v trgovini z mešanim blagom v Tržišču. Po poroki leto 
dni kasneje se je preselila v vas Vrhek pri Tržišču, na domačijo 
moža Vidka, kjer so imeli mlin, zato so jo vaščanke in vaščani kli-
cali Mlinarčkova Malči. Njen mož, ki je bil po poklicu krojač, je 
odšel zaradi boljšega zaslužka v Nemčijo in čez nekaj časa se mu 
je pridružila tudi mlada žena z otroki. Po moževi upokojitvi sta 
se leta 1990 vrnila na moževo domačijo, kjer Malči sama živi še 
danes. Čas si zapolni z obdelovanjem vrta, na izlete z upokojen-
kami in upokojenci ne hodi, saj mož ne živi več, umrle pa so tudi 
že vse njene sovrstnice, prijateljice, s katerimi se je družila. Vča-
sih sede v svojega jeklenega konjička ter se z njim zapelje v Sev-
nico na banko ali k maši ali pa v Brežice, na obisk v sinu. »V živ-
ljenju sem vedno imela nek cilj, če nimaš cilja, omagaš,« zaključi. 
 Smilja Radi 

100 let »Mlinarčkove« Malči

Amalija Umek

BRESTANICA – 13. februarja je v krogu svojih najbližjih, sorod-
nikov in prijateljev praznoval častitljiv 90-letni osebni jubilej 
Miroslav Mikeln iz Brestanice. Upokojenemu veterinarju, ki je 
na svoji življenjski poti pustil viden pečat z družbenim, društve-
nim in političnim angažiranjem, kar je na iskriv način strnil tudi 
v treh izdanih knjigah, so prijetno presenečenje z obiskom in od-
petimi pesmimi pripravili pevci Rajhenburškega okteta, soigral-
ci pri namiznem tenisu ter predstavnice in predstavnik Mestne 
občine Krško, Društva upokojencev Brestanica, Krajevnega od-
bora Rdečega križa in Krajevne skupnosti Brestanica. Vsi so ju-
bilantu zaželeli še mnogo zdravih in krepostnih let ter da bi to-
vrstno prijetno srečanje, če ne že prej, ponovno z njim družno 
delili čez desetletje.
 B. M./vir in foto: A. Jevšnik

90 let Miroslava Mikelna

Slavljenec Miroslav Mikeln s soprogo Evgenijo

BREŽICE – Skupini ot-
rok iz oddelkov Bar-
vice in Kapljice iz Vrt-
ca Mavrica Brežice sta 
se odzvali k povabi-
lu sodelovanja v akciji 
»Srčna pisma za male 
borce«. Projekt poteka 
pod okriljem Društva 
za otroke z redkimi bo-
leznimi Viljem Julijan ob svetovnem dnevu redkih bolezni, ki ga 
obeležujemo 29. februarja (oz. dan prej). Nastali so izdelki pol-
ni dobrih želja, namenjeni otrokom z redkimi boleznimi in nji-
hovim staršem.
S projektom pri otrocih in mladih spodbujamo sprejemanje dru-
gačnosti, empatijo in solidarnost ter širimo osveščenost o red-
kih boleznih in pomenu medsebojne podpore. Redke bolezni so 
večinoma težke in neozdravljive bolezni, zato mali bolniki sku-
paj s svojimi družinami doživljajo zelo težke stiske. Tako smo ob 
svetovnem dnevu redkih bolezni otrokom z redkimi boleznimi 
izrazili našo podporo, razumevanje, sočutje in ljubezen. V takšni 
stiski vsaka podpora veliko pomeni, hkrati pa da malim borcem 
priznanje za njihovo borbo z boleznijo ter priznanje neprecen-
ljive vrednosti njihovega življenja in obstoja, ne glede na njiho-
vo zdravstveno stanje ter njihovo dolžino življenja.
 Mentorici Alenka Kvartuh in Janja Martini

Srčna pisma za male borce

DOBOVA, MARIBOR – Na državno tekmovanje v računalniškem 
mišljenju ACM Bober, ki je 19. februarja potekalo na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, sta se 
pod mentorstvom Razije Kurspahić na podlagi rezultata, ki sta 
ga dosegli na šolskem tekmovanju, uvrstili tudi učenki OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova Jana Škrobot iz 6. razreda in Pina Rož-
man iz 8. razreda. Po vsej Sloveniji je tekmovalo 24.833 učen-
cev in dijakov, od tega se jih je na državno tekmovanje uvrstilo 
248. Pina Rožman je s 1. mestom osvojila zlato priznanje, Jana 
Škrobot pa s 16. mestom srebrno priznanje. Tekmovanje na šol-
ski stopnji predstavlja za učence prepotrebno prvo spoznavanje 
z digitalnimi veščinami in znanji. 

� P.�P./vir:�OŠ�dr.�Jožeta�Toporišiča�Dobova

Velik uspeh dobovskih učenk

Jana�Škrobot�in�Pina�Rožman

BISTRICA OB SOTLI – Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je sku-
paj s partnerjem LIJAmedio, zavodom za medijsko produkcijo in 
izobraževanje, uspešno pridobilo sredstva na javnem razpisu za 
digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij, ki 
ga je razpisalo Ministrstvo za javno upravo. V okviru projekta 
»Skoči na splet« bodo vzpostavili program za projektno vodenje 
in ga povezali z njihovim delovanjem, pripravili in izvedli bodo 
izobraževanja za zaposlene in prostovoljce za vsebinsko in teh-
nično uporabo programa. Prenovili bodo tudi spletne strani in 
socialna omrežja. Projekt bo trajal 14 mesecev in v Posavje pri-
nesel tri zaposlitve za polovični delovni čas.
� Vir:�MDBS,�LIJAmedia

Skočili bodo na splet
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ALOJZ OMERZU
iz Dečnega sela.

SPOMIN

Vsi njegovi

Minilo je petnajst let, odkar nisi več z nami, 
a spomini nam ostajajo. Hvala ti za vse!

Hvala tudi vsem, ki postojite ob njegovem grobu 
in v njegov spomin prižigate sveče.

