
SKOZI USTVARJANJE SPOZNAVALI PIŠECE – Otroci so naša prihodnost in slednje vsekakor drži tudi 
za najmlajše, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Ti so namreč spoznavali različne 
likovne tehnike in pri tem ustvarili številne umetnine na temo domačega kraja. Velja izpostaviti, da 
so ustvarjali tudi tisti najmlajši v vrtcu, ki so komaj dopolnili eno leto. Zanimivo je bilo videti, kako 
najmlajši doživljajo Pleteršnika, vaški mlin, pišeški grad itd., poleg tega so tudi sami fotografirali 
znamenitosti kraja in za en dan postali pravi fotografi, izdelali so med drugim tudi maketo Pišec (na 
fotografiji). Njihovi izdelki, ki bodo zbrani tudi v brošuri, so bili dva tedna razstavljeni na več lokacijah 
v kraju, tako da so bili na voljo za ogled tudi ostalim mimoidočim.  Foto: Rok Retelj
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Obeta se pester Jožefov vikend
KOPRIVNICA, BISTRICA OB SOTLI – S prihodom pomladi se v 
naše kraje ne vračajo le ptice selivke, ampak po dveh letih tudi 
številne tradicionalne prireditve. Pred nami je t. i. Jožefov vi-
kend, ki ga bosta popestrila sobotni koncert Tonija Sotoška 
»Pod domačim zvonikom« v Koprivnici (podrobnosti na str. 
7) in nedeljski Jožefov sejem v Bistrici ob Sotli. Na stojnicah 
se bodo predstavljale lokalne kmetije, drevesničarji, suhoro-
barji, rokodelci, vinarji, mogoče bo spoznati tudi delo doma-
čih in okoliških društev ter ostalih organizacij. Organizatorji 
obljubljajo tudi pester spremljevalni program s Kuhinjo pod 
kozolcem – zabavnim tekmovanjem ekip v kuhanju golažev, 
ustvarjalnim kotičkom za otroke in družine ter nastopom do-
mače godbe Orlica in ljudskih pevcev, na mopedih se bodo za-
peljali člani skupine Tomos tim Sokoli, v hostlu Gabronka bo 
na ogled razstava ljubiteljske slikarke Jožice Malec, pod šoto-
rom pa se bodo obiskovalci lahko zavrteli ob živi glasbi.  R. R.

AKTUALNO
Krško povzdignilo glas

proti spornemu 
kadrovanju 

Razrešitev dolgoletnega prvega moža GEN energije 
Martina Novšaka je bila povod za sklic izredne seje 
krškega občinskega sveta, na kateri so se enotno in 
odločno zavzeli za strokovno in nepolitično vodenje 
velikih energetskih družb, vodilni ljudje pa naj bodo 
doma iz Posavja.

Strani 2 in 3

Zakaj se je ogrevanje
na plin tako podražilo?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na zemeljski plin, so 
minulo zimo skozi znatno višje zneske na položni-
cah zelo čutila zvišanje nabavnih cen tega okolj-
sko sicer precej sprejemljivega energenta. Zakaj 
je tako, pojasnjuje direktor Komunale Sevnica, ki 
izvaja tudi plinovodno dejavnost, Mitja Udovč.
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Ela, Jakob, Jedrt in Maruša

Vrtnarski koraki v novi sezoni 

V novem vrtcu še oddelek več

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 31. marca.

Peter Požun, predsednik PD Lisca 
Sevnica:

Gore mi dajejo 
tisto, česar mi 
ljudje ne morejo
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Osrednji del sprejetega sklepa: 
Glede na veliko odgovornost za zagotavljanje varnosti pri 
obratovanju NEK in ostalih energetskih objektov, glede na ve-
like razvojne izzive energetike v Posavju in glede na zadnje ka-
drovske menjave v družbi GEN energija Občinski svet Mestne 
občine Krško od Vlade Republike Slovenije kot lastnika ener-
getskih objektov, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za 
okolje in prostor, Slovenskega državnega holdinga, Nadzorne-
ga sveta družbe GEN energija in od Upravnega odbora Agen-
cije za radioaktivne odpadke zahteva:
• da GEN energijo tudi v prihodnje vodi strokovnjak s pozna-

vanjem jedrske stroke in da se do naše zahteve opredelijo 
Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenski državni holding in 
Nadzorni svet družbe GEN energija; 

• da se mora pri kadrovanju v upravi družbe GEN energija 
upoštevati visoka strokovna usposobljenost kandidatov in 
poznavanje delovanja NEK, ki je srce današnje posavske 
energetike. Izgradnja NEK 2 je največji izziv slovenske ener-
getike pri prehodu v nizkoogljično družbo. Stabilna vodstva 
posavskih energetskih družb, z vodilnimi ljudmi iz Posav-
ja, so zagotovilo za varno in uspešno vodenje energetskih 
družb; 

• da se v okviru slovenskih energetskih družb v državni las-
ti, drugemu slovenskemu stebru energetike, GEN energiji, s 
sedežem v Krškem, tudi v prihodnje omogoči nemoten ra-
zvoj investicij; 

• da Vlada Republike Slovenije, Slovenski državni holding in 
Nadzorni svet družbe GEN energija sodelujejo z Mestno ob-
čino Krško in upoštevajo mnenja občine, ker sta nemoteno 
delovanje, predvsem pa razvoj energetike danes možna edi-
no ob strinjanju ljudi in lokalnih skupnosti, v katerih so lo-
cirani energetski objekti;

• da Občinski svet Mestne občine Krško soodloča pri ključnih 
vprašanjih dolgoročne uporabe jedrske energija, vključno z 
načrtovano izgradnjo NEK 2;

• strokovno in nepolitično vodenje energetskih družb, kot sta 
GEN energija in NEK;

• strokovno in transparentno vodenje projekta NEK 2 v okvi-
ru GEN energije v izogib šoštanjskega scenarija;

• da se skladno s predpisanim zakonskim rokom nemudo-
ma imenuje direktorja Agencije za radioaktivne odpadke 
in s tem omogoči nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo od-
lagališča NSRAO. 

Povod za sklic izredne seje je 
bila nedavna poteza Nadzor-
nega sveta družbe GEN ener-
gija, ki je 23. februarja razre-
šil dolgoletnega generalnega 
direktorja družbe Martina 
Novšaka, začasno oziroma 
do novega imenovanja pa je 
na mesto generalne direktori-
ce imenoval dosedanjo članico 
poslovodstva GEN mag. Gor-
dano Radanovič, nekdanjo 
direktorico brežiške občinske 
uprave. Na čelu GEN-ovih nad-
zornikov je sicer Ksenija Fle-
gar, v. d. direktorice Direkto-
rata za turizem na Ministrstvu 
za gospodarstvo, med njimi 
pa so še namestnica predse-
dnice Patricia Čular, direk-
torica brežiške občinske upra-
ve, Cvetko Sršen, predsednik 
uprave Telekoma Slovenije, 
mag. Jure Soklič, Veljko Flis, 
Gaber Kontelj ter predstav-
niki zaposlenih Samo Fürst, 
Marjanca Molan Zalokar in 
Rene Jeromel. Poteza je v mi-
nulih tednih povzročila precej 
razburjenja v širšem sloven-
skem, še zlasti pa v posavskem 
prostoru, kjer s(m)o občutljivi 
zlasti na kadrovanje v jedrski 
energetiki. 

Krško enotno: Pri kadrovanju v jedrski energetiki
mora biti strokovnost pred politično pripadnostjo
KRŠKO – Na ključna mesta v energetiki v Posavju naj se imenuje ljudi, ki so strokovno kompetentni in ki po možnosti izhajajo iz našega okolja – tako lahko na 
kratko povzamemo dokaj obsežen sklep, ki ga je Občinski svet Mestne občine Krško sprejel na 1. izredni seji v tem mandatu, na kateri je obravnaval kadrovske 
menjave v družbi GEN energija z vidika jedrske varnosti.

Večine povabljenih  
na sejo ni bilo

Krški župan mag. Miran 
Stanko je na sejo poleg občin-
skih svetnikov in svetnic po-
vabil tudi ministra za infra-
strukturo Jerneja Vrtovca, 
državnega sekretarja na Mini-
strstvu za infrastrukturo Bla-
ža Košoroka, predsednika 
uprave Slovenskega državne-
ga holdinga dr. Janeza Žlaka, 
Martina Novšaka in Gorda-
no Radanovič iz GEN energije 
ter članice in člane nadzorne-
ga sveta družbe GEN energija. 
Večina se jih je, kot je pred sejo 
povedal župan Stanko, opravi-
čila, prišla sta le Novšak in po-
slovni direktor GEN energije 
Danijel Levičar, pa tudi ne-
kaj zaposlenih v GEN energi-
ji, vključno s predstavniki za-
poslenih v nadzornem svetu. 
»Neudeležbo predstavnikov 
države jemljem kot nek aro-
ganten odnos oblastnikov do 
nas, ne jemljejo nas kot resne-
ga partnerja. Doslej je bila na 
izrednih sejah, ko smo govori-
li o energetiki, vedno zagotov-
ljena prisotnost relevantnih 
odločevalcev, tokrat pa ni bilo 

nikogar, vsi so imeli nekakšne 
izgovore, da se seje niso udele-
žili,« je (ne)odziv vabljenih ko-
mentiral Stanko.

Stanko: Politika si polašča 
vodenje

Župan je v 
daljšem uvo-
du v sejo po-
udaril, da 
mesto in ob-
čina Krško ter 
Posavje sobi-
vajo z jedrsko 
elektrarno že 

približno 40 let, v tem času 
pa se je zgodil cel niz dogod-
kov, ki so vplivali na varnost 
delovanja jedrske elektrarne 
in na percepcijo javnosti na 
prisotnost jedrskega objek-
ta v Posavju, predvsem pa šir-
še v Sloveniji in izven nje – od 
Černobila in osamosvojitvene 
vojne do Fukušime in procesa 
ustavljanja jedrskih elektrarn. 
»Ves ta čas sta lokalna skup-
nost in Jedrska elektrarna Kr-
ško gradili korektne in trans-
parentne donose in dodajali 
kamenčke v mozaik zaupanja 
v delovanje JEK. … Morda je 
zavedanje, kako velikega po-
mena je zaupanje v prisotnost 
JEK v prostoru, premajhno in 
je sprejemljivost s strani obča-
nov vzeta kot nekaj, 'kar pač je 
in vedno tudi bo',« je nadalje-
val in omenil številne posku-
se v zadnjih 20 letih, da bi to 
sprejemljivost okrnili in izni-
čili, od pritiskov na Sklad NEK, 
zavlačevanja gradnje odlaga-
lišča NSRAO, poskusa revizi-
je dogovorjenih finančnih pri-
spevkov JEK in Sklada lokalni 
skupnosti do izigravanja ob-
vez, danih ob umeščanju od-
lagališča NSRAO. Pri tem je kot 
zadnji poseg v sprejemljivost 
JEK v okolju izpostavil politič-
no menjavo vodstva družbe 
GEN energija. »Kar nas skrbi, 
je polaščanje vodenja s strani 
politike. Strokovnost in dol-
goročno načrtovanje, ki sta 
bila ves čas vodilo kadrova-
nja v JEK in GEN, bosta posta-
la manj pomembna. To bo dol-
goročno pripeljalo do manjše 
varnosti delovanja JEK in več-
je ogroženosti lokalnega pre-

bivalstva. V zadnjih desetih 
letih, po nesreči v Fukušimi, 
je bilo v varno delovanje JEK 
vloženo precej sredstev. Zgra-
jeno je bilo nekaj varnostno 
pomembnih objektov, izbolj-
šali so se protokoli in opravilo 
nešteto manjših izboljšav, vse 
v želji po čim večji varnosti de-
lovanja JEK. Levji delež take-
ga delovanja je bil pogojen s 
strokovnim in tehničnim pog-
ledom vodstva v prihodnost,« 
je poudaril Stanko.

Dvoršek: Ne zaupamo ljudem, 
ki jih ne poznamo

R a z p r a -
vo je odprla 
svetnica Ta-
jana Dvor-
šek (SMC). 
Kot je deja-
la, si Posavci 
na nek način 
'lastimo' GEN 

in jedrsko elektrarno: »Ima-
mo vso pravico, da mislimo 
in zahtevamo, da se nam oko-
li vsake malenkosti polaga ra-
čune. Ker konec koncev imeti 
v neposredni bližini jedrsko le 
ni hec. In glede na to, kako se 
je trenutna vladajoča garnitu-
ra odzvala na udeležbo na tej 
seji, je za njih najbrž vse hec, 
cilj vsega tega pa le politično 
kadrovanje in korupcija. … Ne 
zaupamo nastavljenim ljudem 
in jih ne poznamo. Konec kon-
cev si jih niti ne želimo. Kdo nas 
bi bolje in varneje vodil skozi 
celotno umestitev drugega blo-
ka kot gospod Novšak, gospod 
Rožman, gospod Golob, gos-
pod Levičar? To so ljudje, ki jih 
poznamo, jim zaupamo, kjer se 
ne sprašujemo o korupciji ne o 
varnosti, ki so se s svojim de-
lom v energetiki že dokazali in 
si tudi zaradi tega zaslužijo za-
upanje. … Pa trenutno sprem-
ljamo ogromno vpletanje poli-
tike v upravljanje te družbe in 
v kadrovanje. Kadrovanje lju-
di, ki, če bi bili samo malo sa-
mokritični, nikoli ne bi prev-
zeli teh funkcij, ker za njih 
dejansko niso usposobljeni. In 
imamo politično botrstvo kan-
didatov, s tem pa celotno ener-
getiko izpostavljamo visokim 
korupcijskim tveganjem, odlo-

čanjem, ki niso v skladu z inte-
resi družbe, in urejanju poslov, 
služb in funkcij strankarskim 
prijateljem.« Po njenem mne-
nju vse kaže na to, da bo »mes-
to generalnega direktorja za-
sedel nekdo, ki bo najprej imel 
nalogo poiskati material za po-
litiko proti gospodu Golobu in 
ne, kako uspešno ali še uspe-
šneje voditi GEN, če ga je to 
sploh mogoče še uspešneje vo-
diti. Nato se bo začelo odpušča-
nje, sedež se bo preselil v Lju-
bljano, denar, ki je namenjen 
drugemu bloku, se bo porabil 
za financiranje drugih stvari in 
reševanje HSE-ja.«

