
»SKUPAJ ZMOREMO VSE« – S temi besedami je predsednik republike Borut Pahor (na fotografiji 
’koronapozdrav’ ob prihodu) začinil svoj torkov obisk v Brežicah, kjer se je na povabilo posavskega 
regijskega štaba Civilne zaščite seznanil z izkušnjami in izvedenimi aktivnostmi v epidemičnem času, ki 
še kar traja. Ob obisku nekaterih brežiških ustanov je lahko iz prve roke izvedel, kako so se s posledicami 
te zdaj že več kot enoletne za vse nas težke preizkušnje spoprijeli Brežičani in Posavci. Dokazali so, da je 
lahko človek v boju proti takšnim preizkušnjam uspešen samo s solidarnostjo, sočutjem in človečnostjo, 
ne pa s sovražnostjo in negativno nastrojenostjo do drugih, ki v današnjem času tudi s pomočjo družabnih 
omrežij vse preveč izstopata ter vedno bolj razdvajata ljudi.  Foto: Rok Retelj
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 1. aprila.

Cvetko Sršen na čelu Telekoma
LJUBLJANA – Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na seji 10. 
marca za novega predsednika uprave imenoval Posavca Cvet-
ka Sršena. 54-letni Sršen, doma z Volovnika v občini Krško, 
je magister medkulturnega menedžmenta in ima več kot 30 
let delovnih izkušenj. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi 

Pošta Slovenije, od leta 2008 do 
leta 2015 kot direktor poslov-
ne enote Novo mesto, od maja 
2015 pa kot direktor združene 
poslovne enote Celje in Novo 
mesto, so navedli na spletni 
strani Ljubljanske borze, pre-
ko katere so novico sporočili iz 
družbe Telekom. Sršen je bil v 
letih 2010 in 2012 tudi kandi-
dat stranke SDS na županskih 
volitvah v Krškem. Kot je pou-
daril v izjavi za naš časopis, je 
prevzemanje največjega sloven-

skega telekomunikacijskega operaterja v tem trenutku velik 
izziv glede na to, da je trend upadanja prihodkov zaradi hude 
konkurence na trgu v zadnjih nekaj letih zelo očiten. »Prvi 
cilj moje ekipe bo zaustaviti ta trend padanja prihodkov in 
ustvariti nove storitve, ki so osredotočene na visoke tehno-
logije, digitalizacijo, pametna mesta,« je poudaril in dodal, 
da sta v času epidemije delo in šolanje od doma na daljavo 
pokazala tudi šibke točke v omrežju, tako da bo kljub vsemu 
treba vlagati tudi še v kapaciteto in kakovost Telekomovega 
omrežja. »Vse to bo funkcioniralo, če bomo imeli izjemno vi-
soke standarde,« je dejal in še navedel, da je tudi v Posavju 
infrastruktura, ki jo ima Telekom, »najnaprednejša, najbolj-
ša in na tem bomo gradili tudi v prihodnje«.
  R. R.

AKTUALNO

Opazili so trud 
največjega posavskega 

»hrama kulture«  
V Kulturnem domu Krško se na ponovno postop
no odpiranje enot pripravljajo z vsebinsko raznoli
kim programom. Mestni muzej Krško in grad Raj
henburg že vabita na ogled stalnih in občasnih 
zbirk ter razstav ob upoštevanju priporočil NIJZ, 
medtem ko je ogled skrbno izbranega filmskega 
programa mogoč preko njihove spletne strani. 
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Za želje občanov več sredstev

Vojni veteran Robert Fink

Dodajajo življenje dnevom

V tujini slovenščina 
ni samoumevna ...

Bolnišnico so finančno sanirali

Letos po prve izkušnje v tujino

Doc. dr. Tatjana Mlakar, 
generalna direktorica ZZZS:

»Če se trudiš za 
izboljšave, možnost 
za uspeh obstaja ...«
 str. 4 in 5

Pazljivo pri kurjenju,
stop smetenju!

Toplo, sušno in vetrovno vreme je v minulih tednih 
botrovalo, seveda v kombinaciji s človeško nepre
vidnostjo, številnim travniškim in gozdnim poža
rom, ki povzročajo škodo na zemljiščih. Prav nič 
pa nima vreme zveze z žal še vedno neizkoreni
njenim odmetavanjem smeti v naravo, za katere
ga ni opravičila!
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Župan občine mag. Miran 
Stanko je ob tem povedal, da 
je občinski svet na februarski 
seji izglasoval dvig zneska par-
ticipativnega proračuna. Ta je, 
razdeljen med sedem območij 
po občini, v letih 2020 in 2021 
znašal 140.000 evrov. Za na-
ložbe je sicer občinska uprava 
predlagala občinskemu svetu 
dvig postavke za 35.000 evrov, 
to je na 175.000 evrov, vendar 
pa so svetniki izglasovali še viš-
ji, 210.000 evrov vreden sve-

Za želje občanov v bodoče večja finančna pogača
KRŠKO – Na Občini Krško je 15. marca steklo, trajalo pa bo do 15. aprila, zbiranje predlogov novih ureditvenih projektov s strani občanov, ki bodo uvrščeni v par-
ticipativni proračun občine 2022. Zanje je predvidenih 210.000 evrov ali 70.000 evrov več kot v dosedanjih dveh letih.  

ženj javnih sredstev v okviru 
proračuna, na katerega imajo 
vpliv občani. Sicer se je parti-
cipativni proračun med občani 
že dodobra uveljavil, je še po-
vedal mag. Stanko: »Pobud je 
kar precej, v lanskem letu 40, 
od tega jih je bilo 20 sprejetih 
v izvedbo. Ljudje spoznavajo, 
da je to njihova možnost vpli-
vanja na razporeditev javnih 
sredstev. Res je, da je bilo v za-
četku največ pobud za ureditev 
fitnes naprav na prostem, igri-

šč ipd., počasi pa prihajajo na 
dan tudi druge pobude.«

Po besedah Antona Petro-
viča, predsednika komisije 
za izvedbo participativnega 
proračuna, še naprej ostajajo 
nespremenjeni pogoji za izbor 
projektov med predlaganim 
naborom in zatem njihovo re-
alizacijo, in sicer da je posame-
zen predlog mogoče izvesti, da 
projekt še ni uvrščen v prora-
čunsko postavko bodisi obči-
ne bodisi krajevne skupnosti, 
seveda pa je pogoj, da predlog 
prispeva k dvigu kvalitete živ-
ljenja v kraju oziroma na tis-
tem območju, iz katerega je 
bil podan predlog zanj. »Sicer 
lahko poda predlog vsak občan 
starosti nad 15 let in stalnim 
prebivališčem v občini Krško. 
Namenjen znesek za posame-
zen projekt je med 10.000 in 
30.000 evrov, in sicer je prva 
postavka namenjena za pre-
dlagani projekt, ki je omejen le 
na en kraj ali določeno krajev-
no skupnost, v kolikor pa se te 
povežejo med seboj, pa lahko 
kandidirajo za projekte v zne-
sku 30.000 evrov, kar vklju-
čuje tudi davek. Od urbanih 
fitnesov in rekreativnih pri-
pomočkov se postopoma od-
mikamo, saj so ti domala že na 

vseh področjih, kjer so bili pre-
dlagani, tudi realizirani.«

Lani izvedenih 25, 
letos 20 projektov

Direktorica občinske uprave 
Melita Čopar je k temu doda-
la, da se bo s 15. aprilom zaprl 
enomesečni rok zbiranja no-
vih predlogov za participativ-
ni proračun 2021, nakar bo 
pristojna komisija preverila, 
ali ti zadostujejo predpisanim 
kriterijem, ter jih nato med 4. 
junijem in 11. julijem dala na 
glasovanje. Občani bodo lah-
ko svoj glas oddali bodisi z gla-

sovanjem na spletni strani ob-
čine bodisi ga fizično oddali v 
sprejemni pisarni občine. Od 
skupno 26 projektov, predla-
ganih leta 2019, jih je bilo v 
letu 2020 izvedenih 25, pro-
jekt Zbornik Spregledane pa bo 
realiziran predvidoma do po-
letja letos. V letošnjem letu bo 
izvedenih 20 v letu 2020 izbra-
nih projektov, in sicer: postavi-
tev naprav za ulično vadbo Ro-
žno-Presladol, projekt Razvoj 
športnega turizma (izposoja 
kajakov, supov, gorskih koles, 
lokostrelske opreme, deske za 
jadranje, opreme za skejtanje) 
v Brestanici, postavitev rekre-

acijske infrastrukture ob Savi 
na relaciji HE Krško–Rožno, 
ureditev drevoreda medovitih 
rastlin v Dolenji vasi in nadgra-
dnja fitnes naprav v športnem 
parku ŠD Dolenja vas, uredi-
tev sprehajališča okoli raške-
ga gradu, ozelenitev kraja ob 
glavni cesti skozi Senovo in pri 
Domu XIV. divizije ter uredi-
tev varovalne ograje za igrišča 
na Delavski ulici 6, 8 na Seno-
vem, nabava športne opreme 
za oživljanje starega mestnega 
jedra Krškega, izdaja zborni-
ka Šport v občini Krško – prvo 
stoletje, ureditev klopi, miz, 
košev in dveh gugalnic pri koči 
na Grmadi, ureditev travnate-
ga igrišča v Šutni, obnova pri-
reditvenega prostora na trgu 
v Podbočju, postavitev fitnesa 
na prostem v sklopu Parka za 
druženje in šport na Senušah, 
namestitev igral v Žadovinku, 
ureditev stoletnih pešpoti v KS 
Leskovec pri Krškem, izgradnja 
in urejanje okolice za postavi-
tev zunanjega vadbenega fitne-
sa v naravi pri gasilskem domu 
v Veliki vasi, postavitev igral na 
prostem ob gasilskem domu 
Brege ter preplastitev igrišča 
pri vrtcu Brestanica.
 Bojana Mavsar

Mag. Miran Stanko, Melita Čopar in Anton Petrovič

KRŠKO - Za 25. marec je krški župan mag. Miran Stanko skli-
cal 21. redno sejo, na kateri je predvidena obravnava 22 točk 
dnevnega reda. Svetniki se bodo seznanili z letnima poročilo-
ma o delu Skupnega prekrškovnega organa petih posavskih ob-
čin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini v 
minulem letu, predvidoma potrdili letni izvedbeni načrt kultu-
re občine, prejeli v potrditev lanskoletni zaključni račun prora-
čuna občine ter odločali o prvem rebalansu letošnjega prora-
čuna. Spremembi proračuna botrujejo za dobrih 1,5 mio evrov 
višje pričakovani prihodki, kakor po drugi strani tudi za dobrih 
4,1 mio evrov višji odhodki, poleg tega pa so v rebalans vključi-
li tudi nove projekte, ki bodo izvedeni v sklopu načrta razvojnih 
programov za obdobje 2021–2024. Med drugim bodo prejeli v 
obravnavo tudi osnutke sprememb, ki se nanašajo na izvajanje 
izbrane javne službe ter obvezne gospodarske javne službe in 
posledično tudi spremembe in dopolnitve odloka o koncesiji za 
opravljanje teh in potrdili nekaj odlokov o opremljanju stavbnih 
zemljišč v poslovnih conah na Drnovem in Vrbini ter na obmo-
čju zazidalnega načrta Videm–Polšca A.  B. M.

Prve spremembe v proračunu

POSAVJE – Epidemiološka 
situacija v Posavju, ki je še 
vedno daleč najbolj ugodna 
v državi, se v zadnjih dneh 
več ne izboljšuje oz. stagnira. 
Začelo se je tudi že množično 
cepljenje zaposlenih v vzgo-
ji in izobraževanju, po infor-
macijah iz šol pa nekih huj-
ših zapletov do sedaj ni bilo.

Potem ko smo nekaj dni že iz-
polnjevali pogoje za t. i. zele-
no fazo sproščanja ukrepov, 
smo zaradi manjšega nihaja 
navzgor od začetka prejšnje-
ga tedna ponovno v t. i. rume-
ni fazi. Aktivno okuženih v regi-
ji je po podatkih za ponedeljek 
184 ljudi (10. marca jih je bilo 
samo še 145). Kar nekaj pole-
mik v zadnjem času predsta-
vlja cepljenje proti bolezni co-
vid-19, ki se je začelo tudi za 
vse zaposlene v šolstvu. Sled-
nje naj bi cepili s cepivom bri-
tansko-švedskega proizvajalca 
AstraZeneca, a se je po infor-
macijah o reakcijah na cepi-
vo tudi iz nekaterih slovenskih 
krajev podobno kot nekate-
re evropske države tudi Slove-
nija odločila, da se iz previd-
nostnih razlogov cepljenje z 
AstraZeneco začasno ustavi, 
čeprav strokovnih zadržkov 
glede nadaljevanja cepljenja 
ni. Iz ZD Krško nam je direkto-
rica Tatjana Fabjančič Pavlič 
še pred prekinitvijo cepljenja 
sporočila, da so od 300 načrto-
vanih minuli vikend cepili 225 
oseb. »Šolniki, ki so se premis-
lili glede cepljenja, so v soboto 
popoldne zaprosili, da jim do-
delimo dodaten termin za cep-

Cepili so se tudi že šolniki
ljenje. Nekaj smo jih cepili že 
danes (ta ponedeljek, op. p.), 
druge bomo cepili konec tedna, 
če bo na voljo dovolj cepiva,« je 
pojasnila. Direktor ZD Brežice 
Dražen Levojević je dejal, da 
je bila pri njih večina prijavlje-
nih na cepljenje v vzgoji in iz-
obraževanju (VIZ) že cepljena. 
»Pri posameznikih, ki še niso 
bili, pa se pojavljajo vprašanja 
in želje, da bi cepljenje nekoli-
ko odložili,« je dodal. V cepil-
nem centru ZD Sevnica so do 
ponedeljka cepili 105 zaposle-
nih v VIZ.

Odziv šolnikov na cepljenje

Glede cepljenja smo povpraša-
li tudi nekatere izobraževalne 
ustanove. Na Strokovno izobra-
ževalnem centru Brežice (SIC 
Brežice), kot je uradno nov na-
ziv ETrŠ Brežice, se je v okvi-
ru šole prijavilo na cepljenje 
približno 60 % zaposlenih, za-
radi informacij o močnih reak-
cijah pri cepljenih v nekaterih 
slovenskih krajih niso zabele-
žili nobene odpovedi cepljenja. 
»Po cepljenju je bilo nekaj po-
ročil o reakcijah, na katere pa 
smo bili ob cepljenju v ZD Bre-
žice opozorjeni in so običajen 
pojav tudi ob drugih ceplje-
njih. Bolniških staležev po cep-
ljenju ni bilo,« pravi ravnatelji-
ca dr. Mojca Tomažin. Na ŠC 
Krško-Sevnica se je za ceplje-
nje odločilo 48 % zaposlenih, 
je povedal direktor Jože Pavlo-
vič. Večina po cepljenju ni ime-
la posebnih reakcij, nekateri pa 
so poročali o težjih (večjih) re-
akcijah, ki so izzvenele, tako da 

iz tega razloga nihče ni ostal 
doma. V sevniški OŠ Sava Klad-
nika se je za cepljenje zaenkrat 
odločila tretjina zaposlenih, za-
radi zadnjih informacij sta se 
dve delavki, ki sta že bili prija-
vljeni, odločili, da se zaenkrat 
ne bosta cepili. »Po cepljenju 
so tri zaposlene dobile vroči-
no, ker pa je bilo cepljenje ob 
koncu tedna, ni bilo potrebne 
bolniške odsotnosti. Je pa ve-
čina poročala o neobičajni ut-
rujenosti, ki je trajala dan do 
dva,« nam je povedal pomoč-
nik ravnateljice Aleš Tuhtar. 
Na OŠ XIV. divizije Senovo se je 
za cepljenje po besedah ravna-
telja Vinka Hostarja odločilo 
18 oz. 27 % zaposlenih. Odpo-
vedi že prijavljenih niso bele-
žili, prav tako ne močnejših re-
akcij in posledičnih odsotnosti. 
»Za nadaljnje izvajanje in or-
ganizacijo pouka je cepljenje 
dobrodošlo. Je pa to odloči-
tev vsakega posameznika. Tis-
ti, ki še niso preboleli covid-19 
in se ne želijo cepiti, bodo mo-
rali na tedenska testiranja,« ob 
tem pravi Hostar. V OŠ dr. Jože-
ta Toporišiča Dobova se je po 
navedbah ravnateljice Ivane 
Baškovič cepilo 18 od 70 za-
poslenih, zaradi reakcij po cep-
ljenju so bili dva dni kadrovsko 
oslabljeni. Baškovičeva pri te-
denskem testiranju zaposlenih 
izpostavlja primere, ko je hit-
ri test pozitiven in testirani ne 
sme v službo, nato pa je PCR-
-test negativen: »Ta dan je 'ni-
kogaršnji' oz. mora zaposleni 
zanj dati dopust.« 

 R. Retelj, P. Pavlovič

BREŽICE – Na povabilo Re-
gijskega štaba Civilne zaš-
čite za Posavje je minuli 
torek Brežice obiskal pred-
sednik republike Borut Pa-
hor. Seznanil se je z izvede-
nimi aktivnostmi CZ v prvem 
in drugem valu nove korona-
virusne bolezni v Sloveniji v 
Posavju ter obiskal tudi ne-
kaj ustanov.

Predsednika RS Boruta Pa-
horja so pred MC Brežice 
najprej sprejeli župan občine 
Brežice Ivan Molan, povelj-
nik Civilne zaščite RS Sreč-
ko Šestan in poveljnica Civil-
ne zaščite za Posavje Zdenka 
Močnik. Po uvodni seznanit-
vi z ukrepanjem po razglasi-
tvi epidemije je najprej obi-
skal Vrtec Mavrica Brežice, 
nato pa še Splošno bolnišnico 
Brežice, kjer se je z vodstvom 
bolnišnice in ZD Brežice pogo-
varjal o izzivih, s katerimi se 
soočajo v času epidemije, ter 
bre žiško enoto Varstveno de-
lovnega centra Krško – Lesko-
vec, ki se po novem nahaja v 
prenovljenem pritličju objek-
ta bivšega doma upokojencev 
in kjer si je ogledal ustvarjalne 
delavnice. Predsednik Pahor 
je svoj obisk v Posavju zaklju-
čil na vrtu Doma upokojencev 
Brežice, kjer so ga ob spremlja-
vi petja pričakali stanovalke in 
stanovalci, ki jih je tudi nago-
voril ter se seznanil z njihovim 
soočenjem in premagovanjem 
epidemije. Na koncu je sledila 
še izjava za javnost. Pahor je iz-

Pahor hvaležen tudi Posavcem

razil hvaležnost vsem, ki v času 
epidemije skrbijo za ljudi in se 
odzivajo na njihove probleme, 
ter izpostavil solidarnost, so-
čutje in človečnost. »Rad bi iz-
rekel hvaležnost vsem, ki v tem 
finalu soočanja z epidemijo 
storijo vse za to, da poleg vse-
ga vlivajo tudi prepotreben op-
timizem, ko bo naposled vsega 
tega konec,« je dejal in dodal, 
da je tudi med obiskom dese-
tega regijskega štaba CZ ugo-
tovil, da se vsi držijo istega vo-
dila – »Skupaj zmoremo vse!« 

Župan Molan je obisk predse-
dnika države označil kot »pri-
znanje pa tudi dodaten pogum 
za izzive, ki nas v občini še ča-
kajo«. Poudaril je, da je bilo v 
brežiški občini kot obmejni ob-
čini že zaradi tega veliko izzi-

vov in po njegovem so s skup-
nimi močmi dokazali, da se da 
s sodelovanjem veliko nare-
diti. Zahvalil se je tako Pahor-
ju za obisk kot tudi pripadni-
kom CZ, ki so in tudi še zdaj 
v času epidemije občino zala-
gajo s pomembnimi informa-
cijami s terena in nudijo vso 
potrebno pomoč. »Upamo, da 
bomo to krizo čim prej prebro-
dili in bomo s skupnimi moč-
mi prispevali k temu, da bo po 
njej okrevanje tako gospodar-
stva kot tudi našega življenja 
čim lažje,« je še povedal. Še-
stan pa je dejal, da predsednik 
Pahor tudi s svojimi obiski po 
regijah izkazuje zahvalo vsem, 
ki so v času epidemije najbolj 
obremenjeni.

 R. Retelj

Predsednik RS je pozdravil tudi brežiško ekipo nujne 
medicinske pomoči (foto: Občina Brežice).
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Kot pravijo v gasilskih vrstah, 
se pri požarih v naravi, še po-
sebej v primerih, ko gorita tra-
va in podrast, razvijajo izred-
no visoke temperature, saj se 
zgornja suha plast zemlje zelo 
segreje, pod zemljo pa tlijo ra-
stlinske korenine in gomo-
lji. Samo v letošnjem letu so 
krški poklicni gasilci in člani 
prostovoljnih gasilskih enot 
na območju Posavja v nekaj 
prek deset požarih pogasili že 
dobrih 136 ha gorečih povr-
šin v naravi, pri čemer je ogenj 
uničil kar za okoli 47 ha trav-
niških površin, kar je samo v 
dobrih dveh mesecih letoš-
njega leta že več kot polovica 
uničenih travniških površin 
skozi vse leto 2020. Posebej 
zaskrbljujoče je, da so ognje-
ni zublji, ki so ušli izpod nad-
zora, v letošnjem letu uničili 

tudi že za okoli 10 hektarjev 
gozdnih in grmovnih površin. 
Posledično je dejanska škoda, 
ki pri tem nastane, še kom-
pleksnejša in dolgotrajnejša, 
saj se na požariščih spreme-
ni vegetacija, požari pa spre-
menijo tudi življenjski prostor 
prostoživečim živalim, njihove 
prehranske in gnezdilne nava-
de, ne nazadnje pa je vsak po-

žar povezan tudi s stroški in-
tervencij. 

Vzrok požarov najpogosteje 
nestrokovno kurjenje

Po število požarov v naravi iz-
stopa občina Krško, v kateri 
so letos gasilske enote inter-
venirale že sedemkrat, v letu 
2020 pa so po navedbah Bo-
ruta Arha, poveljnika Gasil-
ske zveze (GZ) Krško, skozi 
celo leto gasilci opravili skup-
no 20 intervencij gašenja po-
žarov v naravnem okolju. Ga-
silci PGD Kostanjevica na Krki 
letos sicer še niso posredova-
li ob travniškem ali gozdnem 
požaru, razen v primeru, ko 
je gorelo pri hrvaški Osunji in 
se je ogenj približeval gorjan-
skima vasema Vrbje in Vrta-
ča, zato so šli preventivno tja, 

a požar ni prešel na našo stran 
državne meje. V minulih letih 
so sicer imeli nekaj izkušenj s 
tovrstnimi požari, zlasti ob ve-
likem gozdnem požaru na Do-
bah. »Pri nas so ljudje kar se 
tega tiče kar osveščeni, mor-
da tudi zaradi nekaj takšnih 
primerov v preteklosti. Smo 
kar veliko v stiku z ljudmi in 
nas pogosto sprašujejo glede 

tega, ali lahko zakurijo oz. ali 
je to dovoljeno,« pravi predse-
dnik PGD Kostanjevica na Krki 
Miro Drobnič. Sandi Lekše, 
operativni član PGD Veliki Ka-
men, nam je v pogovoru po-
vedal, da pravzaprav ne mine 
več leto, ko se v njihovem gasil-
skem društvu ne bi spopadali s 
požari v naravi, vsem pa botru-
je človeški faktor: »Zadnjih ne-
kaj let imamo praktično že vsa-
ko leto najmanj en požar, enega 
hujših v zadnjem desetletju pa 
smo imeli v letu 2019, ko je za-
radi kurjenja kartonskih ška-
tel na prostem izbruhnil več-
ji travniški in gozdni požar na 
Veterniku, kjer je ogenj najprej 
zajel okoliško suho travo, po-

tem pa se ob pomoči vetra zelo 
hitro razširil v gozd. S požarom 
se je tedaj borilo kar 54 gasil-
cev s 15 gasilskimi vozili iz sed-
mih gasilskih enot. Zgorelo je 
2,5 ha gozda, podrasti in trav-
nika. Požar je zajel tudi starej-
šo stanovanjsko hišo, a smo jo 
uspeli še pravočasno obvaro-
vati. Teren je bil izjemno zah-
teven, viri vode pa zelo ome-
jeni, kar je pogosta težava na 
obrobnih in višje ležečih kra-
jih. Pri takih požarih je poraba 
vode zelo velika in čeprav ima-
jo gasilske cisterne po nekaj ti-
soč litrov vode, le-to porabimo 
zgolj v nekaj minutah, iz doli-
ne ali okoliših hidrantov pa ne 
uspemo dovolj hitro pripeljati 

potrebnih količin vode. Ko smo 
uspeli omejiti širjenje požara, 
smo zatem še več ur morali ga-
siti posamezna žarišča na pož-
ganem območju znotraj gozda. 
Težava, ki se je ljudje velikok-
rat ne zavedajo, je ta, da vroči-
na ognja sama sebi dela vzgon 
vetra in s tem še bolj gori.« 

Po podatkih GZ Brežice so v 
letošnjem letu gasilske eno-
te z območja občine posredo-
vale pri štirih požarih v nara-
vi, v minulem letu pa je bilo teh 
skupno 12. Poveljnik PGD Bre-
žice Jure Krošl pri tem opo-
zarja, da bi bilo požarov manj, 
v kolikor bi se ljudje ob sežiga-
nju v naravnem okolju drža-
li Uredbe o varstvu pred po-
žarom v naravnem okolju, ki 
narekuje, da je treba kurišče v 
naravnem okolju obdati z ne-
gorljivim materialom, ga vsaj 
meter od zunanjega roba očis-
titi vseh gorljivih snovi, pri če-
mer mora biti ves čas ogenj 
pod nadzorom polnoletne ose-
be. Če se med sežiganjem ve-
ter okrepi, je treba s kurjenjem 
takoj prenehati, po končanem 
kurjenju pa ogenj in žerjavico 
pogasiti ter prekriti z negorlji-
vim materialom. V radeški ob-
čini je v lanskem letu 15 gasilk 
in gasilcev GZ Radeče dobro 
uro gasilo večji travniški po-
žar, medtem ko je 29 gasilcev 

sodelovalo še v dveh požarih 
v naravi. V letošnji pomladi je 
11 gasilcev dobri dve uri gasi-
lo večji travniški požar, ki se je 
razplamtel na območju Jagnje-
nice. »Požar se je pripetil ne za-
radi požiganja travnika, pač pa 
ob kurjenju na njivi, ob čemer 
se je zgodil preskok na trav-
nik in ogenj se je zaradi suhe 
podlage ter vetra hitro razširil 
navzgor po zatravljenem bre-
gu,« je povedal Tomaž Šmrgut 
iz PGD Jagnjenica, ki je bil vodja 
intervencije. V zadnjih desetih 
letih so članice in člani štirih 
prostovoljnih gasilskih društev, 
ki so povezani v GZ Radeče, so-
delovali pri gašenju 24 požarov 
na travnikih in gozdnih povr-
šinah, je med drugim povedal 
Karl Klembas iz GZ Radeče. 
Po besedah Gašperja Janeži-
ča, poveljnika GZ Sevnica, le-
tos sicer v zvezo vključenim 
gasilskim enotam še ni bilo 
treba posredovati zaradi po-
žara v naravi, so pa v lanskem 
letu enote gasile šest požarov 
v naravnem okolju, pri čemer 
sta bila dva požara večjega ob-
sega, in sicer na območju Lisce 
in v  Krajnih Brdih. V obeh pri-
merih je šlo za požar gozda, po-
vršina vsakega je bila okoli 1,5 
hektarja, po štiri ure ju je gasi-
lo skupaj 65 gasilcev.

 Bojana Mavsar

Predvsem v zadnjem času 
smo lahko na Facebooku opa-
zili kar nekaj foto in video ob-
jav posameznikov, ki obsojajo 
vsa ta dejanja ter jih označuje-
jo za sprevržena in kriminal-
na. Količine raznih odpadkov 
in smeti, ki ne sodijo v naravo, 
so se začele v Vrbini na veliko 
kopičiti, tako da je po njihovem 
zadnji čas za ukrepanje. Oko-
lico kazijo odmetane plasten-
ke, pločevinke, oljni filtri, kupi 
strupenih salonitnih plošč, pla-
stične folije, gradbenega mate-
riala, kosovni odpad, odsluže-
ne avtomobilske pnevmatike, 
povsod so tudi že odvržene za-
ščitne maske, naleteti je mogo-
če celo na živalske kadavre in 
veliko manjših kupov raztrese-
nih odpadkov po vsem obmo-
čju. »Ne samo, da to ne sodi v 
naravo, to je kriminalno deja-
nje, ki ogroža zdravje in človeš-
ka življenja, kjer ne gre pozabi-
ti za življenjske pogoje za vse 
vrste živali, ki so vsakodnev-
no izpostavljene tem nevar-
nostim,« ob tem pravi ljubi-
telj narave in fotograf Branko 
Brečko, ki mu je Vrbina skoraj 
kot drugi dom, saj že vrsto let 
spremlja in beleži vse, kar se 
tam dogaja. Je tudi tajnik breži-
škega društva Vrbinar, ustano-
vljenega leta 2013 z namenom, 
da med drugim sodeluje pri iz-

»Ob tej nesnagi se pošten človek zgrozi«
BREŽICE – Potem ko smo pred časom opozorili na odpadke, ki jih v gozdovih puščajo migranti, tokrat opozarjamo na večje količine smeti in divja odlagališča od-
padkov v Vrbini, za katere pa so krivi neosveščeni 'domorodci' oz. prebivalci naših krajev. In videti je, da je smetenja čedalje več ...

boljšanju kakovosti okolja in 
ohranjanju biotske raznovr-
stnosti ter reševanju okoljskih 
problemov v regiji in utrjeva-
nju ekološke zavesti. Brečko je 
po tem, ko ga je o množičnem 
odlaganju odpadkov opozori-
la ljubiteljica narave Nika Fi-
lipič Počkar, tudi sam naredil 
obhod in fotografiral »to ne-
snago, ob kateri se pošten člo-
vek zgrozi«. Kot omenja, je po 
Vrbini žal tudi precej ostankov 
iz preteklega obdobja, ko je 
bila tam velika plantaža jagod. 
Tik ob potoku Močnik so tudi 
velike bale bele plastične folije, 
pri novem mostičku je ogrom-
no heraklitnih plošč, ostankov 
zgradbe črpališča za namaka-
nje jagod, v borovem gozdičku 
pred mostičkom se nahajajo 
stari razbiti hladilniki, odpa-
dne gume in drug odpad. Novi 
kupi salonitnih plošč, ki jih je 
nekdo zložil ob poteh, so tudi 
ob tabli, ki prikazuje življenje 
v novem nadomestnem habi-
tatu za dvoživke.

Dokler ne bo spoštovanja 
narave, ne bo nič drugače

Da je v zadnjem času veliko 
smeti, celo vsak mesec več, 
opaža tudi Brežičan Sašo Pa-
nić, ki redno zahaja v naravo 
in se rekreira na prostem. »Ra-

zumem marsikaj, a ko nekdo 
smeti naravo, tega pa res ne! 
Da o maskah ne izgubljam be-
sed, povsod so, pa kaj je z ljud-
mi, da jih hladnokrvno vržejo 
na tla?! Včasih vzamemo vreč-
ko in jih nekaj sproti pobere-
mo, a ko gremo naslednjič, kot 
da nismo naredili nič,« z ža-
lostjo ugotavlja. Meni, da bi 
morali več narediti na preven-

tivi – izobraževanju domačih 
ljudi, tudi turistov. »Velikok-
rat slišim, da bi lahko nekdo 
to preprečil, kaznoval …, moje 
mnenje je, da dokler se ne oza-
vestimo in začnemo spoštova-
ti narave, ne bo nič drugače, 
ker vsak lump se lahko ob pol-
noči odpelje v Vrbino in stre-
se smeti ... 20 let nazaj sem bil 
v Monaku opozorjen – pazi, 
da ne vržeš papirčka na tla,« 
je dejal. Nedavno smo na ure-
dništvo dobili tudi fotografije 
Uroša Savnika, ki prav tako 
vsakodnevno zahaja v Vrbino 
in opazuje, kaj vse ljudje od-
vržejo v njej. »Od mrtvih ži-
vali do smeti vseh vrst, in to 
odložijo kar ob cesti, da ne go-
vorim o robčkih in maskah, po-
tem je tu še opravljanje potre-
be tudi kar ob cesti ... Skratka, 
po Vrbini hodi kar veliko lju-
di, ki imajo otroke in pse, in ni 
ravno prijetno, če ti otroci ho-
dijo po dreku in steklu in še 
marsičem,« pripoveduje Sav-
nik, ki ne razume, kako lahko 
nekdo, ki ima vse naloženo v 
avtu, odloži v gozdu, ko pa je 
zbirni center tako blizu. Breč-
ko ob tem poziva odgovorne 
občinske strukture, da se vsa 
odlagališča čim prej sanirajo, 
»kajti narava bo delala naprej 
in pokrila vse, tudi nevarne od-
padke, ki jih voda izpira v zem-

ljo. Kako najti način, da se v bo-
doče črna odlagališča ne bodo 
širila, ne vem, najbrž pa je to 
možno narediti na način, da ne 
posega v dostojanstvo tistih, ki 
tega ne počnejo.«

Povzročitelje le redko 
odkrijejo

Kot nam je odgovoril Martin 
Cerjak, ki vodi Medobčinski 
inšpektorat – Skupni prekr-
škovni organ petih občinskih 
uprav v Posavju, so bili o sme-
tenju in divjih odlagališčih v 
Vrbini obveščeni in so tudi op-
ravili nadzore. Kot pojasnjuje, 
obravnavajo veliko primerov, 
vendar povzročitelje le redko 
odkrijejo, saj je samega krši-
telja pri odmetavanju odpad-
kov težko zasačiti v času de-
janja, hkrati gre navadno za 
odvržene odpadke, kjer ni do-

kazil, ki bi jih pove-
zala s povzročitelji, 
odpadke odmetava-
jo na skritih mestih, 
kjer ni veliko mimo-
idočih. Nadzor čr-
nih odlagališč (ČO) 
v celotnem Posav-
ju opravljata dva 
inšpektorja, hkra-
ti z vsemi ostalimi 
področji nadzora. 
»Občanom svetu-

jemo, da obvestijo kogar koli, 
lahko naš organ ali pa tudi po-
licijo, občinsko upravo ali kra-
jevno skupnost, kjer prebivajo, 
ki bodo odstopili prijavo o ČO 
nam. Seveda je veliko bolj ko-
ristno za odkrivanje povzroči-
teljev, če občani vidijo koga, ki 
je odvrgel odpadke, da zabele-
žijo registrsko številko vozila 
povzročitelja in podajo prijavo, 
lahko tudi anonimno,« svetuje 
Cerjak in omeni, da sodijo osta-
li odpadki (nevarni in gradbeni 
odpadki) v pristojnost okoljske 
inšpekcije. Za konec pa še Breč-
kova misel, ki lepo zaokroži ce-
loten prispevek: »Umijmo si 
obraz, preden ga naličimo. Še 
tako lepe šminke ne bodo pri-
jele, dokler ne bomo dali vse od 
sebe, da zribamo umazanijo z 
njega in se bomo prijazno nas-
mehnili naravi.«
 Rok Retelj

Črna odlagališča v Vrbini 
(foto: U. Savnik)

Povsod se nahajajo kupi strupenih 
salonitnih plošč (foto: B. Brečko).

Zadnji zimski tedni v znamenju požarov v naravi
POSAVJE – Nadpovprečno topel mesec februar so ob odsotnosti padavin mnogi kmetovalci in pridelovalci vrtnin izkoristili za spomladansko čiščenje obdeloval-
nih površin, odpadne trave, listja, zelenega obreza in drugih biološko razgradljivih odpadkov s kurjenjem. Žal je pri tem mnogim ušel ogenj izpod nadzora.

Gasilci med gašenjem travniškega pobočja nad Jagnjenico 23. 
februarja letos (foto: PGD Jagnjenica)

Požari so letos uničili že okoli 10 hektarjev 
gozdnih in grmovnih površin.
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HUJE POŠKODOVAN 25-LETNIK – Zaradi hudih poškodb, ki 
jih je 14. 3. okoli 2. ure zjutraj v prometni nesreči utrpel 25-le-
tni voznik, so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski UKC. 
Pred tem se je z vozilom Renault Clio in v družbi leto dni sta-
rejšega sopotnika peljal iz smeri Stranj proti Kališevcu. Zaradi 
neprilagojene hitrosti je v enem izmed ovinkov izgubil oblast 
nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v skalni usek, od katere-
ga je vozilo odbilo in se zatem večkrat prevrnilo. Poškodova-
ni povzročitelj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, 
sopotnik pa je v nesreči odnesel celo kožo.

(OČITNO) PIJAČA TEČE V POTOKIH – Krški policisti so 12. 
3. v Velikem Mraševem ustavili 54-letnega voznika Škode Su-
perb. Ugotovili so, da je voznik za volanoma brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,65 
mg alkohola. 13. 3. so v Brestanici zasegli vozilo VW 64-letne-
mu vozniku, ki je prav tako vozil brez izpita, ignoriral policijske 
znake za zaustavitev vozila, zatem pa odklonil preizkus alko-
holiziranosti. Istega dne zvečer so policisti v Brežicah pridr-
žali voznika osebnega vozila, ki je imel v litru izdihanega zra-
ka 0,68 mg alkohola. 7. 3. so v Krškem med vožnjo zaustavili 
46-letnega voznika, za katerega se je prav tako izkazalo, da 
vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihane-
ga zraka pa je imel kar 1,23 mg alkohola. Prav tako pod vpli-
vom alkohola je bil 51-letni voznik, ki so ga sevniški policisti 
istega dne pod večer ustavili na cesti med Šentjanžem in Vrho-
vim ter je napihal 1,02 mg alkohola. Tako njemu kot predho-
dniku so vozili zasegli.

NOČNI VLOMI – V noči na 15. 3. je nepovabljen gost obiskal 
hišo v Brestanici ter si po vlomu vanjo prisvojil mobitel in su-
homesnate izdelke v vrednosti 200 €. V noči na 8. 3. je nezna-
ni voznik z dvorišča hiše v Budni vasi odpeljal vozilo Citroen 
Xsara Picasso, bele barve, registrskih oznak KK FZ-067. V ve-
černih urah istega dne si je v Vrhu pri Površju skušal vlomilec 
utreti pot v hišo skozi teraso, a se vrata niso vdala. Več »sre-
če« je imel v noči pred tem vlomilec, ki je skozi pritlično okno 
vlomil v hišo v Dolnji Prekopi ter jo zapustil z najdenim denar-
jem, dokumenti in bančnima karticama, za piko na i pa je od-
nesel še suhomesnate izdelke. Med 9. in 10. 3. si je neznanec 
v sadovnjaku na Blanci prisvojil okoli 100 sadik jablan v vred-
nosti okoli  1000 €. Zbrala: B. M.

Jasmina Jaklić, Velika Dolina: Skoraj ne mine 
sprehod, da ne bi ob cesti naletela na odvrženo 
pločevinko, robček, vrečke ipd. Če je kakšen koš 
v bližini, jih tudi poberem, med sprehodom pa le 
občasno, saj bi morala imeti s seboj kar konkre-
tno vrečo in rokavice. Enim očitno res ni mar za 
čisto okolje. Sama zelo pazim, da pravilno reci-

kliram in da kakšno embalažo ponovno uporabim.

Tjaša Mladovan, Radeče: Opažam, da smeti še 
vedno ležijo po tleh, kljub temu da je koš par ko-
rakov stran. Menim, da je pomembno, da že ot-
roke navajamo na varovanje okolja in reciklira-
nje ter jim priučimo zavedanje, da lahko vsak od 
nas prispeva k čistejšemu okolju. Moj slaba tri 
leta star sin zna pravilno razvrstiti smeti v ’te-

lebajske’ - kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov.

Damjan Reberšek, Veliko Mraševo: Tudi v 
našem kraju se smeti v naravi pojavljajo vsa-
kodnevno, manjša odlagališča ostajajo tudi za 
begunci. Menim, da bi moral vsak posameznik 
poskrbeti za pravilno ravnanje z odpadki, ne pa 
da se le-ti nalagajo in kopičijo v naravi. Mislim, 
da bi lahko organizirali več čistilnih akcij in tako 

pomagali naravi k lepšemu in čistejšemu izgledu.

Damjana Koncilja, Kostanjevica: Na spreho-
du po gozdovih skoraj vedno naletim na vreče 
z odpadki, celo televizijo sem že videla. Res ne 
razumem, kljub zabojnikom, zbirnim centrom 
in opozorilom. Manjše odpadke poberem in jih 
odvržem v primeren zabojnik. Ljudje se ne za-
vedajo, da s tem onesnažujejo tudi pitno vodo, 

ki jo nato ponovno sami zaužijejo in škodijo tako sebi kot drugim.