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi naše drage mamice, partnerke, hčerke, 
sestre, sestrične, sosede in prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, tolažilne besede, de-
narno pomoč, podarjene sveče in cvetje ter svete maše.
Zahvaljujemo se kolektivu OŠ Velika Dolina, Aninim in Žaninim so-
šolcem za denarno pomoč, sodelavcem Doma upokojencev Brežice 
in Petrinim sošolcem. Hvala tudi Onkološkemu inštitutu Ljubljana, 
dr. Matiču ter patronažni sestri Janji Hriberšek za lajšanje bolečin 
in obiske na domu. Zahvala gre tudi pogrebni službi Žičkar za or-
ganizacijo pogreba, trobentaču za zaigrano Tišino in gospodu žup-
niku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni prerani zadnji poti, in 
vsem, ki vas nismo posebej omenili. 

Žalujoči: vsi njeni

PETRE POŽGAJ
iz Rajca

Zdaj�ne�trpiš�več,�draga�mamica.
Zdaj�počivaš,�kajne,

sedaj�te�nič�več�ne�boli.
A�svet�je�mrzel,�prazen,

opustošen�za�nas,
odkar�te�več�med�nami�ni.

(S.�Makarovič)

ZAHVALA

V 58. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, babica, hči, 
sestra, teta, svakinja, tašča in botra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam kakor koli pomagali in nam v težkih trenut-
kih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste nam finančno pomagali ali 
darovali za svete maše. Hvala dr. Janji Zorko Kurinčič in zdr. teh-
niku Primožu, osebnim asistentkam Saši, Dagmar, Luciji in Valeriji 
ter CSD Krško in DGN Posavja Krško, pogrebnima službama Krško 
in Sevnica, skupini Jarica za odpete žalostinke, g. Blažu Sotošku za 
ganljiv poslovilni govor, nečakom, ki so pripravili lepo poslovilno 
slovesnost in pri njej sodelovali, duhovnikoma Štefanu Vozliču in 
Petru Kočevarju ter vsem, ki ste nam izrekli sožalje, se od pokojne 
poslovili in jo pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi, ki jo imamo radi

MARIJANA DRSTVENŠEK
iz Zaloga pod Bohorjem.

V�sreči�večni�naj�prebiva� 
tvoje zlato zdaj srce;
ljubezni�in�trpljenja� 
tvojega�se�ne�pozabi,

Bog�sam�to�najbolje�ve.
(Peter) 

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 oz. do 
zapolnitve prostora. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

JANEZ IVAN KOZOLE
iz Krškega.

SPOMIN

Zelo te pogrešamo: vsi tvoji

23. februarja sta minili dve žalostni leti, odkar 
nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedi in stric

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

Ni�te�več�na�vrtu�ne�v�hiši,
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši,

če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

Velikani ne odhajajo 
»V soboto zvečer (19. 2. 2022) se je v KBC v Zagrebu po dolgi in 
hudi bolezni poslovil profesor Mario Plenković (1947),« je sporočila 
Hina. Tisti, ki smo imeli to čast in zadovoljstvo, da sodelujemo s 
profesorjem, smo sicer vedeli, da ima profesor zdravstvene težave, 
a smo bili prepričani, da bo zmagal. Tako, kot je vselej zmagoval, ko 
je šlo za nove prispevke k znanosti in še bolj za zmage v razširjanju 
navdiha pri študentih v znanstveno-raziskovalnem delu. Seveda, 
profesor Plenković se ni poslovil, kajti posloviti se pomeni oditi.  Za 
vedno. Torej, profesor ni odšel, ampak se je samo podal na potovanje 
v novo dimenzijo življenja. Potovati pomeni tudi vrnitev. Vsakokrat, 
ko se srečujemo z njegovimi znanstvenimi deli, s knjigami, ki jih 
je napisal, s članki in drugimi pričevanji o njegovem prispevku h 
kakovosti življenja v družbeni oziroma komunikacijski skupnosti, 
se dejansko srečujemo s profesorjem. 

Doktor znanosti Mario Plenković je bil redni profesor informacijskih 
znanosti na Univerzi v Zagrebu, od leta 2019 pa profesor emeritus 
Univerze v Zagrebu in Univerze v Mariboru v Sloveniji. Od leta 
2014 je bil član Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA). 
Med 2013 in 2021 je ustanovil in vodil doktorski študij strateškega 
komunikacijskega managementa na Alma Mater Europaea/Evropska 
akademija znanosti in umetnosti v Mariboru. Bil je torej ustanovitelj 
in vodja doktorskega študija Strateški komunikacijski management 
na AME – ECM, član Evropske Akademije znanosti in umetnosti v 
Salzburgu, ugleden profesor, intelektualec, znanstvenik, urednik in 
publicist. Bil je tudi glavni urednik znanstvenih revij Informatologija 
(1980–2021) ter Mediji, kultura in odnosi z javnostmi (2001–2021).

A v žilah slovitega prof. Plenkovića so se pretakale tudi Brežice 
in Posavje. Profesor je bil že od leta 2006 član strokovne skupine 
za ustanovitev Fakultete za turizem, sicer v sestavi Univerze v 
Mariboru, toda s sedežem in delovanjem v Brežicah. To je bil čas, 
ko smo v Brežicah snovali prvo slovensko fakulteto za turizem, 
ki ne bi zgolj delovala v Brežicah, ampak naj bi bila po marsičem 
res brežiška. Ali drugače povedano, orali smo visokošolsko in 
akademsko ledino. To je bil čas, ko v Sloveniji še ni bilo fakultete 
za turizem, čeprav smo bili že vidno prepoznavna dežela turizma. 
Ravno tako nismo imeli na voljo dovolj ustrezno habilitiranega kadra 
za delo na fakulteti. Toda prof. Plenković je uspešno, preko svojih  
akademskih povezav iz visokošolskih institucij za turizem, kot so 
Opatija, Dubrovnik in Zagreb, zagotovil potrebno pomoč. Ravno tako 
smo različne in nujno potrebne mednarodne ekspertize, ki smo jih 
potrebovali v procesu akreditacije oz. ustanovitve fakultete, našli 
v prizadevanjih in nesebičnem trudu prof. Plenkovića. Kasneje, ko 
je fakulteta začela delovati od leta 2011 naprej, je prof. Plenković 
predaval tri predmete. 