Šiško: Opraviti imamo  
s strašnim pohlepom

Občinski sve-
tnik in hkra-
ti poslanec 
v državnem 
zboru Dušan 
Šiško (SNS) 
je menil, da 
bi izredno 

sejo občinskega sveta mora-
li sklicati že prej. »Pravzaprav 
sem to tudi že govoril v Lju-
bljani takrat, decembra mese-
ca, ko so začeli govoriti, da je 
treba menjati našega direktor-
ja, gospoda Martina. Velikokrat 
sem jim povedal: Ne segajte v 
kačje gnezdo, predvsem pa ne 
pošiljati v Krško kakšnih 'brez-
veznežev', ker tega Krčani ne 
bomo dopustili. V preteklo-
sti smo takšne igre že prepre-
čili, sedaj pa se je to zgodilo, 
žal, tudi, ne morem druga-
če reči, kot s pomočjo doma-
čih izdajalcev,« je dejal. Sicer 
pa po njegovih besedah druž-
bo, ki ima v upravljanju nuk-
learko, trenutno »vodi ženska, 
ki je bila 20 let bančna usluž-
benka in še dobro leto vodila 
nekaj pisarn v brežiški občini. 
To imamo namesto izkušene-
ga jedrskega strokovnjaka, ki 
je veliko let delal v komandni 
sobi, se pravi, da je upravljal 
nuklearko, namesto človeka, 
ki je leta 2000 vodil zamenja-
vo uparjalnikov, ki so eni naj-
bolj vitalnih delov nuklearke. 
Nič nimam proti ženskam. Na-
sprotno, še zadovoljen bi bil, če 
bi na tem mestu imeli kakšno 
usposobljeno osebo. In zelo 
verjetno je, da bo to bančno 
uslužbenko kmalu, ko se bodo 
v Ljubljani končno 'zlizali', na-
domestil kakšen pravnik ali pa 
zdravnik. … Mislim, da imamo 
opraviti s strašnim pohlepom, 
ki nima meja. Mislim, da se ne-
katerim v Ljubljani ob omembi 
GEN energije prikazuje projekt 
drugega reaktorja in ogromen 
kup denarja. Pri tem pa niti ne 
pomislijo, ali sploh ne vejo, s 
čim imajo opravka. Ne bi se ču-
dil, če bi se lotili tudi same nu-
klearke, če jim bi to zagotavlja-
lo, da bi lažje prišli do denarja 
za svoje 'mutne' posle.« Pouda-

ril je, da je treba proti takšne-
mu početju zelo glasno prote-
stirati in povedati, »da drugega 
reaktorja v Krškem ne bo, če 
se bo oblast, takšna ali drugač-
na, tako igrala z nami«. Za ko-
nec je še enkrat omenil »izda-
jalce, tako iz krške občine kot 
iz sosednje, kjer so očitno zelo 
prizadeti, ker so se prepoz-
no spomnili vložiti predlog za 
pridobitev statusa mestne ob-
čine. Zdaj pa so naenkrat neka-
teri, predvsem pa gospa, ki je 
pripravljala njihove postopke, 
močno užaljeni, ker je nam, Kr-
čanom, to uspelo. In se mašču-
je z glasovanjem na tak način.« 

Bogovič: Martin Novšak  
je kolateralna škoda

N e k d a n j i 
d o l g o l e t  n i 
krški župan, 
zdaj pa ob-
činski sve-
tnik in evrop-
ski poslanec 
Franc Bogo-

vič (SLS) je dejal, da posavska 
energetika temelji na zaupa-
nju v ljudi, ki vodijo te objek-
te: »Ti ljudje so z visoko stro-
kovnostjo zagotavljali tudi 
sprotne obnove teh objektov, 
modernizacije in znali vedno 
najti tudi soglasje in dogovor 
z lokalno skupnostjo. To, kar 
se sedaj počne, je za moje poj-
me zelo nesprejemljivo. Gre za 
kadrovske zamenjave. Menim, 
da je Martin Novšak na nek na-
čin kolateralna škoda državnih 
sporov okoli GEN-I-ja, bojim 
pa se, da tudi na dolgi rok lah-
ko na takšen način izgubimo 
zaupanje in pa korekten od-
nos in sodelovanje posavske 
javnosti do energetike. Kar pa 
bo v prihodnje nujno glede na 
to, da ima Slovenija zelo velike 
izzive za prehod v nizkoogljič-
no družbo in ravno investici-
je, ki so pri nas napovedane, od 
dokončanja verige hidroelek-
trarn na spodnji Savi, gradnje 
sončnih elektrarn in ne nazad-
nje umestitve drugega bloka 
jedrske elektrarne, potrebu-
jejo odlično sodelovanje lo-
kalne skupnosti, energetskih 
objektov in države. Neupošte-
vanje stališč lokalne skupnos-
ti je pri tem lahko usodno za 
razvoj energetike v Sloveniji in 
posavskem prostoru.« Na pod-
lagi dolgoletnih političnih iz-
kušenj je dodal, da so tovrstni 
'boji' potekali z vsako vlado, ki 
je bila na oblasti, »ker je vsa-
ka videla v posavski energetiki 
veliko denarja, dobro plačanih 
služb, ne pa velike odgovorno-
sti in tega, kaj ta energetika za 
Slovenijo pomeni«, boji pa se, 
da se bodo takšni poskusi ka-
drovskih menjav nadaljevali. 
»Če želimo videti, kaj se zgo-
di, ko politika dokončno vdre 
v energetiko, ni treba iti dlje 
kot do Šoštanja in nesrečne-

Krški občinski svetniki in svetnice na izredni seji o kadrovskih 
menjavah v energetiki

Župan mag. 
Miran Stanko

Dušan Šiško

Tajana 
Dvoršek

Franc Bogovič
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SEVNICA – V včerajšnjem popoldnevu se je na 29. redni seji 
sestal sevniški občinski svet in med 17 točkami dnevnega reda 
obravnaval tudi nekaj prostorskih aktov, in sicer predlog OPPN 
za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bau-
tin, tržnice in javnega parkirišča ter predlog odloka o OPPN za 
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti. Vodja MI – SPO Mar-
tin Cerjak je predstavil letno poročilo o delovanju medobčinske-
ga inšpektorata ter podal oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti v sevniški občini za lansko leto. Predsednik Nadzorne-
ga odbora Občine Sevnica Alojz Guček je predstavil delo ome-
njenega organa za leto 2021 ter letni program in finančni načrt 
za leto 2022. Prisotni so se seznanili tudi z oskrbo s pitno vodo 
v občini, v kateri 34 javnih vodovodov oskrbuje s pitno vodo 
14.765 (84,5 %) občank in občanov. Komunala Sevnica upravlja 
z 11 javnimi vodovodnimi sistemi, ostali so lokalni javni vodo-
vodi. Na vseh sistemih je za zagotavljanje skladnosti pitne vode 
vpeljan notranji nadzor po sistemu HACCP in v okviru tega so 
določene tudi mejne koncentracije klora, katerega vsebnost se 
redno nadzira. Več s seje v novi številki časopisa.  S. R.

Spremembe in dopolnitve OPPN

Kot je pripravljajoči se odlok o 
podelitvi koncesije za obdobje 
petih let za oskrbo zapuščenih 
živali obrazložil vodja oddelka 
za gospodarske dejavnosti An-
drej Sluga, bo morala Mestna 
občina (MO) Krško podeliti 
koncesijo za zavetišče za oskr-
bo zapuščenih živali do sredi-
ne meseca oktobra letos. MO 
ima letos v ta namen že skle-
njeno pogodbeno razmerje z 
Meli centrom Repče iz Treb-
njega, saj na območju občine 
ne deluje noben subjekt s to 
dejavnostjo, zavetišči v Breži-

Zavetišče bo po novem obvezna javna služba
KRŠKO – Občinski svet Mestne občine Krško se je 10. marca na 30. redni seji seznanil z osnutkom odloka o podelitvi koncesije za zavetišče za zapuščene živali, ki 
je po spremenjenem zakonu o zaščiti živali opredeljeno kot obvezna lokalna gospodarska javna služba na območju posamezne občine.

cah in Sevnici pa ne sprejema-
ta zapuščenih živali iz drugih 
občin, saj so njune kapacitete 
sprejema živali omejene oziro-
ma so te neprestano zapolnje-
ne. Po dikciji, da je zagotovitev 
zavetišča lokalna zadeva jav-
nega pomena, s tem pa opre-
deljena kot javna služba, mora 
biti na vsakih 800 registriranih 
psov v občini zagotovljeno eno 
mesto v zavetišču, v central-
nem registru psov pa je bilo 
konec meseca novembra 2021 
na območju občine vpisanih 
3651 psov, kar pomeni, da bo 

morala občina zagotoviti 4,5 
mesta v zavetišču. Javna služ-
ba bo zagotavljala sprejemanje 
prijav o zapuščenih živalih, ve-
terinarsko pomoč zanje, ulov, 
prevoz, namestitev in oskrbo 
v zavetišču, iskanje skrbnikov 
oz. prodajo ali oddajo novim 
skrbnikom ter označevanje in 
registracijo zapuščenih živali v 
skladu s predpisi. MO Krško bo 
za izvajanje dejavnosti morala 
v občinskem proračunu zago-
toviti okvirno 30.000 evrov. 

V Brestanici bo avtopralnica

Svetniki so potrdili tudi sklep 
o lokacijski preveritvi za omo-
gočanje začasne rabe prosto-
ra na območju Brestanice. Ta 
se nanaša na območje sose-
ščine družbe DS Smith oz. na 
prostoru nasproti brestani-
škega bazena, na katerem je 
predvidena postavitev manj-
še samopostrežne avtopralni-
ce s pripadajočimi parkirišči 
za pranje vozil. Zaradi mon-
tažne zasnove avtopralnice bo 
slednjo mogoče z omenjene 
lokacije tudi prestaviti. Mon-
tažna avtopralnica bo omo-
gočala prebivalcem Brestani-
ce samopostrežno pranje vozil 
v neposredni bližini njihovega 
bivanja. Območje, predvide-
no za postavitev avtopralni-
ce, je sicer v veljavnem zazi-

dalnem načrtu opredeljeno 
kot območje obrtno-trgovske-
ga mini centra oziroma parki-
rišč v funkciji centra. Prav tako 
so soglašali k novi sistemiza-
ciji delovnih mest v vrtcih Kr-
ško in Podbočje, v katero bo 
treba na podlagi ocene stro-
kovne skupine za dva vključe-
na otroka v predšolsko varstvo 
in vzgojo zagotoviti dodatno 
strokovno pomoč socialnega 
in rehabilitacijskega pedagoga. 
Svetniške podpore je bil dele-
žen tudi načrt izvedbe kultur-
nih dejavnosti v letu 2022, za 
kar je v občinskem proračunu 
namenjenih 5,6 mio evrov in 
letni program izobraževanja 
odraslih, katerega izvajalec 
je Ljudska univerza (LU) Kr-
ško. Po besedah vodje oddel-
ka za družbene dejavnosti Pe-
tra Planinca bo proračun LU 
kril materialne stroške v višini 
nekaj več kot 11.000 evrov, za 
izobraževalne programe (Uni-
verza za tretje življenjsko ob-
dobje, Teden izobraževanja za 
trajnostni razvoj, splošni izo-
braževalni programi za odra-
sle, študijski krožki, šola za 
starše, Teden vseživljenjskega 
učenja in prireditve ob TVU, za 
financiranje Večgeneracijske-
ga centra Posavje ter za izobra-
ževalne programe za Rome) 
pa namenil nekaj prek 81.000 
evrov sredstev.  

Poročili nadzornikov  
in inšpektorata

Člani občinskega sveta so se 
med drugim seznanili tudi s 
poročilom o delu Nadzornega 
odbora (NO) MO Krško v letu 
2021 ter z letnim poročilom o 
delu Medobčinskega inšpek-
torata – Skupnega prekrškov-
nega organa (MI-SPO) petih 
posavskih občin ter z oceno iz-
vajanja občinskega programa 
varnosti. Poročilo NO MO Kr-
ško je predstavil njegov pred-
sednik Janez Kerin, ki je med 
drugim povedal, da sta trenu-
tno v izvedbi še dva nadzora, 
in sicer nad izgradnjo kana-
lizacijskih omrežij na obmo-
čju MO ter nadzor nad delova-
njem Športne zveze Krško in v 
zvezo s tem porabo proračun-
skih sredstev. Zaključki obeh 
nadzorov (o predhodno izve-
denih nadzorih smo že pisali v 
Posavskem obzorniku v okto-
bru 2021, op. p.) naj bi bili zna-
ni do konca meseca junija letos. 
Sicer se je NO, ki ga poleg Ke-
rina sestavljajo še Davorin Di-
mič, Irma Marolt, Zlata Gaj-
šak Požgaj, Ani Nuša Masnik, 
Damjan Reberšek in David 
Slivšek, v minulem letu sestal 
na petih sejah. Vse seje so bile 
sklepčne, je povedal Kerin, če-
tudi je zaskrbljujoče, da se še 
nobene seje do sedaj ni udele-

žil en član NO (kot smo preveri-
li v zapisnikih sej, se jih ne ude-
ležuje David Slivšek, op. p.). V 
poročilu o delu MI-SPO je nje-
gov vodja Martin Cerjak pove-
dal, da so aprila lani zaposlili še 
enega redarja, ki je opravil tudi 
vsa predpisana usposabljanja. 
Redarstvo je opravljalo nad-
zore nad posegi na občinski 
lastnini, raznimi oblikami van-
dalizma, nad lastniki psov pri 
odstranjevanju iztrebkov, nad 
neustreznim odlaganjem od-
padkov v naravi, odstranjeva-
njem neregistriranih vozil, mi-
rujočim prometom, izvajalo 
kontrolo hitrosti vozil idr. Na 
področju mirujočega prometa, 
prekoračitve omejitev hitrosti 
ter kršitev druge prometne si-
gnalizacije so zabeležili na ob-
močju MO v minulem letu 647 
prekrškov, 447 glob je bilo pla-
čanih, ob tem so kršiteljem iz-
rekli tudi 162 opozoril. V zvezi 
z nadzorom mirujočega pro-
meta je svetnik Jože Olovec 
predlagal, da se tudi na obmo-
čju modrih con na Vidmu pos-
tavi parkomat, Janez Barbič 
pa na divje odlagališče pri Ma-
lem Podlogu, ki ni problematič-
no le z vidika odlaganja odpad-
kov, temveč kvari tako videz 
naselja kot tudi kazi podobo 
širšega območja, saj je vidno 
tudi z avtoceste. 
 Bojana Mavsar

ga TEŠ 6, kjer so se dejansko 
politiki vseh vrst izmenjava-
li v vodstvu objekta in te in-
vesticije in imamo na koncu 
fiasko z njim, kot smo mu pri-
ča. Pomembno je, da so ljudje, 
ki vodijo energetske objekte, 
strokovno kompetentni in da 
bivajo v tem prostoru,« je zak-
ljučil Bogovič.

Zajc: Ne pozabimo na ARAO

Podporo pre-
d l a g a n i m 
sklepom je 
izrazil tudi 
svetnik Aleš 
Zajc (SMC), 
je pa opozo-
ril še, da 28. 

marca poteče mandat doseda-
njemu direktorju ARAO. »25. 
januarja je bil zaključen raz-
pis, danes smo 14. marca in 
direktor še ni izbran. Očitno 
gremo po isti poti, kot je pot 
GEN-a. Sam sem bil kot član 
Komisije za spremljanje izgra-
dnje odlagališča v zadnjih šti-
rih, petih letih zelo zadovoljen 
z dosedanjim direktorjem. Vidi 
se, da se je direktor trudil, da je 
poskušal stvari reševati. Sedaj 
smo že blizu pridobitvi grad-
benega dovoljenja in zadeva 
se je ustavila in bo stala še ne-
kaj časa. Moramo se zavedati, 
da bo s tem datumom močno 
okrnjeno delovanje ARAO, ne 
bo podpisnika in podobno, kar 
bo spet za nekaj časa zausta-
vilo izgradnjo odlagališča,« 
je povedal. Omenil je še seli-
tev sedeža ARAO v Krško, kar 
podpira, a je opozoril, da se »ta 

selitev izvaja na silo in v nepri-
merne prostore« (šlo naj bi za 
prostore Sklada NEK), medtem 
ko imamo še vedno protokol, 
na podlagi katerega naj bi pro-
store za agencijo uredili v ob-
novljenem Šrajbarskem turnu. 
Županu in občinskemu svetu je 
predlagal, naj se k sklepu doda 
še alineja, s katero bi pozvali 
Upravni odbor ARAO oz. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
in Vlado, da skladno s predpi-
sanim zakonskim rokom ne-
mudoma imenuje direktorja 
ARAO in s tem omogoči nada-
ljevanje postopkov za izgra-
dnjo odlagališča NSRAO. To je 
bilo kasneje tudi upoštevano.