Zakaj smeti še vedno v naravo?
Kljub mnogim čistilnim akcijam in akcijam osveščanja je 
v naravi še vedno veliko smeti in divjih odlagališč odpad-
kov. Ali to opažate tudi vi ob sprehodih ali delu v naravi in 
gozdovih, kaj naredite, če opazite kup odpadkov v naravi, 
zakaj se po vašem mnenju to še vedno dogaja?

anketa

Vodenje ZZZS oz. javne zdra-
vstvene blagajne prevzema-
te v času največje zdravstve-
ne in tudi širše družbene 
krize v zgodovini naše drža-
ve. Zakaj ste se odločili spre-
jeti ta izziv?
Na razpis sem se prijavila šele 
zatem, ko je bil ta tretjič po-
novljen oz. me je prav dejstvo, 
da v dveh poizkusih uprav-
ni odbor ZZZS ni našel ustre-
znega kandidata, spodbudilo, 
da sem izpostavila svojo od-
govornost in ponudila svo-
je strokovno znanje, ki sem 
ga pridobila v več kot 28 le-
tih operativnega in razisko-
valnega dela v zdravstvenem 
sistemu. Odločitev za prijavo 
na razpis je bila težka, nalo-
ge, ki so pred mano, pa bodo 
še težje. Ne domišljam si, da je 
mogoče zahtevne vsebine re-
šiti čez noč. Vem pa, da če se 
trudiš iskati poti za izboljša-
ve, možnost za uspeh obstaja, 
če pa se niti ne potrudiš, po-
tem je že v izhodišču jasno, da 
možnosti za uspeh ni.

Ravno v zadnji številki Posa-
vskega obzornika smo pisa-
li o tem, da so ženske v času 
epidemije nosile levji de-
lež obremenitev, saj pred-
stavljajo večino zaposlenih 
v zdravstvenem in socialno-
-varstvenem sistemu. S tega 
vidika se zdi logično, da za-
vod dobiva prvo direktori-
co oz. žensko na čelu, čeprav 
najbrž niste bili izbrani za-
radi spola ...
Relativno od blizu sem spre-
mljala delo medicinskega, 
zdravstvenega in negovalne-
ga osebja v času epidemije, 
med katerimi je velika veči-
na res ženskega spola in moč-
no upam, da jim poleg pohval 
in zahval za njihovo prizadev-
no delo vsi skupaj izkazujemo 
tudi iskreno hvaležnost. Za-
služijo si naš globok poklon, 
enako tudi vodstva izvajalcev 
zdravstvenih storitev. Dejstvo, 
da sem ženska, skoraj zagoto-
vo ni bila moja prednost v po-
stopku izbire, morebiti sem 
odločevalce pritegnila zaradi 
svoje energije, sproščenosti in 
odločnosti, vse to pa je nara-
ven odziv takrat, ko predsta-
vljaš vsebine, ki jih dobro poz-
naš. Osebno si želim in upam, 
da je pri imenovanju pretehta-
lo moje strokovno znanje, iz-
kušnje in volja, da s skupnimi 
napori ohranimo in nadgra-
dimo sistem zdravstvenega 
varstva tako, da bomo z njim 
nudili največjo mero potreb-
nih zdravstvenih storitev za 
zavarovane osebe. 

Na ZZZS sicer delate že sko-
raj 30 let, torej ta sistem go-
tovo poznate do potankosti. 
Na katerih področjih so po 

vašem mnenju njegove naj-
večje slabosti oz. kaj boste 
poskušali odpraviti/izbolj-
šati in od česa je, poleg vas, 
še odvisno, ali vam bo uspe-
lo?
Vsak sistem je sestavljen iz več 
podsistemov, kot notranje or-

ganizacijskih enot in množice 
deležnikov, kjer se združujejo 
vsi zainteresirani, vplivni in 
vplivani ljudje ter organizacije 
znotraj in zunaj tega sistema. 
Ključen podsistem v sistemu 
zdravstvenega varstva Slove-
nije je Ministrstvo za zdrav-
je, ki je dolžno kreirati stra-
tegijo zdravstvene politike 
v državi, vsi ostali podsiste-
mi, kot so ZZZS, NIJZ, izvajalci 
zdravstvenih storitev, različ-
ne zbornice, zavarovane ose-
be idr., in seveda vsi deležni-
ki, ki imajo interes sodelovati 
v tem sistemu zdravstvenega 
varstva, pa moramo z lastnim 
prispevkom in sodelovanjem 
tej nacionalni strategiji slediti. 
Kako to narediti, da bo zadoš-
čeno vsem parcialnim intere-
som posameznih podsistemov 
in deležnikov, pa je tista zna-

nost, ki nam, ne le v sistemu 
zdravstvenega varstva, am-
pak v katerem koli organiza-
cijskem sistemu, povzroča naj-
več težav. Vedno so sredstva 
omejena, zato je treba preso-
jati medstrokovno s potreb-
no in zadostno celovitostjo, 

saj le tako lahko zagotovimo 
presojanje z več vidikov in z 
odločitvijo sledimo cilju, da z 
namenskimi sredstvi doseže-
mo največ zadanih ciljev. Ce-
lovitosti brez soodvisnosti ni, 
sinhronizacija sodelovalnega 
razmišljanja za naše skupne 
cilje pa je znanost, ki je v teo-
riji sicer lepo opisana, v praksi 
pa izjemno težko obvladljiva, 
a sem prepričana, da je izziv z 
našo skupno odgovornostjo in 
etičnim pristopom uresničljiv.

Z dr. Stanislavom Čubrom 
ste sodelovali tudi pri uved-
bi kartice zdravstvenega za-
varovanja (KZZ). Obetala je 
hrambo mnogo več podat-
kov, kot se je zatem udeja-
njilo v praksi. Ali bi se dalo 
kartični sistem še nadgra-
diti?

Dr. Stanislav Čuber je bil tisti, 
ki me je iz gospodarstva pri-
peljal v javni zdravstveni sis-
tem. Zelo uspešno smo v Po-
savju pred več kot dvajsetimi 
leti pilotno preizkusili projekt 
uvedbe KZZ, ki je bil po mojem 
mnenju zelo dobro izveden 
nacionalni projekt, predvsem 
zato, ker smo ga pred dokonč-
no implementacijo ustrezno 
preizkusili. To za mnoge pro-
jekte v zdravstvu ni več pra-
vilo, kar posledično povzro-
ča velike težave pri uvajanju 
v prakso. Sicer smo že takrat 
opozarjali, da hramba določe-
nih občutljivih osebnih podat-
kov na KZZ ni nujno dopust-
na, se pa sedaj postopoma 
odpirajo možnosti z združe-
vanjem funkcije KZZ in oseb-
ne izkaznice.

Vrsto let opozarjate na to, da 
so »rak rana« gospodarstva 
in obremenitve zdravstve-
ne blagajne številčni in dol-
gotrajni bolniški staleži, pri 
čemer v Posavju že desetle-
tja krojimo sam vrh.
Zdravstveni absentizem je v 
Posavju na nezavidljivem ni-
voju, vendar smo z vsemi ak-
tivnostmi in ukrepi v zadnjih 
letih le naredili premike na 
bolje, nadaljnjega obvladova-
nja pa brez zakonskih spre-
memb v Sloveniji ne bomo 
zmogli. Gre za družbeno od-
govorno vsebino, ki predsta-
vlja veliko nevarnost splošni 
družbeni blaginji, v kolikor 
zdravstveni absentizem ni 
kontroliran v smislu intenzi-
viranja vseh potrebnih zdra-
vstvenih, rehabilitacijskih in 
izvedeniških vsebin, s ciljem 
za čim prejšnje opolnomoče-
nje dela nezmožnih delavcev 
za delo.
 
Zavod je lansko leto, prvo 
»koronsko«, končal v rdečih 
številkah, letos naj bi bil pri-
manjkljaj, ki naj bi ga pok-
ril državni proračun, še pre-
cej višji.
ZZZS je leto 2020 zaključil s 
približno 87 milijoni presež-
ka odhodkov nad prihodki, ki 
smo ga pokrili iz rezerv. Izva-
jalci zdravstvenih storitev so 
lansko leto praviloma poslo-
vali z ugodnimi poslovnimi 
rezultati, ob dejstvu, da veliko 
rednih zdravstvenih progra-
mov zaradi izvajanja izrednih 
covid programov ni bilo mo-
goče realizirati. Covid progra-
mi so zahtevali poleg že ome-
njenega velikega prispevka 
zdravstvenega osebja tudi iz-
jemne količine novih, drugač-
nih, dragih materialov za delo 
in zdravljenje ter tudi klinič-
nih poti za zdravljenje, kar vse 
so v pretežni meri krila prora-
čunska sredstva, velik delež pa 
tudi zdravstvena blagajna. 

Doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS:

»Če se trudiš za izboljšave, 
možnost za uspeh obstaja ...«
KRŠKO, LJUBLJANA – 16. marca je vodenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalca obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, s prek 800 zaposlenimi, kot generalna direktorica prevzela doc. dr. Tatjana 
Mlakar iz Krškega. Kot prva ženska na tem položaju bo upravljala s 3,4 milijarde evrov vredno blagajno.

57-letna Tatjana Mlakar je po zaključeni srednji ekonomski 
šoli v Brežicah študij nadaljevala ob delu. Na Ekonomsko-po-
slovni fakulteti (EPF) v Mariboru je leta 1993 zaključila uni-
verzitetni študij ekonomije, na isti fakulteti leta 2000 magi-
strirala na temo zdravstvenega sistema in zatem leta 2007 še 
doktorirala s področja poslovnih ved. V letih 2009-2014 je bila 
docentka na mariborski EPF, od leta 2014 dalje pa je docent-
ka za področje menedžmenta na Fakulteti za organizacijske 
študije v Novem mestu. Pred zaposlitvijo na ZZZS OE Krško v 
decembru 1993 je službovala v podjetjih SOP Krško (1982–
1991) in INES Sevnica (1991–1993). Na krški enoti ZZZS je 
bila najprej 15 let vodja oddelka za finance in računovodstvo, 
poleti 2008 je kot direktorica prevzela vodenje ZZZS OE Novo 
mesto, z letom 2011 pa je poleg novomeške enote postala tudi 
direktorica ZZZS OE Krško. 4. februarja letos je z njenim ime-
novanjem za generalno direktorico soglašala skupščina ZZZS, 
nakar je 8. marca njeno imenovanje za štiriletno obdobje po-
trdil še Državni zbor RS. 
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Kako komentirate v javno-
sti znan podatek o stroških 
zdravljenja covid bolnikov v 
Sloveniji? Bolnišnice so na-
mreč prejemale 8.000 evrov 
pavšala za bolnike brez za-
pletov tudi za en sam dan, 
DSO-ji pa 81 evrov dnevno 
za najtežje paciente?
Drugi val epidemije je zahte-
val izjemno hitro ukrepanje, 
saj je delež hospitaliziranih 
covid bolnikov izjemno hitro 
naraščal. Ceno covid prime-
rov hospitalizacije je na pred-
log združenja zdravstvenih za-
vodov sprejelo Ministrstvo za 
zdravje. ZZZS teh cen ni izra-
čunaval. Cene so bile izračuna-
ne na podlagi stanja v prvem 
pomladanskem valu epidemi-
je, kjer je bil obseg hospitali-
zacij bistveno nižji ter morda 
na ohlapno postavljenih kal-
kulacijah, kar je v primerih, 
ko se sprejme ponujena cena 
izvajalca, seveda pričakova-
no. Trenutno te cene prime-
rov preračunavamo na spre-
jemljiv stroškovni nivo. 

Še vedno se soočamo z res-
nično izrednimi razmerami 
v boju z virusom, ki se šele v 
zadnjih tednih nekoliko umir-
jajo, bitka pa še zdaleč ni do-
bljena. V izrednih razmerah 
sprejemanje odločitev ni eno-
stavno, ni primerljivo s spre-
jemanjem odločitev v obi-
čajnih razmerah, zato so se 
dogajale tudi korekcije posa-
meznih odločitev. Na določen 
način so omenjene bolnišnič-
ne cene posredno prispeva-
le k reševanju zelo zahtevnih 

razmer v domovih za starejše, 
kjer okoliščine, ki jih omenja-
te, že pred epidemijo verjetno 
niso bile urejene najbolj opti-
malno. Hospitalizacij varovan-
cev domov za starejše je bilo v 
Sloveniji veliko tudi zato, ker v 
vseh enotah domov za starejše 
ni bilo mogoče organizirati lo-
čenih con bivanja. Verjamem, 
da bodo resorna ministrstva 
v prihodnje pogled usmerila 
tudi v zagotavljanje optimal-
nih pogojev dela v domovih za 
starejše.

V teh dneh so nam iz SB Bre-
žice poslali letno poročilo o 
poslovanju, v katerem med 
drugim navajajo, da v lan-
skem letu na področju po-
godbenega programa z ZZZS 
beležijo največji izpad v spe-
cialističnih ambulantah. 
Kako boste ta nenačrtovan 
primanjkljaj nadomestili?  
Praviloma so vsi izvajalci zdra-
vstvenih storitev v Sloveniji 
lansko leto opravili bistveno 
manj rednih pogodbenih pro-
gramov, saj so se vsi soočali z 
intenzivnimi nalogami obvla-
dovanja epidemije. Tudi pri 
bolnišnicah je izpad opravlje-
nih rednih programov visok, 
vendar je pri bolnišnici Bre-
žice praktično med najmanj-
šimi, za kar smo jih pohvali-
li. Najpomembnejša naloga v 
letu 2021 je, da nadoknadimo 
realizacijo vseh nerealizira-
nih rednih zdravstvenih pro-
gramov v letu 2020 in hkrati 
opravimo tudi vse redne pro-
grame tekočega leta, kar pa ne 
bo enostavno, saj je najprej 

potrebno poskrbeti za oddih 
zdravstvenega osebja, hkra-
ti pa so kadrovske kapacitete 
tudi v rednih razmerah ome-
jene. Trenutno Ministrstvo za 
zdravje pripravlja nacionalni 
razpis za skrajševanje čakal-
nih dob, na osnovi katerega 
bomo skušali nadoknaditi tudi 
del zamujenega iz leta 2020.

Čakalne dobe v zdravstvu, v 
prvi vrsti na specialistične 
preglede, so že nedopustno 
dolge. Menite, da je ena iz-
med možnosti, da bi ključ-
ne nosilce v zdravstvu pla-
čali po storilnosti? Po drugi 
strani težavo predstavlja 
tudi zastarelost medicinske 
opreme. Kaj je mogoče stori-
ti na tem področju?
Nekaj organizacijskih rezerv 
imamo v sistemu zdravstve-
nega varstva tudi pri izvajal-
cih zdravstvenih storitev. Oce-
njujem, da je pomembno, da 
nemudoma okrepimo ope-
rativnost primarnega nivo-
ja zdravstvenega varstva, ki 
mora zagotoviti primerno in 
primerljivo  dostopnost do iz-
branih osebnih zdravnikov po 
regijah. Težave pri tem so ve-
zane na pomanjkanje nosilcev 
dejavnosti, povezano z norma-
tivi dela, potrebno bo naredi-
ti tudi nekaj korekcij v procesu 
izobraževanja in specializa-
cij zdravnikov. Osebni zdrav-
niki morajo ostati ključni pri 
zdravstveni obravnavi zavaro-
vanih oseb, ki vstopajo v zdra-
vstveni sistem, in sicer tako, da 
jim omogočimo izvedbo bazič-
nih diagnostičnih postopkov, 

na osnovi katerih bodo na se-
kundarni nivo zdravstvene-
ga varstva napotovali le indi-
cirano. Hkrati je pomembno, 
da ohranimo oz. prilagodimo 
v epidemiji uvedene klinič-
ne poti obravnave zavarova-
nih oseb s sistemom naroča-
nja, da opolnomočimo vodenje 
stabilnih primerov kontrolnih 
pregledov v referenčnih am-
bulantah, pri čemer se v situ-
acijah poslabšanja kroničnih 
bolezenskih in akutnih stanj 
obvezno vključi zdravnik, da ši-
rimo telemedicino in podobno. 
V organizacijskem smislu pa bi 
bilo zelo koristno ločeno spre-
mljanje učinkovitosti in kvali-
tete dela vsakega pogodbenega 
tima. Vsekakor je na vseh nivo-
jih zdravstvenega varstva mo-
goče in nujno vzpostaviti pla-
čevanje po vnaprej določenih 
merilih kakovosti in storilnosti, 
vendar smo tu še v fazi oprede-
ljevanja elementov tega izziva.

Državi zbor je v začetku lan-
skega leta, tik pred začetkom 
epidemije, zavrnil ukinitev 
dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja, ki ga plaču-
jemo zasebnim zavarovalni-
cam. Kaj vi menite o tem, bi 
bilo smotrneje, če bi bilo ce-
lotno zdravstveno zavarova-
nje pod okriljem javne bla-
gajne?
Vsebinsko ta odločitev sodi v 
področje zdravstvene politi-
ke in ne ZZZS. S stališča ZZZS 
vemo, da si izpada cca. 600 mi-
lijonov evrov, kot jih zberemo 
iz dopolnilnih zdravstvenih za-
varovanj, slovenski zdravstve-

ni sistem ne more privoščiti, 
hkrati tudi vemo, da dodat-
no obremenjevanje delodajal-
cev in delojemalcev z dvigo-
vanjem prispevnih stopenj ni 
realno. Strinjam pa se, da je 
enotna višina prispevka za do-
polnilno zavarovanje, ne gle-
de na prihodke posameznika, 
neprimeren model plačevanja. 
Vsakršna sprememba zahteva 
zelo kompleksno več strokov-
no presojo. Skrbi me predvsem 
dejstvo, da smo pri raznovr-
stnih dogovarjanjih tako ne-
uspešni. Se pa ob tem vedno 
spomnim mentorja prof. Mu-
leja, ki pravi: »RE je najdražja 
začetnica besed, kot so: redefi-
nicija, reorganizacija, redukci-
ja, referendum in podobno, saj 
vsebine vseh teh besed pome-
nijo, da v določenem obdob-
ju nismo bili dovolj družbeno 
odgovorni, dovolj odzivni na 
spremembe v okolju, zato ima-
mo težave, ko moramo z različ-
nimi reformami loviti stik z za-
poznelimi izzivi. Dlje časa, ko 
takšno neusklajenost toleri-
ramo, večje so težave in večje 
vsebinsko breme besed s pred-
pono RE bomo morali nositi.«
 
ZZZS ima deset območnih 
enot, je takšna organizira-
nost po vašem mnenju opti-
malna?
Organiziranost ZZZS z deseti-
mi območnimi enotami je pri-
merna, nekaj optimizacijskih 
rezerv bomo morali iskati v 
notranji organizaciji dela.

Sodelavci vas opisujejo kot 
dosledno osebo, ki želi vsa-

ki stvari priti do dna, četudi 
je jasno, da je vnašanje spre-
memb v sistem dolgotrajen 
proces. Kako te pospešiti?
Kot oseba sem zelo delovna, 
ne vem natančno, ali se v so-
dobnem svetu to šteje za pred-
nost ali slabost. Zahtevna in 
dosledna sem do sebe in tudi 
do drugih. S sodelavci glede 
tega nimam težav, ker smo iz-
jemno dober in uigran tim, ki 
je z idejami in izvedbo sposo-
ben premagati mnoge teža-
ve in vzpostaviti dobro sode-
lovanje v smeri učinkovitosti. 
Zdravstveni sistem kot največji 
sistem v državi pa je tako ogro-
men, da je spremembe potreb-
no uvajati zelo premišljeno, kar 
pomeni kooperativno s podsis-
temi ter deležniki, in takrat, ko 
je konsenz dosežen, takoj in-
tenzivno aktivirati implemen-
tacijo v prakso.

Če zaključiva vendarle z mal-
ce osebnim vprašanjem: kaj 
najraje delate v prostem 
času? Čeprav ste Krčanka, 
vas namreč v javnosti zelo 
redko videvamo.
Bi bilo zelo klišejsko, če bi rek-
la, da prostega časa nimam? 
Seveda ga imam. Res me v jav-
nosti ni mogoče srečevati prav 
pogosto, saj ves prosti čas pre-
živim s svojimi najbližjimi in 
ob delu na vrtu, v sadovnja-
ku, skratka, v naravi doma-
čega okolja. Obožujem in se 
ljubiteljsko preizkušam na po-
dročju floristike, dekoraterstva 
in vseh elementov estetike.

 Bojana Mavsar

LJUBLJANA, POSAVJE – Zveza slovenskih društev za boj pro-
ti raku vsak prvi teden v marcu skupaj z Onkološkim inšti-
tutom Ljubljana organizira slovenski teden boja proti raku, 
ki je bil letos posvečen obvladovanju raka s cepljenjem. Po-
delili so tudi priznanja, med prejemniki pa je družba Kostak.

V Zvezi slovenskih 
društev za boj proti 
raku sodeluje enajst 
regijskih društev, ki 
so nosilci preven-
tivnih ukrepov boja 
proti raku. Na slav-
nosti seji 3. mar-
ca, na kateri je bil 
slavnostni govornik 
predsednik republi-
ke Borut Pahor, je 
družba Kostak pre-
jela bronasto pri-
znanje za prizadev-
no delo v boju proti 
raku, in sicer na predlog Posavskega in Obsoteljskega društva za 
boj proti raku. V obrazložitvi so napisali: »Bronasto priznanje 
podeljujemo vodstvu podjetja Kostak, d. d., ki s svojimi prizade-
vanji, delom in idejami, ki jih prepleta skozi številne delovne in 
poklicne aktivnosti, širi priporočila evropskega kodeksa za boj 
proti raku v svojem kolektivu, občini in celotni regiji. Tako smo 
z njihovo veliko podporo uspešno izpeljali številna predavanja 
in delavnice samopregledovanja dojk za njihove zaposlene. Prav 
tako pomaga Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja ure-
sničevati zastavljene letne cilje. Ker njihovo sodelovanje cenimo 
in spoštujemo, verjamemo, da bo prišla bronasta plaketa Zveze 
društev za boj proti raku v prave roke.«
Samantha Zobec, ki je s projektom Odgovorna svečka za dober 
namen pripomogla k zbiranju sredstev za izvajanje preventiv-
nih programov posavsko-obsoteljskega društva, se je v imenu 
družbe Kostak zahvalila za prejeto priznanje in poudarila, da je 
delo zveze in društev za boj proti raku neprecenljivo, plemenito 
in dobrosrčno. »Veseli nas, da smo sodelovali in upamo, da bomo 
naše sodelovanje še krepili ter da boste s svojim delom pomaga-
li še mnogim. Hvala, ker ste,« je še dodala. 
 P. P./vir: Kostak

Kostaku priznanje v tednu boja 
proti raku

V imenu Kostaka se je za priznanje 
zahvalila Samantha Zobec.

Zaznamovala ga je ustavitev 
zdravstvenih dejavnosti v spo-
mladanskem delu leta (razen 
za nujne in zelo hitre prime-
re), v jesenskem pa oblikova-
nje covid oddelka, je uvodoma 
navedla direktorica Anica Hri-
bar. »V začetku je imel oddelek 
15 postelj, kmalu pa smo mo-

rali glede na potrebe v drža-
vi oddelek razširiti na 45 po-
stelj za covid bolnike, kar je 
40 % posteljnih zmogljivosti 
za akutne bolnike,« je pojasni-
la in dodala, da so v vmesnem 
času med prvim in drugim va-
lom epidemije opravljali zdra-
vstvene storitve v največjem 
možnem obsegu, ki ga zmore-
jo s svojimi kadri, zmanjševali 
izpadli program in skrajševa-
li čakalne dobe, ki so se zara-
di prekinitve dejavnosti pre-

Bolnišnico so finančno sanirali
BREŽICE – Splošna bolnišnica Brežice je tudi v tem letu na začetku marca potegnila črto pod poslovanje v 
lanskem letu, ki ga je še posebej zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Zaradi tega je bilo poslovno 
leto 2020 po njihovem ves čas nepredvidljivo in zahtevno, tako organizacijsko kot poslovno.

cej podaljšale, ravno tako so 
ob reorganizaciji oddelkov je-
seni opravljali vso pogodbeno 
dejavnost z ZZZS. »Največji iz-
pad programa smo jeseni be-
ležili na področju internistič-
nih specialističnih ambulant in 
funkcionalne diagnostike, na 
nekaterih drugih področjih pa 
smo opravili celo nekoliko več 
programa, kot je bilo načrtova-
no. Trudili smo se, da smo za-
gotavljali ustrezno zdravstve-
no oskrbo tudi vsem ostalim, 
ne-covid bolnikom.« Z obliko-
vanjem covid oddelka je bilo 
treba reorganizirati večji del 
dejavnosti na ostalih oddelkih. 
Polovico kirurškega oddelka 
so po njenih navedbah name-
nili beli coni internega oddel-
ka, v veliki meri so zmanjšali 
specialistično ambulantno de-
javnost predvsem na podro-
čju internistike. Kadrovsko so 
naredili precej premestitev, 
močno je bilo treba okrepiti 
tudi ekipe v UC, saj je bilo šte-
vilo bolnikov, ki so potrebova-
li nujno medicinsko pomoč, v 
zadnjih treh mesecih leta sko-
raj dvakrat večje kot običajno.

Dodatni 3 milijoni za 
obravnavo covid bolnikov

Direktorica SB Brežice pou-
darja, da je zaradi uspešnih 

reorganizacij, predvsem pa za-
radi prizadevnosti vseh zapo-
slenih konec leta 2020 reali-
zacija načrtovanega programa 
zelo dobra – skupno 94-odsto-
tna. Po njenih besedah se ča-
kalne dobe zaradi navedene-
ga niso bistveno podaljšale, 
razen na področju interni-
stičnih specialističnih ambu-
lant. Končna vrednost izpa-
da prihodka glede na finančni 
načrt znaša dobrih 500.000 
evrov. Na drugi strani so op-
ravili dodatni plačan program 
za obravnavo covid bolnikov v 
višini 2,9 milijona evrov. Bele-
žijo bistveno večje stroške od 
načrtovanih za nakup osebne 
varovalne opreme, razkužila, 
medicinske pline in zdravila, 
bistveno višji so tudi stroški za 
osebne prejemke zaposlenih. 
Poslovni izid SB Brežice izka-
zuje poslovanje s presežkom 
prihodkov nad odhodki v viši-
ni 1.320.776 evrov. »Bolnišni-
ca je konec leta 2020, predčas-
no od načrtovanega, v celoti 
sanirana in nima več zapadlih 
obveznosti do dobaviteljev, 
obveznosti do zaposlenih že 
nekaj časa poravnavamo te-
koče v referenčnih obdobjih, 
kumulativno pa beležimo ob 
koncu leta 2020 za 1.480.000 
evrov presežka prihodkov nad 
odhodki,« je dober poslovni 

izid pojasnila Hribarjeva. Za 
primerjavo: konec leta 2017 je 
imela SBB še krepko nad 500 
tisoč evrov izgube.

V SBB so tudi lani prenovi me-
dicinske opreme in prostorov 
namenili znatna sredstva. Pri 
izvedbi nekaterih ključnih in-
vesticij je bolnišnica pridobi-
la tudi sredstva ministrstva. 
Glavne pridobitve so: prenova 
bolnišnične lekarne in zagoto-
vitev nove opreme zanjo, ure-
ditev centralne administracije 
in novega vhoda za speciali-
stične ambulante, začetek do-
končanja novih prostorov za 
centralno intenzivno terapi-
jo in radiološki oddelek (dela 
bodo zaključena aprila letos), 
prehod na digitalno poslova-
nje bolnišnice in elektronsko 
hrambo dokumentov, nakup 
dveh novih rentgenov, ter-
modezinfektorja, 20 električ-
nih postelj … Kot je še ome-
nila Hribarjeva, je bolnišnica 
lani izpeljala investicije v viši-
ni 1,66 milijona evrov, od tega 
je slab milijon zagotovilo mi-
nistrstvo, in sicer za prenovo 
lekarne ter nakup medicin-
ske in nemedicinske opreme, 
donatorji in lokalne skupnos-
ti pa so zagotovili več kot 160 
tisoč evrov.
 Rok Retelj

Anica Hribar
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Prvič je šel v vojsko pri 19 le-
tih, oktobra 1983. Vojaški rok 
je najprej služil v Bileći (šola 
rezervnih vojaških oficirjev), 
nato pa še v Nišu, kjer je opra-
vil specializacijo iz izvidništva, 
in Prištini. Kot pravi Robert 
Fink, so se takrat že dogaja-
li določeni izgredi, ki so na-

kazovali na zaostritev razmer 
med jugoslovanskimi država-
mi. Leta 1990 je bil poklican 
s strani Teritorialne obrambe 
in sprejel položaj namestnika 
brežiške intervencijske enote 
(IE), v kateri je deloval kot po-
ročnik (poveljnik je bil Anton 
Marolt). Spominja se, da so 
že takrat na dom dobili orož-
je. »Že prej smo preživeli več 
kot eno leto na usposabljanjih 
in pripravah za osamosvojitve-
ni boj, tako da ne morem reči, 
da je bila potem to za nas samo 
desetdnevna vojna,« poudarja. 
26. junija 1991 zvečer je bilap-
ri »kosah« najprej proslava ob 

osamosvojitvi, nato pa še slavje 
na brežiški tržnici, kar je varo-
vala brežiška IE, v kateri je bil 
tudi poročnik Fink. »Takoj po 
koncu prireditve so se že za-
čele prve aktivnosti JLA, ki se 
je začela nevarno približevati 
slovenskim mejnim prehodom, 
tako da smo okoli 2. ure pono-
či že dobili ukaz, da bi bilo tre-
ba zasesti položaje okoli ulice 
Veljka Vlahoviča, danes Maist-
rove v Brežicah, a je bil kasneje 
preklican. Zjutraj smo že ime-
li podatke o aktivnostih JLA 
po Sloveniji, zato je bila naša 
enota v polni bojni pripravlje-
nosti,« niza svoje spomine na 
tisti 27. junij pred 30 leti. Po 
njegovih besedah se je začelo 
ta dan okoli 16. ure z informa-
cijo, da se kolona jugoslovan-
skih vojaških oklepnih vozil 
premika proti Bregani. Dobi-
li so ukaz, da postavijo zasedo 
v Podgračenem. »To je bilo za 
nas, lahko rečem, neprofesio-
nalce, prvič, ko smo se počuti-
li pripravljeni na boj, odloče-

ni, da gremo branit domovino, 
s srcem smo bili pri stvari, a 
hkrati tudi vsi prepoteni, pre-
vevali so nas mešani občut-
ki,« priznava Fink, ekonomist 
po izobrazbi in ves čas aktiven 
šport nik, saj se je ukvarjal z bo-
rilnimi veščinami, rokometom, 
gimnastiko. Kasneje so preje-
li nov ukaz, da oklepniki JLA 
niso dosegli meje in so se lah-
ko vrnili v štab TO Brežice, ki je 
bil v današnji osnovni šoli. 

»Kolono je treba zaustaviti 
za vsako ceno«

»Od štabnega častnika sem 
prejel novo informacijo, da 
druga vojaška oklepna kolo-
na prodira iz Zaprešića proti 
Rigoncam. Ukaz je bil namreč 
sledeč: ’Oklepna kolona vozil 
na čelu z vojaško policijo in to-
vornjakom na začelju prodira 
proti meji, proti Rigoncam, in 
to kolono je treba zaustaviti za 
vsako ceno!’« Fink je sprejel za 
ukaz in se s svojim delom eno-
te, ki so jo poleg njega sestav-
ljali še ostrostrelec Milan Kra-
njc, Janez Kranjc, Rudolf Kos, 
Miran Slemenšek, Ivan Hor-
žen in Jernej Molan, odpravil 
proti Rigoncam. Kot IE so bili 
oboroženi z lahkim pehotnim 
orožjem, pred odhodom so se 
dodatno opremili še s kumu-
lativnimi tromblonskimi mi-
nami, ki pa niso bile več učin-
kovite za boj proti oklepnim 

vozilom. V sa-
mem ukazu je 
bilo izpostavlje-
no, da imajo 
kot enota samo 
približno eno 
uro časa do sre-
čanja z nasprot-
nikom. Fink je 
zaradi poznava-
nja terena že ta-
koj izoblikoval 
taktiko obram-
be, ki je vklju-

čevala miniranje mostu na Ri-
goncah z namenom, da bi se 
kolona JLA ustavila ter bi priš-
lo do pogajanj in na koncu mir-
nega dogovora. »Ko smo pris-
peli na predvideno lokacijo, ki 
je bila nekaj trenutkov za tem 
že bojno polje, smo izstopi-
li iz vozil in želeli uresničiti ta 
načrt. A v daljavi smo že sliša-
li hrumenje vojaških oklepnih 
enot, tako da za miniranje ni 
bilo več časa. Morali smo spre-
jeti odločitev ad hoc. Razdelil 
sem naloge posameznikom v 
enoti, zasedli smo položaje in 
na moj ukaz – prvi strel – smo 
začeli napadati nasprotnika,« 
opiše začetek bojev na Rigon-
cah. S tromblonskimi minami 
si niso mogli kaj veliko poma-
gati. Uspeli so sicer poškodo-
vati nekaj vozil JLA, menda je 
bilo tudi nekaj ranjenih na na-
sprotni strani, tako Fink. Svoj 
del naloge so opravili, kolono 
oklepnikov so skušali zaustavi-
ti, a se je pomikala dalje. Fink 
je zaukazal umik, ker niso ime-

li več streliva oz. možnosti, da 
bi se upirali. Med umikom pa 
je strel zadel Jerneja Molana in 
ga smrtno ranil. Med nadalje-
vanjem umika je iz naslednjega 
oklepnika prišel nov rafal, pri 
čemer je bil tokrat žrtev Fink. V 
tem času sta se na Rigonce pri-
peljala stotnik Viktor Pšeničnik 
in Dušan Škoflek, ki sta svojim 
teritorialcem pripeljala dodat-
no orožje – armbruste in zolje, 
a žal prepozno. Hudo poško-
dovanega Finka sta Slemenšek 
in Kos odnesla v Škoflekov av-
tomobil in nato so ga odpelja-
li v brežiško bolnišnico, med 
potjo, ki je bila zaradi števil-
nih postavljenih barikad še 
veliko daljša, je izgubil veliko 
krvi. Finkova operacija je tra-
jala med šest in osem ur, nje-
govo življenje je viselo na nit-
ki, a je tudi zaradi dobre fizične 
pripravljenosti preživel. »Imel 
sem številne poškodbe – jeter, 
pljuč, vranice, reber, trebušne 
prepone … Ogromna zahvala 
gre vsem trem zdravnikom v 
brežiški bolnišnici – dr. Blaže-
viću, dr. Cicvariću in dr. Saka-
ču – pa tudi medicinski sestri 
Kranjčevi, ženi enega od čla-
nov naše enote, in ne nazadnje 
moji mami, ki je takrat tudi de-
lala v bolnišnici,« izreka zah-

valo vsem, ki so ga ohranili pri 
življenju. Okrevanje niti ni bilo 
tako dolgotrajno, saj je bil čez 
tri mesece že nazaj, in sicer v 
funkciji poveljnika protidiver-
zantskega voda in tudi sodelo-
val v boju vse do noči s 25. na 
26. oktober 1991, dokler se ni 
zgodil izgon še zadnjega voja-
ka JLA.

Ko je bila naša država že samo-
stojna, se je Fink zaposlil v Slo-
venski vojski, najprej kot in-
štruktor, kasneje kot poveljnik 
izvidniškega voda. Nekaj mese-
cev po vojni je prevzel protidi-
verzantski vod, ki je spremljal 
odhod vlakovne kompozici-
je iz Dobove, prav tako jim je 

bila zaupana vloga varovanja 
na lokaciji zdaj že nekdanje-
ga remontnega zavoda v Slo-
venski vasi. Usposabljal se je 
tudi za specialno enoto polici-
je (taktika specialnega delova-
nja, preživetje v naravi, borilne 
veščine itd.), na začetku tega ti-
sočletja je bil tudi na usposa-
bljanju v ameriškem San Diegu 
(Camp Pendleton) pri special-
nih silah korpusa marincev 
ZDA (področja izvidništva, 
protidiverzantskega delovanja, 
obveščevalne dejavnosti …). V 
času njegovega službovanja v 
vojski je bil večinoma povelj-
nik izvidniške enote, kasne-
je častnik za obveščevalne in 
varnostne zadeve (v večini vo-

jašnic po Sloveniji). Upokojil se 
je leta 2007 in ima status voj-
nega invalida (90-odstotna in-
validnost), je veteran vojne za 
Slovenijo, član Združenja 91 in 
Zveze društev vojnih invalidov. 

Prejemnik najvišjih odlikovanj

Za vse svoje zasluge je po voj-
ni prejel najvišja državna odli-
kovanja. Med drugim častni 
znak svobode Republike Slo-
venije z naslednjo utemeljitvi-
jo: »za izjemne zasluge pri ob-
rambi svobode in uveljavljanju 
suverenosti Republike Sloveni-
je«, priznanje za ranjence, spo-
minski znak Obranili domovi-
no 1991 in še nekatera druga 
pomembna priznanja. »Sode-
lovati v tovrstnih zgodovinskih 
akcijah in pripomoči k bolj-
ši prihodnosti domovine mi je 
v čast in mi pomeni ogromno. 
Za domovino sem dal največ – 
sebe. Naj vsa ta naša dejanja ne 
bodo nikoli pozabljena,« pou-
dari na koncu z željo, da bi si 
tudi vsi ostali, ki so sodelovali 
v osamosvojitveni vojni, za svo-
jo hrabrost zagotovo zaslužili 
vsaj medaljo, če ne že kakšno 
drugo državno odlikovanje.

 Rok Retelj

Delavci se morajo na tem mestu uspešno uvajati v nove načine 
dela in se poleg tega prilagajati spreminjajočim se okoliščinam 
v svojem zasebnem življenju. Gospodarske krize in svetovne 
pandemije pa ne vplivajo enako na vse delavce. Nekatere panoge 
so bile popolnoma zaprte, medtem ko so panoge, ki so že vajene 
dela na daljavo, nadaljevale s svojim običajnim poslovanjem. 
Delavci so po večini upoštevali stroge in pogosto neprijetne 
ukrepe, pa vendar lahko dolgotrajna izpostavljenost privede 
do preobremenjenosti ali drugih duševnih stisk. Kazalniki, ki v 
veliki meri nakazujejo na težave v duševnem zdravju so občutki 

depresivnosti ali anksioznosti, prav tako se pa lahko kažejo v 
somatskih simptomih, kot so npr. težave s spanjem. Občutki 
depresivnosti in anksioznosti, utrujenost ter preobremenjenost 
pogosto oslabijo motivacijo za delo, oslabijo medosebne odnose 
na delovnem mestu, upočasnijo delovne procese ter zmanjšajo 
zavzetost in produktivnost delavcev. Zaposlitev pa je lahko tudi 
zaščitni faktor v času krize, saj so raziskave pokazale, da so 
delovno aktivni in delovno manj aktivni posamezniki, izražali manj 
kognitivnih sprememb ter manj negativnih čustev v primerjavi 
z delovno neaktivnimi posamezniki (Podlesek in Kavčič, 2020). 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Spremembe v duševnem zdravju zaposlenih zaradi COVID-19 že opazne

• 86 % zaposlenih ni zaskrbljenih za svoje delovno mesto 
(Valicon, 2021),

• 48 % zaposlenih poroča, da je trenutni obseg dela približno 
enak kot pred pandemijo (Valicon, 2021),

• 46 % vodstvenih delavcev poroča, da zaposleni, po njihovem 
mnenju, trenutno situacijo in delo v novih razmerah doživljajo 
kot sprejemljivo – »nekako gre« (Deloitte, 2020).

• 75 % vodstvenih delavcev poroča, da so zaposleni bolj 
izpostavljeni stresu kot običajno (Deloitte, 2020),

• 51 % Slovencev med izrednimi razmerami izraža poslabšano 
subjektivno blagostanje in depresivno simptomatiko (Gomboc 
idr., 2020),

• 49 % Slovencev razmere med pandemijo ocenjuje kot 
neprijetne in utrujajoče (Valicon, 2021),

• 42 % Slovencev poroča o blagi, zmerni ali hudi obliki 
generalizirane anksioznosti (Kavčič in Podlesek, 2020).

Projekt NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno 
v prihodnost!« po treh letih ponovno poteka nacionalna raziskava z namenom ugotavljanja potreb delodajalcev na področju 

ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih. Vabljeni k izpolnjevanju spletne anonimne ankete.

Povezava do ankete je objavljena na naši spletni strani projekta: www.naprej.eu in na povezavi: https://www.1ka.si/a/326843.

* Raziskave so bile izvedene v Sloveniji na različno številčnih vzorcih.

