TELEFONSKE ŠTEVILKE V ČASU
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
Številka Občine Krško za pomoč občanom v stiski: 070 585 803
Številka Rdečega križa Krško za pomoč občanom
(tudi za občane občine Kostanjevica na Krki):
041 730 192

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIV, št. 6, sreda, 18. marec 2020
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Številka Občine Brežice za starejše v stiski:

051 20 10 10 (med 8. in 16. uro)

Številka Občine Sevnica za pomoč občanom:

07 81 61 200

Številka Občine Radeče za pomoč občanom:

03 56 80 802 (med 7. in 16. uro)

Številka Občine Bistrica za pomoč občanom:

051 444 090
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Zelena luč za suho skladišče
Vključili se bodo v Konzorcij 17
Anica Hribar,
direktorica Splošne bolnišnice Brežice:

Zdravniki niso več
’polbogovi’
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V zrela leta s trdnimi kostmi
DRUŠTVO KMETIC SEVNICA 
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Njihovi izdelki so dišeči in slastni
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRŠKO
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Slovenija v primežu koronavirusa

Četrtina starostnikov rabi pomoč

POSAVJE – Okužbe s koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, so se predvsem s pretokom potnikov v
mednarodnem prometu in večjim številom Slovencev, med njimi tudi Posavcev, ki so bili med zimskimi počitnicami v tujini, razširile tudi znotraj naših meja.

Na jedilnike več domače hrane

Tako so po 20. februarju, ko so
v Italiji beležili že prve smrtne
žrtve obolelih, tudi pri nas začele zdravstvene ustanove
opozarjati na vse večjo grožnjo,
ki ne pozna meja in iz dneva v
dan dobiva vse večje razsežnosti. Splošna bolnišnica Brežice
je že 28. februarja preventivno
prepovedala obiske na vseh
oddelkih bolnišnice, pred tamkajšnjim Urgentnim centrom
pa vzpostavila vstopno točko
za jemanje brisov osebam s
sumom na okužbo s koronavirusom z območja občin Brežic,
Krško in Sevnica. Že 2. marca
so v Zdravstvenem domu Sevnica, v katerem so sicer kot
prvi na javnost že 25. februarja naslovili opozorilo z opisom
simptomov bolezni in preventivnimi ukrepi za preprečevanje okužbe, vzpostavili enotno
vstopno točko v ustanovo in
njeno postajo v Krmelju z epi-

demiološkim nadzorom, nakar je bila triaža vzpostavljena tudi v Zdravstvenem domu
Brežice (na fotografiji) in z 9.
marcem še v Krškem. 6. marca
so popolno prepoved za obiske
vzpostavile tudi ustanove institucionalnega varstva v Posavju,
ustanove pa so začele odpovedovati prireditve in omejevati poslovanje s strankami. 12.
marca, ko je Vlada RS razglasila epidemijo, saj se je število
okuženih v državi povzpelo na
96, je bila prva okužba potrjena tudi v Posavju, okuženo osebo pa so zaradi blažjih simptomov napotili v samoizolacijo.

Vlada RS je na podlagi nasveta stroke s 15. marcem uvedla
tudi spremembe pri jemanju
brisov ob sumu potencialne obolelosti. Poslej tega opravljajo le pri osebah, ki že kažejo jasne znake bolezni, kar

naj bi bil, kot so zapisali v sporočilu, »edini relevanten podatek, ki kaže na to, kje v praksi smo, število tistih, ki so za
to boleznijo resno oboleli«. To
pomeni, da od navedenega dne
dalje stanje na nacionalni ravni ocenjujejo le na podlagi dejanskega števila kronično obolelih za koronavirusom, ki so
zaradi resnosti stanja hospitalizirani, medtem ko gredo ostali bolniki z blagimi simptomi, ki
lahko izvirajo tudi iz druge oblike okužbe dihal, za 14 dni v
samoizolacijo.

V Posavju en potrjen primer

Po zadnjih podatkih pred oddajo časopisa v tisk je bilo
do ponedeljka, 16. marca, do
14. ure v Sloveniji opravljenih skupno 6712 testiranj in
potrjenih 253 okužb s koronavirusom, od tega 29 bolni-

kov hospitaliziranih, pri čemer so bili trije na intenzivni
negi, od tega se dvema stanje hitro poslabšuje, je povedala dr. Bojana Beović, vodja
strokovne skupine, ki zagotavlja podporo Kriznemu štabu
RS za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Med
obolelimi se jih slaba polovica
zdravi doma, pri čemer je Beovićeva izpostavila, da se oboleli z blago obliko pozdravijo v
enem do dveh tednih, zdravljenje obolelih s hujšimi simptomi pa traja od štiri do šest tednov. V Posavju oz. na vstopni
točki v Brežicah je bilo do zaključka redakcije odvzetih nekaj čez 90 brisov, število potrjenih okužb pa je ostalo pri eni.

KMETIJSKA BORZA 
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Rastlinski in živalski svet
AKTUALNO

Zorčič in Vizjak del nove vlade

LJUBLJANA, BREŽICE – V naši državi smo 13. marca dobili 14.
slovensko vlado v samostojni Sloveniji, ki jo že tretjič vodi premier Janez Janša. Še pred tem so poslanci za predsednika Državnega zbora izvolili Igorja Zorčiča, vodjo poslanske skupine SMC, ki je 14. predsednik DZ od njegove ustanovitve leta
1992. Takoj po izvolitvi je izjavil, da bo na tej funkciji vse svoje znanje in energijo usmeril v sprejemanje kakovostnih odločitev, spoštovanje drug drugega ter krepitev dialoga. Posavje
ima v vladi še enega predstavnika, in sicer mag. Andreja Vizjaka, ki je postal minister za okolje in prostor. Med drugim se
je zavzel za odpravo težav s kopičenjem odpadkov, uporabo
»kmečke pameti« in je zagovornik čimprejšnje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini. Vizjak že ima ministrske izkušnje,
Podrobneje o epidemiji pa na
saj je pokrival resorja gospodarstva in dela v času prvih dveh
straneh 2 in 3.
Janševih vlad. Oba Posavca sta bila izvoljena v času, ko se cel
ai158339260415_oglas_KRSKO_40x50
mm_TISK_3.pdf
5. 03. 2020 08:16:44

Bojana Mavsar,
svet
spopada 1z epidemijo
novega koronavirusa. 
R. R.

foto: Rok Retelj
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Pooblaščeni prodajalec:

TUŠ SUPERMARKET
KRŠKO
Cesta Krških žrtev 134d,
8270 Krško,
tel.: 070 310 360

Predstavite svojo
dejavnost
v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več
zanimivih možnosti
oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809
ali pišite na
marketing@posavje.info.

www.kd-krsko.si
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Življenje v Posavju je dobesedno obstalo
POSAVJE – Turbulentno obdobje, v katerem smo se znašli v zadnjih dneh, je tudi v Posavju povzročilo, da se je vsakdanje življenje dobesedno ustavilo. Da bi se
čim bolj preprečilo stik med ljudmi, so zaprti šole, vrtci, kulturne ustanove, večina trgovin, gostinski lokali in druge storitve, ustavljen je javni potniški promet,
odpovedani so dogodki in prireditve.

Organiziranega varstva
otrok ni
Z minulim ponedeljkom so
se na podlagi vladne uredbe
po državi zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove, kar
pomeni, da je prepovedano
zbiranje v vrtcih, osnovnih šolah, OŠ s prilagojenim programom, glasbenih šolah, zavodih
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih,
ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so tja napoteni s sklepom sodišč, v srednjih
šolah, višjih strokovnih šolah,
domovih za učence in dijaških
domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Vse ustanove
so zaprte do preklica. Doma je
tako ostalo več kot 260 tisoč
otrok in mladostnikov, samo v
Posavju denimo več kot 6700
učenk in učencev. Ker pa je vlada sprejela nov odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, organizirano
varstvo otrok staršev, ki opravljajo delo v kritičnih sektorjih, ni dovoljeno, niti v manjših
skupinah ne. Zato vabijo vse,

ki lahko družinam z otroki, ki
potrebujejo varstvo, priskočijo na pomoč pri varovanju njihovih otrok, da to storijo, a to
naj ne bodo starejši oz. tisti,
ki so v primeru koronavirusa v rizični skupini. Starši naj
se obrnejo na lokalne skupnosti, civilno zaščito in župane, je priporočilo ministrice
za izobraževanje dr. Simone
Kustec. »Za pomoč zaprošam
tudi vse zdrave mlade, ki imajo čas. Trenutno je edina varna
oblika varstva otrok namreč
varstvo na domu,« pa je zapisal
predsednik vlade Janez Janša. Vendar pozor: otroci, ki so
zelo učinkoviti prenašalci virusa, sami pa ne zbolijo, naj se
ne družijo na odprtih igriščih,
skupnih igralih in skupinskih
igrah (v vseh posavskih občinah velja celo prepoved uporabe igral in fitnes naprav na
prostem). Družine naj se raje
zadržujejo doma ali pa zunaj
na prostem, vendar brez druženja z drugimi, svetujejo pediatri. Vodstva večine šol so se
odločila, da bo v tem času pouk
potekal na daljavo in bo prilagojen delu na domu. Učenci in
dijaki so od svojih učiteljev v
zvezi s tem že prejeli navodila. Pouk na daljavo bodo izvajale vse posavske srednje kot
tudi osnovne šole. Po ured-

OBVESTILO

O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE
OKUŽB S KORONAVIRUSOM
Zaradi preprečevanja okužbe s koronavirusom
na uredništvu Posavskega obzornika

strank ne sprejemamo!
Male oglase, zahvale, spomine in druge naročene
objave lahko naročite po pošti:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
oz. naročite po e-pošti:
- male oglase na: mali.oglasi@posavje.info
- zahvale in spomine na: zahvale@posavje.info
- druge naročene objave: marketing@posavje.info
Naročniki boste prejeli račun po pošti.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki 040 302 809.
Hvala za razumevanje!

POSAVSKI OBZORNIK
(ISSN 1408-5917) –
časopis za pokrajino Posavje
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice:
Bojana Kunej Rožman

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

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

nih zaščitnih sredstev, medtem
ko so v stiku z množico strank.
Tudi Pošta Slovenije je sprejela nekatere ukrepe, npr. omejen vstop in sočasno le toliko strank, kolikor je delujočih
okenc. Ustavil se je tudi javni
potniški promet (avtobusi, vlaki, letala), v Brežicah so že prej
sporočili, da začasno ustavljajo
tako vožnjo mestnega avtobusa kot tudi šolske prevoze, podobno so storili tudi v Krškem
in v Sevnici.

Prireditev nekaj časa ne bo
Lokali so od ponedeljka zjutraj zaprti, nekateri gostinci pa so
jih zaprli že v nedeljo (foto: P. P.).
bi, ki jo je sprejela še prejšnja
vlada, plačilo za čas, ko so starši doma z otroki, že predvideva obstoječi zakon o delovnih
razmerjih, in sicer v delu o višji
sili. Nadomestilo plače bo v višini 50 % plače. Za zaposlene,
ki so doma, pa je predvideno
poplačilo 80 % plače, od tega
bo 60 % kril delodajalec, 40 %
pa država. Po navedbah Kustečeve bodo šole in vrtci morda
zaprti tudi en mesec, šolsko
leto pa se bo verjetno podaljšalo v poletje.

Trgovine, razen z živili,
in lokali zaprti

S tekočim tednom je začel veljati začasni odlok, s katerim
je prepovedana ponudba ter
prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
območju Slovenije. Zaprti so trgovine, razen živilske
in kmetijske, in lokali, pri čemer je po pozivu oz. priporočilih vodstev občin, npr. tudi
brežiške in sevniške, večina lastnikov že kak dan prej sprejela odločitev, da bodo do nadaljnjega zaprli gostinske lokale.
Tako so bila že v nedeljo vrata
lokalov polepljena z listi s tem
obvestilom. V Uradnem listu
RS je objavljeno, da morajo biti
obvezno zaprte nastanitvene,
gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske,
kulturne, frizerske, kozmetične, pedikerske storitve in
storitve iger na srečo. Odprti – po večini s prilagojenim
delovnim časom – so še naprej trgovine z živili, vključno
s prodajo pridelkov na kmetiji, lekarne, banke, pošte, bencinski servisi, nujne storitve
za zagotavljanje javne varnosti in zdravja itd., mogoča je tudi
dostava hrane in izvedba nekaterih storitev na domu. Nekatere trgovske verige so zaradi
nastalih razmer tudi omejile

število potrošnikov, ki so lahko hkrati v prostoru. Ob tem
velja apel vsem, da ne hodijo
po nepotrebnem v trgovine in
povzročajo dodatno gnečo, če
pa že gredo, naj nakup opravi samo en član družine, sicer
se je bolje posluževati drugih
možnosti nabave, npr. spletne prodaje. Še vedno so letele
kritike na račun slabe zaščite
trgovcev in zaposlenih v izpostavljenih sektorjih, saj ti še
vedno niso uporabljali ustrezKAJ JE KORONAVIRUS?

V tej številki časopisa boste
zaman iskali naš napovednik

dostop ali popolnoma zaprejo
vrata. Občine in upravne enote so omejile osebne stike, tako
da je priporočljiva komunikacija po telefonu in elektronski pošti, izjemoma, samo za
nujne primere, pa v sprejemni pisarni občine po obveznem
predhodnem dogovoru. Zaprta
so tudi tajništva posameznih
KS in krajevnih uradov. Poleg občin in UE so preventivne
ukrepe sprejeli tudi posavska
komunalna podjetja, knjižnice ter druge kulturne, izobraževalne, mladinske in športne
ustanove, odpovedana je npr.
motokros dirka na Prilipah,
prekinjeni so brezplačni pre-

Ostanimo doma in se brez potrebe
ne izpostavljajmo stikom z drugimi.

Kam v Posavju, ker preprosto nismo imeli vanj kaj vnesti.
Prireditev in dogodkov (vsaj)
v naslednjih dveh tednih namreč ni. Vse ustanove, društva
in druge organizacije so se odločili, da z namenom, da bi čim
bolj preprečili širjenje koronavirusa med ljudmi, uvedejo
preventivne ukrepe, omejijo

vozi starejših na območju Posavja … Skratka, če res ni nujno, ostanimo doma in se brez
potrebe ne izpostavljajmo stikom z drugimi, predvsem pa je
priporočljivo spremljati splet,
ki je v tem, za vse nas težkem
obdobju postal še kako pomemben vir informacij.

Rok Retelj

Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simptomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 %
okuženih poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost
po okužbi približno 2 %. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno
mikrobiološko testiranje.

SIMPTOMI

PRENOS VIRUSA

PREVENTIVA

glavobol in povišana
temperatura
izcedek iz nosu
kašelj
težave z
dihanjem

kapljično s
kašljanjem ali
kihanjem, varna
razdalja vsaj 1,5 m.

Redno si umivajte
roke z vodo in
milom.

s tesnejšim stikom z
okuženo osebo

Kašljajte v rokav.

lahko tudi
slabo počutje
in bolečine
v mišicah
ob stiku z
onesnaženimi
površinami

RIZIČNE SKUPINE:
Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.).

Izogibajte se zaprtih
prostorov, kjer se
zadržuje veliko ljudi.

Redno zračite zaprte
prostore.

Glede na trenutno
epidemiološko situacijo
splošna uporaba
zaščitnih mask ni
potrebna.

POMEMBNO:
V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Vir infografike: Urad Vlade RS za komuniciranje

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

stribuirati ali drugače uporabljati v tržne naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla- PLAČILA
NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih
rubrikah namene
brez ustreznega
pisnega dovolje- kičajo
stroške
ki znašaID zaporočajo
DDV: SI61220388
Slovenskim
državljankam
in državljanom,
se samo
nahajajo
napošiljanja,
območjih,
s katerih
o okužbah s
in prilogah odgovarjajo njihovi
avtorji
oz.
nja oziroma
pogodbe. previdnost pri vračanju
jo za eno leto
oz. 26 številk: za naslovni- TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
koronavirusom,
svetujemo
domov.
naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotoke v Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083
grafij ne vračamo, ne honoriramo in ne od- Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem – 33 EUR.
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Če se vam bodo
v obdobju
po vrnitvi
kašelj
alid.občutek
težkega
govarjamo za avtorsko delo posredovanih
obzorniku
se nahaja14
nadni
sedežu
uredni- pojavili bolezenski znaki vročina in
Tisk:
Delo d.
- Tiskarsko
središče,
Katarina Jazbec,
štva. doma ter se izogibajte stikom
vsebin in fotografij. Stališča, izražena
v koVAROVANJE
OSEBNIH
PODATKOV
Bojana Kunej Rožman
dihanja
ostanite
z drugimi
ljudmi.
Po telefonuLjubljana
se posvetujete z
lumnah in drugih prispevkih zdravstveno
zunanjih avVse osebne podatke, s katerimi razpolaTelefon: 07 49 05 780
službo, ob tem navedite potovanje.
torjev, ne izražajo nujno stališča uredni- NAROČILA
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva- Naklada: 27.400 izvodov
Telefaks: 07 49 05 781
štva. Imetnik materialnih avtorskih pravic Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije le, spomini, ankete, nagradne igre, pisE-pošta: marketing@posavje.info
Če pri sebi
opazitevsem
bolezenskih
znakov,
niso
potrebni.
avtorskih del v Posavskem obzorniku
so ne
ga dostavlja
gospodinjstvom
v ob- ukrepi
ma bralcev,
naročniki,
moja poroka idr.),
Cenike in druge pogoje za naročene obja- Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta- skrbno varujemo v skladu z zakonodajo
ve v rednih številkah, na tematskih stra- izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob in uporabljamo le za namene, za katere
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, di- Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko so bili podani.
neh in prilogah dobite na uredništvu.
OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

Več informacij: www.gov.si/koronavirus

Vlada Republike Slovenije
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Nova organizacija in pravila
POSAVJE – Zaradi širjenja koronavirusa so zdravstvene ustanove, od bolnišnice, zdravstvenih domov do lekarn, domovi za upokojence in socialna služba v Posavju sprejele preventivne ukrepe ter novo organizacijo dela za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni.
V Splošni bolnišnici Brežice
so s ponedeljkom prenehali z
izvajanjem vseh specialističnih
ambulant, naročenih operacij
in ginekološkega dispanzerja,
v času od 16. do 27. marca velja prepoved prisotnosti očetov in drugih spremljevalcev
pri porodu. Izvaja se urgentna
služba, pediatrična in ginekološka urgenca ter program za
hospitalizirane paciente. Ginekološka ambulanta za nosečnice in nujne ginekološke primere dela vsak delavnik od 8. do
15. ure. Okulistična ambulanta za nujne primere dela vsako
sredo od 11. do 14. ure. Za lažje
organiziranje dela ter nadzora
situacije so pred brežiško bolnišnico postavili dodaten bivalni zabojnik in večji šotor ter
omejili dostop v Urgentni center s postavitvijo ograje.
Zdravstveni domovi so omejili vstope v svoje ustanove na
eno vstopno točko, kjer se opravi t. i. epidemiološka triaža.
Delo poteka tako, da si ob vstopu obiskovalec razkuži roke ter
odgovori na tri vprašanja: ali
ima vročino, kašelj in/ali težko dihanje; ali je v zadnjih 14
dneh potoval izven Slovenije in
ali je bil v stiku z osebo, ki bi
lahko bila okužena s koronavirusom. Ob tem vse uporabni-

ke zdravstvenih storitev prosijo, da v primeru stika, suma
ali prisotnosti znakov, ki so podobni koronavirusu, ne vstopajo v prostore zdravstvenega
doma ter ostalih zdravstvenih
ustanov – prvi stik z zdravnikom naj vzpostavijo po telefonu, a če ta ni dosegljiv, naj
pokličejo najbližjo dežurno
ambulanto, kjer bodo prejeli
nadaljnja navodila. Vstop potencialno bolnih ali bolnih oseb
v zdravstveno ustanovo pomeni visoko tveganje za okužbo
za vse ostale prisotne (paciente in zdravstveno osebje), zato
ostanite doma v izolaciji in izogibajte se vsakršnemu stiku z
zdravimi osebami. V občini Krško so zaprla vrata ZP Senovo,
ZP Kostanjevica na Krki in SA
Raka. Nujna medicinska pomoč, dežurna služba in reševalni prevozi v vseh posavskih
zdravstvenih domovih potekajo nespremenjeno. Psihološko
svetovanje v času epidemije v
ZD Krško je na voljo na e-naslovu psiholog@zd-krsko.si ter od
ponedeljka do petka od 10. do
14. ure na 070 121 492.

in sicer za akutna stanja od 7.
do 14. ure.

Lekarne paciente oz. stranke
opozarjajo, naj v njihove prostore vstopajo posamično oz.
po največ trije hkrati ter si ob
vstopu razkužijo roke in ohranjajo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra. Osebe, ki kaže-

Zobozdravstvene storitve
so do nadaljnjega prekinjene.
V primeru, da jo nujno potrebujete, je delujoča zobozdravstvena ambulanta v ZD Krško,

jo znake okužbe dihal (vročina,
kašelj, težko dihanje) in drugih
bolezni, naj ostanejo doma, po
zdravila v lekarno naj pride
zdrav svojec oziroma druga
zdrava oseba. Nekatere lekarne so spremenile odpiralni čas:
lekarna v Kostanjevici na Krki
deluje od 8. do 12. ure, lekarna
v Radečah je med tednom odprta od 8. do 17. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure, Lekarna Brežice v jutranjem (od 7.
do 8. ure) ter v popoldanskem
času (od 14. do 21. ure) deluje

vode uporabljajo toplotni izmenjevalniki in črpalke. Zato
sistem suhega skladiščenja
predstavlja v primerjavi z obstoječim izredno nizko tveganje za okolje, poleg tega suho
skladišče oz. zabojniki potrebujejo le minimalno vzdrževanje, skladišče pa bo z vsemi
ojačitvami zgrajeno na način,
da bo zaščiteno pred ekstremnimi vremenskimi in potresnimi pa tudi drugimi potencialnimi nevarnostmi. NEK bo
sicer po menjavi goriva iz reaktorske sredice še vedno imela za obdobje petih let shranjeno gorivo v obstoječem bazenu
za izrabljeno gorivo. Prvih 592
palic, je povedal Cerjak, bodo
prestavili v suho skladišče v letih 2022 in 2023. Skladišče se
bo nahajalo na zahodni strani
elektrarne in bo velikosti 50 m
x 70 m x 20 m, do sedmih metrov višine pa dodatno ojačano
z železobetonsko konstrukcijo.

imeli pod drobnogledom izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki tako na
občini kot družbi Kostak, nadzor pa so zaključili konec leta
2019. Poleg navedenega so izvedli nadzor tudi nad oddajo
športne površine v lasti občine, zaključne ugotovitve bodo
znane konec tega meseca, v
teku pa je tudi nadzor nad izvedbo javnega naročila v zvezi
z vzdrževanjem in izvedbo investicije v ureditev Ulice Anke
Salmič v Leskovcu pri Krškem,
ki naj bi bil zaključen jeseni letos. Poleg navedenih nadzorov
so člani NO spremljali tudi tekoče poslovanje občine in drugih uporabnikov proračunskih
sredstev ter bili prisotni tudi
na sejah občinskega sveta. Poleg Janeza Kerina NO občine
sestavljajo še Davorin Dimič,
Irma Marolt, Zlata Gajšak
Požgaj, Ani Nuša Masnik, Damjan Reberšek in David Slivšek.

kot v času dežurstva, torej na
okenčku.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima v Posavju odprto samo enoto v Krškem, kjer je kontroliran in
omejen sprejem strank (sevniška in brežiška enota sta dosegljivi preko telefona ali po
elektronski pošti).
Domovi za upokojence in
DUO Impoljca so zaradi visoke stopnje tveganja za okužbo
s koronavirusom, varovanja
zdravja in življenja stanovalcev,
ki so še posebej ranljiva skupina ljudi, sprejeli ukrep popolne
prepovedi vseh obiskov.

Center za socialno delo
Posavje poziva občane, da jih
obiščejo samo v nujnih primerih, sicer naj stopijo v stik z njimi preko telefona, elektronske
pošte ali navadne pošte. V primeru, da morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo
oddajte v poštni nabiralnik ob
vhodnih vratih. Storitev Pomoč
družini na domu zaenkrat poteka nemoteno.
Vse podrobnejše informacije najdete na spletnih straneh omenjenih ustanov.

Smilja Radi
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Piše: Peter Pavlovič

Preizkušnja za vso skupnost
Epidemija koronavirusa je cel svet z našo državo in skupnostjo
vred postavila pred povsem novo in doslej še neznano preizkušnjo. Potem ko smo še dva tedna nazaj poslušali zagotovila, da
nas zaradi virusa, ki je v svet ušel iz Kitajske, ni treba pretirano skrbeti in se je marsikdo iz tistih, ki so pozivali k predčasnim preventivnim ukrepom, norčeval, je prejšnji teden 'vrag
vzel šalo' in naenkrat so nam drastični ukrepi dobesedno spodnesli tla pod nogami. Zaprtje šol in vrtcev ter številnih drugih
ustanov, lokalov in neživilskih trgovin, ustavitev javnega potniškega prometa, praktično popolna ustavitev javnega življenja, zapovedana samoizolacija oz. umik v zasebnost, omejitev
gibanja, priporočila o delu od doma, kjer razmere to omogočajo, ipd. so nekaj, kar v našo skupnost vnaša občutek tesnobe in negotovosti, tudi strahu. Med otroke, ker opazijo nemir
pri starejših, pri katerih pričakujejo varno zavetje, med delovno aktivne, ki s(m)o razpeti med delovne obveznosti ter skrb
za lastno zdravje in varnost, med starejše, ki poslušajo, da jih
novi virus najbolj ogroža. Še enkrat več smo spoznali, da je svet
resnično, kot radi rečemo, globalna vas ter da groženj zdravju in varnosti, ki se začnejo na njenem drugem koncu, ne smemo podcenjevati, saj se kaj hitro pojavijo na našem dvorišču.
Izredne razmere vladajo tudi na našem, medijskem področju. V
zamrtju 'rednega' dogajanja tudi nas preplavlja množica informacij v zvezi z novo boleznijo. Potrudili smo se, da smo strnili
tiste, ki so najpomembnejše za naše lokalno okolje, saj vemo,
da ste s splošnimi dobro in tekoče seznanjeni. Kako bo v prihodnjih dneh in tednih, najbrž nihče natančno ne ve. Vsekakor
pa tudi s tega mesta velja poziv: dosledno upoštevajte navodila in ukrepe Vlade RS in pristojnih služb, saj bomo le tako uspešno in najhitreje prebrodili to krizo, pa tudi k uvidevnosti in
hvaležnosti do tistih, ki v boju proti njej stojijo v 'prvih bojnih
vrstah': zaposlenih v zdravstvu, domovih za ostarele in sociali, lekarnah, sistemu zaščite in reševanja, policiji, komunali in
drugih podsistemih, nujnih za funkcioniranje države, ne nazadnje tudi v (živilskih) trgovinah in drugih nujnih storitvenih dejavnostih.
Pazite nase in svoje bližnje ter ostanite zdravi!

Zelena luč za suho skladišče NEK Vključili se bodo v Konzorcij 17
KRŠKO – 5. marca je krški
občinski svet na 12. redni seji obravnaval 13 točk
dnevnega reda. Med njimi
naj omenimo soglasje, ki so
ga svetniki podali k odloku o
spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne
Krško, ki se nanaša na suho
skladiščenje izrabljenega
goriva.
Za umeščanje skladišča znotraj ograje NEK so pridobljena
že vsa soglasja državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, za širšo javnost pa so javno razgrnitev dokumentacije
izvedli v novembru lani v Kulturnem domu Krško. Svetnikom je načrtovano izgradnjo
na seji predstavil Janko Cerjak, v NEK zadolžen za projektne spremembe. Poudaril
je, da so sistem suhega skladiščenja izrabljenega goriva
kot do sedaj najboljšo tehnično rešitev začasnega skladiščenja goriva izvedli že v več
evropskih državah z jedrsko
tehnologijo (Belgija, Nemčija,
Madžarska, Češka, Švica, Španija in Anglija) in na okoli 80
lokacijah po ZDA. Suho skladiščenje namreč deluje pasivno,
kar pomeni, da za delovanje
ne potrebuje dodatnih sistemov energije, na čemer temelji sicer obstoječe mokro skladiščenje izrabljenega goriva
v bazenu, kjer se za hlajenje

Poročilo Nadzornega odbora

Svetniki so se na seji seznanili tudi s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Krško.
Zanj je strnil povzetek opravljenega dela predsednik odbora Janez Kerin, ki je med
drugim povedal, da so izvajali nadzor nad smotrno porabo proračunskih sredstev in
tudi nad zakonitim poslovanjem občine ter zavodi in gospodarske družbe. Tako so

Med obravnavanimi točkami so svetniki soglašali tudi s
predlogom, da se v letu 2020
v sklad proračunske rezerve za
odpravo posledic naravnih nesreč nameni 374.000 evrov, v
letu 2021 pa 117.000 evrov. Iz
tega naslova bodo v letošnjem
letu sanirani plazovi v Sotelskem, nad cesto Pot na Armes
in Goleku ter sanirana brežina
pri Banovih na Sremiču.