Naj povem, da je bil prof. Plenković tudi aktiven član strokovne 
skupine za izdelavo nacionalnega projekta Zidaniški turizem kot 
najnovejšega turističnega produkta, ki se ustvarja na področju 
posavske in dolenjske regije. Njegove izkušnje in znanja na področju 
uporabe raziskovalnih metod so bile dobrodošle pri uspešnem 
zaključku projekta. Ko smo na Fakulteti za turizem v Brežicah 
v okviru povezovanja teorije in prakse v turizmu koncipirali 
Akademijo zidaniškega turizma, je bil profesor Plenković uvodničar 
sleherne od manifestacij, ki smo jih izvajali vsako leto. In še marsikaj 
bi lahko našteli, s čimer se je prof. Plenković zapisal v zgodovinski 
spomin Brežic in Posavja. Preprosto, profesor je imel Brežice zelo 
rad. 

Dragi prijatelj, vem kako zelo rad imaš svojo družino, kako se 
rad vračaš na Hvar v rojstno vas Svirče med sosedi in v objem 
Mediterana. Naj ti zvonovi sv. Magdalene lepšajo bivanje v večnosti, 
ki ji sedaj pripadaš. Vem, kaj Ti pomeni biti med prijatelji v konobi 
željan tiste pristne domače govorice. Vem, kako je veliko Tvoje srce, 
v katerem je bilo dovolj ljubezni za vse. Ostani to, kar si bil – velikan. 
Brežice Te bodo pogrešale. Hvala, da si pomagal, da so postale tudi 
akademsko središče.  

Izražam globoko sožalje družini in vsem, ki so ga imeli čast spoznati 
in ga spoštovali.  

Vodja strokovne skupine za ustanovitev Fakultete za turizem in njen 
prvi dekan,

� Božidar�Veljković

MARIO 
PLENKOVIĆ

(1947–2022)

IN MEMORIAM

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

»Nekaj nenavadnega se doga-
ja z nami. Pričela se je preo-
brazba človeka zaradi pande-
mije covida-19. Obtičali smo 
med štirimi stenami, bistveno 
več časa preživimo pred ekra-
ni, celo do 13 ur dnevno. Ali 
je to dobro?« je pogovorni ve-
čer pričel dr. Dan Podjed. Po-
jasnil je, da smo priča nastaja-
nju t. i. kovidskega človeka, ki 
ga poimenuje kar »homo co-
vidensis«, proces spreminja-
nja človeka pa ga spominja na 
lik Gregorja Samse v Kafkinem 
delu »Preobrazba«, v katerem 
se glavni lik nekega dne preob-
razi in postane orjaški insekt.

V nadaljevanju je razmišljal 
o spletnem gigantu Googleu: 
»Gre za najboljšega antropolo-
ga kadarkoli, saj ve vse o nas. 
Ne vem, če je že kdo tako globo-
ko prodrl v naša življenja.« So-
govornika sta se dotaknila dej-
stva, da vsak izum naredi naše 

»Ni vse digitalno suho zlato«
KRŠKO – V Klubu Kulturnega doma Krško je 16. februarja potekal pogovorni večer s priznanim antropolo-
gom izr. prof. dr. Danom Podjedom. Na temo »Kako ohraniti človeka v času digitalne preobrazbe?« se je z 
njim pogovarjal koordinator in organizator kulturnih programov Žiga Kump.

življenje učinkovitejše in lažje, 
kar je dr. Podjed pospremil z 
naslednjimi besedami: »A ven-
darle vsi čutimo, da digitalno ni 
povsem enako motiki ali kole-
su; gre namreč za nov način, 
kako osmišljamo sami sebe. 
Ne nazadnje tudi umetna in-
teligenca zame ni zgolj 'kladi-
vo', saj jo lahko s tem kladivom 
'konkretno dobimo po buči'.« V 
nadaljevanju je poudaril: »Teh-
nologije zdaj uporabljajo nas, 
ne mi njih … Nekdo nas namreč 
izrablja, tehnologija je postala 
sredstvo za izrabo človeka.« 

Beseda je tekla tudi o vseh 
vrstah nadzora, ki obstajajo 
znotraj posamezne družbe; dr. 
Podjed je spregovoril o »nad-
zoru z vrha« pa o »med-zoru« 
(ko nadzorujemo drug druge-
ga), o »samo-nadzoru« ter o 
»pod-zoru« (tisti spodaj gleda-
jo tiste, ki so na oblasti). Sledil 
je tudi razmislek o tem, da se 
mladi dandanes zaradi druž-
bene situacije ne morejo sreče-
vati v živo, zato se srečujejo le 
še na spletnih platformah; rav-
no tako je dr. Podjed izposta-
vil, da je naš elektronski naslov 
skorajda tako pomemben kot 
osebna izkaznica, saj denimo 
brez njega sploh ne moremo 
aktivirati pametnega telefona. 
»Prišlo je do sprememb v 
družbi; denimo leta 1990 smo 
imeli omejeno število prijate-
ljev v življenju, npr. okrog 100 
ljudi, medtem ko imamo danes 
na družbenih omrežjih več na-
videznih prijateljstev kot v re-

alnem življenju,« je še poudaril 
dr. Podjed in dejal, da imamo 
sicer na nek način ogromno 
socialnega kapitala, a vendarle 
že prihaja do tega, da se mladi 
že »de-digitalizirajo« oziroma 
umikajo iz digitalnega sveta.

»Biti neviden je največja dob-
rina današnjega sveta,« je dr. 
Podjed poudaril sklepno mi-
sel pogovornega večera in pu-
bliki položil na srce naslednje 
misli: »Ni vse digitalno suho 
zlato. Z razširjenimi rokami 
smo se podali v omrežja, pot-
rebno bi bilo več razmisleka, 
zato potrebujemo antropolo-
ge, psihologe in druge stro-
kovnjake. Bodite previdni pri 
naslednjem koraku in cenite 
'odklop'. Spet se moramo pos-
vetiti človeku, ki nam je blizu, 
saj na koncu štejejo le ta raz-
merja, ker nam osmišljajo živ-
ljenje.«
 Andreja Kališnik

Dr.�Dan�Podjed
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mami, babice  
in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od naše ma-
mi Zali, nam izrekli sožalje, darovali dar za sv. maše in cerkev. Hva-
la za cvetje in sveče ter denarne prispevke.
Zahvala gospodu župniku Ludviku za obiske na domu in lepo 
oprav ljen cerkveni obred. Hvala pogrebni službi Kostak, pevcem 
z Rake za lepo petje, Toniju Sotošku za zaigrane melodije in Me-
liti Blatnik za predvajano Ave Marijo ter Cvetličarni Lilija za lepe 
aranžmaje.
Prisrčna hvala sodelavkam Karitas, AKŽ Krško polje, KD Leskovec, 
Društvu izgnancev Leskovec, DU Raka in Krško ter gospem Poloni, 
Meri in Sabini. Hvala, ker ste jo v tako velikem številu pospremili k 
večnemu počitku in jo nosite v svojem srcu. Pustila nam je mnogo 
prijetnih spominov in zgodb. 
Hvala pa tudi tebi, mami Zali, da smo lahko bili del tvojega življenja.