Pandemija COVID-19 močno vpliva na vsakdanje življenje, na zdravstvenem, medosebnem, gospodarskem in finančnem področju. 
Izbruh COVID-19 in ukrepi za zajezitev so in še bodo dolgoročno vplivali na gospodarstvo, podjetja in delovno okolje. Organizacije 
tako nenehno prilagajajo delovne procese, kar vključuje veliko načrtovanja, usposabljanja kadra in namenjanje veliko več časa 
komunikaciji z zaposlenimi.

Spremembe pri zaposlenih v povezavi s COVID-19*

 Pripravila: Monika Ficjan, strokovna sodelavka IRI Ljubljana
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»Za domovino sem dal največ – sebe«
Dnevi osamosvajanja v Posavju

BREŽICE – Osamosvojitvena vojna, od katere bo letos minilo 30 let, je zahtevala tako žrtve kot ranjene. Med uradno 182 ranjenimi, kolikor jih je imela slovenska 
stran, je bil tudi vojni veteran Robert Fink. Brežičan je imel v tistih zgodovinskih dneh pomembno vlogo, saj se je s svojo enoto hrabro zoperstavil po opremlje-
nosti močnejšemu nasprotniku. Po treh desetletjih je sploh prvič javno spregovoril predvsem o takratnem boju na Rigoncah, ki se ga še kako živo spominja.

Robert Fink

Originalna Finkova uniforma, na kateri so še 
danes vidni krvni madeži (hrani: T. Teropšič).

Za zasluge je po vojni prejel najvišja državna odlikovanja.
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brez vzdrževanja
trajen 
izdelek

www.karodi.si

BREŽICE – Potem ko je ob koncu lanskega leta hud potres pri-
zadel našo južno sosedo, so se v nekaterih slovenskih delavskih 
kolektivih zaposleni organizirali tudi sami in izpeljali zbiralne 
akcije za hrvaške poklicne kolege. Tako so v Glasbeni šoli Breži-
ce posebej za pomoč hrvaškim kolegicam in kolegom v Glasbe-
ni šoli Sisak, ki je bila zelo poškodovana, zbrali skoraj 900 evrov 
ter jih nakazali na njihov račun. Kot je v imenu Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) Glasbene šole Brežice 
sporočila sindikalna zaupnica Anita Veršec, je na brežiški glas-
beni šoli med 22. januarjem in 10. februarjem potekala dobro-
delna akcija, ki so jo naslovili »SVIZ GŠ Brežice za v potresu pri-
zadeto GŠ Sisak«. »Sindikat se je namreč na poziv učiteljev odločil 
organizirati dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za pomoč hrva-
škim kolegicam in kolegom na GŠ Sisak, ki jih je konec minulega 
leta prizadel rušilni potres. Vsa sredstva, ki smo jih zbrali v tem 
času, smo namenili izključno GŠ Sisak za odpravo posledic ne-
davnega uničujočega potresa,« je ob tem še povedala Verščeva. 
 R. R.

Glasbeni učitelji dobrodelni

Posledice potresa v GŠ Sisak (vir fotografije: www.sviz.si)

NOV DOM ZA PETČLANSKO DRUŽINO – Skupina Kostak je 
petčlanski družini Poropatić iz okolice Petrinje, ki ji je konec 
decembra dom uničil rušilni potres, priskrbela nov, začasni 
dom. V mobilno hišico so se vselili že januarja, v začetku 
marca pa sta družino obiskala predstavnika skupine Kostak 
Darko Marković in Ivan Radej. V sodelovanju z mestom Knin 
in zadrugo Vrbničko so pomoč namenili še trem družinam s 
tega območja, ki jim je potres tako razdejal domove, da so 
potrebni rušenja. Vir: Kostak

Gradnja prizidka h knjižnici 
se je po več kot 20 letih priza-
devanj začela lani poleti, izva-
jalec gradbeno-obrtnih in in-
stalacijskih del ter zunanje 
ureditve, podjetje GPI Tehni-
ka d.o.o. iz Novega mesta, pa 
je doslej izvedel pripravljalna 
dela, zaščito gradbene jame, iz-
kop za klet, armiranobetonski 
del kleti s talno ploščo in zasip 
kleti. Trenutno se izvajajo ar-
miranobetonske stene pritlič-
ja, dela napredujejo v skladu s 
terminskim planom oz. so celo 
malce pred njim. »Vreme nam 
dobro služi, tako da lahko re-
čem, da bomo končali vsaj en 
mesec pred rokom,« je med vo-
denjem po gradbišču povedal 
delovodja in vodja gradbišča 
Franjo Vardič, sicer domačin 
iz Krškega. Rok za dokonča-
nje objekta, v katerem bo knji-
žnica pridobila 1600 m2 do-
datnih površin, je sicer 31. 1. 
2022, pravnomočno uporab-
no dovoljenje pa naj bi prido-
bili do 31. 3. 2022. Pogodbena 
vrednost del znaša približno 

Gradnja celo prehiteva načrte
KRŠKO – Potem ko smo v prejšnji številki časopisa 'obdelali' nekaj gradbišč v Krškem, smo tokrat obiskali 
še največje – gradbišče prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, največje občinske naložbe na področju kul-
ture v zadnjih letih. Po načrtih sledi še obnova kapucinskega samostana, v katerem gostuje knjižnica.

4,4 milijona evrov, Občina Kr-
ško bo večino sredstev zagoto-
vila iz proračuna, nekaj pa je 
uspela pridobiti iz Eko sklada. 
Pričeli so tudi že z naročanjem 
opreme za knjižnico, najprej za 
pomične arhivske regale.

Potek gradnje z zadovoljstvom 
spremljajo v Valvasorjevi knji-
žnici, kjer so, kot poudarja di-
rektorica Urška Lobnikar 
Paunović, presrečni, da tako 
dobro napreduje. »Veselimo 

se aprila 2022, ko bo prizidek 
končan, in seveda močno upa-
mo, da se bodo dela po načr-
tih nadaljevala tudi naprej oz. 
da se bo v letih 2022 in 2023 
prenovil še kapucinski samo-
stan. Potem bo Krško res do-
bilo sodobno knjižnico, ki bo 
zadovoljevala vse potrebe knji-
žnice današnjega časa in nje-
nih uporabnikov ter seveda 
upoštevala bogato zgodovino 
samostana, v katerem deluje-
mo,« je povedala. Obdobje, ko 

se bodo obnavljali njihovi ob-
stoječi prostori v kapucinskem 
samostanu, bo zanje velik izziv 
oz. bo v tem času zahtevna or-
ganizacija dela. Na občini ob 
tem poudarjajo, da bo obnova 
obstoječega objekta knjižni-
ce vsekakor sledila šele, ko bo 
prizidek dokončan, gradivo in 
oprema pa preseljena.

V času epidemije so knjižni-
ce kar nekaj časa delovale po 
posebnem režimu, v skladu s 
katerim uporabnikom ni bil 
dovoljen vstop med knjižne 
police oz. so si morali gradivo 
za izposojo naročiti, poleg tega 
niso izvajali dodatnih dejavno-
sti v obliki prireditev, bibliope-
dagoškega dela ipd., tako da so 
opravljali le vlogo servisa. Zdaj 
se tudi njihovo delovanje po-
časi normalizira, obiskovalci 
se spet lahko sprehajajo med 
policami, upajo, da jih bodo 
kmalu lahko povabili tudi na 
prireditve.

 Peter Pavlovič

Vodja gradbišča Franjo Vardič je zadovoljen s potekom delom.

Kratek skok v zgodovino: kočo 
na Grmadi, v neposredni bliži-
ni oddajnika Sremič na nad-
morski višini 488 m, je leta 
1988 postavilo Planinsko dru-
štvo Videm Krško in je nje-
gova last. Zanjo je nekaj časa 
skrbel Bojan Božičnik, za njim 
pa je bil dolga oskrbnik Franci 
Kostanjšek, ki je hkrati skrbel 
za okrepčevalnico, ki je delo-
vala v minimalnem obsegu in 
pretežno za planince društva. 
Ker koča ni bila legalizirana, 
so jo morali leta 2011 zapre-
ti in kar nekaj let je trajalo, da 
so jo legalizirali (2017) in pri-
dobili uporabno dovoljenje 
(2018), pove predsednica PD 
Videm Krško Jasminka Kova-
čič. »Nismo imeli niti denarja 
niti interesentov za gostinsko 
dejavnost, da bi kočo odprli za 
javnost. Lani pa smo začeli raz-
mišljati o tem, da bi bilo treba 
glede tega nekaj storiti,« pojas-
ni predsednica. 

KRŠKO – Danes, 18. marca, bodo na Leskovški cesti v Krškem 
oz. na Griču odprli nov objekt z oskrbovanimi stanovanji, ki ga 
je zgradila družba Kostak v sodelovanju s Stanovanjskim skla-
dom RS in Občino Krško. V objektu je 29 stanovanjskih enot ve-
likosti med 45 in 70 m2, od tega sta dve enoti v celoti opremljeni 
za invalidno osebo, vsa ostala stanovanja pa so načrtovana tako, 
da jih je možno naknadno opremiti za invalidno osebo, in sicer 
brez dodatnih gradbenih posegov. Stanovanjski sklad je odkupil 
15 stanovanj, Občina Krško pa 14, za katere je že objavila razpis 
za najem. Novogradnja se pridružuje leta 2011 odprtemu bliž-
njemu objektu s 23 bivalnimi stanovanjskimi enotami. Oskrbo-
vana stanovanja bodo odprli predsednik uprave družbe Kostak 
Miljenko Muha, župan občine Krško mag. Miran Stanko in di-
rektor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.
 P. P.

Kočo na Grmadi počasi oživljajo
GRMADA, KRŠKO – Koča na Grmadi, ki je bila kar desetletje zaprta zaradi postopka legalizacije, je od 13. 
februarja dalje ponovno vsaj delno odprta – v njej namreč ob koncih tedna deluje okrepčevalnica s ponud-
bo toplih in osvežilnih napitkov ter štrudla, s poudarkom na lokalnih pridelovalcih.

Društvo je tako lani objavi-
lo dva razpisa za oskrbnika 
koče, a niso našli primernih 
ponudnikov, poleg tega je za-
deva zamrla zaradi epidemije, 
jeseni pa je z idejo, da bi v koči 
odprli okrepčevalnico, priš-
la zvesta obiskovalka Grma-
de Sara Capl. »2. oktobra sva 
šli s prijateljico peš na Grma-

do in sva se pogovarjali o tem, 
ali je društvo že našlo kakšne-
ga interesenta za kočo. Spogle-
dali sva se in si rekli: 'Kaj pa, če 
bi se tega lotili midve?' Že s te 
klopice sva poklicali Jasminko, 
ki je bila nad tem navdušena,« 
pripoveduje Caplova. Društvo 
je v ta namen uredilo spodnji 
prostor v koči, s 13. februar-

jem pa je okrepčevalnica od-
prla vrata, zaenkrat seveda po 
sistemu prevzema, kar je med 
obiskovalci te priljubljene po-
hodniške in kolesarske točke 
naletelo na zelo pozitiven od-
ziv. Obisk Grmade, od koder 
se s t. i. klopce ljubezni po-
nuja čudovit razgled na mes-
to med Libno na levi in Trško 
goro na desni strani, se je si-
cer v minulem letu oz. v t. i. 
koronačasu bistveno povečal, 
mnogi so jo ponovno 'odkri-
li' v času karantene in zaprtih 
občinskih meja. Caplova, ki ji 
pri postrežbi pomagajo kolegi-
ce iz društva, pravi, da ob kon-
cih tednov našteje tudi po več 
kot 200 obiskovalcev dnevno. 
V društvu načrtujejo, da bodo 
okrepčevalnico predvidoma 
jeseni nadgradili z odprtjem 
koče kot celote. Več na Posa-
vskiObzornik.si.

 Peter Pavlovič

Sara Capl in Jasminka Kovačič pred kočo na Grmadi

Nova oskrbovana stanovanja

V novem objektu je 29 stanovanjskih enot (foto: M. Mirt).
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299,99 €

TLAKOVEC "TREND"
CAPRI MIX LIMITED
EDITION
siva, peščena, bela

11,99 €/m2

219,90 €

329,90 €

PREKOPALNIK MOTORNI
GC-MT 2560 LD EINHELL
Motor: 4-T, zračno hlajen | Moč:
2,5 kW | Rezervoar.: 1,2 l | Delovna
širina 60 cm | Del. globina 23 cm |
Noži 6 kom

KOSILNICA BENCINSKA CLASIC
4.66 SP-A EDITION “2IN1” AL-KO
2850 vrt.na min. in višina košnje:
nastavitev 7 višin od 25-75 mm | širina
reza: 46 cm | Ohišje kosilnice: kovinsko |
Prostornina koša: 65l/plastika

TEHNIČNO PRODAJNI CENTER  KRŠKO
Cesta krških žrtev 134, 8270 Krško, tel: 07 / 62 04 300,
www.inpos.eu

ODPRTO: Ponedeljek - Sobota: 7.00 - 20.00

VOZIČEK ZA ORODJE
ECONOMIC 940ECO
izdelan iz robustne pločevine, se
ponaša s sistemom zaklepanja, ter
predali s krogličnimi vodili. 

TOP 
PONUDBA

Za območje na Hrastih, kjer 
je bil včasih nasad jablan (del 
dreves so že izruvali, manj-
ši del še čaka na posek), Ob-
čina Sevnica v skladu s pri-
stojnostmi pripravlja občinski 
podrobni prostorski načrt z 
idejnimi rešitvami za ume-
stitve različnih objektov, tudi 
za institucionalno varstvo sta-
rejših. Rešitev za realizacijo 
novogradnje doma starejših 
je pridobitev državnih oziro-
ma evropskih sredstev ali jav-
no-zasebno partnerstvo. »Od-
ločitev ni odvisna od občine, 
temveč predvsem od Ministr-
stva za delo, družino in soci-
alne zadeve, Doma upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca 
oziroma nosilcev programov,« 
pravi vodstvo sevniške občine, 
ki je naročilo in pridobilo ge-
ološko-geotehnični in hidro-
geološki elaborat, izdelan za 
potrebe izdelave OPPN za sta-
novanjsko soseska ob Drožanj-
ski cesti – zahod ter umeščanja 
in gradnje stavb. Občina je v ja-
nuarju naročila še hidrogeolo-
ški monitoring območja, ki se 
bo izvajal v letih 2021 in 2022. 

Včasih nasad jablan, v bodoče
nov dom upokojencev?
SEVNICA – V pripravi je Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za gradnjo nove stanovanjske soseske 
ob Drožanjski cesti – zahod na 8,53 hektarjev velikem območju, ki ga domačini imenujejo Hrasti. Med na-
črti je tudi gradnja novega doma upokojencev.

Z novim domom upokojencev 
bi pridobili tudi zelene 
površine

Spomnimo: DUO Impoljca je na 
podlagi poziva Stanovanjskega 
sklada RS sredi maja 2018 po-
dal pobudo, da skupaj z Obči-
no Sevnica pristopi k aktivno-
stim za zagotavljanje dodatnih 
kapacitet za starejše občane na 
območju sevniške občine, kaj-
ti Dom upokojencev Sevnica, ki 
deluje pod okriljem DUO Im-
poljca, se srečuje s problemom 
zagotavljanja ustreznih kapa-
citet za svoje stanovalke in sta-
novalce (med drugim sevniški 
dom upokojencev ne razpola-
ga z dovolj primernimi zuna-
njimi površinami, kjer bi za-
dovoljevali predvsem potrebe 
oseb z demenco). Kot primer-
na lokacija za novogradnjo je 
bilo identificirano območje na 
Hrastih v Sevnici, ki je v las-
ti Republike Slovenije ter v 
upravljanju Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS. »Gre za 
območje, ki je v mestu Sevnica 
edino ustrezno veliko, celovito, 
starostnikom omogoča prime-

ren dostop do storitev v mes-
tu Sevnica – do zdravstvenega 
doma, lekarne, pošte, banke, 
trgovine, javnega prevoza – 
in je po OPN opredeljeno kot 
stavbno zemljišče,« je pojasni-
lo  vodstvo sevniške občine.

Po naročilu DUO Impoljca je 
bila za to lokacijo izdelana 
idejna zasnova. Ta predvide-
va gradnjo objekta za institu-
cionalno varstvo, v katerem bi 
se uredili tudi posebni prostori 
za dementne oskrbovance, ter 
medgeneracijski center; del 
parcele bi bil namenjen grad-
nji varovanih stanovanj in del 
za širitev individualne stano-
vanjske gradnje. »Trenutno 
je aktualna možnost črpanja 
kohezijskih sredstev iz naslo-
va pobude React-EU. Sredstva 
so, na podlagi potrditve spre-
membe Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v RS za obdobje 
2014-2020 namenjena sofi-

nanciranju projektov prenove, 
nadgradnje ali novogradnje 
primernih in varnih kapacitet 
ter nujnih prilagoditev prosto-
rov izvajalcev institucionalne-
ga varstva. DUO Impoljca iz-
kazuje interes za kandidiranje 
za pridobivanje sredstev, v ko-
likor bodo izpolnjeni potrebni 
pogoji, predvsem vezani na po-
stopek sprejema OPPN Občine 
Sevnica,« pojasnjuje direktori-
ca DUO Impoljca Darja Cizelj.

Občina Sevnica je na osnovi 
pobude in prostorske zasno-
ve DUO Impoljca za umestitev 
doma starejših in drugih ob-
lik institucionalnega varstva 
starejših pristopila k izdelavi 
OPPN, ki bo v kratkem spre-
jet in bo omogočal pridobi-
tev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo novega doma upoko-
jencev, predvidoma še v leto-
šnjem letu. 

 Smilja Radi

Pogled na območje nekdanjega sadovnjaka, kjer naj bi nekoč 
stal tudi nov dom upokojencev, obdan z zelenimi površinami.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
ZKme – 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 
in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini Radeče za programsko obdobje 2015 – 
2020 (Uradni list RS, št. 49/15) in Odloka o proračunu Občine Rade-
če za leto 2021 (Uradni list RS, št. 6/2021), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN 

SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI RADEČE ZA LETO 2021.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013, 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2021 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 20.000,00 €  za naslednje namene:

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

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
1.1. Posodabljanje kmetij (14. člen)  . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 €
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen)  . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen)  . . . . .  500,00 €
POMOČI DE MINIMIS
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-

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

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

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 31. 3. 2021 na naslov 
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upoštevane 
bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 31. 3. 2021. 
Pošiljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s 
priporočeno pošto do 31. 3. 2021 (datum poštnega žiga na dan 
31. 3. 2021). 

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

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 7. 4. 2021.
Odpiranje vlog ne bo javno.

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

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običajen 
način, na oglasnih deskah na območju občine Radeče, na E-Posavje 
in v neskrajšani obliki na spletni strani Občine Radeče na naslovu 
http://www.radece.si/.

Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na 
Občini Radeče - g. Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800).

 OBČINA RADEČE

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

SEVNICA – Danes ob 18. uri bo mogoče na Facebook strani Štu-
dentskega kluba Sevnica prisluhniti presenetljivi življenjski 
zgodbi 17-letnega paraplavalca Tima Žnidaršiča Svenška iz 
Starega trga pri Ložu, ki se je rodil z redko anomalijo rok, a tele-
snih omejitev skorajda ne pozna. Fant, ki je prejemnik številnih 
priznanj na nacionalni in mednarodni ravni ter prejemnik šti-
pendije Mladi upi za nadarjene mlade športnike in umetnike, je 
svojo življenjsko strast našel v plavanju in pripravlja se tudi na 
olimpijske igre v Tokiu. 
 S. R.

Zgodba paraplavalca Tima
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Kot pravijo na občini, je objekt 
novega vrtca v Artičah pod 
streho, nameščeno je stavbno 
pohištvo, streha je izvedena 
v celoti. Na podstrešju izvaja-
lec že zaključuje omete, sledijo 
talno gretje, estrihi in toplotna 
izolacija prostorov. Na zuna-
nji strani objekta je vkopan re-
zervoar za meteorno vodo, ki 
bo namenjena za kotličke oz. 
splakovanje stranišč. Izvede-

no je ogrevanje, energent je iz 
obnovljivega vira – geotermal-
ni vir. Zaključene so že grobe 
strojne in elektro inštalacije. 
Objekt vrtca v Dobovi je prav 
tako zgrajen, izvedena je po-
ševna streha ter grobe stroj-
ne in elektro inštalacije, začela 
se je izvedba fasade na ravnem 
delu strehe. Izvaja se zunanja 
ureditev – dostop do objekta. 
V nadaljevanju sledi namesti-
tev oken in vrat, izvedba ome-
tov, tlakov … Za oba vrtca je ob-
čina na javnem razpisu prejela 
nepovratna sredstva iz naslo-

Nova objekta že pod streho
ARTIČE, DOBOVA – V omenjenih krajih v brežiški občini istočasno nastajata nova vrtca, ki ju bodo dokon-
čali še v tem letu. Ker se je pospešila dinamika financiranja gradnje obeh vrtcev, k čemur je prispevala tudi 
pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada, je Občina Brežice že objavila javno naročilo za izbor dobavite-
ljev opreme.

va Eko sklada v skupni viši-
ni 575.000 evrov oz. 249.000 
evrov za dobovski vrtec in 
326.000 evrov za artiški vrtec. 
Oba vrtca sta zasnovana kot 
nizko energetski stavbi.

Nov 5-oddelčni vrtec v Artičah 
se gradi kot samostojni prizi-
dek južno od obstoječega šol-
skega kompleksa in bo tlorisno 
razgiban objekt z igralnicami v 

pritličju. Pogodbena vrednost 
gradnje vrtca znaša 2,3 milijo-
na evrov, vrtec gradi podjetje 
CGP d. d. Kot pojasnjuje ravna-
teljica OŠ Artiče Vesna Bogo-
vič, gradnja poteka po priča-
kovanjih in je zelo zadovoljna 
z napredkom. Med zaposleni-
mi na gradbišču tudi niso ime-
li nobenih težav z okužbami. 
Sproti rešujejo vse morebitne 
zaplete in težave, ki nastane-
jo. V nove prostore vrtca Rin-
garaja naj bi se otroci preselili 
februarja 2022, še leto kasne-
je pa naj bi se po najbolj op-

timalnem načrtu začela grad-
nja šole. Pri tem bo po njenih 
besedah največji zalogaj seli-
tev šolarjev. »Za prvo triado 
bomo zagotovili prostore v Ar-
tičah, in sicer nekaj v prostorih 
novega vrtca, nekaj pa v Pros-
vetnem domu. Za ostale šolar-
je še iščemo primerne lokacije 
in prostore, bo pa velika težava 
najti dovolj velike prostore, saj 
razredi štejejo tudi do 27 učen-

cev, verjetno pa se ne bodo na-
hajali na isti lokaciji,« pravi Bo-
govičeva. 

Dobovski vrtec, katerega po-
godbena vrednost znaša 1,6 
milijona evrov, gradi podjetje 
Strabag d.o.o. Investicija za-
jema odstranitev obstoječega 
vrtca ter novogradnjo vrtca s 
petimi oddelki in pokritimi te-
rasami ob igralnicah v pritlič-
ju, ureditev vrtcu pripadajočih 
zunanjih površin, novogradnjo 
opornega zidu na južni strani 
območja urejanja z namenom 

pridobitve dodatnih uporab-
nih zelenih površin in ureditev 
parkirnih površin. Ravnatelji-
ca OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova Ivana Baškovič je zado-
voljna s potekom del in si želi, 
da bi tako ostalo ter da bi se vsa 
dela zaključila v dogovorjenem 
roku, to je do konca novembra 
2021. Otroci vrtca Najdihojca 
so v tem času v prostorih šole. 
»Moram povedati, da se otro-

ci in zaposleni dosledno držijo 
navodil za preprečevanje širje-
nja koronavirusa. V jesenskem 
delu do zaprtja šol nismo ime-
li nobenega okuženega v šoli 
in vrtcu, niti oddelka v karan-
teni,« poudarja in dodaja, da 
imajo kar nekaj težav z organi-
zacijo dela, ki so jo priredili po 
priporočilih NIJZ. Izrazila je bo-
jazen, da bo z dodatnim obre-
menjevanjem osebje pregorelo 
in se bodo lahko soočili z drugo 
težavo, pomanjkanjem kadra.
 Rok Retelj, 
 foto: Verica Lajkovič

Na novo nastajajoča vrtca v Artičah in Dobovi

Človek zagotovo izgublja tekmo s samim seboj. Dosežki znano-
sti so občutno pred sposobnostjo družbe, da le-te vsrka in vgra-
di v paradigmo trajnostnega razvoja. Da bi torej šli v korak s 
časom, ne samo da moramo hiteti, temveč vedno znova dela-
mo prioritete in opuščamo tisto, kar nam veliko pomeni. Odpo-
vedujemo se navadam in početjem, ki nas usodno določajo. Ne 
dohitevamo vsega tistega, kar se nam vsiljuje in se kopiči, zato 
smo si časom stalno v laseh. Sami sebi nismo več v prvem pla-
nu, vse manj časa je, da bi se resno »vmešavali« v lastno življe-
nje. Zato čas dobiva na ceni. 

O usodni povezanosti časa in življenja Charles Darwin pravi: 
»Kdor si drzne zapraviti uro časa, ni spoznal, kako dragoceno 
je življenje.« Naglica, prezaposlenost, hitenje in obsedenost z de-
lom je diagnoza sodobnega človeka. Pri tem sploh ni pomembno, 
ali je človek mlad, v najboljših ali v modrih letih. Medtem ko mla-
di hitijo, da bi postali močni in modri, modrim zmanjkuje časa 
za svoje neuresničene sanje. Tako smo vsi nekako ujeti v nekem 
teku za obvladovanjem stalno kapljajočih novosti, da niti ne opa-
zimo, da se tudi mi sami prenavljamo, postajamo drugačni. »Člo-
vek se ne ravna zgolj v skladu s tem, kar je,« kot zatrjuje Viktor 
E. Frankl, »temveč tudi postaja, kakor ravna.« 

Hitimo tako drug mimo drugega in se ne vidimo. Zdaj, s tako 
zakritimi obrazi za masko, z upanjem, da nas bo korona obšla, 
niti z nasmehom ne moremo pokazati, da se človeka veselimo. 
Čas je zanimiv pojav in (ne/ekonomska?) dobrina. Poleg de-
narja ljudem kronično primanjkuje tudi časa. Dan pač nika-
kor nima več kot 24 ur, tudi če vstanemo eno uro prej. Ljudje 
se naenkrat znajdemo v težavah, ko nam preživetje jemlje ve-
liko časa. Pozabljamo pa, da še nihče ni premagal časa v svoji 
tekmi življenja. Kaj je to tako bolj pomembnega, kar lahko iz-
gubimo, od nas samih? Mnogo časa namenjamo stvarem, na-
mesto da bi se zazrli vase in poiskali sebe. Ta pogled vase pa je 
možen samo z nekom, ki predstavlja ogledalo, v katerem lahko 
vidimo sebe. To srečevanje samega sebe z drugim in v drugem 
je početje, ki ustavi čas.

Pogovori današnjih ljudi se bolj ko ne začenjajo s pogojnikom 
ali mislijo »samo še to«. Torej ta odrešilni »samo še to, da mine«, 
ali »samo še to, da naredim«, ali »samo še to poskusim« in tako 
naprej zgovorno pove, da smo v težavah s časom. Nenehno smo 
v krempljih tega »samo še to«, potem pa se bodo odprla car-
stva svobode in užitkov za vsa čutila. Samo še, da naredim šolo, 
samo še, da diplomiram, samo še, da najdem službo, samo še, 
da si uredim to, samo še, da najdem stanovanje, samo še, da se 
poročim, samo še, da se otrok rodi zdrav, samo še, da otrok sho-
di, da začne obiskovati šolo … Samo še to, da preživimo to epi-
demijo, in tako naprej v nedogled, vmes pa nič. 

Gre za tako imenovani krog neskončnega vrtenja ali lovljenja 
lastnega repa. Kaj pomeni ta verbalni izraz »samo še to«, o čem 
govori in kaj nam sporoča? Tako ustvarjeni privid o pomanjka-
nju časa terja od ljudi, da hitijo. Omenjena sintagma »samo še 
to« nedvoumno govori o privolitvi človeka v prostovoljno me-
njavo življenja s preživljanjem ali preživetjem. Marsikdaj se že-
lje izkažejo kot prevaranti, zaradi katerih zapravimo čas, ki bi 
ga sicer namenili življenju. V življenju ljudi nikoli niso bile pro-
blem potrebe, želje pa so nekaj drugega. Vse, kar obstaja, se 
lahko nadgrajuje in spreminja. Vprašanje je, ali je vse novo tudi 
dobro in ali znamo ločiti žito od plevela?

Vse obstoječe okrog nas vedno lahko spreminjamo, gradimo 
novo, vendar se je treba vprašati, kje smo pri vsem tem mi? »Živ-
ljenje je preveč pomembna stvar, da bi se o njem samo govori-
lo,« je zapisal Oscar Wilde. Če vas preseneti že razcvetela lilija, 
ste zamudili še eno pomlad. Če vas preseneti za žetev dozore-
la pšenica, ste spet dovolili, da vam nekdo ukrade poletje. Če se 
vam zazdi, da je trgatev v goricah prišla prehitro, ste prepozno 
dojeli, da ste ob še eno zlato jesen. In ko vas nekega jutra prese-
netijo beli bregovi, boste dojeli, da ste za eno leto revnejši. In na 
koncu, če je hitenje diagnoza, so prijateljstvo, družina in sožitje 
z naravo najboljša terapija. Ta terapija je čas. Njeno delovanje 
pa je odvisno od tega, kako in s kom ga preživimo.

Pomanjkanje 
časa je diagnoza

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

Preglednost udeležencev v 
prometu, ki se vključujejo na 
Cesto 4. julija s Strme poti, je 
namreč v smeri Brestanice za-
radi vogalne hiše in direktno s 
cestišča zgrajenih dostopov iz-
redno slaba, zaradi česar mo-
rajo udeleženci v prometu za 
boljše vidno polje s svojimi 
vozili deloma zapeljati v križi-
šče. Navedeni odcep je najbolj 
obremenjen v jutranjih in po-
poldanskih konicah, ko starši 
otroke vozijo v ali iz centralne 
enote krškega vrtca Ciciban na 
Prešernovi cesti ali v nadalje-
vanju OŠ Jurija Dalmatina, si-
cer pa je frekvenca vozil rela-
tivno visoka skozi ves dan, saj 
se na Strmo pot navezujeta 
tudi ulici Pot na Polšco in La-
pajnetova ulica, ki vodita na 
gosto poseljeni območji.

V sklopu naložbe v rekon-
strukcijo križišča na Cesti 4. 
julija bodo v dolžini 215 m 
uredili tudi ulico Strma pot, 
v dolžini 190 m Pot na Polšco 
(do hišne št. Pot na Polšco 17) 

Za večjo varnost mini krožišče
KRŠKO – Krški občinski svet bo na redni seji prihodnji teden predvidoma potrdil investicijo v rekonstruk-
cijo lokalne ceste Videm–Cesta 4. julija, kjer je na odcepu za Strmo pot, ki vodi proti krškemu centralnemu 
vrtcu in šoli, predvidena tudi ureditev manjšega krožišča. 

ter prav tako slabo pregleden 
priključek Vrtne ulice na Ces-
to 4. julija v dolžini 40 m. Kot 
je za naš časopis povedala vod-
ja oddelka za gospodarsko in-
frastrukturo na Občini Krško 
Janja Špiler, bo za vzpostavi-
tev boljše preglednosti v sme-
ri Brestanice porušena tudi 
zadnja, sicer nenaseljena hiša 
ob ovinku proti Sotelskem, v 
sklopu obnove pa bodo ure-
dili tudi pohodne površine in 
kolesarsko pot, s čimer bodo 
omogočili neprekinjeno kole-

sarsko traso 
Brestanica–
Sotelsko–Vi-
dem. »Peš 
promet bo 
potekal po 
pločniku od 
p r i k l j u č k a 
Kolodvorske 
ulice do kri-
žišča s Str-
mo potjo po 
obojestran-
skem pločni-
ku,« je pove-

dala Špilerjeva, »v območju 
od priključka Strme poti do 
naslednjega priključka Vrtne 
ulice po tlakovani površini, 
ki jo bodo lahko ob srečeva-
nju na tem odseku, kjer je ši-
rina ceste 4,5 m, koristila tudi 
vozila. Od priključka Vrtne uli-
ce naprej (v smeri Brestanice) 
je predviden pločnik po desni 
strani do priključka na obsto-
ječ pločnik.« Kolesarski pro-
met bo do Strme poti potekal 
po obojestranskem kolesar-
skem pasu, v nadaljevanju do 

priključka Vrtne ulice bo ure-
jen kot souporaba prometne-
ga pasu, od Vrtne ulice dalje 
pa bosta urejena obojestran-
ska kolesarska pasova. 

Poleg navedenih ureditev 
bodo na novo urejeni tudi od-
vodnjavanje, kanalizacija za 
odvod odpadnih komunal-
nih in padavinskih voda, vo-
dovod, širokopasovna pove-
zava in cestna razsvetljava z 
obnovo obstoječih svetilk, na 
mestih, kjer teh še ni, pa bodo 
postavljene nove svetilke. Ob 
vozišču Strme poti bo obnov-
ljen obstoječ pločnik, na odse-
ku, kjer ga ni, bo dograjen, ob-
nove pa bo deležna tudi vozna 
površina ulice Pot na Polšco 
(do št. 17), medtem ko uredi-
tev pločnika ob njej ni predvi-
dena. Vrednost celotne investi-
cije, ki bo razdeljena med dve 
proračunski leti, znaša nekaj 
več kot 680.000 evrov, z ure-
ditvenimi deli pa bodo priče-
li v drugi polovici leta.
 Bojana Mavsar

Za večjo varnost vključevanja s Strme poti na 
Cesto 4. julija bo urejeno mini krožno krožišče.
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Delo v gozdu in gozdni bonton
POSAVJE – Delo v gozdu še 
vedno velja za eno najzah-
tevnejših in najnevarnejših, 
zato je zelo pomembna pri-
merna oprema za delo v goz-
du ter znanje in izkušnje. V 
gozdu je še tudi veliko po-
škodovanih dreves zaradi 
posledic naravnih ujm in po-
nekod je prehodnost zaradi 
odmrle lesne mase otežena.

Pri delu v gozdu je potreb-
no upoštevati pravila varnega 
dela, zato naj se dela v gozdu 
lotijo  tisti, ki so usposobljeni 
in primerno opremljeni, kajti 
brezhibno delovno orodje in 
oprema sta nujno potrebna za 
varno ter učinkovito delo. Pri 
delu je obvezna uporaba oseb-
ne varovalne opreme - zašči-
tne čelade, zaščitnih rokavic, 
ustrezne obutve, zaščitnih hlač 
ter dobro vidnega delovnega 
jopiča. Del nikoli ne izvajamo 
sami, a pri tem moramo paziti 

na primerno varnostno razda-
ljo, pred pričetkom del pa raz-
mislimo, kako bomo ukrepali v 
primeru nesreče. Sicer pa ve-
lja za vsa nevarna dela, da hit-
rost ne prispeva k varnosti. In 
čemu pripisati večjo varnost 
pri delu v gozdu? V prvi vrsti 
je pomembna uporaba osebne 
varovalne opreme, na voljo so 
tudi razne oblike izobraževanj 
in usposabljanj, ki jih organi-
zira Zavod za gozdove Sloveni-
je; na trgu je vedno več izvajal-
skih podjetij, ki izvajajo dela v 
gozdu; povečala se je uporaba 
strojne sečnje.

S toplejšimi dnevi se vse več 
ljudi odpravlja v gozd tudi za-
radi sprostitve in rekreacije, 
kjer je treba upoštevati »goz-
dni bonton«. Ta v okviru de-
setih točk posebej izpostavlja, 
da smo v gozdu gostje gozda 
in njegovega lastnika. Z goz-

dovi torej ravnajmo spoštljivo 
in odgovorno do narave. Zave-
dajmo se, da so preplet gozdne 
in kmetijske krajine, raznovr-
stnost rastlinskih in živalskih 
vrst v gozdu, izjemnost posa-
meznih dreves, obnovljivi viri 
energije in surovin ter blago-
dejen vpliv na celotno okolje 
le najvidnejše dobrine gozda. 
Kaj nam pomenijo, bi se ver-
jetno zavedli šele, ko gozda in 
njegovih koristi v našem oko-
lju nenadoma ne bi bilo več. 
Prost dostop v gozdove je civi-
lizacijska pridobitev, na katero 
smo lahko v Sloveniji zelo po-
nosni, vendar je treba v gozdu 
upoštevati tudi nekatere ome-
jitve, predvsem pa poskrbeti, 
da gozd po obisku zapustimo 
takšen, kot je bil, ko smo vsto-
pili vanj. 

 S. Radi/Vir: Zavod za 
gozdove Slovenije, foto: L. M.

Gozd je naravna dobrina, zato ravnajmo z njim spoštljivo in 
odgovorno.

GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško 
nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji.

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ 
GZS POSAVSKE GOSPODARSKE ZBORNICE, KRŠKO 

INOVACIJAM V REGIJI POSAVJE ZA LETO 2021

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja regije Posavje.

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena 
v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021.
Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

• Produktne inovacije
• Procesne inovacije
• Trženjske inovacije
• Organizacijske inovacije
• Družbene inovacije

Merila za dodelitev priznanj (problem in njegova rešitev, razsežnost, stanje na področju inovaci-
je, zaščita inovacije, inovacijska ekipa, uporabniki in trg inovacije ter finančni in trajnostni učin-
ki) so podrobneje opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji. Letošnji inovacijski izziv - ino-
vacije, ki rešujejo izzive Covid-19.

Rok za prijavo na razpis je 31. maj 2021. Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov GZS 
Posavske gospodarske zbornice, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 
9, 8270 Krško ali v elektronski obliki na naslov posavska.gz@gzs.si. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
https://www.gzs.si/posavska_gzk/Novice/ArticleId/78461/razpis-inovacije-posavja-2021. ne
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KRŠKO – Občina Krško je razpisala nepovratna finančna sredstva 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2021. 
Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, 
ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v prede-
lavo in trženje je ponedeljek, 29. marec 2021; za prevzemnike 
kmetij pa petek, 1. oktober 2021. Pisne vloge pričakujejo na na-
slov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško; razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni ali v sprejemni pisarni Občine Krško, dodatne informacije pa 
so v času uradnih ur med 8. in 10. uro na voljo pri Magdi Kro-
šelj (tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si).
 Vir: Občina Krško

Razpis za kmetijstvo in podeželje

Vrtni center 
Eurogarden

PE Dobrova
Podsmreka 7b
1356 Dobrova
01 24 25 100

PE Krško
Cesta krških žrtev 147
8270 Krško
07 49 88 385

ODPRTO www.eurogarden.eu
SPLETNA TRGOVINA

V harmoniji z naravo
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VELIKI PODLOG – Nedavno je 
bila zaključena komasacija 
na komasacijskem območju 
Veliki Podlog oz. delih kata-
strskih občin Drnovo in Ve-
liki Podlog na območju Kr-
škega polja, ki je potekala v 
letih 2019 in 2020, trenutno 
pa potekata še urejanje polj-
skih poti in krčitev zarasti. 

Površina komasacijskega ob-
močja Veliki Podlog, ki je na 
severu segalo do avtoceste, 
na zahodu do regionalne ces-
te III. reda, vzhodno do naselja 
Jelše ter južno do naselja Pri-
stava pri Leskovcu, je znašala 
138 ha, na območju pa je vpi-
sanih 171 lastnikov. Za izved-
bo komasacije je Občina Krško 
pridobila soglasja 68,77 % la-
stnikov kmetijskih zemljišč. Za 
izvedbo geodetskih del na ko-
masacijskem območju je pod-
pisala pogodbo z Geodetsko 
družbo iz Ljubljane, agrome-
lioracijska dela pa je izvedlo 
podjetje HPG Brežice. Kmetij-
ska zemljišča so označili z mej-
niki in lesenimi količki ter jih 
predali novim lastnikom. 

»Eden pomembnejših dejavni-
kov nekonkurenčnosti kmetij-
stva je razdrobljena posestna 
struktura. Osnovni namen in-
vesticije je bil vzpostaviti po-
goje za racionalnejšo kmetijsko 
pridelavo. S komasacijo – to je 
upravni postopek, v katerem se 
zemljišča na določenem obmo-
čju zložijo in ponovno razdeli-

S komasacijo do več pridelka

jo med prejšnje lastnike tako, 
da dobi vsak čimbolj zaokro-
žena zemljišča – se je z zdru-
ževanjem parcel povečala po-
vršina posameznih enot rabe 
na kmetijskih gospodarstvih,« 
pojasnjujejo na občini. Doda-
jajo še, da se bo s komasacijo 
racionalizirala in optimizirala 
kmetijska proizvodnja, saj se 
bodo zaradi združevanja ze-
mljišč v večje lastniške kose 
zmanjšali stroški pridelave 
(na njivskih in travnatih po-
vršinah). Z izvedbo komasaci-
je pričakujejo tudi, da se bo iz-
boljšal pridelek na kmetijskih 
površinah, saj pri razdroblje-
ni strukturi njiv prihaja do ve-
likega števila robov, ki pred-
stavljajo vir plevelov in hkrati 
površino, na kateri ni pridelka. 
Želeli smo pridobiti tudi izja-
vo uporabnikov zemljišč na 
tem območju oz. komasacij-
skega odbora, vendar je niso 
bili pripravljeni podati.