Bojana Mavsar

SEVNICA – 4. marca se je v
konferenčni dvorani na sevniškem gradu sestal tukajšnji občinski svet ter med 17
točkami dnevnega reda obravnaval tudi načrt integrirane dolgotrajne oskrbe za
osebe, starejše od 65 let.
»Ne samo občina Sevnica ali
Republika Slovenija, temveč
celotna Evropa je pred izzivom
starajoče se družbe. Gre za
širši družbeni problem, ki ga
je treba obvladovati na mikro in makro ravni,« je dejal župan Srečko Ocvirk. Občine se
poskušajo odzivati na potrebe
starejših na različne načine: z
institucionalnim varstvom v
socialnovarstvenih zavodih,
s storitvijo pomoč družini na
domu ter z drugimi oblikami
pomoči. Lokalna skupnost, ki
se neposredno srečuje s težavami starejših, lahko le-te rešuje le v okviru svojih zakonskih pristojnosti, kar pomeni,
da lahko v okviru Zakona o socialnem varstvu iz občinskega
proračuna financira stroške
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila (Občina Sevnica povprečno
doplačuje oz. plačuje domsko
oskrbo 80 občanom). Iz proračuna občine je sofinancirana storitev pomoč družini na
domu, ki jo izvaja Center za socialno delo (dnevno jo koristi
110 uporabnikov). Občina so-

financira tudi delo družinskega pomočnika ter še nekatere
druge oblike pomoči starejšim
in med drugim vsako leto nameni 25 tisoč evrov nevladnim
organizacijam, ki izvajajo preventivne ali druge programe,
namenjene starostnikom, dolgotrajno bolnim in invalidnim
osebam. 15 tisoč evrov letno
namenja tudi izvajanju programa Sopotniki za brezplačne prevoze oseb, ki so starejše od 65 let.

Strategija dolgotrajne oskrbe

»V Sloveniji nimamo enotno
urejenega sistema dolgotrajne
oskrbe starejših, kronično
bolnih, dementnih, umirajočih,
invalidnih in oslabelih oseb. V
lanskem letu je sicer Zakon o
osebni asistenci pričel reševati
del populacije, ki to pomoč
potrebuje, vendar opažamo,
da zakon ni bil ravno najbolje
pripravljen,« je dejala vodja
oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica Mojca
Sešlar in dodala, da se Zakon
o dolgotrajni oskrbi piše že od
leta 2000. »Trenutno čakamo
rezultate pilotnega projekta,
ki ga izvajajo v treh slovenskih
občinah. Lahko rečemo, da je
rešitev prava, vendar obstajata dve težavi – ni denarja in ni
kadra,« je nadaljevala. Vprašanja cenovno sprejemljive,
celostne in kontinuirane oskrbe oseb, ki potrebujejo pomoč,

ne bo mogoče reševati samo z
institucionalno oskrbo, ampak
z inovativnimi oblikami skupnostne dolgotrajne oskrbe.

Ena izmed strategij in model
dolgotrajne oskrbe v lokalni
skupnosti predstavlja Konzorcij 17. Gre za pogodbeno združenje, ki v imenu vključenih
občin nastopa na razpisih za
pridobitev nepovratnih sredstev, sredstev skladov in drugih sredstev za podporo programov dolgotrajne oskrbe za
starostnike in invalidne osebe.
»Projekt, katerega pobudniki so srednje in manjše občine
ter družba Firis Imperl d.o.o. in
Inštitut Antona Trstenjaka, želi
kot prvi v Sloveniji vzpostaviti
mrežo malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi
integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Predlog sistemsko zajema storitve
dolgotrajne oskrbe in socialno preventivo glede na potrebe starejših oseb nad 65 let ter
drugih ogroženih oseb ranljivih skupin,« je omenjeni konzorcij predstavil Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, ki je
leta 1992 ustanovil izobraževalno ter razvojno družbo na
področju socialnega varstva.
Svetnice in svetniki so po predstavitvi in razpravi sprejeli sklep, da se občina Sevnica vključi v Konzorcij 17.
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Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice:

anketa

O nasilju nad ženskami

Še vedno smo v 'ženskem' mesecu marcu in naše sogovornike smo vprašali, ali menijo, da se za štirimi stenami posavskih domov še vedno dogaja nasilje nad ženskami, ali
poznajo kakšen primer v njihovi okolici in ali menijo, da
imajo žrtve dovolj možnosti, da poiščejo pomoč.

Margita Sintič, Kostanjevica na Krki: Mislim,
da je tega za štirimi stenami žal še precej, zlasti
tam, kjer je prisoten alkohol. V mojem bližnjem
okolju tega sicer ne opažam. Upam, da smo
ženske danes toliko razgledane in odločne, da
se znamo temu upreti in postaviti zase. Na voljo
je dovolj možnosti za pomoč, sicer pa ima vsaka
prijatelje ali sosede, ki lahko pomagajo v takih primerih.

Majda Bevc, Cerklje ob Krki: Nasilje je zagotovo prisotno. Sama sicer ne poznam nobenega
takega primera v moji okolici. Menim, da imajo
žrtve dovolj možnosti, da se obrnejo na pristojne institucije, lahko npr. tudi preko programa
Starejši za starejše. Še vedno pa je veliko takih,
ki ne zberejo dovolj poguma, da bi prijavile nasilje. Če bi se uprle, bi bilo nasilja veliko manj.
Aljoša Radej, Blanca: Ne podpiram nobene oblike nasilja, še posebej pa ne nad šibkejšimi. Težko razumem, da lahko nekdo dvigne roko nad
žensko, ne razumem pa tudi tistih žensk, ki se
kljub vsemu vračajo k nasilnemu partnerju. V takih primerih bi oba potrebovala strokovno pomoč. Ne poznam nobenega primera, a če bi človeka poznal, bi ga skušal prepričati, naj preneha z nasilništvom.

kronika
PIJANI VOZNIKI GROŽNJA SEBI IN DRUGIM – 3. 3. pod večer
so policiste PP Krško iz gostinskega lokala v Brestanici obvestili, da pijan moški nadleguje goste in se spravlja nad lastnika lokala. 40-letnega kršitelja, ki se je odpeljal pred njihovim
prihodom, so izsledili in zaustavljali, a se ta zanje ni zmenil.
Ravno nasprotno, pospešil je vožnjo in zatem namenoma trčil
v policijsko vozilo, nakar je čez nekaj časa vozilo zaustavil in
skušal pred policisti pobegniti peš. Daleč kajpak ni prišel, so
pa policisti ugotovili ne le da vozi opit, če tudi je na kraju zavrnil preizkus alkoholiziranosti, temveč tudi brez veljavnega
vozniškega dovoljenja.

8. 3. so imeli opravka z vinjenim voznikom sevniški policisti,
ki so v popoldanskih urah prejeli obvestilo iz sevniškega zdravstvenega doma, da oskrbujejo moškega, ki ga je v Naselju heroja Maroka v Sevnici zbil avto. Ob prihodu na kraj prometne
nesreče pri križišču za Hraste so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Renault twingo zaradi neprilagojene hitrosti
izgubil oblast nad vozilom in najprej trčil v avtomobil Škoda fabia, zatem pa zapeljal na pločnik, kjer je trčil v 20-letnega pešca in ga poškodoval. Kot so povedali očividci, je omenjeni voznik že pred navedeno nesrečo z nevarno vožnjo ogrožal več
pešcev, ki so prečkali cesto na bližnjem prehodu za pešce, prav
tako naj bi ogrožal tudi voznike drugih osebnih avtomobilov.
Po trčenju so voznik in trije potniki v njegovem vozilu pobegnili s kraja nesreče. Policisti so tri pobegle, stare med 24 in 26
let, izsledili in prijeli. Vsi so bili pod vplivom alkohola, na twingu so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu
avtomobilu, v vozilu pa so prevažali manjšo količino snovi, za
katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

10. 3. so brežiški policisti med kontrolo prometa v Velikih Malencah popoldan ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat
punto. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni voznik nima
veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je pod vplivom alkohola, na avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice,
ki pripadajo drugemu vozilu. Z vinjenim voznikom, tokrat kolesarjem, so imeli tudi v zgodnjem dopoldnevu naslednjega
dne, ko je 33-letni moški najprej nadlegoval goste v enem izmed gostinskih lokalov v Brežicah, zatem pa s kolesom vijugal po cesti in ogrožal udeležence v prometu.
RAZGRAJAČICO SO PRIDRŽALI – Policiste PP Krško so 13. 3.
poklicali na pomoč iz okolice Krškega, kjer naj bi v zasebnem
prostoru ženska kršila javni red in mir. 52-letna kršiteljica, ki
je bila pod vplivom alkohola in je s kričanjem vznemirjala družinske člane, se tudi po prihodu policistov ni pomirila, zato so
jo odpeljali v prostore za pridržanje, zaradi kršitev javnega
reda in miru pa so ji izdali plačilni nalog.


Zbrala: B. M.

Zdravniki niso več ’polbogovi’
BREŽICE – V obdobju, ko nas vse po vrsti zaznamuje epidemija novega koronavirusa, je ena od teh, ki morajo svoje odločitve sprejemati s trezno glavo, da bo najbolje za vse, tudi 58-letna direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar. Kljub pestrim in napornim dnevom si je uspela vzeti tudi nekaj časa za naš
medij in z veseljem odgovorila na zastavljena vprašanja.
Dotakniva se najprej najbolj
aktualne in pereče teme v
tem času. Kakšni so zadnji
ukrepi, ki ste jih sprejeli v
bolnišnici glede preprečitve širjenja okužb s koronavirusom?
Določen je bil protokol dela,
objavili smo obvestilo pacientom, o sprejetih ukrepih
pa obveščamo vse zaposlene.
Protokole tekoče dopolnjujemo in spreminjamo, skladno
s trenutno situacijo ter navodili NIJZ in ministrstva. Sicer
pa v bolnišnici od ponedeljka
dalje ne izvajamo ambulantne
dejavnosti in naročenih operacij za naslednjih štirinajst dni
z možnostjo podaljšanja. Pomembno je, da bolniki upoštevajo navodila zdravstvenih
ustanov, NIJZ in ministrstva
ter v primeru suma na okužbo
najprej pokličejo svojega osebnega zdravnika, kjer bodo pridobili vse potrebne informacije o tem, kam in kdaj pridejo
na odvzem vzorca za preverjanje okuženosti. Pomembno je
tudi, da smo ljudje samozaščitni – od higienskih ukrepov do
odpovedi odhodov na tista območja v domovini in svetu, kjer
je razširjenost virusa znana.

Na čelu SB Brežice ste tretje
leto. Ob nastopu vaše funkcije je bila bolnišnica kar pošteno v rdečih številkah, danes je stanje že precej boljše
oz. se sanacija uspešno izvaja. Kako ste se tega lotili in
koliko vam je še ostalo, da
’pridete na zeleno vejo’? So
vam pri tem pomagale tudi
pretekle izkušnje z vodenjem občinskega oddelka?
Pred nastopom mandata direktorice je bolnišnica poslovala negativno v letu 2016, in
sicer v višini skoraj 340 tisoč
evrov, polletni izid v letu 2017
– ob nastopu mojega mandata
– pa je znašal še 50 tisoč evrov
več. Večji problem je bilo izjemno veliko število neizplačanih ur zaposlenim. Ob nastopu
mandata je bil dolg do zaposlenih okoli 450 tisočakov, za skoraj 34.500 neizplačanih ur. Še
bolj pereč problem so bile neplačane zapadle obveznosti do
dobaviteljev, ki so znašale dobrih 1,6 milijona evrov. Na tretji strani smo se ubadali s stalnimi okvarami in odpovedmi
dragih medicinskih naprav,
ki so bile že zdavnaj amortizirane, npr. glavni sterilizator,
ultrazvočne naprave, laboratorijske naprave, CT … Osnova za začetek sanacije je bila
predstavitev obstoječega stanja vodjem in predstojnikom
ter vsem zaposlenim. Ključno
je bilo izboljšanje medsebojnega sodelovanja in informiranja,
da smo v začetku leta 2018 oblikovali sanacijski program, ki
smo ga morali pripraviti tudi
zaradi prejema enkratne državne pomoči. V drugi polo-

vici leta 2017 je bolnišnica
na podlagi Interventnega zakona pridobila skoraj 264 tisoč evrov od skupno 136 milijonov, ki jih je bolnišnicam z
izgubami v preteklih letih namenila država. Začeli smo s
prenovo opreme za nemoteno
delo. V letih 2018 in 2019 smo
poslovali pozitivno, prepolovili smo zapadle obveznosti do
dobaviteljev, zmanjšali število

Tržna dejavnost lahko pomeni
pridobitev pomembnega deleža sredstev za izvedbo nujnih
investicij ter racionalnejšo izrabo delovnega časa in večjo
izkoriščenost dragih medicinskih naprav, predstavlja tudi
nekoliko manjšo odvisnost
od dnevne zdravstvene politike. V letu 2019 smo realizirali slabih 5 % prihodkov s tržno dejavnostjo, naš cilj pa je,

Anica Hribar
neizplačanih ur za dve tretjini in kupili ključne nove medicinske naprave, ki omogočajo
nemoteno izvajanje pogodbenega programa z ZZZS. Rezultati so vzpodbudni, seveda pa
bo sanacija zaključena šele, ko
bomo lahko tekoče plačevali
vse svoje obveznosti do dobaviteljev ter prenovili še nekaj
ključnih naprav in prostorov.

Vodenje občinskega oddelka za družbene dejavnosti je
pomembna izkušnja, ki mi je
na marsikaterem področju
dela direktorice pomagala. Na
splošno pa bi rekla, da gre za
skupek življenjskih izkušenj
z vseh področij dela in bivanja – kot profesorice biologije
v osnovnih in srednjih šolah,
izkušenj v različnih društvih,
tudi iz družinskega življenja.
Pomemben delež predstavlja
tudi izobraževanje, predvsem
pa prebiranje raznovrstne literature ter preizkušanje znanj
in spoznanj v vsakdanjem življenju.

SB Brežice je zadnji dve leti
poslovala pozitivno. Med
razlogi za tak rezultat so
tudi povečani prihodki iz
tržne dejavnosti. Kako pomembno vlogo ima tržna dejavnost bolnišnice, kakšne
možnosti še imate na tem
področju, kolikšen delež
vam 'odžirajo' razne zasebne ambulante in klinike ...?

da v nekaj letih pridemo na 10
%. Dejstvo je, da se prebivalci za plačilo storitve v javnem
zavodu odločajo težje kot v zasebnih ambulantah, saj je plačilo zasebnikom ljudem bolj
domače kot pa plačilo iste storitve v javnem zavodu. Večji
problem, kot je konkuriranje
med zasebniki in javnimi zavodi na tržnem področju, vidim v dejstvu, da zasebniki v
vsakoletnem splošnem dogovoru bistveno lažje pridobijo dodatne programe, plačane
iz zdravstvenega zavarovanja,
kot javni zavod. SB Brežice na
primer že tretje leto predlaga širitev ortopedskega programa na področju endoprotez kolkov, operacij krčnih žil,
nevrološke, ORL, okulistične
in protibolečinske ambulante,
saj razpolagamo s kadrovskimi, prostorskimi in materialnimi viri ter čakajočimi pacienti,
vendar širitve ne dobimo. Na
drugi strani vsako leto kakšna
zasebna klinika brez problema
dobi širitev programa, financiranega iz sredstev zdravstvenega zavarovanja. Pridobitev
dodatnega programa pa lahko še kako vpliva na finančno poslovanje javnega zavoda.
Bolnišnica je v preteklih dveh
letih pozitivno poslovala zaradi varčevalnih ukrepov na eni
strani, na drugi strani pa zato,
ker smo lahko na nekaterih
področjih presegli pogodbeno
opredeljen program za 5, 15 ali

20 %, ki je bil plačan.

V zadnjem času ste zamenjali nekaj dotrajanih aparatov,
ostale še načrtujete. Vam pri
tem država dovolj pomaga?
Katere so še investicije, ki jih
nameravate izvesti v naslednjem obdobju?
V zadnjih dveh letih nam država, razen pri nakupu sterilizatorja, ni sofinancirala zamenjave dotrajanih naprav. Najbolj
žalostni smo bili, ker nismo bili
upravičeni do nakupa nove CT-naprave, brez katere nobena
splošna bolnišnica, še manj pa
bolnišnica z urgenco ne more
opravljati svojega poslanstva.
Država je v letu 2019 kupila
deset CT-naprav drugim bolnišnicam, SB Brežice pa jo je morala kupiti sama. To je najdražja naprava, ki jo potrebujemo
za svoje delo in je stala 760 tisočakov brez priprave prostora, kar je pomenilo še dodatnih
200 tisočakov. Brez pomoči lokalnih skupnosti – Občin Brežice, Krško in Sevnica –, mnogih donatorjev in trdega dela
zaposlenih na RTG-oddelku bi
nam naložba težko uspela.

Smo pa zato toliko bolj veseli, da smo konec lanskega leta
dobili s strani države oz. Ministrstva za zdravje zeleno luč za
pričetek del za prenovo bolnišnične lekarne v vrednosti 0,8
milijona evrov, nakup enega
novega RTG-aparata v vrednosti 280.000 evrov, najbolj
pa se veselimo dokončanja
prostorov za Centralno intenzivno terapijo in novih prostorov za RTG-oddelek, ki so bili
sicer zgrajeni že ob gradnji Urgentnega centra, njihova vrednost znaša 1,6 milijona evrov.
To so za bolnišnico ključne investicije, ki nam bodo omogočile tudi drugačno organizacijo
dela specialističnih ambulant.
Sami v letu 2020 načrtujemo
prenovo stare operacijske dvorane, ultra zvoka za RTG-oddelek in nakup termodezinfektorja, s čimer bomo zaključili
prenovo centralne sterilizacije. V nadaljevanju nas čaka še
ureditev endoskopije, vse s ciljem kakovostne obravnave
naših uporabnikov.

Kakšno je stanje glede zdravstvenih kadrov v vaši ustanovi? Na katerem področju beležite pomanjkanje
in kako je s specializanti?
Imajo dovolj možnosti, da
se tudi zaposlijo v Brežicah?
Največje težave imamo na področju pediatrije. Tudi na vseh
ostalih področjih dela bi potrebovali še kakšnega zdravnika. Trenutno zaposlujemo 34
zdravnikov specialistov in 18
specializantov – na kirurgiji pet, interni štiri, RTG tri ter
na ginekologiji, pediatriji in
anesteziologiji po dva. Imamo
še štiri zdravnike pripravnike
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V zrela leta s trdnimi kostmi
BREŽICE – Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje (DPOP), ki šteje 250 članov, je 4. marca opravilo letni občni zbor. Društvo je med drugim težilo k cilju ozaveščanja članov in širše javnosti o osteoporozi,
sistemski presnovni kostni bolezni, pri kateri kosti postanejo krhke in lomljive.
Popoldne posavskih osteoporotikov, kot so ga poimenovali, se je začelo s pozdravnimi besedami predsednice
DPOP Milene Jesenko in kulturnim programom v izvedbi
Nine Berger in Mihe Koretiča. Sledilo je predavanje inženirke živilske tehnologije Marije Sraka, ki je spregovorila
o aditivih v prehrani. V nadaljevanju je 80 prisotnih članov
DPOP v večnamenski dvorani
MC Brežice opravilo še redni
letni zbor, pri čemer so najprej
izvolili organe zbora. Delovno predsedstvo so sestavljale
Ana Kupina kot predsednica,
Ana Hočevar in Jelka Gričar.
Jesenkova je najprej predstavila delo društva v minulem
letu. Organizirali so predavanja, vadbene skupine, delavnice, individualno svetovanje ob
meritvah, predavanjih in drugih srečanjih. 13 predavanj –
načrtovali so jih sicer šest – se
je udeležilo 556 članov in širše javnosti, meritev mineralne kostne gostote (MKG) in z
računalniško metodo FRAX
je opravilo 109 oseb, kar je
nad pričakovanji. Kjer so meritve nakazovale ogroženost
za osteoporozo, so svetovali obisk pri osebnem zdravniku. Terapevtska vadba je potekala v sedmih skupinah v

V prvi vrsti z desne: Milena Jesenko, Mila Levec in Metka Žlak
Termah Čatež, ZD Sevnica in Gibanje za zdravje, in sicer v
zdravstvenem centru Aristotel Sevnici (opravljenih 40 pohov Krškem. Jesenkova je omeni- dov) in Kostanjevici na Krki oz.
la, da je bilo včasih v termah Šentjerneju (12), v Krškem in
že devet vadbenih skupin, lani Brežicah pa se članice društva
samo štiri. Pogrešajo tudi mož- vključujejo v pohodniške skunost izvajanja telovadbe v te- pine v okviru planinskih drulovadnici term, saj trenutno štev. 17 prostovoljk društva je
vadba poteka samo v bazenih. skozi celo leto opravilo 1015
Dnevi zdravja, ki jih vsako leto ur dela. Partnerji DPOP pri izorganizirajo z namenom nudi- vajanju nekaterih delov proti možnost za boljšo kakovost grama so bili ZC Aristotel, ZD
življenja bolnih in potencial- Sevnica, ZD Brežice, Splošna
no ogroženih za osteoporozo, bolnišnica Brežice in društva
ohranjati socialno mrežo in s s področja zdravstva: Korotem zmanjševati socialno iz- narni klub Brežice, Društvo za
ključenost bolnih in starejših, zdravje srca in ožilja – Podruso marca in novembra potekali žnica Posavje ter Društvo div Termah Lendava in Strunja- abetikov Posavje – Brežice.
nu, udeležilo se jih je 76 članic
in članov. Delovali sta dve po- Tako vsebinsko kot finančno
hodniški skupini v programu poročilo za lansko leto kot tudi

Na uredništvo v zvezi z delom bolnišnice dobivamo
tako pohvale kot (po navadi) anonimne kritike, ki
jih zato ne objavimo. Kako
sami zaznavate (ne)zadovoljstvo pacientov z delom
zdravnikov in drugega osebja? So ljudje v današnjem
času bolj zdravstveno ozaveščeni in izobraženi? Si nekateri zaradi bolj dostopnih
informacij o boleznih in možnostih zdravljenja že preveč 'dovolijo' polemizirati z
zdravniki glede tega?
V letu 2019 smo prejeli 41 pohval in 16 pripomb, predlogov
in pritožb, leto prej 24 pohval
in 11 pritožb, v letu 2017 pa
20 pohval in 15 pritožb. Tako
pohval kot pripomb in predlogov smo veseli. Slednje skrbno proučimo. Nekatere pritožbe so neupravičene, tiste, ki so
upravičene, pa nam kažejo tista področja dela, kjer se lahko
in se moramo izboljšati. Odnos pacientov do zdravnikov
je danes bistveno drugačen
kot v preteklosti. Večina pacientov zdravnikov več ne gleda kot ’polbogov’. Spoštljiv odnos zdravnika in strokovnost
štejeta. Če bo zdravnik že na
začetku nastopal vzvišeno in

Kakšna je prihodnost
brežiške bolnišnice v predvideni reorganizaciji zdravstva, so realne bojazni
glede njene krnitve oz. priključitve oddelkov drugim,
večjim regijskim bolnišnicam?
Veliko se govori o prenovi
mreže in nujni specializaciji bolnišnic. Kaj bolj konkretnega nisem slišala od nobene
pristojne službe. Menim, da v
Sloveniji nimamo preveč splošnih bolnišnic, morda bi na kakšnem področju bolnišnico
na sekundarnem nivoju morali dodatno vzpostaviti. Tisto osnovno zdravstveno oskrbo na sekundarnem nivoju,
kot jo izvajamo tudi v brežiški
bolnišnici, se pravi kirurgija,
ginekologija s porodništvom,
internistika in pediatrija s
podpornima RTG-oddelkom in
centralno intenzivno terapijo
ter anesteziologijo, je po moje
treba v čim večji meri približati bolnikom. Smiselno pa bi
bilo opredeliti, katere storitve
se izvajajo na terciarnem nivoju. Zdaj se tam izvaja vse, kar
počnemo, tudi na sekundarni ravni, kar pa najbrž ni najbolj racionalno. Glede na to,
da so večji sistemi tudi bolj rigidni, menim, da združevanje
ne bi bila prava pot. Prej obratno, kak večji sistem razdeliti
na več manjših. Nobeno združevanje v javnem sektorju do

in eno sobno zdravnico. Večina specializantov je iz Posavja
in so naši mladi upi za prihodnost. Specializanti bodo imeli možnost zaposlitve v Brežicah. Na področju pediatrije
smo v pridobivanju dovoljenj
še za eno zaposlitev pediatrinje iz BiH.

nedostopno, kljub strokovni
obravnavi ne bo dosegel želenega rezultata, bolniki pa
bodo nezadovoljni.

zdaj ni izkazalo bistvenih prihrankov. No, vsaj zasledila nisem nobene analize na ta račun. Vse se konča pri trditvah
o manjših stroških v času izpeljave reorganizacije, potem
pa, ko je ta izpeljana, o tem ni
več govora.

Izguba katerega koli programa, ki ga opravljamo v naši
bolnišnici, bi pomenila bistveno slabšo dostopnost in
preskrbljenost za prebivalce
Posavja. Avtocesta, ki jo nekateri tako radi izpostavljajo kot
ključni element za dostopnost
do zdravstvenih storitev in s
tem ’racionalizacijo’ mreže izvajalcev na področju zdravstva,
je zame povsem zgrešen argument. Včasih se ob teh polemikah vprašam, ali bomo 70.000
ljudi vozili v večje centre, ali se
bo nekaj deset zdravnikov pripeljalo do pacientov in jih oskrbelo bliže njihovim domovom. Govorim o zdravljenju in
preskrbi za najpogostejše zdravstvene tegobe in potrebe prebivalcev, za vse ostalo bodo
seveda prebivalci še vedno morali obiskati večje bolnišnice.
S katerimi specialističnimi
ambulantami ali storitvami
bi še morali obogatiti bolnišnico, da bi prebivalstvu Posavja lahko zagotavljala še
bolj celovito oskrbo?
Predvsem bi morali okrepiti specialistične ambulante, ki
jih že izvajamo – ORL, nevrološka, ortopedska, protibolečinska, fizioterapija, okulistika,
več operacij na področju orto-

poročilo nadzornega odbora
društva, ki ga je predstavila
predsednica NO Nada Černe,
so udeleženci občnega zbora
potrdili, v imenu verifikacijske
komisije pa je o številu udeležencev na zboru poročala Stanislava Šebrek. Jesenkova je
na kratko predstavila še program dela za letošnje leto, ki
so ga poimenovali V zrela leta
s trdnimi kostmi. Prve letošnje meritve so potekale v Pišecah, pri čemer pa je predsednica društva izpostavila
slabšo udeležbo, predvsem zaradi slabše obveščenosti tamkajšnjih prebivalcev. V sevniški
občini bodo letos meritve opravljali na Studencu, v krški pa
v Podbočju. Izvoljene delegatke, ki bodo posavsko društvo
zastopale na zboru Zveze društev bolnikov z osteoporozo
Slovenije, so Jesenkova, podpredsednica in tajnica Metka
Žlak ter računovodkinja Anica
Pavlin. Med povabljenimi gosti so pohvale za uspešno delo
društva in želje, da bo tako ostalo tudi naprej, predali brežiška podžupanja Mila Levec,
predsednica Društva diabetikov Posavje – Brežice Darja
Mandžuka in predsednik Koronarnega kluba Brežice Alojz
Brajkovič.

Rok Retelj
pedije in žil, več endoskopskih
preiskav. Z odprtjem hiperbaričnega centra, kjer podjetje
biO2 hyperbaric center zdravi s pomočjo kisikove komore,
pa bi lahko pacientom ponudili tudi tovrstno zdravljenje, če
bi pridobili program od financerja. Tudi preiskave z magnetno resonanco bi bile dobrodošle tako z vidika obravnave
hospitaliziranih pacientov kakor tudi za vse, ki so na to diagnostiko napoteni.

Ste tudi predsednica Planinskega društva Brežice, ki v
tem letu praznuje 70 let delovanja. Kakšne cilje ste si
zastavili ob prevzemu vodenja društva? Imate zelo dejavne različne odseke, organizirate družinske in otroške
planinske tabore …
Naš moto je: ’Nazaj v naravo, vse generacije’. Društvo
šteje 460 članov, od najmlajših do najstarejših. Smo povsem rekreativno društvo. Ponujamo programe izletništva
za vse starostne kategorije,
skrbimo za markiranje planinskih poti, teh je v občini več kot
100 km, izobražujemo na področju naravovarstva, organiziramo planinske večere in še
marsikaj. Skrbimo za usposabljanje vodnikov, markacistov,
naravovarstvenikov. V jubilejnem letu smo oblikovali nekaj
posebnih akcij za člane in vse
ostale, ki bi dejavnost društva
želeli spoznati. Vabim bralce,
da si program dela ogledajo na
spletni strani društva.

Rok Retelj
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Komoro prestavili v Brežice
BREŽICE – Prvi torek v marcu je podjetnik Domen Kodrič
obrnil nov list na svoji podjetniški poti, saj je razkazal prostore novega Hiperbaričnega centra biO2, ki se nahaja v sklopu Splošne bolnišnice Brežice. V centru nudijo zdravljenje
s t. i. hiperbarično kisikovo terapijo (HBOT) s pomočjo hiperbarične komore.

Domen Kodrič ob hiperbarični komori
Magister strojništva Domen Kodrič, ki je od leta 2014 storitev
s hiperbarično komoro ponujal v Termah Čatež, se je odločil, da
svojo dejavnost preseli v prostore SB Brežice, »zato, ker vidimo
pravo pot, možnost interdisciplinarnega pristopa k zdravljenju
in možnost nudenja vseh obravnav s področja hiperbarične medicine, česar do zdaj nismo mogli zagotavljati«. Na pot zasebnega podjetnika je s pomočjo staršev stopil pred šestimi leti, ko je
odprl podjetje biO2 d.o.o. v Termah Čatež. S »kopanjem« v hiperbarični kisikovi komori organizem prejema do 20-krat več kisika,
raztopljenega v plazmi, kar vpliva oz. pomaga pri velikem številu bolezenskih stanj. »Hiperbarična komora je v prvi vrsti namenjena za zdravljenje dekompresijske oz. potapljaške bolezni, največ pa se uporablja za zdravljenje kroničnih ran, torej ran, ki se
ne celijo, kroničnih vnetnih črevesnih bolezni, vseh komplikacij,
povezanih s sladkorno boleznijo, gangrene, poobsevalnih in ishemičnih poškodb (okrevanje po možganski kapi) in številnih drugih bolezenskih stanj. Ne nazadnje pa se lahko komore poslužujejo tudi tisti, ki bi radi vplivali na svoje boljše počutje in lepoto,«
opisuje Kodrič. Hiperbarični center se nahaja v zadnjem delu ginekološkega oddelka, kjer imajo ginekološke ambulante. Kljub
preselitvi v Brežice bodo še naprej prisotni tudi v Termah Čatež,
kjer bodo kot verjetno celo prvi v Evropi začeli s proizvodnjo hiperbaričnih komor za male živali. Direktorica SB Brežice Anica
Hribar je dejala, da gre v tem trenutku pri HBOT za povsem samoplačniško storitev, računajo pa, da bi mogoče lahko enkrat v
prihodnosti tudi SB Brežice postala eden od hiperbaričnih centrov.
R. Retelj

Iz starega je zraslo novo

KRŠKO – 10. marca je župan občine mag. Miran Stanko na
Bohoričevi ulici 3 v Krškem predal namenu poslovno-stanovanjski objekt s prostorom za hrambo občinske dokumentacije, garažo ter štirimi neprofitnimi stanovanji.