Olovec: Ne smemo netiti 
strahu

Malce dru-
gačnega mne-
nja je bil sve-
tnik SDS Jože 
Olovec, ki je 
bil sicer prav 
tako razo-
čaran zara-

di neudeležbe predstavnikov 
ministrstva in nadzornega sve-
ta. »Nekaj sej nazaj smo tukaj 
poslušali razlago pristojnih iz 
GEN-a in nuklearke, kako je 
vse v redu, potem pa ena za-
drega okoli kadrovskega ime-
novanja to zadevo popolno-
ma podre. Če je temu res tako, 
potem nas je lahko resnično 
strah, kaj imamo sredi Krške-
ga,« je dejal. Prav je, da zava-
rujemo interese našega okolja, 
je nadaljeval, »vendar moramo 
biti realni in ne smemo podle-

gati temu, da bi zanetili zastra-
ševanje, ne nazadnje na porta-
lu jedrska.si piše, da je vsako 
podpihovanje strahu v družbi 
škodljivo in nevarno. ... Kar pa 
se tiče predlaganih sklepov, so 
tako napisani, da težko glasu-
ješ proti njim, morda tista ali-
neja, ko govorimo o tej nesreč-
ni politiki, da se vmešava v to 
delo. Politika se je od nekdaj 
vmešavala v to delo, imenova-
li so na osnovi političnih pre-
ferenc, političnega kupčkanja 
ali pa rezultatov na volitvah. 
Nikoli do sedaj ni bilo druga-
če in tudi tokrat ni drugače,« 
je še dodal in izrazil upanje, da 
bo Nadzorni svet GEN energi-
je izbral primernega kandida-
ta v splošno zadovoljstvo vseh 
vpletenih in vseh, ki s tem 
objektom živimo.

Da je treba ločiti med politič-
nim kadrovanjem in kadrova-
njem nekompetentnih oseb, 
ki ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev, pa je menil svetnik 
Aleš Suša (Levica), saj »poli-
tično kadrovanje samo po sebi 
ni slabo, je pač del ustaljenega 
delovanja sistemov, samo mo-
ramo se zavedati, da je treba 
nastavljati strokovno kompe-
tentne ljudi«. Ob tem je spom-
nil na po njegovem mnenju v 
preteklosti neprimerno kadro-
vanje v krški občini, natančne-
je v Kulturnem domu Krško. 
»Nekateri tukaj prisotni ste 
podprli, celo trikrat, kadro-
vanje nekompetentnih oseb 
v kulturi. Za to ste glasovali v 
SLS, SMC in DeSUS. Mnogi ste 
danes tukaj prisotni in se zgra-

žate nad tem, kar počne SDS. 
Kar je bil prej le lokalni pro-
blem, je danes postal državni 
problem. Kar so se v SDS na-
učili v lokalnem okolju, danes 
izvajajo v državnih inštituci-
jah,« je povdaril.

Da morajo jedrske objekte vo-
diti strokovnjaki z ustreznimi 
licencami, sta menila tudi sve-
tnika SDS Matjaž Gomilšek in 
Jože Žabkar. Slednji je ob tem 
dodal, da zaupa ljudem, ki vo-
dijo Nuklearno elektrarno Kr-
ško, vanje pa bo treba zaupa-
ti tudi, ko bo v njej prišlo do 
generacijske menjave na vo-
dilnih položajih. Zavzel se je, 
naj imajo pri tem prednost do-
mači strokovnjaki z ustrezni-
mi licencami in širino. Občin-
ski svetnik in podžupan Silvo 
Krošelj (SD) je menil, da gre 
pri kadrovskih zamenjavah v 
GEN energiji in GEN-I za pri-
dobivanje finančnih sredstev 
iz teh podjetij: »Ker sicer ne vi-
dim razloga za zamenjavo vod-
stva, ki dela dobro. Še sploh, 
ker so pred nami ključna leta 
umeščanja drugega bloka JEK v 
Krškem, ki ga mora voditi stro-
kovno vodstvo. Politično kad-
rovanje se je še vselej do sedaj 
izkazalo kot slabo, tukaj pa gre 
zgolj za politično kadrovanje.« 

Novšak: V vodstva GEN-a 
morata biti vsaj dva  
z jedrskega področja

Ob koncu sta pred svetnike 
in svetnice stopila še Samo 
Fürst, predstavnik zaposlenih 
v NS GEN energije, in doseda-

nji direktor 
Martin Nov-
šak. Kot je 
dejal Fürst, 
si želi, da do 
z a m e n j a v e 
na vrhu pod-
jetja ne bi 

prišlo, saj je bilo njegovo po-
slovanje v preteklih letih od-
lično. »Meni je nerazumlji-
vo, zakaj se je dolgoletnega 
in tako kompetentnega stro-
kovnjaka, kot je gospod Nov-
šak, zamenjalo. Trenutno tve-
ganje, ne samo v energetskem 
smislu, in trenut ne razmere v 
energetiki v Sloveniji so zelo 
nepredvidljive ter še dodatno 
zaostrujejo razmere in so ne-
zaželene. Seveda pa to lahko 
pomeni tudi negativen vpliv 
na poslovanje in vse ostale 
stvari, tudi družbeno spreje-
mljivost,« je še povedal. Nov-
šak se je občinskemu svetu in 
županu ter bivšim sodelavcem 
zahvalil za sodelovanje in pod-
poro v 17 letih njegovega vo-
denja družbe pri zagotavljanju 
zanesljive, varne in konku-
renčne oskrbe odjemalcev z 
električno energijo. »Varnost 
delovanja NEK je odvisna od 
ljudi, njihovega znanja, izku-
šenosti, motivacije, prizadev-
nosti, predvsem pa razumeva-
nja na vrhu, vodstva, ki mora 
to imeti v svoji duši. V duši pa 
imaš lahko, če si s temi objek-
ti rastel,« je poudaril, enako 
je v družbi GEN, kjer se sku-
paj s HEP-om odloča o denar-
ju. »Denar pa je varnost, ljud-
je, investicije, oprema. To je 
bilo v zadnjih desetletjih zago-

tovljeno na zelo visokem nivo-
ju. Zelo sem ponosen, da sem 
lahko pri tem pomagal,« je de-
jal. Želi si, da bi bili na ključ-
nih mestih v jedrski energeti-
ki ljudje, ki jo razumejo, saj je 
v svetu veliko primerov, ko ni 
bilo tako in so se dogajale nes-
reče. »Kot najbolj nedosežen 
cilj na GEN-u si štejem to, da 
v naše akte nismo uspeli zapi-
sati kvalifikacij, potrebnih za 
vodstvo GEN-a, politika je bila 
vedno proti, ker ne razume, 
kaj je varnost. Na GEN-u mo-
rata biti od treh članov uprave 
vsaj dva z jedrskega področ-
ja,« je priznal, a dodal tudi: »Z 
mano sta kolega (Danijel Le-
vičar in Tomaž Žagar, op. p.), 
ki sta oba kvalificirana, da za-
sedeta moje mesto, pa jih ne 
vidim veliko v Sloveniji. Bojim 
se takih zamenjav, pa ne zato, 
ker jaz grem, saj sem se raz-
rešil svoje odgovornosti, pač 
pa želim, da to pozicijo zase-
dejo ljudje, ki so iz tega kon-
ca, ki razumejo pomen varnos-
ti teh objektov,« ter si prislužil 
aplavz prisotnih. 

Kot je za konec seje dodal 
Franc Bogovič, je Novšak po 
njegovih informacijah še ved-
no eden izmed osmih kandida-
tov za generalnega direktorja 
GEN energije, »zato imajo tis-
ti, ki so naredili eno napako, 
možnost, da jo popravijo«. Na 
glasovanju je vseh 26 priso-
tnih članov občinskega sveta 
glasovalo za predlagani sklep.

 Peter Pavlovič, 
 Bojana Mavsar

Jože Olovec

Aleš Zajc

Martin Novšak
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NASILJE V GOSTILNI IN DOMA – 5. 3. so brežiški policisti pos-
redovali v gostinskem lokalu v Brežicah, kjer je vinjen moški 
udaril žensko, razbijal inventar ter kršil javni red in mir. Ker 
se 52-letni kršitelj tudi po prihodu policistov ni pomiril, so zo-
per njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prosto-
re za pridržanje. 
Sevniški policisti so 9. 3. posredovali zaradi nasilja v družini v 
okolici Sevnice. Kot so ugotovili, je 34-letni nasilnež že dlje časa 
izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko, ki jo je prete-
pal in žalil tudi ob prisotnosti treh mladoletnih otrok. Moškemu 
so prepovedali približevanje žrtvam zaradi suma, da bi uteg-
nil ogroziti življenje članov družine, njihovo osebno varnost in 
svobodo, ob tem pa so ga ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilja v 
družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

VLOMI IN TATVINE – 2. 3. je v Radečah neznani storilec iz 
odklenjenega vozila ukradel denarnico z dokumenti in gotovi-
no. Med 28. 2. in 4. 3. je v naselju Volčje neznanec v času odsot-
nosti stanovalcev vlomil skozi okno v hišo in jo zapusti okrašen 
z zlatnino. Prav tako si je protipravno premoženje v višini oko-
li 2.000 €, kolikor je bil vreden ukraden nakit in denar, prido-
bil nepridiprav 5. 3. po vlomu v hišo v Mrčnih selih, v noči na 
13. 3. pa je nekdo vlomil v počitniško hišo v okolici Kostanje-
vice na Krki in iz nje odnesel motorno žago, kosilnico in kom-
presor v vrednosti okoli 2000 €.

PREHITRO PREKO TIROV – Na dan žena je v večernih 
urah 28-letni voznik osebnega vozila med vožnjo po nivoj-
skem prehodu ceste čez železnico na Gornjem Brezovem 
zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, 
trčil v prometno signalizacijo in z vozilom obtičal na žele-
zniških tirih. Vozilo so odstranili gasilci PGD Sevnica, poli-
cisti pa so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom al-
kohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,52 mg alkohola. 

POŠKODBE PRI DELU – 1. 3. si je pri sečnji dreves v gozdu na 
območju Podvrha huje poškodoval nogo 59-letni moški. Dan 
kasneje se je pri sečnji dreves v gozdu na Rožnem poškodoval 
26-letni moški. Slednji je utrpel močan udarec veje po glavi. 13. 
3. so se pripetile kar tri delovne nesreče, in sicer sta se v Veliki 
vasi in Cerkljah ob Krki poškodovala delavca pri delih v podje-
tjih, v Lazah pa je občan padel z lestve.  Zbrala: B. M.

Nataša Močnik, Krško: Problema mikroplasti-
ke se seveda zavedam, zato tudi ločujemo od-
padke in kakšno stvar poberemo s tal. Po mojem 
mnenju bi moralo biti o tem več osveščenosti, 
saj je voda že danes zelo dragocena in bo v bo-
doče še bolj. Morali bi zmanjšati uporabo pla-
stike, ki je imamo doma včasih celo goro. S spre-

membo kakšne navade lahko tudi sami kaj prispevamo k temu.

Marija Stopinšek, Krško: Že v izvoru bi mora-
li za manj embalaže poskrbeti proizvajalci, saj 
v trgovini skoraj ni mogoče več kupiti izdelka, 
ne da bil bil zavit v folijo. In seveda se ta nesna-
ga samo nalaga. Če se spomnim svoje mladosti, 
tedaj odpadkov tako rekoč ni bilo. Mleko, deni-
mo, smo kupovali v povratnih steklenicah, v pa-

pirnatih vrečkah smo dobili sadje, zelenjavo in tudi druga živila.

Sabina Gabrič, Orehovo: To je težava, ki se je 
večina zaveda, a žal so že naši nakupi povezani s 
plastiko – steklene plastenke so zamenjale pla-
stične in prav tako papirne vrečke, večina em-
balaže je plastične itd. Plastike je vedno več in 
jo ločujemo, a težko jo je reciklirati; samo razpa-
danje plastike, ki jo (pre)pogosto najdemo od-

vrženo v naravno okolje, pa je zelo dolgotrajen proces. 

Milan Kreačič, Vel. Malence: Tega problema 
se zavedam in tudi vem, da lahko mikroplasti-
ko zaužijemo s hrano, npr. tudi z morskimi riba-
mi. Na splošno smo o tem premalo osveščeni. V 
uporabi je preveč plastike, res ni potrebe, da je 
ena stvar trikrat zavita. Največji problem je od-
laganje odpadkov v naravo. Treba bi bilo veliko 

bolj skrbeti za varno odstranjevanje plastike iz okolja.

Se zavedamo mikroplastike?
Mikroplastika (drobni delci razpadajoče plastike) v na-
ravnem okolju, zlasti v vodotokih, postaja vse večja teža-
va, saj ti delci po prehranjevalni verigi navzgor prehajajo 
tudi v naše organizme. Smo o tem dovolj osveščeni in kaj 
bi morali storiti za zmanjšanje tega problema?

anketa

Kdo vam je privzgojil ljube-
zen do narave in obiskova-
nja gora; kateri je doslej vaš 
najvišje osvojeni gorski vrh; 
katerega bi še želeli osvojiti? 
Odraščal sem v sevniškem naj-
večjem stanovanjskem naselju, 
a vedno sem iskal ter razisko-
val kotičke v naravi, ki jih je v 
okolici Sevnice na srečo še ved-
no veliko. Z vstopom v osnov-
no šolo se je moj odnos do na-
rave poglobil, še posebej zaradi 
dveh profesorjev, Dušana Kle-
novška in Janka Sotoška, ki sta 
nam predstavila življenje v na-
ravi skozi nepozabne izkušnje 
in del jih je ostalo zapisanih v 
šolskih raziskovalnih nalogah. 
Z veseljem sem obiskoval tudi 
osnovnošolski planinski kro-
žek. V srednji šoli sem začel s 
skupino prijateljev pogosteje 
zahajati v gore. V nepozabnem 
spominu bo ostal eden prvih 
vzponov na Vršič in z njega na 
Prisojnik, kjer naju je s prijate-
ljem v začetku julija presenetil 
sneg, a v nahrbtniku sva imela 
dodatna oblačila, ki so naju ob-
varovala pred mrazom. Snež-
na ploha je bila kratkotrajna in 
pot sva nato s Prisojnika nada-
ljevala na Razor ob spoznanju, 
da je vreme v gorah nepredvi-
dljivo in dobro je biti priprav-
ljen tudi na nepričakovane vre-
menske nevšečnosti. 