Hvaležni: hčerki Verica in Stanka z družinama

ROZALIJE ZALKE ŽIBERT
iz Brezja pri Senušah

Ni�te�več�na�vrtu�ne�v�hiši,
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši,

če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, tete, sestrične, prijateljice

se iskreno zahvaljujemo Domu upokojencev Brežice in Splošni bol-
nišnici Brežice za vso oskrbo, ki ste ji jo nudili zadnji dve leti. Iskre-
na hvala podjetju Žičkar za pogrebne storitve, Cvetličarni Tina za 
aranžmaje ter župniku, gospodu Milanu Kšeli, za lepo opravljen 
pogreb. Hvala gospe Ljudmili Žerjav in Gostilni Kunst za organi-
zacijo sedmine.
Posebno se zahvaljujemo urednici Posavskega obzornika, gospe 
Maruši Mavsar, za ganljiv zapis slovesa, vsem njenim sodelavkam 
in sodelavcem nekdanjega Radia Brežice ter časopisa Posavski 
obzornik, za katerega je neumorno ustvarjala zadnja leta. Hvala 
dr. Ivanki Počkar, Dragomili Šeško, Alenki Černelič Krošelj ter Eli-
zabeti in Dragutinu Križaniću za izrečeno sožalje ter vse lepe tre-
nutke, ki ste jih namenili naši Natji.
Iskrena hvala vsem , ki smo jih nehote izpustili in ste bili v zadnjih 
trenutkih z nami. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in Natjo 
pospremili na zadnjo pot, in hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu 
in postojite ob njenem grobu.
Prebuja se pomlad, ki si jo imela tako rada, a v naših srcih je zima 
in mraz ... je praznina, ki zeva vse globlje in reže rane, ki se počasi 
in stežka celijo ... v brazdah pa ostajajo spomini in ob njih je malo 
znosnejše ... Natja, hvala za vse. Pogrešamo te!

Hči Vladka z družino

NATALIJE NATJE  
JENKO SUNČIČ

iz Brežic

Glej,�zemlja�si�je�vzela,�kar�je�njeno.
A�kar�ni�njeno,�si�ne�more�vzeti.

In�to,�kar�je�neskončno�dragoceno,
je�večno�in�nikdar�ne�more�umreti.

(Svetlana�Makarovič)

ZAHVALA

Svojo pot je v 90. letu starosti sklenil dragi 
brat, stric in svak 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše, najbližjim 
sosedom za vse obiske in pomoč v zadnjem času njegovega živ-
ljenja. Zahvaljujemo se bolnišnici Brežice za večletno zdravljenje, 
zdravnici Severjevi in patronažni sestri Danici, pogrebni službi 
Žičkar, gospodu župniku za lepo opravljen pogreb, pevcem sku-
pine Andante za odpete pesmi, cvetličarni Katja C. K. in izvajalcu 
Tišine. Iskrena hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: Darja z družino, sestra Malči,  
brata Ivan in Martin ter ostali njegovi

ANTON JERELE
iz Šutne 29 pri Podbočju. 

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka in pradedka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
besede tolažbe, podarjene maše, sveče in denarne prispevke. Hva-
la dr. Medveščkovi in patronažni sestri Molanovi za pomoč pri 
zdravljenju. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pev-
cem, Blažu Sotošku za besede slovesa in pogrebni službi Žičkar.

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

Žalujoči: vsi njegovi

LADISLAVA KOVAČIČA

Zastal�korak,
zastal je dih.

V našem domu je nastal prepih.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečene besede tolažbe, stiske rok, denarne pris-
pevke in zadnje slovo.
Zahvala tudi celotnemu Pljučnemu oddelku Splošne bolnišnice 
Novo mesto, sodelavcem Revoza Novo mesto, pogrebni službi Žič-
kar in župniku Ludviku za lepo opravljen obred.
Vsem iskrena in velika hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ANICE GORENC
iz Velike vasi 33

In�pride�dan,
ko�se�končajo�zadnje�upajoče�sanje�…

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi 

ati, brat, stric, boter in svak

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za vsa 
izrečena sožalja, darovane vence, sveče, svete maše in denarna 
sredstva. Hvala tudi zdravstvenemu osebju ZD Sevnica ter sose-
doma Andreji in Klemnu za vso pomoč, Andreji za ganljiv govor in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

ZLATKO 
REDENŠEK

s Kompolja 29, Boštanj.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami.

Žalujoči: vsi njeni

TEREZIJE LONČARIČEK
iz Podgorja pri Pišecah 37

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega 
moža, očeta, tasta, dedka, pradedka, brata, 

svaka, strica, botra, bratranca, soseda  
in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in 
denarne prispevke.
Zahvaljujemo se osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice za nego, skrb in lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegove-
ga življenja. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za lepo opravljeno žal-
no slovesnost, in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZA MARTINIJA
po domače Taljanovega Ivana iz Brezovice na Bizeljskem,

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, tašča, babica, teta

Iskreno hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, izrek-
li sožalje, darovali za maše, cvetje in sveče ter denarne prispev-
ke. Iskrena hvala tudi PGD Sromlje, glasbeniku za zaigrano Tiši-
no, pogrebni službi Žičkar ter g. župniku za opravljen obred. Hvala 
vsem, ki ste nam stali ob strani in kakor koli pomagali.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA BERTOLE
s Sromelj 13.