Župan Stanko z nekaj najemniki, ki si že urejajo domove
Z rekonstrukcijo objekta z okoli 288 m2 skupne neto površine, ki
se nahaja v neposredni bližini občinske stavbe, je Občina Krško
pričela v letu 2018, ko je Kostak Krško kot izvajalec del porušil
predhodni objekt in v letu 2019 zgradil in dokončal po zunanjem
videzu identično zgradbo. Poleg sodobno urejenega prostora za
potrebe občinskega arhiva in garaže, ki se nahajata v pritličju
objekta, so že oddali v najem štiri razpoložljiva neprofitna stanovanja, ki so urejena v prvi etaži in mansardi objekta. Dve stanovanji sta veliki 38 m2, preostali dve 43 m2, vanje pa se že vseljujejo najemniki.
Investicijski vložek občine v rekonstrukcijo objekta, ob katerem
so urejene tudi pripadajoče parkirne površine, je znašal okoli
300.000 evrov. Ob predaji objekta namenu je župan še povedal,
da bo razpoložljiv stanovanjski fond kmalu povečan za 15 dodatnih stanovanj, ki jih poleg v letu 2017 obnovljenega objekta nekdanjega podjetja Gastromiks gradi družba Rudar Senovo,
medtem ko se v teh dneh pričenja v sodelovanju Občine Krško
in Stanovanjskega sklada RS tudi izgradnja novih varovanih stanovanj na Spodnjem Griču.
B. Mavsar
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Njihovi izdelki so dišeči in slastni
KRMELJ – 29. februarja je v gostišču Prehrana pri Marjani potekal letni občni zbor Društva kmetic Sevnica,
ki v enajstih aktivih povezuje 320 članic. Poročilo o delovanju društva in načrtih za tekoče leto je predstavila predsednica društva Majda Jazbec.

Župan sprejel uspešnega Nina Kolandra
Župan občine Radeče Tomaž Režun je v prostorih občine 18. februarja sprejel našega občana, učenca OŠ Marjana Nemca Radeče Nina
Kolandra, ki se je med 3. in 12. decembrom 2019 v Dohi v Katarju
udeležil 16. Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade (IJSO –
International Junior Science Olympiad), kjer je več kot uspešno zastopal slovensko ekipo.
Sprejema so se udeležile tudi direktorica občinske uprave Marjetka Lipec, svetovalka za družbene dejavnosti Melita Simončič
in strokovna sodelavka Katja Čeč.
Nina sta spremljala tudi starša,
mentorja Nevenka Tratar in Igor
Turičnik, razredničarka Maja Trobiš in ravnateljica OŠ Radeče Katja Selčan.
Kot lahko preberemo na spletnih
straneh DMFA, se je olimpijade na
povabilo organizatorjev kot gostujoča ekipa udeležila tudi ekipa
šestih devetošolcev in treh vodij
ekipe iz Slovenije. Pri organizaciji
odprave slovenske ekipe na olimpijado sta moči in sredstva združili
dve društvi – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA Slovenije) in Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Učence, ki so sestavljali ekipo, so izbrali manj kot dva
meseca pred odhodom na olimpijado na osnovi njihovih rezultatov
na državnih tekmovanjih v znanju fizike in kemije v preteklem šolskem letu: Nino Kolander je bil izbran kot zmagovalec tekmovanja
v znanju kemije za Preglova priznanja v 8. razredu.
Na olimpijadi je sodelovalo 70 držav, od katerih je bilo 15 držav gostujočih – med njimi tokrat prvič tudi Slovenija. Na olimpijadi je sodelovalo 409 tekmovalcev, ki so bili v povprečju eno leto starejši od
naših. Najboljših 10 % je osvojilo zlate medalje; naslednjih 20 % je
prejemnikov srebrnih medalj in naslednjih 30 % prejemnikov bronastih medalj. Sloveniji sta dve bronasti medalji priborila Brest Lenarčič in Nino Kolander, zato je župan Ninu izrekel iskrene čestitke, mu predal spominsko fotografijo in mu sporočil, da naj še naprej
bogati svoje znanje in sledi svojim sanjam. Nino je povedal, da je
sprva okleval, ali se sploh odzvati povabilu, vendar so se z družino
po tehtnem premisleku odločili, da tako edinstvenega povabila ne
bi bilo pametno odkloniti in zdaj mu ni žal za takšno odločitev. Že
samo potovanje, drugačno okolje kot tudi vse dogajanje v tekmovalnih dneh so mu bili pomembni koraki v odraščanju in s sodelovanjem na olimpijadi si je pridobil neprecenljive izkušnje.

KORONAVIRUS – UKREPI IN PRIPOROČILA
Občina Radeče je v sodelovanju s Štabom CZ Občine Radeče
vzpostavila telefonsko številko 03 56 80 802, preko katere občina zagotavlja informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov in drugih nujnih zadev, na katero lahko občani
pokličejo med 7.00 in 16.00, vsak dan.
Telefonska številka je namenjena:
• družinam, katerim je odrejena stroga izolacija;
• starejšim osebam, ki nimajo drugih možnosti za oskrbo s hrano in zdravili;
• staršem zaposlenih v ustanovah, pomembnih za delovanje
družbe in države v izrednih razmerah.
Vsi, ki nimate možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, si lahko
na telefonsko številko 03 56 80 802 naročite potrebna živila ali
zdravila, ki vam jih bo civilna zaščita dostavila v roku enega dne.
Civilna zaščita bo preverjala upravičenost do pomoči.
Na telefonsko številko 03 56 80 802 lahko javite tudi, da potrebujete varstvo otrok zaradi zaprtja šole ali vrtca.
Občane opozarjamo, da ne nasedajo prevarantom, ki so se v
tem času pojavili pod pretvezo, da nudijo pomoč! Civilna zaščita denarja ne zahteva vnaprej, ampak ob predložitvi računa ter
predaji naročenih živil oziroma zdravil!

»V veselje in čast mi je, da
vas lahko v tako lepem številu pozdravim ter spregovorim
o skupnem delu Društva kmetic Sevnica. Verjamem, da smo
ena najbolj marljivih organizacij v sevniški občini in z gotovostjo lahko zatrdim, da so
naši izdelki najbolj dišeči in
omamni,« je nagovorila zbrane predsednica društva Majda Jazbec. »Članice Društva
kmetic Sevnica se srečujemo
skozi vse leto, skupaj ustvarjamo, izmenjujemo znanja in
razveseljujemo ljubitelje domačih dobrot. V našem društvu veliko pozornosti namenjamo zdravi prehrani in rade
se udeležujemo izobraževanj
na temo peke ter kuhanja. Po
strokovni plati nam veliko pomenijo tudi priznanja, saj so
dokaz kakovosti in dajejo motivacijo za nove izzive. Nekatere članice se s svojimi izdelki
predstavljajo na tekmovanju
Dobrote slovenskih kmetij,

Na rednem letnem občnem zboru se je zbralo okoli 100 žena.
kjer pogosto posežejo po najvišjih mestih,« je nadaljevala
predsednica društva ter dodala, da so ponosne tudi na prejeti certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine
Sevnica, ki so ga prejele članice kmetije Kranjc, Grobelnik,
Zagrajšek in Jazbec. Med načrti za novo obdobje je sodelovanje pri razstavi ter ocenjevanju ocvirkovih potic in puh-

Izbrali najboljše salamarje

SEVNICA – Na dan mučenikov je v starem sevniškem
mestnem jedru potekala že 59. salamijada, vendar je bila
prireditev zaradi koronavirusa omejena samo na prostore
stare trške gostilne, v kateri se je tudi začela pisati zgodba
o »materi salamijad«, saj je sevniška salamijada najstarejša tovrstna prireditev v Sloveniji.

Prvi trije med sevniškimi prašičerejci, ki so tekmovali na
salamijadi
Tako kot pretekla leta je dan
pred razglasitvijo rezultatov
ter podelitvijo priznanj in praktičnih nagrad šestčlanska ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Franci Sotošek, Karel
Kozole, Gal Motore, Braco Miroševič, Bojan Zagorc in Dušan Lipej (predsednik komisije), v posebni sobi stare sevniške
trške gostilne Vrtovšek ocenila
122 vzorcev domačih salam, in
sicer v treh kategorijah. V vsaki
Ime zmagovalca Janeza Pe- kategoriji so izbrali tri najboljše
terlina bo v prehodni pokal salamarje.
natisnjeno drugo leto zapored, saj je zmagal tudi na lan- Prvo mesto med 77 izdelovalci
skoletni salamijadi.
domače salame je na 59. salamijadi v Sevnici osvojil Janez Peterlin iz Bele Cerkve pri Šmarjeških Toplicah; drugo mesto je osvojil Pavel Vidic iz Straže pri
Novem mestu, tretje Ičo Petančič iz Tomažje vasi pri Škocjanu.
V kategoriji prijateljev, v kateri so tekmovali salamarji iz prijateljskih društev iz tujine že 9. leto zapovrstjo, je med 14 tekmovalci slavil Vedran Šinko iz hrvaške vasi Pušća, drugi je bil Hrvat
Ivan Kruhan iz Samoborja, tretji Reinhard Prutej iz avstrijskega Pliberka. Na 6. salamijadi rejcev, na kateri je s svojimi salamami tekmovalo 31 prašičerejcev iz sevniške občine, se je prvega
mesta razveselila družina Tomažič z Otavnika pri Tržišču, drugi je bil Jože Lisec iz Zavratca pri Studencu, tretji Peter Camloh
iz Gabrja pri Tržišču.

S. R., foto: A. Hruševar

le v okviru prireditve Košnja
na Lisci, aktiv žena v Zabukovju bo pripravil prireditev Kuhajmo skupaj, v zimskem času
se bodo v novi kuhinji na Lisci
lotile priprave različnih vrst
ribjih jedi; poleg tega članice
društva sodelujejo v projektu
Riba je IN in redno skrbijo za
pogostitve na številnih prireditvah v občini; konec avgusta
bodo gostiteljice posavskega
srečanja društev kmetic.
Njihov trud pri ohranjanju
znanja priprave domačih jedi

ter ljudskih običajev ne ostaja neopažen, zato so zbranim
na srečanju namenili nekaj
spodbudnih in pohvalnih besed župan Srečko Ocvirk ter
predsedniki krajevnih skupnosti v občini, vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Sevnica Vlasta Kuzmički pa je podrobneje predstavila že omenjeni projekt Riba
je IN ter kolektivno blagovno
znamko občine Sevnica, s katero želijo zagotoviti raznoliko in v primernih količinah
zagotovljeno ponudbo lokalnih pridelkov, prehranskih in
rokodelskih izdelkov ter jedi
in pijač.

Redni letni občni zbor Društva
kmetic Sevnica, ki se je pričel s
predavanjem Majde Zupanc o
zdravem načinu življenja in redni telesni aktivnosti, se je zaključil z družabnim srečanjem
ter srečelovom. Za glasbeni
del programa je skrbel nekdanji član NZA Fantje izpod Lisce
Alen Zabasu.


Smilja Radi

Pomolčki na rečni brežini

POSAVJE – V preteklih mesecih je Medobčinski inšpektorat –
skupni prekrškovni organ občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Sevnica in Radeče v skupni kontroli s policisti ter
ribiči opravil ogled enostavnih, večinoma lesenih objektov, postavljenih na levem in desnem bregu Save. Le-te uporabljajo ribiči
za lovljenje rib (na fotografiji) ali pa so namenjeni privezu manjših plovil. Objekti, gre predvsem za manjše pomole, so na območju, ki je v državni lasti, zato je treba pridobiti soglasje lastnika
in to bo podjetje Infra, ki je upravljalec območja, skušalo urediti
z ribiškimi družinami. »Teh enostavnih objektov je od Radeč do
Krškega kar nekaj, a ne gre za to, da bi se te rušilo ali odstranjevalo,« pojasnjuje vodja skupnega prekrškovnega organa Martin
Cerjak. 
S. R.

IZDELAVA IN MONTAŽA
◦ OKENSKE POLICE, STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI

07/490 59 00

info@kamnosestvo.com
www.kamnosestvo.com
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Četrtina starostnikov rabi pomoč
KRŠKO – 7. marca so občni zbor izvedli v Društvu upokojencev Krško. Predsednica Snežana Resman je na
njem med drugim povedala, da je konec leta 2019 društvo štelo 930 članov. Na novo se je včlanilo 38 upokojencev, preminulo jih je 31, 41 pa je bilo izključenih ali so izstopili iz društva.
V DU Krško so sicer v minulem
letu upravljali z okoli 16.980
evri prihodkov, leto pa zaključili z dobrimi sto evri manj odhodkov od navedene vsote, kar
pomeni, da so poslovali pozitivno. Uspeli so realizirati letni
program dela, v poletnih mesecih so med drugim v organizaciji društva letovali v Zadru
in v Izoli, kjer je v hotelu ZDUS
Delfin več članov društva združilo prijetno s koristnim tudi v
mesecu novembru, sicer pa so
se upokojenci podali tudi na
enodnevna izleta v Ribnico in
Savinjsko dolino, v septembru
pa v organizaciji Pokrajinske
zveze DU Posavje tudi v Rezijo.
Tudi vse ostale aktivnosti, ki
jih z namenom dviga kakovosti
življenja upokojenih generacij
pripravljajo skozi leto, so potekale nemoteno, veliko pa so se
na terenu angažirale tudi prostovoljke v projektu Starejši za
starejše, je povedala v poročilu
o opravljenem delu vodja Darinka Volčanšek. Poudarila je,
da na območju, ki ga pokriva

Članice DU Krško, prejemnice priznanja za prostovoljno delo v projektu Starejši za starejše
DU Krško, živi kar 2165 obča- prostovoljk. So pa prostovolj- sotne navdušili: Vidka Kuselj
nov, ki so dopolnili 69 ali več ke, ki že vsa leta delujejo v pro- z izbrano vezno besedo, s skelet, pri čemer je že vsak četrti jektu, na občnem boru preje- čem »Babica na univerzi« člastarostnik, ki živi doma, potre- le v zahvalo za svoje nesebično ni dramske sekcije Kulturnega
ben različne oblike pomoči. 16 delo priznanje, odsotnim pa bo društva Leskovec pri Krškem,
angažiranih prostovoljk je op- priznanje izročeno naknadno. z odpetimi pesmimi pa vokaravilo 890 obiskov, pri čemer
listka Nina Berger ob spremje Volčanškova pozvala članice V uvodu letnega zbora član- ljavi pianista Dejana Jakšiin člane društva, ki jim zdrav- stva, ki se ga je udeležilo dob- ča. Po uradnem delu je v avli
je to omogoča, da se jim prid- rih 90 članic in članov, so z doma sledilo družabno srečaružijo, saj zaradi zdravstvenih izvedbo kulturnega in glasbe- nje udeležencev ob pogostitvi.
ali drugih razlogov prihaja tudi nega programa v veliki dvorav tem segmentu do upadanja ni Kulturnega doma Krško pri- 
Bojana Mavsar

Fižolu posvečene ženske zgodbe

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižnice Krško je v sodelovanju z Društvom
podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki v gostilni Žolnir pred dnevom žena tudi letos pripravila večer ženskih zgodb. Tokrat so jih posvetili fižolu, ‘stebru prehrane’ naših prednikov.
Za uvod je pevski zbor DPŽ
Pod Gorjanci zapel pesem o fižolu »Joj, joj, joj, zelje in fižol
…«, nato je zbrane na dogodku
pozdravila vodja kostanjeviške
knjižnice Alenka Žugič Jakovina. Kot je povedala, so letošnje ženske zgodbe posvetili fižolu, ki je nekoč predstavljal
‘steber prehrane’ naših prednikov, pomembno vlogo v prehrani pa ima tudi v današnjih
časih. Nato so članice društva
predstavile jedi, ki vsebujejo
fižol, pa ne klasične, kot so jih
pripravljali nekoč, ampak razne sladice: dve torti, labodke
s fižolom, kolačke, kroglice, palačinke, rolado, pito …
Sicer pa so se o fižolu, njegovi pridelavi, pomenu v prehrani ipd. s predsednico društva
Anico Žugič pogovarjale Slavica Kuhar in Marija Jordan

Članice društva so pripravile številne sladice, ki vsebujejo
fižol, in jih predstavile v pogovoru z vodjo kostanjeviške
knjižnice Alenko Žugič Jakovina.
z Malenc ter Olga Kuhar iz Črneče vasi, medtem ko je Natalija Pelko s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto
zaradi bolezni odpovedala
udeležbo. Slavica Kuhar je povedala, da so na Malencah vča-

sih pridelovali tako veliko fižola, da so jih zaradi tega klicali
‘fižolarji’, omenjajo ga tudi v
vaški himni. Včasih so pridelovali zlasti visok fižol, je povedala Olga Kuhar, najbolj pa
uspeva na zemlji, pognojeni s

na sejmih in različnih prireditvah nadgradijo z dodatno
aktivnostjo. Tako so v društvu
22. januarja letos prvič družno obeležili praznik sv. Vincenca, zavetnika vinogradnikov, ob tej priložnosti pa tudi,
kot narekuje tradicija, opravili prvi simbolični rez trte. Društvo vinogradnikov Sremič je
sicer eno redkih izmed vinogradniških društev, v katerem
beležijo iz leta v leto porast

članstva, saj jih je trenutno že
dobrih 140, v svojih vrstah pa
nimajo zgolj ljubiteljske pridelovalce, temveč tudi večje vinarje in kleti, ki uspešno plasirajo svoja vina.

Članstvo DV Sremič narašča
KRŠKO - Člani Društva vinogradnikov Sremič so se 5.
marca zbrali na 25. rednem
občnem zboru članov.
Zbralo se je okoli 70 članov,
ki so potrdili tako lanskoletna poročila kot zadane aktivnosti v letošnjem letu, ki jih je
predstavil predsednik društva
Jože Kodela. V društvu sicer
vsako leto že utečene izobraževalne delavnice, udeležbo

Najpomembnejši letošnji dogodek je praznovanje 25. praznika vina ob Bizeljsko-sremiški vinski cesti. Jubilejni
dogodek z bogatim kulturnim programom, podelitvijo

konjskim gnojem. Na jedilniku so ga imeli praktično vsak
dan, zlasti v kombinaciji z zeljem in repo. Ružili so ga predvsem starejši ljudje in otroci, ki
so se tudi veliko igrali s fižolovim zrnjem (npr. igro špana),
porabili pa so ne le zrnje, ampak tudi luščine oz. rži, ki so jih
skuhali za hrano prašičem ali
pa uporabili kot steljo za svinjo, ko je kotila. Fižol ima tudi
zdravilne učinke, saj je čaj iz fižolovih luščin preskušeno dobrodejen pri sladkorni bolezni. Jordanova, kjer na kmetiji
pridelajo veliko fižola na sodoben način, je dejala, da je fižol še vedno tržno zanimiv in
številni kupci znajo ceniti kvaliteten domač fižol. Pogovorni
večer so zaključili s pokušino
uvodoma predstavljenih fižolovih dobrot.

P. Pavlovič

društvenih priznanj najbolje
ocenjenim vinom in družabnim srečanjem z degustacijo
so sicer načrtovali za 3. april
v krškem Kulturnem domu, a
so ga zaradi vsesplošne situacije odpovedali in prestavili
na kasnejši čas, ko se bo življenje ponovno vrnilo na utečene tirnice. O novem terminu bodo pravočasno obvestili.


B. M., vir: DV Sremič
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Odličja bodo vseeno prejeli
SROMLJE – V Društvu vinogradnikov Sromlje so bili še ne tako
dolgo nazaj prepričani, da bodo tudi letos uspešno izvedli
zaključno prireditev 8. Festivala posavskih vin Sromlje 2020, a
so jih trenutne razmere prisilile, da so morali prireditev odpovedati. Kljub temu so v DV Sromlje odločeni, da bodo vse ostale aktivnosti v sklopu festivala realizirali tudi letos, tako da bodo vinogradniki prejeli vse informacije, ocene ter seveda tudi odličja
in nagrade za svoja vina, je zatrdil predsednik organizacijskega
odbora Ferdo Pinterič. Na letošnje ocenjevanje vin, ki so ga izvedli 6. marca, so prejeli skupno 104 vzorce. Ocenjevalna komisija na čelu s predsednikom dr. Dejanom Bavčarjem je najboljše
mesto v kategoriji beli bizeljčan PTP prisodila Mirku Kolarju z
oceno 17,00, ki je postal tudi šampion te sorte. Prvo mesto za laški rizling je s 17,53 točke osvojil Marjan Vevar. Pri sauvignonih
je prvo mesto – in s tem naziv prvaka sorte – doseglo vino Vilija Bosteleta z oceno 18,13. Prvo mesto v kategoriji rumeni muškat je pripadlo kar dvema pridelovalcema – Vinski kleti Martina in Janko Matjašič (tudi naziv šampiona in prvaka sorte) ter
Romanu Matjašiču (18,27). V kategoriji rdečih vin je prvo mesto
in s tem tudi naziv šampiona za vino rdeči bizeljčan PTP dosegla Vinska klet Martina in Janko Matjašič z oceno 17,03. Najboljšo
oceno za modro frankinjo je z 18,07 prejela Vinska klet Volčanšek, s tem pa tudi naziv šampiona. Šampion predikatnih vin oz.
najvišje ocenjeno vino posebne kakovosti je dosegel kerner – jagodni izbor Vinske kleti Martina in Janko Matjašič z 18,33 točke.
Skupno so podelili devet zlatih, 45 srebrnih in 46 bronastih medalj, izločeni so bili zgolj štirje vzorci. Kot splošni vtis ocenjevanja je Bavčar izpostavil presenetljivo dobro kakovost ocenjenih
vin in številčno prevlado belih nad rdečimi. »Pogoji za dozorevanje grozdja letnika 2019 sicer na tem področju niso bili idealni, še posebej se je to poznalo pri dokaj zgodnji trgatvi rdečega
grozdja. To pomeni, da je že kakovost grozdja in manjša fenolna zrelost omejila pridelavo rdečih vin najvišjih kakovosti. Posledično je bilo tudi letos manj vzorcev rdečih vin kot prejšnja
leta,« je pojasnil ter dodal, da je navdušila odsotnost glavnih bolezni vina in minimalno število izločenih vin. Samo štiri izločena
vina pomenijo do zdaj najboljši rezultat z ocenjevanj na Sromljah
in spodbuda za dobro delo naprej, je še menil Bavčar. Zaključek
predsednika ocenjevalne komisije je bil, da je letošnji nabor ocenjenih vin dosegel v povprečju boljše ocene kot prejšnje leto.
Komisijo pokuševalcev so splošno bolj navdušila bela kot rdeča
vina. Izpostaviti velja najbolje ocenjene predstavnike rumenih
muškatov in sauvignonov. Sicer dokaj stroga komisija je izločila res minimalno število vzorcev, pa še od teh se jih večino lahko popravi.
R. R.

Lekšetovo je nasledila Kovačičeva
KRŠKO – V Planinskem društvu Videm Krško so 27. februarja opravili zbor članov, na katerem so se slednji seznanili z delovanjem društva.

Zahvala predsednici za minulo delo
Po besedah dosedanje predsednice Irene Lekše so z delovanjem
društva lahko zadovoljni. Aktivni so bili najmlajši ciciplaninci,
mladinski odsek, ostali člani, skupina starejših planincev in turno-kolesarski odsek. Uredili in prenovili so okolico koče na Grmadi,
organizirali nekaj tradicionalnih prireditev, dva planinska tabora in sodelovali v akcijah Občine Krško. V letu 2019 je bil organiziran skupno 101 izlet, ki se ga je udeležilo 2759 članov. Članstvo v društvu raste.
Načelnik mladinskega odseka Tone Zakšek je 19 aktivnim osnovnošolcem podelil zlata, srebrna in bronasta priznanja Mladi planinec. Sicer pa je bil zbor članov tudi volilni. Člani so izglasovali razrešnico članom upravnega odbora, nadzornega odbora in
častnemu razsodišču. Zatem je bil izvoljen nov upravni odbor
s predsednico Jasmino Kovačič na čelu, v njem pa so še Božo
Kosalec, Erna Kolar, Verena Lavrenčič, Irena Lekše, Drago Kramar, Tone Zakšek, Stane Mirtič, Vojko Omerzel, Alenka Špan in
Andrej Martinčič. Novoizvoljena predsednica Kovačičeva se je v
kratkem nagovoru zahvalila za zaupanje in poudarila, da se bo v
štiriletnem mandatu trudila, da kočo na Grmadi čimprej odprejo
za javnost. Verjame tudi, da se bo okrepilo sodelovanje z osnovnimi šolami in srednjo šolo v Krškem, saj sta v upravnem odboru
dva nova člana, ki bosta aktivo pristopila k delovanju mladinskega odseka, pri organizaciji taborov za mlade in turno-kolesarskih izletov. Lekšetova, ki je društvo vodila 15 let, se je tesnim sodelavcem zahvalila s prisrčnim darilcem. Potem ko so delovanje
društva komentirali in pohvalili še povabljeni člani iz sosednjih
posavsko-zasavskih planinskih društev, se je druženje nadaljevalo pozno v noč. 
P. P./vir: PD Videm Krško
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Srečali so se s partnerji
v projektu INNO INDUSTRY
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Termoelektrarni Brestanica
priznanje za poslovno odličnost
BRESTANICA – Termoelektrarna Brestanica d. o. o. je kot prvo podjetje iz Posavja in prav tako kot prvo
podjetje iz proizvodnega dela celotnega elektroenergetskega sektorja prejelo nagrado za poslovno odličnost, ki ga podeljuje Javna agencija za spodbujanje podjetništva Spirit Slovenija.

Udeleženci srečanja partnerjev v projektu
KREMS, POSAVJE – Predstavnici Regionalne razvojne agencije
Posavje sta se med 3. in 5. marcem v avstrijskem kraju Krems
udeležili srečanja partnerjev ter prvega študijskega obiska projekta INNO INDUSTRY v okviru programa INTERREG EUROPE.
Srečanje je bilo sestavljeno iz dveh delov. Prvi je bil srečanje partnerjev, na katerem so se partnerji seznanili s trenutnim stanjem
na projektu, delovnimi nalogami ter splošnimi navodili za izvajanje projekta, ki so bili podani s strani vodilnega partnerja RRA
Posavje. Tako so bile prvi dan predstavljene SWOT analize na področju grozdenja in industrije 4.0., ki so jih partnerji pripravili v
prvem semestru ter bodo osnova za skupno analizo vseh desetih
partnerskih držav in kasnejšo pripravo akcijskih načrtov. Drugi
del je bil namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks med partnerji. Tako je bilo predstavljenih kar osem dobrih praks iz sedmih različnih držav (House of Digitalization in Cluster program
Spodnje Avstrije, madžarski Showcase factory, latvijski ekosistemski pristop, španska platforma In4Wood, švedski Kick start
koncept ter uporaba javno dostopnih podatkov »open data« v
lokalnih upravah v Združenem kraljestvu).
Regionalna razvojna agencija je skupaj s predstavnico Slovenskega podjetniškega sklada Viljenko Godina predstavila sistem
vavčerjev, ki jih razpisuje SPS. Partnerji, ki še ne poznajo sistema
vavčerjev, so bili nad predstavljenim primerom navdušeni in že
izrazili zanimanje, da bi le-tega prenesli v svojo državo. Naslednje partnersko srečanje in študijski obisk bo predvidoma potekal zadnji teden v maju na Švedskem.

P. P./vir: RRA Posavje

Tomislav Malgaj, ki zasluge
za priznanje pripisuje vsem
zaposlenim, ki si vsak dan prizadevajo za izboljšave na vseh
področjih in verjame, da imajo znanje in voljo, da dosežejo še višjo stopnjo poslovne
odličnosti.

»S številom prejetih točk (več
kot 400) smo tudi med najvišje
ocenjenimi podjetji iz elektroenergetskega sektorja Republike Slovenije, ki so se do sedaj potegovala za to prestižno
priznanje. S tem priznanjem
Termoelektrarna Brestanica
dokazuje svojo izredno delovanje,« so po prejemu nagrade sporočili iz Brestanice.