V zadnjih letih so bile v občini 
Krško podobne agromelioraci-
je že izvedene na območju Go-
rice, Pijavškega polja, Mrtvic, 
Viher in Breg, v prihodnje pa 
bodo k izvedbi komasacij in 
agromelioracij pristopali gle-
de na potrebe lastnikov kme-
tijskih zemljišč, ki pa jih za-
enkrat niso izkazali.
 P. Pavlovič

Trenutno poteka še urejanje poljskih poti.
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Občina Krško je bila uspešna pri prijavi podjetniškega projekta Podjet
niški inkubator Krško. Osnovni namen projekta in objavljenega razpisa 
je bil zagotoviti materialne pogoje za razvoj podjetništva, se pravi za
gotoviti poslovne prostore. Za objekt, kjer se danes nahaja podjetniški 
inkubator, je občina že imela pripravljen projekt in pridobljeno gradbe
no dovoljenje. Financerji okoli 560 tisoč evrov vrednega projekta Pod
jetniški inkubator Krško so bili Občina Krško, Evropski sklad za regio
nalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Jeseni 2020 se je z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgrad

njo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter coworkinga 
kot prvi v regiji Posavje vzpostavil Podjetniški inkubator Krško, katere
ga upravljavec je Center za podjetništvo in turizem (CPT) Krško in se 
nahaja na naslovu CKŽ 44. Nova pridobitev bo prispevala k hitrejšemu 
ustanavljanju in razvoju obstoječih podjetij, nudila podporo gospodar
stvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj, 

vplivala na boljšo prepoznavnost in kadrovsko situacijo, spodbuja
la razvoj visokotehnoloških startup podjetij, povezovala univerzitet
no znanje, gospodarske prakse in ponujala prenos znanja v prakso. V 
Podjetniškem inkubatorju Krško bodo svoj prostor našla mala in sred
nja podjetja, startupi, podjetja, ki želijo povečati dodano vrednost, iz
boljšati konkurenčnost in se internacionalizirati, ciljna skupina so tudi 
brezposelni in iskalci prve zaposlitve, osebe, ki iščejo lastno karierno 
pot in si prizadevajo za samostojno reševanje socialne problematike.
Podjetniški inkubator v Krškem nudi tako pisarniške kot tudi arhivske 
prostore. V njem je skupno osem pisarn (v katerih je na voljo 12 de
lovnih mest), coworking prostor (11 delovnih mest), štirje startup 
’boxi’ (štiri delovna mesta), internetni kotiček, sejna soba, čajna kuhi
nja, prostor za neformalno druženje. Inkubator razpolaga tudi z dodat
no opremo – 3D printerjem, videokonferenčnim sistemom, prenosnim 
ozvočenjem. Skupna površina notranjih prostorov inkubatorja znaša 
577,30 m2, od tega je 423,12 m2 površin za najem.

PODJETJE MEGAMA

Prvi dve podjetji že imata svoje prostore v podjetniškem inkubatorju. 
Podjetje MEGAMA, NDT preskušanje, nadzori in svetovanje d.o.o. je bilo 
ustanovljeno 16. januarja 2021. Vodita ga 34letni direktor Rok Topol-
nik, doma iz Krškega, po izobrazbi strojni tehnik, in 39letni prokurist 
Jernej Jerman, ki prihaja iz Mokronoga, po izobrazbi je univerzitetni 

diplomirani inženir strojništva. Že prej sta bila sodelavca v podjetju na 
področju kovinsko predelovalne industrije. Ker trenutna kriza na nju
no področje dela ni preveč vplivala in sta imela tudi že določena pov
praševanja, sta se odločila za zagon lastnega podjetja. Kot pojasnju
jeta, je v osnovi njuna dejavnost bazirana na tehničnem preskušanju. 
»Zagotavljamo strokovno izvedbo storitev z ustrezno usposobljenim 
in izkušenim kadrom na področju neporušitvenega preskušanja in va
rilne stroke. Osebje je kvalificirano in certificirano v skladu z medna
rodnimi standardi in priporočili za področje neporušitvenih preiskav,« 
pravita. Podjetje MEGAMA je prisotno v različnih branžah; od energe
tike, farmacije, nuklearne tehnike do jeklenih konstrukcij, tlačne opre
me, splošne strojegradnje in gradbeništva, kjer je potreba v vseh fa
zah proizvodnega procesa od polizdelka do končnega izdelka ter tudi 
kasneje v eksploataciji.

Kot razlagata, sta se najprej na SPOT točki v okviru CPT Krško pozani
mala, kakšen je sploh postopek za registracijo podjetja, o dokumenta
ciji itd. Nato sta od znancev slišala, da Občina Krško daje v najem tudi 
pisarne in sta si šla eno pogledat. Ob obisku je bil omenjen tudi pod
jetniški inkubator, zato sta se povezala s CPT Krško. Poudarjata, da so 
jima zelo pomagali, saj sta podjetje lahko registrirala v Krškem, čeprav 
sta ga prvotno nameravala drugje. »Že čez dva dni smo odšli na SPOT 
točko in opravili registracijo podjetja ter uredili vso dokumentacijo,« 
je povedal Topolnik. Oba tudi izpostavljata brezplačen najem prosto
rov v prvem letu delovanja in nato v naslednjih letih minimalen stro
šek najema. »Ker je treba na začetku poskrbeti tudi za nakup pisarniške 
opreme, je to res zelo dobrodošlo. Dejansko sva lahko finance preu
smerila v razvoj podjetja,« je poudaril direktor. Nekaj dni po registra
ciji sta se tudi že vselila v prostore inkubatorja, s katerimi sta zelo za
dovoljna. Načrtujeta, da bosta lahko v prihodnosti izvajala tudi kakšna 
izobraževanja, seminarje in svetovanja strankam, zato jima bo prišla 
predavalnica v inkubatorju še kako prav. Več o dejavnosti podjetja na 
spletni strani www.megama.si.

PODJETJE MAIA MEDIA

Drugo podjetje, ki je že v inkubatorju, je Maia Media, spletne rešitve 
in digitalni marketing, Matej Plešej s.p., ki deluje od leta 2018. V funk
ciji direktorja podjetja je 31letni Matej Plešej iz Brežic, prokuristka pa 
leto mlajša Krčanka Maja Šetinc, ki je dokončala študij komunicira
nja in medijev. Kot opišeta, se Maia Media ukvarja z digitalnimi teh
nologijami, digitalnim marketingom, spletnimi stranmi, pisanjem PR 
in SEO člankov ter sporočil za javnost. V zadnjem času tudi predava
ta o prej naštetih področjih (npr. tečaj o digitalni pismenosti, ECDL te
čaj). Imata tudi dva svoja spletna portala (portal F1.si o formuli 1, ki je 
edini portal v Sloveniji na to temo, in portal Kofetarica.si). Po negoto
vostih na začetku samostojne podjetniške poti sta sčasoma ugotovila, 
da je bila to prava odločitev. »Rekel sem si, da ne bom imel 8urnega 
delovnika vsak dan in da ne bom zgodaj vstajal. To je bilo tisto glav
no, kar me je pritegnilo k temu, da z Majo zaženeva podjetje,« pravi 
Plešej.  Za njuno dejavnost sicer ne potrebujeta posebnih prostorov, 
saj lahko načeloma vse opravljata doma, a takšni opremljeni pisarni
ški prostori, kot so v podjetniškem inkubatorju, so odlični za opravlja
nje njunih dejavnosti. Šetinčeva je dodala, da si nadvse želi, da bi se v 
inkubatorju pridružila tudi še druga podjetja, »da bi bilo tukaj pravo 

vzdušje, prava kultura inkubatorja, da bi se med seboj povezovali in 
sodelovali ter ustvarjali nove ideje«. Zato upa, da se bo v tem letu in
kubator še bolj napolnil.

V podjetju Maia Media (spletna stran www.maiamedia.si) bi se v pri
hodnosti radi še razširili, imajo tudi že nekaj zunanjih sodelavcev. »Zdaj 
ko imava nove prostore, lahko denimo vzameva tudi kakšnega študen
ta na usposabljanje ali pa se lahko na naju obrnejo tudi brezposelne 
osebe, kajti podjetje pokriva zelo široko področje tem in znanja o tem 
pridejo prav v marsikaterem podjetju. Treba je vedeti, da ni tako eno
stavno oglaševati na družabnih omrežjih, kot si marsikdo misli, am
pak je pri tem potrebnega tudi veliko znanja,« še poudarja Šetinčeva.

VIZIJA V PRIHODNJE

Občina in CPT Krško se nadejata zapolnitve inkubatorja, da bi ta pos
tal prepoznaven v lokalnem in širšem okolju, s tem bi se dvignila pod
jetniška kultura in povečalo število uspešnih inovativnih podjetij. Želja 
je, da bi inkubator postal stičišče dobrih podjetniških idej, podjetni
škega druženja, izmenjave izkušenj, širjenja znanja itd., ne nazadnje pa 

tudi osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja v Posavju za 
nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja. Vizija je 
tudi možnost prijave na evropske razpise za pridobitev EUsredstev, s 
čimer bodo lahko nudili večji obseg storitev inkubatorja. Trenutno so v 
njem na voljo samo pisarniški in arhivski prostori, glede na zaznavanje 
na terenu bodo potrebni tudi proizvodni in skladiščni prostori. Zato bi 
bilo zelo zaželeno, če bi se še katera druga občina v regiji Posavje od
ločila za priključitev k temu podjetniškemu projektu. 

KDO SE LAHKO VKLJUČI V INKUBATOR?

Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z raz
vito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske 
družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne prese
ga dveh let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki raz
vijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve. Od njih se pri
čakuje, da imajo inovativno idejo ter si želijo delati v ustvarjalnem in 
povezovalnem okolju.

Podjetniški inkubator Krško zaživel

Dodatne informacije: 
kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter ostale informacije o javnem pozivu, oddaji prostorov in storitvah inkubatorja 
je Karl Vertovšek (inkubator@cptkrsko.si; 041 655 936). Razpisna dokumentacija in ostali dokumenti so dostopni na spletni strani: www.cptkrsko.si. 

Jernej Jerman in Rok Topolnik, podjetje MEGAMA Matej Plešej in Maja Šetinc, podjetje Maia Media

S prvima dvema podjetjema sta Občina Krško in CPT Krško 
že podpisala pogodbi o inkubiranju za obdobje petih let v 

Podjetniškem inkubatorju Krško.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Prostor za neformalno druženje v inkubatorju

CMYK 100 4 87 18

C = 45
M = 0
Y =100
K = 0

C = 95
M = 70
Y = 0
K = 0

C = 72
M = 22
Y = 0
K = 0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Podjetniški inkubator Krško se nahaja na naslovu CKŽ 44.
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V sodelovanju z najuglednejšo 
hrvaško kardiološko kliniko 
Magdalena in njihovim vodjem 
Poliklinike na področju kardiologije

specialist internist - kardiolog
Aleksandar Trbović, dr. med.

kardiološkaambulanta

Internistično

N O V O

Aristotel, zdravstveni center d. o. o. · Kolodvorska ulica 7a · 8270 Krško · 07 49 03 000 · info@
aristotel.si · aristotel.si

Ultrazvočna preiskava je neinvazivna in neboleča. 
Kardiolog z ultrazvčno sondo, pregleda srce, izmeri 
srčne votline, pretok krvi v žilah ... Med presikavo ležite 
na levem boku z levo roko položeno pod glavo. Med 
priskavo se ves čas snema EKG. Po končani preiskavi 
sledi izvid, v katerem zdravnik opiše stanje srca, 
velikosti srčne mišice, meritve pretokov v srcu in žilah, 
in svetuje nadaljnjo diagnostiko, če je le-ta potrebna. 

Ultrazvok srca ECHO Elektrokardiografija EKG preiskava je 
hitra, preprosta in neboleča. Zdravnik jo 
potrebuje za diagnozo motenj srčnega 
ritma, analizo motenj prekrvavitve 
srčne mišice in drugih bolezenskih stanj. 
Zdravnik se po potrebi odloči tudi za 
daljše snemanje EKG. Izvajamo jo pri 
vsakem sistematičnem pregledu, pred 
vsakim internistično kardiološkem 
pregledu, pri akutnih bolečinah za prsnico 
le v predelu srca.... Lahko pa jo opravimo 
tudi preventivno.  

Pomembno je, da ob pregledu 
natančno razložite zdravniku 
svoje zdravstvene težave in 
poveste, zakaj prihajate, vaši 
dosedanji terapiji in dosedanjih  
boleznih in boleznih v vaši družini. 
Potrebujemo tudi podatke o vaši 
telesni teži in telesni višini. V 
pomoč nam bo, če boste s seboj 
prinesli dosedanje kardiološke ali 
druge moribitne izvide, ki so lahko 

Kardiološki specialistični pregled
povezani z vašim zdravstvenimi 
težavami. Če si doma merite 
krvni pritisk in beležite njegove 
vrednosti, to prinesite s 
seboj. Pred pregledom vam 
posnememo EKG in izmerimo 
krvni pritisk. Z zdravnikom se 
pogovorite o vaših težavah, nato 
sledi internistično kardiološki 
pregled (poslušanje delovanja 
srca, dihanja, periernih pulzov, 

trebuha ...). V nekaj dneh dobite 
izvid, ki ga napiše zdravnik. 
Tu poda svoje mnenje, vam 
svetuje o nadaljnjih ukrepih ter 
predlaga morebitne terapije, 
diagnostične preiskave ali 
terapevtske posege, če so
le-ti potrebni.

Spomladansko čiščenje okolja 
v Brežicah bo letos posamično
Spoštovani bralke in bralci Posavskega obzornika,

v Javnem podjetju Komunala Brežice letos zaradi 
epidemioloških razmer ne bomo nastopili v vlogi 
organizatorja čistilne akcije »Očistimo Brežice«, kot je 
bilo to običajno v spomladanskem času. Zbiranje oseb 
je zaradi trenutnih razmer omejeno, na naših čistilnih 
akcijah pa je v preteklosti sodelovalo tudi do 500 
prostovoljcev.

Ker se na nas obračajo skrbni občani, ki bi želeli 
poskrbeti za čisto in urejeno okolje, jim bomo omogočili 
prevzem rokavic in vreč za odpadke ter odvoz zbranih 
odpadkov z določenih lokacij.

Po predhodnem dogovoru na št. 07 620 92 50 ali na 
elektronskem naslovu info@komunala-brezice.si bo 
prevzem materiala možen do 2. 4. 2021 na sedežu 
podjetja (sprejemna pisarna).

Hvala za vaš prispevek k čistemu in urejenemu okolju.

Takole so odpadke iz narave odnesli skavti iz Brežic, ki 
so sodelovali na prvi organizirani čistilni akciji »Očistimo 
Brežice« leta 2014 (Foto: Komunala Brežice).
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»Današnji obisk sevniške tr-
žnice, kamor rada prihajava, 
je bil poseben, saj sva v dar 
prejela paket z ribjimi dob-
rotami in doma jih bova z ve-
seljem pripravila ter okušala. 
Na našem domačem jedilni-
ku so ribe najmanj dvakrat te-
densko, ker vemo, da so ribe v 

prehrani zdrave, pripraviti pa 
jih je mogoče na več načinov, 
a najraje jih pečeva na žaru, 
medtem ko se ribje solate ali 
juhe še nisva lotila, a tudi to 
bo prišlo enkrat na vrsto,« po-
vesta z nasmehom Branka in 
Branko Požun iz Sevnice. 

Dobrega odziva so se razvese-
lile tudi članice Društva kmeč-

Ponudbo so obogatili z ribami
SEVNICA – 6. marca so partnerji v projektu Riba je IN na sevniški kmečki tržnici pripravili vabljivo razsta-
vo ribjih jedi ter med obiskovalce razdelili 100 brezplačnih paketov ribjih izdelkov – filejev rib in namazov 
v primerni embalaži, ki so ji dodali še zanimive ribje recepte.

kih žena Sevnica in Društva 
podeželskih žena pod Gorjanci 
iz Kostanjevice na Krki, ki sku-
paj z Društvom kmetic Brežice 
in Društvom kmečkih žena Ar-
nika Svibno sodelujejo v pro-
jektu Riba je IN, v katerem je 
vodilni partner Občina Sevni-
ca, projekt pa je sofinanciran 

iz Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo, medtem 
ko je organ upravljanja, dolo-
čen za izvajanje Operativne-
ga programa za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveni-
ji 2014–2020, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. »Cilj projekta je okrepiti 
zanimanje za oskrbo z ribami 
in ribjimi izdelki, s tem pa oza-

veščati o pomenu rib v zdravi 
prehrani,« pojasni ob obisku 
tržnice Vlasta Kuzmički, vod-
ja oddelka za  gospodarstvo na 
Občini Sevnica, vtise z dogod-
ka pa za našo medijsko hišo 
strneta Ana Žugič in Majda 
Jazbec, predsednici kostanje-
viškega in sevniškega društva 
kmečkih žena.

»Vsi živimo ob rekah in poto-
kih, ribe so na voljo, so zdra-
ve in dobro jih je čim večkrat 
vključiti v prehrano. Ribe je 
mogoče pripraviti na veliko 
različnih načinov in to smo 
skušale predstaviti obiskoval-
cem tržnice, ki so se odzva-
li z vprašanji, kje lahko kupi-
jo ribe, kako naj jih pripravijo 
... Mislim, da smo s tem sre-

čanjem na tržnici dosegli na-
men,« pove Žugičeva in doda, 
da je sodelovanje v projek-
tu Riba je IN prineslo mno-
go prijetnih izkušenj, povezo-
vanj in sodelovanj ter novih 
znanj. Dober obisk in zani-
manje za ribje jedi je navdu-
šilo tudi Jazbečevo, ki jo ve-
seli, da so na voljo sveže ribe 
vsako soboto tudi v ribogoj-
nici v bližini kmečke tržnice. 
»Gre za ribe iz našega lokalne-
ga okolja,« pojasni in doda, da 
se bodo 20. marca predstavi-
le z razstavo ribjih jedi še čla-
nice Društva kmetic Brežice in 
Društva kmečkih žena Arnika 
Svibno, ki bodo prav tako po-
darile 100 brezplačnih pake-
tov ribjih izdelkov. 
 Smilja Radi

Obiskovalca kmečke tržnice v Sevnici s podarjenima 
paketoma ribjih izdelkov

Vabljiva razstava ribjih jedi
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Tega se dobro zavedajo tudi 
v komunalnih podjetjih, ki so 
zadolžena za dobavo kakovo-
stne pitne vode v naša gospo-
dinjstva, zato na tem področju 
izvajajo razne projekte in pro-
grame. »Okoljevarstveno osve-
ščanje o vodi, tako pitni kot od-
padni, ter ravnanju z odpadki 
ima v vrtcih in osnovnih šolah 
zelo velik pomen. Otroke je 
treba naučiti dobrih navad, jim 
razložiti, zakaj in kako je treba 
varovati okolje in vodne vire, 
predvsem pa jim moramo biti 
zgled s svojimi dejanji,« pravi 
Špela Arh Marinčič iz druž-
be Kostak. Njihovo poslanstvo 
v tem smislu je sodelovanje z 
vzgojno-izobraževalnimi insti-
tucijam in nudenje strokovne 
podpore pri podajanju znanja 
s področja varstva okolja ter 
praktični prikazi trajnostnega 
delovanja različnih sistemov. 
Mlade na tak način spodbuja-
jo k pridobivanju novih navad 
in znanj v povezavi z varstvom 
okolja. Podobno poslanstvo iz-
postavljajo v Komunali Breži-
ce. »Ozaveščanje je del našega 
poslanstva in če pravimo, da 
na mladih in mlajših svet sto-
ji, jih s tem okoljskim znanjem 
opolnomočimo in vzgajamo 
v odgovorne varuhe okolja,« 
pravi Bojana Zevnik. Da je iz-
rednega pomena in najučinko-
vitejše ozaveščanje predvsem 
mlajše generacije oz. učencev 
osnovnih šol, poudarja tudi 
Polona Sirk iz Komunale Sev-
nica.

Otroci radi sami poskusijo, 
kar slišijo 

V Kostaku so z vrtci in osnov-
nimi šolami ciljno pričeli sode-
lovati v letu 2002, ko so pred 
osnovne šole postavili prve 
ekološke otoke in pričeli iz-
vajati predavanja o ločevanju 
odpadkov in varovanju voda, 
v letu 2004 so organizirali 1. 
Eko tržnico, na kateri so otro-
ci na določeno temo predsta-
vili svoje delo v ekoloških in 
drugih krožkih; sledilo je še 12 
takšnih dogodkov, zadnji v letu 
2019. »Sodelujemo z vsemi 
osnovnimi šolami v občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki, 
glede na učni načrt pa so naše 
aktivnosti namenjene pred-
vsem otrokom 3., 4. in 5. razre-
dov. Vrsto let pa sodelujemo z 
lokalnimi osnovnimi šolami, ki 
so vključene v projekt Ekošola. 
Seveda se radi odzovemo tudi 
povabilom  vrtcev, kjer vsebine 
prilagodimo tudi za najmlaj-
še,« pojasnjuje Arh Marinči-
čeva. Pri najmlajših otrocih 
začnejo s prebiranjem zgod-
be na temo varovanja okolja, 
kar nadgradijo s pogovorom 
in praktičnim prikazom (npr. 
lastnosti vode, kot so agrega-
tna stanja, barva, oblika, za kaj 

vse uporabljamo vodo …). »Ot-
roke najbolj pritegne, ko lahko 
sami preskusijo, kar jim pove-
mo. Veseli so tudi, ko pripelje-
mo specialno komunalno vo-
zilo za odvoz odpadkov in jim 
prikažemo delovanje ter jih 
poučimo o pravilnem ločeva-
nju odpadkov,« pravi sogovor-
nica iz Kostaka.

V osnovni šoli se učenci v vseh 
razredih z vsebinami o vodi po 
programu srečujejo pri pred-

metih Spoznavanje okolja in 
Naravoslovje, v številnih šolah 
pa ozaveščanju o nujnosti va-
rovanja in odgovornega ravna-
nja z okoljem in vodnimi viri 
dajejo še dodaten poudarek. 
Kot pravi Suzana Mlakar Pa-
vlovič, ki na OŠ Podbočje vodi 
eko vsebine, jim je pri tem vsa-
ko šolsko leto v pomoč in pod-
poro družba Kostak: »Z de-
lavnicami, ki jih pripravljajo 
za učence na zelo zanimiv na-
čin, predstavijo pomen vode 
za naše življenje in pot, ki jo 
naredi voda predno priteče 
iz domače pipe, prikažejo de-
javnike, ki onesnažujejo vodo 
in opravljajo različne meri-
tve vode, pri katerih sodeluje-
jo tudi učenci. Na delavnicah 
predstavijo kroženje vode v 
naravi, učence seznanijo s pri-
dobivanjem pitne vode, vod-
nimi zajetji, onesnaževanjem 
vode, s tem, kaj se sme oz. ne 
sme metati v odtoke, malimi 
biološkimi čistilnimi naprava-
mi, greznicami in velikimi čis-
tilnimi napravami.« 

V letu 2017 so se na Kostaku 
z osnovnimi šolami Jurija Dal-
matina, Leskovec pri Krškem, 
XIV. divizije Senovo, Podbo-
čje in Jožeta Gorjupa vključili 
v projekt Vodni agent. Na pod-
boški šoli v njem vsako leto 
sodeluje 3. razred. »V ta na-
men smo pred štirimi leti pre-
jeli merilnik porabe vode, ki 
na armaturi pipe beleži pora-
bo. Učenci 3. razreda so vod-
ni agenti in tedensko odčitava-
jo porabo vode, ki jo vnašamo 

v spletno aplikacijo Vodni 
agent in na ta način spremlja-
mo spreminjanje porabe vode 
v različnih časovnih obdobjih 
ter se primerjamo z ostalimi 
sodelujočimi šolami. Z vklju-
čitvijo v ta projekt smo bili de-
ležni tudi predstavitve mobil-
ne vodne postaje za vse učence 
šole s strani Vodne agencije. 
Ta je učence seznanila s tem, 
kako pride voda v pipe, zakaj 
so cevi pod zemljo, kdo skrbi 
za cevi, kdaj teče voda, kaj je 

vodno omrežje, kdo so porab-
niki vode, kaj je kanalizacija, 
kako se zbirajo odplake in kaj 
mora vedeti vodni agent,« opi-
suje Mlakar Pavlovičeva. 

Posredno ozaveščajo tudi 
starše

V zadnjih letih imajo na vo-
ljo več pripomočkov, da otro-
kom še lažje predstavijo po-
samezne naprave, sisteme in 
procese, pri čemer velja iz-
postaviti model vodonosnika 
Krško-brežiškega polja, ki ga 
je v sklopu projekta »VARUJ-
VODO« izdelal Geološki zavod 
Slovenije, še doda Arh Marin-
čičeva. »Z njim prikažemo gi-
banje vode v vodonosniku ter 
načine vnosa onesnaževal v 
podtalnico in vpliv na same 
vodne vire. Pomemben pri-
spevek imajo tudi krajši pou-
čni filmi, s katerim popestrimo 
predavanja in delavnice.« V le-
tošnjem letu so že izvedli de-
lavnice na temo Voda v OŠ Le-
skovec pri Krškem, pa tudi za 
naprej že imajo načrtovanih 
nekaj delavnic. Arh Marinči-
čeva pri tem poudarja, da so 
pri izvajanju posebej pozor-
ni, da upoštevajo vse ukrepe 
za zaščito zdravja otrok, uči-
teljev in njih samih. Sodelo-
vanje s šolami želijo v prihod-
nje še nadgraditi in tako so 
lani v sklopu projekta »Umi-
vanje rok varuje zdravje« pri-
čeli sodelovati z Domom sta-
rejših občanov v Krškem. 
Želijo si namreč, da bi delav-
nice v vrtcih in osnovnih šolah 

nadgradili tudi z medgenera-
cijskim druženjem ter preno-
som znanj in izkušenj starej-
ših na najmlajše.« Sicer pa so 
prepričani, da z ozaveščanjem 
otrok posredno gotovo vpliva-
jo tudi na njihove starše, kar 
je vidno na področju ločevanja 
odpadkov, kjer vsako leto zbe-
rejo večji delež ločeno zbranih 
odpadkov.  

Načrtujejo spletno platformo 

Podobnih projektov so se lo-
tili tudi v Javnem podjetju Ko-
munala Brežice d.o.o, kjer že 
nekaj let uspešno izvajajo eko-
loški projekt »Ohranimo čis-
to okolje«, v okviru katerega 
sodelujejo s šolami in vrtci. 
»Opažamo, da so otroci zelo 
vedoželjni, okoljske teme so 
jim blizu in z zanimanjem so-
delujejo. Vsebine imamo prila-
gojene starosti otrok, področje 
pitne vodo običajno podrobne-

je obravnavamo z učenci 7. ra-
zredov. Presenečeni so, ko jim 
povemo podatek, da npr. pora-
bimo do 4.000 l vode, da izde-
lamo majico itd. Navdušeni so 
nad prikazom meritve vred-
nosti klora v vodi s prenos-
nim merilnikom,« pojasnjuje 
Bojana Zevnik. Šolarje vsako 
leto povabijo k sodelovanju v 
eko kvizu, kjer razrede, ki po-
kažejo največ znanja s področ-
ja ohranjanja okolja, tudi nag-
radijo. S poučnimi vsebinami 
s področja pitne vode so sode-
lovali tudi s srednjimi šolami 

(npr. predavanje o pitni vodi 
in vodnih virih v naši občini). 
Ker vir onesnaženja pitne vode 
predstavlja tudi odpadno jedil-
no olje, ki je narobe odloženo 
(v kuhinjski odtok, stranišče, 
na kompost), so v sodelovanju 
s partnerskimi podjetji izdela-
li ozaveščevalno risanko »Olje 
nekoliko drugače«, ki je bila 
lani celo nagrajena na medna-
rodnem tekmovalnem festiva-
lu izobraževalnih programov o 
varovanju vode WEP EFFECT 
2020. »V letošnjem letu pa 
načrtujemo postavitev sple-
tne platforme za osnovnošol-
ce, kjer bodo na voljo interak-
tivne, poučne vsebine na temo 
okolja,« še dodaja Zevnikova. 

Epidemija je prekrižala 
načrte

Tudi v Komunali Sevnica so 
se v skrbi za okolje in njegovo 
ohranjanje vključili v številne 

projekte, kot sta denimo »Olje 
nekoliko drugače« in »VARUJ-
VODO«, pripravljajo pa tudi 
številne aktivnosti za osnov-
nošolce. »Zanje omogočimo 
oglede čistilnih naprav, ogled 
zbirnega centra za ravnanje z 
odpadki Sevnica, izvajali smo 
oglede črpališča pitne vode 
Stilles in tudi vodohrana oz. 
drugih objektov javnega vo-
dovoda. Smatramo, da je pri-
kaz objektov na terenu in nji-
hovega delovanja mnogo bolj 
učinkovit kot zgolj predavanja. 
Letno na osnovnih šolah orga-

niziramo zbiralne akcije stare-
ga papirja, v vrtcih in osnov-
nih šolah smo predstavljali 
način ločenega zbiranja od-
padkov …« pojasnjuje Polona 
Sirk. V preteklem letu so že-
leli v okviru omenjenega pro-
jekta za učence osnovnih šol 
organizirati delavnice, na ka-
terih bi jih poučili o pomenu 
ohranjanja kakovosti in za-
log pitne vode in podtalnice z 
ukrepi, kot so čiščenja odpa-
dne vode na čistilnih napra-
vah in upoštevanje omejitev 
kmetovanja na vodovarstve-
nih pasovih. V okviru delavnic 
bi učencem na terenu prikaza-
li geološko sestavo tal na ge-
ološkem stolpcu, ob katerem 
bi se seznanili s sestavo tal na 
območju občine Sevnica, pri-
kazom vodonosnikov, podtal-
nice. Pokazali bi jim informa-
tivno tablo o vodovarstvenih 
območjih in seznanili s pome-
nom varovanja vodnih virov … 
»Vse te aktivnosti so bile zara-
di epidemioloških razmer od-
povedane, toda verjamemo, da 
bomo lahko delavnice z nekaj 
zamude le izvedli, ko bo to mo-
goče,« poudarja Sirkova. 

V Komunali Radeče so v sklo-
pu partnerskega projekta »Ze-
leno Posavje – za naravo in 
zdravje« izvajali tudi aktivno-
sti na področju pomena upo-
rabe pitne vode iz pipe, aktiv-
nosti osveščanja o pitni vodi 
v izobraževalnih ustanovah 
pa se v sklopu projekta pose-
bej niso izvajale. »Načrtujemo 
aktivnosti tudi na tem podro-
čju, vendar se zaradi trenutnih 
epidemioloških razmer ne iz-
vajajo,« so nam pojasnili.

Če se vrnemo na začetek: res 
lahko le upamo, da bodo vse 
opisane aktivnosti obrodile 
sadove in da se bodo današnji 
otroci tudi v času odraslosti 
zavedali pomena vodnih vi-
rov, v naravi pa ne bomo več 
videvali prizorov, kakršnim 
smo priča v današnjem času 
in o njih pišemo na 3. strani 
tega časopisa.

 Peter Pavlovič

POSAVSKI 
VODNI 
KROG

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

Ozaveščati je treba že najmlajše,
predvsem pa jim biti dober zgled
POSAVJE – Prihajajoči ponedeljek, 22. marca, bomo znova obeležili svetovni dan voda, ki je že od leta 1992, 
ko so ga razglasili na konferenci Združenih narodov o okolju v Rio de Janeiru, namenjen opozarjanju sve-
tovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. »Kar se Janezek nauči, to Janez zna,« pravi 
znan slovenski pogovor, zato je zelo pomembno, da o pomenu skrbi za vodne vire ozaveščamo že najmlajše.

Špela Arh Marinčič med prebiranjem zgodbe na temo 
varovanja okolja v OŠ Podbočje (foto: Kostak)

Tudi brežiška komunala gostuje v osnovnih šolah (foto: 
Komunala Brežice).
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Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustrezne 
pitne vode. 

Notranji nadzor je v prvem polletju 2020 izvajal Eurofins ERICo d.o.o., v drugem polletju pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto). Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l.RS, št. 19/04 s spre-
membami) in smernicami HACCP, vse faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika. Skupno je bilo odvzetih 208 vzorcev 
pitne vode za mikrobiološke preiskave in 70 vzorcev za sanitarno-kemične preiskave. V letu 2020 je bil razglašen en ukrep za preku-
havanje pitne vode, in sicer v naselju Križe zaradi mikrobiološke neskladnosti (E. coli), ki pa je bil posledica dovoza vode oziroma pre-
sušitve zajetja Lešje.

Dezinfekcija vode s plinskim klorom oz. natrijevim hipokloritom je prisotna na vseh vodovodnih sistemih razen na vodovodnem sis-
tem Brežice. Treba je poudariti, da je voda po kloriranju kljub prisotnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna in varna za uživanje. 
Doziranje in koncentracija prostega klora sta neprestano strokovno nadzorovana.

V okviru državnega monitoringa (zunanji 
nadzor) so bili poleg neskladnega vzorca na 
vodovodnem sistemu Križe neskladni 4, od 
tega 1 kontaminiran s koliformnimi bakteri-
jami in 3 s skupnim številom kolonij mikroor-
ganizmov. Skladno s HACCP-om ter navodili 
s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje RS smo izvedli 
naslednje ukrepe: osebno obvestilo uporab-
nikom, kontrola delovanja dezinfekcije, me-
ritve prostega klora, nastavitev kloriranja in 
spiranje omrežja. Kasneje odvzeti kontrolni 
vzorci so bili skladni.

Na vodovodnih sistemih so bile v letu 2020 
opravljene 4 analize na parazite, za katere 
se ocenjuje, da lahko pomenijo nevarnost 
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:

V skladu z obstoječo prakso se bodo v posameznih primerih telefonsko obvestila podjetja, javni zavodi in ustanove (lekarna, zdra-
vstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce, šole, dom upoko-
jencev), v katerih je zaradi prekinitve dobave vode moten proizvodni in delovni proces.

Kakovost pitne vode na vodovodnih 
sistemih v občini Brežice v letu 2020
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo v 
občini Brežice, kjer smo v letu 2020 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.

Vodovodni 
sistem

Mikrobiološke analize Kemijske analize
Št. 

vzor. U % NU % Št. 
vzorcev U % NU %

BREŽICE 140 137 97,86  % 3 2,14 % 46 46 100 % 0 0 %
MOKRICE 20 20 100 % 0 0 % 4 4 100 % 0 0 %
SROMLJE 12 12 100 % 0 0 % 4 4 100 % 0 0 %
PIŠECE 13 13 100 % 0 0 % 5 5 100 % 0 0 %
BIZELJSKO 11 11 100 % 0 0 % 7 7 100 % 0 0 %
KRIŽE 6 6 100 % 0 0 % 2 2 100 % 0 0 %
STANKOVO 6 6 100 % 0 0 % 2 2 100 % 0 0 %
Skupaj 2020 208 205 98,56 % 3 1,44 % 70 70 100% 0 0 %

Tabela 1:  
Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode v občini Brežice v letu 2020

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov

U – ustrezen vzorec, NU – neustrezen vzorec
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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

Obveščanje v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode

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

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)

Ekošola – okoljske teme šolarjem 
približati na praktičen način
Pomemben program na področju celostne okoljske vzgoje in izo-
braževanja, namenjen spodbujanju ozaveščenosti o trajnostnem 
razvoju med otroki, učenci in dijaki, je Ekošola, ki se v Sloveni-
ji izvaja od leta 1996 dalje, vanj je vključenih prek 700 ustanov 
ter več kot 8500 vzgojiteljev in učiteljev. Na leskovški šoli ga ko-
ordinira Jasmina Mlakar, ki je hkrati tudi regijska koordinatori-
ca programa Ekošola za osnovne šole. V Posavju so poleg leskov-
ške šole vanj vključene še OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ in vrtec 
Senovo, OŠ in vrtec Raka, OŠ Globoko, OŠ in vrtec Brestanica, 
OŠ Artiče, OŠ Sevnica, OŠ Kostanjevica na Krki ter ETrŠ Brežice.

Z učenci se redno udeležujejo različnih natečajev in tekmovanj, 
ki jih ponuja program Ekošola. Eno od teh tekmovanj je tudi 
Ekokviz za osnovne šole, ki je bilo letos organizirano že enaj-
stič in se ga vsako leto udeleži prek 3000 učencev. Na kvizu lah-
ko sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razredov. Običajno so učenci ved-
no tekmovali v tričlanskih ekipah, letos pa zaradi razmer v zvezi 
s covid-19 ekipnega tekmovanja ni bilo mogoče izvesti, zato so 
učenci tekmovali posamično. Preizkusili so se v temah Hrana (za 
6. razred), Ogljični odtis/krožno gospodarstvo (za 7. razred) in 
Energija (8. razred). »Naj se pohvalimo, da je v lanskem šolskem 
letu naša ekipa na državnem tekmovanju zasedla 1. mesto in tako 
bi morali letošnje leto državno tekmovanje gostiti ravno na naši 
šoli. Ker pa razmere tega ne dovoljujejo, je bilo letošnje tekmo-
vanje izvedeno preko spleta. Kljub nekoliko drugačnemu delu 
so se učenci iz naše šole odlično odrezali in tako imamo na šoli 
tri srebrna priznanja z državnega tekmovanja. Osvojili so jih Gal 
Umek in Daša Pacek iz 6. razreda ter Marija Marinčič iz 7. ra-
zreda,« ponosno pove leskovška mentorica in poudari podporo 
družbe Kostak, ki jim je omogočila pripravo strokovnih gradiv 
ter organizacijo in izvedbo tekmovanja. »Pomembno je, da se v 
šoli učimo o varovanju okolja. Naučimo se pravilnega ločevanja 
odpadkov in da moramo skrbeti za naravne vire, kot je npr. voda. 
Na pripravah za ekokviz nam podrobno razložijo določene teme 
(npr. letos krožno gospodarstvo). O tem se pogovarjamo in iš-
čemo podatke. Naučim se veliko novega, kar nam bo prišlo prav 
tudi v prihodnosti, da bomo pazili na naš planet,« pravi Marija, 
Gal pa je dodal: »Na kviz sem se prijavil, ker imam rad naravo in 
bi želel, da se ne uniči. Pri pripravah na kviz sem se naučil veliko 
o hrani in okolju. Naučil sem se tudi, kaj lahko naredimo za bolj-
še zdravje in čistejšo naravo.« Če bo to letos možno, bodo lahko 
ob zaključku šolskega leta vsi prejemniki zlatih in srebrnih pri-
znanj iz vseh slovenskih šol obiskali njihov Center za ravnanje z 
odpadki v Spodnjem Starem Gradu, ogled pa bodo združili še z 
obiskom Sveta energije. 

»Zdi se nam pomembno, da učencem približamo različne okoljske 
teme na praktičen način in preko različnih aktivnosti, saj se na 
tak način naučijo največ. Z vključevanjem različnih okoljskih tem 
v učni proces bogatimo vezi otrok do narave. Učimo jih spoštova-
ti drugačnost in ceniti naravne dobrine. Najpomembnejše je, da 
znajo in da bodo tudi v prihodnje znali pridobljeno znanje upo-
rabiti v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje ter da bodo s svo-
jimi dejanji postali odgovorni mladi, ki jim ni vseeno za priho-
dnost našega planeta,« zaključi Mlakarjeva.  Peter Pavlovič

Nedavna predstavitev o vodi na OŠ Leskovec pri Krškem (foto: 
Kostak)

Državnega ekokviza za osnovne šole so se iz posavskih šol 
udeležili in zasedli naslednja mesta: iz 6. razredov: 13. mesto 
Gal Umek (Leskovec pri Krškem), 23. mesto Daša Pacek (Le-
skovec pri Krškem), 145. mesto Simon Hribar (Kostanjevica 
na Krki), 166. mesto Anita Kuhar (Sevnica), 179. mesto Tian 
Palčič (Kostanjevica na Krki), 213. mesto Lia Rakar (Bresta-
nica) in 234. mesto Pia Štubej (Brestanica); iz 7. razredov: 
26. mesto Marija Marinčič (Leskovec pri Krškem), 33. mes-
to Rok Levojević (Dobova), 38. mesto Zala Frigelj (Dobova), 
54. mesto Nina Molan (Dobova), 56. mesto Klara Ogorevc 
(Dobova), 67. mesto Kaja Vilčnik (Sevnica), 76. mesto Kla-
ra Požun (Sevnica), 165. mesto Aljaž Kegljevič (Kostanje-
vica na Krki), 166. mesto Domen Hočevar (Leskovec pri Kr-
škem), 216. mesto Martin Zagorc (Kostanjevica na Krki); iz 
8. razredov: 65. mesto Živa Frigelj (Dobova), 85. mesto Tom 
Metelko (Kostanjevica na Krki), 93. mesto Neža Lakner (Le-
skovec pri Krškem), 102. mesto Antonio Kuhar (Kostanjevi-
ca na Krki), 125. mesto Kristjan Prah (Leskovec pri Krškem), 
135. mesto Zala Kovačič (Dobova), 172. mesto Anže Drobnič 
(Kostanjevica na Krki).
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Neskladnost v okviru notranjega nadzora se je pojavila zaradi odstopanja v naslednjih mikrobioloških 
parametrih:
• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže na fekalno onesnaženost, t.j. 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, ne-
ustrezno 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 37°C: bakterije kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na raz-
množevanje bakterij v omrežju zaradi zastojev vode ali povečane temperature, naknadnega vdora 
bakterij v sistem ... Ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.