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi dragega 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno pisno in ustno sožalje. Posebna zahvala 
žup niku za opravljeno pogrebno slovesnost, Komunali Sevnica, 
ge. Urški za govor ob odprtem grobu, sodelavcem podjetja Preis 
Sevnica. Zahvala tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej imenova-
li. Pogrešali te bomo. 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

MATEJA BIZJAKA
iz Šentjurja 

Ljubil�si�zemljo,�
bil�njej�si�predan,�
a�prišel�je�dan,�

ko�v�njej�boš�počival.�
In v naši zavesti 

prižgal�lučke�spomina�...�

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in denarne 
prispevke. Hvala tudi vsem, ki so ga pospremili na njegovi zad-
nji poti. Posebna zahvala gre tudi gospodu župniku Ludviku za 
izjem no lepo opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njegovi

IVANA STRAJNARJA
 

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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Prodam mešana drva, kratko 
žagana, in gozdarsko prikoli-
co. Podarim oblačila za fant-
ka, okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam drva, dostava na dom. 
Tel.: 040 305 009

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava, in okro-
gle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suho koruzno zrnje, 
Trebnje, Dolenjska, cena: 300 
€/t. Tel.: 051 429 147

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

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

Prodam 150 kg semenskega 
krompirja (beli Krka). 
Tel.: 041 812 318

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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obzornikova oglasna mreža

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po ceni že 
od 4,20 € ter briketi za kurja-
vo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam kostanjevo kolje 150, 
180, 200, 250, suh les hruška – 
oreh. Tel.: 041 832 189

Po ugodni ceni prodamo cis-
terne za vino, 2 kom po 600 
l, malo rabljeno, 300 €/kom. 
Tel.: 041 652 045

Prodam bukova in mešana 
drva, 150 kock sena. 
Tel.: 051 783 425

Prodam inox cisterne za vino 
(1 kom 600 l, 2 kom 300 l), hi-
dravlično stiskalnico 150 l ter 
mlin pecljalnik na elektriko. 
Tel.: 031727045

Prodam puhalnik Tajfun, 16 
cevi in razna kolena, trosilec 
hlevskega gnoja SIP TG 35V 
ter elektromotor Rade Končar 
11 KV. Tel.: 041 587 261

Kupim luščilec koruze, sadi-
lec in izkopalnik krompirja. 
Tel.: 030 998 658

NEPREMIČNINE
Prodam parcelo z brunarico 
(43 a), ob cesti, Žejno–Sobe-
nja vas. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 745 248

Prodam zemljišče na Lukovcu 
nad Sevnico (5581 m² in 6267 
m²), že obstoječi objekt, mož-
nost gradnje. Tel.: 040 218 212

Prodam parceli na Velikem 
Trnu, 8226 m², 6000 €. 
Tel.: 040 789 289

Oddamo posestvo 2,5 ha na 
Prapretnem, Posavje. Pogoj: 
biodinamično kmetovanje. 
Tel.: 041 719 567 ali 
info@rossana.si 

Prodam njivo v k. o. Mihalo-
vec, 30 arov. Tel.: 041 601 691

KMETIJSTVO

Prodam pajka SIP, štiri vrete-
na, in nakladalko SIP 17 m³. 
Tel.: 031 443 262

Prodam bale – kocke (seno). 
Tel.: 031 717 064
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

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 prašičke, težke 60 
kg, za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Cena po dogovoru, okolica Kr-
škega. Tel.: 030 372 965

Prodam odojke nad 30 kg 
ali zakol na polovico, po želji 
stranke. Tel.: 051 305 520

Prodam ovna JS. 
Tel.: 041 202 134

Prodam prašiča, težkega 150 
kg. Tel.: 031 299 638

Prodam teličko simentalko, 
staro dva tedna. Cena po dogo-
voru, Jesenice na Dolenjskem. 
Tel.: 031 304 274 

Prodamo prašiče, težke 50 do 
70 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656  

Prodam telice, stare deset me-
secev, vse so pasne. 
Tel.: 051 800 842

V okolici Dobove se prodaja 
težji prašič, cca. 300 kg, pri-
meren za domače koline. 
Tel.: 031 897 928

Prodam teličko limuzin RJ, 
staro tri mesece. 
Tel.: 041 380 075

Prodamo prašiča, 135 kg in 
195 kg, za zakol, možna do-
stava. Tel.: 07 49 68 390, 041 
502 497

Prodam prašiče, težke od 70 
do 120 kg, možen zakol, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega oko-
li 140 kg, možnost zakola, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 538 237 

Oddam psičke mešance, stare 
štiri mesece. Tel.: 041 993 538

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

Prodamo zelo lepe štajerske 
peteline, cena po dogovoru, 
okolica Brežic. Tel.: 041 381 271

STIKI
Iščem gospo, visoke postave, 
za resno vezo, potovanje in do-
pustovanje z 68-letnim, dobro 
situiranim gospodom. 
Tel.: 068 936 294

Zakonskega življenja si želim 
z urejeno, samsko gospodič-
no, brez obveznosti, staro do 
48 let. Tel.: 041 230 134

Fant, srednjih let, bi rad spoz-
nal žensko podobnih lastnos-
ti, za zvezo. Tel.: 040 568 761

RAZNO 
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica
 
Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). Tel.: 041 865 596, 
SES d.o.o., Opekarska 22, Ma-
ribor.

LAREKS hišni servis in pre-
vozi. Hitro, natančno, ugodno. 
Marko Prevolšek s.p., Pekarska 
pot 6, Leskovec pri Krškem, 
tel.: 030 344 977 

Poceni prodam peč Buderus z 
bojlerjem 160 l na kurilno olje 
ali plin in plinski gorilnik Wei-
shaupt. Tel.: 041 634 025

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

Dolenji Boštanj 56e, Obrtna cona Boštanj
www.kamnosestvograma.si
info@kamnosestvo-grama.si

Kontaktni podatki:
031/369 555
031/363 400
07/81 62 080
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BRONASTI ZNAK CIVIL-
NE ZAŠČITE kot priznanje za 
požrtvovalno in uspešno opra-
vljanje nalog zaščite, reševa-
nja in pomoči prejmejo Lara 
Ogorevc (predlagatelj: Darko 
Ferlan, poveljnik CZ občine 
Brežice), Blaž Tušar (predla-
gatelj: Robert Zagorc, povelj-
nik CZ občine Kostanjevica na 
Krki in občinski gasilski povelj-
nik), Rado Gobec (predlaga-
telj: Občina Sevnica in štab CZ 
občine Sevnica) in Zlatko Hla-
stan (predlagatelj: Vlado Gra-
hovac, poveljnik CZ mestne ob-
čine Krško).

Lara Ogorevc, članica ekipe 
za administrativno podporo 
in druge potrebe v enoti Služ-
be za podporo pri Civilni zaš-
čiti občine Brežice, je vedno in 
povsod pripravljena prosto-
voljno pomagati ljudem v stiski 
ter se v ta namen tudi usposab-
ljati. Je močan člen in zaslužna 
pripadnica Civilne zaščite ob-
čine Brežice, ki se kljub svojim 
številnim obveznostim vedno 
odzove na sklic svoje enote.