Odličnost ni enkratno dejanje
ali dosežek, temveč način življenja, tako posameznika kot
organizacije in države, je bila
zaključna misel podelitve najvišjega državnega priznanja
za poslovno odličnost v lanskem letu, so v elektrarni zapisali v sporočilu za javnost.
Termoelektrarna Brestanica
je na javnem razpisu agencije Spirit Slovenija sodelovala v kategoriji podjetij z manj
kot 250 zaposlenimi v javnem
sektorju in dosegla več kot 400
točk. Družba Lotrič Meroslovje pa je v kategoriji organizacij
z manj kot 250 zaposlenimi v
zasebnem sektorju prejela več
kot 550 točk od možnih 1000.
Obe družbi sta prejeli medna-

Nagrado je v imenu TEB prevzel direktor Tomislav Malgaj.
rodno veljavni certifikat EFQM
– Termoelektrarna Brestanica
s štirimi zvezdicami in Lotrič
Meroslovje s petimi, ki ga bosta lahko uporabljali tri leta.
Glavni namen nagrade za poslovno odličnost je sicer podpiranje in spodbujanje stalnih
izboljšav, napredka ter izmenjave dobrih praks in znanja
ter zvišanje konkurenčnosti
organizacij. Postopek temelji
na evropskem modelu odličnosti EFQM. Postopek podelitve priznanja se je začel z ob-

javo razpisa v uradnem listu.
Prejete vloge je ocenila skupina neodvisnih ocenjevalcev,
ki jo je določila razsodniška
skupina. Postopek ocenjevanja je med drugim vključeval
večdnevni obisk v podjetju, v
sklopu katerega je ocenjevalna skupina izvajala intervjuje
z zaposlenimi v podjetju. V zaključku ocenjevanja so na podlagi vseh zbranih podatkov in
predpisane metodologije pripravili končno oceno. Na pridobitev certifikata je bil seveda ponosen tudi direktor TEB

Na podelitvi priznanja so sicer
spregovorili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, direktorica
agencije za spodbujanje podjetništva Spirit Slovenija Ajda
Cuderman in direktor podjetja Lotrič Meroslovje, ki so poudarili, da poslovna odličnost
predstavlja temelj oziroma izhodišče za dober konkurenčni
položaj podjetij. Kot je poudaril Počivalšek, je doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti neločljivo povezano
z učinkovitostjo poslovanja in
trajnostnimi strateškimi transformacijami, za kar bo ministrstvo letos namenilo predvidoma 12 milijonov evrov, pa
tudi z digitalno transformacijo podjetij.

P. P./vir: TEB

Na jedilnike več domače hrane

KRŠKO – Na videmski tržnici je 9. marca potekala prva posavska kmetijska borza pod naslovom »Iz kmetije na krožnik«. Dogodek so z namenom, da omogočijo neposredno soočenje kmetijskih pridelovalcev z gostinci in tistimi, ki skrbijo za javna naročila v javnih zavodih, pripravili v Centru za podjetništvo in turizem.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.

vam
PEPonujamo
Dobrova, tel.:
01več
24 zanimivih
25 135; PE možnosti
KRŠKO, tel.:oglaševanja.
07 49 88 385;
www.eurogarden.si in www.rotar.si
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

Kot je pojasnila direktorica
Centra za podjetništvo in turizem Kristina Ogorevc Račič,
je ideja o borzi kmetijskih pridelkov nastala v okviru projekta Okusi Posavja. »Pobudo so dali gostinci, ker si želijo
dvigniti kakovost svoje ponudbe. Živimo v pokrajini, v kateri
imamo pestre kmetijske panoge in pridelke ter izredno dobre pogoje, da se povežeta primarna pridelava in gostinci.
Seveda pa se že vrsto let trudimo, da bi dvignili tudi kakovost hrane v javnih zavodih,
zato smo povabili tudi predstavnike šol in občin, ki pripravljajo javna naročila za šole.
Verjetno vse šole še niso izpolnile kvote 20 % lokalno pridelanih živil preko javnih naročil,« je pojasnila. Prepričana je
tudi, da imamo v Posavju dovolj pridelkov, da bi tudi posamezni pridelovalci lahko kandidirali tudi v drugih sklopih
javnih naročil, zlasti pri nabavi sadja in zelenjave. Vabilu na
borzo se je odzvalo kar okoli
35 ponudnikov raznih pridelkov in izdelkov, od zelenjave
in sadja, mesa in rib, mleka in
mlečnih izdelkov, medu, moke,
sokov, vina itd., nekaj manj pa
je bilo predstavnikov gostincev in šol. Tako eni kot drugi
so pozdravili idejo in izvedbo

gostinci, dogodek pa se mu je
prav tako zdel dobrodošla priložnost za spoznavanje novih
potencialnih kupcev njihovega sadja in sokov. Seveda si
tudi on želi, da bi bilo lokalnega sodelovanja še več: »Veliko
se govori v tej smeri, premalo
pa je konkretnih korakov. Če je
volja, bi se kljub omejitvam v
predpisih dalo še marsikaj narediti.«

Ob stojnici kmetije Kranjc iz Budne vasi
dogodka, saj je obojim težko
samostojno iskati bodisi odjemalce bodisi ponudnike lokalne hrane.

Priložnost za spoznavanje

Suzana Wallner, ki na Blanci nadaljuje družinsko tradicijo Ribogojstva Pavlič je povedala, da so »taki dogodki za
nas odlične priložnosti, da naredimo nekaj na promociji in
da nas ljudje spoznajo«, s tem
pa bo več možnosti, da sveža
lokalna riba pride na krožnike v gostinskih lokalih in javnih zavodih. Meni, da so lokalni izdelki v Posavju čedalje bolj
prepoznani in cenjeni oz. da se

upošteva tudi (lokalna) kvaliteta, ne le cena. Podobno je
menila Cilka Kranjc iz Budne
vasi pri Šentjanžu, kjer se na
kmetiji ukvarjajo predvsem s
predelavo mleka. »Veliko šol,
vrtcev in drugih javnih ustanov se je že odločilo, da sodeluje z nami, nekateri pa se za to
še niso odločili, zato upam, da
bo ta dogodek še koga spodbudil k temu. Vsem bi položila na
dušo, naj dajo na jedilnike hrano, za katero vedo, da je pridelana doma, kar je v današnjem
času zelo pomembno,« je poudarila Kranjčeva. Sadjar Andrej Kovačič z Dramlje pri Bizeljskem prav tako že sodeluje
z nekaterimi javnimi zavodi in

Na Občini Sevnica so v okviru
zelenih javnih naročil že zapolnili omenjeno kvoto 20 %
pri lokalnih dobaviteljih. Kot
je dejala Mateja Cvetkovič, ki
na občini skrbi za javna naročila, si želijo, da bi se ta odstotek povišal vsaj na 35 %, saj je
primernih dobaviteljev v lokalnem okolju dovolj. Ponudbo na borzi so si ogledali tudi
nekateri gostinci. »Nekaj že sodelujemo z lokalnimi pridelovalci, si pa želimo delež lokalno pridelane hrane na naših
jedilnikih še povečati, zato sem
zelo vesel tega dogodka, da se
lahko na enem mestu spoznamo s ponudniki,« je povedal
Franc Les iz družinske gostilne na Čatežu ob Savi. Na CPT
Krško pravijo, da bodo podoben dogodek, v kolikor bo interes zanj, še ponovili.

Peter Pavlovič
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Pester rastlinski in živalski
svet ob posavskih vodah
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POSAVJE – V Posavskem vodnem krogu smo v minulih letih obdelali že vrsto tem, povezanih s posavskimi
vodami, tako nadzemnih kot podzemnih, tokrat pa smo se odločili, da pozornost posvetimo predvsem rastlinskemu, pa tudi živalskemu svetu v (ob)vodnem prostoru posavskih tekočih in stoječih voda. Za strokovne odgovore in pojasnila smo prosili univ. dipl. biologinjo Barbaro Kink, vodjo novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave, ki pokriva tudi območje Posavja.

Barbara Kink, doma s Trebeža pri Artičah, je po izobrazbi univerzitetna diplomirana
biologinja in profesorica biologije. Takoj po diplomi se
je leta 2009 zaposlila na Zavodu za varstvo narave, območni enoti Novo mesto, kjer
je najprej delala na naravovarstvenih projektih Viri življenja in Wetman, vzporedno
pa tudi javno službo s področja ohranjanja narave na
območju Dolenjske, Bele krajine in dela Posavja (občina
Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki). Z letom 2014 je
postala vodja enote.
Ko govorimo o rastlinstvu in
živalstvu v (ob)vodnem svetu posavskih rek (Sava, Krka,
Sotla, Mirna, Sopota …), je treba najprej povedati, da je večina posavskih rek v svojem spodnjem, uravnanem toku počasi
tekočih. »Izjema je reka Sava,
ki je na odseku, kjer še ni hidroelektrarn, še hitro tekoča.

Podobno je s pritoki – hitrotekoči so le povirni deli na Gorjancih in Posavskem hribovju,«
pravi Barbara Kink. Kot pojasnjuje, je bil uravnan posavski
svet v preteklosti pod velikimi pritiski, saj so bili vodotoki
regulirani in uravnani. »Kljub
temu pa je ob vodotokih ostal
ozek pas grmovno-drevesne
obrežne zarasti (npr. vrba, jelša, hrast, leska), ki je izrednega pomena, saj varuje brežine pred erozijsko močjo vode,
zmanjšuje segrevanje vode,
blaži močne vetrove, predstavlja filter za snovi, ki se stekajo v vodotok …« dodaja.

Na rastlinje vplivajo naravni
in človeški dejavniki

Reke se razlikujejo po zastopanosti vodnega rastlinja –
tako jih je v reki Savi manj, saj
v njej lahko rastejo le rastline,
ki so dobro prilagojene na hiter vodni tok; v reki Krki pa je
zaradi upočasnjenega toka in
boljših razmer za ukoreninjanje rastlin več (npr. plavajoča vodna zlatica, dristavci, navadni rogolist, žabji las, vodni

Plavajoča vodna zlatica

V obvodnem svetu živijo številne rastline in živali (foto: M. M.).
mah): »Reka Krka je prav po- v vodotokih vplivajo številsebna zaradi lehnjakotvor- ni dejavniki: svetloba, hitrost
nosti, to je procesa izločanja in pretok vode, globina vode,
apnenca iz vode pod posebni- raztopljena hranila v vodi, semi pogoji, ki poteka v poveza- stava tal, struktura brežin ...
»Prav tako imajo vpliv dejavvi z vodnim rastlinjem.«
nosti v prostoru, predvsem
Na razvoj rastlinstva ob in kmetijske in vodarske aktivnosti, ki navadno vsaka s svoje strani zmanjšujejo obrežni
pas,« pravi Kinkova in poudarja pomen odnosa pribrežnega
lastnika. V zadnjem času obrežni pas ponovno soustvarja
bober, o čemer pa še v nadaljevanju. Skratka, vsak vodoPlavajoči dristavec
tok, posebej večja reka, je svoj
ekosistem in ima svoje značilnosti, ki so medsebojno povezane in drugačne od drugih vodotokov.

Žabji las

Kaj pa jezera, bajerji in ribniki? Posavje je revno z naravnimi stoječimi vodami, skoraj
vse so sekundarnega nastanka
– gramoznice, glinokopi, aku-

Pripravo jedi obogatijo z ljudsko pesmijo

mulacije za namakanje, odgovarja naša sogovornica: »Ne
glede na to pa so s sukcesijskimi procesi postale pomemben element posavske krajine
in pomemben življenjski prostor za biodiverziteto, vezano
na vodo. Stoječe vode se seveda razlikujejo po rastlinstvu
od tekočih voda, v njih rastejo
vrste, kot so npr. rogoz, navadni trs, šaši, ločje, vodna leča,
vodna perunika …«

nih vrst šašev, trstičja, vodne
perunike in ločkov tu uspevajo tudi redke in ranljive vrste,
vezane na ogrožene močvirne
ekosisteme: navadna vodna lečica, navadna streluša, lasasti
dristavec, dolgolistna ostrica, močvirska grebenika, krhka hrbtoresa, orhideja močvirska kukavica, poletni veliki
zvonček in navadni kačji jezik. Obstoj vseh je odvisen od
ohranjanja obstoječega vodnega režima in ekstenzivne košnje,« pove Kinkova o tem dragocenem območju Posavja.

Življenjski svet živalskih vrst

Rogoz

Pokritost vodnega in obvodnega prostora z rastlinami
predstavlja osnovne pogoje
za nekatere vodne in obvodne živalske vrste; pomembna je za kačje pastirje, dvoživke, ribe, vlagoljubne metulje,
na vodo vezane ptice in sesalce. Rastlinstvo lahko predstavlja prehransko bazo, življenjski prostor, skrivališče, mesto
za odlaganje jajc itd. Posebno

Vodna leča

Dragoceno območje Jovsov

Med dvoživkami je najbolj
pogosta žaba (foto: P. P.).

Med posavskimi mokrišči je
znano območje Jovsov, slabih 5
km2 velika poplavna ravnica ob
reki Sotli. Tamkajšnje naravne
razmere ustvarja visok nivo
podtalnice, vodni režim reke
Sotle in zaledni izviri. »Danes
v Jovsih prevladujejo močvirna in vlažna travišča, prepredena s pasovi obrežne vege-

omembo si zasluži bober, ki je
v zadnjih desetletjih ponovno
naselil naše vodotoke in v rečnih ekosistemih postaja ključna vrsta, saj s svojo vsestransko aktivnostjo, ki vključuje
podiranje dreves, obgrizovanje obrežne zarasti, kopanje
brlogov in stečin v bregove in
gradnjo jezov na manjših pri-

Pomemben del njihove dejavnosti so kuharski tečaji in
predavanja. »V okviru projekta Riba je IN smo se razveselile
kuharske delavnice, v kateri smo pridobile nova znanja in
ideje, kako obogatiti dnevne obroke z jedmi iz rib, saj so lete pomemben vir zdravega prehranjevanja,« pojasni Žugičeva
in doda, da imajo v društvu tudi skupino ljudskih pevk, ki bo
prihodnje leto obeležila 25 let neprekinjenega delovanja.
»Vsako leto pripravimo koncert Pa zapojmo eno po … Z njim
gostujemo po vaseh v naši občini in tako pripomoremo k
ozaveščanju o dragocenosti prenašanja zgodb ter ljudskega
izročila iz roda v rod. Ti dogodki so tudi priložnost za druženje
in morda bodo na pogostitvah, ki jih ob različnih dogodkih
pripravimo skupaj z vaščani, med dobrotami tudi ribje jedi,«
še pove.

naročena objava

Leta 1995 je bil v Kostanjevici na Krki ustanovljen Aktiv kmečkih žena Pod Gorjanci, ki se je ob ustanovitvi občine preimenoval v Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki. Društvo, ki ga
od leta 2012 vodi Anica Žugič, sestavlja petdeset žensk.

V zadnjih desetletjih je naše vodotoke ponovno naselil bober,
ki za sabo pušča takšne sledi (foto: R. R.).

Društvo ima tudi svojo pevsko skupino

Projekt Riba je IN je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

tacije, grmišči in osamelimi
glavatimi vrbami, dobi in jelšami, ki predstavljajo življenjski prostor številnim ogroženim rastlinskim in živalskim
vrstam, še posebej pticam in
dvoživkam. Izjemne naravne razmere ter mozaičnost so
posledica tradicionalnega načina kmetovanja. Poleg običaj-

tokih aktivno spreminja njihov značaj. »S stališča narave so tovrstne spremembe do
neke mere blagodejne, saj se
tako krepi največkrat močno
osiromašen obrežni pas, ki ga
je človek zlasti v kulturni in urbani krajini močno skrčil,« še
dodaja biologinja.
nadaljevanje na str. 10

POSAVSKI VODNI KROG

Pester rastlinski in živalski svet
ob posavskih vodah
nadaljevanje s str. 9
Na rastlinstvo
in živalstvo ob
vodah seveda
s svojimi posegi vpliva človek,
ki s svojo prisotnostjo in dejavnostjo spreminja in vpliva
na naravo ter jo
tudi prireja svojim potrebam. Na rastlinski in živalski svet ob vodah s
Vodni ekosiste- svojimi posegi vpliva človek (foto: M. M.).
mi so pod še posebej velikim pritiskom: »Človek je od nekdaj
močno vezan na vodo, hkrati pa je skozi zgodovino človek močno omejeval rečni prostor in razlivne površine vodotokov. Številni vodotoki so bili zregulirani, kmetijske površine so prisotne do
roba vodotokov, mesta z industrijo so se razvila ob vodotokih, v
zadnjem času pa močno narašča raba vode tako za namakanje,
rekreacijo, turizem in energetske namene, močan vpliv pa prinašajo tudi podnebne spremembe. Vse skupaj močno vpliva na
hidrološki režim, slabša se kvaliteta voda, voda se segreva, možnosti prilagajanja vodnih ekosistemov so okrnjene.«

Med invazivkami je posebnost vodna solata

Na območju Posavja in tudi ob
vodah so prisotne številne invazivne tujerodne vrste – to so
vrste, ki so bile naseljene na območje zunaj naravne razširjenosti in ki s širjenjem ogrožajo
ekosisteme, habitate in domorodne vrste. Japonski dresnik,
ambrozija, zlata rozga, rudbeki- Vodna solata
ja, oljna bučka so postale spremljevalke šibkega sloja obrežne
zarasti, pravi Kinkova, v vodotokih je že močno uspešna račja zel ali vodna kuga (Elodea
canadensis), trajnica z dolgimi
razvejanimi stebli, ki je k nam
prispela iz severne Amerike.
»Posavska posebnost je vodna Račja zel
solata (Pistia stratiotes), plavajoča vodna rastlina, ki uspeva le
v toplejši vodi. Pred dvema desetletjema se je pojavila v mrtvici
reke Save blizu Term Čatež in v rasni sezoni popolnoma prekrije
velik del vodne površine,« pojasnjuje strokovnjakinja in dodaja,
da so na tej mrtvici prisotne še druge invazivne tujerodne vrste:
avstralski rak rdečeškarjevec (Cherax quadricarinatus), nilski
ostriž (Tilapia sp.) ter želve rdečevratke in rumenovratke, ki so
prisotne tudi v več drugih stoječih posavskih vodah.

Peter Pavlovič, foto: arhiv ZRSVN

Ob svetovnem dnevu voda,
v soboto, 28. marca 2020,
organiziramo

ČISTILNO AKCIJO
»OČISTIMO OBČINO BREŽICE«
ZATO POZIVAMO VSA DRUŠTVA,
KRAJEVNE SKUPNOSTI
IN DRUGE ORGANIZACIJE,
DA SE NAM PRIDRUŽITE.
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Kakovost pitne vode na vodovodnih
sistemih v občini Brežice v letu 2019
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo
v občini Brežice. V letu 2019 smo s pitno vodo oskrbovali prebivalce iz sedmih
različnih vodovodnih sistemov: Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe, Mrzlavski Gaj–Stankovo–Vitovec in Bizeljsko, ki se z vodo napajajo iz 8 stalnih ter 5
rezervnih vodnih virov.
Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena in varna oskrba s pitno vodo ter zagotavljanje zdravstveno ustrezne
pitne vode.
Notranji nadzor je v prvem polletju 2019 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto), v
drugem polletju pa Eurofins ERICo d.o.o. Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP, vse faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika. Skupno je bilo odvzetih 252 vzorcev pitne
vode za mikrobiološke preiskave in 88 vzorcev za sanitarno-kemične preiskave. Neskladen je bil en odvzet vzorec, ki je bil kontaminiran
s koliformnimi bakterijami in s povišanim številom kolonij pri 22°C in 37°C. Vzrok je bila hišna vodovodna instalacija, zato smo izvedli obveščanje uporabnika in mu predpisali izpiranje interne vodovodne instalacije ter predlagali sanacijo hišne vodovodne napeljave.
Dezinfekcija vode s plinskim klorom oz. natrijevim hipokloritom je prisotna na vseh vodovodnih sistemih razen na vodovodnem sistemu Brežice. Potrebno je poudariti, da je voda po kloriranju kljub prisotnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna ter varna za uživanje. Doziranje in koncentracija prostega klora sta neprestano strokovno nadzorovani.
V okviru državnega monitoringa pitnih vod
v letu 2019 je bilo na vodovodnih sisteVodovodni
mih v občini Brežice odvzetih 36 vzorcev,
sistem
neskladen je bil en odvzet vzorec (s prisotnimi koliformnimi bakterijami). Izvedli smo BREŽICE
vse ustrezne ukrepe, kontrolni vzorec je bil MOKRICE
skladen.
SROMLJE
Pred leti odkrita kontaminacija z desetilatra- PIŠECE
zinom (metabolit pesticida atrazina) na vo- BIZELJSKO
dovodnem sistemu Sromlje se je zmanjšala KRIŽE
pod mejno vrednost. V letu 2019 desetila- STANKOVO
trazin v nobenem od odvzetih vzorcev ni doSkupaj 2019
segel mejne vrednosti 0,10 µg/L.

Mikrobiološke analize
Kemijske analize
Št.
Št.
U
%
NU
%
U
%
NU
vzorcev
vzorcev
174 173 99 %
1 0,57 %
60 60 100 %
0
25 25 100 % 0
0%
8 8 100 %
0
15 15 100 % 0
0%
5 5 100 %
0
13 13 100 % 0
0%
5 5 100 %
0
15 15 100 % 0
0%
6 6 100 %
0
4
4 100 % 0
0%
1 1 100 %
0
6
6 100 %
0
0%
3 3 100 %
0
252 251 100 % 1 0,40 %
88 88 100%
0

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
V primeru dežja
oziroma izrednih razmer čistilna akcija odpade.
Komunala Brežice - za čisto naravo!

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

U – ustrezen vzorec, NU – neustrezen vzorec
Na vodovodnih sistemih so bile v letu 2019
opravljene 4 analize na parazite, za katere Tabela 1: Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode v občini Brežice v lese ocenjuje, da lahko pomenijo nevarnost tu 2019
za zdravje ljudi. Neskladnih vzorcev ni bilo, zato se ne kaže potreba po izvajanju dodatne obdelave pitne vode.

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) v primerih potencialnih vplivov na
skladnost pitne vode obveščamo uporabnike na načine, navedene v spodnji tabeli:
Vzrok za obveščanje

Časovna opredelitev

Obvezni načini obveščanja

Obveščanje v primeru, ko je vzrok
neskladnosti pitne vode hišno
vodovodno omrežje ali njegovo
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v
sedmih dneh

1. osebno – neposredno v nabiralnik
2. elektronska pošta ali obvestilo preko telefona

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v dveh
urah (obvešča se vsak dan
do preklica)

1. lokalni radio – Veseljak, Radio Aktual, Studio D
2. predstavnik krajevne skupnosti
3. obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice
d.o.o. in Občine Brežice

Na začetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v 24 urah od
začetka oz. preklica ukrepa

4. aplikacija http://www.npv.si/
(obveščanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Obveščanje v primeru, kadar
se izvajajo ukrepi za odpravo
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v
enem dnevu

1. lokalni radio – Veseljak, Radio Aktual, Studio D
2. predstavnik krajevne skupnosti
3. obveščanje preko spletne strani
JP Komunala Brežice d.o.o.

Obveščanje v primeru odstopanja
od mejnih vrednosti kemijskih
parametrov in o pridobitvi
dovoljenja za odstopanje

Na dan pridobitve
dovoljenja, a najkasneje v
sedmih dneh

1. lokalni radio – Veseljak, Radio Aktual, Studio D
2. lokalni časopis Posavski obzornik
3. obveščanje preko spletne strani
JP Komunala Brežice d.o.o..

Letno obveščanje uporabnikov o
načinu obveščanja

Enkrat letno, v začetku
novega koledarskega leta

1. lokalni časopis Posavski obzornik
2. obveščanje preko spletne strani
JP Komunala Brežice d.o.o.
3. zadnja stran položnice

Obveščanje v primeru omejitve
ali prepovedi uporabe pitne vode

Za vreče za odpadke in rokavice poskrbimo mi!
Za več informacij nas kontaktirajte na telefonsko
številko 07 62 09 283 (Mateja Klakočar) ali
mateja.klakocar@komunala-brezice.si.

%

Letno poročilo o skladnosti pitne
vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. lokalni časopis Posavski obzornik
2. spletna stran JP Komunala Brežice d.o.o.
3. zadnja stran položnice
4. Aplikacija http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov
Po veljavni praksi bodo v posameznih primerih neposredno telefonsko obveščena podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode
moten proizvodni in delovni proces, kot so javni zavodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih
živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce, šole, dom upokojencev ...

naročena objava
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ČISTILNE NAPRAVE SBR REG
AMT PROJEKT d.o.o.
Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec proizvodov
za izgradnjo komunalne infrastrukture.
V naš prodajni program spadajo tudi biološke čistilne
naprave, ki so namenjene čiščenju odpadne vode iz
stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov
onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah,
gostinskih lokalih. Postopek čiščenja odpadne vode
poteka s tehnologijo SBR (Sequencingbatchreactor).
Izdelujemo male čistilne naprave od 5–200 oseb;
izdelujemo in izvajamo pa tudi inženiring na večjih
čistilnih napravah.
Čistilne naprave podjetja AMT PROJEKT so odobrene
s strani Gospodarske zbornice Slovenije.
PREDNOSTI









Učinek
čiščenja

95 %.

slovenski proizvod
30 let garancije na posodo
1 leto garancije na elektro opremo
hitra in enostavna montaža (majhna teža)
enostavno vzdrževanje
visoka učinkovitost čiščenja
odlično razmerje cena/kakovost
dokumentacija v skladu z zakonodajo

Več informacij na info@amtprojekt.si ali 08 200 75 57
AMT PROJEKT d.o.o.
Petrina 11, 1336 KOSTEL
PE: Alpska cesta 43, LESCE

www.amtprojekt.si

Voda in podnebne spremembe
Tema letošnjega svetovnega dneva voda (22. marec),
ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila leta 1992,
da bi z njim opozorila svet na
pomen vode in njenih omejenih zalog, so podnebne
spremembe. Napovedi podnebnih sprememb namreč
niso obetavne in so že pred
vrati, občutimo pa jih že tudi
pri nas.
Premalo se zavedamo, kako
zelo smo odvisni od vode in
da ta naravna javna dobrina
ni več vsem enako dostopna
ter da smo res lahko srečni, da
nam kvalitetna pitna voda priteče iz domače pipe. Ob tej priložnosti smo posavske komunalne službe povprašali, kako
je z našimi lokalnimi vodnimi
viri, ali se že čutijo vplivi podnebnih sprememb in kako se
bodo kot oskrbovalci s pitno
vodo prilagodili podnebnim
spremembam. Zaenkrat so si
še vse komunalne službe enotnega mnenja, da večjih vplivov
na lokalne vodne vire še ni zaznati, se pa že pojavljajo težave
z zagotavljanjem zadostne količine vode v sušnih obdobjih.

V sušnih mesecih že težave

Na Komunali Sevnica redno
nadzirajo kakovost vode na vodovodih v upravljanju pa tudi
na lokalnih javnih vodovodih, ki jih sicer ne upravljajo,
opravlja pa se nadzor nad ka-

Ribe na šolskih krožnikih
V okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih je potekala strokovno-izobraževalna ekskurzija, ki je ponudila ogled
dveh posavskih ribogojnic, ribje steze ter ideje za pripravo rib na šolskih krožnikih.

Naročnik objave: Občina Kršo

Eno manjših ribogojnic za valjenje iker ter gojenje ribjega zaroda
potočne postrvi do odrasle dobe, ko jih spustijo v naravno okolje,
ima RD Radeče v dolini potoka Sopota. Predsednik ribiške družine
Brane Zelič je dodal, da v zadnjem času namenjajo pozornost
tudi zeleniki, majhni ribi, ki živi v jatah v počasi tekočih in stoječih
vodah. V največji sladkovodni ribogojnici v Sloveniji, ki ima eno
izmed lokacij na potoku Studena pri Kostanjevici na Krki, kjer ima
izvirska voda konstantno temperaturo okoli osem stopinj Celzija,
gojijo sedem vrst rib: postrvi šarenke, potočne postrvi, potočne
zlatovčice, sulca, soma, sibirskega jesetra in krapa.

V bližini radeškega ribiškega doma na Hotemežu je potekal
ogled poteka ureditve bajerja.
V nadaljevanju poti je ribjo stezo pri HE Arto – Blanca, kjer je
družba HESS postavila tudi opisne table z 32 vrstami rib, ki
potujejo gorvodno in dolvodno po Savi, predstavil predsednik RD
Sevnica Sandi Kosmač. Povedal je, da je del ribjega prehoda ob
hidroelektrarni sonaraven ter podoben naravnim razmeram z ne
prehitrim vodnim tokom, da ribe lažje priplavajo do svojih drstišč.
Udeleženci strokovno-izobraževalne ekskurzije
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Udeleženke in udeleženci strokovno-izobraževalne ekskurzije so
okusili tudi ribje jedi, ki bi lahko bile na šolskih krožnikih.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Krško.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020,
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

kovostjo vode. Z leti se je tako
kakovost vode v občini Sevnica zelo izboljšala. Pravijo, da
že opažajo spremembe v izdatnosti vodnih virov v njihovem
upravljanju. Upravljajo z manjšimi vodnimi viri – izviri podzemne pitne vode in na drugi
strani z večjimi – vrtinami, ki izkoriščajo vodonosnik podzemne vode. »Že sami vidimo, da so
manjša zajetja bolj podvržena
vremenskim spremembam in

stabilnimi vodnimi viri z izjemno zalogo pitne vode. Zajetje v Glogovem Brodu ima denimo vodni potencial 3.910.000
m3 pitne vode na leto z največjo zmogljivostjo 130 l/s. Pravijo, da je trenutno izjema le en
površinski vodni vir, ki ga občasno pesti zmanjšana izdatnost oziroma le-ta občasno ne
zadostuje potrebam. Tako pravijo, da tudi v bodoče razpoložljiva izdatnost vodnih virov na

Foto: M. Mirt
je njihova izdatnost odvisna
od količine padavin, zato
tudi opažamo nihanja skozi
leto. Najnižja izdatnost je v
poletnem in pozno poletnem
času, saj pomanjkanje padavin
vpliva na izdatnost z določeno
zakasnitvijo, kar pa je odvisno
tudi od samega zajetja,« so
sporočili.