• Clostridium perfringens: gre za sporogene bakterije, katerih spore prežive v vodi dolgo časa in so od-
porne na dezinfekcijska sredstva. Zaradi svoje narave je tudi indikatorski parameter za prisotnost 
parazitov v pitni vodi. Običajno so bakterije prisotne v pitnih vodah, ki imajo stik s površinsko vodo.

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 po 63 vzorcev za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja – redna in 
občasna. Neskladnost je bila ugotovljena pri 9 odvzetih vzorcih (14,3 %). 
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). 

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za leto 2020 lahko pridobite v podjetju Komunala d.o.o. 
Sevnica, na tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni vodi za leto 2020 in izvedenih analizah je ob-
javljeno na spletni strani Komunale www.komunala-sevnica.si. 

V občini Sevnica je 30 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 14.599 prebivalcev izmed 
17.481 vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. Torej se 83,5 % 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), upravlja 11 vodovodnih sistemov in zagotavlja pitno vodo 
11.325 občanom (64,8 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira kakovost vode še na 19 javnih 
vodovodih s stališča zagotavljanja odgovorne osebe in ustreznega ukrepanja 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 2020 še ni 
imel vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale Sevnica, zato podatkov 
o rezultatih analiz v spodnji tabeli ni. Sodelovanje z upravljavci vodovodnih sistemov je korektno 
in učinkovito, kar se odraža na kakovosti pitne vode – neskladnost se zadnja leta ohranja pod 10 % 
odvzetih vzorcev.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okviru 
notranjega nadzora HACCP v letu 2020:

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2020

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. 

OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj 
odvzeti

VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA  
1. Sevnica Dolna, Stilles 5.958 0/22 0/9 upravljavec Komunala
2. Cirje–Ledina Cerje  101  1/4 0/1 C

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica  89 0/4 0/1
2. Log Log I, Log II, Log III  322 0/5 0/1
3. Boštanj B-I, B-II 1.100 0/20 0/8
4. Lukovec Močile, Zajček  187 0/5 0/1
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I  137 0/3 0/1 upravljavec Komunala
6. Šmarčna–Kompolje B-3  270 0/6 0/1  

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal–Šentjanž Stara Gora–Primštal  150 2/5 1/2 E.coli, C, MO-37°C, CP, NTU
2. Veliki Cirnik Slapšak  65 0/3 0/1   
3. Štajngrob neimenovano 48 0/1 - upravljavec Komunala

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan,  
Nova gora  747 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik  65 0/3 0/1
3. Spodnje Vodale Sklepnica  142 1/5 0/1 C

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 2.014 0/10 0/4 upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica  264 0/6 0/3 upravljavec Komunala
2. Račica Račica–Mekote  216 0/4 0/1 upravljavec Komunala
3. Breg Neimenovano  85 1/4 0/1 C
4. Razbor–Lisce Lisce–Razbor  98 1/5 0/1 C, MO-37°C
5. Šentjur na Polju neimenovano  90 1/3 0/1 C

6. Okroglice neimenovano  35 0/2 0/1 JV zaradi turist. gostilne;  
lastna oskrba

7. Okroglice–Vizler neimenovano  13 2/2 0/1 E.coli, C, 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 1/11 0/4 C, MO-37°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 0/9 0/4 upravljavec Komunala

3. Stagonce–Kancijan Stagonce  82 0/3 0/1
4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček  84 0/4 0/1 lastna oskrba 

Cilj podjetja je večati ločevanje odpadkov na izvoru in zmanjševanje količin odloženih odpadkov. To za-
gotavljamo z mrežo postavljenih ekoloških otokov po občini, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpa-
dnega 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 ne-
varnih odpadkov s premično zbiralnico nevarnih odpadkov. Prav tako enkrat letno uporabnikom omo-
gočimo brezplačen 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 naraš-
čajo, zmanjšuje se količina odloženih odpadkov. 

V letu 2020 smo zbrali 5.612.968 kg komunalnih odpadkov – od tega je bilo 5.501.374 kg (98 %) loče-
no zbranih frakcij, odloženih odpadkov pa le 111.594 kg (2 %). 

V tabeli so prikazane količine zbranih ločenih frakcij in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Sevnica, 
ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevarnih odpadkov. 

Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki lahko pridobite na tel. 07/81 64 714. 

PARAMETER NORMATIV (%) ČN Sevnica ČN Orehovo RČN Bazga
KPK 80 94,59 89,43 74,16

BPK5 90 97,34 96,45 91,12

Število odvzetih vzorcev v l. 2020 4 2 2

 
KOLIČINE ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska  
embalaža

steklena 
embalaža

drobna 
embalaža

nevarni 
odpadki

l. 2020 360.450 252.520 627.820 28.767

l. 2019 339.480 236.550 651.840 17.203

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 termin-
sko dinamiko se izvajajo obratovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja posamezne naprave. De-
lovanje vseh naprav je bilo ocenjeno kot ustrezno, število analiz in letni povprečni učinki čiščenja po-
samezne naprave v letu 2020 pa so prikazani v spodnji tabeli. 

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

 JAVNO PODJETJE 
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH ODPADKOV 
V OBČINI SEVNICA V LETU 2020

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2020

NAČINI OBVEŠČANJA V PRIMERU OMEJITVE ALI PREPOVEDI UPORABE PITNE VODE:

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

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na javnih vodovodih v okviru notranjega nadzora odvzetih 
174 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave ter 60 vzorcev za redne kemične preiskave 
pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bilo 10 vzorcev (5,7%) 
neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) 
oz. določenimi parametri. Izmed vzorcev, odvzetih za fizikalno kemične preiskave vode, je bil zaradi 
povišane motnosti neskladen 1 odvzeti vzorec (1,7%).

Opombe: C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, MO-37 °C – št. mikroorganizmov pri 37 °C
NTU – motnost   CP – Clostridium perfringens
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Veliko se je naučil 
z opazovanjem narave

Kot nam je zaupal 47-letni Jani 
Tiller, sicer frizer po izobraz-
bi (je tretja generacija frizer-
jev, ki so včasih imeli salon v 
Termah Čatež), je bil že vse od 
tretjega leta starosti povezan 
z vodo. Spominja se izletov na 
Krko, ki so ’zastrupili’ njegovo 
dušo s potrebo po vodi in vseh 
njenih radostih. Večino svoje-
ga prostega časa je preživljal 
ob rekah in jezerih. Leta 1998 
je doma poskusil narediti prvi 
ribnik, ki je bil manjši, za vzgo-
jo vodnih rastlin in zlatih ribic. 
In nato jih je iz leta v leto nad-
grajeval in so bili vedno večji. 
Z vse večjim zanimanjem ljudi 
se je tudi začela njegova pro-
fesionalna pot gradnje ribni-
kov in vodnih elementov. Kot 
pravi, za urejanje vodnih po-
vršin ni nobene posebne šole, 
o izdelovanju okrasnih ribni-
kov se je naučil bolj kot ne vse 
sam, pomagal si je s tujo lite-
raturo, predvsem pa z opazo-
vanjem narave. Danes ima ob 
hiši na Župančičevi ulici velik 
ribnik s koi krapi in bujnim 
rastlinjem. »Domač koi rib-
nik je narejen za koi krape, a 
se kljub temu kopamo v njem, 

voda je čista kot biser, saj se 
filtrira skozi mehansko-biolo-
ške in rastlinske filtre,« poja-
snjuje. Koi zraste v dolžino od 
80 do 120 cm in živi od 20 pa 
vse do 80 let. Ni primeren za 
gojenje v klasičnih ribnikih, 
zato za to vrsto rib potrebu-
jemo poseben ribnik, doda-
ja. Imajo svoje inovativne ra-
stlinske čistilne naprave, ki 
so namenjene ravno takšnim 
ribnikom. Temperatura vode 
v ribniku je vse leto okoli 26 
stopinj Celzija, naraste lahko 
tudi do 32 stopinj. Kot pripo-
veduje sogovornik, večinoma 
izdelujejo oz. urejajo plaval-
ne ribnike pa tudi okrasne in 
koi ribnike. Vse seveda tudi re-
dno vzdržujejo (sesanje mulja, 
odstranitev alg). Poleg tega pa 
se lotevajo še drugih dejavno-
sti, povezanih z vodo na vrtu, 
od gojenja in sajenja vodnih 
rastlin do ureditve potočkov, 
skalnjakov, fontan, lesenih do-
datkov (mostički, podesti …) 
itd. Doma imajo na izbiro kar 
70 različnih vrst lokvanjev, 
tudi takšne s pisanimi cveto-
vi. To je rastlina, ki je najbolj 
značilna za ribnike in v času 
cvetenja tudi najbolj pritegne 
pozornost. Sadijo jih v veli-
ke sadilne košare oz. posode, 

ki jih lahko ima vsak, tudi če 
doma nima pravega prostora. 

Z ženo Marino vodita dru-
žinsko podjetje, poimenova-
no Vodni svet. »Pri nas izdelu-
jemo samo unikatne plavalne 
ribnike, kar pomeni, da ima 
vsak neko svojo posebnost 
in zgodbo. Pri načrtovanju ne 
uporabljamo pravokotnih ob-
lik, zato da obdržimo čim bolj 
naraven izgled. Naravni pla-
valni bazen oz. plavalni ribnik 
je združitev okrasnega ribni-
ka, kjer gojimo vodne rastline, 
in bazena za kopanje. V narav-

nem bazenu ne uporabljamo 
kemičnih sredstev za čiščenje 
vode, kot so klor ali različni al-
gicidi. Voda se čisti na naraven 
način s pomočjo rastlin in mi-
kroorganizmov, ki porabljajo 
odpadne hranilne snovi in s 
tem odvzemajo hrano algam,« 
razlaga Tiller in še omenja, da 
pri filtriranju vode uporabljajo 
energetsko učinkovite črpalke 
z minimalno porabo električ-
ne energije (domača poraba je 
npr. samo 35 evrov na mesec). 
Njihov stil izdelave plavalnih 
ribnikov je povsem naraven, 
tako da ima človek občutek, 

da se kopa v naravnem jeze-
ru. Pri izdelavi vedno skušajo 
uporabiti lokalne stvari (npr. 
kamen) in vsa okolica ribnika 
je vedno zlita z naravo, doda-
ja. Na vprašanje glede cenov-
nega razpona tovrstnih ribni-
kov odvrne, da je cena seveda 
odvisna od želje naročnika, a 
najcenejši so okoli 15 tisoč, 
najdražji pa lahko tudi 50 ti-
soč evrov. 

Obseg dela se je v času 
epidemije še povečal

Po njegovih besedah trenutno 
izdelujejo ribnik v Ruski dači, 
kulturnem spomeniku v Zgor-
njih Gameljnah, sicer pa so 
prisotni tako rekoč po celi Slo-
veniji (lani so v Križevcih pri 
Ljutomeru izdelovali ribnik ve-
likosti 350 kvadratnih metrov, 
kar je največji projekt doslej, v 
Mali Nedelji pa so v biotermah 
naredili plavalni ribnik za jav-
no uporabo za stranke ’glam-
pinga’), ribnik so naredili tudi 
na hrvaškem otoku Krk. Nekaj 
ribnikov je tudi po Brežicah, 
kjer ravno v tem času začenja-
jo nov projekt. Tiller pove, da 
imajo polne roke dela: »Od lani 
nam je ostalo še veliko naročil, 
obseg dela se je namreč v času 

epidemije še povečal, saj se je 
veliko ljudi odločilo, da bodo 
plavalni ribnik imeli kar doma, 
ker je bil dostop do morja za-
radi vseh omejitev otežen, pa 
tudi vprašanje, kako bo nap-
rej.« Povpraševanje, kot nava-
ja, vsako leto naraste za 30 %. 
Zato jim gre vremensko ugo-
den začetek letošnjega leta 
zelo na roke, tako da so lahko 
že zgodaj začeli z novo sezo-
no urejanja ribnikov, ki po na-
vadi traja od zgodnje pomladi 
do pozne jeseni. S strankami 
imajo tudi po tem, ko zaključi-
jo izdelavo ribnika, prijateljske 
odnose, predvsem se mu ved-
no znova vtisne v srce vese-
lje in zadovoljstvo ljudi, ko je 
ribnik enkrat končan. »Vča-
sih sem potreboval meditaci-
jo, da sem se sprostil in umi-
ril, zdaj pa se s pijačo v rokah 
lahko samo usedem ob ribnik 
in poslušam žuborenje vode ali 
pa malo zaplavam s koi krapi, 
učinek je še toliko večji,« na 
koncu predvsem sprostitve-
ni vidik take pridobitve doma 
poudari Tiller, ki ga pozna tako 
rekoč cela ribiška Slovenija, saj 
je dolga leta kot testni ribič te-
stiral vabe. 

 Rok Retelj

Projekt »Z ribami do zdravja« podpira nov način 
vključevanja rib v prehrano in s tem razvoja zdra-
ve prehranske prakse; razvoj lokalnih partnerstev 
s podjetji, ki so ključnega pomena za ohranjanje lo-
kalnega gospodarstva; lokalnih prehranskih verig, 
ki so nujne ne le za oskrbo javnih institucij s ka-
kovostno lokalno hrano, temveč tudi za ponudbo 

zdrave lokalno pridelane hrane na lokalnem trgu. 
Osrednji cilj projekta je izboljšati ozaveščenost o 
pomenu rib v zdravi prehrani ter povečati zani-

manje za posavske ribe v pripravi različnih ribjih 
jedi. Povečala naj bi se prepoznavnost posavskih 
ponudnikov rib pri kupcih ter poznavanje, zanima-
nje in skrb za prostoživeče ribe v naravnem oko-
lju; novi prostori v obnovljeni mansardi Tončkovega 
doma na Lisci bodo namenjeni nastanitvi, druženju 
in promociji rib v zdravi prehrani. 

Na 948 metrov visokem posavskem biseru, kot ne-

kateri radi poimenujejo Lisco, bodo v okviru pro-
jekta izvedene kulinarične delavnice in animaci-
je ter ogledi ribogojnice na Blanci. Pripravljena bo 
spletna aplikacija za interaktivno iskanje zakladov 
pod imenom »Z ribami do zdravja«, ki bo dopolni-
la animacijo skupin ob obisku Lisce. 

V MINI KRALJESTVU PREBIVAJO TUDI RIBE

Za posebna in nepozabna doživetja bo skrbe-
la ekipa športno kulturnega društva Mini kra-

ljestvo z Razborja pod Lisco z različnimi aktiv-
nostmi. Skozi poseben program bodo sodelujoči 
usvajali nova znanja in pridobivali neprecenljive iz-
kušnje s področja življenja v naravi, katere del so 
vodni habitati, v katerih domujejo tudi ribe. Alen Za-
basu in Karmen Zupančič sta Mini kraljestvo ustvarila z 
namenom, da ponudita prostor, kjer lahko, odmak-
njeni od sodobne tehnologije, uživamo v brezskrb-
ni igri na travniku, v gozdu ali ob ribniku, ob živalih 
in s svojimi prijatelji. Raznolik, športno in glasbe-
no obarvan program je povezan s kmečkimi opra-
vili ter starimi ljudskimi običaji in navadami. Njun 
glavni cilj je, da udeleženci, ki prebivajo v Mini kra-
ljestvu, razvijajo neformalna znanja, s katerimi si 
lahko pomagajo v življenju ter ob tem razvijajo čut 
do sočloveka in vseh živih bitij. »Sodelovanje v pro-
jektu Z ribami do zdravja bo nepozabna pustolov-
ščina, v kateri bomo spoznavali tudi vrste sladkovo-
dnih rib, ki živijo v našem okolju, našli pa jih bomo s 
pomočjo igre, v kateri bomo iskali zaklad. Veseliva 
se druženja in sodelovanja,« povesta sogovornika z 
nasmehom in dodata, da je Mini kraljestvo posebno 
kraljestvo, v katerem je sreča povezana z bližino, z 
naklonjenostjo in drobnimi pozornostmi ter igro, ki 
spodbuja sodelovanje in povezovanje.

Nepozabna pustolovščina, poimenovana Z ribami do zdravja
S projektom »Z ribami do zdravja« bo Občina Sevnica kot nosilec projekta skupaj s partnerji (KŠTM Sevnica, ribogojnica Akval d.o.o. in športno kul-
turno društvo Mini kraljestvo) po obnovi etaže mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci v lično urejenih prostorih pripravljala različne aktivnosti 
za spoznavanje naravnega okolja, katerega del je tudi vodni ekosistem z ribami. V programe, ki se bodo izvajali, bodo vključene vsaj štiri ranljive cilj-
ne skupine – mladi, starejši, ženske in invalidi. 

Ribogojnica za vzrejo postrvi na Blanci

V obnovljenem mansardnem delu Tončkovega 
doma na Lisci bodo potekale tudi interpretacije  

o življenju rib. 

V Mini kraljestvu bo čas tudi za prepevanje pesmi 
o ribah.
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Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. 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.

Jani Tiller, urejevalec vodnih površin

Včasih za sprostitev meditacija, zdaj plavalni ribnik
BREŽICE – Pogovor z Brežičanom Janijem Tillerjem je bil še toliko prijetnejši, ker ga je spremljalo rahlo šumenje vode iz bližnjega domačega ribnika, kar na člo-
veka deluje zelo sproščujoče. Gre za t. i. koi ribnik, ki ga je naredil ob hiši, a to ni edina vodna površina, ki jo ima doma. Že 23 let se namreč ukvarja z urejanjem 
vodnih površin, naj bodo to okrasni ali plavalni ribniki, potočki, skalnjaki, slapovi, fontane ...

Jani Tiller med hranjenjem koi krapov v domačem ribniku
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V zadnjih nekaj letih (zadnje večje 
poplave so bile leta 2010, op. p.) reka 
Sava kaže, da je zadovoljna, umirjena. 
Da je tudi s pomočjo človeka našla svo-
jo pot. Mnogo manj prestopa svoje bre-
gove. Brežine ostajajo varne za spreha-
jalce in kolesarje, ki svoje duše hranijo s 
pogledom na njo. Tudi kmetijska zem-
ljišča ostajajo v zavetju in domovi zašči-
teni – protipoplavno zaščiteni.

Morda deluje preprosto, vendar je 
obvladovanje reke izredno zahtevno 
delo, podkrepljeno z ogromno stro-
kovnega znanja in preciznega načrto-
vanja.

Sava s svojimi 944 km teče skozi štiri 
države - Slovenijo, Hrvaško, Bosno in 
Hercegovino ter Srbijo. Toda svojo pot 
začne pri nas in prav je, da njeno bo-
gastvo skrbno uporabimo in ji ne pus-
timo, da odteče v prazno. 

Hidroelektrarne na spodnji Savi so 
zasnovane kot veriga pretočno-aku-
mulacijskih objektov od Zidanega 
Mosta vse do hrvaške meje. Vzdolž te 
poti je načrtovana tudi celovita proti-
poplavna zaščita in obvladovanje viso-
kih voda.

Osrednji del posamezne hidroelek-
trarne predstavlja jezovna zgradba s 
strojnico in prelivnimi polji, s katerimi 
nadzorujemo gladino pretočne akumu-

lacije. Pretok se večinoma zagotavlja 
preko strojnice, skozi turbine. Pretočni 
del je torej neposredno povezan s proi-
zvodnjo električne energije, akumulira-
na voda pa je tista, ki omogoča določe-
no fleksibilnost obratovanja, ki je prav 
tako nujno potrebna za zagotavljanje 
varne in zanesljive oskrbe z električno 
energijo v Sloveniji. Vse to se poveči-
ni dogaja pri nižjih pretokih reke Save, 
tj. do nazivnega pretoka oz. do pretoka 
500 m3/s, ko so prelivna polja še zaprta 
ter vsa voda teče skozi turbine.

O visokih vodah govorimo, ko naravni 
pretoki reke Save postopno naraščajo 
in presežejo 1500 m3/s. Takrat hidroe-
lektrarne obratujejo po točno določe-
nih predpisih, preidejo v lokalni režim 
vodenja, osebje pa je na njih stalno 
prisotno. Pretok Save se uravnava s 
pomočjo zapornic, prelivanja vode, 
agregati so zaustavljeni, gladine pre-
točnih akumulacij so ustrezno znižane 
oz. sledijo vnaprej predvidenim krivu-
ljam pretoka. 

Obratovalno osebje na hidroelektrar-
nah ob visokih vodah kontrolirano od-
pira zapornice ter tako uravnava pre-
tok in gladine, ki sovpadajo z naravnim 
obnašanjem reke. Gladina Save pri tem 
postopoma zavzema naravno stanje oz. 
stanje, kakršno je bilo pred izgradnjo 
verige hidroelektrarn. Slednje je v celo-
ti doseženo pri pretoku približno 3500 

m3/s. oz. pri stanju stoletnih voda. Se-
veda so takrat kontrolirano poplavljena 
tudi vsa retenzijska območja (območja 
namenjena razlivanju voda), kar pa se 
še vedno zgodi nadzorovano in v skrb-
no načrtovanem obsegu, ki je manjši 
kot poplavna območja pred izgradnjo 

hidroelektrarn. Protipoplavna zašči-
ta naselij je projektno zagotovljena za 
stoletne vode, vendar so zaščite graje-
ne tudi za višje pretoke, in sicer segajo 
do stanja tisočletnih voda (pretoki čez 
4000 m3/s), kar je ključno pri zagotovi-
tvi poplavne varnosti poseljenih obmo-
čij (Sevnica, Krško ...) in tudi dokazano 
v preteklih letih.

Za varno obratovanje hidroelektrarn 
in pretočnih akumulacij je pomembno 
kontinuirano spremljanje meteorolo-
ških in hidroloških podatkov ter napo-
vedi vremena in pretokov predvsem za 
savsko porečje v Sloveniji, kar pa obse-
ga dobro polovico njene površine. To je 
omogočeno preko vzpostavljene mreže 
hidroloških in meteoroloških merilnih 
postaj na nacionalnem nivoju, katere 
podatki so dostopni tudi širši javnosti. 
Ti so, poleg podatkov o delovanju elek-
trarn v zgornjem porečju, osnova za na-
črtovanje in obvladovanje visokih voda 
v spodnjem delu reke Save.

V procesu obvladovanja visokih voda 
poteka stalna komunikacija med ose-
bjem hidroelektrarn vzdolž celotne ve-
rige in komunikacija ter sodelovanje s 
civilno zaščito, gasilci in ostalimi de-
ležniki (NEK d.o.o., GEN d.o.o.). Ob-
veščanje prebivalstva se izvaja v sode-
lovanju s civilno zaščito ter gasilci, ki 
na terenu spremljajo dejansko stanje. 
Prelivni objekti (visokovodni razbre-
menilnik) so opremljeni s svetlobno 
in zvočno signalizacijo (sirene), kjer se 

na samem območju neposredno opo-
zarja na izvajanje razlivanja. 

Sodobno načrtovani in grajeni objekti, 
izkušnje osebja, medsebojna komuni-
kacija in sodelovanje, zanesljivost de-
lovanja naprav ter redno vzdrževanje 
so ključni dejavniki, ki zagotavljajo var-
no in zanesljivo, predvsem pa sonarav-
no obvladovanje visokih voda.

V družbi HESS smo stopili še korak dlje. 
V začetku lanskega julija smo se vklju-
čili v evropski projekt WACOM, ki po-
vezuje države iz Savskega porečja (Slo-
venijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, 
Srbijo in Avstrijo) z namenom izboljša-
nega sodelovanja pri odzivih na nes-
reče in poplave na reki Savi. V sklopu 
projekta bodo razvite nove aplikacije, 
njihovo učinkovitost in uporabnost pa 
bomo preverili skozi izvedbo več hibri-
dnih praktično-simulacijskih vaj. Poleg 
družbe HESS kot partnerja v Sloveni-
ji sodelujeta še Fakulteta za gradbe-
ništvo in geodezijo Univerze v Ljublja-
ni ter Direkcija RS za vode. Projekt bo 
trajal 30 mesecev, do decembra 2022.

V družbi HESS verjamemo, da bomo s 
tovrstnimi projekti, skupaj z ostalimi 
partnerji, zagotovili boljše pogoje po-
vezovanja in uspešnost pri ukrepanju v 
primeru poplav in onesnaženj ter odlo-
čilno prispevali k varnemu bivanju ob 
in z našo najdaljšo reko Savo, ki že od 
nekdaj močno zaznamuje in kroji uso-
do Posavja.

Družba HESS vključena v evropski projekt 
WACOM za izboljšanje sodelovanja pri 
odzivih na nesreče in poplave na reki Savi
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Reka je živa stvar. Izbira svoje poti, ne ozirajoč se na to, kar jo obdaja. Človek se je že od nekdaj naseljeval ob reki Savi in skušal z njo zaživeti. Veliko mu je dala, a znala je tudi 
rohneti. Odnesti vse, kar ji je stalo na poti. Takrat njeno delovanje ni več obsegalo le njene struge, temveč je poplavljala daleč naokoli. Širna polja in dobrave. Izlila je sebe, po-
kazala svojo uničevalno moč in odšla. Za sabo je pustila opustošena polja in uničene domove.

Urejene brežine reke Save

Spomin na poplave leta 2010
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

5. marca je svoj 100. rojstni dan praznovala Marija Šetinc, rojena Ba-
lon, iz Lenartove poti 9, v Brežicah. Ob častitljivem jubileju sta se va-
bilu njenih domačih z veseljem odzvala župan občine Brežice Ivan 
Molan in podžupanja občine Brežice Mila Levec ter vitalni gospe Ma-
riji voščila obilo zdravja in dobrega počutja. Slavljenki so zaželele vse 
najboljše tudi predstavnici Društva upokojencev Brežice – Programa 
Starejši za starejše, predstavnica Rdečega križa Brežice in predstav-
nica Društva izgnancev Brežice.
Marija Šetinc se je rodila na Bizeljskem kot najmlajša izmed štirih ot-
rok. Osnovno šolo je končala na Bizeljskem, tik pred drugo svetov-
no vojno pa se je izučila za šiviljo v Zagrebu. S svojo družino je bila 
med vojno izseljena v taborišče v Freibergu pri Dresdnu. Že tam so ji 
njene spretne in pridne roke pomagale, da je družina lažje prežive-
li strahote vojne. V taborišču je spoznala nemško medicinsko sestro 
Hanno. Postali sta prijateljici in to prijateljstvo ohranjata že 80 let.
Leta 1951 se je gospa Marija poročila z Ivanom Šetincem in se prese-
lila v Brežice, kjer sta si ustvarila dom ter se razveselila rojstva hčer-
ke in sina. Življenjska pot jo je ponovno pripeljala v Nemčijo, v bolni-
šnico v Stuttgartu, kjer je veliko let od jutra do večera delala za boljši 
standard svoje družine. Šivanje je za vse življenje ostalo njena veli-
ka ljubezen. Njeno družino sedaj bogatijo štirje vnuki, dve pravnu-
kinji in dva pravnuka. Mamika, kot ji vsi rečejo, jih vedno z veseljem 
sprejema na svojem domu, kjer živi s sinovo družino. Slavljenka Ma-
rija Šetinc je polna življenjske energije, bistrega duha in iskrivih misli. 
Kot nam je ob obisku zaupala, je bila vedno bolj mirne narave, hkrati 
pa izredno vztrajna in delovna. Svoj rojstni dan je veselo praznova-
la v krogu svoje družine, sorodnikov, prijateljev in sosedov v okviru 
možnosti, ki jih narekujejo sedanje razmere. Tudi harmonike in pe-
smi ni manjkalo, so dejali njeni domači, ki z ljubeznijo skrbijo zanjo 
in s katerimi se odlično razume.

Z rebalansom proračuna za leto 2021 so zagotovljena dodatna 
sredstva za enkratne denarne pomoči.

Občina Brežice bo v letu 2021 namenila 70 % več sredstev za social-
novarstvene pomoči. Sredstva v višini 48.800 evrov bo občina name-
nila za enkratne denarne socialne pomoči in denarno pomoč zaradi 
izgube zaposlitve. Zaradi posledic vpliva epidemije na gospodarstvo 
je pričakovati večje število vlog v primerjavi s preteklimi leti.

Vlogo za denarno pomoč ob izgubi zaposlitve lahko vložijo osebe, ki 
so izgubile zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu z določili pred-
pisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so bili pred tem naj-
manj 1 leto neprekinjeno zaposleni in so najmanj en mesec brez za-
poslitve, ter osebe, ki najmanj 2 meseca zaporedoma pred vložitvijo 
vloge niso prejele mesečnih plač. Vlogo sprejema in postopek vodi 
pristojni občinski organ Občine Brežice. V primeru, da je vlagatelj 
ob izgubi zaposlitve upravičen do nadomestila Zavoda RS za zapo-
slovanje, naj vlogo poda po izteku nadomestila. 

Vlagatelje prosimo, da ob upoštevanju aktualnih razmer 
in epidemioloških navodil vlogo oddajo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice ali jo posredujejo po elektronski pošti na na-
slov obcina.brezice@brezice.si. Vse dodatne informacije so na vo-
ljo na 07 620 55 36 (kontaktna oseba Jasna Hren) ali na spletni strani 
občine (www.brezice.si), kjer je vloga tudi na voljo.

Vlagatelji, ki bodo zaprosili za denarno pomoč ob izgubi zaposli-
tve, lahko v istem letu zaprosijo tudi za enkratno denarno pomoč. 

Občina Brežice ob tej priložnosti obvešča vse prejemnike denarne 
pomoči ob rojstvu otroka iz občinskega proračuna za leto 2020 in 
za leto 2021, da bodo prejeli na naslov stalnega prebivališča tudi 
vrednostni bon za nakup lipe ali katerega koli medovitega sadnega 
drevesa, ki velja do 31. 12. 2021. Bon bo možno zamenjati pri po-
nudnikih HPG Brežice d.o.o. ali Trgovina »RAST« – Baznik Stanislava 
s.p. v Krški vasi. Za družine, ki nimajo možnosti zasaditi drevesa, pa 
bo občina, v podporo pobudi Čebelarske zveze Slovenije, pristopi-
la k skupinski letni zasaditvi, o kateri bo obvestila javnost v medijih. 

Obvestilo
Občina Brežice obvešča vse uporabnike, da je z dnem 16. 3. 2021 
ponovno vzpostavljen običajen parkirni režim na Cesti prvih 
borcev v Brežicah, to je kot zapoveduje prometna signalizacija, 
in da je parkiranje na tej ulici možno le s plačilom parkirnine 
na parkomatih ali s parkirnimi dovolilnicami za stanovalce in 
rezervacijo parkirnih mest za poslovne subjekte.

Z dnem 17. 3. 2021 je ponovno zagnan tudi javni sistem izposoje 
koles Bržkolo.

Tako parkirni sistem kot javni sistem izposoje koles delujeta na 
način, kot je veljalo pred razglasitvijo epidemije in ukinitvijo 
javnega potniškega prometa dne 13. 10. 2020.

Uporabnike prosimo za razumevanje in spoštovanje veljavnih 
pravil.

Ostanimo zdravi!

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in 

dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan občine Breži-
ce objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
ki bo potekala od 19. 3. 2021 do vključno 19. 4. 2021. Spre-
membe in dopolnitve prostorskega akta, se v manjšem obse-
gu nanašajo na določila pogojev za načrtovanje ureditev, na 
jugovzhodnem delu območja se omogoča gradnjo apartma-
jskih objektov. Gradivo je objavljeno na spletni strani občine 
www.brezice.si pod rubriko Sporočila za javnost ter na naslovu 
www.brezice.si/sl/prostor. Javna obravnava prostorskega akta 
bo v sredo, 7. 4. 2021, ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.
Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa Občina Brežice sle-
di izvajanju preventivnih ukrepov pristojnih državnih institu-
cij, katerim se prilagodi način izvedbe javne razgrnitve in javne 
obravnave tega akta. V času javne razgrnitve sta osebni vpog-
led prostorskega akta ter udeležitev na javni obravnavi mogo-
ča po predhodni najavi in potrditvi termina, ki ga najkasneje 
en dan prej dogovorite s pristojno osebo občine Tanjo Rus (tel. 
št. 07/620 55 73, e-pošta: tanja.rus@brezice.si). 
Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresi-
rani v času javne razgrnitve podate pisno po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice ali na elektronski naslov tanja.rus@brezice.si. Občina bo 
preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela sta-
lišča, ki bodo objavljena na zgoraj navedenih spletnih straneh.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Obvestilo o objavi javnih razpisov 
Občine Brežice

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI z dnem 10. 3. 2021 objavljen 

Javni razpis za sofinanciranje veteranskih in domoljubnih 
organizacij v letu 2021

Rok za oddajo prijav je do vključno 25. 3. 2021.
Kontaktna oseba: Jasmina Molan 
Telefon: 07 62 05 507; e-naslov: jasmina.molan@brezice.si

Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, se vsako leto podelijo tudi pri-
znanja najzaslužnejšim. Priznanja letos, zaradi epidemije covid-19, 
niso bila podeljena na tradicionalni prireditvi, temveč so jih preje-
mnikom predali njihovi predlagatelji. Srebrni znak civilne zaščite je 
tako Darku Leskovcu, poveljniku Gasilske zveze Brežice, v imenu pre-
dlagatelja – Občine Brežice – izročil župan Ivan Molan. 

Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in 
organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju 
in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne 
dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne de-
diščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za 
izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri 
razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Sicer 1. marca v Sloveniji obeležujemo dan Civilne zaščite, praznik 
vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge 
nesreče, poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življe-
nja, skrbijo za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice 
za okolje. Dan Civilne zaščite, ki je bil v državi uveljavljen takoj po 
osamosvojitvi leta 1992, je dan, posvečen vsem poklicnim in pro-
stovoljnim reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite pa tudi osta-
lim strukturam, gasilcem, policistom in vojakom, ki vlagajo napore 
in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. 

Denarna pomoč občine 
ob izgubi zaposlitve

Srebrni znak civilne zaščite 
za Darka Leskovca 

Prejemnik srebrnega priznanja CZ poveljnik GZ Brežice Darko Le-
skovec in župan Ivan Molan

Brežičanka Marija Šetinc praznovala visok 
življenjski jubilej 

Slavljenka Marija Šetinc z županom

Obnova lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki napreduje hitro 
in v skladu z načrti. V tednu do 19. marca izvajalci načrtujejo zaklju-
čevanje podlage za mostni povozni parket in začetek postavljanja 
ograje na mostu ter polaganje parketa. Hkrati se še izvaja namešča-
nje jeklene podkonstrukcije mostu. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 16. 3. 2021 obiskal 
Brežice in se sestal s štabom Civilne zaščite za Posavje. Predsedni-
ka republike so sprejeli župan občine Brežice Ivan Molan, povelj-
nik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnica 
Civilne zaščite za Posavje Zdenka Močnik. Po delovnem srečanju 
glede izkušenj ter ukrepov v času epidemije nove koronavirusne 
bolezni je predsednik obiskal Vrtec Mavrica Brežice, ki ga je poleti 
leta 2014, takrat novozgrajenega, odprl. Otroci so zapeli predse-
dniku, on pa jih je povabil v Predsedniško palačo, ko bodo epide-
miološke razmere to omogočale.

Obnova mostu v Cerkljah ob Krki hitro napreduje
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Na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, je objav-
ljen dostop do aplikacije za vpogled v podatke za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Razgrnitev podatkov 
poteka do 22. marca 2021, ko je tudi rok za ureditev morebitnih 
sprememb podatkov na Območni geodetski upravi Sevnica.

Društvo salamarjev Sevnica je na dan »40 mučenikov« pripravilo 
jubilejno 60. salamijado z ocenjevanjem salam. Zaradi epidemio-
loških omejitev je bil letošnji program sevniške salamijade ome-
jen na strokovno ocenjevanje salam. 

Zmagovalec 60. jubilejne salamijade je Božo Zupančič iz Šentjerneja, 
ocenjenih je bilo 68 vzorcev. V sklopu 7. salamijade rejcev iz sevniš-
ke občine je med 16 prijavljenimi zmagala družina Tomažič z Otav-
nika pri Tržišču. Na ocenjevanje v sklopu 10. mednarodne salamija-
de prijateljev pa je prispelo 23 vzorcev salam iz Hrvaške, Avstrije in 
Srbije, zmagal je Marinko Šinko iz sosednje Hrvaške. 
Ker ocenjenih salam v Društvu salamarjev Sevnica letos niso mogli 
ponuditi širši javnosti na dogodku, so se odločili, da salame razdeli-
jo med sevniške organizacije in podjetja ter s tem prispevajo k pro-
mociji lokalnih dobrot in samooskrbe. 

Javni razpisi Občine Sevnica v letu 2021
Objavljeni so javni razpisi s pod-
ročij gospodarstva, turizma, 
športa, kulture, mladine ter soci-
alnega in zdravstvenega varstva. 
Objavljena sta tudi javna pozi-
va za sofinanciranje dejavnosti 
in programov veteranskih or-
ganizacij ter za izbor izvajalcev 
s področja godbeništva za or-
ganizacijo, izvedbo in sodelova-
nje pri prireditvah širšega občin-
skega pomena. Za javne razpise, 
skupaj z za letos že zaključenim 
razpisom s področja kmetijstva, 
Občina Sevnica v letu 2021 na-
menja sredstva v skupni višini 
406 tisoč evrov.

Društva prijavljajo programe in 
projekte za tekoče razpisno ob-
dobje. Zaradi aktualnih razmer 
in ukrepov za preprečevanje šir-
jenja okužb s covid-19 je dru-
žabno dogajanje prilagojeno in 
omejeno, časovnice veljavnosti 
ukrepov pa ni mogoče oprede-
liti. Zato se poziva k prijavi pro-
gramov in projektov, za kate-
re društva ocenjujejo, da jih bo 
v razpisnem obdobju možno iz-
vesti.

Vse informacije o javnih razpisih so dostopne na spletni strani Občine Sevnica na povezavi:  
https://www.obcina-sevnica.si/sl/izpostavljeno/2021031112355475/javni-razpisi-obcine-sevnica-v-letu-2021

Podeljena priznanja za strokovno in srčno delo 
pripadnikov Civilne zaščite
Ob dnevu Civilne zaščite so na državni in regijski slovesnosti vsako 
leto izročena priznanja Civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno 
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Zaradi ukrepov epi-
demije v tem letu to žal ni mogoče. Smo pa v občini Sevnica skla-
dno z upoštevanjem epidemioloških omejitev pripravili priložno-
stni dogodek vročitve priznanj.

Občina Sevnica in občinski štab Civilne zaščite sta bila predlagatelja 
štirih bronastih znakov, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam 
in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaš-
čite, reševanja in pomoči, katerih prejemniki iz sevniške občine so: 
Simon Šmit, Drago Žnidaršič, Jože Lazar in Karel Tomažin. Vsa odli-
kovanja potrjujejo zasluge za kakovostno, strokovno in srčno delo 
pripadnikov Civilne zaščite s področja gasilske dejavnosti.
Zahvalo za požrtvovalno delo je vsem prejemnikom priznanj izre-
kel župan Srečko Ocvirk skupaj s poveljnikom štaba Civilne zašči-
te občine Sevnica Mitjo Udovčem, namestnikom poveljnika štaba 
Borutom Simončičem, regijskim poveljnikom in poveljnikom Gasil-
ske zveze Sevnica Gašperjem Janežičem in predsednikom Gasilske 
zveze Sevnica Vinkom Knezom.

Prejemniki priznanj za delo na področju zaščite, reševanja in po-
moči

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje Prešernove 
plakete in priznanja za pomemben prispevek k bogatitvi kulture v 
domači občini. Tradicionalni dogodek je letos nadomestila spletna 
obeležitev kulturnega praznika. Je pa, ob upoštevanju vseh epidemi-
oloških omejitev, potekala še vročitev priznanj vsem prejemnikom.