V gorah sem doživel mnogo 
prijetnih in tudi manj prijetnih 
stvari in moj odnos do gora je 
predvsem spoštovanje, ne ko-
ličina ali višina osvojenih gor-
skih vrhov, ki jih je v moji be-
ležnici veliko. Na Triglavu sem 
bil v lanskem avgustu, na pri-
mer, petkrat, a bolj kot višina 
gora me mika sama pot in ob-
čutja, ki jih ob tem doživljam. 
Eden zanimivejših zimskih 
vzponov, z derezami in cepi-
ni, je bil na 2009 metrov vi-
sok razgleden vrh Brda, ki se 
nahaja med Pokljuko in Krmo. 
Z njegovega vrha se nam od-
pre lep razgled proti Triglavu, 
zahodnim in osrednjim Kara-
vankam, Grintovcu itn. Zame 
višina gore res ni pomemb-
na; v pogovoru rad rečem, da 
me vedno pokliče gora in ko 
je čas, se odpravim. V lanskem 
letu sta me ’poklicala’ Jalovec in 
Škrlatica, v letošnjem letu me 
vabi gora Stenar, 2500 m vi-
sok vrh, ki se strmo dviga nad 
dolino Vrat v Julijskih Alpah. O 
vzponu razmišljam že dalj časa.

Kam kot planinski vodnik 
najraje vodite skupino poho-
dnikov, morda po Posavskem 
hribovju, sredogorju ali viso-
kogorju?
Naj najprej povem, da smo pla-
ninski vodniki prostovoljci, ki 
delujemo v okviru planinskih 

društev. Izobraževanje za vse 
kategorije vodnikov, imamo, 
na primer, tudi gorske vodni-
ke, potekajo v okviru Planinske 
zveze Slovenije, ki izda licen-
co za štiri leta in ta se potem 
obnavlja. Vodniki z vodenjem 
prevzemamo veliko odgovor-
nost in sam se najraje prilago-

dim želji skupine, ki jo vodim. 
Zelo rad vodim osnovnošol-
ske skupine planinskih krož-
kov in starejše, izkušene pla-
nince. V hribe, v gore grem rad 
tudi samo kot udeleženec po-
hoda in se prepustim izkušene-
mu vodniku. Zavedati se mora-
mo, da samo Posavsko hribovje 
nudi ogromno pohodnih poti, 
na katerih lahko doživimo tež-
ko opisljiva občutja, čustva, ne-
pozabne izkušnje, ki nas pove-
žejo z naravo. Če pogledamo 
od Kuma proti Krškemu polju, 
vidimo na obeh straneh Save 
hribe, ki vabijo v svoja nedr-
ja že stoletja. Naši predniki so 
na svojih poteh po Posavskem 
hribovju našli kotičke, kjer so 
se počutili svobodne, srečne ... 
in morda to naše domače hri-
bovje premalo cenimo.

V lanskem letu ste posta-
li predsednik Planinskega 
društva Lisca Sevnica, ki ima 
mnogo dejavnosti.
Planinsko društvo Lisca Sevni-
ca, v katerem se članstvo giba 
od 450 do 600 oseb, je največ-
je športno društvo v občini s 
široko paleto dejavnosti, kjer 
je pohod osnovna rekreaci-
ja. Naš glavni moto je ’Varno v 
gore’, zato poleg vodenja, nude-
nja nasvetov, kako se obnašati 
v hribih in gorah, izposojamo 
tudi planinsko opremo, ki omo-
goča varen in zanesljiv korak 

ter varuje na poti. Imamo klub 
vodnikov, klub za varstvo nara-
ve, mladinski odsek, planinske 
skupine in markacijski odsek. 
Skupina prostovoljcev, ki delu-
je v odseku markacistov, skrbi 
za urejene in varne planinske 
poti tudi z vsem znano marka-
cijo – belo piko z rdečim kolo-

barjem. Znamenita Knafelčeva 
markacija, svojevrsten grafični 
simbol na planinskih poteh je 
že 100 let nepogrešljiva sopot-
nica slehernega pohodnika. Če 
se ta znajde na križišču, na raz-
potju, in ne ve prav dobro, ka-
tera smer je prava, ga markaci-
ja hitro usmeri na pravo pot. V 
društvu imamo devet licencira-
nih markacistov in v letošnjem 
letu se jim je pridružilo pet no-
vih – vsi so oziroma smo šli 
skozi proces izobraževanja, saj 
sem se letos pridružil marka-
cistom tudi sam. Ponosni smo 
na planinsko pevsko skupi-
no Encijan, ki v letošnjem letu 
praznuje dvajset let nastan-
ka. V lanskem letu smo dodali 
nov program – turno kolesar-
stvo in zanj smo začeli z ure-
janjem dvonamenske kolesar-
ske poti, namenjene srečanju 
turnega kolesarja in planinca, 
ter usposabljanju strokovne-
ga kadra. Lahko rečem, da nas 
vsaka dejavnost v okviru na-
šega planinskega društva bo-
gati kot posameznika, a hkrati 
s spoštljivim odnosom drug do 
drugega in narave ohranjamo 
kulturo sobivanja, kajti ko vsto-
pimo v naravno okolje, mora-
mo vedeti, da je to tudi dom 
rastlin in živali. 

Planinci kot varuhi nara-
ve morate včasih celo fizič-
no varovati naravno rastišče 

neke rastline, kot se to doga-
ja na Lovrencu, kjer ljudje še 
vedno ruvajo Cluzijev svišč; 
smo obiskovalci še vedno 
premalo osveščeni?
Območje rastišča Cluzijeve-
ga svišča ali po domače en-
cijana na Lovrencu je zaradi 
pomembnosti lokacije zava-
rovano kot botanična naravna 
vrednota državnega pomena 
ter botanični spomenik nara-
ve. V času njegovega cvetenja 
že nekaj let organiziramo gor-
sko stražo iz razloga, kot ste na-
vedli. Ta rastlina potrebuje do-
ločene pogoje za rast in če jo 
izruvamo ter presadimo v do-
mač cvetlični vrt nekje v niži-
ni, smo to prekrasno naravno 
danost uničili. Vsi, ki prihaja-
jo občudovat ta prekrasen mo-
der cvet, bi se tega morali za-
vedati, a žal se mnogi še vedno 
ne in zato je rastišče varovano 
z ograjo in v času cvetenja še 
s fizično prisotnostjo članov 
planinskega društva. Takšna 
oblika varovanja kaže na naš 
odnos do narave, ki ni dober. V 
naše društvo z veseljem sprej-
memo nove člane, ki lahko pos-
tanejo varuhi gorske narave, a 
so redki, ker je treba žrtvovati 
prosti čas. V sevniškem planin-
skem društvu imamo šest zelo 
požrtvovalnih varuhov gorske 
narave, ki so svojemu delu po-
polnoma predani. 
 
Kako v društvu skrbite za 
podmladek?
S pohodnimi in planinskimi ak-
tivnostmi začnemo že v vrtcu, 
kjer imamo za najmlajše skupi-
no pod imenom Cici planinec. 
V štirih osnovnih šolah, Sevni-
ci, Boštanju, Tržišču in Blan-
ci, delujejo osnovnošolski pla-
ninski krožki pod vodstvom 
učiteljev – planinskih mentor-
jev. Imamo dejaven mladinski 
odsek, ki ga sestavljajo sred-
nješolci in študentje. Z njimi 
vsako leto organiziramo in vo-
dimo letni osnovnošolski pla-
ninski tabor, ki učencem nudi 
planinsko šolo in čudovite ture 
po slovenskih gorah. Osnovano 
imamo tudi družinsko skupino, 
v kateri se mlajši seznanjajo z 
vrednotami slovenskega pla-
ninstva, o katerih nas vedno 
znova marsičesa naučijo sta-
rejši planinci. V našem društvu 
vlada sožitje vseh generacij in 
na to smo ponosni.  

Kakšen je odziv na organiza-
cijo planinskih izletov in ta-
borov?
Organizacija planinskih tabo-
rov ima več kot petdesetletno 
tradicijo in zahvala za to gre 
Vinku Šešku, ki je v lanskem 
letu praznoval 55 let organiza-
cije za starejšo populacijo pla-
nincev. Trenutno je ena skupi-

Peter Požun, predsednik PD Lisca Sevnica:

Peter Požun

Gore mi dajejo tisto, 
česar mi ljudje ne morejo
LONČARJEV DOL – Planinsko društvo Lisca Sevnica je kot naslednik Posavske podružnice Slovenskega pla-
ninskega društva, ki je bila ustanovljena leta 1905 v Sevnici, najstarejše planinsko društvo v Posavju. V 
lanskem marcu je vodenje društva prevzel 37-letni Peter Požun, velik ljubitelj narave in pohodništva, pla-
ninski vodnik in markacist. Na njegovih pohodih, na katerih najraje odkriva manj znane gorske kotičke, ga 
pogosto spremlja družina, žena in trije otroci, ter prijatelji.
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Začetek tradicionalne salami-
jade v Sevnici je povezan z 10. 
marcem leta 1962, ko je v go-
stilno Pri Petru (današnja Vr-
tovškova gostilna v starem 
sevniškem mestnem jedru) 
proti večeru prišel brivski po-
močnik Rudi Mlinarič, sosed 
in dober prijatelj gostilničar-
ja Petra Vrtovška. Moška sta 

ob kozarčku ’modrovala’ o do-
mačih salamah in vsak je hva-
lil svojo mesno dobroto. Bese-
da je dala besedo in kmalu je 
sledila pokušina ter ocenjeva-
nje. Odločilno, čigava salama je 
boljša, je bilo mnenje naključ-
nih gostov, ki so omenjenega 
leta predstavljali prvo ocenje-
valno komisijo. Po primerjavi 
okusa in videza obeh salam je 

’komisija’ razsodila, da je Rudi-
jeva salama malenkost boljša 
od Petrove. Glas o ocenjevanju 
salam se je počasi širil in do-
godek je postal tradicionalen 
in doslej je že šest zaporednih 
desetletij privabil lepo število 
izdelovalcev salam, ki so upa-
li, da bodo na ’dan mučenikov’ 
stali na zmagovalnem mestu z 

velikim prehodnim pokalom 
v roki. Ženskam vstop na sala-
mijado v Vrtovškovi gostilni ni 
dovoljen.

Ocenjevalna komisija in 
najboljši salamarji 

Dan pred letošnjo razglasitvi-
jo najboljših izdelovalcev sa-
lam v posameznih kategorijah 

je šestčlanska ocenjevalna ko-
misija, ki so jo sestavljali Fran-
ci Sotošek, Dušan Lipej, Bra-
co Miroševič, Bogomir Vidic, 
Gal Motore in Karel Kozole, 
v posebni sobi, ki se nahaja na 
notranjem vrtu stare sevniš-
ke trške gostilne z dolgoletno 
tradicijo, ocenili 131 vzorcev 
domačih salam. Vsak član ko-
misije je ocenil zunanji videz, 
vonj, okus, pri prerezu salame 
pa sestavo, barvo, teksturo in 
vsebino salame. Za rezanje sa-
lam je skrbel Miloš Krošelj, za 
vnašanje ocen v računalniški 
program Peter Žuraj in Sto-
jan Anzelc. 

Najboljše izdelovalce salam so 
razglasili na dan mučenikov 
na prireditvenem prostoru pri 
gostilni Vrtovšek. Predsednik 
društva sevniških salamarjev 
Zdravko Mastnak je v družbi 
člana društva Boruta Florjan-
čiča in župana Srečka Ocvirka 
najprej podelil priznanja prvim 
trem najboljšim salamarjem z 
lanskoletnega finala vseh slo-
venskih salamijad, ker je na-
črtovana prireditev v sloven-
ski prestolnici v lanskem letu 
odpadla. Diplomo za 1. mesto 
je prejel Boris Arenšek iz Do-
lenje vasi, za 2. mesto Matjaž 
Peterlin iz Šmarjeških Toplic 
in za 3. mesto Damjan Bizjak 

iz Leskovca pri Krškem. V 11. 
mednarodni salamijadi pri-
jateljev je slavila družinska 
kmetija Šinko iz vasice Hrebi-
ne v bližini Zagreba, 2. mesto 
je s svojo salamo osvojil Dejan 
Manojlović iz srbskega mesta 
Šid, 3. mesto je pripadlo dru-
žini Schuschou iz avstrijske-
ga Kuhnsdorfa. Med domačimi 
rejci svinj iz sevniške občine je 
1. mesto osvojila družina Bo-
žič iz Žurkovega Dola pri Sev-
nici, 2. mesto družina Tomažič 
iz Otavnika pri Tržišču, 3. mes-
to Martin Lisec iz Zavratca pri 

Studencu. Najboljšo salamo na 
61. sevniški salamijadi je po 
oceni strokovne komisije izde-
lal Peter Ivančič iz Šentjerne-
ja, 2. mesto je pripadlo Karlu 
Udovču iz Škocjana in 3. mes-
to Janezu Lenartu, prav tako 
iz Škocjana. 4. mesto je osvo-
jil Milan Daničič s Kompolja, 
ki je v preteklosti trikrat osvo-
jil prvo mesto in zato je prejel 
veliki leseni pokal v trajno last.

Na tradicionalni, že 61. sev-
niški salamijadi se je odvija-
lo tudi tekmovanje v metanju 

prest in ugotavljanje teže mes-
natih izdelkov v košari oz. celo-
kupne teže košare in izdelkov 
v njej. Zmagovalec pri prestah 
je za nagrado prejel odojka, za 
ugotovitev teže pa košaro in 
suhomesnate dobrote v njej. 
Za glasbeno obarvan del pri-
reditve, ki jo je povezal Slavko 
Podboj, je skrbel ansambel Ja-
rica, vsi prisotni pa so uživali v 
okušanju domačih salam, v to-
plem obroku in raznih doma-
čih dobrotah na stojnicah. 

 S. Radi/A. Hruševar

na, ki jo vodi Tone Šeško, na 
planinskem taboru na Kanar-
skih otokih in v tem tednu se 
jim bo pridružila še druga sku-
pina. V pomladnem času načr-
tujemo planinski tabor v Tur-
čiji in poleti dva tabora v Bosni 
in Hercegovini, kjer smo ime-
li enega že v lanskem letu. Le-
tošnji osnovnošolski tabor na 
Slatni bo 47. zapovrstjo in raz-
mišljamo, da bi pripravili tudi 
mladinski tabor. Kadrovsko je 
to zelo zahteven podvig, a za 
udeležence predstavlja biva-
nje v sedemdnevnem taboru 
nepozabno izkušnjo. Program 
je vedno zanimiv – poleg načr-
tovanih krajših in daljših poho-
dov smo lani izvedli planinsko 
šolo, dnevno in nočno opazo-
vanje metuljev. Vrhunec je bil 
obisk Triglava, kamor je 15 ot-
rok, starih od 11 do 14 let, vo-
dilo osem planinskih vodnikov. 
Vodniki smo prevzeli ogromno 
odgovornost, otroci pa so po-
kazali neverjetno srčnost, po-
gum in pravo planinsko držo. 
Tabori so vrhunec naše planin-
ske dejavnosti in odziv je ved-
no dober. 