Podobno opažajo tudi v družbi
Kostak, ki skrbi za vodne vire v
občinah Krško in Kostanjevica
na Krki. Pravijo, da se občasno,
v sušnih poletjih, pojavijo težave z zagotavljanjem zadostnih
količin pitne vode pri manjšem
vodovodu Premagovce. Načrpane količine pitne vode za
potrebe oskrbe občanov občin
Krško in Kostanjevica na Krki,
ki so priključeni na javni vodovod, so v obdobju zadnjih petih let približno enake, okoli
2.000.000 m3 na leto, in predstavljajo nekaj več kot 40 % dovoljenega odvzema pitne vode
iz vodnih virov v upravljanju. Iz
Kostaka so nam še sporočili, da
je kakovost vode, ki jo zajemajo
oz. črpajo iz lokalnih vodnih virov v vodovodno omrežje, dobra, le pri kraških zajetjih prihaja zaradi vremenskih vplivov
občasno do manjših odstopanj,
ki pa jih uspešno obvladujejo s
pripravo vode s filtracijo. Posebej spremljajo tudi stanje podtalnice na Krškem polju, kjer
zaradi vpliva človeka (intenzivno kmetovanje, odlaganje odpadkov ipd.) prihaja do vpliva
na kakovost vode, saj še vedno
zaznavajo višje koncentracije
pesticidov in nitratov v vodi.
Špela Arh Marinčič, vodja vodovoda in kanalizacije v družbi Kostak, je izpostavila nujno
zaščito vodnih virov: »Želimo
si, da bi z vodovarstvenimi območji lahko ustrezno zaščitili
naše vodne vire, katerih kvaliteta je ogrožena, zato nestrpno
pričakujemo novo Uredbo o
zaščiti vodnih virov na območju naših občin.«
Na Komunali Brežice se lahko pohvalijo, da so ena redkih občin, ki razpolagajo z zelo

območju občine ni zaskrbljujoča. Sicer pa tudi sami ugotavljajo, da je treba delati predvsem
na ohranjanju kakovosti pitne
vode, saj zaloga vode ne pomeni dosti, če le-ta ni kakovostna
oziroma ni primerna za uporabo zaradi kontaminacije s kemičnimi polutanti.

Rešitev so globinski viri

In kako se komunale, kot oskrbovalci s pitno vodo prilagajajo podnebnim spremembam?
Kot je bilo že omenjeno, na
Komunali Sevnica rešitve iščejo v iskanju globinskih vodnih virov. »Za neko obdobje to
predstavlja bolj varno oskrbo s
pitno vodo kot površinska zajetja. Cilj lokalne skupnosti in
nas je, da na izdatne globinske
vodne vire prevežemo lokalne
javne vodovode, ki se oskrbujejo iz površinskih zajetij. Tako
bi upravljali manj vodovodov,
vendar večjih, na katerih se
tudi lažje zagotavlja kakovost
vode z ustrezno pripravo vode
pred distribucijo,« pojasnjujejo. Splošno znano je in tudi glede na njihove izkušnje lahko
rečejo, da je kakovost vode iz
globinskih vrtin dosti bolj stabilna kot kakovost bolj površinskih zajetij pitne vode. »Res
je, da je vrtin manj, več je zajetij, še zlasti na lokalnih javnih
vodovodih. Vendar pa je naša
naloga ohranjati prav vse aktivne vodne vire z zadovoljivo
izdatnostjo in kakovostjo surove vode, saj se v prihodnosti
zaradi podnebnih sprememb
in večje onesnaženosti obetajo spremembe tako z vidika količin razpoložljive pitne
vode kot tudi z vidika kakovosti vode. Vsak vodni vir bo dobrodošel,« povedo na Komunali Sevnica.
V Brežicah pravijo, da je za
takšne vodonosnike, kot so tu,
najprej pomembna predvsem
letna količina padavin in ni toliko pomembna njihova razporeditev. »Kot smo že navedli, so
vodni viri v občini Brežice izdatni in zanesljivi, kar pomeni,
nadaljevanje na str. 12
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Voda in podnebne spremembe
nadaljevanje s str. 11
da so vodonosniki ob zdajšnji izkoriščenosti polni, tako da dejansko le majhen del padavin dopolni vodonosnik, ostale padavine površinsko odtečejo v vodotoke. Kot izvajalci oskrbe s pitno vodo nenehno spremljamo količinsko in kakovostno stanje
zalog pitne vode, glede na pridobljene podatke pa bomo ustrezno ukrepali. Eden izmed stalnih ukrepov, ki ga nenehno izvajamo, je seveda zmanjševanje vodnih izgub. Največji vpliv na vodne izgube ima stanje distribucijskega omrežja, zato z lastnikom,
Občino Brežice, poskušamo vodovodno omrežje obnavljati v čim
večjem obsegu. Kot mikro ukrep pa lahko navedemo izboljševanje odzivnosti na pojav vodovodnih okvar ter njihovo hitro sanacijo,« so nam razložili.
Iz družbe Kostak sporočajo, da se kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo pripravljajo na vplive podnebnih sprememb v sodelovanju z lastniki komunalne infrastrukture, v prvi fazi z načrtovanjem rezervnih vodnih virov in gradnjo druge potrebne
infrastrukture (za pripravo vode, za zagotavljanje zadostnih količin vode) ter zagotovitev potrebne opreme za izvajanje oskrbe s pitno vodo v času izrednih razmer. Predvidene so tudi povezave med posameznimi vodovodnimi sistemi. Kot ugotavljajo, je
zelo pomembno usposabljanje zaposlenih na vodovodu za ukrepanje v izrednih primerih, povezave s predstavniki Civilne zaščite, obveščanje uporabnikov o varčni rabi vode, prepovedi rabe
vode za določene namene ipd.

VARČUJTE Z VODO, ENERGIJO IN DENARJEM,
NE S KAKOVOSTJO IN ODGOVORNOSTJO DO NARAVE.
Privoščite si zanesljive in cenovno ugodne čistilne naprave in sisteme za deževnico.

Čistilna naprava
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške
kakovosti, ki poskrbi za družinski
proračun in okolje.

Ponikalni sistemi

Z uporabo deževnice lahko
prihranite do 50 % pitne vode.

Ponikalni sistemi so
učinkoviti, lahki ter
omogočajo
enostavno
montažo.
Cenovno so
postali zelo dostopni.

In denarja. Priporočamo
vam uporabo brezplačne
deževnice za pranje
avtomobila, splakovanje
WC-ja, pranje perila in
zalivanje vrta.

Visok učinek čiščenja, v rezervoarju
ni električnih komponent.
Praznjenje le enkrat
na tri leta, nizka
poraba energije
in minimalno
vzdrževanje.
Rezervoar je
povozen.

Seveda ne smemo biti preveč črnogledi in moramo že danes tudi
na lokalni ravni poskrbeti za prilagoditev na globalne spremembe, z malimi koraki in velikim zgledom, da bo tudi našim zanamcem dana takšna sreča, da si bodo lahko 'živo' in kvalitetno vodo
natočili iz domače pipe in lokalnih vodnih virov.

Bojana K. Rožman

Deževnica

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer
se v iztočnih odpadnih
vodah pojavljajo masti
ali olja.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vpliv akumulacij hidroelektrarn
na temperaturo reke Save

www.he-ss.si

Podnebne spremembe, globalno segrevanje, toplotne obremenitve … Problemi, ki niso več samo »možen scenarij v prihodnosti«, ampak dejstvo, s katerim se
že soočamo in se moramo z ustreznimi ukrepi nanj čimprej odzvati in prilagoditi.

Na podlagi meritev v obstoječih
akumulacijskih bazenih, prosto
tekoči reki pred izgradnjo HE in
akumulacijskih bazenov ter modelskih analiz, izvedenih od leta
2003 naprej, ugotavljamo, da
akumulacijski bazeni ugodno
vplivajo na toplotne razmere
v reki Savi, in sicer zaradi dokazane toplotne slojevitosti* akumulacijskih bazenov.

Graf v nadaljevanju prikazuje
izmerjene dnevne temperature vode na primerljivih lokacijah in v primerljivih meteoroloških pogojih na dan 23. 7.
2007, torej pred izgradnjo HE
Arto – Blanca in Krško ter vzpostavitvijo pripadajočih akumulacijskih bazenov, ter na dan
10. 8. 2015, to je po izgradnji HE Arto – Blanca in Krško ter
vzpostavitvi pripadajočih akumulacijskih bazenov, ko so bile
v spodnjevsavski verigi že štiri
hidroelektrarne in akumulacijski bazeni.
Iz podatkov, prikazanih na
spodnjem grafu, lahko razberemo, da so v primerljivih pogojih
dnevne izmerjene temperature reke Save pred vzpostavitvijo akumulacijskih bazenov HE
Arto – Blanca in HE Krško viš-

je kot po izgradnji, kar potrjuje
uvodoma navedeno, da toplotna slojevitost akumulacijskih
bazenov omogoča intenzivnejšo in zakasnjeno toplotno
izmenjavo med reko in ozračjem, zaradi česar so spremembe temperature vode zaradi
segrevanja vode v vročih poletnih dneh manjše.
Pozitiven vpliv akumulacijskih bazenov na omejevanje
pregrevanja reke Save je razviden tudi iz rezultatov meritev
temperature vode v akumulacijskih bazenih HE Boštanj, HE
Arto – Blanca in HE Krško iz let
2013–2018, ki se izvajajo v sklopu monitoringa stanja površinske vode v akumulacijskih
bazenih HE. V tabeli v nadaljevanju so prikazani minimumi,
maksimumi, povprečja in me-

diane rezultatov teh meritev.
Najvišje povprečje je ugotovljeno pri akumulacijskem bazenu
HE Arto – Blanca, najvišja mediana pa pri akumulacijskem

zadnjem dolvodnem akumulacijskem bazenu v verigi – HE
Krško, kar potrjuje vpliv akumulacijskih bazenov na omejevanje pregrevanja reke Save.
Pozitiven vpliv akumulacijskih

Prikaz minimumov, maksimumov, povprečij in median rezultatov meritev temperature vode (°C)
HE
maksimum
minimum
povprečje
mediana

HE Boštanj
21,2
7,3
14,3
13,5

bazenu HE Boštanj. V obeh
primerih niso bile ugotovljene
najvišje vrednosti povprečij in
median pri, v tistem trenutku,

HE Arto - Blanca
22,9
7,3
14,9
13,3

HE Krško
22,7
7,2
14,8
12,9

bazenov potrjujeta tudi do sedaj izmerjena najvišja temperatura vode (maksimum) v akumulacijskem bazenu HE Arto

– Blanca in najnižja temperatura vode (minimum) v akumulacijskem bazenu HE Krško.
Na podlagi primerjav meritev temperature vode v času
pred in v času po vzpostavitvi akumulacijskih bazenov HE
ter primerjave rezultatov meritev temperature vode v sklopu monitoringa stanja površinskih voda lahko zaključimo,
da akumulacijski bazeni HE
ne predstavljajo toplotne obremenitve reke Save. Ravno
nasprotno, zaradi toplotne
slojevitosti, ki je dokazano prisotna v akumulacijskih bazenih, se segrevanje površinske
vode na odseku spodnje Save
zmanjšuje.

* Toplotna slojevitost je pojav ustvarjanja specifičnih plasti na različnih globinah vodnega telesa, ki
se med seboj ne mešajo. Pojav nastane zaradi odvisnosti gostote vode od temperature vode.

naročena objava

Podnebne spremembe prinašajo vedno več vročinskih valov in toplotnih obremenitev,
tudi površinskih voda, zato je
spremljanje toplotnih razmer
površinskih voda in akumulacijskih bazenov ter njihova primerjava s stanjem pred njihovo
izgradnjo pomembna z vidika
poznavanja vpliva akumulacijskih bazenov na toplotne razmere reke Save.
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Kakovost pitne vode na javnih vodovodih v
občinah Krško in Kostanjevica na Krki v letu 2019
Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode je primarna dejavnost družbe Kostak, v sklopu katere se redno izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode tako na objektih javnih vodovodnih sistemov kot tudi na omrežju pri uporabnikih. Iz javnih vodovodov se oskrbuje več kot 25.500 prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki. Voda se
črpa iz 11 vodnih virov.
V letu 2019 je bilo v sklopu
notranjega nadzora, ki poteka v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje,
okolje in hrano, Novo mesto,
na vseh vodovodnih sistemih
odvzetih 384 vzorcev vode,
od tega je bilo 97 % vzor-

ja rudnik Senovo zaznati rahlo povišano motnost. Voda iz
rudnika Senovo se pred distribucijo v javni vodovod filtrira skozi mehanske filtre. Za
preprečevanje višje motnosti
v sistemu smo pripravo vode
nadgradili z avtomatskim izpi-

Vodovodni sistem
100
93

96

Koprivnica
Senovo-Brestanica

100
96

100

Krško

100

Dolenja vas

100

Veliki Trn

97

100

Raka

91

100

Podbočje

97

100

Kostanjevica

100

100

Javorovica

100

100

% ustreznih kemijskih analiz
% ustreznih mikrobioloških analiz
Rezultati mikrobioloških in kemijskih analiz
cev zdravstveno ustreznih in
skladnih s Pravilnikom o pitni
vodi. Z notranjim nadzorom
se spremlja fizikalno-kemijske
in mikrobiološke parametre.
Parametri fizikalno-kemijske analize (amonij, barva,
motnost, pH, vonj in okus)
so bili v lanskem letu ustrezni, le na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica je
bilo pri enem vzorcu iz zajet-

ranjem filtrov. Povišana motnost v vodovodnem sistemu
pa je lahko tudi posledica nepooblaščenega nestrokovnega odvzema vode iz javnega
hidrantnega omrežja.
Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo morebitne onesnaženosti pitne vode
z mikroorganizmi. V letu 2019
so bili neskladni trije odstotki, oziroma 10 vzorcev. Neustrezni vzorci so bili posledica

prisotnosti mikroorganizmov,
ki neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in so v večini
primerov posledica neustrezne interne instalacije. Na vodovodnem sistemu Koprivnica
je bilo v enem izmed vzorcev
prisotno manjše število bakterij Clostridium perfringens,
kot posledica taljenja snega.
Izdan je bil ukrep prekuhavanja, saj navedenih bakterij z
dezinfekcijskim sredstvom ni
možno uničiti.

primeru neustreznega vzorca.
V letu 2019 je bilo za interne
analize odvzetih 79 vzorcev.

Na vodovodnih sistemih se
izvajajo še dodatne analize pitne vode, s katerimi se
spremlja vrednosti parametrov, značilnih za določeno
območje. Na vodovodnem
sistemu Krško se tako redno
spremlja koncentracije pesticidov in nitratov, na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica pa sulfat ter nikelj, ki
sta naravno prisotna elementa na samem viru. Za navedene specifične parametre mejne vrednosti v letu 2019 niso
bile presežene.

Lastnike kmetijskih zemljišč

Družba Kostak izvaja tudi
lastno vzorčenje in opravlja
analize v internem laboratoriju, katerega namen je stalni nadzor nad mikrobiološko
oporečnostjo pitne vode in zagotavljanje kakovostne pitne
vode uporabnikom ter v prvi
vrsti takojšnje ukrepanje v

Stanje na Krškem polju
Na Krškem polju se koncentracije pesticidov počasi nižajo, občasno pa je še vedno zaznati višje vrednosti nitratov,
zlasti v obdobju gnojenja, v
jesenskih mesecih in v obdobju po gnojenju v zimsko-spomladanskih mesecih.

na Krškem polju pozivamo k
strokovni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ter pravilnemu izvajanju gnojenja, saj z
nepravilnim in neodgovornim
ravnanjem negativno vplivamo na vodne vire.
Treba se je zavedati, da neodgovorna raba gnojil, pesticidov in ostalih kemikalij
onesnažuje naše življenjsko
okolje, saj z izpiranjem snovi
prehajajo v podzemno vodo,
ki predstavlja najpomembnejši vir pitne vode.

OBVESTILO O IZVAJANJU
STORITEV DRUŽBE KOSTAK
Družba Kostak bo v času epidemije v največji možni meri
nemoteno opravljala storitve nujnega pomena za življenje,
kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, odvoz
odpadkov, pogrebna služba ter nekatere druge storitve.
Stranke prosimo, da nas kontaktirate le v nujnih primerih.
Oskrba s pitno vodo: okvare na vodovodu
(puščanje cevi)
T: 07 48 17 225, izven rednega delovnega časa
M: 051 686 301, pripravljenost na domu
Odpadne vode: intervencije na kanalizacijskem
sistemu (zamašen sistem, praznjenje polne greznice)
T: 07 48 17 228, izven rednega delovnega časa
M: 051 686 302, pripravljenost na domu
Pogrebna služba
T: 07 48 17 227, M: 041 615 341
Posebno obvestilo za svojce umrlih
Zaradi zagotavljanja varnosti pred širjenjem virusa svojce
prosimo, da se pred urejanjem pogreba predhodno telefonsko
najavite na eno izmed zgornjih telefonskih številk.
Odvoz odpadkov
T: 07/ 48 17 278
Odvoz komunalnih otokov poteka po ustaljenem urniku.
Odpadke na zunanjem ekološkem otoku Centra za ravnanje
z odpadki Spodnji Stari Grad sprejemamo vsak delovnik od
9. do 17. ure. Odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
trenutno ne izvajamo.
Obračun komunalnih storitev
Blagajna bo do nadaljnjega zaprta, za ostale nujne zadeve
smo dosegljivi na
T: 07 48 17 221, 07 48 17 249, E: obracun@kostak.si
Širokopasovno omrežje (nujna popravila)
M: 051 609 835

Koncentracije nitratov na Krškem polju od leta 2000 - 2020

Splošne informacije
T: 07 48 17 200, E: kostak@kostak.si
Stranke naprošamo, da čim več zadev uredijo po elektronski
pošti oziroma telefonu.
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Analize pitne vode na javnih vodovodih
v občini Sevnica v letu 2019
V občini Sevnica je 30 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 14.573 prebivalcev izmed 17.481
vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. Torej se 83,4 % občanov oskrbuje s pitno vodo
iz javnih vodovodov. Od tega izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala
d.o.o. Sevnica (Komunala Sevnica), upravlja 11 vodovodnih sistemov in zagotavlja pitno vodo 11.299
občanom (64,6 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira kakovost vode še na 19 javnih vodovodih s
stališča zagotavljanja odgovorne osebe in ustreznem ukrepanju v primeru ugotovljene neskladnosti,
po načelih notranjega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovodnih sistemov je še vedno v pristojnosti
krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odborov. Le 1 javni vodovod v letu 2019 (oskrbuje cca. 300
oseb) še ni imel vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale Sevnica, zato
podatkov o rezultatih analiz v spodnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni pod zdr. nadzorom Komunale
Sevnica). Sodelovanje z upravljavci vodovodnih sistemov je korektno in učinkovito, kar se odraža na
kakovosti pitne vode.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okviru
notranjega nadzora HACCP v letu 2019:

JAVNI
VODOVOD

št.

ZAJETJE

ŠT. ANALIZ
neskladni/
ŠT.
skupaj
OSEB odvzeti
MO

VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

KE

Vseh 56 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo skladnih s predpisanimi fizikalno-kemijskimi parametri.
Neskladnost v okviru notranjega nadzora se je pojavila zaradi odstopanja v naslednjih mikrobioloških
parametrih:
• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže na fekalno onesnaženost, tj. onesnaženost s človeškim
ali živalskim blatom. Voda, v kateri je E.coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, zato je potrebno vodo
pred uporabo ustrezno pripraviti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo prekuhati.
• koliformne bakterije, ki kažejo na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz
okolja, neustreznost priprave pitne vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodovanost omrežja, neustrezno vzdrževanega hišnega priključka ... Prisotnost teh bakterij za zdravje ni nevarna, kljub temu
moramo v sistemu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in jih čim prej odpraviti.
• število mikroorganizmov pri 36°C: bakterije kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi zastojev vode ali povečane temperature, naknadnega vdora
bakterij v sistem ... Ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.
Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovodih izvajajo še analize pitne vode v okviru državnega
monitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje. V okviru vzorčenja je bilo na 23 javnih vodovodih odvzetih 62 vzorcev za redna mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja, dodatnih 6 vzorcev
je bilo odvzetih za občasne preiskave. Neskladnost je bila ugotovljena pri 3 odvzetih vzorcih (4,4%).
V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne vode smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilnikom
o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) ter navodili Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ).

NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V PRIMERU OMEJITVE
ALI PREPOVEDI UPORABE PITNE VODE:

KS SEVNICA  
1.
2.

Sevnica

Dolna, Stilles

Cirje–Ledina

Cerje

5 958 0/23 0/9 upravljavec Komunala
101

1/4 0/1 E.coli, C

KS BOŠTANJ  
1.

Okič

Grahovica

2.

Log

Log I, Log II, Log III

3.

Boštanj

B-I, B-II

4.

Lukovec

Močile, Zajček

187 0/5

0/1

5.

Vrh pri Boštanju

Grahovica I

137 0/3

0/1 upravljavec Komunala

270 2/6

0/1 C

6.

Šmarčna-Kompolje B-3

89 0/4

0/1

322 0/6

0/1

1 100 0/12 0/5

•
•
•
•
•

radio Veseljak ali neposredna pisna obvestila na manjših JV – potrditev s podpisom ali SMS
spletna stran Komunale Sevnica: www.komunala-sevnica.si
center za obveščanje - 112
oglasne deske
NIJZ, ZIRS, NLZOH

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za leto 2019 lahko pridobitev podjetju Komunala Sevnica, na tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni vodi za leto 2019 in izvedenih analizah je objavljeno na spletni strani Komunale www.komunala-sevnica.si.

KS ŠENTJANŽ  
Primštal–Šentjanž

Stara Gora–Primštal

Veliki Cirnik

Slapšak

65 0/3

0/1  	

Štajngrob

Neimenovano

48 0/1

0/1 upravljavec Komunala

3.

150 0/5

KS TRŽIŠČE  
1.

Nova gora

Vrtina Radovan,
Nova gora

747 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2.

Skrovnik

Skrovnik

65 1/3

3.

Spodnje Vodale

Sklepnica

142 0/4

0/1

4.

Mladetiče–
Gabrijele–Pijavice

Pasji graben

114 0/1

na JV Krmelj
0/1 prevezava
v začetku l. 2019

0/1 E.coli, C, MO-36°

KS KRMELJ
1.

Krmelj

Vrtina Krmelj

1 993 0/10 0/4 upravljavec Komunala

KS LOKA
1.

Loka

Žirovnica

264 0/6

0/3 v upravljanje Komunale z aprilom 2019

2.

Račica

Račica–Mekote

216 0/4

0/1 v upravljanje Komunale z aprilom 2019

3.

Breg

Neimenovano

85 0/3

0/1

4.

Razbor–Lisce

Lisce–Razbor

98 0/4

0/1

5.

Šentjur na Polju

Neimenovano

90 2/5

0/1 C

6.

Okroglice

Neimenovano

35 1/3

C, JV zaradi turist. gostilne;
0/1 lastna
oskrba

7.

Okroglice–Vizler

Neimenovano

13 0/1

-

JV zaradi turist. gostilne;
lastna oskrba

8.

Radež

Zavrate

29 0/1

-

upravljavec Komunala; vodovod v fazi
izgradnje

KS STUDENEC
1.

Primož

Vrtina Primož, Studenec 1 089 2/11 0/4 E.coli, C, upravljavec Komunala

2.

DUO Impoljca

Impoljski potok – V1

300

-

-

ni pod zdr. nadzorom Komunale

KS ZABUKOVJE
1.

Trnovec

Neimenovano

80 0/4

0/1 lastna oskrba

KS BLANCA  
1.

Blanca

Vrtina Blanca

689 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2.

Dolnje Brezovo–
INPLET

Vodnjak INPLET

129 0/10 0/4 upravljavec Komunala

3.

Stagonce–Kancijan Stagonce

82 0/4

0/1

4.

Dolnje Brezovo

84 0/4

0/1 lastna oskrba

Cvetoči Studenček

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2019

0/1

Opombe: C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, MO-36 °C – št. mikroorganizmov pri 36 °C

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na javnih vodovodih v okviru notranjega nadzora odvzetih
170 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave ter 56 vzorcev za redne kemične preiskave
pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bilo 9 vzorcev (5,3 %)
neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)
določenimi parametri.

Komunala Sevnica je upravljavec Centralne čistilne naprave Sevnica (CČN), ČN Kompolje, ČN Orehovo
ter rastlinskih čistilnih naprav (RČN) Bazga in Lisca. Skladno z zakonodajo in z njo predpisano terminsko
dinamiko se izvajajo obratovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja posamezne naprave. Število
analiz in letni povprečni učinki čiščenja posamezne naprave v letu 2019 so prikazani v spodnji tabeli.
PARAMETER

NORMATIV (%)

ČN Sevnica

ČN Orehovo

RČN Razga

ČN Kompolje

KPK

80

94,97

90,84

79,92

73,34

BPK5

90

97,84

98,14

91,39

93,31

4

2

2

3

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2019

KPK – kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku

Dodatne informacije v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda lahko pridobite na tel. 07/81
64 710.

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH ODPADKOV
V OBČINI SEVNICA V LETU 2019
Cilj podjetja je večanje stopnje ločevanja odpadkov na izvoru in zmanjševanje količin odloženih odpadkov. To zagotavljamo z večanjem števila ekoloških otokov – ob koncu leta 2019 jih je bilo v občini Sevnica 173. Namenjeni so ločenemu zbiranju odpadnega papirja, kartona in kovinske, plastične, sestavljene ter steklene embalaže. Ločeno zbiramo tudi biološke odpadke iz gospodinjstev v strnjenih naseljih
in enkrat letno organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico nevarnih odpadkov. Prav tako enkrat letno uporabnikom omogočimo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. Te in ostale ločene frakcije uporabniki lahko oddajajo preko celega leta na Zbirnem centru za ravnanje z odpadki
Sevnica. Z leti količine ločenih frakcij naraščajo, zmanjšuje se količina odloženih odpadkov.
V tabeli so prikazane količine zbranih ločenih frakcij in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Sevnica,
ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

KOLIČINE ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg
papirna in kartonska
embalaža

steklena
embalaža

drobna
embalaža

nevarni
odpadki

l. 2018

358.950

212.245

427.420

21.735

l. 2019

339.480

236.550

651.840

17.203

V letu 2019 smo zbrali 5.439.596 kg komunalnih odpadkov – od tega je bilo 5.301.366 kg (97,5 %) ločeno zbranih frakcij in obdelanih odpadkov, odloženih odpadkov pa le 138.230 kg (2,5 %).
Količine so odraz ekološkega ravnanja in ozaveščenosti uporabnikov, ki se z leti izboljšuje. Takšnega sodelovanja in še boljših rezultatov skupnega dela si želimo tudi v prihodnje.
Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki lahko pridobite na tel. 07/81 64 714.
JAVNO PODJETJE
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

naročena objava

1.
2.
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Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt VARUJVODO: Varujmo vode, varujmo zdravje
V teh dneh, ko je skrb za naše zdravje na prvem mestu, se bolj zavedamo tudi pomena naravnih virov za naše življenje. V Sloveniji lahko uživamo čisto vodo in to zelo
poceni. Ni nam treba vsak dan v trgovino po plastenke, samo odpremo pipo in se odžejamo. Da pa bodo naše vode ostale čiste, bo moral kaj narediti vsak izmed nas.
Projekt VARUJVODO je prispevek v tej smeri, saj poudarja pomen varovanja vodnih in drugih naravnih virov. V sklopu projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, deluje svetovalna pisarna, kjer lahko občani prejmejo celovite informacije glede čiščenja odpadnih voda.
Če bo vsako gospodinjstvo poskrbelo, da se bodo odpadne vode ustrezno prečistile, bo to velik prispevek za naše vode in za naše okolje.
V projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje
vodnih virov«, v katerem je vodilni partner Občina Krško, sodelujejo še posavske komunale Kostak, Komunala Brežice in Komunala Sevnica ter Zavod Svibna. Aktivnosti v sklopu projekta
so namenjene ohranjanju kakovosti pitne vode, predvsem na vodovarstvenih območjih, in učinkovitemu obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja virov pitne vode, tal in drugih naravnih virov.

Za Slovenijo je značilen visok delež razpršene poselitve, ki se
pojavlja zlasti v gričevnatih in hribovitih delih države. V teh naseljih ni predvidena gradnja javne kanalizacije, kar pa ne pomeni, da ni treba urediti zbiranja in čiščenja odpadnih voda. Za to
morajo poskrbeti lastniki objektov sami s postavitvijo malih komunalnih čistilnih naprav. Na vprašanja, katera čistilna naprava je najbolj primerna za vaše gospodinjstvo, kako poskrbeti za
učinkovito čiščenje odpadnih voda, kaj ne sodi v vaše odtoke
ter druga vprašanja v zvezi s tem področjem, vam bomo odgovorili v svetovalni pisarni. Delovala bo vse do konca leta 2023.

dijih, tiskano izobraževalno gradivo, avdiovizualna gradiva (filmi) ter delavnice.
V sklopu projekta sta bila izvedena tudi dva fotografska natečaja. Na naš naslov je prispelo veliko fotografij, objavljamo dve
zmagovalni fotografiji.