Zlato Prešernovo plaketo je prejelo Društvo Svoboda Krmelj, bro-
nasto Prešernovo plaketo Janez Šerjak, Prešernova priznanja pa 
Marija Kolarič Kink, Petra Stopar, Emil Stopar, Likovna sekcija Art 
Lipa in Boštjan Zemljak. Prejemnike priznanj sta ob tej priložnosti 
nagovorila predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak 
in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Vročitev Prešernovih plaket in priznanj za bogatitev kulture

Prejemniki letošnjih priznanj s področja kulture

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ glede 
uskladitve podatkov za odmero

Jubilejna 60. sevniška salamijada 2021

Predstavniki Društva salamarjev Sevnica z županom Srečkom Oc-
virkom
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Najprej nekaj statističnih po-
datkov. Po podatkih Statistične-
ga urada RS, ki smo jih pridobili 
v januarju, kažejo, da je bilo leta 
2010 v občini Krško 1403 tuj-
cev od skupno 25.795 prebival-
cev, v letu 2015 1802 od skupno 
25.835 prebivalcev. 1. 1. 2020 je 
bilo od skupno 26.224 prebival-
cev 2388 tujcev, od tega 1128 
državljanov Bosne in Hercego-
vine, 696 državljanov Kosova, 
210 Srbije, 139 državljanov Hr-
vaške, po manj kot sto pa še dr-
žavljanov Severne Makedonije, 
Romunije, Ukrajine, Bolgarije, 
Nemčije … Kar kaže, da se je v 
desetih letih število tujcev po-
večalo.

Prebivalci po državi 
državljanstva, občina Krško, 

Slovenija, 1. 1. 2020

Država državljanstva 
skupaj 26224

Slovenija 23836
Bosna in Hercegovina 1128
Kosovo 696
Srbija 210
Hrvaška 139
Severna Makedonija 79
Romunija 16
Ukrajina 15
Bolgarija 12
Nemčija 10
Moldavija, Republika 9
Slovaška 9
Irak 6
Kitajska 6
Združeno Kraljestvo 5
Belgija 5
Madžarska 5
ostale države - skupaj 38
Vir: SURS, januar 2021

V Sloveniji je bilo 1. julija 2020 
859.000 delovno aktivnih pre-
bivalcev. Po zadnjih podatkih 
SURS iz leta 2019 je bilo v ob-
čini Krško 8985 zaposlenih po 
delovnem mestu, istega leta je 
bilo v občini Krško registriranih 
2048 podjetij. Podatki Zavoda 
RS za zaposlovanje novembra 
2020 kažejo, da je bilo znot-
raj Območne službe Zavoda za 
zaposlovanje Sevnica od janu-
arja do novembra 2020 skup-
no izdanih 657 delovnih dovo-
ljenj, novembra 2020 jih je bilo 
skupno veljavnih 675. Iz podat-
kov o izdanih dovoljenjih za za-
poslitev tujcev po dejavnostih je 
razvidno, da prevladujeta pred-
vsem področje gradbeništva in 
predelovalne dejavnosti. To so 
področja, ki so po podatkih Za-
voda RS za zaposlovanje iz leta 
2018 deficitarna prav za Ob-
močno enoto ZZRS Sevnica: to-
rej poklici gradbinec; gradbinec 
zaključnih del; orodjar; strugar; 
obdelovalec lesa, mizar; delavec 

Priseljevanje in delo tujcev – 
aktivnosti in pristojnosti lokalne skupnosti
V zadnjih mesecih so se pojavile številne pobude, vprašanja in zapisi tako občinskih svetnikov kot občanov glede priselje-
vanja tujcev na območje občine Krško ter s tem povezane socialne politike in politike zaposlovanja ter aktivnosti in pri-
stojnosti posameznih institucij za reševanje te problematike. Občina Krško ima na tem področju zelo omejene pristojnosti 
tako na področju socialne politike in politike zaposlovanja, se pa vseskozi aktivno vključuje in povezuje z drugimi pristojni-
mi institucijami, prav tako nima pristojnosti na področju odkrivanja kaznivih dejanj, a vseskozi sodeluje z organi pregona.

za preprosta dela v predeloval-
ni dejavnosti; predelovalec živil; 
kuhar; natakar; voznik tovornja-
ka; mehanik, serviser strojev in 
vozil; monter in serviser elek-
tričnih naprav.

ANALIZA TEKOČIH TRANS-
FERJEV POSAMEZNIKOM V 
OBČINI KRŠKO

Po podatkih iz splošnega dela 
zaključnega računa za leto 2020 
je Občina Krško v lanskem letu 
izplačala 13,9 milijona evrov 
tekočih transferjev, od tega 
572.703 evrov subvencij, nekaj 
več kot milijon evrov za nepri-
dobitne organizacije, 4,2 milijo-
na za druge domače transferje 
(kamor sodijo transferi javnim 
zavodom) ter nekaj več kot 8 
milijonov evrov transferjev po-
sameznikom in gospodinjstvom.

Pri transferjih posameznikom 
in gospodinjstvom je bila kar 
polovica, torej 4 milijone evrov, 
namenjenih za plačilo razlike v 
ceni vrtcev ter 818.249 evrov 
za dodatne popuste pri plačilu 
razlike v ceni vrtcev. 708.570 
evrov za prevoze šolskih ot-
rok, za oskrbo v splošnih do-

movih 651.937 evrov, za po-
moč na domu 472.811 evrov, 
za oskrbo v posebnih domovih 
291.401 evrov, za subvencije 
stanarin 285.555 evrov, za sub-
vencije komunalnega prispevka 
279.066 evrov. 

Več je razvidno v spodnji tabeli.

Občine oz. lokalne skupnosti 
imamo na področju tako social-
ne politike kot tudi aktivne poli-
tike zaposlovanja zelo omejene 
pristojnosti. Izplačevalec velike 
večine socialnih transferjev je 
namreč državni proračun, izpla-
čila iz lokalnega proračuna pa so 
določeni z zakoni in na njihovo 
višino občine nimamo vpliva, ra-
zen sredstva NORP.

Vseh podatkov o tem, koliko 
sredstev od tega je bilo izpla-
čanih tujim državljanom, ži-
večim v naši občini, tako obči-
na kot Center za socialno delo 
ne vodita. Razpolagamo npr. le 
s podatkom, da tujim državlja-
nom izplačamo mesečno okoli 
4123 evrov za subvencioniranje 
stanarin, kar na letni ravni zna-
ša nekaj manj kot 49.500 evrov 
(od skupno ca. 285.000 evrov).

OBČINA KRŠKO AKTIVNA NA 
PODROČJU ZAZNANE PRO-
BLEMATIKE PRISELJEVANJA

Kar zadeva predloge, ki se nana-
šajo na kazenske postopke in po-
stopke pred drugimi organi (na 
primer upravnimi enotami), pa 
je Občina Krško aktivna tudi na 
področju zaznane problematike 
preseljevanja in s tem poveza-
nim črpanjem socialnih transfer-
jev. V ta namen je v letu 2020 že 
opravila poizvedbe na Upravni 
enoti Krško oz. naznanila naslo-
ve, na katerih je bilo prijavljeno 
večje število oseb, opravljene pa 
so bile tudi poizvedbe pri pod-
jetju Kostak d.d., Finančni upra-
vi Republike Slovenije in Policij-
ski postaji Krško. Za odgovore na 
vprašanja smo se večkrat obrnili 
tudi na Center za socialno delo 
Krško in Zavod RS za zaposlo-
vanje OE Sevnica, enota Krško. 
Prav tako je bil na pobudo župa-
na občine Krško opravljen sesta-
nek s predstavniki Upravne eno-
te Krško in Policije, kjer so bile 
podrobneje predstavljene pobu-
de in cilji vseh prisotnih za ure-
ditev konkretne situacije, ki se 
jih že oziroma se jih bo v prihod-
nje tudi zasledovalo. Gre za pro-
blematiko, ki se je žal ne dá re-
šiti čez noč in pri njeni rešitvi je 
potrebno sodelovanje več insti-
tucij, ki lahko vsaka s svojimi pri-
stojnostmi pripomore pri izbolj-
šavi sistema. 

OBČINSKA UPRAVA NIMA 
PRISTOJNOSTI NA PODRO-
ČJU ODKRIVANJA KAZNIVIH 
DEJANJ, SODELUJE PA Z OR-
GANI PREGONA

Kar zadeva suma storitve kazni-
vih dejanj, je treba počakati, da 
policija in pravosodni organi op-
ravijo svoje delo, predvsem pa je 
treba zagotoviti, da bodo organi 
pri svojem delu strokovni, neod-
visni in samostojni. Sama občin-
ska uprava namreč nima pristoj-
nosti na področju odkrivanja 
kaznivih dejanj in bi bilo tudi 
kakršno koli vključevanje v po-
stopke nepravilno in v nasprot-
ju s predpisi in pristojnostmi lo-
kalne samouprave. Lahko pa 
Občina Krško sodeluje z organi 
pregona, ko je v postopke po-
vabljena oziroma tudi predla-
ga kazenske pregone, v kolikor 
je seznanjena s konkretnim su-
mom storitev kaznivih dejanj. 
Vsi državni organi in organizaci-
je z javnimi pooblastili so ne na-
zadnje dolžni naznaniti kazniva 
dejanja, za katera se storilec pre-
ganja po uradni dolžnosti, če so 
o njih obveščeni ali če kako dru-
gače zvedo zanje. To pa je ne na-
zadnje tudi možnost, ki jo imajo 
vsi občani naše občine, saj lah-
ko vsakdo poda ovadbo oziroma 
naznani kaznivo dejanje, za ka-
tero se storilec preganja po ura-

Analiza tekočih transferjev posameznikom 
(Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2020)

Splošni del v evrih
Tekoči transferi 13.974.010,00
Subvencije 572.703,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 8.070.315,00
Nepridobitne organizacije 1.073.886,00
Drugi domači transferi 4.257.107,00

Posebni del - razčlenitev
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obnova kulturnih spomenikov 4.000,00
Ljubiteljska kultura, kulturni programi 4.001,05
Programi za mladino, društva 23.670,60
Letovanje otrok 61.196,50
Počitniško delo 28.618,95
Vrtci, razlika v ceni 3.917.528,00
Vrtci, popusti pri plačilu RVC 818.249,94
Novoletne obdaritve otrok 21.884,67
Prevozi šolskih otrok 708.570,66
Darila ob rojstvu otrok 75.000,00
Šola v naravi 54.034,50
Štipendije 11.575,28
Oskrba v posebnih domovih 291.401,05
Družinski pomočnik 95.593,33
Oskrba v splošnih domovih 651.937,50
Pomoč na domu 472.811,58
Sopotniki 7.824,52
Pogrebni stroški 6.428,07
Subvencije stanarin 285.555,27
Enkratne denarne pomoči 18.162,22
Male čistilne naprave 86.124,80
Projekti MČN 17.637,06
Sterilizacije mačk 8.000,00
Individualna nadomestila NORP 120.545,28
Subvencija komunalnega prispevka 279.066,63

dni dolžnosti. Občina Krško bo 
tudi v nadaljevanju sodelovala 
pri reševanju te problematike, 
vendar le v vsebinah, za katere 
je dejansko pristojna, ne more 
pa občinska uprava vplivati in se 
po svoji lastni presoji vključeva-
ti v postopke, ki tečejo pred pra-
vosodnimi organi oziroma drugi-
mi samostojnimi organi, kot so 
upravne enote in centri za so-
cialno delo. Delovna področja, 

na katerih imajo občine v skla-
du s svojo splošno pristojnostjo 
naloge, so primeroma oprede-
ljena v Zakonu o lokalni samo-
upravi. Konkretno je večina ob-
činskih pristojnosti določena v 
zakonih, ki urejajo posamezna 
področja javne uprave (prostor-
sko načrtovanje, graditev objek-
tov, lokalne javne službe varstva 
okolja, osnovno šolstvo, varstvo 
otrok in druge).

Pomladansko čiščenje okolja 
V letu 2020 pomladanske čistilne akcije zaradi epidemije niso bile 
izvedene, tudi letos še ni znano, ali bo bodo akcije lahko potekale. 
Kljub večletnim akcijam v preteklih letih ponovno opažamo porast 
divjih odlagališč, predvsem na območju Krškega polja in ob reki 
Savi. V kolikor bodo razmere dopuščale, bo Občina Krško tudi le-
tošnjo pomlad v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi 
izvedla čiščenje okolja, seveda ob strogem upoštevanju ukrepov 
za preprečevanje širjenja bolezni covid-19. V kolikor se želi tudi 
vaša krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo 
pomladanskega čiščenja, Vas prosimo, da nam najkasneje do pet-
ka, 16. aprila 2021, sporočite vaš namen na naslov Občina Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško, oz. el. naslov darko.anzicek@krsko.si (s pri-
pisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja") z naslednjimi 
podatki: okvirni datum vaše akcije (točen datum se bo uskladil z 
izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z od-
padki), lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontej-
nerjev in kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).

Prosimo, da nas o akciji obvestite vsaj en teden prej in predvi-
dite 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 od-
padkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju, ne pa čiščenju 
bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča …). V ta namen lahko gospo-
dinjstva na podlagi naročila enkrat letno oddajo 3 m3 odpadkov 
družbi KOSTAK d.d., kar je vključeno v ceno smetarine. 

Informacije: 
Darko Anžiček, tel. 49 81 300; Natalija Arh, tel. 49 81 363.

ŽUPAN ČESTITAL PREJEMNIKOM PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE – Ob 
1. marcu, prazniku pripadnikov Civilne zaščite, ki delujejo na pod-
ročju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skrbijo za učin-
kovito ukrepanje, rešujejo človeška življenja in premoženje ter pre-
prečujejo usodne posledice za okolje, so na Upravi RS za zaščito in 
reševanje tradicionalno namenili priznanja posameznikom in dru-
štvom, ki so vidno prispevali na tem področju. Med letošnjimi dobi-
tniki priznanj so bili tudi posamezniki in društva, ki delujejo na ob-
močju občine Krško, ki so jim čestitali tudi župan občine Krško mag. 
Miran Stanko s sodelavci, poveljnik štaba CZ Občine Krško Vlado 
Grahovac in predsednica Gasilske zveze Krško Ana Somrak. Najviš-
je priznanje – plaketo CZ je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo 
Krško ob 150-letnici delovanja, zlati znak CZ pa Prostovoljno gasil-
sko društvo Podbočje ob 120-letnici aktivnega delovanja. Na pred-
log Občine Krško je bronasti znak CZ prejela Vida Junkar z Gasilske 
zveze Krško. Prav tako je bronasti znak CZ na predlog Združenja 
slovenskih poklicnih gasilcev prejel direktor PGE Krško Aleš Stopar. 
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Vrtnarjenje za začetnike

Pred začetkom vrtnarjenja 
moramo izbrati prostor za 
vrt. Zaželeno je, da stoji vrt 
na sončni legi, saj potrebuje-
jo rastline za rast svetlobo, 
toploto in dobro zemljo (v 
slabih pogojih ne uspevajo). 
Vsaj šest ur sonca na dan jim 
bo močno koristilo, še bolj 
pa osem. Vrta ne urejajmo v 
senčni legi ali na prostoru, ki 
je obdan z morebitnimi stav-
bami ali drevesi, ki zakrivajo 
svetlobo skozi ves dan.

V kolikor želimo vrt, ki bo 
prehranil štiričlansko dru-
žino, je dovolj, če so njego-
ve dimenzije 5 × 3 metre. Na 
njem naredimo pet gredic v 
dolžini treh metrov, štiri do 
pet gredic naj ima širino 80 
cm, zadnja, peta, naj bo širo-
ka en meter. Med gredicami 
naj bodo 20 cm široke pot-
ke. Za obdelovanje vrta po-
trebujemo tudi kakovostno 
vrtnarsko orodje - lopato za 
prekopavanje, grablje, moti-
ko, set za zalivanje, škarje za 
obrezovanje in zaščitne ro-
kavice. Ko imamo vse to, lah-
ko začnemo z delom na vrtu.

Razporeditev vrtnin 
na gredicah 

Pri razvrščanju vrtnin po 
gredicah je dobro vedeti, kaj 
na gredici lahko posadimo 
skupaj in česa ne, kajti neka-

tere vrtnine rastejo skupaj 
bolje kot druge, zato govo-
rimo o »dobrih in slabih so-
sedih«. Dobri sosedje so tis-
te rastline, ki pospešujejo 
razvoj. Na primer: korenček 
dobro vpliva na razvoj čebu-
le, pora, solate, radiča, para-
dižnika, graha in kitajskega 
zelja; čebula ugodno vpliva 
na razvoj korenčka, kumar, 
motovilca, rdeče pese in čr-
nega korena; rdeča pesa po-
spešuje razvoj kumar, če-
bule, česna, kolerabice in 
nizkega fižola; zelje ugodno 
deluje na razvoj graha, fižo-
la, paradižnika, endivije, ku-
mar, solate in zelene in še bi 
lahko naštevali. Slabi sosed-
je so tiste rastline, ki zavira-
jo razvoj, ker njihovi izločki 
iz korenin neugodno vpliva-

jo na sosednjo rastlino. Pog-
lejmo nekaj primerov: zelje 
zavira razvoj čebule, pora in 
kitajskega zelja; por ne raste 
dobro med rdečo peso, fižo-
lom, grahom in kitajskim zel-
jem; paradižnik slabo uspeva 
ob grahu, krompirju in slad-
kem komarčku itd. 

Če bomo posevke po gredici 
razporedili po tehtnem 
premisleku in dobrem 
načrtu, bomo na eni gredici 
lahko v eni sezoni pridelali 
več vrst posevkov in s tem 
dosegli kar najboljši izko-
ristek vrta (ko pospravimo 
eno od vrtnin, lahko na nje-
no mesto takoj posejemo ali 
zasadimo drugo). Kombini-
rajmo rastline, ki zrastejo 
hitreje, s tistimi, ki imajo po-
časnejšo rast in so dalj časa 
na gredi. Na primer: kolera-
bica in solata bosta pokri-
vali gredo, še preden bomo 
na prosto posadili sadike 
paprike in paradižnika. Me-
šani posevek oblikujemo 
tako, da najprej izberemo 
glavno kulturo – rastlino, ki 
bo na gredici dlje časa (zel-
je, paradižnik, paprika …), 
in nato poiščemo primerne 
sosednje kulture, ki se s to 
glavno rastlino ujemajo. 
Posevke je dobro razporediti 
tudi glede na obliko rasti in 
lastnosti korenin. Na primer: 
grmaste širokolistne rastline 
posadimo zraven visokih 
oblik, ki silijo v višino ali 
globino; vrtnine s plitkimi 
koreninami pa zraven 
rastlin, ki poganjajo globoke 
korenine. 

Dobro je tudi vedeti, da pre-
več podobne rastline izčr-
pavajo zemljo, zato je po-
membno  kolobarjenje. To je 
metoda, pri kateri se vrtnine 
letno premikajo po gredah v 
določenem zaporedju: tako 
prvo leto na gredo posadimo 
rastline, ki potrebujejo veliko 
hranil; drugo leto na to gre-
do posadimo tiste, ki ne po-
trebujejo veliko hranil; tretje 
leto prst na gredi nahrani-
mo in potem vse skupaj po-
novimo. Vedeti moramo, da 
s kolobarjenjem preprečuje-

mo razmnoževanja različnih 
talnih škodljivcev, ki napa-
dajo točno določene vrste 
zelenjave; s kolobarjenjem 
ohranjamo tudi rodovitnost 
in življenje v prsti, ki jo s pra-
vilnim vrstnim redom sajen-
ja lahko celo obogatimo, kajti 
rastline iz zemlje črpajo raz-
lična hranila in prav tako ne-
katera zemlji dodajajo.

Na gredicah naj bodo tudi 
zelišča in cvetoče rastline

Na vrtu si uredimo tudi las-
ten zeliščni vrt s trajnica-
mi in enoletnicami. Enoletna 
zelišča razporedimo po ce-
lem vrtu, kajti vrtnine lepo 
uspevajo v sožitju z zelišči, 
ki v mešanih posevkih vpli-
vajo na boljšo rast in varu-
jejo posevke pred škodljivci 
ter izboljšujejo njihov okus. 
Tako ima na primer kombi-
nacija kreše in redkvice ugo-
den vpliv, saj so redkvice 
bolj slastne. Podobna zgod-
ba je pri sajenju zgodnjega 
krompirja, saj ga zaradi bolj-
šega okusa sadimo skupaj 
s kumino in korenjem. Ena-
ko velja za koper in korenje. 
Listna zelena varuje kapus-
nice pred bolhači in goseni-
cami, pred katerimi jih varuje 
tudi kamilica, zato je dobro, 
če raste kamilica kot podrast 
na njihovi gredici. Šetraj va-
ruje fižol pred listnimi ušmi. 
Žajbelj, rožmarin, timijan in 

poprova meta s svojimi moč-
nimi vonjavami odganjajo 
nevarnega kapusovega be-
lina. Na vrt sodi tudi sivka, 
njen prijeten vonj v vrtu od-
ganja listne uši ... 

Prijetna na pogled je tudi 
cvetlična gredica, ki naj bi jo 
imel vsak vrt. Pri njeni zasa-
ditvi je treba upoštevati tri 
preproste dejavnike - višino, 
čas in barve. Poskrbimo, da 
visoke rastline ne bodo za-
krivale nižjih, bodimo po-
zorni na čas cvetenja, kajti 
različne vrste ne cvetijo is-
točasno in s tem podaljšamo 
sezono cvetenja. Kombiniraj-
mo barve, ki se medsebojno 
ujemajo. Med najbolj korist-
ne cvetlice v vsak vrt sodi-
jo kapucinke, žametnice in 

ognjič. Sejemo jih ob robu 
vrta, saj s svojimi rumeni-
mi in oranžnimi odtenki pri-
vabljajo v vrt opraševalce, 
obenem pa odganjajo talne 
škodljivce. 

Prve setve in saditve 
opravimo marca

Če so tla dovolj topla, prve 
setve opravimo že konec 
marca, večino pa aprila in 
maja, a dokler še nimamo 
izkušenj s pridelovanjem vr-
tnin, je najbolje, da za za-
četek sadimo tiste, ki so za 
pridelovanje nezahtevne in 
uspejo tako rekoč vsakomur.  

Prva vrtnina, ki jo posadimo 
v vrtu, je česen in to takoj, ko 
je zemlja primerna za obde-
lavo (če bomo saditev opra-
vili prepozno, se česen ne bo 
razvil v stroke). Česen sadi-
mo z okoli 10-centimetrskim 
razmikom tako v vrstici kot v 
vrsti, ker se pri večjih med-
vrstnih razdaljah lahko po-
javi več plevela in ta »zadu-
ši« česen, če ni pravočasno 
odstranjen. Globina sajenja 
česna je od dva do pet cen-
timetrov pod površino. Po-
membna je tudi prava izbira 
strokov, ti naj bodo zdravi, 
celi, veliki in čvrsti, če želimo 
dobro letino. 

Tudi čebulo sadimo spomla-
di čim prej, najbolje v mar-

cu. Vzgajamo jo iz čebulčka, 
ki ga posadimo na razdaljo 
med 5 in 10 cm v vrsti, med 
vrstama pa naj bo 35 cm raz-
dalje. V izmenjujočih se vrs-
tah lahko skupaj s čebulo ali 
šalotko posejemo zgodnje 
vrste korenja. Ti dve vrtnini 
se namreč medsebojno va-
rujeta pred škodljivci, saj od-
vračata čebulno in korenjevo 
muho. Poleg tega, da druga 
drugi omogočita bolj zdra-
vo rast, sta dobri partne-
rici pri razdelitvi prostora, 
saj se nikoli ne ovirata. Ko-
renje namreč raste globoko 
in navpično v tla, čebula pa 
plitvo. Na isto gredico lahko, 
ko pospravimo čebulček in 
korenček, v poznem poletju 
posadimo špinačo in motovi-
lec. Ta mešani posevek, ki mu 

mraz ne škodi, namreč lahko 
čez zimo pustimo na gredici 
– s tem pa si zagotovimo, da 
tudi v zimskem času uživa-
mo domačo zelenjavo z vrta.

Hladna tla obožuje tudi nizek 
grah, zato ga sejemo čim prej 
spomladi. Seme sadimo 2 do 
3 cm globoko, v vrsti naj bo 
med njimi 5 cm razdalje, med 
dvema vrstama pa 30 cm. 
Grah se dobro obnese ob ku-
marah, zelju in solati. 

Najpreprostejše in najbolj 
praktične za pridelavo in 
pobiranje so rozetaste sor-
te solate, ki ne oblikujejo gla-
ve, ampak ženejo liste nav-
zven. Iz ene rastline lahko 
naberemo solato večkrat, 
saj ves čas rasti obiramo zu-
nanje liste, medtem ko ’sr-
ček’ pustimo, da raste dalje. 
Večina sort v tej skupini ima 
liste v obliki hrastovega lista, 
nekaj pa jih je tudi drugačne 
oblike. Solate sadimo na raz-
dalji 20 x 20 cm in uspevajo 
praktično ob vseh vrtninah, 
le peteršilju in zeleni se izo-
gibajmo.

Prve posevke prekrijemo z 
vrtno tkanino, da jih zaščiti-
mo pred mrzlimi pomladnimi 
dnevi in nočmi, ki se še lahko 
pojavijo. Med rastjo vrtnine 
zalivajmo, to je pomembno 
predvsem v začetku rasti in 
v daljših obdobjih brez dež-
ja (zalivamo zgodaj dopold-
ne ali zvečer, in sicer čisto pri 
dnu stebla, ne po listih, saj 
sicer rastlino poškodujemo). 
Vrtnine moramo tudi red-
no pleti in enkrat med rast-
jo dognojiti. 

Naj vam bo delo na vrtu 
v veselje

Marsikdo ob pogledu na lepo 
rastoče in razvijajoče se rast-
line ponosno zre na trud in 
delo svojih rok. Vrt uspeva, 
če vanj zahajamo in ga ure-
jamo iz ljubezni; če se lotimo 
vrtnarjenja iz drugih vzgibov 
in urejanje jemljemo kot zo-
prno obveznost, rezultat ne 
bo najboljši. Vzgoja vrta za-
hteva potrpežljivost in vza-
me določen čas, zato poskr-
bimo, da bomo lahko vsaj 10 
do 30 minut dnevno preži-
veli s svojimi rastlinami oz. 
dve uri na teden (odvisno 
od velikosti vrta). Pomislite 
- vrtnarjenje je lahko hobi, 
ki med drugim nudi gibanje 
na svežem zraku ter sveže in 
zdrave pridelke. 

Dovolite si uživati v sado-
vih svojega dela in opazuj-
te, kako napreduje vaš vrt. 
Ugotovili boste, da vam gre 
vrtnarjenje vsako leto bolje 
od rok in iz meseca v mesec 
boste imeli več znanja.

Nimate lastnega vrta, a se odločate zanj, ker veste, katere so njegove prednosti? V preteklosti je imela vsaka stanovanjska hiša svoj lasten vrt in marsikate-
ra ga ima še danes, saj so pridelki, ki jih vzgojimo in pridelamo na vrtu, aromatični, okusni, sočni … Za vrt, ki dobro obrodi, se moramo potruditi, zanj si mora-
mo vzeti čas, nagrada pa so okusni sadovi ter dehteči cvetovi, kajti vsak vrt mora imeti poleg zelenjave in zelišč tudi rože. Pri delu v vrtu lahko pomagajo ot-
roci – zanje izberemo majhen prostor in jim dovolimo, da na njem sejejo različne vrtnine in cvetlice ter opazujejo njihovo rast. V rubriki Vrtovi Posavja tokrat 
namenjamo nekaj nasvetov začetnicam in začetnikom v vrtnarjenju ter katere vrtnine sejemo marca. Prijetno branje!  Uredništvo

Domač vrt, ki stoji ob hiši, ima običajno ograjo, saj v vrt ra-
de zaidejo tudi prostoživeče živali, predvsem zajci in srne.

Regrat – 
pomladna solata

Zgodaj spomladi 
regrat požene pri-
tlične, podolgovate 
in močno nazobča-
ne liste. Iz osrednje 
listne rozete zras-
te eno do več po-
končnih votlih ste-
bel, visokih 5 do 30 
cm, ki imajo v sebi 
bel mleček. Steblo nosi do 5 cm širok cvetni košek, se-
stavljen iz izključno rumenih jezičastih cvetov. Ko reg-
rat odcveti, se iz vsakega oplojenega cveta razvije pu-
hast plod, ki tvori lepo okroglo »lučko«. Ta je sestavljena 
iz posameznih semen z dežnikasto koduljico in veter jih 
z lahkoto raznaša.

Preprosto in zelo razširjeno samoniklo rastlino so zara-
di grenkega okusa in neprivlačne barve dolgo uporablja-
li le v zdravilne namene, saj so zdravilni tako nadzemni 
kot podzemni deli. Najbolj zdravilen del je korenina, ki jo 
izkopljemo pred cvetenjem ali v jeseni (pri tem moramo 
biti previdni, da je ne ranimo, ker lahko odteče mlečni sok, 
kar zmanjša zdravilni učinek). Naše babice in prababice so 
mlade regratove popke vložile v domač jabolčni kis in do-
bile pikanten prigrizek, nadomestek za kapre (včasih so 
dodale še kakšno izbrano zelišče ter sol in poper). Regrat 
je za marsikoga najokusnejša pomladna solata, za katero 
potrebujemo le malo soli, olja in kisa (uporabi se lahko tudi 
limonin sok); odličen je tudi s trdo ali mehko kuhanim jaj-
cem, kuhanim krompirjem, fižolom, ocvirki, mesninami ... 
  Viktorija Senica, cvetličarka

Vrt je lahko tudi kotiček za sprostitev.
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Sven Cerjak je na motor prvič 
sedel že pri treh letih, ko mu je 
oče Vlado, ravno tako navdu-
šen motorist in od nekdaj ve-
lik oboževalec speedwaya, ku-
pil otroški motor, t. i. kitajčka. 
Malček je takoj pokazal nav-
dušenje in talent za ta šport, 

zato ga je pri šestih letih vpisal 
v malo šolo speedwaya v Kr-
škem in tako se je začela nje-
gova pot v tem športu. »Začeli 
smo na mini krosovcih, čez pol 
leta smo že presedli na 50-ku-
bičnega KTM-a, pri osmih le-
tih pa že na 250-kubično spe-
cialko oz. speedwayski motor,« 

Mladi speedwayist Sven Cerjak

Letos bo šel po prve dirkaške izkušnje v tujino
ŠEDEM, KRŠKO – Šestošolec OŠ XIV. divizije Senovo, komaj 11-letni Sven Cerjak iz vasi Šedem, se ukvarja z malce drugačnim športom kot njegovi vrstniki. Med-
tem ko se drugi podijo po nogometnih in rokometnih igriščih, atletskih stezah, plavalnih bazenih ipd., se Sven z motorjem vozi po peščenih stezah, saj trenira spe-
edway. V letošnjem letu se bo, če bodo razmere dopuščale, v tujini udeležil svoji prvih dirk.

pove Vlado, ki bdi nad sinovim 
športnim razvojem. Sven v po-
letnem času trenira v okvi-
ru mladinske šole speedwaya 
AMD Krško na stadionu Mati-
je Gubca, kjer ga je pod svoje 
okrilje vzel trener in prekaljeni 
maček speedwaya Denis Štojs, 

z nasveti pa mu pomagajo tudi 
drugi dirkači. »Za mlade vozni-
ke potekajo treningi ob torkih 
in četrtkih, na njih pa postopo-
ma pridobivajo veščine in zna-
nje motošporta. Pozimi poteka 
vadba večinoma v smislu nabi-
ranja kondicije v zaprtih pro-
storih, bodisi v fitnesih bodisi 

kot organizirana vadba,« pove 
Svenova mama Tanja, motori-
stično kondicijo pa ohranja na 
kros motorju v domačem oko-
lju. 

Seveda to prinaša tudi pre-
cejšnje stroške, zlasti glede 
nabave motorja in opreme, pri 
čemer pa družini, poudarjata 
starša, v veliki meri pomaga 
AMD Krško, ki krije stroške me-
tanola, daje prostor in servisi-
ra motorje. Čeprav je Sven član 
krškega kluba, so Cerjakovi us-
tanovili tudi svoj klub, Spidvej 
klub Sven Cerjak, pod okri-
ljem katerega želijo promovi-
rati omenjeni šport, spodbu-
jati mlade k vpisu v mladinsko 
šolo in tudi delovati dobrodel-
no, pojasnjuje mama Tanja. Ker 
speedway velja za dokaj neva-
ren šport, je bila na začetku se-
veda skeptična, na kakšno pot 
usmerjajo sina, nato pa je po-
tek treninga bolje spoznala in 
videla, da ne gre samo za 'ti-
ščanje na gas' po progi, pač pa 
za organiziran trening, kjer ot-
rok skozi zabavo spozna osno-
ve motošporta. »Ko pa sva oba 
videla še otrokovo željo po hi-
trosti in zavzetost za treninge, 
je bilo jasno, da ga bova na tej 

poti spodbujala,« pojasni Ta-
nja in nadaljuje: »Misliva, da 
v današnjem času starši po-
gosto otroke preveč zavija-
jo v vato, zato je verjetno tudi 
slabši odziv za vpis v šolo spe-
edwaya. Najino mnenje pa je, 
da je postopno uvajanje v svet 
motošporta in nadgrajevanje 
spretnosti prava pot.« 

Uživa v hitrosti, 
strahu ne pozna

Začetek treningov v novi sezo-
ni je Sven že nestrpno pričako-
val, kar je bilo več kot očitno 
prejšnji torek, ko sta se z oče-

tom pripeljala v bokse pred 
krškim stadionom z 250-ku-
bičnim motorjem na prikolici, 
ki ga je Vlado, medtem ko se 
je Sven oblekel v speedwaysko 
opremo, pripravil za otvoritve-
no vožnjo. Mladenič se je sprva 
malce previdno zapeljal po ste-
zi, nato pa čedalje pogumneje 
nizal kroge v družbi izkušenih 
speedwayistov, kot sta že ome-
njeni Štojs in novi član AMD Kr-
ško Nick Škorja. Štojs še nikoli 
ni treniral tako mladega vozni-
ka, a za Svena pravi, da je po le-
tih resda mlad, po miselnosti in 
znanju pa že kar prekaljen: »Je 
marljiv, priden, poslušen, hitro 

si zapomni stvari in mi je uži-
tek delati z njim.« Čeprav je 
pri teh letih težko oceniti, kaj 
je sposoben doseči, a Štojs pra-
vi, da tako nadarjenega mlade-
ga speedwayista še ni srečal. V 
Sloveniji sicer ni organiziranih 
speedway dirk za Svenovo sta-
rost oz. za 250-kubične motor-
je, saj je edini voznik v državi 
na takšnem motorju, zato v le-
tošnjem letu načrtujejo ude-
ležbo na dirkah na Češkem, 
Poljskem, Avstriji in Nemči-
ji, seveda, če bo to dopuščala 
epidemiološka situacija.

Sicer pa Sven, kot poudarja, 
enostavno uživa na motorju in 
ne more biti nikoli toliko utru-
jen, da ne bi zmogel še rekre-
ativnega motokrosa po doma-
čih stezah. »Rad imam hitrost 
in adrenalin, to me je od male-
ga privlačilo, strahu pa ne poz-
nam,« pove samozavestno, a v 
isti sapi doda, da je treba vedno 
'voziti z glavo'. Želi postati naj-
boljši in najhitrejši ter nekoč 
tudi Grand prix voznik. Njego-
vi vzorniki so Denis Štojs, Bar-
tosz Zmarzlik in Matej Žagar, 
ki so ga Cerjakovi tudi že gosti-
li doma v Šedmu.
 Peter Pavlovič

Sven na prvem letošnjem treningu na krškem peščenem ovalu

Sven in Vlado Cerjak ob 250-kubični speedwayski 'specialki'

Lahko Brežice ponovijo 
sanjsko jesen?

Brežičani so bili jeseni hit pr-
venstva, v 12 krogih so zbra-
li 26 točk in odšli na predča-
sen zimski odmor na 4. mestu 
na lestvici. »Na spomladanski 

del sezone smo dobro prip-
ravljeni. Sledi še zadnji teden 
treningov in potem gre zares. 
Čakajo nas tri zahtevne tek-
me (Bilje, Šmartno, Krško), 
potem pa še sedem tekem v 
borbi za prvaka,« pravi pred-
sednik kluba Peter Gramc. 
Člansko moštvo, ki ga je pred 
koncem leta zapustil prvi stre-
lec Ester Sokler, se je sicer 

Drugoligaši konec tedna v skrajšano pomlad
BREŽICE, KRŠKO – Konec tedna se po petih mesecih, odkar je bil predčasno prekinjen jesenski del, nadaljuje tekmovanje v 2. slovenski nogometni ligi. Drugoliga-
ši so jeseni odigrali 12 krogov, zdaj pa bodo odigrali le še tri, nato pa se bo liga razdelila na dva dela – na ligo za prvaka in ligo za obstanek, vsaka s po osmimi klu-
bi. Četrtouvrščeni Brežičani bodo v soboto gostili Vitanest Bilje, enajstouvrščeni Krčani pa bodo v nedeljo gostovali v Šmartnem.  

kar okrepilo, prišla je šesteri-
ca novincev: 21-letni branilec 
Žan Luka Kocjančič je prišel 
v Brežice iz ND Primorje Aj-
dovščina, bil je tudi član Tri-
glava in Domžal, kalil pa se je 
tudi pri Heerenveenu na Nizo-
zemskem; 24-letni napadalec 

Berat Bečiri, ki se je rodil na 
Danskem, igral pa tudi za mla-
do (U21) reprezentanco Alba-
nije, je prišel iz velenjskega Ru-
darja, pred tem je igral še pri 
Triglavu iz Kranja, poskusil je 
tudi v makedonskem prvoliga-
šu Škendija; vratar Vid Gori-
čar je nogometno pot pričel v 
NK Krško, v Brežice pa priha-
ja iz hrvaškega kluba NK Sutla; 

22-letni napadalec Gaber Pe-
tric je prišel iz Triglava, Breži-
ce so njegov četrti članski klub; 
24-letni obrambno usmerje-
ni vezist David Škrbec priha-
ja s Ferskih otokov, kjer je ig-
ral za klub KI Klaksvik, sicer pa 
je nogometno pot začel v No-
vem mestu in jo nadaljeval pri 
ljubljanskem Bravu; šesti pa je 
20-letni branilec Tomaž Zak-
rajšek, ki prihaja z Drnovega 
in je nogometno pot začel pri 
NK Krško, za katerega je od-
igral 21 tekem v 1. SNL, na-
zadnje pa je igral v Avstriji pri 
klubu SV Frauental. Gramc se 
zaveda, da bo odličen jesenski 
del prvenstva težko ponoviti, a 
poudarja, da bodo ostali zves-
ti svojim smernicam: »V Bre-
žicah se bo igral razvojni no-
gomet, ne glede na rezultat, 
pod taktirko Roka Zorka in 
Slaviše Dvorančiča pa je vse 
možno, pustimo se preseneti-
ti.« Pa rezultatski cilj? »Vsako 
tekmo igrati najbolje, kar v da-
nem trenutku zmoremo. Boriti 
se za vsak centimeter, za vsako 
žogo, za vsako točko. V kolikor 
bomo to naredili, bomo zado-
voljni ne glede na izkupiček.« 

Krško v boj za prvo osmerico

V NK Krško, kjer so jeseni zbra-
li le enajst točk, kar je zadosto-

valo za prav tako 11. mesto na 
lestvici, je v zimskem presto-
pnem roku prišlo do kar šte-
vilnih sprememb. »Kljub ote-
ženemu prestopnemu roku in 
odhodu nekaterih igralcev se 
je članski ekipi pridružilo kar 
nekaj starih znancev NK Kr-
ško ter igralci iz drugih sre-
din,« so sporočili iz kluba. Iz 
jesenskega dela prvenstva so 
v klubu ostali Mateo Smilja-
nič, Matic Mrvič, Jaka Koro-
šec, Luka Radić, Matko Kra-
mer, Marin Glavaš, Luka 

Anković, Ivan Pranjić, Mar-
tin Vrdoljak, Luka Rajačić 
in Lovre Petrović. Članske-
mu moštvu so se pridruži-
li domačini Jure Ribič, Žiga 
Ribič, David Bučar, Primož 
Levičar, Tomaž Kožar, Pri-
mož Vidmar in Primož Grilc, 
pa tudi Nik Gorenc in Danis 
Muratović, sicer še člana mla-
dinske ekipe, ki se bori za pre-
boj v 1. slovensko mladinsko 
ligo. Od drugod so prišli Se-
bastian Lesjak, Rocco Ćoza, 
Luka Pejović, Josue Ulrich 

Ntoya, Josip Krznarić, Ma-
teo Branilović, Petar Dodig, 
Filip Černak in Jetmir Torra. 
Strokovni štab ostaja isti: tre-
ner članske ekipe je Damjan 
Romih, kondicijski trener Pri-
mož Četrtič in trener golma-
nov Siniša Idrizi. Dokaj mla-
da krška ekipa bo lovila preboj 
v ligo za prvaka oz. osmo mes-
to, za katerim zaostaja za štiri 
točke. »Cilj NK Krško je ponu-
jati priložnost mladim in per-
spektivnim igralcem, čemur 
bomo v prihodnje posvečali 
največ pozornosti,« poudarja-
jo v klubu.