Leta 1974 je bila urejena 
Sevniška planinska pot, ki 
je dolga 107 km, prehoditi 
jo je mogoče v štirih etapah; 
ste jo že prehodili, kaj ste na 
njej doživeli?
Omenjena planinska pot pote-
ka po skoraj vseh grebenih na 
desni in levi strani Save v sev-
niški občini. Pot, ki mi je še ni 
uspelo v celoti prehoditi, nudi 
ogromno pokrajinske in narav-
ne raznolikosti in hkrati sezna-

nja z bogato preteklostjo, saj na 
njej odkrivamo bogastvo gozda 
in podrastja, zaščitenih travni-
ških cvetlic, spoznavamo mo-
gočnost Ajdovskega gradca, 
občudujemo cerkve in zname-
nja ob poti, dvorce in obeležja 
ter ostale zanimivosti. Na gre-
benih in vrhovih, kot sta Lisca 
in Ješivec, uživamo v čudovitih 
razgledih. To pot lahko preho-
dimo v vseh letnih časih in v 
lanskem letu smo z osnovno-
šolskimi planinci začeli s poho-
di po Sevniški planinski poti, ki 
ni zahtevna, je lahka, vsakdo jo 
lahko prehodi. Če pot vizualizi-
ramo, lahko rečemo, da je po-
dobna metulju. 

Planinska pot, ki povezuje 
Posavje z Zasavjem, je Zasav-
ska planinska pot, prične se 
na Bizeljskem in zaključi na 
Kumu.
To je edina planinska pot, ki 
povezuje celotno območje Po-
savja in Zasavja. Če gremo po 
vseh vrhovih, z Bizeljskega se 
povzpnemo na Bohor in od tu 
gremo na Lisco, Lovrenc in Ve-
liko Kozje, se spustimo v Zida-
ni Most in se dvignemo na Ko-
pitnik, Gore, v nadaljevanju 
gremo s Šmohorja na Mrzli-
co in nato se preko Čemšeni-
ške planine in še nekaj vrhov 
povzpnemo na Janče in iz Litije 
na vrh Kuma. Pot je edinstvena, 
ker ves čas vidimo in občudu-
jemo dolino reke Save. Dolžina 
celotne poti je slabih 200 kilo-
metrov in prav tako kot Sevni-
ško planinsko pot, je tudi Za-
savsko planinsko pot mogoče 
prehoditi po etapah. Obe poti 

ponujata nepozabna doživetja, 
ki se jih premalo zavedamo, a 
kdor je prehodil obe poti, ne 
skriva navdušenja. 

Ali se PD Lisca Sevnica pove-
zuje z ostalimi posavskimi 
društvi, zavodi, ustanovami, 
ki delujejo tako na področju 
planinstva kot športa, turiz-
ma itd.?
Povezovanje je pomemben del 
našega delovanja – povezu-
jemo se z vsemi planinskimi 
društvi na področju varovanja 
narave, smo del Meddruštve-
nega odbora planinskih dru-
štev Zasavje Posavje, ki deluje 
pod okriljem Planinske zveze 
Slovenije, vodi pa ga Jože Prah 
z veliko odgovornosti; smo del 
Civilne zaščite, podpiramo vsa 
humanitarna društva itd. Pri-
hodnost vidimo v povezovanju 
in spoštovanju ter v iskrenos-
ti, ki jo najdemo v gorah – tis-
to pravo, pristno – ko si upamo 
priznati, da nas je včasih tudi 
strah. 

Zdi se, da je sodoben čas 
spremenil profil običajnega 
planinca – novodobni obi-
skovalci gora se vse pogoste-
je podajajo na pot brez izku-
šenj in opreme in ne poznajo 
častnega kodeksa sloven-
skih planincev, kot je na pri-
mer pozdrav ob poti, da ne 
trgamo gorskega cvetja, da 
odnesemo smeti v nahrb-
tniku v dolino …
Dokazi o našem odnosu do 
narave, okolja, so vidni ob pla-
ninskih poteh in vrhovih. V vi-
sokogorju je vedno več obi-

skovalcev, v sredogorju se 
srečujejo planinstvo, poho-
dništvo in turizem, kjer je opa-
ziti brezbrižnost in nespošto-
vanje planinskega kodeksa. 
Zdi se, da smo izgubili spošto-
vanje v medosebnih odnosih 
in do narave. V lanskem letu 
smo v sodelovanju s Tončko-
vim domom, Komunalo Sevni-
ca in Občino Sevnica skupaj z 
obiskovalci Lisce izpeljali ak-
cijo Očistimo Lisco smeti. Od-
ziv je bil zelo dober in akcija je 
uspela, čeprav nas žalosti, da 
še vedno ne vemo, kam sodi-
jo smeti, odpadki. Če bi vsak, 
ki se poda v hribe ali v gore, 
razmišljal, da hodi po svojem 
dvorišču, bi zagotovo, prepri-
čan sem, ravnal drugače in bolj 
odgovorno.

»Meni so gore vedno daja-
le tisto, kar so ljudje v mes-
tih že davno izgubili, pos-
tal sem del narave, v katero 
sem zahajal,« je zapisal Nejc 
Zaplotnik, ena najbolj kariz-
matičnih osebnosti sloven-
skega alpinizma; kakšen je 
moto, ki vas vodi na vaših 
poteh?
To knjigo enkrat na leto vza-
mem v roke, ker je v njej toli-
ko resnic, toliko misli; je neke 
vrste kompas za poti, po kate-
rih hodiš in kjer ti vsaka po-
nuja drugačno izkušnjo. Po-
dobna ji je še knjiga Klic gora 
Tineta Miheliča. Ta knjiga je 
namenjena ljudem, ki slišijo 
klic gora. ’Ko se povsem zbli-
žam z goro, najdem tisto, kar 
sem iskal – svet večne lepote,’ 
je ena izmed misli. Za obe knji-

gi lahko rečem, da sta planin-
ski bibliji in marsikomu sem 
podaril knjigo Nejca Zaplotni-
ka, ki je čutil z naravo – spoz-
nal je njeno krhkost in njeno 
moč. Meni osebno gore ved-
no dajejo tisto, česar mi ljud-
je ne morejo dati. To je težko 
opisati, ker gre za posebna ob-
čutja, za zavedanje, česa vsega 

sem sposoben, predvsem pa je 
to iskrenost do samega sebe. 
Morda bi lahko pojasnil z Mi-
heličevo mislijo: ’Nisem pre-
možen v materialnem smislu, 
vendar se imam za bogatina’. 
Pomembno je ustaviti se in si 
vzeti čas zase – in zato me gora 
večkrat pokliče. 
 Smilja Radi

»Mučeniška« salamijada – praznik za moške
SEVNICA – Potem ko je 9. marca šestčlanska komisija Društva salamarjev Sevnica ocenila 131 vzorcev domačih salam, so naslednjega dne na tradicionalni prire-
ditvi razglasili zmagovalca 8. salamijade domačih rejcev svinj iz sevniške občine, 11. mednarodne salamijade prijateljev, 25. finala slovenskih salamijad 2021 in 
61. sevniške salamijade. Zmagovalec slednje je postal Peter Ivančič iz Šentjerneja.

Ocenjevalna komisija Društva salamarjev Sevnica (foto: S. R.)

Zmagovalec 61. sevniške salamijade Peter Ivančič v družbi drugo- in tretje uvrščenega z 
županom in predsednikom sevniškega društva salamarjev ter dveh članov društva (foto: P. P.)

Območni odbor VSO Krško – Kostanjevica na Krki  
vabi na javno tribuno,

Mediji 1991 in danes 
ki bo v nedeljo, 27. 3. 2022, ob 18.30  

v Gostilni Tratnik Raka (Raka 47, 8274 Raka)

Pozdravni nagovor:
Marija Dorbež, 

predsednica območnega odbora VSO Krško,  
Kostanjevica na Krki

Roman Zakšek, 
predsednik pokrajine VSO Posavje

Na pogovoru bodo sodelovali :
Slavko Kmetič, 

član programskega sveta RTV ter poslanec prvega sklica 
parlamenta 1990–1992

 Igor Pirkovič, 
pesnik, novinar in TV voditelj 

 in Boris Tomašič, 
programski direktor Nove24 TV

Prisrčno vabljeni! Vstop prost!
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Tržnica

Trgovina z izbranimi izdelki lokalnih
pridelovalcev in distribucija gostincem

evrosad.si/trznica • 031 681 547 

Ogrevanje na plin je dražje
SEVNICA – Nabavne cene zemeljskega plina in drugih energentov iz globalnih razlogov strmo rastejo. Z og-
romno podražitvijo nabavnih cen plina so višji tudi zneski ogrevanja, ki jih na položnicah prejmejo končni 
odjemalci. Nekaj pojasnil o široki problematiki, ki vpliva tudi na sevniške občane, smo poiskali pri direk-
torju Komunale Sevnica, ki od leta 2021 izvaja vzdrževanje plinovodnega omrežja in dobavo zemeljskega 
plina končnim uporabnikom v Sevnici, Mitji Udovču. 

zemeljskega plina po plinovod-
nem omrežju mesta Sevnica 
varno odvija do končnih upo-
rabnikov. Drugi segment je tr-
govski, pri čemer gre za proda-
jo zemeljskega plina končnim 
uporabnikom. Do leta 2012 je 
bilo javno podjetje Plinovod 
Sevnica skrbnik plinovodne-
ga omrežja tudi hkrati edini 
dobavitelj omenjenega ener-
genta, po spremembi energet-
skega zakona pa danes izvaja 
prodajo zemeljskega plina 11 
podjetij,« dejavnost plinovo-
da pojasnjuje direktor sevni-
škega komunalnega podjetja 
Mitja Udovč. »Za omrežninski 
del, tarifne postavke omrežni-
ne, potrjuje Agencija za energi-
jo na osnovi energetskega za-
kona za obdobje treh let. Akt 
o določitvi tarifnih postavk 
omrežnine za distribucijski 
sistem zemeljskega plina na 
geografskem območju občine 
Sevnica je bil objavljen v Ura-
dnem listu konec meseca no-

vembra 2021 in ne prinaša bi-
stvenih cenovnih sprememb. 
Višja končna cena je posledica 
strme rasti nabavne cene ze-
meljskega plina, ki se je začela 
septembra lani, in to se odra-
ža na položnicah naših uporab-
nikov,« predstavi razlog visoke 
cene ogrevanja na zemeljski 
plin, kajti oblikovana prodajna 
cena plina je bila od leta 2019 
pa vse do leta 2021 praktično 
nespremenjena, manjša niha-
nja cen dobaviteljev niso ime-
la bistvenega vpliva na zaraču-
nane cene na položnicah. 

»Trenutna situacija na trgu na-
bave zemeljskega plina za leto 
2022 pa je povsem drugačna,« 
pravi Mitja Udovč in nadaljuje, 
da je bilo zaradi nepremos tljive 
razlike med nabavno in prodaj-
no ceno zemeljskega plina tre-
ba uskladiti končne zaračuna-
ne cene. »Trudimo se zagotoviti 
sprejemljivo ceno zemeljskega 
plina občanom. Naša nabavna 

cena je še vedno višja, kot jo za-
računamo našim strankam,« 
doda in zaključi, da je cilj Ko-
munale Sevnica tudi v prihod-
nje zagotavljati kakovost no 
vzdrževanje omrežja. Na tr-
žnem delu, kjer gre za samo 
prodajo plina, pa ima občinsko 
javno podjetje kot majhen dis-
tributer plina popolnoma dru-
gačna izhodišča od velikih plin-
skih trgovcev z dolgoročnimi 
strateškimi pogodbami. Glede 
na oceno tržnih razmer je sta-
lišče nadzornega sveta podje-
tja in tudi Občine Sevnica kot 

lastnice podjetja, da se Komu-
nala Sevnica dolgoročno pos-
veti upravljanju in varnosti de-
lovanja omrežja, samo prodajo 
in promet z zemeljskim plinom 
pa je cilj usmeriti na trg, kjer je, 
kot na področju elektrooskrbe, 
odločitev o izbiri samega doba-
vitelja na končnem uporabni-
ku. 
 Smilja Radi

Mitja Udovč

Zemeljski plin je postal zelo drag energent.

Plinovodno dejavnost Ko-
munala d.o.o. Sevnica izva-
ja od pripojitve Javnega pod-
jetja Plinovod d.o.o. Sevnica 
v marcu 2021. To ni vpliva-
lo na samo izvajanje oskrbe s 
plinom, temveč je šlo za prav-
noformalni postopek prenosa 
dejavnosti. Na sevniško plino-
vodno omrežje v dolžini 32 ki-
lometrov je priključenih 659 
odjemalcev, Komunala Sevni-
ca pa je eno od 11 podjetij, ki 
zemeljski plin končnim upo-
rabnikom tudi prodaja, in si-
cer trenutno 285 odjemalcem. 

Zemeljski plin, ki je naravni 
vir energije z majhnimi izpus-
ti ogljikovega dioksida, prašnih 
delcev in drugih onesnaževal 
in se zato uvršča med okolj-
sko najprimernejše energen-
te, ima pa tudi visoko kurilno 
vrednost in izkoristek, je pos-
tal zelo drag energent. Kje so 
razlogi, da je v iztekajočem se 
zimskem času znesek na po-
ložnicah za ogrevanje dvakrat 
ali celo trikrat višji? 

»Plinovodna dejavnost v pod-
jetju Komunala Sevnica zajema 
dva segmenta. Kot vzdrževa-
lec oziroma upravljavec skrbi-
mo za omrežje, cevovode in 
naprave tako, da se transport 

Vse bolj razširjen trend ponud-
be lokalno pridelane hrane je 
svoje mesto našel in uvelja-
vil tudi v Krškem. Natančne-
je v podjetju Evrosad d.o.o. 
Krško so pred dobrim letom 
odprli vrata svoje trgovine, ki 
so jo poimenovali kar TRŽNI-
CA. Če vas ne bo očaral ta izje-
men ambient, Vas bo pa vseka-
kor njihova ponudba, saj lahko 
na enem mestu kupite različno 
sadje, zelenjavo ter izdelke lo-
kalnih kmetij in predelovalcev. 
Najbolj vas bodo presenetili s 
široko izbiro jabolk, sezonske-
ga sadja, ter izjemno ponud-
bo zelenjave iz širokega nabo-
ra posavskih kmetij. Prav tako 
imajo na policah različne izdel-
ke kot so olja, moke, začimbe, 
testenine, sokovi, suho sadje, 
med, mesne in mlečne izdelke, 
marmelade in piškote, čaje in 
še bi lahko naštevali. Ponudba 
je res velika in najvišje kakovo-
sti, zato skoraj vsak obiskova-
lec najde kaj zase.

Kot običajno bodo tudi letos 
skozi pomladne in poletne 
mesece svojo ponudbo oboga-
tili tudi z jagodami, breskvami, 
slivami in češnjami. Kar nekaj 

EVROSAD TRŽNICA – Lokalni ponudniki sadja  
in zelenjave na enem mestu 

tega sadja pa bo na voljo za 
marmelade in vlaganje.

Pozornost so posvetili tudi 
EKO kotičku, kjer najdete nji-
hova ekološko pridelana ja-
bolka, nekaj ekološke zele-
njave in pa tudi EKO izdelkov. 
Slednje bodo začeli tržiti tudi 
pod lastno blagovno znamko 
in boste lahko tako kmalu ku-
pili njihove ekološke izdelke: 
jabolčni sok, jabolčni džem, ja-
bolčni kis in jabolčne krhlje.