SVETOVALNA PISARNA VARUJ VODO
Zaradi trenutnih razmer ni možno individualno
svetovanje v pisarni ali terenski ogled. Vaša vprašanja
lahko posredujete po elektronski na ales.levicar@kostak.
si ali pa pokličete na 041 364 203.

naročena objava

Več informacij na www.varujvodo.si.
V sklopu projekta sta bili zgrajeni dve pilotni mali komunalni čistilni napravi, ki omogočata sonaravno in trajnostno čiščenje komunalne odpadne vode. Izdelan je bil tudi hidrogeološki model
vodonosnika Krškega polja ter postavljeni geološki stolpci, ki
prikazujejo kamninsko sestavo v Posavju. Pripravili smo raznoTema »Voda«, fotografija z naslovom: Voda za življenje, Ela Falež vrstne aktivnosti ozaveščanja prebivalcev, kot so objave v me-

Za vsebino je odgovoren Kostak, d. d., organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OKUSI POSAVSKO RIBO: OKUSI RIBO

naročena objava

Tema »Mokrišča v moji bližini«, fotografija z naslovom:
Vir življenja, skupina podaljšanega pouka Kapele

Pod sloganom Okusi Ribo se je vrs uspešnih EU
projektov na območju Posavja pridružil še omenjeni
projekt Okusi posavsko ribo. S projektom želimo
projektni partnerji oboga
turis čno ponudbo
območja in poveča samooskrbo z ribami. Ena od
glavnih ak vnos je tudi obnova ribnika Resa, ki postaja
vse bolj priljubljen ko ček za doživetja v naravi. Ribnik
bo s pomočjo projekta pridobil nove turis čne
atrakcije, ki bodo poučne in namenjene predvsem
otrokom.
Med gastronomskimi posebnostmi pridobivajo ribe in
ribji izdelki vse večji pomen. Trendi v turizmu kažejo, da
obiskovalec želi dožive potovanje, izkusi lokalno
kuhinjo in uje treking po brezpotjih, kar ga mo vira za
vnovično vrnitev v des nacijo. Projekt nam bo
omogočil združi naravne danos , kot so ribnik Resa,
pohodne, kolesarske po , Bohorske slapove, lokalne
vinarje s turis čnim ponudnikom Tri Lučke. Nadejamo
se novih atrak vnih turis čnih produktov, ki bodo
zanimivi tako za domače, kot tudi tuje goste.
Projektni partnerji: Vodilni partner: Občina Krško,
ostali partnerji: CPT Krško, TD Senovo, Restavracija Tri
lučke d.o.o. in Ribogojnica Pajk.
Način ﬁnanciranja: Operacijo Okusi ribo soﬁnancira
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna
vrednost projekta: 276.964,62 eur, od tega Občina
Krško: 179,08 eur, vrednost soﬁnanciranja Občine
Krško: 53.708,32 eur.
Projekt se izvaja 13 mesecev in bo zaključen do 31. 10.
2020.

Povezava na stran ESPR v Sloveniji: www.eu-skladi.si in
LAS: www.las-posavje.si
Glavne ak vnos in rezulta :
Revitalizacija ribnika Resa bo potekala z names tvijo
novih inštalacij za otroke (otroška igrala, hiška na
drevesu, iglu, splav). V sklopu projekta bodo
opravljena vzdrževalna dela na ribniku, zamenjani
leseni pilo za zavarovanje brežin, odstranjene
invazivne rastline, urejene po ter zelenice. Pri ribniku
bo nameščena nova informacijska tabla.
Razvoj novih turis čnih produktov z e-kolesi za izbrane
po (pohodne po , kolesarske po in panoramske po ,
ki bodo vključevale različne vinarje, Grad Rajhenburg,
naravne znamenitos in posebnos s poudarkom na
Bohorskih slapovih). V projektu bodo nastale po
označene z gpx koordinatami, ki jih bo pripravilo TD
Senovo. Produk bodo nadgrajeni v posebna doživetja
ter bodo vključevali ponudbo projektnega partnerja
Restavracija Tri Lučke d.o.o.. Ak vnos bomo
podkrepili s pripravo promocijskega materiala v obliki
fotograﬁj, ﬁlmov in spominkov. Naštete ak vnos bo
vodil CPT Krško.
Razvoj novih prodajnih po in nakup gospodarskega
vozila za transport - dostavo rib iz lastne Ribogojnice
Pajk. Vzpostavljene bodo nove povezave med
ribogojcem in gos nci v regiji. Ribogojnica bo sveže
ribe dostavljala na različne lokacije po regiji. V sklopu
ribogojstva bo urejen piknik prostor, kjer si bodo gostje
lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru.

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za
različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo
potekali na več lokacijah po celotni regiji Posavje z
namenom povečanja uživanja lokalnih rib predvsem
pri starostnikih. Izvedene bodo š ri kuharske
delavnice. Š ri delavnice in terenski ogledi pa bodo
pripravljani za otroke, ki se bodo seznanjali z naravo in
posebnostmi Bohorskih slapov ter Ribnika Resa.

Foto: Franc Šavrič

Evropska unija

ribogojstvo
PAJK

Logo pi partnerjev projekta

Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo soﬁnancira Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino
odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Opera vnega
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo
za kme jstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Obvestila o ukrepih za zajezitev epidemije
Za namen lažjega dostopa do vseh informacij, ki se nanašajo na
ukrepe v občini Brežice, so na spletni strani občine na enem mestu zbrana vsa obvestila in navodila – www.brezice.si, zavihek Koronavirus – informacije in obvestila.

OBVESTILO
Spoštovani starši!
Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in
Velika Dolina
obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis

v programe vrtcev za šolsko leto 2020/21:
• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke, starejše od 3 let, v trajanju 570
ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in
• poldnevni program: v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni
v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisanih
najmanj 17 otrok).
Vabimo Vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki je javno objavljen na spletni strani vrtca oziroma šole, ne oddajate osebno, ampak po fizični pošti ali po elektronski pošti
na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol
– vloga pa mora biti nujno podpisana in optično prebrana.
(Na spletni strani javnih zavodov, kjer bo objavljena vloga za
vpis, bo objavljena tudi DEŽURNA telefonska številka, na kateri lahko dobite več informacij.)

od 25. marca do 6. aprila 2020 od 8. ure dalje
(rok za vpis je daljši zaradi epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2))
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu
2020/21, s pričetkom od 1. 9. 2020. K oddaji vloge vabimo tudi
starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.
Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS,
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17) (v nadaljevanju: zakon).
Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev
za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2020/21.
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2020 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času
razpisa, in starše povabil k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je napisan
na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). V primeru, da
v roku podpisane pogodbe ne vrnete v vrtec, se šteje, da ste
vlogo umaknili.
• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje za
vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe
v mesecu pred želenim datumom vključitve otroka v vrtec.
• Vse vloge za vrtec, oddane izven razpisnega obdobja, bodo
obravnavane ločeno.

www.brezice.si

• Posebno pozornost smo namenili starejšim občankam in občanom, ki nimajo bližnjih in socialne mreže, zato smo zanje
vzpostavili posebno telefonsko številko 051 20 10 10, ki deluje med 8.00 in 16.00. Pomoč je namenjena predvsem – če bo
treba – dostavi nujnih živil in zdravil.
• Pomoč pri zagotavljanju nujnega varstva otrok staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi RS (nepogrešljivi zaposleni v zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše, zavodih za varovance s posebnimi potrebami, v
energetiki in komunikacijskih podjetjih, v komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter v Slovenski policiji in Slovenski vojski).
Starše prosimo, da najprej preverijo in izkoristijo možnosti varstva v svoji sredini (pomoč sorodstva, prijateljev, sosedov ipd.). Potrebe po varstvu zbiramo na e-naslovu:
nujnovarstvo@brezice.si. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na
07 620 55 08 v času med 7.00 in 20.00 in na dodatni številki
031 663 956.

Brežiški mestni promet prilagojen osebam
z zmanjšano mobilnostjo
V sklopu mestnega prometa v Brežicah je 11. marca prvič zapeljal
novi nizkopodni avtobus z rampo za invalide, ki pomembno izboljšuje dostopnost javnega potniškega prometa za osebe z zmanjšano mobilnostjo. Po besedah župana občine Brežice Ivana Molana s
tem občina uresničuje enega od ciljev celostne prometne strategije. Direktor izvajalca avtobusnih prevozov, podjetja Integral Brebus
Brežice d.o.o, Jože Baškovič je dejal, da je nova pridobitev tudi za
podjetje izjemnega pomena, saj gre za prvo vozilo v floti, ki omogoča samostojen vstop gibalno oviranim osebam.
Občina Brežice je leta
2017 sprejela
Celostno prometno strategijo, s katero trajnostno
načrtuje promet na območju občine
za obdobje
petih let, pri
tem pa poudarja tako reševanje prometne problematike kot zmanjšanje negativnih učinkov prometa
na okolje. V ospredje postavlja predvsem pešačenje, kolesarjenje
in javni potniški promet, strategija pa določa tudi pet stebrov razvoja prometa v prihodnosti, to so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija uporabe osebnih avtomobilov in trajnostno načrtovanje ter ozaveščanje.
V preteklosti je občina poleg urejanja kolesarskih stez in pločnikov kot del uresničevanja ukrepov prometne strategije uvedla tudi
avtomatizirani javni sistem izposoje 32 koles Bržkolo, za katerega
je pridobila sofinancerska sredstva Ministrstve za infrastrukturo.
V letu 2018 je s 3. septembrom pričel v Brežicah na pobudo občanov voziti mestni avtobus na dveh linijah kot študijski projekt
mestnega avtobusnega prometa v okviru Celostne prometne strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Poskusni projekt je
pokazal upravičenost nadaljevanja mestnega prometa, zato je bila
konec leta 2019 sklenjena dveletna koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe linijski prevozi v mestnem
prometu. Vrednost pogodbe znaša 170.000 evrov.
Mestni prevoz poteka po dveh linijah – modra linija na progi avtobusna postaja–Trnje–Občina–Cesta bratov Milavcev (14 postajališč) in zelena linija na progi Intermarket–avtobusna postaja–Trnje–
pokopališče–občina (18 postajališč). Ker so številni uporabniki
mestnega javnega prometa šoloobvezni otroci, je v času poletnih
počitnic vozni red prilagojen.
Vrednost enkratne vozovnice znaša 0,50 evra, za otroke do šestega
leta pa je prevoz brezplačen. Podatki iz obdobja od novembra 2019
do februarja 2020 kažejo, da se mesečno beleži povprečno 1.505
vstopov potnikov oz. povprečno 72 vstopov na dan ob delavnikih.

• Občina Brežice vabi prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati pri
dostavi nujnih življenjskih potrebščin ljudem na domu, še posebej starejšim, ki so zaradi večje ranljivosti trenutno najbolj kritična skupina ljudi, enako velja v primeru izolacije ali karantene;
koordinaciji ali logistični podpori za nudenje pomoči; izvedbo drugih nalog po dogovoru s Civilno zaščito Občine Brežice.
◦

◦

Pogoji za prostovoljce: starejši od 18 let, povsem zdravi, brez
kroničnih bolezni in brez kroničnega bolnika med svojimi
najbližjimi, če v zadnjih 14 dneh niste bili v neposrednem
stiku z okuženimi.
Prijave na e-naslov prostovoljci.brezice@brezice.si ali na
telefonsko številko 07 620 55 08 vsak dan med 7.00 in 20.00.

Občina Brežice izvaja vse ukrepe v skladu z državnim načrtom
ukrepanja v času razglašene epidemije in aktiviranim državnim
načrtom. Zaradi ukrepov do nadaljnjega ne bo mogoče uporabljati sistema izposoje koles BRŽKOLO, začasno je prepovedana
tudi uporaba vseh javnih igral, v brezplačno rabo so dana tudi
vsa parkirišča, kjer je uvedeno plačilo s parkomati v Brežicah.
Kljub vsemu trudu državnih in lokalnih institucij je še vedno najpomembnejše samozaščitno vedenje vseh nas posameznikov, saj
bodo ukrepi za zajezitev epidemije uspešni samo, če jih dosledno
upoštevamo. Posebej je pomembno, da v tem času vsi svoje gibanje omejimo na nujne poti v službo, po hrano ali po zdravila,
ob tem pa na varen način poskrbimo tudi za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti.

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, DOB-07
Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan občine Brežice objavlja
JAVNO RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, DOB-07,
ki bo potekala od 16. 3. 2020 do vključno 15. 4. 2020. Predmet prostorskega akta se nanaša na gradnjo devetih enostanovanjskih stavb
s spremljajočimi ureditvami in infrastrukturo v severnem delu naselja Dobova. Gradivo je objavljeno na spletni strani na naslovu www.
brezice.si/sl/prostor.
Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresirani v
času javne razgrnitve podajo pisno po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si. Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila
na zgoraj navedeni spletni strani ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.
Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je Občina Brežice sprejela preventivne ukrepe v skladu z navodili pristojnih državnih institucij, katerim se prilagodi tudi način izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave tega akta. Gradivo prostorskega akta se javno objavi
na spletni strani občine, zainteresirane, ki želijo pridobiti več informacij in pojasnil, pa prosimo, da se obrnejo na kontaktno osebo Tanjo Rus (tel. št. 07/620 55 73, e-pošta: tanja.rus@brezice.si), s katero se dogovorijo za način vpogleda in podajanja informacij glede
na trenutna navodila in preventivne ukrepe.
Župan občine Brežice Ivan Molan

POIŠČIMO JIM DOM

Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o.,
Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56
Uradne ure za obiskovalce: delovniki od 9. do 13. ure,
sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.
JACK (20017B)
4-mesečni kuža, ki bo predvidoma srednje rasti. Je zelo prijazen, malce plašen na trenutke in igriv kuža, ki išče
odgovorne lastnike in topel
dom.

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na
www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

Stran pripravlja Občina Brežice

Občina Brežice spremlja razmere v zvezi s koronavirusom ter sledi navodilom Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ). Tudi občina je sprejela nabor ukrepov, ki so
namenjeni preprečevanju širjenja virusa in nudenju pomoči tistim občankam in občanom, ki jo potrebujejo.
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Ukrepi proti širjenju koronavirusa
Pomoč občanom v stiski – 070 585 803
Za vse starejše občane v stiski, ki v času ukrepov proti širjenju koronavirusa potrebujejo pomoč za dostavo hrane, živil, zdravil in ostalih nujnih potrebščin, pa nimajo nikogar od svojcev ali znancev, ki
bi jim lahko pomagal, lahko pokličejo na posebno telefonsko številko 070 585 803 – vstopna točka za pomoč občanom. Vstopno
točko izvaja CSD Posavje, Enota Krško, ki bo po potrebi koordinirala OZ Rdečega križa Krško in prostovoljce humanitarnih organizacij
Ustavljen mestni promet, prepoved uporabe igral in fitnes
naprav na prostem
Občina Krško obvešča, da je z današnjim dnem, 16. 3. 2020, do
preklica v občini začasno ustavljen mestni potniški promet (mestni avtobus), saj gre za nujen ukrep pri omejevanju širjenje okužbe s koronavirusom.
Izposoja koles izključno z zaščitnimi ukrepi
Izposoja koles ni prepovedana, vendar ob tem opozarjamo, da
kolo uporabljate na lastno odgovornost. Ob tem pozivamo, da naj
uporabniki dosledno izvajajo samozaščitne ukrepe – torej umivanje oz. razkuževanje rok. Vzdrževalec enkrat dnevno prav tako
vsa kolesa in ostalo opremo razkužuje.
Do nadaljnjega prepoved uporabe igral in fitnesov na prostem
Prav tako je na območju občine Krško do preklica prepovedana

Splošne informacije – 49 81 429 (8.00–14.00)
uporaba vseh igral in fitnesov na prostem.
Omejen dostop na Občini Krško
Vljudno prosimo, da občani vse zadeve, vezane na delo občinske uprave, urejajo preko spleta oz. elektronske pošte
obcina.krsko@krsko.si ali po telefonu 07/49 81 320.
Samo za NUJNE PRIMERE pa Občina Krško do nadaljnjega oz. do
preklica stranke v svojih prostorih sprejema izključno v sprejemni pisarni v pritličju.
Tajništva posameznih krajevnih skupnosti bodo do nadaljnjega
zaprta. Dosegljivi bodo na telefonu.
Medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ do preklica izvaja uradne ure izključno po elektronski pošti spo.krsko@krsko.si ali po telefonu 07 49 81 381 .
Ob tem ponovno pozivamo k doslednemu upoštevanju navodil pristojnih strokovnih služb pri izvajanju preventivnih ukrepov in preprečevanju širjenja okužbe z novim koronavirusom. S
skupnim odgovornim pristopom bomo lahko zajezili prekomerno širjenje virusa. Naloga vsakega od nas je, da ravna maksimalno samozaščitno, s tem pa zavarujemo sebe in svoje bližnje.

Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega Naj prostovoljec/prostovoljka in prostovoljska
sveta Občina Krško z 12. seje, 5. 3. 2020
organizacija leta 2019 v občini Krško
Anton Petrovič (SD) je podal pobudo, da pristojne službe pregledajo uničen gozd na Bohorju, saj so zaradi sekanja dreves uničene
in neprehodne pohodniške in kolesarske poti. Predlagal je ponoven sprejem odloka o rastišču navadne jarice na Bohorju s ciljem
ohranjanja te ogrožene rastlinske vrste.
Dušan Šiško (SNS) je vprašal, zakaj na Cesti krških žrtev v starem
mestnem jedru pri občini ne delujejo parkirne ure.
Jožica Mikulanc (SLS) je predlagala ureditev igrišča v Stari vasi ter
da si odgovorne službe ogledajo razpadajočo hišo ob Cesti 4. julija v Stari vasi ter ukrepajo.
Aleš Suša (Levica) je vprašal, kje naj bi se zmanjšalo število parkirišč in kje so načrtovane nove cone za pešce ter podal pobudo,
da se ukine štiri parkirna mesta pri trgovini Tuš v starem mestnem
jedru. Predlagal je, da občina na Drnovem ob avtocesti omogoči
ureditev parkirišča za večje število vozil. Vprašal je, ali naj bi bila v
prostoru Vipapa res načrtovana sežigalnica odpadkov za potrebe
Slovenije ter kaj se kuri. Zanimalo ga je, zakaj je cesta Gornje Pijavško - Veliki Trn še vedno zaprta in kdaj bo prevozna. Podal je pobudo o enotnem znesku 30 evrov za doplačilo vrtca ter predlagal,
da naj ima javnost v fazi umeščanja in projektiranja več možnosti
sodelovanja pri projektu novega peš mostu.
Matjaž Gomilšek (SDS) je vprašal, kdaj bo tovorni promet s ceste
Sevnica – Drnovo preusmerjen na obvoznico in kdaj se bo začela
izgradnja pločnika in kolesarske steze ob cesti Stari Grad - Krško v
naselju Spodnja Libna.
Jože Olovec (SDS) je vprašal, kakšni so rezultati meritev hrupa v
Žadovinku ob obvoznici in kakšne so predlagane rešitve. Predlagal je subvencije za vgradnjo lovilnih posod za zajemanje deževnice ter izgradnjo podzemne ali nadzemne garažne hiše v mestnem
jedru Krškega.
Dušan Dornik (SMC) je vprašal, koliko finančnih sredstev občina porabi letno za odvoz kosovnih odpadkov iz Kerinovega Grma in predlagal postavitev ovir na cesti pri vrtcu v starem mestnem jedru Krškega. Vprašal je, zakaj naj se odgovorni na občini ne bi strinjali s
projektno dokumentacijo za podružnično OŠ v Velikem Podlogu.
Janez Barbič (SLS) je predlagal takojšnjo ureditev avtobusnega postajališča v Velikem Mraševem.

w w w. k r s ko . s i

Stran pripravlja Občina Krško

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji
praznika občine Krško 2020
Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega PRAZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo potekal v začetku junija. Posebna komisija bo s pomočjo predlogov oblikovala program prireditev, ki bo objavljen na spletni strani www.krsko.si in na podlagi katerega bodo
k izvedbi povabljeni potencialni izvajalci programov.
Prednost bodo imele prireditve, ki bodo povezovale več društev
v posamezni krajevni skupnosti. Praznični dogodki bodo potekali
predvidoma od petka, 29. maja, do nedelje, 7. junija 2020. Predloge sprejemamo do ponedeljka, 6. aprila 2020, na naslov: OBČINA
KRŠKO, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ne odpiraj - PRAZNIK OBČINE 2020«).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško
oz. jo lahko dvignete v kabinetu župana po 19. marcu 2020. Dodatne informacije: 07/49-81-201 - Metka.

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake
lokalne skupnosti, saj prispeva k razvijanju solidarnosti, zato ga je
potrebno negovati in ustrezno vrednotiti. Občina Krško tako že šesto leto zapored objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« DO in
NAD 30 let ter »Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 2019, zato vabijo različne organizacije, društva in posameznike, da pošljejo predloge za posamezne kategorije.
Predloge pričakujejo najkasneje do srede, 25. marca 2020, na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom »PROSTOVOLJEC
LETA 2019 V OBČINI KRŠKO« ali po e-pošti na naslov metka.resnik@
krsko.si na prijavnici, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v
rubriki Javni razpisi. Za naj prostovoljca leta 2019 bodo od 2. do 22.
aprila 2020 odločali občanke in občani z glasovanjem.

Participativni proračun:
vabljeni k oddaji predlogov vse do 15. aprila
V proračunu Občine Krško za leto 2021 je za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov. Sredstva pa bodo proporcionalno – do 20. 000 evrov - razdeljena na sedem območij.
Občanke in občane vabimo, da svoje projektne predloge do
vključno 15. aprila 2020 oddajo na spletni strani občine ali po
pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, Krško.
Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih
sredstev na posameznem območju bo potekalo od 5. 6. 2020 do
vključno 12. 6. 2020.

NUJNO OBVESTILO: ROK ZA ODDAJO VLOG
ZA VRTCE PODALJŠAN DO 25. MARCA
Občina Krško obvešča, da je skupni razpis za vpis otrok v vrtce
na območju občine Krško za šolsko leto 2020/2021 s prvotnega roka 16. marca podaljšan do vključno 25. marca.
Več na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi.

Pomladansko čiščenje okolja 2020
Občina Krško tudi letos pristopa k čiščenju okolja skupaj s krajevnimi skupnostmi, organizacijami in društvi. V kolikor se želi tudi vaša
krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, Vas prosimo, da nam najkasneje do petka,
17. aprila 2020, pisno sporočite vaš namen na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško oziroma elektronski naslov
darko.anzicek@krsko.si (s pripisom »Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja«) in nam ob tem pisno dostavite naslednje podatke:
• okvirni datum vaše akcije (točen datum bomo uskladili z izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki),
• lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev,
• kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).
Prosimo, da nas o vaši akciji obvestite vsaj teden dni prej in predvidite uporabo od enega do največ treh kontejnerjev na akcijo ter
da akcijo zaključite po napolnitvi kontejnerjev in o tem TAKOJ obvestite izvajalca, ki bo kontejnerje odpeljal.
Pomladansko čiščenje okolja je namenjeno odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjeno čiščenju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča…). V ta namen lahko gospodinjstva na podlagi naročila enkrat letno oddajo 3m3 odpadkov
družbi KOSTAK d.d., kar je vključeno v ceno smetarine.
Organizatorje in udeležence opozarjamo, da pri izvajanju čiščenja
okolja poskrbijo za svojo varnost in jim posredujemo spletno povezavo s priporočili za varno delo, in sicer Priporočila ob čistilnih
akcijah ter Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-akcijah-in-priporocila-o-ravnanju-z-azbestnimi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah.
Lastnike zemljišč opozarjamo, da so po Zakonu o varstvu okolja sami
odgovorni za odložene odpadke na njihovih zemljiščih. Zato jih pozivamo, da zemljišča nadzirajo in kršitelje, ki nezakonito odlagajo
odpadke na njihovih zemljiščih, prijavijo pristojni inšpekciji. Nadzor
nad ravnanjem z odpadki izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni
prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica, telefonska številka (07) 49 81 382 in Inšpekcija za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, kamor lahko občani prijavijo kršitve v zvezi z ravnanjem z odpadki, telefonska številka (07) 39 42 160.
Dodatne informacije: Darko Anžiček, tel. 49 81 300 ter Natalija Arh,
tel. 49 81 363.

z a g o vo r n i k i

branja
Katja Šulc, ki se je mnogi
spominjamo iz televizijske oddaje
Knjiga mene briga, danes deluje
predvsem na področju glasbe. Do sedaj je izdala tri albume:
Mila, na katerem najdemo uglasbeno ljubezensko liriko pesnice
in igralke Mile Kačič, Twisted delight z avtorskimi besedili iz
pesniških delavnic v New Yorku ter Kamlisajlan, ki ga posveča
sodobni romski poeziji. Še vedno pa jo spremljajo knjige. Letošnje
poletje se je družila s knjigo starejše letnice izdaje, to je romanom
Pod svobodnim soncem Frana Saleškija Finžgarja.

“

K tej knjigi sem se vrnila zaradi raziskovanja staroverstva, ki me
že nekaj časa zanima. Gre za ključen del slovenskega genskega
zapisa, ki pa se žal zdi nekako izbrisan iz naše zavesti. Knjiga je
ljudska, človeška, neizumetničena. Preprosta, a dovolj globoka.
Bere se kot napet zgodovinski roman, slikoviti opisi popeljejo
daleč nazaj v drug čas, ko so bile na zemljevidu narisane druge
meje, kjer pa so se bile iste vojne, kot se bijejo danes (te mučne
dele v branju bolj preskočim). Predvsem je lepo okušati čas,
ko so ljudje močno verovali v božanstva narave, v naravne
višje sile. Naravo so močno spoštovali in bili z njo tudi bolj
povezani. Z zanimanjem sem prebrala tudi spremno besedo,
ki opisuje ozadje nastanka knjige in povod za njeno pisanje, ki
naj bi ozaveščalo Slovence, skušalo zbrisati pečat hlapčevstva
in dvigniti narodno zavest. Knjiga spodbuja vrednote, kot so
pogum, drznost, vztrajnost, bratstvo, sodelovanje, spoštovanje,
verovanje. Izjemna knjiga iz zakladnice slovenske literature, ki
kar kliče po filmski različici.

“

18

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 6, sreda, 18. 3. 2020

Ob razglasitvi Županovega vina 2020
tudi zanimiva okrogla miza
V petek, 6. marca, je v Šentjanžu potekal dogodek Povezani v lokalni gastronomiji z razglasitvijo izbranega vina za Županovo vino 2020. Letošnje izbrano vino je delo mlade vinogradnice Vesne Simeonov iz Društva vinogradnikov Malkovec.

Samoizolacija,
odgovorno ravnanje in solidarnost
V dneh, ko so ukrepi Vlade Republike Slovenije in lokalne skupnosti usmerjeni v zajezitev širjenja koronavirusa, je pomembno,
da občanke in občani poskrbijo za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.
Občina Sevnica sledi in posreduje informacije o vseh ukrepih,
ki jih izvajajo tako Vlada Republike Slovenije kot Ministrstvo za
zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Od petka, 13. marca, do preklica so zaprti vsi javni športni in
kulturni objekti v občini Sevnica, s katerimi upravlja javni zavod
KŠTM. Od ponedeljka, 16. marca, ni več dovoljena uporaba zunanjih športnih površin, igral in fitnesov na prostem. Javne sanitarije v mestu Sevnica in na Lisci so prav tako zaprte.

Izbor za županovo vino je potekal 15. leto zapored. V tem času
je Županovo vino postalo ugleden naziv za vinogradnika. S povezovanjem Županovega vina,
kolektivne blagovne znamke
občine Sevnica in strategije razvoja turizma v občini Sevnica
lokalna skupnost uspešno promovira povezovanje ponudnikov
lokalnih sestavin in gostincev ter
spodbuja občanke in občane k
nakupom domačih izdelkov.
O uspešnem povezovanju so
se pogovarjali tudi udeleženci
okrogle mize, ki je potekala na
dogodku. Na okrogli mizi so so-

24. vinska kraljica, je izpostavila, da lahko vsaka vinska kraljica veliko prispeva k promociji
slovenskih vin, pri čemer je izpostavila tudi promocijo kulture pitja in enološke raznolikosti
ter pomen vzpostavitve sistemov lokalnih certifikatov kakovosti. Grega Repovž iz Gostilne
Repovž je povedal, da je premišljeno izbiranje lokalnih, kakovostnih sestavin najbolj smiselna odločitev za gostinca, saj
z odločitvijo za domače ne pripomorejo zgolj h kakovostnejšim jedem, ampak prispevajo
tudi k ohranjanju okolja. S povezovanjem z lokalnimi ponudni-

Na okrogli mizi je sodelovala tudi 24. vinska kraljica Ana Pavlin.
Predsednica Društva vinogradnikov Šentjanž Renata Kuhar je
poudarila pomen kakovostnega
vina za oblikovanje celostne turistične ponudbe tako Šentjanža
kot celotne občine.

kaj podrobnosti postopka letošnjega izbora. Člani komisije iz
vseh štirih društev sevniške občine so poskusili 9 vzorcev vin in
strokovno izbrali najboljšega. Še
pred razglasitvijo je župan sku-

Knjižnica Sevnica je do preklica zaprta, Komunala Sevnica je omejila dostop do svoj ih poslovnih prostorov. Do nadaljnjega je odpovedana Kmečka tržnica.

Pomembne telefonske številke:
OBČINA SEVNICA
07 81 61 200
obcina.sevnica@siol.net
UPRAVNA ENOTA SEVNICA
07 816 38 70
ue.sevnica@gov.si
KOMUNALA SEVNICA
07 81 64 700 ali 07 81 64 712
komunala.sevnica@siol.net
Na spletni strani Občine Sevnica je objavljen telefonski imenik vseh sodelavcev, prav tako tudi njihovi elektronski naslovi.
Telefonska številka za pomoč občanom ob raznih vprašanjih:
07 81 61 200
Občanke in občane prosimo, da dosledno upoštevajo vsa navodila in priporočila pristojnih organizacij ter ravnajo samozaščitno, odgovorno do drugih in solidarno. Posamezna neodgovorna ravnanja predstavljajo veliko tveganje za širjenje okužbe.
Sprejeti ukrepi so namenjeni varovanju zdravja vseh občank in
občanov.
Občina Sevnica je za namen sprotnega obveščanja vzpostavila
posebno spletno stran
https://www.obcina-sevnica.si/koronavirus,
aktualne informacije pa objavlja tudi na svojem Facebook profilu https://www.facebook.com/ObcinaSevnica/.

Vstop v občinsko stavbo je omejen.