Posavski derbi, ki ga jeseni za-
radi prekinitve tekmovanja 
nismo dočakali, je na sporedu 
v soboto, 3. aprila, v Brežicah.

 Peter Pavlovič

Brežiška enajsterica na zadnji pripravljalni tekmi (foto: NK 
Brežice)

Krška članska ekipa za spomladanski del (foto: NK Krško)

Gorenc izbran za Euro U21
Na seznamu selektorja slovenske nogometne reprezentance 
do 21 let Milenka Aćimovića za evropsko prvenstvo do 21 
let, ki se bo že konec marca začelo v Sloveniji in na Madžar-
skem, je tudi nekdanji član NK Krško, zdaj pa član NK Mura, 
Jan Gorenc.
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VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2021/2022.
5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske glasbene 
vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.
Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.  
Informativna prijava poteka na telefonski številki 07/48 80 142.
Vse informacije najdete na spletni strani šole. 
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
info@gs-krsko.si, www.gs-krsko.si

22.–28. marec

spletni dogodki slovenskih muzejev

22. marec, 18.00
ŠTIRJE ELEMENTI: 4–ZRAK
Predstavitev razstave in publikacije

25. marec, 18.00
PODNEBNE SPREMEMBE V POZNI ANTIKI
Predavanje Timoteja Pavlina

28. marec, 18.00
IVAN IVAČIČ, KUHARSKI MOJSTER – PRVA 
SLOVENSKA KUHARSKA TV ZVEZDA, 
100-LETNICA ROJSTVA (1921–1984)
Odprtje Posavske muzejske vitrine in 
pogovor o posavskem kuharskem mojstru.
Sodelujejo: 
Peter Ivačič
zaslužni profesor dr. Janez Bogataj
Alenka Černelič Krošelj
Maja Marinčič
Polona Brenčič 
Branko Šoba
Mojca Jazbec, rojena Cimperšek
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   
        Posavski muzej Brežice        Posavski muzej Brežice

Dogodke si lahko po premierah ogledate na:

Spregledane – pozabljena 
polovica Krškega

predstavitev projekta in publikacije
v četrtek, 25. 3., ob 19. uri.

Dogodek bo potekal preko spletne 
aplikacije ZOOM.

10 let Mestnega muzeja 
Krško: Dekada začetkov

razstava
spletna otvoritev razstave v

torek, 30. marca.

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si

SPLETNI KINO
Program na

www.kd-krsko.si/kino in
online.artkinomreza.si

KULTURNEGA DOMA KRŠKO

Po štirih mesecih zaprtja je 
Kulturni dom Krško v začetku 
februarja ponovno odprl dve 
enoti ob upoštevanju pripo-
ročil NIJZ za izvajanje muzej-
ske dejavnosti, čemur so pri-
lagodili način dela in sprejem 
obiskovalcev za varen ogled, ki 
dopušča obisk do deset oseb. 

Ti si lahko ogledajo vse ob-
stoječe stalne in več občasnih 
razstav, ki so jih odprli tik pred 
drugim zaprtjem kulturnih 
ustanov in je šele zdaj prilož-
nost za njihov ogled. »Ljudje so 
željni kulturnih dogodkov, kar 
je potrdil tudi izjemno dober 
obisk 8. februarja, na kulturni 
praznik, ko je naše muzejske 
enote obiskalo več kot 130 obi-
skovalcev. Ob tej priložnosti je 
bilo res lepo slišati, da so opa-
zili zanimive aktivnosti naših 
enot tudi med zaprtjem jav-
nega življenja,« pove direkto-
rica Darja Planinc in doda, 
da bo odprtje novih razstav 
(o gospodih Rajhenburških 
na gradu, o prvem industrial-
cu Bonaču v Mestnem muze-
ju Krško ter razstave v Galeriji 

Obiskovalci so pohvalili, 
da so bili ves čas »blizu«
KRŠKO – Največja kulturna ustanova v občini Krško in tudi v Posavju je v času preprečevanja širjenja koro-
navirusa večino dogodkov za ogled pripravila prek spletnih povezav, ob sproščanju ukrepov pa začela s po-
stopnim odpiranjem vrat dveh od svojih štirih enot – Mestnega muzeja Krško in gradu Rajhenburg.

Krško) potekalo takoj po spro-
stitvi ukrepov.

Kulturna ustanova diha 
kulturo, za katero je bila 
tudi ustanovljena

»Ko se bodo šole privadile no-
vim pogojem izvajanja pou-
ka, pričakujemo, da se bodo 
odpravile tudi na oglede v 
muzeje. Šole so naš pedagoški 
program prepoznale kot kako-
vosten, zato imamo obisk šol iz 
vse Slovenije. Programi, ki jih 
oblikujejo in izvajajo tri kusto-
sinje in koordinatorica, so pri-
lagojeni tako predšolskim kot 
osnovnošolskim in srednješol-
skim skupinam. Vsebinsko se 
program navezuje na učne na-
črte posameznih predmetov in 
izbirnih vsebin, z obiskom mu-
zeja pa učenci na drugačen na-
čin pridobivajo nova znanja o 
kulturni dediščini in nadgra-
jujejo že osvojena. Šole lahko 
v naših muzejskih enotah iz-
vedejo svoj kulturni, tehnični 
pa tudi športni dan. Na primer, 
ogled gradu Rajhenburg je lah-
ko izhodiščna ali končna točka 
pohoda po Poti trapistov,« na-
daljuje in predstavi še nekate-
re aktivnosti, ki se jim zaposle-
ni zavzeto posvečajo. 

Planinčeva med drugim pou-
dari, da letos mineva 140 let 
od prihoda menihov trapistov 
na grad Rajhenburg. Skupaj z 
Muzejem novejše zgodovine 
Slovenije, ki ima na tej lokaciji 
svojo enoto in je skrbnik zbirk 
o trapistih, izgnancih in kazen-
skih ustanovah, zaposleni v 

Kulturnem domu Krško ravno 
v teh dneh oblikujejo poseben 
muzejski program, s katerim 
bodo počastili obletnico ter 
osvetlili pomen tega meniške-
ga reda in njihovih dosežkov 
za današnji čas. »K oblikova-
nju programa bodo povabljena 
tudi vsa brestaniška društva, 
ki imajo do dediščine gradu še 
prav posebno spoštovanje,« 
doda Planinčeva.

Kot smo poročali, so v 
Mestnem muzeju Krško, ki je 
v lanskem letu praznoval de-
set let delovanja, pred slabim 
mesecem dni kot sklepno de-
janje projekta Bohoričevo leto 
odprli občasno razstavo, na ka-
teri je predstavljen izvirni iz-
vod prve slovnice slovenske-
ga jezika. Do minule nedelje 
je grad Rajhenburg in Mestni 
muzej Krško obiskalo v živo že 
708 obiskovalcev, kar je zelo 
dober obet za prihajajoče po-
mladne in poletne dni, ko bodo 
ponujali tudi koncertni in gle-
dališki program, če bodo raz-
mere to dopuščale.   

Tudi na spletu 
široko odprli vrata

Kulturni dom je s simpatično 
grajsko dogodivščino z Nikom 
Škrlecem obiskovalce pope-
ljal na spletni ogled. A svo-

jo ponudbo še širijo. Kot čla-
ni Art kino mreže Slovenije so 
sodelovali pri oblikovanju sku-
pne spletne platforme, na kate-
ri od 8. marca dalje omogočajo 
ogled skrbno izbranega film-
skega programa, ki je dosto-
pen prek spletne strani Kul-
turnega doma Krško, in sicer 
na zavihku Kino. Ogledati si ga 
je mogoče na osebnem raču-
nalniku, tablici, pametnem te-

lefonu ali televizorju. S plači-
lom 6,5 evra (ali 10 evrov za 
družinski ogled) gledalec dobi 
7-dnevni dostop za ogled filma. 
KD Krško bo ponudil tudi nekaj 
brezplačnih spletnih koncertov 
za svoje zvesto občinstvo, snu-
jejo pa še lasten podkast, v ka-
terem bodo k pogovorom po-
vabili  ustvarjalce na področju 
kulture in umetnosti in druge 
akterje, ki pomembno soobli-
kujejo lokalno-regionalno kul-
turno krajino. 

»Ves čas snujemo različne 
programe in iščemo komuni-
kacijske kanale za stik z ob-
činstvom. Dokler ne gre dru-
gače, naš program ponujamo 
na spletu, ko bo mogoče v pol-
ni meri v živo, pa smo na to v 
vsakem trenutku tudi priprav-
ljeni in se tega zelo veselimo,« 
zaključi direktorica KD Krško. 
 Smilja Radi 

Darja Planinc

»Ves čas iščemo komunikacijske kanale za stik z 
občinstvom. Dokler ne gre drugače, na spletu, ko bo 
mogoče v polni meri v živo, pa smo na to v vsakem 

trenutku tudi pripravljeni.«BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 8. marec, mednaro-
dni dan žena, zaokrožili s spletnim pogovorom, ki je potekal v 
prijetni družbi godbenic in mažoretk: Mire Šuler, prve godbeni-
ce Pihalnega orkestra Kapele, Sabine Kramar Rožman, dolgo-
letne flavtistke in članice upravnega odbora Pihalnega orkestra 
Kapele, ter Laure Pavlović, vodje strokovnega odbora in člani-
ce upravnega odbora dobovskih mažoretk. Pogovor ob razstavah 
»Od vaške godbe do pihalnega orkestra: Pihalni orkester Kapele 
1850–2020« in »20 let mažoretk Dobova« ter odstiranje zgodb 
godbenic in mažoretk je vodila direktorica muzeja Alenka Čer-
nelič Krošelj. Kustosinji Jana Puhar in Stanka Glogovič sta ob 
tem predstavili tudi štiri »ženske predmete« za izbor nove mu-
zejske zvezde: lončeno žensko figurico s pokrivalom, bronasto-
dobni amulet, nečke in kolo gospe Ive Stiplovšek, ki je bilo na 
koncu z velikim številom glasov tudi izbrano za peto muzejsko 
zvezdo.  R. R., vir: PMB

V družbi godbenic in mažoretk
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29. 
marec

PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15–12.45

KRMELJ 12.55–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

30. 
marec
TOREK

GOLEK 11.20–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

RAKA 17.25–17.55

31. 
marec
SREDA

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.00–10.00

OBREŽJE 10.30–11.00

VELIKA DOLINA 11.15–12.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 12.45–13.15

ČATEŽ OB SAVI 13.25–13.55

BUKOŠEK 14.10–14.55

1. 
april

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.00–10.00

JAGNJENICA  (1) 10.10–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.00–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

2. 
april
PETEK

KALCE-NAKLO 11.10–11.40

DOLNJA PREKOPA 12.00–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.35

6. 
april

TOREK

KRIŽE 11.00–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.45

ZDOLE 16.00–16.30

7. 
april

SREDA

OREŠJE 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

ŽUPELEVEC 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.30

DOBOVA 15.50–16.35

TRNJE 17.00–17.45

8. 
april

ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) * 13.45–14.30

12. 
april

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

13. 
april

TOREK

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.45

BRESTANICA (OŠ) 11.10–12.10

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.30

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

14. 
april

SREDA

VRHOVO (2) 8.00–8.30

SVIBNO  (2) 8.50–9.40

JAGNJENICA  (2) 9.50–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

15. 
april

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

19. 
april

PONEDELJEK

STARA VAS - BIZELJSKO 12.45–13.30

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.40–16.10

MALI KAMEN 16.20–16.50

ROŽNO 17.10–17.40

20. 
april

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.00

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 16.00–16.30

BREGE 16.45–17.15

DRNOVO 17.20–17.50

21. 
april

SREDA

GLOBOKO 10.20–11.20

MOSTEC 11.40–12.25

KAPELE 12.45–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

25. 
april

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.55

SOBENJA VAS 12.10–12.55

CERINA 13.45–14.30

SELA PRI DOBOVI 14.50–15.35* 
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V minulem letu so že v febru-
arju pod mentorstvom akad. 
kiparke Dragice Čatež Lapaj-
ne začeli z oblikovanjem male 
plastike iz bele šamotirane 
gline, a je slab mesec kasne-
je tečaj prekinil izbruh koro-
navirusa in posledično razgla-
šene epidemije. Začeta dela 
so dokončali takoj po sprosti-
tvi ukrepov v poletnih mese-
cih, sedem ljubiteljskih kipar-
jev društva pa je svoje plastike 
preko virtualne otvoritve pos-
tavilo na ogled pod naslovom 
Forma 20 v krški Dvorani v 
parku (razstavljavci: Branka 
Benje, Roman Blatnik, Joži-
ca Petrišič, Mihaela Prevej-
šek, Darja Veljković, Milena 

Volk, Stane Udvanc). »Po le-
tnem programu dela,« pravi 
Branka Benje, »smo v marcu 
začeli s tečajem slikanja z men-
torjem Jožetom Kotarjem, a 
ker nismo smeli obiskovati te-
čajev in delavnic, smo ustvar-
jali doma.« 

V zgodnji jeseni so v dveh sku-
pinah sicer nadaljevali preki-
njen tečaj, a so jih ponovno 
prehiteli ukrepi, kljub temu pa 
je v tehnikah slikanja na akril 
in olje nastalo lepo število li-
kovnih del, po eno delo 22 ude-
ležencev tečaja pa so ob pomo-
či JSKD OI Krško pod naslovom 
Barvna uvertura predstavi-
li v tiskani in spletni brošuri. 

Bogata bera krških likovnikov
KRŠKO – Čez dober mesec, 26. aprila, bodo v Društvu likovnikov Krško OKO dopolnili četrt stoletja inte-
resnega ljubiteljskega povezovanja in ustvarjanja. Slikarska sekcija društva šteje 37 in kiparska 20 članov, 
trenutno pa jih je v društvu aktivnih 40, pravi predsednica društva Branka Benje. 

Pred tem so že v mesecu maju 
z zamudo začeli s tečajem ab-
strakcije pri slikarki Jerci Šan-
tej, na platnih dimenzije 100 
x 100 cm pa so v tehniki kola-
ža predstavili mesto Krško in 
njegove znamenite osebnosti. 
Pod naslovom Krški kolaži je 
15 likovnikov razstavilo dela 
v mesecu avgustu (razstavljav-
ci: Darinka Asić, Branka Be-
nje, Nada Bizjak, Slobodan-
ka Čekrlić, Iva Gošek, Ivana 
Iskra, Petra Kampl Petrin, 
Primož Lapuh, Milena Mra-
ović, Špela Osojnik, Mihaela 
Prevejšek, Lidija Strle, Darja 
Veljković, Antonija Žener in 
Suzana Župančič). 

Konec maja so uspeli organi-
zirati nosilni projekt društva 
Ex-tempore Krško 2020, 15 
ljubiteljskih slikarjev društva 
ter članici iz LD Dobova in LD 
Mavrica iz Novega mesta pa je 
pod mentorstvom akad. slikar-
ja Janeza Kovačiča ustvarjalo 
na Velikem Trnu. Njihova dela 
so bila 24. septembra pod nas-
lovom Razgledi predstavljena 
v avli krškega hrama kultu-
re (razstavljavci: Nada Bizjak, 
Joži Brulc, Rosina Curhalek, 
Franc Češnovar, Mitja Grum, 
Ivana Iskra, Jože Jagrič, Mile-
na Mraović, Jožica Petrišič, Mi-
haela Prevejšek, Milena Rošto-

har, Vilma Siter, Jože Šterk, 
Stane Udvanc, Milena Volk, 
Jelka Zidarič in Suzana Zu-
pančič). Poleg navedenih raz-
stav je 23 članov slikarske sek-
cije v juniju predstavilo dela, ki 
so jih ustvarili v samoizolaci-
ji, razstavo pa so poimenova-
li Predah (razstavljavci: Darin-
ka Asić, Branka Benje, Roman 
Blatnik, Nada Bizjak, Franc Če-
šnovar, Stane Fabjančič, Iva 
Gošek, Mitja Grum, Ivana Is-
kra, Jože Jagrič, Petra Kampl 
Petrin, Primož Lapuh, Milena 
Mraović, Jožica Petrišič, Miha-
ela Prevejšek, Erika Puc, Mi-
lena Roštohar, Darja Veljko-
vić, Milena Volk, Lidija Strle, 
Jože Šterk, Stane Udvanc in 
Jelka Zidarič). Četudi nekoliko 
z zamikom, 7. julija namesto 
26. junija, so uspeli v društvu 
družno, pa vendarle v skladu z 
ukrepi, obeležiti svoj društve-
ni praznik – Štovičkov dan ali 
dan odprtih vrat društva, ko se 
je na skupni razstavi v Galeri-
ji Krško s svojimi deli predsta-
vilo kar 23 slikarjev in sedem  
kiparjev. 

Ne glede na razmere, pravi Be-
njeva, je lanskoletna bera ak-
tivnosti izredno bogata, saj so 
poleg že navedenih razstav 
člani slikarske sekcije s svoji-
mi deli 35-krat sodelovali tudi 

na 21 razstavah, ki so poteka-
le v organizaciji drugih izvajal-
cev, nekateri izmed članov pa 
so na njih prejeli vidna prizna-
nja in nagrade, in sicer Bran-
ka Benje zlato priznanje za so-
delovanje na državni tematski 
razstavi Oblo in Oglato, Mile-
na Roštohar mednarodno li-
kovno nagrado Najbolj izviren 
kurent na Ex-temporu Ptuj Kar-
neval, na njem sta  priznanje za 
sodelovanje prejela tudi Petra 
Kampl Petrin in Roman Blat-
nik; Milena Roštohar je prejela 
tudi veliko odkupno nagrado 
na Mednarodnem ex-temporu 
Piran, Jože Šterk priznanje za 
sodelovanje na 6. slikarskem 
Ex-temporu Mokronog-Trebel-
no, Petra Kampl Petrin, Erika 
Puc, Roman Blatnik, Stane Ud-
vanc in Stane Fabjančič pa so 
bili prejemniki bronaste pla-
kete na XX. Mednarodnem sev-
niškem likovnem shodu. Člani 
kiparske sekcije so osemkrat 
sodelovali na petih razstavah 
v organizaciji drugih organiza-
torjev, viden uspeh pa sta za-
beležila Roman Blatnik, ki je 
prejel zlato priznanje za sode-
lovanje na republiški tematski 
razstavi Oblo in oglato, Rudi 
Stopar pa 3. nagrado ter po-
sebno priznanje strokovne ko-
misije za najboljša umetniška 
dela na Mednarodnem kipar-
sko-slikarskem druženju For-
ma viva Makole-Dežno.

Tudi v letošnjem letu so si za-
dali vrsto društvenih aktivno-
sti. Pod vodstvom mentorjev 
nameravajo izvesti štiri sli-
karska ter dva kiparska izo-
braževalna tečaja, postaviti na 
ogled šest skupinskih likov-
nih in tri kiparske razstave, je-
seni samostojno razstavo čla-
na društva Franca Češnovarja, 
člani društva pa se bodo ude-
ležili tudi likovnih in kiparskih 
dogodkov, ki bodo potekali v 
organizaciji drugih izvajalcev.
 Bojana Mavsar

Predsednica društva Branka 
Benje

Takrat so jo lahko prikaza-
li samo na spletu, zdaj pa so 
glede na ugodnejše epidemi-
ološke razmere postavili prvo 
letošnjo razstavo na ogled tja, 
kamor razstave tudi spadajo – 
to je v dejanski prostor. Razsta-
vo, na kateri se z deli predsta-
vljajo Kristina Bevc, Tanja 
Kržan in Alenka Venišnik, 
si lahko ogledate v avli Uprav-
ne enote Brežice. V živo je na 
ogled izbor še preostalih gra-
fičnih del, ki so preteklo leto 
nastala v tehniki »slepega ti-
ska« na grafični delavnici pod 
mentorstvom likovne peda-
goginje Venišnikove, ki pravi: 

Prvič letos razstavljajo v živo
BREŽICE – Mednarodni dan žena so v Društvu likovnikov Brežice obeležili s postavitvijo razstave grafične 
skupine v okviru likovne sekcije društva pod nazivom Videti nevidno v živo. Spletna razstava ob kulturnem 
prazniku še mesec dni nazaj je bila le kratek uvod v tisto, kar so ustvarjalci pripravili na grafični delavnici 
v tehniki »slepega tiska«. 

»Slepi tisk je način globokega 
tiska, pri katerem matrico, ki je 
reliefno oblikovana (jedkana, 
izdelana montažno ali meha-
nično oblikovana), odtisnemo 

na papir brez 
nanosa barve. 
Papir zaradi ela-
stičnega pritiska 
filca prevzame 
obliko po matri-
ci. Zaradi tega je 
le-ta rahlo relie-
fno oblikovana 
in pridobi ’senč-
ne linije’, s po-
močjo katerih se 
kaže motiv. Gra-

fične odtise lahko še dogra-
dimo z risbo, kolažem, akva-
relom in tehniko pomičnih 
šablon; poudarek je predvsem 
na možnih variantah, ki nasta-

nejo na osnovi enega odtisa in 
s tem le-temu spreminjajo ob-
liko kompozicije in vsebinski 
pomen.« Poleg omenjene raz-
stave se v sejni sobi UE Brežice 
Bevčeva ob 8. marcu predsta-
vlja s svojo samostojno razsta-
vo slik z naslovom Cvetne aso-
ciacije, s katero nas popelje v 
domišljijski cvetni vrt. Njen 
osnovni motiv so nežne barve 
in čudovito cvetje s specifično 
lahkotno, a prefinjeno tehniko. 
Večino razstavljenih del ume-
tnica javnosti predstavlja prvič 
in znova potrjuje svoj odličen 
slog. 
 R. R./vir: DLB 

Razstava Videti nevidno v živo

Pod naslovom Zaznamovani čas bo nocoj v krški Dvorani 
v parku odprta prva letošnja skupinska razstava krških 
likovnikov. Na ogled bo do 20. aprila.
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najstarejši pri nas

Zgradili so ga Napoleonovi vojaki
PODBOČJE – Z zgodbami o najstarejših pri 
nas se od nesnovne dediščine (sevniške sa-
lamijade) selimo k (pre)malo znani zanimi-
vosti izpod Gorjancev – tročelnemu kamni-
temu mostu v Podbočju, ki je zavarovan kot 
tehniški spomenik.

Ko se peljete ali sprehodite skozi Podbočje, sre-
dišče obmejne krajevne skupnosti na najbolj 
južnem delu krške občine, se skoraj ne more-
te izogniti tročelne-
mu kamnitemu mo-
stu čez potok Sušica. 
Po izročilu naj bi bil 
zgrajen v času Ilir-
skih provinc (v za-
četku 19. stolet ja), 
zato mu domači-
ni rečejo tudi Na-
poleonov most, saj 
naj bi ga gradili in 
nato po njem kora-
kali njegovi vojaki. 
Most je, kot piše na 
že malce dotrajani 
tabli ob njem, edina 
tovrstna ohranjena konstrukcija v širši regiji. 
Razdeljen je na tri oboke, zgrajen pa iz kam-
nitih plošč ter blokov, ki oblikujejo vmesna 
stebra, ločne konstrukcije, opornike in kam-
nito ograjo z velikimi krovnimi ploščami. Pri 
njegovi gradnji so uporabili gradbeni material 
– rdečkast apnenec z več železa – iz bližnjega 
kamnoloma. Zelo dobro izdelano konstrukci-
jo dopolnjuje položaj vodnega korita, ki s ces-
to vzporedni tok vode, ki zadane v upornike in 
steno, skoraj pravokotno preusmeri v za nase-
lje varnejše območje. »Mogoče se vam zdi, da 
za to ni nobene potrebe, potok je nizek in po-
časen. Če pa bi bili v takratnem Svetem Kri-

žu 1. avgusta 1937, bi videli njegovo moč. Po-
tok je namreč hudourniški, tistega dne pa se 
je nad vasjo utrgal oblak in hiše so bile poplav-
ljene več kot meter visoko. Kramarjev stric je 
vso noč prebedel na vaški slivi,« pravi pozna-
valka lokalne dediščine in turistična vodnica 
Ivanka Černelič Jurečič. Potok je svojo moč 
pokazal tudi v letih 2014 in 2015, ko je ponov-
no poplavil dvorišča in hiše ob njem. Z mostu 
se proti jugu ponuja lep pogled na serijo iden-

tičnih mostov, zgra-
jenih med celovi-
to obnovo krajevne 
infrastrukture pred 
dobrim desetletjem.

Most je bil in je še 
vedno pomembno 
stičišče krajevnega 
dogajanja. Černelič 
Jurečičeva se spomi-
nja, da so otroci, ki 
niso smeli biti poleg 
na osrednjem kre-
sovanju na bližnjem 
griču Krču, na breži-

ni pod mostom zakurili svoj kres, pa tudi sicer 
so se tam družili in igrali. Dolga leta so ob njem 
postavljali tudi mlaj, a sedaj to ni več dovolje-
no. Fantje so se pred dekleti radi postavljali z 
vožnjo s kolesom po ograji mostu, dostikrat se 
je zgodilo tudi, da je na njem kdo po pijančeva-
nju kar prespal. Po njenem mnenju se doma-
čini dragocenosti mostu kar precej zavedajo, 
večji pomen tovrstnim lokalnim znamenitos-
tim v zadnjih letih dajejo tudi v osnovni šoli, 
vedno pa so nad njim očarani obiskovalci oz. 
turisti, ki si ga z veseljem ogledajo.

 P. Pavlovič

T. i. Napoleonov most čez Sušico z zvonikom cerkve 
sv. Križa v ozadju v soboto, 

27. marca 2021, 
od 7. do 12. ure. 

V pritličju obogatena ponudba 

s stojnicami. Vljudno vabljeni.
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Center Café bara Krško. Dar-
ja Žičkar iz bara Point nam je 
zaupala: »Ljudje prihajajo in 
malce je zmede, saj smo šte-
vilo miz zmanjšali, poleg tega 
je gostom težko dopovedati, 
da lahko za mizo sedijo le štir-
je. Sicer pa so ponovnega od-
prtja terase stranke vidno ve-
sele, veseli pa smo tudi mi, še 
posebej stalnih strank. Mi smo 
sicer obratovali tudi v času za-
prtja lokalov, ko smo nudili na-
pitke za na pot, moram reči, da 
domala v nezmanjšanem obse-
gu.« Patrik Podgrajšek iz kr-
škega lokala Kelly Caffe je po-
vedal: »Strank se je zvrstilo 
že kar lepo število, seveda pa 
imamo v uporabi le polovico 

miz, a boljše to kot nič. Bomo 
videli, kaj bo prineslo poizku-
sno obdobje, vsekakor pa smo 
strank veseli.«

Na odprtje teras so se prip-
ravili tudi v Sevnici. »Na tak-
šen dan, kot je današnji, smo 
gostinci čakali pet mesecev. 
Obisk je odličen, nad pričako-
vanji, kar pa samo potrjuje, da 
ljudem oseben stik veliko po-
meni. Žal smo zaradi zaprtja 
izgubili del prihodka, ena za-
poslena je še vedno na čaka-
nju, a verjamem, da bo epi-
demiološka slika dobra, tako 
da se bo lahko ekipa v strež-
bi povečala. Danes je 8. ma-
rec in tako kot vsa leta doslej 

dobi vsaka predstavnica než-
nejšega spola ob pitju kavice 
na naši terasi še en cvet,« je 
povedal Matej Govekar, naje-
mnik gostinskega lokala Špica 
v starem sevniškem mestnem 
jedru. V kavarni Kruhek so dan 
pred odprtjem, čeprav je bila 
nedelja, očistili teraso, razku-
žili stole in mize ter pričakali 
prve ponedeljkove goste. Le-
-ti so prišli s prvimi jutranji-
mi sončnimi žarki, nasmeja-
ni in zadovoljni ob osebnih 
stikih, čeprav ob upošteva-
nju priporočil preprečevanja 
širjenja koronavirusa. »Pred 
današnjim odprtjem terase, 
ki smo jo zaradi upoštevanja 
varnostne razdalje razširili še 
na del parkirnega prostora, 
sem bila rahlo skeptična. Mis-
lila sem, da so se navade ljudi 
spremenile, da se ne bodo od-
zvali v tolikšnem številu, kot 
so se. Prijetno je videti zado-
voljne goste, med katerimi je 
tudi nekaj stalnih,« je dejala 
lastnica kavarne Maja Kozo-
le Popadić in nadaljevala, da 
je izpad prihodka velik, vendar 
kljub vsemu manjši kot pri ka-
terem drugem gostincu, saj je 
v času zaprtja lokala pekarna 
delovala nemoteno. 

 B. Mavsar, S. Radi

Rebeka Dremelj zapela z Bepop na dan žena, skupina 
Pop Design predstavila novo skladbo, Nuša Derenda 
bega oboževalce. Tokrat preberite:

Na 8.marec oz. dan žena je na spletu pristala pesem, ki so jo 
zapele Rebeka Dremelj in članice nekdaj izredno popular-
ne najstniške skupine Bepop, tokrat v sestavi Ana, Tinka-
ra in Alenka (foto: arhiv izvajalca/Menart Records). Pesem 
nosi pomenljiv naslov Ženska, z besedilom pa se bo stri-
njal predvsem než-
nejši spol. Mame, 
žene, prijateljice, 
vse pa ženske – go-
nilne sila tega sve-
ta. »Ženska je bese-
da, ki zajema vse na 
tem svetu: je bit živ-
ljenja, utrip vsakda-
na, vse, kar je krhko 
in močno, subtil-
no in glasno, trdno 
in nežno hkrati. 
Bepop pa je ideal-
na kombinacija za to markantno in pomenljivo besedilo: 
dekleta, ki so bila vzor drugim puncam, so danes močne 
ženske, vsaka samosvoja osebnost, ki je pustila svoj pe-
čat – ne le v glasbi, ampak tudi širše v družbi,« je za me-
dije razmišljala posavska glasbenica, podjetnica in po no-
vem še blogerka. Dodajmo, da sta skladbo damam napisala 
serijska pisca glasbenih hitov Rok Lunaček in Krešimir 
Tomec.

Pop design (foto: arhiv izvajalca/Menart Records) v po-
mlad vstopa z novo skladbo Medena, za katero že sami pra-
vijo, da je vsekakor nekoliko bolj »pocukrana« od tega, kar 

smo po navadi od njih vajeni. Tudi tokrat se je pod bese-
dilo podpisal naš posavski rojak Miran Rudan, glasba je 
delo Matjaža Vlašiča, aranžma je napisal Krešimir To-
mec. »Med neštetimi prijavami na avdiciji za sodelovanje 
pri snemanju videospota smo izbrali Sanjo in Mateja, ki 
sta svoji vlogi tudi odlično odigrala, posebno pohvalo pa si 
vsekakor zasluži tudi slikar Roman Ferlinc, ki je tekom ce-
lotnega videospota slikal žensko – rdečo nit zgodbe. Spot je 
bil tokrat posnet na Goričkem v idiličnem ambientu apart-
maja,« dodajajo fantje. Pri legendarni skupine, ki sicer de-
luje že od leta 1985, srčno upajo, da bo nov glasbeni izde-
lek všeč poslušalcem: »Prvi odzivi so nenormalno dobri 
in zelo pozitivni, kar ekipi daje še večji zagon za naprej, za 
nove projekte, ki sledijo.« Ne nazadnje si je videospot, ki 
ga lahko poslušate na uradni Facebook strani skupine, na 
premierni dan ogledalo prek 20 tisoč ljudi! 

Posavska glasbena diva Nuša Derenda (foto: Instagram) je 
na družabnih omrežjih objavila fotografijo s šopkom cve-

tja, pod njo pa svo-
je sledilce vpraša-
la, ali uganejo, kdo 
jo je obdaril z diše-
čimi rožami, ter hu-
domušno dodala, 
da ji cvetja ni poda-
ril mož. No, dan kas-
neje je razkrila, da 
jo je presenetil mla-
di glasbenik Isaac 
Palma, ki se ga bos-
te spomnili iz šova 

Slovenija ima talent. Glasbenika sta nato še malce dražila 
sledilce ter jih spraševala, ali jo je mladi argentinski pevec, 
ki sicer že leta živi v Sloveniji, presenetil s šopkom zato, da 
bo Nušo peljal v njegovo domovino in spremljal kot njen 
osebni vodnik, ali pa morda zato, ker bosta posnela duet. 
Nam se druga možnost zaradi trenutne situacije s potova-
nji zdi precej bolj verjetna!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Urška Janc, Rovišče – 
dečka,

• Karmen Škoporc, 
Gabrijele – dečka,

• Maruša Dobnik Senica, 
Krmelj – dečka,

• Anja Fabijančič, 
Brestanica – dečka,

• Barbara Lapuh, Artiče – 
deklico,

• Anamaria Suša, Brežice – 
dečka,

• Urška Švigelj, Krško – 
dečka,

• Kaja Porle, Kladje nad 
Blanco – deklico,

• Irena Lazanski, Brežice – 
deklico,

• Karmen Klavžar, Bukošek 
– dečka,

• Barbara Pungerčar, 
Dolnja Prekopa – dečka,

• Fata Grošić, Krško – 
deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

poroke

• Uroš Prah in Ksenija 
Vranetič, oba iz Pavlove 
vasi,

• Jožef Kostrevc in Željka 
Jakopac, oba iz Brežic,

• Gregor Cvirn in Marina 
Sintič, oba z Rožnega,

• Kristijan Roškarič iz 
Podvinj in Veronika Kuhar 
iz Šempetra v Savinjski 
dolini.

ČESTITAMO!

SENOVO – Ne poznamo veliko 
ljudi, ki bi se v tej dobi življe-
nja še ukvarjali s športom. No, 
Dremljev Drago se še, pa še 
kako uspešno. Poverjenice KO 
RK Senovo smo ga ob njegovi 
90-letnici obiskale kar na bali-
nišču DU Senovo, kjer je s svojo 
ekipo treniral, mu čestitale za 
njegov praznik ter mu zaželele 
še mnogo zdravja in vitalnosti.
Drago Dremelj se je rodil 7. 3. 
1931 v Lučah, leta 1938 so se 
preselili na Senovo, kjer živi 
tudi dandanes. Izučil se je za 
elektrikarja, delal v Rudniku  
Senovo v vzdrževalni skupini, 
kasneje v Metalni je bil delo-
vodja. Že v mladosti se je veliko 

ukvarjal s športom, bil je nogo-
metaš, ribič, aktivno je sodelo-
val pri DKD Senovo in DU Seno-
vo, dandanes mu je pa v veliko 

veselje balinanje. Kot rečeno, 
še na mnoga leta, da bi ohranil 
svojo čilost in optimizem. 
 Vir: KO RK Senovo

Devetdesetletni balinar Drago

Slavljenec Drago Dremelj (z darilom v roki) s poverjenicami 
KO RK Senovo in balinarskimi kolegi

Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

V primeru odprtja morajo go-
stinci s čakanja na domu vpo-
klicati zaposlene in v tem 
primeru so lahko podvrže-
ni vračilu sredstev, ki jih pre-
jemajo na podlagi ukrepa za 
blažitev posledic covid-19. Do 
omenjenih sredstev so upravi-
čeni tisti delodajalci, ki bi jim 
po njihovi oceni prihodki v 
letu 2021 zaradi epidemije ali 
posledic epidemije upadli za 
več kot 20 odstotkov glede na 
leto 2019 oziroma 2020, zato 
so se za odprtje teras odločili 
predvsem gostinci v nakupo-
valnih centrih, ki lahko zara-
di sočasnega obiska prodajaln 
računajo na večji obisk med 6. 
in 19. uro.

»Na odprtje lokala smo čakali 
res dolgo, več kot pet mesecev. 
Veseli smo, da ponovno vidimo 
svoje goste, kaj pa bo prines-
lo to obdobje, bomo vsi skupaj 
še videli. Zjutraj in dopoldan 
je resda malo bolj hladno zu-
naj, zato več strank pričakuje-
mo v popoldanskih urah. Zad-
njo stranko lahko postrežemo 
ob 19. uri, saj mora biti terasa 
najkasneje do 19.30 prazna,« 
je pojasnila Irena Zakšek iz 

Spet živahne posavske terase
POSAVJE – Prejšnji ponedeljek, 8. marca, so se na podlagi sklepa Vlade RS, ki je to dovolil v Posavski in Ju-
govzhodni statistični regiji, nekateri gostinci odločili za odprtje teras in vrtov svojih lokalov. Po prvih oce-
nah se je za odprtje odločila manj kot polovica nosilcev gostinske dejavnosti, saj jih večina čaka, da mine 
poizkusno desetdnevno obdobje. 

Gostinske terase po vnovičnem odprtju privabljajo lepo 
število gostov (foto: B. M.).
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

SLAVKO PETAN
iz Piršenbrega

SPOMIN

Tvoji najdražji

Ne morem verjeti, 
da že 40 let nas gledaš z neba.

Pogrešamo te!

ALOJZIJA SLAVKA 
KOSTEVC

z Malega Vrha.

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

Pogumno si čašo sprejela,
grenkobo, gorje – vse za dobro si vzela.

S trpljenjem razvila si srčno dobroto,
ki vsem nam si jo dala za doto.

Te dni mineva žalostno leto, odkar je tiho odšla 
naša draga mama, stara mama in prababica

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu 
z lepo mislijo.

IVANA PILTAVER

SPOMIN

Pogrešamo te

Ko imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre, 

samo daleč, daleč je.

18. marca mineva leto dni, 
odkar nas je zapustila draga žena, mamica, 

mama, babica, tašča in teta

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, 
ji prižigate svečke in jo ohranjate v lepem spominu.

FRANC DULAR
iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča 18. 

SPOMIN

Žena Lojzka in tvoja Martina 

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni … 

Ostali so živi spomini. 
Z nami potuješ vse dni.

24. marca bo minilo 6 let, odkar naju je 
zapustil moj zlati tatko in ljubeči mož 

Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu 
in še naprej ohranjate spomin nanj. 

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

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

skozi vaš objektiv

»Ob sprehodu po naselju Svibno v radeški občini redno opa-
žamo vreče smeti v avtobusni postaji, ki se nahajajo poleg 
'ekološkega otoka'. Po hitrem pogledu v vreče se v njih vidi-
jo smeti iz plastike, papirja, tudi steklenice. Vse smeti, ki bi 
se jih dalo ločiti v zabojniku zraven avtobusne postaje. Čas je, 
da komunalna služba, ki jo plačujemo, da to ureja, začne svo-
je delo opravljati resno in taka dejanja prepreči. V Ljubljani 
smeti ne odvozijo, dokler niso ustrezno ločene. Nikakor pa te 
ne spadajo na avtobusno postajo,« je zapisal bralec Vane Urh 
ob priloženi fotografiji. Dodal je še, da tudi ob cestah redno 
opaža odpadne plastenke in pločevinke, včasih celo avtomo-
bilske gume, zato poziva vse, da taka dejanja opustijo in pre-
prečijo. »Imejmo čisto okolje. Hvala,« je zaključil.

Ali ste vedeli, da sta sosednji 
črki (v slovenski abecedi R in 
S), ena kot rojstvo, druga kot 
smrt, v sosledju črk v mnogih 
jezikih? Med drugim: rozhde-
niye – smert' (ruščina), nasci-
ta – morte (italijanščina), na-
issance – mort (francoščina), 
Tanjō – shi (japonščina),  na-
cimiento – muerte (španšči-
na) … V nekaterih jezikih je 
med črkama le za vdih ali iz-
dih medsebojnega razmika, 
četudi v življenju pretečejo 

desetletja ali manj: birth – de-
ath (angleščina), fødsel – død 
(danščina), jaiotza – heriotza 
(baskovščina) … Lahko bi poi-
skali še mnogo povezav, kakor 
tudi mnogo protislovij, pogo-
jenimi z začetkom in zaključ-
kom življenjske poti: prihod – 
odhod, kratko – dolgo, veselje 
– žalost, ne nazadnje tudi ta-
buiziranje in detabuiziranje 
smrti. Za slednje, da bi v druž-
bi spremenili odnos do umira-
nja in smrti, dali poudarek ka-
kovosti življenja tako v aktivni 
dobi kot tudi, ko se ta izteka, 
si ob osnovnem poslanstvu 
društva – spremljanju bolni-
kov in nudenju opore njihovim 
svojcem na domovih, v domo-
vih starejših in v bolnišnicah 
ter s programi žalovanja odra-

Dodajajo življenje dnevom
POSAVJE – Potem ko je v letu 1995 z namenom nudenja oskrbe hudo bolnim v zaključni fazi bolezni in nji-
hovim svojcem na domu onkologinja Metka Klevišar ustanovila Slovensko društvo Hospic, ima ta danes že 
11 podružnic. Za pokrivanje potreb na območju Posavja se ta nahaja v Novem mestu.

slih, otrok in mladostnikov pri-
zadevajo v hospicih. Območ-
ni odbor Dolenjska, Posavje 
in Bela krajina, s sedežem v 
Novem mestu, je s pretežnim 
delom brezplačnih društve-
nih programov preko prosto-
voljcev in strokovnimi delav-
ci v našem prostoru prisoten 
že skoraj polno desetletje. Psi-
hosocialno podporo umirajo-
čim, njihovim svojcem in žalu-
jočim nudi strokovna delavka 
Maja Žagar, ki je tudi zaposle-
na na odboru, v programe pa 
se vključuje še skupno 12 pro-
stovoljcev. Kljub epidemiji, kot 
nam je povedala Žagarjeva, so 
ob upoštevanju ukrepov na ob-
močju Posavja v minulem letu 
zagotavljali podporo in osebni 
stik skupno 25 uporabnikom, 
nekaterim med njimi po trik-
rat na teden skozi vse leto, po-
leg Žagarjeve pa se je v delo na 
našem območju vključevalo še 
pet prostovoljk. 