Vsa tako opisana ponudba je 
na voljo tudi HORECA segmen-
tu in javnim zavodom, ki vidi-
jo prednosti lokalno pridela-
ne hrane. Zato jim zaupa jim 

že kar nekaj posavskih gostiln, 
restavracij, ter osnovnih šol in 
tudi domov za ostarele. Hkra-
ti pa se tudi vse več podjetij 
odloča za sodelovanje z njimi, 
bodisi ker želijo zaposlenim 
omogočiti zdrav obrok na de-
lovnem mestu, ali pa svoje po-
slovne partnerje obdariti z iz-
virnimi lokalnimi izdelki.

Obiščete jih lahko vsak dan od 
ponedeljka do sobote na na-
slovu Cesta 4. julija 134, kjer 
vas bo pričakala doza sveže-
ga, okusnega in lokalnega. Več 
informacij o njihovi ponudbi 
najdete tudi na njihovi spletni 
strani in socialnih omrežjih.
 Vir: Evrosad

Velika požarna ogroženost 
naravnega okolja v celi državi
Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v narav-
nem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) je Uprava Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje od 14. marca 2022 na območju 
celotne države razglasila veliko požarno ogroženost narav-
nega okolja. Razglas velja za območja naravnega okolja brez 
snežne odeje.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega oko-
lja je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gore-
čih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, 
prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infra-
strukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih po-
vršin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki 
lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogrože-
nosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
 Vir: URSZR

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

TRŽIŠČE – V novi kuhinji Aktiva kmečkih žena Tržišče, ki so jo čla-
nice prejele v prevzem lansko leto ob 30-letnici delovanja, je po-
tekala počitniška kuharska delavnica za otroke, ki se je je udeleži-
lo 15 otrok. S spretnimi prstki so izdelovali krofe za cvrtje, krhke 
flancate in ameriške krofe. Mesenje testa in peka je bilo delo ne-
kaj članic – pomočnic, vse ostalo so otroci ustvarjali sami: kva-
šeno testo za krofe so narezali na koščke, nato so jih oblikovali v 
kroglice za vzhajanje, krhko testo za flancate so razvaljali in izre-

zali v kvadratke, v sredini dvakrat zarezali in zasukali vogalčke, 
v pekač pa so nabrizgali testo za ameriške krofe. Pečene izdel-
ke so posuli s sladkorjem v prahu, naredili vzorčke, oblili s čoko-
lado, posipali z bombončki ali mrvicami in drugimi okraski ter 
nato dobrote zložili v škatlice in jih odnesli domov. »Otroci, ki so 
bili polni idej, so neizmerno uživali in komaj čakajo na naslednjo 
kuharsko delavnico. Tudi članicam Aktiva kmečkih žena Tržišče 
je v veselje, da lahko izpolnjujemo otroške želje in hvaležne smo 
Občini Sevnica in Krajevni skupnosti Tržišče, da sta nam uredi-
li prostor za delovanje. Vsi smo se tudi razveselili obiska župana 
Srečka Ocvirka in podžupana Janeza Kukca, ki sta bila nad otro-
škim ustvarjanjem navdušena,« je sporočila predsednica AKŽ Tr-
žišče Fani Borštnar.  S. R., foto: AKŽ Tržišče

Zadišalo je po krofih

Počitniška kuharska delavnica je privabila lepo število otrok.
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19. 3. 2022 OB 19. URI 
V ŠPORTNI DVORANI OŠ KOPRIVNICA !

VLJUDNO VABLJENI!

SODELUJEJO: GOST:
Ivan Hudnik
HUMORIST:
Klobasekov Pepi -
Miro Klinc

PROGRAM BO POVEZOVALA TANJA VIDIC GORŠAK ! VSTOPNICE

13 EUR
KD KRŠKO

DVE URI PRED
KONCERTOM

VSAK DELOVNIK
med 1000 in 1200

ter 1500 in1700 

TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO

POD
DOMAČIM

ZVONIKOM

vabi na koncert

Na
Jožefovo

Toni Sotošek z družino,
prijatelji in harmonikarji
Harmonikarji Boštjana Povšeta
Učenci Glasbene šole Krško
Slovenski zvoki

KI BO V SOBOTO, 

Murni
Ansambel Potep
Ansambel Jarica
Koledniki z Rake
Mažorete Sevnica

Konec leta 2021 je bilo v Dru-
štvo upokojencev Krško včla-
njenih 844 upokojenk in 
upokojencev, je povedala pred-
sednica Snežana Resman, ki 
so ji, saj je bil občni zbor volilni, 
prisotni na zboru soglasno po-
novno zaupali štiriletni man-
dat vodenja društva. V zvezi s 
članstvom je še povedala, da se 

je v minulem letu na novo včla-
nilo 14 upokojencev, 34 pa jih 
je izstopilo iz društva oz. jim 
je zaradi neporavnane članari-
ne v obdobju dveh let članstvo 
ugasnilo, 32 članov pa je pre-
minilo. Sicer je delo v društvu 
že drugo leto zapored krojila 
epidemija covida, zaradi česar 
so si v času veljavnosti ukrepov 
prizadevali v čim večjem obse-
gu koordinirati poslovanje in 
aktivnosti ter vzdrževati stike 
s članstvom preko telefona.

V društvih je le 41 % upokojencev
KRŠKO – 5. marca so člani Društva upokojencev Krško na občnem zboru v hramu kulture za naslednje šti-
riletno obdobje izvolili novo/staro vodstvo na čelu s Snežano Resman. Upajoč, da bodo razmere omogočale 
izvedbo aktivnosti, so potrdili tudi letošnji društveni program dela.

Ne glede na omejitve pa so si 
po najboljših močeh prizade-
vali izvajati socialne humani-
tarne programe, ki temeljijo 
na prostovoljstvu ter pomoči 
bolnim in onemoglim članom 
in drugim starejšim osebam. 
V prostorih društva so se od-
vijala srečanja skupine za sa-
mopomoč, ki jo vodi Mirjana 
Mlakar iz CSD Krško, s kate-
rim so sodelovali tudi v progra-
mu dolgotrajne oskrbe MOST; 
prostovoljke, ki delujejo v pro-
gramu Zveze društev upoko-
jencev Slovenije Starejši za sta-
rejše, pa so opravile kar 2460 
prostovoljnih ur dela. Po be-
sedah vodje programa Darin-
ke Volčanšek društvo pokriva 
kar 2.174 občanov, starejših od 
69 let. 17 prostovoljk je opravi-
lo 57 prvih obiskov pri upoko-
jencih, to je obiskov, na katerih 
opravijo anketo z upokojenci o 
njihovih bivanjskih, socialnih 
in drugih razmerah, ter 825 po-
novitvenih obiskov. Terensko 
delo je od prostovoljk nareko-
valo precejšnjo mero iznajdlji-
vosti in usklajevanja pri opra-
vljanju prevozov starostnikov 
do zdravstvenih ustanov, po 
nakupih ali drugih opravkih, 
pri dostavljanju prehranskih 
obrokov pa tudi pri vzpostav-
ljanju osebnih ali telefonskih 
pogovorov s starostniki. Pri 

tem se je nemalokrat izkaza-
lo, da so prostovoljke mnogim 
predstavljale eno redkih vezi s 
sočlovekom ali nasploh z zuna-
njim svetom. 

Na športnem področju uvajajo 
poleg že utečenih panog (bali-
nanje, pikado, streljanje z zrač-
no puško, šah, rusko keglja-

nje) še kartanje, nadaljujejo z 
izvedbo telovadbe za starejše 
pod mentorstvom Staneta Is-
kre, ljubitelji pohodništva se 
lahko vsako sredo dopoldan 
podajo na pohod s člani Pla-
ninskega društva Videm, or-
ganiziran pohod pokrajinske 
zveze upokojencev pa je načr-
tovan za 9. junij. Srečanja sku-
pine za samopomoč potekajo 
vsak torek dopoldan v prosto-
rih društva in v Domu starej-
ših občanov, regijska razsta-

va ročnih del je načrtovana 1. 
septembra in kulturno sreča-
nje posavskih upokojencev 
Vesela jesen 7. oktobra. V tem 
mesecu bodo v sodelovanju z 
drugimi stanovskimi društvi iz 
Posavja tradicionalno obeleži-
li materinski dan na Studen-
cu, v aprilu načrtujejo sreča-
nje starostnikov 80+, v juniju 
pa bodo organizatorji sreča-
nja posavskih upokojencev. V 
juliju in novembru so predvi-
dena letovanja v hotelu Del-
fin v Izoli, termin letovanja na 
hrvaški obali pa bodo objavili 
naknadno. Resman je pozva-
la prisotne, naj v društvo po-
vabijo upokojence, ki še niso 
člani. V mestni občini Krško je 
namreč prek 6.000 upokoje-
nih oseb, od tega jih je v štiri 
društva upokojencev včlanje-
nih le 2.500 ali dobrih 41 %. 

Letni zbor članstva so pope-
strili s kulturnim programom, 
ki so ga izvedle Vidka Kuselj, 
Ida Slapšak in članici dramske 
sekcije DKD Svoboda Senovo, 
predstavitev socialnih progra-
mov za starejše in bivanjskih 
razmer oz. stanovanjske skup-
nosti na Resi, namenjene na-
stanitvi starejših pa je za to 
priložnost pripravila Carmen 
Rajer s CSD Posavje.
 Bojana Mavsar

Snežana Resman Darinka Volčanšek

KRŠKO – Stanovalcem Doma 
starejših občanov Krško, ki 
so na invalidskih vozičkih, 
bo odslej bolj toplo, saj so 
jim na dan žena predstav-
nice Zavoda Rajhenburš-
ke zanke, delamo s srcem 
predale 120 odejic, ki so jih 
spletle njihove članice iz vse 
Slovenije.

Kot je povedala ustanovitelji-
ca in direktorica omenjenega 
zavoda s sedežem v Brestani-
ci Nataša Širić, je vanj vključe-
nih 90 prostovoljk iz vse Slo-
venije, od tega približno 15 
iz Posavja, ki z veliko veselja 
kvačkajo in pletejo za dober 
namen. Do sedaj so izdelale 
45 odejic za Dom upokojen-
cev Sevnica, 55 odejic za Dom 
upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, 20 odejic za DSO Or-
mož in 110 odejic za Dom upo-
kojencev Brežice, tokrat pa so 
predale še 120 odejic, ki so jih 
izdelale za DSO Krško. Gre za 
meter krat meter velike odeji-
ce, ki so ravno prav velike, da 
se stanovalci, ki so na invalid-
skih vozičkih, z njimi pokrijejo 
po nogah in da se jim pri tem 
ne zatikajo v kolesa vozičkov. 
Medtem izdelujejo že odeji-
ce za stanovalce Trubarjeve-
ga doma upokojencev Loka 
pri Zidanem Mostu. Za izde-
lavo ene odejice potrebujejo 
približno kilogram volne ter 
40 do 100 ur dela. »S tem os-
rečuješ sebe in druge. V teku 

Odejice, ki grejejo noge in srca

akcije sem ugotovila, da s tem 
ne pomagamo le ljudem na in-
validskih vozičkih, ampak ve-
liko pomagamo tudi sebi, tako 
da akcija prinaša obojestran-
sko korist,« je pojasnila Širić. 
Naredile so tudi že kar nekaj 
kap za brezdomce (25 za Zave-
tišče za brezdomce v Ljubljani, 
94 za Kralje ulice v Ljubljani in 
50 za Kralje ulice v Mariboru), 
v prihodnosti pa se bodo loti-
le še izdelave grelčkov za roke 
za stanovalce domov za starej-
še. »Nekaj izdelkov smo izde-
lale z lastno volno, večino pa z 
donacijami volne posamezni-
kov. Očitno so le-ti večinoma 
že pospravili predale, saj nam 
je začelo volne primanjkova-
ti, potrebe pa so velike,« je še 
povedala vodja Rajhenburških 
zank, ki je skupaj s kolegica-
mi odejice predala direktorici 

DSO Krško Ani Nuši Masnik.

Predaja odejic je sicer pote-
kala ob robu domske prosla-
ve ob dnevu žena, na kateri so 
se spomnili tudi moškega pra-
znika 40 mučenikov. Zapel je 
domski pevski zbor Sonček, 
poleg tega so s petjem in/ali 
recitali sodelovali še stano-
valci Franc Avguštin, Alojzij 
Kramžar, Albin Žaren, Ber-
narda Požun, Jožefa Šinko-
vec, Marija Horžen, Ana But-
kovič, Olga Pisek, Elizabeta 
Krivec in Stanislava Zlob-
ko, iz vrst zaposlenih pa Na-
taša Močnik, Mojca Polajžer 
in Sergeja Harapin Kostevc, 
ki je prireditev tudi pripravi-
la. Na koncu so se udeleženci 
proslave še posladkali s slad-
kim presenečenjem.
 P. Pavlovič

Predstavnice Rajhenburških zank so odejice predale 
direktorici DSO Krško Ani Nuši Masnik.

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – V tukajšnjem Večnamenskem 
domu je 4. marca potekal koncert, na katerem sta nastopila 
domači Ženski pevski zbor Prepelice in Primorski akadem-
ski zbor Vinko Vodopivec. 

Večer je z lepo besedo povezovala Irena Janc, uvodoma pa je 
vse zbrane pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Dolenja vas 
Matej Libenšek, nagovorila jih je tudi vodja Območne izpostave 
JSKD Krško Tinka Vukič.
Prepelice prepevajo že 20 let in nastopajo pod umetniško taktir-
ko zborovodkinje Mire Dernač, za naš časopis pa je vodja Pre-
pelic Mira Damjanovič razložila, da je dal pobudo za uresniči-
tev ideje o sodelovanju obeh zborov domačin in član PAZ Vinko 
Vodopivec Urban Vodopivc, vnuk Branimirja Vodopivca, dol-
goletnega predsednika krajevne skupnosti, ki je tudi zaslužen, da 
je Dolenja vas pridobila večnamenski dom. Prepelice so navdu-
šile občinstvo s svojimi večglasnim petjem. Med drugim so ubra-
no zapele pesmi z naslovom »Zrelo je žito« in »V gozdni samoti«. 
Gostje večera, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, so za-
peli nekaj pesmi iz svojega 'železnega' repertoarja in občinstvu 
predstavili tudi nekaj izbranih skladb, med drugim domoljubne 
pesmi, kot sta denimo »Oj, Doberdob« in »Bazovica«. Sicer pa je 
bil zbor ustanovljen leta 1953 v Ljubljani, od leta 2019 ga vodi 
dirigent Jakob Barbo. 
Ob koncu programa so sledile še zahvale organizatorjem in nasto-
pajočim, po dvorani pa sta zadoneli še »Zdravljica« Ubalda Vrab-
ca ter himna gostujočega zbora, ki je navdušila prisotne. Odlično 
obiskan koncert je potekal v organizaciji Kulturnega društva Ža-
rek v sodelovanju s Prepelicami ter ob podpori Krajevne skup-
nosti Dolenja vas in Občine Krško. A. Kališnik

Zapele Prepelice in 'Vodopivci'

Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi
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SEVNICA – V teh dneh dobiva obrise končne podobe nov nad-
voz nad enotirno železniško progo Sevnica–Trebnje, ki bo 
vodil v poslovno cono na Savski cesti v naselju Šmarje. V 
bližini bo zgrajeno tudi novo krožišče s kolesarsko stezo.