Osrednja tema okrogle mize je bila lokalna gastronomija in povezovanje.
delovali državni sekretar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dr. Jože Podgoršek,
24. vinska kraljica Slovenije Ana
Pavlin, Grega Repovž iz gostilne Repovž, vinar David Kozinc,
Miloš Majcen s Kmetije Majcen
in sevniški župan Srečko Ocvirk.
Župan je v pogovoru opisal zgodovino izbora vin za Županovo
vino in zakaj ter ob kakšnih priložnostih ga kot župan podari ter izpostavil, da tako naziv
Županovo vino kot druga priznanja kakovosti, kot je certifikat kakovosti občine Sevnica ali
pa naziv najboljša salama, dajejo pomembno dodano vrednost lokalnim izdelkom. Vinar
David Kozinc iz Vinarstva Kozinc, ki je naziv Županovo vino
prejelo že šestkrat, se je strinjal, da naziv veliko pripomore
k prepoznavnosti. Ana Pavlin,

ki se ustvarjajo tudi pomembne
poslovne vezi oziroma mreže.
Miloš Majcen s Kmetije Majcen je spregovoril o tem, kako
tehnološki napredek na kmetiji omogoča mladim kmetom, da
svoj čas usmerjajo v razvijanje
lastnih idej in uspešnih blagovnih znamk. Državni sekretar dr.
Jože Podgoršek je povedal, da
je sevniška občina dober zgled
povezovanja in sodelovanja lokalnih ponudnikov, tako na ravni zadružnega povezovanja kot
na ravni sodelovanja med ponudniki in gostinci ter izpostavil pomen mladih kmetov in njihovih idej. Napovedal je tudi,
da bo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano usmerilo svoje aktivnosti v spodbujanje
povezovanja med ponudniki in
trgovci, kar bo povečalo dostopnost lokalno pridelane hrane.

Prejemnica naziva Županovo vino 2020, mlada prevzemnica kmetije in vinogradnica Vesna Simeonov
Zbrane je pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž, ki je izrazil veselje, da krajevna skupnost
Šentjanž obiskovalcem nudi veliko, kljub temu pa je vedno prostor za povezovanje, ki ponudbo
še izboljšuje. Predsednik Upravnega odbora Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran
Jurak se je zahvalil sevniškemu
županu za ohranjanje tradicije izbora Županovega vina in izpostavil pomen nadgrajevanja
vinske zgodbe tudi s projekti,
kot sta Grajski vinograd in Festival modre frankinje.
Pred razglasitvijo izbranega vina
je Renata Kuhar razkrila še ne-

paj s predsednico Društva vinogradnikov Šentjanž vsem, ki so
sodelovali na izboru, podelil priznanja. Prejemnica naziva Županovo vino 2020 je mlada prevzemnica kmetije in vinogradnica
Vesna Simeonov, ki je v svojem
nagovoru izpostavila, da je kmetovanje način življenja. Pozdravila je izmenjavo strokovnosti in
sodelovanje med društvi, ponudniki in lokalno skupnostjo.
Dogodek je iznajdljivo in s prijetnimi humorističnimi vložki povezoval Gregor Trebušak,
kulturni program pa so popestrile članice Vokalne skupine
Fortuna.

Občina Sevnica je pristopila k članstvu v projektu
integrirane dolgotrajne oskrbe starejših
Namen projekta je razširiti možnosti za kakovostno preživljanje
starosti v znanem, domačem
okolju in izboljšati možnosti za
medgeneracijsko povezovanje.
Projekt je nadgradnja obstoječih sistemskih rešitev, kot sta
domska oziroma institucionalna oskrba in pomoč na domu.
Projekt z imenom Vzpostavitev
mreže različnih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti
bodo izvajale občine članice,
ki so pristopile h Konzorciju 17.

Njegov cilj je vzpostavitev mreže domov za starostnike različnih kapacitet in vzpostavitev
alternativnih oblik bivanja starostnikov.
Podpis pristopne izjave je potekal v Ljubljani, 6. marca, k projektu oziroma konzorciju pa so
poleg Občine Sevnica pristopile
še Občine Benedikt, Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik,
Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje,
Log-Dragomer, Lukovica, Moravske Toplice, Murska Sobota, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rogatec, Sv. Jurij ob Ščavnici,

H konzorciju je pristopilo 22 občin.

Šentjernej, Šentrupert in Vodice. Konzorcij 17 je pogodbeno
združenje, ustanovljeno za čas
izvajanja projekta, in predstavlja skupen interes vključenih
občin, enoten pristop prijave pri
razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev za financiranje in
podporo programov dolgotrajne oskrbe ter sodelovanje pri
vzpostavljanju sodobnih oblik
integrirane dolgotrajne oskrbe.
Pristop k projektu je pomemben korak pri razvoju in širjenju
oblik dolgotrajne oskrbe starejših občank in občanov.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Občina Sevnica in Upravna enota Sevnica vse naloge opravljata
tekoče, vendar zaradi varovanja zaposlenih omejujeta osebne
stike z občani. Vse občanke in občane, kakor tudi ostale obiskovalce občine in Upravne enote Sevnica prosimo, da uporabljate za stik z zaposlenimi telefonsko in elektronsko komunikacijo.

ŠPORTNO POSAVJE
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Želijo si nazaj v državni vrh
KRŠKO – Nogometno društvo Posavje Krško je 4. marca v mali dvorani Kulturnega doma Krško s svečano
prireditvijo obeležilo prvo desetletnico delovanja. Spomnili so se uspehov v prvem desetletju in predstavili vizijo za naslednjih deset let, ki vključuje tudi povezovanje posavskih nogometnih klubov.
Nogometno društvo Posavje
Krško je bilo ustanovljeno februarja 2010 z namenom, kot
pravi njegov ustanovitelj in
predsednik Rok Zorko, dvigniti nivo organizacijskega in
strokovnega delovanja v mladinskih selekcijah Nogometnega kluba Krško. Društvo je
namreč devet let, od februarja 2010 do februarja lani, vodilo Nogometno šolo NK Krško z več kot 200 osnovno- in
srednješolskimi nogometaši,
v tem času pa so osvojili dva
naslova državnega prvaka in
ustvarili 17 mladih nogometnih reprezentantov Slovenije. »Predvsem pa smo vzgojili veliko pozitivnih, družbeno
koristnih osebnosti, kar je tudi
osnovni cilj našega delovanja,«
dodaja Zorko. Iz krške nogometne šole sta izšla tudi reprezentanta Dejan Rusič (ki se je
udeležil prireditve) in Robert
Berič, ki se je iz ZDA, kjer zdaj
igra, javil preko videoposnetka.

Na prireditvi, ki jo je vodila
Klavdija Mirt, popestrili pa
mladi člani društva (učenec krške glasbene šole Patrik Planinc na saksofonu ter v odrskem skeču Jernej Kodrič,
Nejc Perše in Nejc Grozina)
in navijaška skupina sedmošolk OŠ Leskovec pri Krškem
pod vodstvom mentorice Polone Žerjav Horvat, so se zahvalili ključnim partnerjem in
podpornikom, ki mladinskemu
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V Boštanju šahirali invalidi
BOŠTANJ – V prostorih TVD Partizan Boštanj je 7. marca potekalo državno šahovsko prvenstvo za invalide, ki se ga je
udeležilo devet žensk in 35 moških. Posavje je zastopala
Anica Radej z Blance, ki je osvojila 4. mesto.

Zmagovalke in zmagovalci 29. državnega šahovskega
prvenstva za invalide

Upravni odbor, trenerji in podporniki društva
nogometu v Krškem in trener- no 6. razreda OŠ ter članska
jem mladih stojijo ob strani še ekipa. V društvo je vključenih
iz obdobja pred ustanovitvijo skupno 130 nogometašev, ki
društva: podjetjem AFP, QTech- vadijo pod vodstvom 15 trena in Numip ter Stanislavu nerjev. Slednji ob tem izvajajo
Zorku. Priznanja so podelili tudi osnovnošolske krožke za
tudi najstarejšima trenerjema učence prve triade v 15 osnovv društvu Slavku Budni in Ro- nih šolah v krški, kostanjeviški
biju Vidmarju ter članom ‘zla- in sevniški občini, v katere je
te generacije’ 1999/2000, ki so vključenih 240 t. i. nogobikcev.
osvojili dva naslova državnih Trenutno trenirajo v bolj skroprvakov – v sezoni 2011/12 mnih pogojih na štirih vaških
v kategoriji U13 in v sezoni igriščih v krški občini ter go2013/14 v kategoriji U15.
stujejo v Brežicah, za letošnje
leto pa si obetajo, da bodo njiOd lani na samostojni poti
hovi programi priznani s strani Občine Krško in da bodo poPo odmevnem razkolu z vod- novno trenirali in tekmovali na
stvom NK Krško so se lani pre- krškem stadionu. Njihov paraoblikovali v samostojen klub, dni konj je selekcija letnika
ki sta ga priznali MNZ Celje in 2008, v kateri je 20 selekcioniNogometna zveza Slovenije. ranih fantov, s katerimi se želiOd avgusta lani dalje pod ime- jo v obdobju naslednjih petih,
nom NK Posavje Krško tekmu- šestih let uvrstiti v 1. kadetsko
je šest otroških ekip do vključ- in mladinsko ligo ter do takrat

vzpostaviti vse selekcije.

Vizijo društva za prihodnost
je sicer predstavil eden izmed
trenerjev Janoš Zore. Kot je
poudaril, želijo »tja, kjer so
že bili« (v sezoni 2017/18 so
zasedli 5. mesto na skupni lestvici kadetov in mladincev v
1. slovenski ligi) oz. med najboljših šest mladinskih nogometnih šol v Sloveniji. Poleg
vzgoje novih reprezentantov
in prodaje obetavnih nogometašev je njihov cilj tudi polprofesionalizacija kluba in ustanovitev domače razvojne članske
ekipe. Skupaj z večino ostalih
nogometnih klubov v Posavju
ustanavljajo Združenje nogometnih klubov Posavja, v okviru katerega si klubi naj ne bi
konkurirali, pač pa sodelovali in pomagali eden drugemu.

Peter Pavlovič

Biserni jubilej Radiokluba Krško

V ženski konkurenci je prvo mesto osvojila Pavla Košir iz MDI
Kamnik, drugo Slavica Pečovnik Urh iz DI Muta, tretje Džemka Grabnar iz MDI Žalec. V moški konkurenci sta si tretje mesto delila Janko Brunčič iz šahovske sekcije TVD Partizan Ljutomer in Vladimir Kodrič iz ŠK Loška dolina, drugo je osvojil
Zejnil Korač iz ŠK Stari Mayr Kranj, prvo pa Jaka Juvan iz DI
Muta. Posavske barve je na tekmovanju zastopala Anica Radej,
članica DI Sevnica, ki je v končni razvrstitvi v ženski konkurenci dosegla četrto mesto. »Z osvojenim mestom sem zadovoljna,
bolj kot tekmovanje je pomembno druženje,« je povedala po razglasitvi rezultatov in pojasnila, da je v invalidskem vozičku že tri
desetletja, a to ni ovira, da bi ne bila aktivna v društvu in tudi v
lokalni skupnosti.
Pred začetkom tekmovanja sta zbrane pozdravila ter nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik KS Boštanj Jože
Udovč, za našo medijsko hišo pa je predsednik Društva invalidov
Sevnica Franc Bolte povedal: »Državno šahovsko prvenstvo, ki
je bilo 29. zapovrstjo, je v občini Sevnica potekalo drugič. Udeležba je bila odlična in prav tako sama organizacija, ki jo je v celoti prevzel Šahovski klub Milan Majcen Sevnica. Prostor je bil
za gibalno ovirane osebe primeren, vzdušje pa je bilo, kljub tekmovalnemu značaju dogodka, sproščeno in prijetno. Za odlično
pogostitev po zaključenem tekmovanju gre zahvala izjemnim gospodinjam iz Aktiva žena Boštanj.« 
S. R.

Posavski strelci in strelke ostajajo
v državnem vrhu

ORMOŽ, POSAVJE – Na državnem prvenstvu v 10-metrskih
strelskih disciplinah so tekmovalke in tekmovalci iz Sevnice in Brežic skupaj osvojili šest odličij.

KRŠKO – 3. marca je bila ob pogovornem večeru v Mestnem muzeju Krško odprta jubilejna razstava »Radioamaterji: 60 let Radiokluba Krško«. Sestavljena iz fotografsko-dokumentarnega gradiva in kosov opreme
bo na ogled do 14. februarja 2021.
Ob 60-letnem jubileju delovanja krškega radiokluba je bila
razstava v muzeju postavljena
na pobudo dolgoletnega člana,
tajnika in zatem tudi dolgoletnega predsednika radioamaterskega kluba Boška Karabaša. Pod prvotnim imenom
Rotocel in z oznako »S53JPQ«
(Soča Pet Tri Jadran Piran Queen) je začel radioklub delovati v letu 1959. Ustanovili so
ga Srečko Grošelj, Emil Dolinšek in Franc Oštir, tedaj dijaki
dve leti pred tem ustanovljene Tehniške srednje šole Videm-Krško. S klicnim znakom
»YU3JPQ« (danes SB3JPQ), ki
je bil hkrati prvi klicni znak na
območju Posavja, Dolenjske in
širše okolice, je prvo zvezo 1.
decembra navedenega leta z
amatersko izdelano napravo
vzpostavil Emil Dolinšek, kar
je vzpodbudilo še več tehniškega znanja in raziskovanja
radiokomunikacijske dejavnosti željnih domačinov, med drugim Leona Leonardisa, Stanka
Klinca, Milana Žuraja, Vinka
Pirca, Rajka Županca, Milana Colnerja, Anton Drobeža in
druge, da so se vključili v no-

ob 50-letnici delovanja prejel
najvišje priznanje Zveze radioamaterjev Slovenije – Zlato plaketo ZRS.

Ob ogledu arhivskega prispevka TV Slovenija in diaprojekcije
fotografskega gradiva kluba sta skozi 60 let delovanja kluba
obiskovalce v pogovoru popeljala dr. Helena Rožman in Drago
Bučar.
voustanovljen klub. Ob 15-letnici delovanja je klub štel več
kot 100 članov, med najaktivnejšimi pa so bili poleg že omenjenih še Črtomir Čargo, Peter
Lupšina, Marjan Pešec, Rajko
Županc ml., Anton Gubenšek,
Boris Škrlec, Edita Reiner, Silvo
Škrbina, Bojan Kovač, Slavko
Starešinič, Boško Karabaš idr.
Z namenom popularizacije radioamaterstva med mladimi so
že leta 1977 na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško ustanovili Primo predajno sekcijo ali t. i.
PPS, v 90. letih prejšnjega stoletja pa so se učenci krške šole

navdušili še nad amaterskim
radiogoniometriranjem ali t. i.
lovom na lisice z oddajniki, ki je
pričelo kot sekcija delovati pri
krškem radioamaterskem klubu pod vodstvom Janija Kuslja
konec 80. let preteklega stoletja, nekaj let kasneje pa tudi na
krški šoli. Prav mladi radioamaterji, ki so izšli iz krožka na
krški šoli, so zabeležili vrsto vidnih in tudi najvišjih uvrstitev
na državnih in tudi mednarodnih tekmovanjih. Za vidne dosežke in prispevek k delovanju
ter razvoju radioamaterske dejavnosti je Radioklub Krško že

Pred otvoritvijo razstave v muzeju je delovanje kluba v pogovoru z dr. Heleno Rožman
lepemu številu zbranih obiskovalcev v pedagoškem prostoru muzeja predstavil nekdanji predsednik Drago Bučar, o
razstavi sta spregovorili njeni
kustosinji in skrbnici zbirke dr.
Helena Rožman in Nina Sotelšek, razstavo pa je odprla krška podžupanja Ana Somrak.
Slednja je ob tem izpostavila
tudi pomembno vlogo krških
radioamaterjev med osamosvojitveno vojno za Slovenijo,
saj je tedaj za potrebe Teritorialne obrambe delovalo kar
okoli 30 članov krškega radiokluba. Ob tem sta pomembno
vlogo delovanja krškega kluba
skozi desetletja v nagovoru velikemu številu zbranih izpostavila tudi predsednik krškega
kluba Bojan Klavžar in predsednik Zveze radioamaterjev
Slovenije Bojan Majhenič.

Bojana Mavsar

Obe posavski ekipi na stopničkah; levo Sevničani in desno
Brežičani
Ena zmaga ter dvoje drugih in troje tretjih mest je izkupiček posavskih strelk in strelcev na 29. državnem prvenstvu v 10-metrskih disciplinah za starejše kategorije, ki je v nedeljo potekalo
v Ormožu. Zmagali so mladinci Strelskega društva Marok Sevnica v postavi Liam Kovačič, Miha Janc in Aleš Mitja Janc. Da v
Sevnici letos niso od muh, so z osvojitvijo ekipnega 2. mesta dokazali tudi sevniški člani v postavi Blaž Kunšek, Klemen Juvan
in Danilo Petrin, druga je bila tudi njihova lanska državna prvakinja Mojca Kolman.
Med ekipami so z enakim rezultatom kot Sevničani, a z dvema
notranjima desetkama manj, 3. mesto osvojili Brežičani. Nastopili so v postavi David Rožman, Matej Krajnčič in Tadej Sečen.
Njihov tokrat najboljši član Gregor Kuhar, ki je s 560 zadetimi
krogi ostal na pragu finala najboljše osmerice, žal ni bil v ekipi,
sicer bi šlo srebro v Brežice.
Tretje mesto sta osvojila še branilec naslova med posamezniki
Blaž Kunšek (Marok Sevnica) in mladinka Urška Gmajnič (Brežice). Druga brežiška mladinka Pia Srpčič je bila četrta. Vsi omenjeni so nastopili v disciplini zračna pištola.

E. S.

www.PosavskiObzornik.si

20

KULTURA

Čar mitov, legend in ljudskih pesmi
BRESTANICA – V začetku februarja je kot ena izmed uvodnih
prireditev v Bohoričevo leto ob 500-letnici njegovega rojstva
in v počastitev slovenskega kulturnega praznika v OŠ Adama Bohoriča v Brestanici potekala slavnostna prireditev v
organizaciji Kulturnega društva Svoboda Brestanica z naslovom Čar mitov, legend in ljudskih pesmi.

Nastopajočim, povezovalcem večera in OŠ Adama Bohoriča
se je zahvalila za gostoljubje predsednica KD Svoboda
Brestanica Margareta Marjetič.
Prireditev so vodili štirje povezovalci: Sara Železnik, Mojca
Kranjec, Zala Todorovič in Uroš Brezovšek. Člani literarne skupine so doživeto recitirali pesmi, ki so zajemale različno ljudsko
tematiko – tako so občinstvo spretno popeljali v čar mitov, legend in ljudskih pesmi ter do praznika sv. Valentina, program pa
so poleg članov literarne skupine v celoto stkali tudi člani Rajhenburškega okteta in vokalne skupine KD Svoboda Brestanica;
nastopili so Anja Kozinc, Anja Žabkar, Marko Železnik, Leon
Drstvenšek, Marko Kozinc in drugi.
V drugem delu večera so bili na oder povabljeni tudi letošnji
prejemniki Prešernovih plaket v Brestanici; kot prva je na oder
prišla Anja Kozinc, ki je prejela bronasto Prešernovo plaketo za
igranje citer in petje. Bronasto Prešernovo plaketo je prejela tudi
Anja Žabkar kot članica vokalne skupine, za sodelovanje z moškim zborom in oktetom. Mirko Zakošek je prejel bronasto Prešernovo plaketo za predano prepevanje v moškem in v cerkvenem mešanem zboru. Kot zadnji je bil na oder povabljen letošnji
prejemnik srebrne Prešernove plakete za neprekinjenih 34 let
prepevanja v moškem zboru in v Rajhenburškem oktetu – Boris Hrušovar. Na koncu večera je bila posebnega priznanja deležna tudi KS Brestanica za zaupanje pri upravljanju in uporabi
Doma Svobode ter za omogočanje dela društev v Domu krajanov.
Prejemnikom priznanj je čestitala tudi predsednica KD Svoboda
Brestanica Margareta Marjetič. 
A. Kališnik

Otroci in otroštvo

BREŽICE – 3. marca je v avli Doma kulture Brežice potekalo odprtje fotografske razstave članov Fotokluba Brežice, ki
so jo naslovili Otroci in otroštvo.

Del članov Fotokluba Brežice (foto: Fotoklub Brežice)
Kot je opisal predsednik Fotokluba Brežice Davor Lipej, so s pomladnimi razstavami začeli leta 2017, ko so v začetku marca na
ogled postavili prvo razstavo na temo »Ženske«, ki so jo posvetili
ženam ob mednarodnem dnevu žena. Leto kasneje so pripravili drugo razstavo »Moški« in jo posvetili moškim, ob 10. marcu,
prazniku 40 mučencev. Lansko leto so za temo marčevske razstave določili »Družino«. Tema letošnje razstave, »Otroci in otroštvo«, sledi kot logično nadaljevanje preteklih spomladanskih
klubskih razstav. Pričujoča razstava se tako povezuje z lansko
tematiko družine, v kateri imajo otroci pomembno mesto, vlogo
in položaj. Družina in družinsko okolje vplivata na življenje, počutje, učenje in razvoj otroka. Po Lipejevih besedah je vsak član
kluba lahko sodeloval z največ štirimi fotografijami v črno-beli
ali barvni tehniki, vsebinsko iz ene ali več določenih zvrsti: portreta, umetniške (izrazne), dokumentarne (reportažne) in ‘life’
fotografije. Na tokratni razstavi sodeluje 12 članov kluba s 45 fotografijami, in sicer Branko Benčin, Branko Brečko, Vlado Bucalo, Samo Hajtnik, Matej Kramžer, Davor Lipej, Mitja Mladković, Gregor Podvinski, Anita Radkovič, Franc Šavrič, Vinko
Šebrek in Branko Zupanc. Odprtja razstave se je udeležila brežiška podžupanja Mila Levec, nekaj spodbudnih besed je spregovorila tudi Lučka Černelič iz JKSD OI Brežice, obiskovalci pa
so prisluhnili tudi glasbenemu nastopu učencev Glasbene šole
Brežice Larena Turka na harmoniki in Izaka Vukiča na kljunasti flavti pod vodstvom profesorja Uroša Polanca.

R. R., vir: Fotoklub Brežice
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Bevčevo nasledila Vučinićeva
BREŽICE – Šest članov Društva likovnikov Brežice (DLB) je na stenah avle brežiškega mladinskega centra
postavilo na ogled grafično razstavo, ki so jo pred mednarodnim dnevom žena poimenovali »Rdeča je ženskega spola«. Njihovo vodilo je bilo rdeča kot barva upora in boja za pravičnost.

Razstavljajo tudi v DU
in drugje

Svoja dela so postavili na ogled
Kristina Bevc, Marija Kukovica, Tanja Kržan, Ema Šušterič, Alenka Venišnik in
Anton Zorko. Bevčeva je še
v vlogi predsednice povedala,
da v društvu tudi letos dajejo
poudarek na izpopolnjevanju
svojega znanja. Ker je za grafiko še vedno dovolj zanimanja,

Nova in dosedanja predsednica DLB Zlatka Vučinić in
Kristina Bevc
celo nad pričakovanji, so se letos izobraževali o in preizkusili v grafični tehniki kolagrafija.
Izrazila je zadovoljstvo, da ji je
uspelo zbrati skupino ustvarjalcev, ki razstavljajo, kajti,
kot je rekel njihov prvi mentor, znani grafik brežiških vedut, slikar in likovni pedagog
Vlado Cedilnik, je grafika težaško delo.
Bevčeva, ki je dopolnila osemletko kot predsednica DLB, si

Marija Kukovica, Valentina Vuk in Sonja Kostanjšek
je na polovici te osemletke za- če barve. Ker je bila otvoritev
dala, da v društvu obudi grafi- pred 8. marcem, ustvarjanje
ko, kar ji je uspelo. Naslednja pa je potekalo teden dni pred
leta so svoje znanje širili s spo- otvoritvijo, je tudi mentorica
znavanjem novih grafičnih teh- pomensko izbrala temo, posnik pod mentorstvom lik. pe- večeno temu prazniku.
dagoginje Alenke Venišnik, ki
ji je blizu eksperimentiranje. Bevčeva se je zahvalila vsem,
»Vesela sem, da se je v osmih ki so društvu in njej osem let
letih vedno našla sredina, ki stali ob strani, ravnateljici OŠ
mi je bila pripravljena poma- Bizeljsko Metki Kržan, ki že
gati in smo zadan načrt izpe- tretje leto z razumevanjem doljali. Hvala za vse spodbude, voljuje uporabo učilnic in njikomentarje in predloge, med hovih grafičnih preš, PD Imakaterimi sem krmarila, da bi ni in Kseniji Herakovič za
lahko uresničila največ za čla- oblikovanje otvoritvenih done in društvo,« je sklenila misli godkov (tokrat je zaplesadosedanja predsednica ter za- la Žana Žniderič), Posavskedolžitve predala novoizvolje- mu obzorniku za spremljanje
ni predsednici Zlatki Vučinić. dogodkov, Občini Brežice, MC
Venišnikova je nanizala vrsto Brežice in vsem drugim, kjer
simbolov, značilnosti, pome- so lahko predstavili svoje
nov in povezav na temo rde- ustvarjalno delo.

Brežiški likovniki so nekaj dni
pred tem z avtorskimi deli
vnesli živahnost in pisano veselje stanovalcem brežiškega doma upokojencev. Razstavo so naslovili Vam v veselje.
Prisrčen pozdrav je stanovalcem, vodji doma mag. Valentini Vuk in pevcem domskega zbora, ki jih vodi Elizabeta
Križanić, namenila likovna
ustvarjalka DLB Marija Kukovica in jim je zaželela, da bi si
oči, srca in duha spočili na slikah, ki so bile ustvarjene v akrilni tehniki, na stene njihovega
doma pa prinašajo veliko raznobarvnih cvetic in slikovitih
pokrajin. Vukova se je zahvalila
za likovno razgibanost, ki so jo
prinesli likovniki, ter za vzajemno sodelovanje. Razstavljajo:
Mija Baškovč, Kristina Bevc,
Helena Frešer, Marija Kukovica, Darko Oštrbenk, Olga
Piltaver, Mihaela Prevejšek,
Vladka Sumrek, Alenka Venišnik, Metka Vimpolšek in Anton Zorko. Medtem sta Kristina Bevc in Alenka Venišnik v
bivši prodajalni Darila Don s
keramičnimi izdelki dali dušo
likovni vitrini; v Kavarni pa je
za prijazen pogled na portrete
poskrbela Andreja Komočar.

N. Jenko Sunčič

Povod so bile pustne novice

JESENICE NA DOLENJSKEM – 16. januarja letos je bilo ustanovljeno novo Kulturno umetniško društvo Mokriške vrane s sedežem na Jesenicah. Glavni cilj je znova povezati lokalno skupnost, društvo bi rado obudilo dogodke, ki so postopoma izginili, z novostmi želi pritegniti mlajšo generacijo.
Zgodba ustanovitve društva
sega v konec leta 2018, ko sta
Anja Krušnik Cirnski in Barbara Munič začeli z intenzivnimi pripravami na knjigo o
Mokricah, ki je zaradi pomanjkanja časa še vedno v nastajanju. Letos januarja je padla
nova ideja, h kateri so ju spodbudili domačini. Da bi izdali
pustne novice. S pustnimi novicami pa sta se odločili tudi za
zdaj že samoumevno ustanovitev društva. K sodelovanju sta
povabili še Anjo Novosel. Ime
si je društvo nadelo po znani
legendi o vranah, ki naj bi se
zbirale na savskih ravnicah. Tri
vrane na ozadju Mokric krasi-

Del ustanovnih članov KUD Mokriške vrane, predsednica
društva je tretja z desne (foto: Drago Munič)
jo tudi grb društva, ponazarjajo
pa tri ustanovne članice. Zgo-

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
info@gs-krsko.si, www.gs-krsko.si

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2020/2021.
5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.
Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.
Informativna prijava poteka na telefonski številki
07/48 80 142.

dil se je ustanovni zbor, vmes
so se že pridruževali novi člani
– kot prva pridružena članica
Kaja Črpič, ki je prevzela grafično oblikovanje pustnih novic. V dobrem mesecu so izdali
lokalne pustne novice, ki so požele velik uspeh med domačini, »mokriških vran in vranov«
pa se je v istem mesecu nabralo kar sedemnajst. Med njimi
so fiziki, gasilci, motoristi, gledališčniki, ekonomisti, gozdarji
itd. Večina jih biva v KS Jesenice in Velika Dolina, najde pa se
jih tudi nekaj iz širše brežiške
občine. Kot pravijo, jih ne druži
želja po velikem ali glamuroznem kulturnem udejstvovanju in nočejo se postavljati na

obrambne linije slovenskega
jezika ali kaj podobnega. Glavni cilj je predvsem znova povezati lokalno skupnost, ki je
poznala in živela v mokriških
zlatih časih, skupnost, ki je vedno znova doživljala in še doživlja negotove ekonomske razmere. Poskušali bodo znova in
še bolj povezati domačine, lokalno skupnost, ki je trdo delala, a se je znala tudi zabavati
in se družiti, ter je ustanovitev
društva močno podprla.

KUD Mokriške vrane bi rado
obudilo dogodke, ki so postopoma izginili, navkljub temu
da so močno oblikovali značaj obmejnih krajev. Kot pravi njegova predsednica Anja
Krušnik Cirnski, se bo posvečalo starim slovenskim šegam
in navadam, obenem pa želijo z novostmi pritegniti mlajšo
generacijo. Čeprav je društvo
nastalo hitro in zaradi pustnih
novic, se njihova smer še hitreje izrisuje – ne načrtujejo le
za eno leto vnaprej, ideje, ki jih
je zdaj že za konkreten petletni plan, prihajajo sproti, veliko jih je in so različne. In v tem
je njihova prednost, zagnanost
in moč. Iz društva na koncu pošiljajo vranje-sračji pozdrav!