Blaž Tušar, operativec Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Kostanjevica na Krki, se ved-
no odzove klicu na pomoč ter 
požrtvovalno sodeluje pri reše-
vanju ljudi in premoženja tako 
ob požarih kot ob drugih na-
ravnih nesrečah. Redno se iz-
obražuje in nadgrajuje svoje 
znanje na operativnem podro-
čju. V društvu opravi veliko šte-
vilo ur prostovoljnega dela ter 
pomaga pri usposabljanju in iz-
obraževanju mladine.
 
Rado Gobec, član Štaba CZ 
Občine Sevnica, pokriva po-
dročje tehničnega reševanja 
ob naravnih in drugih nesre-
čah, poleg funkcije člana šta-
ba pokriva tudi delo svetoval-
ca za naravne nesreče, kjer se 
redno srečuje z različnimi po-
javi v naravi, plazovi, zdrsi, 
poškodbami na cestiščih itd. 
Svoje delo opravlja vestno in 
je vedno tam, kjer je najbolj 
potrebno.

Zlatko Hlastan je prejel bro-
nasti znak za nudenje nese-
bične pomoči pri zahtevni ga-
silski intervenciji. Z njegovo 
spontano odzivnostjo ter hitro 
pomočjo je bila gasilska inter-
vencija učinkovitejša in hitreje 
zaključena.

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠ-
ČITE kot priznanje za poseb-
ne zasluge in izjemen prispe-
vek pri razvijanju in krepitvi 
varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami prejmeta Ob-
močno združenje Rdečega 
križa Krško (predlagatelj: žu-
pan mestne občine Krško mag. 
Miran Stanko) in Jože Kra-
njec (predlagatelj: Izpostava 
URSZR Brežice).

Območno združenje Rdeče-
ga križa Krško je humanitar-
na organizacija, ki deluje na 
področju občine in tudi širše v 
regiji Posavje, spremlja življe-
nje ljudi in aktivno reagira na 
pojave stiske in nemoči, še po-
sebej ranljivih skupin, kot so 
otroci in starejši. Združenje je 
aktivno vključeno v sistem zaš-
čite in reševanja.

Jože Kranjec je bil od leta 2003 
do upokojitve oktobra 2021 za-
poslen kot delavec Uprave RS 
za zaščito in reševanje, Izposta-
ve Brežice. Svoje delovne nalo-
ge je izvajal zavzeto in odgo-
vorno z dobrim poznavanjem 
svojega delovnega področja. Z 

zagotavljanjem dobre logistič-
ne podpore ter z vestno opra-
vljenim delom je pomembno 
prispeval k uspešnim izved-
bam aktivnosti.

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČI-
TE kot priznanje za dolgoletno 
uspešno delo pri razvijanju in 
krepitvi organiziranosti, uspo-
sobljenosti in pripravljenosti 
Civilne zaščite prejme dr. Gab-
rijela Pleško Gorenc (predla-
gatelj: Izpostava URSZR Breži-
ce).
 
Dr. Gabrijela Pleško Gorenc, 
članica Štaba CZ za Posavje, 
prejme zlati znak za priza-
devno, dolgoletno sodelova-
nje ter pomemben prispevek 
na področju zaščite in reševa-
nja. Funkcijo članice Štaba CZ 
za Posavje je opravljala od ime-
novanja leta 1995 do razrešit-
ve decembra 2021. V času na-
ravnih in drugih nesreč je bila 
vedno na razpolago ter podaja-
la predloge, ki so pripomogli k 
preprečevanju oziroma zmanj-
šanju posledic nesreče. Vrsto 
let je bila predsednica orga-
nizacijskega odbora za izved-
bo regijskih preverjanj uspo-
sobljenosti ekip prve pomoči. 
Vedno je bila pripravljena pri-
skočiti na pomoč tudi pri reše-
vanju problematike, vezane na 
delo Izpostave URSZR Brežice.

 P. P./
�vir:�Izpostava�URSZR�Brežice

OBVESTILA,  POSAVSKA PANORAMA

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (6/2022) bo izšla v 
četrtek, 17. marca 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 10. marec 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

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.

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

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!

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila
za bele kilogramske

piščance, ki bodo 12. 3.
Vsak delavnik, po 18. uri,
so na voljo tudi rjave in 

grahaste jarkice.
Nudimo tudi prašiče.
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev in jarkic lahkega 
in težkega �pa 26. 3. 2022 pri Alojzu Mirtu na 
Gmajni 28, Raka, ter 29. 3. 2022 na Kajuhovi 

3, Senovo. Vsako sredo si lahko priskrbite 
enodnevne bele piščance. V drugi polovici 

aprila bodo na voljo bele težke kokoši.
Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 

ki si jih lahko priskrbite 
16. marca popoldan.

Mlade rjave jarkice, tik pred 
nesnostjo, si lahko priskrbite 
vsak delavnik med 15. in 16. 

uro, po predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Ugodno prodam hiško za sre-
dnje velikega psa in kole za fi-
žol. Tel.: 041 847 896

PODARIM
Potrebujete strešno opeko 
(2600 komadov) in vse ostalo? 
Rabljeno, dobro ohranjeno, Kr-
ško. Tel.: 040 377 996

Sedem priznanj Civilne zaščite
POSAVJE – 1. marca v Sloveniji obeležujemo dan Civilne zaščite. Zaradi ukrepov 
proti epidemiji covid-19 tudi letos ni bilo organizirane regijske slovesnosti s 
podelitvijo priznanj Civilne zaščite, nagrajencem v Posavju bodo priznanja po-
delili predlagatelji.