Po izgradnji dveh 20-metrskih podpornikov za nov nadvoz v na-
selju Šmarje se je konec preteklega tedna začelo z betoniranjem 
armiranobetonske plošče med obema podpornikoma, ki se bo 
navezovala na regionalno cesto Boštanj–Sevnica prek dodatne-
ga 25-metrskega podpornika v podaljšku krila desnega oporni-
ka (v smeri proti bodočemu krožišču, ki bo vodilo v poslovno 
cono na Savski cesti in v sevniško mestno središče). V gradnji je 
tudi 200 metrov cestišča, s čimer bo ukinjen nivojski železniški 
prehod na t. i. dolenjski progi. »Nova infrastruktura bo prispe-
vala k širitvi poslovne cone v bližini železniške postaje, obsto-
ječim in morebitnim novim podjetjem pa bo omogočala boljšo 
in optimalno poslovno dejavnost. Glavni cilj projekta je namreč 
spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki 
so ključni nosilci gospodarskega razvoja tako v občini kot v re-
giji in celo širše,« pojasnjujejo na Občini Sevnica.
Zaključek del je načrtovan do konca letošnjega septembra. Vred-
nost projekta, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo, je 1,42 
milijona evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 
dobrih 830 tisoč evrov, Ministrstvo za infrastrukturo slabih 280 
tisoč evrov, razliko bo prispevala Občina Sevnica). 
 S. Radi

Središče kraja predstavlja trg, 
ki se nahaja na rahlo nagnje-
nem terenu. Ob zgornjem robu 
vaškega jedra vodi regionalna 
cesta iz Zidanega Mosta v Sev-
nico. S severozahodne strani 
ga zamejuje nekdanja grašči-
na, v kateri ima svoje prosto-

re Trubarjev dom upokojen-
cev. Na jugozahodni strani trga 
stojita dve stavbi: v ospredju 
je manjša pritlična zgradba, v 
kateri je bila v preteklosti šola, 
nato stanovanjska hiša, danes 
pa je gostilna; nekoliko po-
maknjena v ozadje je zapušče-
na zgradba Sadjarstva Blanca, 
ko jo je leta 2020 kupila Obči-
na Sevnica. Na vzhodni in se-

V Loki bodo uredili vaško jedro
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Središče kraja, v katerem se s ponosom ozirajo v bogato preteklost, na ka-
tero spominjajo tako prizadevni posamezniki kot arhitekturno zanimive stavbe, potrebuje novo zasno-
vo ureditve trga, umeščenega med regionalno cesto, Trubarjev dom upokojencev, cerkev svete Helene in 
stranskima cestama proti reki Savi.  

verni strani trga stojijo stano-
vanjske hiše, ki so med seboj 
razmaknjene, tako da omogo-
čajo dostop s trga na dvorišča, 
kjer so postavljeni gospodar-
ski objekti. V neposredni bli-
žini trga stoji na jugozahodni 
strani cerkev sv. Helene s ka-

pelico in župniščem (vaškega 
jedra se cerkvena posest doti-
ka z vrati, ki vodijo na prostor 
pred cerkvijo, na katerem je 
urejen spominski park).

O ureditvi trga v Loki pri Zi-
danem Mostu ter širšega ob-
močja se govori že dalj časa. 
»Že več kot pred desetletjem 
so potekali dogovori z bivšim 

vodstvom sevniške občine, da 
bi ob Savi uredili čolnišče in ob 
podružnični šoli zgradili kul-
turno dvorano ter telovadni-
co. V objektu, v katerem so bili 
nastanjeni sezonski delavci, ki 
so prihajali v Loko na obiranje 
hmelja, bi obnovili in uredili 
hostel, a vsi takratni načrti so 
padli v vodo in tako danes raz-
mišljamo o rušitvi objekta, ki 
je bil v lasti Sadjarstva Blanca, 
danes pa je v lasti Občine Sev-
nica, ter na tem mestu o uredi-
tvi parkirnega prostora, ki ga 
tudi v našem majhnem kraju 
primanjkuje,« pove podpred-
sednik KS Loka pri Zidanem 

Mostu Zoran Cvar. Na pobudo 
krajank in krajanov bo Občina 
Sevnica pristopila k pripravi 
ureditvenega načrta. Ta bo de-
finiral nadaljnjo rabo prostora 
glede na potrebe razvoja kra-
ja, v katerem so ponosni tako 
na osebe, ki so vplivale na ra-
zvoj in prepoznavnost majhne 
Loke v širšem prostoru, kot 
na arhitekturno podobo z oh-
ranjeno strnjeno zazidavo hiš 
v krajevnem središču, v kate-
rem so starejše hiše postavlje-
ne z daljšo stranico vzdolž ces-
te ali trga, od koder vodi glavni 
vhod v stanovanjski objekt. 
 Smilja Radi

Nekdanje gospodarsko poslopje v središču Loke je namenjeno 
rušenju in sledila bo nova ureditev celotnega območja.

Obrisi novega nadvoza

Nad enotirno dolenjsko železniško progo je konec preteklega 
tedna potekalo betoniranje ploščadi novega nadvoza (foto: 
L. M.).

V zadnjih tednih se je del prebivalcev Evrope primoran soočati z voj-
nim stanjem, do katerega je prišlo zavoljo ruskega napada na Ukra-
jino. Begunski val se je pričel valiti predvsem proti zahodnim me-
jam Ukrajine in ob trenutnem razvoju dogodkov v Ukrajini je jasno, 
da se razmere ne bodo uredile čez noč, humanitarna kriza pa se 
šele zares pričenja. 

Tako kot je nesprejemljivo, da se v 21. stoletju politične ambicije 
zasleduje s tanki in letali, je nesprejemljivo tudi, da so naši soljudje 
razseljeni, lačni in izpostavljeni trpljenju, ki ga prinaša vojna. Naša 
humana dolžnost je, da sočloveku v času trpljenja stopimo napro-
ti, zato vas Štab Civilne zaščite Občine Radeče, Območno združe-
nje Rdečega križa Laško – Radeče in Občina Radeče pozivamo, da 
pripomorete pri zbiranju humanitarne pomoči za Ukrajino in ukra-
jinske begunce. 

V zbirnem centru v Radečah smo tako v začetku meseca pričeli z zbi-
ranjem določene opreme, katere dostava je mogoča tudi zunaj na-
vedenih zbiralnih ur ob predhodni najavi na tel. št. 03/56-80-800. 
Vsa donirana sredstva morajo biti v celoti uporabna in ustrezna za 
delitev končnim upravičencem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem 
v drugih državah. Hrana mora biti pred rokom uporabe vsaj pol leta 
in zapakirana v originalno embalažo. Kompleti prve pomoči (roki ne 
smejo biti pretečeni!) in reševalna oprema mora biti delujoča, var-
na za uporabo in ne sme biti poškodovana.

V Sloveniji pa poteka tudi zbiranje finančnih prispevkov, ki jih lahko 
posamezniki, poslovni subjekti nakažejo na že javno objavljene na-
menske transakcijske račune, odprte pri RKS in Slovenska karitas, 
za pomoč prizadetim v Ukrajini.

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296

Sklic: SI00 96889, BIC banke: SKBASI2X
Koda namena: CHAR

ali

Slovenska karitas, Kristanova ul. 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 870
Koda namena: Pomoč Ukrajini

Za pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo!

ZBIRANJE HUMANITARNE POMOČI

ZA UKRAJINO IN UKRAJINSKE BEGUNCE

Kje zbiramo:  
Zbirno mesto je občinsko parkirišče (za občino).

Kdaj zbiramo:  
- ob torkih med 15. in 16. uro 
- ob sobotah med 9. in 10. uro
- do preklica

Vsa donirana sredstva morajo biti v celoti uporabna
in ustrezna za delitev končnim upravičencem v Ukrajini 
in ukrajinskim beguncem v drugih državah.

Kaj zbiramo:  
- higienske pripomočke

- komplete prve pomoči, material za prvo pomoč

- prehrano

- gasilsko reševalno opremo (cevi, elektro agregati, črpalke)

- osebno reševalno opremo (gasilske čelade, rokavice, škornji)

 Ostale opreme se do nadaljnjega ne zbira!  Ostale opreme se do nadaljnjega ne zbira! 

Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino  
in ukrajinske begunce

BOŠTANJ – 10. marca je v Gostišču Felicijan potekala volilna 
konferenca stranke DeSUS za 6. volilno enoto, ki jo je vodil 
predsednik Krajevnega odbora DeSUS Sevnica Miran Gru-
benšek, med prisotnimi pa je bil tudi predsednik upoko-
jenske stranke Ljubo Jasnič. 

Na srečanju v Boštanju so potrdili kandidatno listo DeSUS v 6. 
volilni enoti, na kateri bodo tri posavska imena. V 7. volilnem ok-
raju, ki obsega občini Sevnica in Škocjan, kandidira za poslan-
ko mag. managementa Betka Salmič iz Orešja nad Sevnico. Kot 
sama pravi, je bilo doslej že veliko narejenega za upokojence, 
vendar še vedno premalo, čeprav se zaveda, da je treba poskr-
beti za vse starostne skupine. »Starejši se spopadajo z različni-
mi stiskami, tudi s prenizko pokojnino, ki marsikomu ne omogo-
ča dostojnega življenja. Denarja v državi je dovolj za vse, vendar 
ni pravilno razporejen,« poudarja in se veseli srečanj z ljudmi, 
ki jim bo prisluhnila ter ob tem predstavila tudi program stran-
ke na predstavitvah, ki jih načrtuje v vseh krajevnih skupnostih 
sevniške občine in prav tako v sosednji škocjanski. »Naša volilna 
lista ima v vseh enajstih volilnih okrajih 6. volilne enote dobre 
kandidatke in kandidate, ljudi z znanjem in bogatimi izkušnjami. 
Vsi si želimo delati v dobro naših sokrajank in sokrajanov, drža-
vljank in državljanov Republike Slovenije,« še dodaja. 
Na listi DeSUS bo v brežiškem volilnem okraju kandidirala Ve-
rica Seničar iz Sevnice, v krškem volilnem okraju, pod katere-
ga sodi tudi občina Kostanjevica na Krki, Marjan Špes iz Le-
skovca pri Krškem. 
 S. Radi

V DeSUS so potrdili kandidate

Na volilni konferenci so potrdili kandidatno listo DeSUS v 6. 
volilni enoti.

SEVNICA – V Knjižnici Sevnica se je 3. marca odvijal literarni večer 
literarne skupine Večerna zarja z odprtjem razstave ročnodelske 
skupine Marjetica. Obe skupini delujeta v okviru Društva upoko-
jencev Sevnica. Svoja lastna pesniška dela so predstavili Štefka 
Vidrih, Jože Žnidarič, Anica Perme, Zdravka Brečko in Jana 
Cvirn. S pomladno-velikonočno razstavo ročno izdelanih izdel-
kov so se predstavile Majda Mirt, Marjanca Cizl, Nevenka Ker-
šič, Maja Porle, Irena Hribar in Marjeta Klemenčič.  Prisrčen 
pozdrav v vezani besedi je vsem navzočim namenila predsedni-
ca DU Sevnica Ana Jelančić, za prijetno povezovanje je skrbela 
Elizabeta Ernestl, Slavka Grilc je igrala na sintisajzer znane na-
peve. V zaključku je sledila še obdaritev s cvetočimi primulami 
ter skupinsko fotografiranje. Ročnodelska razstava je v prosto-
rih Knjižnice Sevnica na ogled do 27. marca. Več na spletni stra-
ni www.posavskiobzornik.si. S. R.

Literarni večer z razstavo
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Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

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

t: (07) 481 00 13

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

PJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17, 
18/21) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vr-

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

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec Plavček za šolsko leto 

2022/23 (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023).

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

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

Vpis bo potekal od 1. 4. 2022 do vključno 30. 4. 2022. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebo-
vali šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več 
otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala 
Komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter krite-
rije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanovi-
teljica na predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti 
zastopniki boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, po-
tem ko bo občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za 
šolsko leto 2022/23 (predvidoma do konca junija 2022).

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

Pisne prijave pošljite po pošti na naslov: 

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

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

Prvi dan je artiške vrtičkarje 
prišel pogledat tudi brežiški 
župan Ivan Molan in ravnate-
ljici šole Vesni Bogovič ob tej 
priložnosti predal uporabno 
dovoljenje. V pritličju novega 
vrtca je pet igralnic, dodatna 

je v prvem nadstropju, kjer so 
tudi zbornica in pisarne za za-
poslene, je navedla ravnatelji-
ca. »Ponosni smo na novo pri-
dobitev v kraju, pomembno je 
tudi, kako je umeščena v sam 
prostor. Mislim, da smo našli 
dobro pozicijo glede na to, da 
smo omejeni s prostorom, saj 
zaradi bližine cest nimamo ve-
liko svojega zemljišča. Zaradi 
tega smo imeli tudi določene 
težave pri projektiranju, a se 
je na koncu vse dobro izšlo,« 
je dejala. Artiški vrtec obisku-
je 105 otrok v šestih oddel-
kih (po tri skupine v prvem in 
drugem starostnem obdobju). 
Bogovič je omenila, da so ime-

V novem vrtcu še oddelek več
ARTIČE – 7. marca, na prvi dan po zimskih počitnicah, so se otroci iz Artič in okolice še posebej razveselili 
vrnitve v vrtčevske prostore, saj so prvič vstopili skozi vrata povsem novega vrtca Ringaraja. Veseli tudi dej-
stvo, da so med selitvijo v nove prostore pridobili še šesti oddelek otrok, tako da jih je zdaj v vrtcu skupaj 105.

li nekaj let pet oddelkov (okoli 
90 otrok), v zadnjih dveh letih 
pa je njihovo število začelo po-
časi naraščati, tako da so med 
tem šolskim letom oz. med se-
litvijo odprli še šesti oddelek. 
»Razlogov za to je lahko več – 

da dobro delamo, da se sliši, da 
smo gozdni vrtec in smo veli-
ko zunaj, ter morda tudi novi, 
boljši pogoji za delo, ki jih ima-
mo od zdaj naprej,« je poveda-
la. V času gradnje vrtca in še 
prej so bili otroci v prosto-
rih starega vrtca, kjer je bila 
prostorska stiska zelo velika. 
»Štiri igralnice za štiri oddel-
ke, eden je bil na drugi loka-
ciji, spremljevalnih prostorov, 
ki morajo biti v vrtcu, pa sploh 
nismo imeli,« je pojasnila Bo-
govič in še omenila, da je bila 
izredna stiska v garderobi, za 
90 otrok so imeli le tri sani-
tarije in dva umivalnika, od-
lagalnih prostorov niso imeli, 

dostopali so skozi šolo itd. »Z 
današnjim dnem je dokončno 
konec prostorske stiske,« je z 
veseljem naznanila ravnatelji-
ca in še dodala, da se veselijo 
tudi nadaljnjih načrtov obči-
ne v zvezi z artiško šolo, ki bo 
v naslednjih letih dobila novo 
podobo, predvsem pa bodo 
učenci – OŠ Artiče jih obiskuje 
220 – in zaposleni pridobili so-
dobnejše in primernejše pro-
store za učenje in delo.