R. Retelj

POSAVSKA PANORAMA
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:
• Lucija Kostanjšek, Brezina
– deklico,
• Karmen Sehur, Zabukovje
nad Sevnico – deklico,
• Sandra Mergole, Rogačice
– deklico,
• Mojca Abina Borštnar, Tržišče – deklico,
• Janja Ojsteršek, Reštanj –
dečka,
• Viktorija Balon, Drenovec
pri Bukovju – deklico,
• Maja Trupi, Sevnica – dečka,
• Lea Gnidica, Sremič – dečka,
• Barbara Vižintin, Senovo –
deklico,
• Anamarija Pavkovič, Arto
pri Studencu – deklico,

• Špela Šterk, Raka – dečka,
• Nina Češnovar, Sromlje –
deklico,
• Jasmina Zorko, Dolenji Leskovec – dečka,
• Maja Fučko, Koritno – deklico,
• Renata Županc, Šedem –
dečka,
• Simona Mohar, Zgornje
Mladetiče – dečka,
• Patricija Roštohar, Veliki
Dol – deklico,
• Tina Mavsar, Krško – deklico,
• Nikolina Kopren, Spodnji
Stari Grad – dečka.

moja poroka
Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj branem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer 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 zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.
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podčrtano

Zdaj
je na vseh nas

Piše: Maruša Mavsar

»Mami, zakaj se ne smem igrati s sosedom? Zakaj ne grem v vrtec? Zakaj ne smem k babi? Zakaj ne gremo na vlak?« Vprašanja moje malčice, ki me zasipavajo zadnje dni. Ni lahko, a sem
ji malo poenostavljeno razložila. Žal se je malčice sporočilo prijelo že bolj kot mnogih mojih Posavk in Posavcev.
Dve prijateljici iz Italije sta mi podrobno orisali potek izbruha pri njih, zato priznam, da mi je bilo resnično neverjetno, da
nekateri, katerih delovna mesta so trenutno nedelujoča prav
zaradi preventive pred virusom, tako brezskrbno jemljejo tole
samoizolacijo. Kljub vsem apelom je to postal prosti čas za šoping, tehnični pregled avta, informativne ponudbe na bankah
in splošno druženje. Ne morem vam našteti, koliko misli ljudi
v srednjih in mlajših letih sem prebrala na družbenih omrežjih, ob katerih sem se zmrazila, ker v njih ni bilo kančka empatije. Moja še ne štiriletnica me gleda s sinjimi očmi in previdno
pokima, ljudje, ki so bombardirani z informacijami o resnem
stanju v drugih državah, pa nadaljujejo s svojim ogrožanjem
sebe in okolice? Nepojmljivo.

poroke

• Matej Kranjec in Patricija
Žankar, oba iz Radeč.
ČESTITAMO!

Kako celovit test je tale koronavirus! Ne bom se spuščala v debato o tem, kdo in zakaj nam je zakuhal tale covid-19, a zdi se
kot dejanje preračunljive nehumanosti. Morda so krive knjige
in filmi, a jaz v tem doživljam dovršene metode sodobne vojne.
Seveda bi človek pričakoval, da bodo tudi naša vodstva takoj
ukrepala povsem enotno, izredno odločno in odgovorila na to
vojno napoved. No, to se ni zgodilo. Morda je res kriva mladost
naše države. Morda načini vzgoje in vsesplošni sistem, v katerem rastemo, ampak naš odsev v ogledalu izrednih razmer zaradi tega virusa nikakor ni laskav ali obetajoč.
KRŠKO – Tretjega tretjega ob tretji uri popoldan so se
zbrali nekdanji sodelavci in obujali spomine na čase, ko je
bil Mercator še ‘car’ v starem Krškem. »Čas teče, stvari se
spreminjajo, spomini ostajajo. Da, 35, 40 let je od tega, smo
ugotavljali,« je v imenu skupine sporočila Mojca Četrtič in
dodala, da se tretjega tretjega naslednje leto spet dobijo.

Natalija Slatner iz Koprivnice in Bogomir Gortan iz
Črnomlja, 22. februar 2020, park v Krškem (foto: Alja
Cujnik)

Slovesna čarobnost z dijaki
KRŠKO – 22. februarja je telovadnica ŠC Krško-Sevnica
postala prizorišče maturantskega plesa, na katerem so
se prvič združile vse tri enote šolskega centra vključno z
dijaki frizerske in mizarske
smeri. Uvodni glasbeni točki
tehniških gimnazijcev je sledila svečana otvoritev plesa
z vstopi dijakov vseh smeri –
strojne, elektro, računalniške,
mizarske in frizerske. Po dijaški himni so spregovorili trije predstavniki dijakov: Tjaša
Zlobko kot predstavnica zaključnih letnikov Srednje šole
Sevnica, Lara Zorko iz Srednje
poklicne in strokovne šole Krš-

Po polnočni četvorki so v zrak spustili balone (foto: Foto
Tatjana, Maribor).
ko ter Simon Ašič iz Gimnazije pod vodstvom plesnega učiKrško, nato pa so besedo pre- telja Rudija Kocbeka izkazadali vodstvu šole in podžupa- li v znanju standardnih plesov,
nu občine Krško. Dijaki so se v drugem delu pa so ob latin-

skoameriških ritmih lahko izrazili še svojo strast in občutek
za humor. Dijakinja Simona
Franko je občuteno ubesedila
zahvalo vsem staršem, Monika Grilc in Ana Glogovšek pa
sta se prisrčno zahvalili vsem
profesorjem. Zaključni oddelki so se predstavili s pesmijo,
plesom, filmoma in s podeljevanjem »nagrad« svojim profesorjem. Dobra energija je tudi
po polnočni četvorki in maturantski torti ponovno napolnila plesišče, dijaki, starši in
drugi gosti pa so izrekali zadovoljstvo in pohvale ob lepo
organiziranem večeru.

R. Vene, V. Gradišek

Razmišljam o tem, da časopis pred vami izhaja že 23. leto, pa še
ni prišel v situacijo, kakršna je današnja. Ko ne vemo, ali zaradi višje sile časopis ne bo mogel iziti. Vsi v uredništvu, ki spremljamo tale virus iz ure v uro in oprezamo za informacijami, ki
bi razjasnile, kakšna je grožnja v Posavju, jemljemo epidemijo izredno resno. Tudi nas skrbi, ker informacije z vrha prihajajo (pre)počasi. Povsem novo dimenzijo dodajajo družbena
omrežja. Na eni strani pozitivno, na drugi pa ogromno sklepanj in iskanja obolelih tudi med popolnoma zdravimi ljudmi,
a mi v našem mediju poskušamo umiriti to žogico strahu. Ker
to je Posavski obzornik – verodostojna informacija, preverjena, kolikor se da, in ne prazna vaba za strah, paniko in tesnobnost. Medtem mnogi mediji brezsramno grabijo točno ta
trenutek. Še vsebine, ki z virusom sploh nimajo povezave, senzacionalistično obrnejo v svojo korist že s samimi naslovi. Kakopak, v stilu časa: vse za večanje bralstva, za klike, reklame.
Nalijmo si čistega vina: takšne usmeritve naši medijski srenji
res ne morejo biti v ponos.
Lani smo v časopisu pisali o tonah hrane, ki jo v Posavju zavržemo. O, kako drugačen je lahko že sedaj pogled na to temo!
V času, ko mnogi računamo, za koliko časa imamo še kvas,
makarone, vložena živila, da le ne bi bilo treba prehitro ponovno med prenašalce okužbe. A za mnoge naše starejše bralke in bralce to niso prve izredne razmere. V življenju ste jih
doživeli že kar nekaj. Vi ste nosilci znanj, ki lahko rešijo vse,
tudi nove generacije, znanj o preživetju in samooskrbi. Morda pa vas bomo, ko bo vse mimo, le začeli poslušati in končno
tudi ceniti.

Tovarniška 3, Krško

Svetovanje, ponudba
in dodatne informacije:
Dejan Prosen
d.prosen@gorec.info
Tel: 040 797 323

keramika - kopalnice - wellness

031 787 900 | info@kerlet.si

OBVESTILA
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Prodamo hišo v Ravnah pri
Zdolah, novogradnja, tri etaže v izmeri 125 m2, pripadajoče zemljišče 1900 m2, cena po
dogovoru, EI v izdelavi.
Tel.: 041 573 656
Prodam vikend, okolica Rake.
Tel.: 041 433 103

Prodam tri travnike po zelo
ugodni ceni, Gorenja Pirošica.
Tel.: 031 872 624

V okolici Šentjanža prodamo
gradbeno parcelo (735 m2) in
njivo oz. travnik (2.120 m2).
Tel.: 041 721 241

Prodam gradbene parcele v
Dobovi na drugi strani vrtca
in šole. Tel.: 031 223 316

Prodam vinograd na sončni
legi v Tršljavcu, elektrika, vo-

V brezplačen najem oddam vinograd na sončni legi v Tršljavcu. Tel.: 041 707 596

AVTOMOBILIZEM

Prodam Clio, letnik 2000, prevoženih samo 77.000 km, kot
nov, prvi lastnik, reg. do 28. 2.
2021, cena po dogovoru.
Tel.: 031 556 399
Prodam Mercedes E 220
CDI, elegance, avtomatik,
prvi lastnik, srebrne barve, letnik 2009, 224.000
km, odlično ohranjen, cena
10.500 €. Tel.: 041 339 199

Prodam Hyundai i10, srebrne barve, let. 2014, 40.000 km,
prva lastnica, garažiran, odlično ohranjen. Tel.: 051 450 810
Prodam avto Škoda Fabia, karavan, let. 2007, prev. 179.000
km, zelo dobro ohranjen.
Tel.: 031 665 767
Prodam Twingo 1.2, let.
5/2003, 145.000 km, bordo

obzornikova oglasna mreža

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

www.geodet-kralj.si

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

040 753 911

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin
info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

Prodam 4 letne gume s platišči za Opel Merivo (Falken
185/60 R15), rabljene eno sezono. Cena zelo ugodna.
Tel.: 031 483 835

KMETIJSTVO

Kupim kiper traktorsko prikolico in traktor s pogonom na 4
kolesa. Tel.: 040 309 402

Kupim nakladalko gnoja in
trosilec za gnoj.
Tel.: 030 998 658
Prodam mulčer 130, rotacijski
pajek SIP in zgrabljalnik, 250
cm. Tel.: 030 694 956

Prodam domači gnoj in belo
vino. Tel.: 031 306 543
Prodam 10 okroglih bal kakovostne otave iz lanskega leta.
Tel.: 031 815 496

Prodam droben in debel
krompir desiree, sojo, koruzo trdinko (naravno sušeno),
ajdo, pnevmatsko sejalnico,
molzni stroj. Tel.: 031 845 064
Eko-kurjava, peleti A1, A2, po
ugodni ceni, ter briketi za kurjavo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si
Nudimo posek in spravilo vseh vrst lesa, posebno
hrasta. Plačilo takoj. Toni
Lipar s.p., Stara vas 17e,
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam hlodovino (bukev,
gaber in hrast) ter metrska in
kratko žagana drva (možno
plačilo na obroke).
Tel.: 041 865 968

Prodam suha mešana metrska drva (20 m), zaradi menjave peči na pelete. Okolica Blance. Tel.: 051 702 062

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

Prodam bukova ali mešana
drva (hlodovino, metre ali žagane na kratko), možna dostava, ter vino modre frankinje.
Tel.: 051 254 413

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO IN
ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni muš
kat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Tel.: 031 306 559 (po 17. uri)
Prodam vino cviček, žganje in
brejo telico simentalko.
Tel.: 051 870 909

Prodam ploščni filter za vino,
inox, 20 plošč s črpalko.
Tel.: 051 448 456

Prodam sadike vinogradniških breskev. Tel.: 031 322 773

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 in telice za zakol ter suhe za dopita-
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Perutnina Rostohar

Spoštovani, obveščamo vas, da je serija belih
kilogramskih piščancev za 2. in 3. april že
zapolnjena. Sprejemamo naročila za 30. april in 6. maj.

NAROČANJE OBVEZNO.
Mlade rjave in grahaste jarkice si lahko priskrbite
vsak delavnik med 16. in 17. uro.
Na naši domačiji si lahko vsak dan zagotovite
sveža kokošja jajca.

031 621 522, 07 49 21 563
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam teličko simentalko,
staro 7 tednov, težko 110 kg.
Tel.: 031 698 469

Prodam bikca CIK, starega 1
mesec, in teličko CIK/LIM, staro 3 tedne. Cena 820 €.
Tel.: 070 820 330
Prodamo teličko simentalko,
staro 4 mesece.
Tel.: 07 49 69 169
Prodam osla in osličko, par.
Tel.: 031 351 328

Prodam prašiče, težke od 60
do 100 kg, in odojke. Možen
zakol. Tel.: 031 492 837

www.valinstall.si
info@valinstall.si

25 let
d. o. o.

041 813 085

Celovite
geodetske storitve

C

M

Y

CM

OBNOVA KOPALNIC

Branko Kržan

MY

pooblaščeni inženir

CY

Čiščenje odtočnih cevi
Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

041 726 071

CMY

girus@siol.net, www.girus.si

K

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Sprejemamo naročila za aprilsko
serijo belih kilogramskih
piščancev, ki bodo v prodaji
3. in 18. aprila.
Rjave, grahaste in črne jarkice pa
dobite vsak delavnik po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče za
nadaljnjo rejo ali zakol.

www.metelko.si

Prodam odojke, težke 30 kg.
Tel.: 040 389 015

Prodam svinjo, težko okoli
250 kg, in traktor Ursus C-360,
1. lastnik, letnik 1989, registriran. Tel.: 040 628 535
Prodam prašiče, težke okoli
100 kg. Tel.: 040 767 262

Prodam dve breji ovci in ovna,
dve bali sena in tri solne kamne za 200 €. Tel.: 031 489 879

POHIŠTVO IN
OPREMA

Prodam peč za centralno kurjavo, kombinirano, na trda goriva s podpihom in z gorilcem

aluminijaste ograje
Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

OČESNA ORDINACIJA
OPTIKA

PRESKAR

Cesta krških žrtev 112, Krško

H
kak itro
ovo in
stn
o

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam hišo z vrtom v starem delu Krškega, ki obsega trisobno opremljeno
stanovanje, garažo in kletne prostore. EI narejena.
Tel.: 040 163 212

dovod v bližini, asfalt.
Tel.: 041 070 596

obvešča cenjene stranke, da bodo
beli kilogramski piščanci
25. aprila pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka in
28. aprila na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
30. aprila enodnevne rjave jarkice.
7. aprila bele težke kokoši.
Vsak torek in petek rjave in grahaste jarkice.
Zbiramo že naročila za race, gosi ter purane.
Naročila sprejemamo na
031 676 724 ali 07 49 73 190.

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

NEPREMIČNINE

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA

rdeč, opravljen veliki servis,
avto brezhiben, cena 250 €.
Tel.: 041 913 715

mali oglasi

www.steklarstvo-lekse.si
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ustanovitev podjetij v
sloveniji

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

češki

virtualna pisarna, računovodstvo

delovna dovoljenja, ostale storitve...
za več informacij pokličite: 070 77 77 65
www.agencijaspin.si

ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

OBVESTILA
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SPOMIN

zahvale, spomin

SPOMIN

Kogar imaš rad,
ta ti v srcu nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je ...
7. marca je minilo 15 let,
odkar nas je zapustil naš dragi
mož, ati in dedi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALE ali V SPOMIN zaradi izrednih razmer sprejemamo:
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. Soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.

Ob boleči izgubi naše drage

ŠTEFKE CIRNSKI

15. marca je minilo sedem let,
odkar nas je zapustila naša draga

IRENA LEVIČAR

s Cirnika 14

se zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izkazano sočutje in podporo,
vsa izrečena sožalja in lepe besede ob slovesu.
Hvala vsem in vsakemu,
ki jo boste ohranili v lepem in trajnem spominu.
Vsi njeni

iz Gorenje vasi.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu,
ji prižgete svečko in jo ohranjate v svojem spominu.
Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo

ROMAN LABES

SPOMIN

iz Ravni.

ZAHVALA

Bilo veliko tihega je trpljenja,
ki olajša ga le smrt.
Tebi dala mir je v večnosti,
a nam pustila je praznino,
s tiho skrito bolečino.

Hvala vsem, ki se ga še vedno radi spominjate
in mu prižigate svečko v spomin.
Njegovi najdražji

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo:
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

SPOMIN
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)
24. marca bo minilo pet let, odkar naju je
zapustil ljubeči mož in moj zlati tatko

FRANC DULAR
Ulica Ilije Gregoriča 18, Krško.

Hvala vsem, ki postojite pri grobu in ohranjate spomin nanj.
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Globoko nas je pretreslo sporočilo iz bolnice,
da je mirno zaspal naš dragi Jato

20. marca bosta minili dve leti, odkar je odšel
naš dragi mož, oče in dedi

VLADIMIR KEŽMAN

iz Sel pri Dobovi.

Pokopali smo ga 9. 3. 2020 na pokopališču v Pišecah v najožjem
družinskem krogu.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu kadar koli in kjer koli
pomagali, njegovo delo pa nas bo vsak dan spominjalo nanj.

IVAN ZORKO

gradbeni tehnik v pokoju.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob
njegovem preranem grobu in mu prežigate sveče.
Pogrešamo te!

Njegova žena Mihaela, hčerka Vladka, zet Toni,
vnukinji Urška z Dmitrijem in Špela ter sorodstvo

Žena Danica, sinova Boštjan z Anjo in Dejan z Matejo
ter vnukinji Eva in Lina

Žena Lojzka in hčerka Martina

ZAHVALA

SPOMIN

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

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin na tebe
bo večno ostal!
Naročila oglasov:
marketing@posavje.info | 07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info | 07 49 05 780
Naročila zahval:
zahvale@posavje.info
| 07 49 05 780

na kurilno olje ali pelete. Cena
ob ogledu. Tel.: 041 622 169

Ugodno prodam lesena balkonska vrata (204 x 77 cm) in
okno (140 x 140 cm).
Tel.: 051 626 338

Prodam vgradni pomivalni
stroj Gorenje, malo rabljen,
cena po dogovoru.
Tel.: 07 49 61 211

RAZNO

Izdelovanje in popravilo nagrobnih spomenikov, klesanje črk, izdelava
okenskih polic in pultov ter
montaža. Tel.: 041 680 358,
Kamnoseštvo Arh Zvonko
s.p., Selce 6, Leskovec

Izdelava nagrobnih napisov,
slik, nagrobnikov ter obnova.
Tel.: 041 493 455, Marko Kranjec s.p., Rožno 15a, Brestanica
Prodam rabljene AŽ panje, nekaj družin in čebelarsko opremo ter nekaj starin.
Tel.: 031 501 801

Prodam novo montažno železno konstrukcijo 6 x 5,80 m, na
6 stebrih, pobarvano, s podlož-

nim betonom.
Tel.: 041 517 486

Nudimo delo na domu kot
skrbniki strank v reklamnem marketingu. Tel.: 041
680 668, Društvo Herba
Nova, Cesta 4. julija 8, Krško

Podarim, ob določenem pogoju, aktivno podjetje d.o.o. brez
dolgov, primerno tudi za popoldansko dejavnost. Možen je
tudi najem ali odkup poslovnega prostora 34 m2. Resni pokličite: 031 304 268

STIKI

Dva prijatelja iščeta dve gospe, stari od 40 do 60 let, za
preživetje dopusta na Kanarskih otokih. SMS: 070 876 001
Mogoče si razočarana, zato
pokliči 60-letnega vdovca, ki
te bo poslušal, razumel. Mogoče nama uspe.
Tel.: 070 621 905

Za pomoč v gospodinjstvu nudim stanovanje ženski, ki se
počuti osamljeno in je prepričana, da je v dvoje lepše. V tem
primeru je zaželena starost od
70 do 80 let. Resne prosim, da
pokličete 041 203 853

3. marca je minilo žalostno leto dni,
odkar je za vedno odšel od nas

IVAN JANEZ FLAJS
Hvala vsem, ki obiskujete njegov prerani grob,
mu prižigate svečke in ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem
(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do
ponedeljka pred izidom časopisa (do
15. ure). Cena objave malega oglasa
za fizične osebe do 15 besed znaša
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €,
za okvir pa 3,70 €.
Cena objave malega oglasa za pravne
osebe, s.p. in druge posameznike,
ki opravljajo pridobitno dejavnost na
trgu ne glede na organizacijsko obliko,
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Ob odhodu
moža, očka, dedka in pradedka

JOŽEFA BOBEKA

iz Stare vasi pri Krškem
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, gospodu
župniku za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču ter
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Videm ob Savi.
Posebna zahvala CSD Krško – enoti Pomoč na domu in MOST-u ter
patronažni službi.
Vsem torej iskrena in velika hvala.
Vsi domači

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

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.

Podpis:
Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
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Voznica avtobusa Jana Veber Košmerl

Dokazala je, da lahko vozi avtobus tudi ženska
OREŠJE NAD SEVNICO – V zaselku ob potoku Sevnična je z leto dni mlajšo sestro Majo odraščala Jana Veber, ki skozi sproščen pogovor obudi spomin na dni, ko se
je odločila, da bo opravila izpit za voznico avtobusa. Bila so 90. leta 20. stoletja in ženske, ki bi vozile avtobus, so bile redkost, zato jo je na njeni poti do uresničitve želje čakalo mnogo ovir.
Jana Veber Košmerl je bila
vožnje z velikimi vozili vajena že od otroških let dalje, saj
je bil njen oče poklicni voznik.
»Najprej je vozil avtobus na
redni mestni liniji pri Izletniku
Celje, a se je naveličal in kupil
tovornjak. Z njim je prevozil celotno takratno Jugoslavijo in če
je bilo le mogoče, sva mu delali
družbo obe s sestro, ko je imel
vožnjo na morje, se nam je pridružila še mami,« pripoveduje sogovornica in se spominja,
kako ji je oče nekoč v šali dejal, da ji bo za rojstni dan kupil
avtobus, da bosta skupaj vozila
po Evropi – in nekega dne je na
domačem dvorišču stal nov avtobus znamke Mercedes 303.
»Presenečenje in veselje je
bilo veliko, čeprav vozilo ni bilo
kupljeno zame, ampak za to, da
bo oče lahko z njim vozil skupine na izlete in potovanja, zame
pa je bil to namig, naj najprej
naredim izpit za tovornjak in
nato pri 21 letih še za avtobus.
Takrat, v sredini 90. let, si lahko pri 18 letih opravljal izpit
kategorije C s preskokom kategorije B in tako sem naredila izpit za tovornjak ter kmalu
zatem še za kategorijo E, za prikolico,« nadaljuje pogovor ter
z rahlo grenkobo v glasu pove,

da je ob tem morala preko kar
nekaj ovir in tudi posmehovanj. Ena izmed tistih, ki ni razumela Janine močne želje, je
bila tudi njena razredničarka
na Srednji šoli za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, kjer je
obiskovala izobraževalni program turistični tehnik: »Razredničarko sem prosila za prost
dan, ker sem imela izpitno vožnjo za tovornjak, a ona se mi je
posmehovala pred celim razredom, če bom potem naredila še
izpit za podmornico. Pomislila
sem: Joj, boš že videla!«

Do izpita za avtobus
preko mnogih ovir

Izpit za voznico tovornjaka s
prikolico je uspešno opravila, nato pa sledila svoji želji
ter v času študija na fakulteti za turistične študije v Portorožu opravila še vozniški izpit
za kategorijo D, to je za voznico avtobusa. »Pogoji so bili zelo
zahtevni, sama pa takrat nisem
imela nobenih izkušenj, poleg
tega nisem imela niti delavske
knjižice niti delovne dobe, imela sem samo status študentke.
Obiskala sem mnogo avtošol
in povsod so me zavrnili, ko
sem povedala, kaj želim. Eno

ske glasbenike – v Stuttgart Janija Kovačiča, v Benetke je z
avtobusom pripeljala pevko
Neisho in njeno spremljevalno skupino, ki je potem šla na
križarjenje po Sredozemlju; na
poti v Berlin ji je Goga Sedmak
iz skupine Zmelkoow prepeval
skladbo Smisel življenja ...

Jana Veber Košmerl (foto: osebni arhiv)
leto sem potrebovala, da sem
končno uspela na celjski upravni enoti dobiti kartonček za vožnje z avtobusom v avtošoli in
nato sem našla še čudovitega
inštruktorja. Seveda se sprašujem, ali bi bilo drugače, če
bi bila fant, kajti pogosto sem
bila deležna tudi bedastih komentarjev starejših šoferjev,
na mejnih prehodih pa presenečenih obrazov carinikov, ki
so običajno želeli vedeti vse
o meni, a danes je najbolj pomembno, da sem vztrajala in
doživela dan, ko sem prvič uradno sedla za volan avtobusa in
popeljala skupino potnikov na
izlet,« pove z nasmehom. Ko je

postala voznica avtobusa, je z
očetom Ivanom prevozila tisoče in tisoče kilometrov. Skupaj
sta bila štirikrat v Skandinaviji, vse do Nordkappa na Norveškem, najsevernejše točke
Evrope. Potnike sta varno vozila po Grčiji, Turčiji, Irski, Škotski, Španiji, Franciji, Italiji …
»Zanimivo in zabavno je bilo na
parkiriščih, kjer so vozniki, pogosto jih je bilo več skupaj, radovedno opazovali, kako bom
’smrklja’ parkirala tako veliko ’mrcino’ in res je bil ’gušt’,
ko sem izstopila iz avtobusa in
jih videla brez besed,« nadaljuje ter opiše še nekaj utrinkov,
ko je vozila na koncerte sloven-

Zgodb o potovanjih in tisoče
prevoženih kilometrih pa ne bi
bilo, če bi Jana ne imela očeta,
ki je bil njen učitelj, mentor in
vzornik. »Marsičesa me je naučil,« pojasni in obudi še enega izmed spominov – kako sta
z očetom vadila vožnjo ter parkiranje avtobusa na počivališču Barje, kjer je bilo v tistih časih dovolj prostora. »Hvaležna
sem, da si je vzel čas in mi potrpežljivo razlagal, kaj pomenijo lučke ter številke na armaturni plošči in me seznanil tudi
z najbolj neprijetnimi okoliščinami, ki se lahko pripetijo na
cesti. Naučil me je tudi zlatega pravila: Voziti moraš tako,
da ne poliješ vode iz kozarca
na armaturi. Ta najin skupen
čas je bil neprecenljiv in dragocen, bil je plemenit človek in
verjel je vame,« pove s hvaležnostjo v glasu. »Dvanajst let
sva vozila skupaj. Za vikende

sva bila na vožnji, čez teden v
pisarni. Vozni park smo v tem
času povečali na tri avtobuse,
vmes sem se poročila in rodila
dva fanta, a idiličen razvoj družinskega podjetja je prekrižala
očetova bolezen in leta 2012, le
mesec dni pred rojstvom tretjega sina, nas je zapustil. Prva
tri, štiri leta po očetovi smrti
je bilo precej težko. On je bil
šef, gospodar, on je bil tisti, ki
je sprejemal dokončne odločitve, potem pa sem odgovornost
za zaposlene in posel prevzela
nase. Ves čas sem imela močno
oporo v možu Tadeju in počasi so mi začeli zaupati tudi zaposleni, predvsem šoferji, ki
so kar težko sprejeli žensko
na vodstvenem mestu. Morala sem pridobiti tudi zaupanje
strank in ni bilo lahko, nekaj jih
je odšlo, veliko jih je prišlo na
novo, vožnje pa so skoraj izginile z mojega urnika,« zaključi
pogovor ter doda, da je ponosna, da je vztrajala in dokazala, da lahko vozi avtobus tudi
ženska in ob tem ohranila svojo ženstvenost, ki jo z veseljem
pokaže na plesnem parketu.
»Glasbo in ples obožujem,«
razkrije še en delček iz svoje
zanimive življenjske zgodbe.

Smilja Radi

Z D R AVJ E H R B T E N I C E
V zdravstvenem centru Aristotel deluje ekipa strokovnjakov,
ki vam nudi celostno obravnavo na področju težav s
hrbtenico in vas spremlja od prvega pregleda do končane
rehabilitacije in življenja brez bolečin.
Z bolečino v hrbtu se v življenju sreča
večina ljudi. Po podatkih NIJZ je bolečina v hrbtu eden glavnih razlogov
za bolniški stalež zaradi dolgotrajnosti bolečin pa tudi za prezgodnjo
invalidsko upokojitev. Prirast tovrstnih
težav pripisujemo sodobnemu načinu
življenja, predvsem pomanjkanju
gibanja ter fizičnim in psihičnim
obremenitvam. Pojavnost bolečine
je neodvisna od spola, veča pa se s
starostjo ter pri poklicih, ki zahtevajo
dvigovanje bremen ali daljšo prisilno
držo, kot je npr. sedenje.
Glede na trajanje ločimo akutno ter
kronično bolečino v hrbtu. Pri akutni
je vzrok lahko poškodba (nepravilen
gib, padec, prometna nesreča), pri
kronični pa dolgotrajna obremenitev
struktur v hrbtenici (delo za računalnikom/tekočim trakom, težko fizično
delo, daljša izpostavljenost stresu itd.).

Hrbtenica ima značilno obliko črke
S, ki telesu omogoča gibljivost ter
blaženje sil. Sestavljena je iz vratnega,
prsnega in ledvenega dela. Vratni in
ledveni del sta zaradi svoje gibljivosti
najbolj obremenjena, zato so bolečine
v teh delih tudi najbolj pogoste.

Rešitev?

Pri težavah s hrbtenico je zaradi številnih možnih vzrokov ključna celostna
obravnava. V večini primerov je najboljše zdravilo gibanje – ki mora biti
pravilno in pod nadzorom strokovnjaka, v redkih primerih pa je potrebno
konzervativno zdravljenje – operacija.
Pri tem je zelo pomembno, da nas pri
tovrstnih težavah obravnava strokovna
ekipa, ki jo sestavljajo:

ZDRAVNIK
na podlagi izvidov in testov
nam bo predpisal primerno
zdravljenje.

FIZIOTERAPEVT
če je bolečina v akutni fazi,
jo je potrebno omiliti in
pospešiti proces celjenja.

KINEZIOLOG
s pravilno vadbo in svetovanjem nam bo pomagal
odpravil vzroke za nastanek
kronične boleče ter nas
naučil pravilne higiene, ki
je potrebna za ohranjanje
zdrave hrbtenice.

Domen Pompe

dipl. kineziolog