V�Sevnici�so�na�dan�Civilne�zaščite�izročili�bronasto�priznanje�
aktivnemu�članu�štaba�Civilne�zaščite�Občine�Sevnica�Radu�
Gobcu�(na�sredini).�Foto:�Občina�Sevnica

Ponedeljkovci�(planinska�skupina�PD�Lisca�Sevnica)�so�14.�
februarja�obiskali�Rako�ter�se�sprehodili�tudi�okoli�raškega�
gradu.�Pot�so�nadaljevali�do�zaselka�Cirje�pri�Raki,�kjer�stoji�
cvičkov�hram�Društva�vinogradnikov�Raka.�Cvičkov�hram,�
ki�nosi�časten�naziv�Ambasada�cvička�1,� ima�tri�prostore:�
izbo�s�krušno�pečjo,�kamro�s�posteljo�in�prostor�za�kletarsko�
opremo,�ki�so�jo�včasih�uporabljali�vinogradniki.�Popotniki�
so�se�ustavili�tudi�na�Vinjem�vrhu�pri�Raki,�kjer�stoji�okoli�
140� let� stara� obnovljena� kapelica.�Obnovo� lesenega�kipa�
trpečega�Jezusa�je�lastnik�Stanko�Šiško�zaupal�restavratorju�
Alešu�Venetu�iz�Posavskega�muzeja�Brežice.�S.�R.,�foto:�V.�Š.
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Kot� je� za� svet� flore� in� fav-
ne dragocena rumenocvet-
na� roža�po� imenu�navadna�
jarica,�ki�raste�samo�na�Bo-
horju in še na nekaj rastiš-
čih� v� Evropi,� tako� je� za� Bo-
hor� s� svojo� dobrosrčnostjo�
in milino dragocena tudi Jo-
žica�Omerzu,�oskrbnica�tam-
kajšnje�koče,�zato�jo�s�pono-
som predstavljamo v tokratni 
rubriki�Takšen�je�moj�dan.�Z�
gospo�Jožico�smo�pokramljali�
o pestrem in tudi zahtevnem 
delu� oskrbnice� koče,� ki� ga�
opravlja�predano� in�vestno,�
pa o pomenu in vlogi Bohor-
ja,�ki�predstavlja�izziv�števil-
nim Posavcem ter postaja vse 
bolj�zanimiva�pohodniška�in�
izletniška destinacija.

Pripravila: Andreja Kališnik

Gospo Jožico Omerzu smo 
najprej povprašali, kako jo je 
življenjska pot zanesla na Bo-
hor, kar je takole pokomenti-
rala: »Ostala sem brez službe, 
hotela sem oditi od doma in 
imela sem srčno željo po tem, 
da se postavim na svoje noge. 
Sicer sem po poklicu šivilja in 
sem dolga leta delala v Lisci, 
prihajam pa iz Stolovnika pri 
Mačkovcih, natančneje iz oko-
lice tamkajšnjega ribnika.«

Prijetna sogovornica je nato 
razložila, da je postala oskr-
bnica koče na Bohorju avgu-
sta leta 2018 in da koča sicer 
deluje v okviru Planinskega 
društva Bohor Senovo. »Uži-
vam v tem delu, v njem se vi-
dim tudi v bodoče, zato smo 
se tudi dogovorili, da bom še 
naprej oskrbnica, predvido-
ma vse do moje upokojitve,« 
je zadovoljno poudarila go-
spa Jožica.

»Koča je moj dom …

… in res drži, dejansko bivam 
v koči na 896 metrih nadmor-
ske višine. V dolino grem samo 
ob ponedeljkih; menim, da 
koča ne sme biti nikoli zapr-
ta za goste,« je izpostavila so-
govornica. V nadaljevanju je 
tudi predstavila svoj tipičen 
dan na Bohorju: »Kočo v zim-
skem času odprem ob osmih 
zjutraj, sicer pa že ob sedmih. 
Do trenutka, ko se koča odpre, 
pa je treba marsikaj postori-

TAKŠEN JE MOJ DAN
Jožica Omerzu

OSKRBNICA KOČE NA BOHORJU 

ti; tako denimo pripravim čaj, 
kavo in napitke, skuham eno-
lončnice, spečem kruh in štru-
delj …« Pri tem je tudi izposta-
vila, da prvi redni pohodniki 
pridejo do koče že pred osmo 
uro zjutraj. Sicer je koča odpr-
ta kar do 21. ure, poleti pa celo 
do 22. ure, ko se koča zvečer 
zapre, pa gospo Jožico čaka še 
marsikatero opravilo – treba 
je zaključiti blagajno, napol-
niti hladilnike za nov dan ter 
pospraviti in počistiti kočo.

»Družbo mi delajo 
mucek Muri, zajec 
Miško in kužek Piki …

… rada skrbim za rože, sama 
vzgojim poganjke, imam tudi 
rože, ki sem jih prinesla s Se-
novega, imam svoje pota-
knjence in svoj vrt,« je dejala 
gospa Jožica in nato že prija-
zno hitela z naštevanjem dob-
rot, ki jih obsega njena stalna 
ponudba v koči na Bohorju.

Mnogi pohodniki poznajo 
odličen štrudelj, ki ga speče 
gospa Jožica, pa potice, oba-
re, sirov štrudelj, palačinke za 
najmlajše in tudi tortice. »Po-
leti ponujam tudi sladoled,« 
je zadovoljno dejala oskrbni-
ca, iz pogovora pa je bilo moč 
razbrati, da je gospa resnično 
tudi mojstrica sezonskih eno-
lončnic, kot so denimo golaž, 
divjačinski golaž, segedin, jota, 
pasulj in paprikaš.

»Ko je veliko gostov, 
mi domači prijazno 
priskočijo na pomoč.

Pomagajo mi torej moji otro-
ci – Žan, Tanja, Leopold, ob 
vikendih pa po potrebi vsko-
či še moja soseda Melita. Se-
veda mi sem ter tja pomaga-
jo tudi že moji zlati vnuki,« je 
razložila oskrbnica Jožica in 
dejala, da pride dodatna po-
moč prav v primeru zaključe-
nih skupin, da ni ravno »sama 
za vse«, kot se izrazi. Sicer pa 
so ji enkrat pri delu pomaga-
le tudi planinke, česar se rada 
spominja. »Kadar imam na-
javljene večje skupine, že ob 
petih zjutraj pričnem z delom 
v kuhinji, večer poprej pa prip-
ravim vse potrebno za kruh in 
štrudelj. Čeprav je veliko dela, 
vedno z nasmehom in odprtih 

rok sprejmem skupino, grem 
rade volje za točilni pult in po-
skrbim za to, da se imajo go-
stje lepo. Običajno takšna sku-
pina šteje kar nekje od 30 do 
40 ljudi,« je še razložila.