Prostovoljec – most med 
umirajočim in družino

Med prvimi hospicovimi pro-
stovoljkami na območju Po-
savja, ki so opravile v ta na-
men strokovno usposabljanje 
že v letu 2012, je tudi 40-le-
tna Mateja Kotar iz Leskov-
ca pri Krškem. Kot pravi, je k 
prostovoljnemu vključevanju 
spremljanja in nudenja pod-
pore umirajočim ni spodbudila 
osebna izkušnja, pač pa je za-
čutila potrebo, da želi dati svoj 
prispevek družbi in znotraj nje 
ranljivim posameznikom, zato 
se ob hospicu občasno vklju-
čuje tudi v delo in spremlja-
nje oseb s posebnimi potreba-
mi. »Kot prostovoljka hospica 
vstopam v družino  v obdob-
ju, ko se je z medicinskega vidi-
ka izčrpalo že vse razpoložljive 

oblike zdravljenja in ni več no-
bene možnosti za ozdravitev, 
pri čemer morajo tako spre-
mljan bolnik kot njegovi bliž-
nji svojci izraziti potrebo in so-
glašati z mojo prisotnostjo. Z 
drugimi besedami povedano, 
gre za druženje s posamezni-
kom, ki se mu zaključuje ži-
vljenjska pot, v kakšni obliki 
se ta odraža, pa je odvisno od 
tega, kakšne govorne in gibal-
ne sposobnosti še ima. Pri tem 
se prilagajam njegovim potre-
bam, naj si gre zgolj za pogo-
vor, sprehod, branje, petje, če 
si to želi, saj ne gre le za pope-
stritev časa osebe, temveč tudi 
za osmišljanje tega, za prizade-
vanja, da iztekajoči se meseci 
ali dnevi ne minevajo stihij-
sko, temveč kar se da kvalite-
tno. Pogosto imajo uporabniki, 
če se tako izrazim, nepredela-
na poglavja ali dogodke v živ-
ljenju, ki jih želijo še razčisti-
ti v moji prisotnosti, četudi si 
preko pogovora z menoj prav-
zaprav odgovarjajo sami sebi. 
Kot prostovoljka prevzemam 
vlogo zagovornika umirajo-
če osebe, saj povečini lažje 
vzpostavim z njo stik oz. pris-
luhnem njenim dejanskim že-
ljam, ker so svojci pogosto 
preveč prizadeti in čustveno 
vpeti ob dejstvu, da se njim lju-
bi osebi zaključuje življenjska 
pot, da bi lahko s posamezni-
kom odkrito spregovorili tudi 
o iztekajočem se času in smrti. 
Če bi ponazorila v prispodobi, 
sem most med uporabnikom 
in njegovo družino. Ko pravi-
loma vsem v podporo skupaj 
prebrodimo faze od zanika-
nja, jeze, nemoči, zatem tudi 
sprejemanja bližajočega se za-
ključka življenjske poti. Kot je 
slogan Hospica: Dodajamo živ-
ljenje dnevom.« 

V Posavju kmalu tudi skupina 
za žalujoče

Kot dodaja strokovna delavka 
na Hospicu Dolenjska, Posavje 

in Bela krajina Maja Žagar, so 
bili z območja Posavja v mi-
nulem letu ljudje vključeni v 
vse njihove programe: »Poleg 
spremljanja in žalovanja tudi 
na štiridnevni tabor za žalujo-
če otroke ter na mesečna Lev-
jesrčna druženja za otroke. »V 
prihodnjih tednih se v Posav-
ju odpira tudi skupina za žalu-
joče, ki se bo srečevala enkrat 
mesečno. Ko v človeku dozori 
želja in potreba, da v življenju 
stori korak naprej,« pravi Ža-
garjeva, »je dobro, da se obda z 
ljudmi, ki bodo njegovi sopot-
niki v tem procesu. Kot kažejo 
izkušnje s skupin za žalujoče, 
ki že delujejo v Novem mes-
tu, Črnomlju in Šentjerneju, 
je udeležencem izredno dra-
goceno, da so sprejeti v vsa-
ki svoji stiski, pa ne le v tem: 
skupina se med seboj lepo po-
veže in poleg žalosti je v njej 
prostora tudi za smeh in vese-
lje ter za bolj svetel pogled v 
prihodnost!« V novomeški po-
družnici so v času Miklavževe-
ga obdarovanja v lanskem de-
cembru obdarili tudi bolnike 
in vse zaposlene na covid od-
delku Splošne bolnišnice Bre-
žice, na širšem območju, ki ga 
pokrivajo, pa so v celotni akciji 
s paketki piškotov, priloženimi 
voščilnicami in dobrimi misli-
mi obdarili kar 1160 ljudi. Ali, 
kot še doda Žagarjeva:  »V zah-
valo zaposlenim za ves trud in 
za srčno podporo tistim, ki se 
soočajo z boleznijo.«
Ker dejavnost Hospica ni več 
sistemsko financirana, se v do-
ločeni meri financirajo iz ob-
činskih razpisov in razpisov 
s strani ministrstev ter tudi z 
donacijami. Ostala sredstva si 
mora društvo zagotoviti samo, 
zato poleg brezplačnih progra-
mov za ljudi v stiski izvajajo 
tudi izobraževanja za kolekti-
ve, za strokovno in zainteresi-
rano javnost, kar vključuje ko-
tizacijo za udeležence. 

 Bojana Mavsar

Hospicova prostovoljka Ma-
teja Kotar

KRŠKO – Študijska skupina UTŽO pri Ljudski univerzi Krško »Po-
hodi in ekskurzije« je že 9. oktobra 2020 šla na prvi pohod ob 
upoštevanju vseh zahtevanih ukrepov za čas epidemije. Žal nas 
je poslabšanje situacije prisililo, da smo že čez 14 dni pohodni-
ško življenje nadaljevali individualno. Malo smo si telefonirali, 
si izmenjevali novosti, se mimogrede srečali kje v Krškem. Da bi 
naredili korak naprej, smo se naučili tudi novega digitalnega ko-
municiranja in se našli decembra in januarja na spletu, kar nas 
je še posebno razveselilo. 
Zato, da bi še naprej ostajali v stikih, zaradi raznolikosti in za 
popestritev samotnih poti, smo se odločili za izziv v februarju 
2021. Naše prehojene kilometre bi zapisovali in poskušali sku-
pinsko prehoditi 500 km. Tako bi bili narazen, pa vendar skupaj. 
Zanimivo! In zelo dobro sprejeto. Kilometri so se začeli kopičiti, 
kmalu je bilo videti, da bomo cilj dosegli. Vsak si je našel kakšen 
svoj motiv, ki ga je spodbujal. Zmagali smo z rekordnim rezulta-
tom 2012 kilometrov!!! Nismo se dokazovali drug pred drugim, 
hoteli smo se le prepričati, da zmoremo. Odlična in neponovljiva 
izkušnja. Športni komentar udeleženke: »Bravo mi!« Ukrepi so 
se sprostili, mi pa smo spet skupaj na pohodih. Hodimo vsak te-
den, da bi nadoknadili zamujeno. Upamo, da bo tako tudi ostalo. 

 Zapisala: članica krožka/vir: LU Krško

Pohodniki UTŽO pri LU Krško
so ponovno aktivni
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

JOŽEFA OSTRELIČA
iz Gornjega Lenarta 20, Brežice,  

nazadnje stanujočega v Dolenji vasi 38, Krško,

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom in 
znancem za podarjene sveče, denarne prispevke in tolažilne besede. 
Posebno zahvalo namenjamo Onkološkemu inštitutu Ljubljana, dr. 
Martini Reberšek, bolnišnici Brežice, dr. Stojanovu in dr. Starčeviću, 
pogrebni službi Komunale Brežice, g. Mitji Stergarju za organizacijo 
pogreba, sodelavcem TPV Brežice za denarno pomoč, Cvetličarni 
Colarič za prekrasno cvetje, postavitev in sveče, PGD Brežice okolica 
za zadnji pozdrav, g. Milanu Kšeli za lepo opravljen obred. 
Ena velika hvala pa Domu upokojencev Brežice za skrb in nego v 
zadnjih dneh njegovega življenja.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal,
a v naših srcih nate

za vedno lep spomin bo ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, tete in sestrične 

ŠTEFANIJE – ANE ŠKOF
iz Brezine

se iskreno zahvaljujemo nujni medicinski pomoči Splošne bolnišnice 
Brežice za nudeno prvo pomoč, sorodnikom, sosedom za izročeno 
ustno sožalje in darovane sveče ter gospodu Borisu Kovačiču za 
fotografiranje. Posebno se zahvaljujemo gospodu župniku Milanu 
Kšeli za opravljeno pogrebno svečanost, pogrebni službi gospoda 
Leša in cvetličarni Tina za organizacijo pogreba. Hvala trobentaču in 
pevcem za ganljive pesmi.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše mame, 
stare mame in prababice 

MARIJE PODGORŠEK 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za darovane sveče, cvetje, denar in svete maše. Zahvala gre gospodu 
župniku Alojzu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za 
opravljene storitve, pevskemu kvartetu MJAV za lepo odpete pesmi, 
Nuklearni elektrarni Krško za darovano cvetje, sindikatu Kostaka za 
denarno podporo ter kolektivu kuhinje NEK za izrečeno sožalje in 
denarno podporo. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši dragi mami in 
jo pospremili k večnemu počitku.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

ZAHVALA

ANTONA ŠEPETAVCA
Ob boleči izgubi

Žalujoči: vsi njegovi    

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečena ustna in pisna sožalja ter denarno pomoč. 

Hvala pogrebni službi Žičkar in gospodu župniku Mateju za lepo 
opravljen obred.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu!

z Mosteca

ZAHVALA

JANKA ŠENKIŠA
Ob boleči izgubi našega dragega

Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sovaščanom Planine in Društvu upokojencev 
Raka za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala velja družini Cerovšek za nesebično pomoč ob 
njegovi bolezni.

Vsem še enkrat najlepša hvala.

s Planine pri Raki

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a na njega spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

JULIJANA AMON

22. februarja 2021 se je v 90. letu starosti 
od nas poslovila naša draga mama

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, 
ki ste se prišli poslovit od naše mame, nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in denarno pomoč. 
Hvala pogrebni službi podjetja Kostak, cvetličarni Lilija, župniku 
Janezu Turinku, hvala govornici Vlasti Moškon, pevkam za odpete 
pesmi in trobentaču, ki ste skupaj poskrbeli za lepo opravljeno slovo. 
Zahvaljujemo se tudi zdravnici Janji Zorko Kurinčič in patronažni 
sestri Slavici Molan, ki sta v času maminega bivanja pri hčerki Julijani 
skrbeli za njeno zdravje. Lepa hvala družini Medvešek za skrb in nego 
v letih, ko je mama živela pri njih. Hvala negovalnemu osebju Doma 
starejših občanov Krško za vso prijaznost in nego v zadnjih dveh letih 
njenega bivanja v domu. 
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni otroci

rojena Majerič, z Reštanja.

Draga mama, ker ena sama ljubezen si,
boš večno živela v naših srcih in med zvezdami.

ZAHVALA

ROZALIJA NOVOSEL
roj. Žnidaršič, iz Bukoška.

21. februarja se je v 88. letu starosti od nas 
poslovila naša draga, dobra mama

Iskrena hvala vsem, ki ste v teh, naših najtežjih dneh sočustvovali z 
nami, nam izrekli pisna in ustna sožalja in nas tolažili.
Posebna zahvala njeni osebni zdravnici dr. Teji Lipovšek-Motore, dr. 
Matjažu Poharju, med. sestrama Kseniji Zupančič in Zdenki Krnulc 
za vso pomoč v času njene bolezni.
Hvala pogrebni službi Leš za organizacijo in lepo izvedbo pogreba ter 
uresničitev maminih in naših želja, g. župniku Milanu Kšeli za lepo 
opravljeno pogrebno slovo, Cvetličarni Tina, Foto studiu Rožman, 
praporščakoma, pevcem Lavrencij in trobentačema Petelinc.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem in spoštljivem spominu.

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

Postala je nebo,
odšla je tam,

kjer nič več bolelo je ne bo.
Sedaj povsod vse tiho je,

nikjer več tople roke mamine.

Hčerki Rozika in Martina s svojimi

SPOMIN

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

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

Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo

IRENA LEVIČAR
iz Gorenje vasi.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

SPOMIN

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

14. marca je minilo leto, 
odkar je odšla od nas naša mama

Vsi njeni

PAVLA PAVLIČ
s Pokleka nad Blanco.

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate, postojite ob njegovem grobu, 
mu prižigate sveče in namenite kakšno lepo misel.

Te dni mineva 5 let, odkar te ni več med nami,

Vsi njegovi

JANKO SEVER
z Zdol pri Krškem.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

ZAHVALA

ROZALIJE – ZALKE RAČIČ

V sredo, 3. marca, smo se poslovili od naše 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli ustna in pisna 
sožalja, darovali za sv. maše in darove za cerkev. Hvala vsem, ki ste se 
prišli poslovit in jo pospremit na njeni zadnji poti. Hvala župnikoma 
mag. Janezu Žaklju in g. Robertu Smodišu za lepo opravljen cerkveni 
obred, g. Tinetu Kerinu za igranje na orgle med sv. mašo, pogrebni 
službi Žičkar pri organzaciji in izvedbi pogreba, ženskemu kvartetu 
za sočutno izvedbo in zapete pesmi, trobilnemu kvartetu za odigrane 
melodije. 

Hvala  vsem, ki boste postali ob njenem grobu in jo ohranjali v lepem 
spominu.

Kdor živi v spominih 
svojih bližnjih, nikoli ne umre.

Težko je slovo, 
a v večnosti se zopet snidemo.

iz Župeče vasi.

Žalujoči: vsi njeni

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

leg Doma upokojencev Breži-
ce. Tel.: 041 640 900

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Volkswagen To-
uran 2.0 TDi, letnik 2005, pre-
voženih 245.000 km, drugi la-
stnik, registriran do 9/2021, 
cena 3.100 €. Tel.: 070 848 863

KMETIJSTVO

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

ODKUPUJEMO KOSTANJEVE 
DROGOVE (za elektrogospo-
darstvo), dolžine 9-11 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor, tel.: 
041 865 596

Prodam sadike za živo mejo, 
gaber, 65 komadov, višina do 
1 m, cena 0,80 €. 
Tel.: 041 755 334

Prodam škropilnico Agrome-
hanika, 350 l, 8 m škropilna 

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

Prodam travnik, vinograd v 
podiranju, okoli 20 arov, na 
lepi lokaciji, Ivanjše–Kočarija. 
Tel.: 051 815 811

Ugodno prodam bival-
ni objekt in zidanico, malo 
vinograda, v okolici Krške-
ga. Tel.: 031 822 242

Prodam parcelo na lokaci-
ji Žejno–Sobenja vas v izme-
ri 44 a, z vrisano brunarico in 
nekaj sadja. Tel.: 040 745 248

Prodamo domačijo – hiša, 
dobro ohranjeno gospodar-
sko poslopje z velikim vrtom, 
Hrastje, k.o. Cerklje. 
Tel.: 031 818 273

Na Gornji Pirošici prodam tri 
travnike, 70 arov, ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Oddam oskrbovano stanova-
nje, primerno za dve osebi, po-
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ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

garnitura, nova črpalka, nove 
cevi s šobami! Odlično ohra-
njena, kot nova! 
Tel.: 051 338 819 

Prodam kibla hidravlični na-
kladalec Riko za gnoj ter pod-
vozje nakladalke, nemške pro-
izvodnje, in telička, 180 kg, 
bikec limuzin. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 284 604

Prodam zgrabljalnik sena De-
utz-Fahr, 280 cm, in tračni ob-
račalnik SIP 220. 
Tel.: 070 815 003

Prodam puhalnik in 15 m cevi, 
elektromotor 11 kw, 1450 
obratov ter trosilec umetne-
ga gnoja Ino. Tel.: 041 587 261

Prodam nerabljeno škropil-
nico Comet za škropljenje vi-
nograda ali sadovnjaka. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 875 702 
(po 18. uri)

Prodam hlevski gnoj ali zame-
njam za koruzo, ječmen ali sla-
mo, kupim pa ročni dognojeva-
lec za koruzo. 
Tel.: 031 306 072 

Prodam seno, nebalirano, 
cena simbolična. 
Tel.: 041 576 717

Prodam 10 m³ suhih bukovih 
drv. Krško, 60 €/m³. 
Tel.: 041 759 752 

Prodam dve močnejši žagi, 
manjšo prešo na kamen za ok-
ras, lupilec koruze, manjši mlin 
za koruzo in luščilec, 4 plati-
šča, vsa RHO. Tel.: 070 567 207

Prodam traktor TV 523, prve 
gume, dodatna oprema: hi-
dravlični volan, tritočkovna 
hidravlika, mulčer kladivar, 
kultivator – motikice in ježki, 
dvobrazdni plug, polnilna lini-
ja s filtri, cisterna, 600 l. 
Tel.: 041 652 714

Prodam večjo količino sena 
v kockah, hribovska kvaliteta. 
Cena po dogovoru, na količino. 
Tel.: 031 439 645

Prodam obračalnik, brane 
TV 730, nahrbtno motorno 
škropilnico Stihl, plug Slavo-
nec in hidravlično stiskalnico 
grozdja. Tel.: 051 242 140

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Drva se 
prodajajo čez celo leto. Anton 
Gošek s.p., Rožno 28, Brestani-
ca, tel.: 040 738 059

Prodam bukova in mešana 
drva, šivalni stroj Singer. Oko-
lica Brežic. Tel.: 031 415 574

Prodam 20 AŽ panjev, 10 sat-
nih, in 20 AŽ panjev s čebela-
mi. Tel.: 041 784 230

Kupim sadilec krompirja, tro-
silec hlevskega gnoja SIP in 
pajek SIP. Tel.: 030 998 658

Prodam izkopalnik krompir-
ja na tresala, plug Batuje 10 
za mali traktor, je dvobrazdni. 
Tel.: 040 775 985

Prodam kosilnico BCS 10, niz-
ka kolesa, sadilec koruze Olt, 
škropilnico Stihl SG 17. 
Tel.: 040 295 510

Prodam dvoredno sejalnico 
za koruzo Olt, lupilec za koru-
zo ter cisterne za vino 600 in 
400 l. Tel.: 031 727 045.

Prodam predelan konjski 
gnoj s prevozom, okolica Bre-
žic, ugodno. Tel.:  041 408 774

Na Čatežu ob Savi prodamo 
predelan konjski gnoj. 
Tel.: 070 119 581

Kupim traktor in traktorske 
priključke, dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Prodam ružilec koruze (kar-
dan), l. 2009, in nakladalko 19 
k, aluminij s kardanom, trak-
tor Štajer 4x4 kompakt 4065, 
l. 2014, 700 ur, je kot nov. 
Tel.: 041 233 834

Ugodno prodam priključke za 
traktor do 90 KM: rahljalnik, 
poljedelsko škropilnico 400 l, 
diskasto kosilnico 2,2 m, vrtav-
kasti obračalnik in zgrabljalnik 
Kone ter nakladalno prikolico 
19 ali 22 m3. Vse malo rablje-
no. Tel.: 041 243 343

Prodam nekaj novih ali rablje-
nih AŽ panjev in nekaj družin. 
Tel.: 031 501 801

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam ječmen in cisterno za 
vino, 300 litrov, ugodno. 
Tel.: 031 516 074

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušena, letnik 2020. 
Tel.: 070 709 767

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 561 130 

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si



Posavski obzornik - leto XXV, številka 6, četrtek, 18. 3. 2021 31OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (7/2021) bo izšla v 
četrtek, 1. aprila 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 25. marec 2021.

Prodam ječmen in brezhiben, 
lepo ohranjen traktor Ursus (l. 
1990, 2400 del. ur, s kabino, 
registriran). Tel.: 041 913 887

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

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam krompir desiree, 
seno, slamo v kockah, koruzo, 
grah, sejalnico za žita in molzni 
stroj. Tel.: 031 845 064

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

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

Prodam dva prašiča, težka 50 
kg, in dva prašiča, težka 100 
kg, ter modro frankinjo, 200 l. 
Tel.: 040 862 947

V okolici Dobove prodam dva 
težja prašiča in jedilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

Prodam odojke, bele, težke 
25–30 kg. Tel.: 040 389 015

Prodam dva prašiča, krmljena 
z domačo hrano, težka od 50–
55 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam prašiča, težkega 130–
140 kg. Tel.: 031 698 469

Prodam breje krave limuzin, 
so pregledane. Okolica Sevni-
ce. Tel.: 070 820 330

Prodam odojke, težke do 30 
kg, ter pujsa, težkega od 50 do 
60 kg. Tel.: 040 681 990

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 4 mesece, in prašiče od 
30–130 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam domače, očiščene pi-
ščance, cena 4 €/kilogram. 
Tel.: 070 313 927 

RAZNO 
Podarite sliko na lesu z ime-
nom in motivom patrona va-
šemu najbližjemu ob rojstnem 
dnevu, godu, krstu, obhajilu 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča, da bo
prodaja belih kilogramskih 

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

Senovo. Vsak četrtek prodaja 
enodnevnih belih piščancev.

Zbiramo naročila za 
bele težke kokoši, purane, 

race ter gosi.
Naročila sprejemano od 

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 2. 4.
Vsak delavnik so na voljo 

tudi rjave in grahaste jarkice 
tik pred nesnostjo.

Nudimo tudi prašiče.
031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji v začetku 
aprila. Rjave in grahaste 
jarkice pred nesnostjo 
si lahko priskrbite vsak 

delavnik, ob 16. uri.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Alojziju Pivku, Medvedje Brdo 24a, 
5275 Godovič. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) VESELI SVATJE – Zakaj si pustil me
 2. (4.) TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO – Naša špajza
 3. (2.) Skupina FALANT – Tu srce je doma
 4. (8.) Ans. ŠPADNI FANTJE – Tvoje ljubezni dotik
 5. (3.) Ans. RAUBARJI – Obvoznica
 6. (10.) Ans. VIKEND – Dovolj sva mlada
 7. (5.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Moj domači kruh
 8. (7.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA – Telefon
 9. (6.) BOŠTJAN KONEČNIK – Korona pojdi stran
 10. (-.) Ans. SPEV – Slovenec sem

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladi asi – A tebe ni

Kupon št. 563
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 20. 3. 2021, ob 20. uri

ali birmi. Na voljo več kot 400 
imen. Ivan Jurjevič s.p., Drašča 
vas 16 b, Zagradec. 
Tel.: 041 619 476

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

Kupim vse vrste jalovih 
krav za zakol, lahko tudi 
slabše reje, za dopitanje in 
za pašo, plačilo takoj. 
Tel.: 041 544 270

POHIŠTVO, OPREMA
Kupim star mizarski ponk, 
skrinje, kredence, omare, fo-
telje, vozičke, pez figurice in 
ostale stare predmete. 
Tel.: 031 878 351

Prodam skoraj novo otroško, 
fantovsko kolo, starost otroka 
med 4 in 8 let, ter prodam fan-
tovske kotalke, številka med 
28 in 32, cena 50 € ali po do-
govoru. Resni pokličite na tel.: 
040 237 023, ne bo vam žal.

STIKI
Dipl. ekonomist, star 40 let, 
preskrbljen, bi rad spoznal 
dekle, staro od 30 do 40 let, 
lahko mamico, za resno zvezo 
in prihod k meni na podeželje. 
Tel.: 041 331 582

Iščem žensko, visoke in moč-
nejše postave, za druženje ali 
resno zvezo z 68-letnim, dob-
ro situiranim gospodom. 
Tel.: 068 942 669

PODARIM
Podarim cca 1 m³ sekanca 
(lomljeni kamen). 
Tel.: 031 510 308

RADEČE – Kdor obišče kraj ob izlivu Sopote v Savo se v jas-
nem in sončnem vremenu z veseljem sprehodi po lepo ure-
jeni učni poti, poimenovani po slovanskem rečnem bogu Sa-
vusu, kjer je mogoče srečati prav nič plašne nutrije.

Nutrije, ki jih je mogoče videti na savskem rečnem bregu, spomi-
njajo delno na bobra in delno na velikansko podgano, a niti prib-
ližno niso rečne podgane – nutrija je glodavec in spada v vrsto 
bobrovk. Razliko med bobrom in nutrijo najlažje prepoznamo 
po repu: bobrov rep je debel in ploščat, nutrija ima tankega in 
dolgega približno od 30 do 45 centimetrov (podobnega podga-
njemu); kožuh ima rjave barve s slojem sive poddlake in velik 
gobček z oranžno rumenimi sekalci. Prvotno bivališče nutrij je 
Južna Amerika, od koder so jih konec 19. stoletja začeli uvažati 
v druge države ter jih gojiti na farmah za krzno; nekateri posa-
mezni osebki so pobegnili v naravo, rejci pa so jih začeli spušča-
ti v naravo po tem, ko je cena njihovega krzna drastično padla … 
Kako so nutrije našle svoje domovanje na bregu Save v Radečah, 
domačini ne vedo, a nutrije, ki se ne branijo koščka sadja ali ko-
ruznega storža, postajajo živahen del rečne brežine, kjer z vese-
ljem grizejo travo in jih pri tem opravilu bližina ljudi ne moti – 
ravno nasprotno, marsikatera se približa v upanju, da bo dobila 
kakšen posladek, čeprav njihovo krmljenje ni ravno najbolj za-
želeno.  S. R. 

Nutrije na rečnem bregu

Nutrija spada v vrsto bobrovk.

POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni par-
tner LAS Posavje, je 8. marca s strani Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi nove operacije za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
Posavje. Gre za projekt »Sveže, okusne, lokalne surovine na po-
savskih krožnikih« (akronim: »Sveže-okusno-lokalno«), katere-
ga prijavitelj je Center za podjetništvo in turizem Krško s par-
tnerji: Ribiška družina Kostanjevica na Krki, Društvo ljubiteljev 
suhomesnatih dobrot, Društvo kmetic Krško in Evrosad d. o. o. 
Cilj tega gastronomskega projekta je boljše povezovanje lokal-
nih ponudnikov in gostincev ter dvig prepoznavnosti značilnih 
posavskih produktov (vin, sadja, rib, mesa avtohtonih vrst živali 
itd.). Vrednost projekta je 112.965,13 evra, od tega je bilo odob-
reno sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja v višini do 82.635,28 evra. Zaključek projek-
ta je predviden do 30. 4. 2022.  P. P./vir: RRA Posavje

Potrjeno sofinanciranje za 
»Sveže-okusno-lokalno«

www.PosavskiObzornik.si
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Lahko bi trdili kaj drugega, lahko pa rečemo tudi tako: vse je ali ljubezen ali njeno umanjkanje. 
Ljubezen kot pozornost, kot volja, kot patos, kot hrepenenje, kot zaveza, kot naklonjenost, kot 
prijaznost in spoštljivost, kot vzhičenost, norost, kot zaupanje. Ali umanjkanje kot zanikanje, 
nemoč, izguba, jeza, bolečina, odveza, praznina, izgubljenost, strah. In v vrtincu njunih 
prepletanj ljudje kot proizvajalci in nosilci čustev. In zgodb, iz katerih čustva vznikajo. Zgodb, 
ki jih živimo tako v svojih intimah kot tudi v kolektivnih sanjarijah. Zgodb, ki jih beremo in 
v njih spoznavamo ali se prepoznavamo. Lahkotnih, zagonetnejših, krutih, upajočih. Vedno 
upajočih. Ljubezen je potemtakem upanje. Predvsem upanje, da bi našli sami sebe. In vedno 
se to zgodi, pa najsi to priznamo ali ne, preko Drugega, pa naj bo ta Drugi kdorkoli ali karkoli. 
V svet smo vrženi. Vrženi smo med druge in drugo od tega, kar naj bi v svoji najgloblji biti 
bili mi sami in kar bomo postali. Vsa pestrost in vsa drama, ki smo je na svoji poti deležni, pa 
je enačba z nič koliko spremenljivkami. In klišeji gor ali dol, vsaka zgodba je vselej unikatna, 
vselej vsakič znova živeta in doživeta. Literatura pa tisto magično polje, v katerem se, poleg 
tega, da v realnem življenju, prav tako porajajo bogate palete zgodb, podob in zvrsti. Navdušuje 
že sama njena pestrost. In vznemirljivost, polna – včasih prepolna – pričakovanja, ko z očmi 
vstopaš v novo knjigo, v novo pripoved, v nov ritem. In alkimija, če oz. ko se zgodi. Včasih pa se 
seveda tudi ne, ampak nič hudega, izberemo drugo knjigo, drugo pot. Vabljeni, da jih odprete, 
nova poglavja, nove knjige, nove poti. Knjižničarji Posavja vam v letošnji, že enajsti sezoni 
skupnega branja, kot vsa leta prej, ponujamo pester literarni nabor. Ta vključuje tudi zbirko 
slovenske avtorice, ki ste jo bralci spoznali že v njenih prejšnjih romanih in jo vzljubili, tokrat 
pa jo boste lahko prebirali v kratkih zgodbah z zbirnim naslovom

NOVE DEFINICIJE LJUBEZNI.
Brina Svit se bo o svoji zbirki in tudi o novi pripovedi, ki bo kmalu izšla pri založbi Goga, 

pogovarjala z Andrejem Hočevarjem, pesnikom in urednikom, 
na spletnem literarnem dogodku, ki bo javno dostopen 

22. marca 2021 ob 18. uri
na Facebook straneh Valvasorjeve knjižnice Krško, Knjižnice Brežice in Knjižnice Sevnica

ter na YouTube kanalih posameznih knjižnic.

Vljudno vabljeni k ogledu in branju.

Za knjižnice Posavja, Renata Vidic

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

Rut Zlobec je odraščala v 
Brežicah, kjer je obiskovala 
tudi osnovno šolo, ki je nosi-
la ime po bratih Ribar. Ko je 
bila prvošolka, je bila šola go-

stiteljica učenk in učencev iz 
takratne celotne Jugoslavije, 
ki so obiskovali osnovne šole 
z imenom omenjenih bratov. 
Takrat je na nekajdnevno bi-
vanje v njen dom prišla Milica 
iz srbskega kraja Begeč. Sreča-
nje je pustilo spoznanje, da je v 
življenju lepo deliti – tudi svoj 

Rut Zlobec, učiteljica slovenščine v Srbiji

V tujini slovenščina ni samoumevna, 
za vsako besedo se je treba boriti
BREŽICE, PIŠECE, NOVI SAD – Brežičanka Rut Zlobec že več kot desetletje živi v Srbiji, kjer poučuje slovenski jezik na narodnostno mešanem območju. Pri učen-
kah in učencih ter drugih članicah in članih slovenske skupnosti jo še vedno navdušuje globoka, trajna in srčna pripadnost slovenstvu, slovenskemu jeziku, tradi-
ciji, kulturi ... 

dom. »Ni neznancev, so samo 
ljudje, ki jih (še) ne poznamo,« 
pojasni in nadaljuje, da so Bre-
žice v njenih časih odraščanja 
»dihale večkulturnost«, a ne s 
projekti, temveč z življenjem. 
»Beseda ’tujec’ ni pomenila 
grožnje,« doda in še danes je 
globoko hvaležna vsem svo-
jim učiteljicam, učiteljem, so-
šolkam in sošolcem za trdne 
temelje znanja, sodelovanja, 
povezovanja, solidarnosti ... 
»Vedno, kadar jih srečam ali 
jih le od daleč vidim, se zame 
prižge Cankarjeva ’luč v oknu’ 
in skozi te vrstice prav vse in 
vsakega posebej objemam ter 
pozdravljam s hvaležnostjo in 
spoštovanjem,« nadaljuje po-
govor.

Po zaključeni osnovni šoli je 
Rut obiskovala pedagoško gi-
mnazijo v Celju ter kasneje 
pedagoško akademijo v Lju-
bljani. Po zaključenem študiju 
slovenščine in srbohrvaščine 
je nekaj let poučevala na Sred-
nji šoli za gostinstvo in turi-
zem v Novem mestu, nato pa 
skoraj dvajset let na OŠ Maksa 

Pleteršnika Pišece. Majhna va-
ška šola, tesno povezana z oko-
ljem, si je z ravnateljem Mar-
tinom Dušičem in kasneje z 
ravnateljico Nuško Ogorevc 
upala podpreti še tako neo-
bičajen projekt ter z izjemni-
mi sodelavkami in sodelavci, 
radovednimi učenci in starši 
ponesti ime Pišec v svet – tudi 
ob pomoči ostalih ustanov, še 
posebej brežiške knjižnice, ki 
mladim učencem slovenščine 
iz Srbije omogoča sodelovanje 

v raznih projektih, tudi v akci-
ji poletnega branja. 

»Ko sem začutila, da sem se na 
šoli v Pišecah nekako ’izpela’, 
sem se prijavila na razpis Mini-
strstva za izobraževanje, zna-
nost in šport RS za poučeva-
nje slovenščine v Srbiji. Pred 
odhodom v Srbijo so me prija-
telji, ki vedo, da sem vegetari-
janka, zaskrbljeno vprašali, kaj 
bom jedla v deželi čevapčičev, 
pleskavic ..., pa sem jih vpra-
šala, če verjamejo, da imajo v 
Srbiji tudi fižol, papriko, para-
dižnik, buče, sir in še kaj,« se 
nasmehne ter predstavi živ-
ljenje v nekdanji jugoslovan-
ski republiki, kjer živi in dela 
že več kot desetletje.

Slovenske kulturne 
skupnosti v Srbiji

»Na severu Srbije, v Vojvodi-
ni, živi 27 narodnih skupnos-
ti. Pokrajina, ki je jezikovno, 
versko in kulturno zelo razno-
lika, je zgled sožitja in sobi-
vanja,« pravi sogovornica ter 
doda, da je na filološki fakulte-
ti v Beogradu največji lektorat 
slovenščine na svetu, kjer vsa-
ko leto pride v stik s slovenšči-
no, slovensko kulturo in tradi-
cijo približno 1000 študentov. 
V Srbiji, kjer živi okoli 5000 
Slovencev oz. njihovih potom-
cev, deluje tudi 15 slovenskih 
kulturnih skupnosti oz. dru-
štev, njihova krovna organi-
zacija je Nacionalni svet slo-
venske skupnosti s sedežem v 
Beogradu. 

Posavska učiteljica pouču-
je slovenščino v Društvu Slo-
vencev (DS) Kredarica v No-
vem Sadu, kjer tudi živi, pa v 
DS Triglav Subotica, DS Emo-
na Ruma in DS Kula Vršac. 
»Imam 140 učenk in učencev, 
starih od pet do 80 let. Večina 
ima slovenske korenine, nekaj 
učencev pa obiskuje pouk za-
radi kakšne posebne poveza-
ve s Slovenijo, nekateri so bili 
rojeni v Sloveniji in so pred le-
tom 1991 ali po njem s starši 
prišli v Srbijo, nekateri imajo 
v Sloveniji sorodnike ali pa že-

lijo študirati ... Otroke za uče-
nje najprej navdušujejo starši 
ali stari starši, ko pa jih pelje-
mo na ekskurzijo v Slovenijo, 
kjer nekaj dni obiskujejo slo-
vensko šolo in bivajo pri vr-
stnikih, se zbudi notranja mo-
tivacija, domovina prednikov 
se jim zapiše v srce,« tke so-
govornica misli in poudari, da 
jo pri učencih in drugih članih 

slovenske skupnosti še vedno 
navdušuje  globoka, trajna in 
srčna pripadnost slovenstvu, 
slovenskemu jeziku, tradiciji, 
kulturi ... 

»V tujini slovenščina ni samo-
umevna, za vsako besedo se 
je treba boriti, da se vtisne v 
spomin, da se poveže z drugi-
mi besedami, da ’zapoje’,« na-
daljuje in predstavi delovanja 
društev Slovencev v Srbiji. »DS 
Kredarica v Novem Sadu že več 
let organizira Dneve sloven-
ske kulture z gosti iz Sloveni-
je in Srbije, ima odličen meša-
ni pevski zbor, moško pevsko 
skupino Fantje in narodno-za-
bavni ansambel. DS Kula Vršac 
vsako leto vabi na prireditev 
Naša slovenska potica, DS Tri-
glav Subotica priredi Mavrico, 
ustvarjalno srečanje najmlaj-
ših učencev dopolnilnega po-
uka slovenščine iz Srbije z vr-
stniki iz Slovenije ter srečanje 
slovenskih pevskih zborov iz 
Srbije z gosti iz Slovenije. DS 
Emona Ruma je dom za mla-
de bralce iz cele Srbije, ki se tri 
dni družijo ob branju sloven-
skih knjig z avtorjem iz Slove-
nije in se jezikovno bogatijo v 
različnih delavnicah ... V Gud-

urici, ki pripada DS Kula Vršac, 
živijo Slovenci, ki so v te kra-
je prišli po drugi svetovni voj-
ni iz Bele krajine, kjer je bilo 
med vojno veliko vasi popol-
noma požganih. Do leta 1955 
je bila v Gudurici slovenska 
šola, še sedaj pa so ohranjena 
imena ulic: Prešernova, Can-
karjeva, Gradnikova, Županči-
čeva in Ulica komandanta Sta-
neta,« našteva in se dotakne 
tudi  mednarodnega sodelova-
nja – povezovanja med srbski-
mi in slovenskimi osnovnimi 
šolami, ustanovami in društvi. 
»Tako na primer Društvo Kre-
darica Novi Sad že vrsto let 
razpisuje literarni natečaj, na 
katerem sodelujejo člani slo-
venskih skupnosti iz cele Srbi-
je, in vse prispevke objavi v bil-
tenu, nagrajeni ustvarjalci pa 
prejmejo simbolične nagrade 
na literarnem večeru v okvi-
ru Dnevov slovenske kultu-
re. Društvo Pleteršnikova do-
mačija Pišece s predsednikom 
Martinom Dušičem in sekci-

jo za stike s Slovenci po svetu 
omogoča našim rojakom s ce-
lega sveta brezplačno bivanje 
v Pleteršnikovi zidanici, kar je 
izjemno pomembno in dobro-
došlo predvsem tistim roja-
kom, ki v Sloveniji sorodnikov 
nimajo več in bi brez te mož-
nosti v matično domovino lah-
ko prihajali samo še kot turisti. 
V Pišece pa pridejo domov,« 
teče pripoved, v kateri se pri-
jetni spomini prepletejo s se-
danjostjo in ustvarjalnostjo, ki 
ne pozna meja.

»Prijatelji, ki prvič pridejo na 
obisk v Novi Sad, me običaj-
no vprašajo, če ne pogrešam 
naših gričev in planin. In tak-
rat odgovorim, da nikjer ne vi-
dim toliko neba kot tu, v voj-
vodinski nižini. Sonce pa itak 
sije za vse – doma in v tujini,« 
predstavi svoj pogled na življe-
nje v srbski Vojvodini ter vanj 
vključi še misel slovenskega 
pisatelja Lojzeta Kovačiča, ki 
pravi, da je jezik domovina, ki 
jo lahko vselej vzamemo s se-
boj. Ob tem postavi še retorič-
no vprašanje: »Koliko domovi-
ne nosi s sabo vsak od nas?« 
 Smilja Radi, 
foto: osebni arhiv Rut Zlobec

Rut Zlobec s publikacijo šol-
skih novic OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece za dopolnilni 
pouk slovenščine v sloven-
skih skupnostih v Srbiji

Skupina prevajalcev, članov Društva Slovencev Kredarica iz Novega Sada, z Rut Zlobec

Napis ’Ulica Prešernova’ v cirilici v srbski Gudurici,  kjer deluje 
eno izmed 15 slovenskih kulturnih skupnosti