Zanimalo nas je tudi, kako je 
pozimi, ko na Bohorju zapa-
de veliko snega, kar je gospa 
Jožica takole pokomentira-
la: »Sama poskrbim za to, da 
pred vhodom v kočo tla niso 
spolzka ali zasnežena, sicer pa 
veliko delo opravi lokalna ce-
stna služba, ki poskrbi za to, 
da je parkirišče spluženo in da 
gostje tudi po asfaltirani ces-
ti lahko pridejo do nas.« Ob 
tem nas je tudi zanimalo, kdo 
vse so gostje koče na Bohor-
ju: »Kočo na Bohorju obisku-
jejo tako izletniki kot pohodni-
ki, čeprav opažam, da je veliko 

več pohodnikov oziroma pla-
nincev, ki največkrat pridejo iz 
smeri Jablance. Več obiskoval-
cev je ob praznikih, sobotah in 
nedeljah, med tednom pa čas 
izkoristim za čiščenje koče. Si-
cer pa letos računam na pestro 
in razgibano sezono – sploh 
sedaj, ko je odpravljena veči-
na protikoronskih ukrepov v 
gostinstvu,« še zadovoljno pri-
pomni.

»Na lastno pobudo in 
stroške sem prenovila 
kočo,

ker na žalost predvidena ener-
getska sanacija ni bila realizi-
rana. Tako sem med drugim 
denimo prebelila kočo, trenu-
tno se dogovarjam z mizarjem, 
kamin sem obložila s ploščica-
mi in se lotila sanacije krušne 
peči. Ravno tako sem prenovi-
la 'elektriko', namestila nekaj 
novih stikal in sanirala nape-
ljavo. Treba je redno vzdrževa-
ti kočo,« strne svoje razmišlja-
nje oskrbnica koče na Bohorju 
in pri tem doda, da koča stoji 
že vse od leta 1959.

»Na Bohorju se 
dogaja …

… tako so bile v okviru PD Bo-
hor Senovo v mesecu febru-
arju podeljene majice in na-
grade za rekordno število 
vzponov na Bohor v obdobju 
enega leta; prvo mesto je os-
vojil Boštjan Zakšek, ki prav 
vsak dan pride na Bohor, kar je 
vredno pohvale. Za nagrado je 
dobil nahrbtnik, pohodniške 
palice in čelno lučko. Sicer pa 
se na Bohorju vsako leto za-
ključi tudi že tradicionalen fe-
bruarski Valentinov pohod, ki 
se začne v Kozjem. Letos se 
ga je udeležilo okoli 200 lju-

di. Omenila pa bi tudi Jeziko-
vo nedeljo, gre za prvo nedeljo 
v maju, ko se ocenjujejo gove-
ji jeziki glede na težo in dolži-
no. Izpostavila bi še Kostanje-
vo nedeljo, ki se odvija tretjo 
nedeljo v novembru; takrat 
pohodniki na Bohor prinese-
jo kostanj, koča pa priskrbi in 
ponudi mošt,« še poudari so-
govornica in doda, da je lansko 
leto pripravila tudi pogostitev 
v okviru domoznanskega izle-

ta z naslovom »Po sledeh Ada-
ma Bohoriča«.

V nadaljevanju je beseda stekla 
še o tem, da veliko pozornosti 
v sami koči vzbujajo fotografi-
je cvetlic, ki jih je prijazno pri-
spevala ljubiteljica Bohorja So-
nja Kostevc: »Za to lepo gesto 
se zahvaljujemo gospe Sonji, 
saj je njena zbirka fotografij na 
stenah prava popestritev.« Ob 
tem je oskrbnica dejala še, da 
Bohor premore tudi štiri lepe 
slapove, ki so ravno tako vred-
ni obiska: »Zelo lepi so, kadar 
so res polni vode. Predstavlja-
jo poseben ponos za naše po-
hodnike.«

»Bohor človeka 
resnično napolni  
z energijo …

… in res je, kot rečejo, po-
membno, da je zdrav duh v 
zdravem telesu. To po mojem 
mnenju predstavlja prvinski 
čar Bohorja. Vidim, da se ljud-
je vse bolj zavedajo, da je treba 
nekaj narediti zase in za svo-
je zdravje. Opažam, da mi tak-
rat, kadar sem slabe volje, ko-
risti že sprehod v okolici koče 
s kužkom Pikijem in oba sva 
nato 'kot prerojena',« z dobro 
voljo razloži gospa Jožica in še 
doda, da s pohodniki deli ve-
selje ob osvojenem vrhu. »Do 
mene so resnično vsi pohodni-
ki prijazni in dobri, veselijo se 
tudi mojega 'čajčka', za katere-
ga sama na Bohorju nabiram 
in sušim zdravilne rožice. Vsa-
ko leto skuham tudi najmanj 
150 litrov bezgovega sirupa, in 
povem vam, da gre v promet 
vse do zadnje kapljice,« zado-
voljno poudari sogovornica. 
Sicer pa smo uvodoma že za-
pisali, da na Bohorju raste po-
sebna cvetlica, navadna jarica, 
ki je za evropski prostor zelo 
dragocena. Gospa Jožica jo je 
tudi pridno zasadila v bližini 
koče, kar je takole pokomenti-
rala: »Solze so mi lile iz oči, ko 
je jarica kot prva rožica dehte-
če zacvetela.«

»Na Bohorju sem  
z dušo in telesom.

Rada se zazrem tako v sonč-
ni zahod kot vzhod. Oba imam 
rada, sta kot balzam za dušo 
in telo. Najlepša so jutra, ko je 
v dolini še megla, ki je videti 
kot morje … Takrat manjka na 
tem morju le še jadrnica,« se 
je zamislila oskrbnica Jožica 
in dejala, da kljub vsem obve-
znostim rada na kavo v kočo 
povabi tudi svoje kolegice. »To 
si enostavno 'zrihtam',« sme-
je razloži.

O sebi na koncu pogovora še 
pove, da je vendarle za ljudi 
postala neke vrste prepozna-
ven vir dobre volje in prijaz-
nosti: »Po naravi sem tak člo-
vek in veliko mi pomeni, da so 
me ljudje vzeli za svojo … Če 
ne bi postala oskrbnica koče 
na Bohorju, bi bilo vprašanje, 
če bi sploh še hodila. Ponos-
na sem na vse naše pohodni-
ke in planince, zato bom delala 
za njih še naprej. Na Bohor pa 
bi rada povabila resnično prav 
vse dobre ljudi in jim položi-
la na srce – naredite za svoje 
zdravje 'juriš' na Bohor, ker je 
resnično lep, tako poleti, pozi-
mi, spomladi in jeseni.«
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