V drugi fazi bo na vrsti šola

Župan je pozdravil otroke, re-
koč, da je 7. marec 2022 zanje 
poseben dan, saj bodo zapisa-
ni v zgodovino Artič kot tisti, 
ki so prvi vstopili v »popolno-
ma nov, sodoben vrtec, grajen 
iz najboljših materialov, pri-
mernih za ta čas«. Veseli ga, 
ker je bil novi vrtec zgrajen v 
roku, zdaj pa občina zaklju-
čuje s pripravo dokumentaci-
je za obnovo in širitev šole v 
Artičah. Pogodbena vrednost 
gradnje vrtca je znašala 2,3 mi-

lijona evrov, za opremo in po-
hištvo pa je morala občina za-
gotoviti še dodatnih 350.000 
evrov. Ob tej priložnosti se je 
župan zahvalil Župniji Artiče 
za posluh, saj je občina z njeno 
pomočjo pridobila dodatno ze-
mljišče, ki je omogočilo izved-
bo novega vrtca. Nov vrtec je 
samostojni prizidek južno od 
obstoječega šolskega komple-
ksa. Županu in njegovim sode-
lavkam, direktorici občinske 
uprave Patricii Čular, vodji 
oddelka za investicije, občin-
sko premoženje in javna naro-
čila Suzani Ogorevc in vodji 
Kabineta župana Lavri Krea-
čič, ter ravnateljici Vesni Bogo-
vič so otroci dveh najstarejših 
skupin – Igralčkov in Navi-
hančkov – ob pomoči vzgojite-
ljic Nataše Petelinc, ki je tudi 
vodja vrtca, Tanje Mežič, So-
nje Cizel in Suzane Bogovič 
zapeli pesem o škratu Želodku. 
Uradno odprtje vrtca, ki bo ve-
lik praznik za kraj, načrtujejo v 
mesecu maju.
 Rok Retelj

Program ob vselitvi v nov vrtec so pripravili otroci z vzgojite-
ljicami, ki so si nadeli škratove oprave.

Kot je ob tem povedal Ivan 
Molan, gre za regijski projekt, 
ki ga izvajajo skupaj s sosednjo 
občino Bistrica ob Sotli in s ka-
terim bodo zagotovili kakovo-
stno pitno vodo približno 3300 
ljudem. Vrednost projekta je 
približno 6,5 milijona evrov, 
pri čemer bo 4 milijone evrop-
skih sredstev in okoli 700 tisoč 
evrov državnih sredstev, tako 
da bosta morali po njegovih 
besedah obe občini v projekt 
investirati še približno 2 mili-
jona evrov. Skupno bo v obeh 
občinah zgrajenih 39 kilome-
trov vodovodnega sistema, od 
tega v brežiški občini približno 
18 kilometrov, in sicer na treh 
odsekih: Dobova–Loče–Rigon-
ce, Pišece–Bizeljsko–Bojsno in 
Pišece–Veseli vrh. Pridobijo 
tudi dva vodohrana (Pišece in 
Brezje). »Krajem, ki so bolj na 
obrobju občine in težje dosto-
pni, bomo s tem zagotovili ka-
kovostno pitno vodo,« je dejal 

VELIKO MRAŠEVO – Manjše praznovanje ob dnevu žena so si 
v tamkajšnjem vaškem domu pripravile tudi ženske iz vasi 
Veliko Mraševo v KS Podbočje. Kot je povedala organizatorka 
družabnega srečanja v tamkajšnjem vaškem domu Janja 
Andolšek, je ideja o dogodku nastala iz spontanega pogovora 
med sovaščankami, v katerem so ugotovile, da je po sprostitvi 
koronskih omejitev čas, da se dobijo v večjem številu. Glas 
o srečanju se je razširil zgolj od ust do ust in na koncu se 
je zbrala generacijsko pestra druščina 17 žensk, ki so same 
poskrbele za nekaj peciva, organizatorka pa za kavo in lično 
izdelane vrtnice iz lesa za spominek. Osmomarčevsko vaško 
srečanje naj bi postalo tradicionalno. P. P.

Brežiški in bistriški občani
do kakovostnejše pitne vode
BREŽICE, BISTRICA OB SOTLI – Brežiški in bistriški župan, Ivan Molan in Franjo Debelak, sta 10. marca ob 
informativni tabli projekta, ki je postavljena na meji med občinama, na cestnem odcepu za Svete gore, me-
dijem predstavila uradni začetek del investicije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah 
Brežice in Bistrica ob Sotli«. 

Molan. Rok za zaključek pro-
jekta je konec leta 2023, izvaja-
lec del pa je HPG Brežice. Ome-
nil je tudi, da so med letoma 
2013 in 2015 v brežiški občini 
že izvedli projekt hidravličnih 
izboljšav vodovodnega siste-
ma. Takrat so na novo zgradi-
li 28 kilometrov vodovodnega 
sistema.

Njegov bistriški kolega Franjo 
Debelak je omenil, da se bo v 
občini Bistrica ob Sotli v okviru 
tega projekta zgradilo 22 kilo-
metrov vodovodnega omrežja. 
Tudi v tej občini bodo investici-
jo izvajali po več etapah oz. od-
sekih: Trebče–Srebrnik, Treb-
če–Bistrica ob Sotli, Bistrica ob 
Sotli–Gorenje, Trebče–Javorje, 

Križan vrh–Dekmanca, Bistri-
ca ob Sotli–Kunšperk, Bistri-
ca ob Sotli–domačija Bratuša, 
Bistrica ob Sotli–Čehovec–Bi-
zeljsko in Bistrica ob Sotli–Ko-
ren. »Bistrica ob Sotli s tem 
projektom pridobi dodatni vo-
dohran Trebče oz. dodatni vod-
ni vir, saj smo se doslej na tem 
koncu občine, ki meji na brež-
iško, priključevali na enega od 
brežiških vodnih virov, saj ima-
mo v sušnem obdobju kar veli-
ke težave z vodo. S tem projek-
tom bomo izboljšali vodovodni 
sistem in poskrbeli za veliko 
manjše vodne izgube,« je po-
jasnil Debelak. Z novim vodo-
vodom bodo pokrili praktično 
celotno občino, saj imajo en 
vodovodni sistem, kar pome-
ni, da bo boljšega dostopa do 
pitne vode in zanesljivejše do-
bave deležnih skoraj vseh 1400 
bistriških občank in občanov.

 Rok Retelj

Župana sta s stiskom rok zapečatila pričetek hidravličnih 
izboljšav v obeh občinah.

www.PosavskiObzornik.si

DOBOVA – Danes ob 16. uri bo v športni dvorani Dobova potekalo 
slavnostno odprtje novega vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova. Kulturni program bodo oblikovali otroci in za-
posleni vrtca Najdihojca. Slavnostna govornica bo ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Po zaključku 
programa sledi vodeni ogled novega petoddelčnega vrtca, ki bo 
zagotovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, v 
nove prostore se seli 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca 
uporabljali prostore v šoli.  R. R.

Danes odprtje vrtca v Dobovi
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Dnevi podjetniških priložnosti 2022

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
(ZPTM) je izpeljal že 12. Dneve podjetniških prilož-
nosti (DPP). Ti so potekali vsako sredo v februar-
ju in v prvi polovici marca. DPP so sicer namenje-
ni podjetnikom, potencialnim podjetnikom, mladim, 
brezposelnim, kmetovalcem in ostalim iskalcem no-
vih idej, znanj in priložnosti. Z izjemo dogodka Base 
barista Masterclass in ogleda dobrih praks destina-
cije Rogla - Pohorje, ki sta bila na voljo po simbolič-
ni ceni, so dogodki brezplačni, saj jih financira 
Občina Brežice. 

Udeleženci dogodkov oziroma izobraževanj tako na 
daljavo kot »v živo« smo se informirali s ključnimi 
elementi poslovnega (prodajnega) nastopa, ki nam 
ga je predstavila Nina Smole. Nataša Hudelja nas je 
seznanila s temeljnimi koraki gradnje modela razvoja 
kadrov. Spletna predavanja smo zaključili z mag. Na-
tašo Šerbec, ki nam je predstavila načrt za okrevan-
je in odpornost po področjih; kako preko kadrovske-
ga štipendiranja do perspektivnih kadrov v regiji ter 
kako do ugodnih kreditov s pomočjo Garancijske she-
me Posavje. Zadnje predavanje je bilo izvedeno po-
svetovalno, v Mestni hiši Brežice, ko nam je Amalija 
Lukner predstavila tematiko obdavčitve kmečkih gos-
podinjstev. DPP 2022 sicer zaključujemo danes (op. 
v četrtek, 16. 3. 2022), ko bo Peter Ševič izvedel de-
lavnico za vse, ki bi želeli pridobiti znanje strokovnih 
osnov iz delovnega okolja profesionalnega barista. 

Največ interesa za ogled dobre prakse

Z namenom povezovanja pridelovalcev ustreznih pre-
hranskih izdelkov ter izdelkov umetnostne in domače 
obrti, gostinsko-turističnih storitev ter ponudbe na-
stanitev in bivanja ter drugih vsebin v destinaciji Ča-
tež in Brežice v ZPTM gradimo kolektivno blagovno 
znamko našega območja po modelu »izvorno sloven-
sko«. Kolektivne blagovne znamke so namreč tiste, 
ki z vzpostavljenimi certifikacijskimi sistemi in ozna-
kami kakovosti omogočajo destinaciji in njenim po-
nudnikom večjo prepoznavnost na trgu, kupcu oziro-

ma turistu pa jamčijo avtentičnost in kakovost izdelka 
ali storitve. 

V ta namen smo si v sredo, 9. 3. 2022, ogledali eno 
najprepoznavnejših blagovnih znamk – Oku-
si Rogle v destinaciji Rogla - Pohorje. Ogledali 
smo si dobre prakse znamčene/certificirane ponud-
be: (i) Žganjekuha, pletarstvo, vinogradniško Kalšek 
– Podkrajšek, kjer so nam prikazali obrt pletarstva in 
nam predstavili domačijo ter različne vrste žganja, 

(ii) Center Noordung, ki promovira vesoljske tehno-
logije in človeške dosežke v vesolju. Gre za virtual-
no resničnost, simulatorje in projekcije, ki ponujajo 
učinkovit vpogled v skrivnosti neskončnega vesolja. 
Herman Potočnik Noordung, ki je z materinimi dru-
žinskimi koreninami povezan z Vitanjem, je bil futu-
rist, raketni inženir ter pionir astronavtike in kozmo-
navtike. (iii) Pot med krošnjami na Rogli je 1000 m 
dolga pot v osrčju pohorskih smrek, kjer se razp-
rostira 37m visok stolp. Izobraževalni in didaktični 
elementi obogatijo in razširijo znanje o naravi, nje-
ni zaščiti in vlogi gozda. (iv) Zlati Grič je ena najmo-
dernejših vinskih kleti v tem delu Evrope. 

Vizija Centra je postati ključen partner  
v razvoju lokalnega podjetništva

Center za podjetništvo in turizem, ki deluje znotraj 
ZPTM, podjetnike spodbuja k pridobivanju novih pod-
jetniških znanj in veščin, nudi podporno okolje obsto-
ječim in zagonskim podjetjem ter skupaj s partner-
ji soustvarja uspešno podjetniško okolje, ki skrbi za 
trajnostni razvoj.

Do leta 2025 želi Center postati ključen partner 
razvoja in podjetništva na območju občine Brežice z 
uveljavljenimi programi usposabljanj in izobraževanj. 

Za uspešne prve korake znamčenja v destinaciji Čatež in Brežice 
doživeli in raziskali eno najprepoznavnejših blagovnih znamk
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

LOTI (22014B) 
je psica večje rasti, stara cca. dve 
leti. Je zelo živahna in ima veliko 
energije, zato išče lastnika, ki ji 
bo posvetil veliko časa in se bo z 
njo aktivno ukvarjal. Je zelo pri-
jazna, željna pozornosti in člove-
kove bližine. 

MILA (21337B) je psica v tipu 
staforda, stara približno štiri 
leta. Skupaj z Bučotom sta bila 
po odločbi odvzeta iz neprimer-
nih razmer. Je ekstra prijazna do 
ljudi, zaupljiva in nežna. Išče od-
govoren dom in lastnika z izkuš-
njami z dotično pasmo. Ni zdru-
žljiva z drugimi psi. 

HAŠA (22025B)
je prijazna psička, stara cca. dve 
leti, mešanka s haskijem, je pol-
na energije in primerna za aktiv-
ne ljudi. Išče odgovoren dom in 
prijazne ljudi. 

Kot je dejal župan Občine Bre-
žice Ivan Molan, je občina za 
dom namenila lastna sredstva, 
saj je pomembno, da imajo tudi 
najmanjše krajevne skupnosti 
ustrezne prostore za izvajanje 
različnih dejavnosti, ki povezuje-
jo krajane. Občina Brežice vlaga 
veliko truda in sredstev v zagota-
vljanje enakomernega razvoja in 
pogojev za kakovostno življenje 
v vseh 20 krajevnih skupnostih. 

Zbrane vaščane sta nagovorila 
župan Ivan Molan in predsednik 
sveta KS Velike Malence Robert 
Veličevič. Župan je predsta-
vil projekt gradnje doma, ki se 

je začel z odločitvijo občine po 
poplavah l. 2010, da obstoječe-
ga doma ni smiselno obnavlja-
ti zaradi dotrajanosti in posledic 
večkratnih poplav. Prvotna pro-
jektna dokumentacija je bila iz-
delana l. 2012, izvedeni so bili 
tudi podporni zidovi. Kasneje 
je prišlo na podlagi želja kraja-
nov do spremembe same po-
stavitve objekta ter preobliko-

Obvestilo o javni obravnavi osnutkov strategij 
za področje romske in mladinske tematike
Občina Brežice, kot pripravljavec strateških dokumentov, ob-
vešča javnost, da bosta v javni obravnavi v času od 17. do 31. 
3. 2022 dva osnutka strategij, in sicer: 

• osnutek Strategije reševanja romske tematike v občini 
Brežice 2022–2028, ki je dosegljiva na spletni strani občine 
www.brezice.si, zavihek Strateški dokumenti 

• osnutek Strategije za mlade v občini Brežice 2021–2030, ki 
je dosegljiva na spletni strani občine www.brezice.si, zavi-
hek Strateški dokumenti 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na 
osnutka obeh strategij podajo pripombe in predloge ali izrazi-
jo strinjanje z dokumentom. 

Pripombe in predloge se lahko poda pisno na elektronski na-
slov: obcina.brezice@brezice.si ali po pošti na naslov Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice s pripisom Strategija – 
romske tematike / strategija za mlade. 

Rok za oddajo pripomb in predlogov k osnutku strategije je 
vključno do četrtka, 31. 3. 2022.

Dom krajanov na Velikih Malencah  
tudi uradno predali namenu
V petek, 11. marca, je na zunanjih površinah pri novem domu krajanov na Velikih Malencah potekala prireditev ob 
uradni predaji v namen. Investicija v vrednosti cca. 460.000 evrov je bila končana predčasno, konec leta 2021, finanč-
no pa se zaključuje v prvem delu leta 2022. 

vanja uporabnosti notranjih 
prostorov, s tem pa do njihove 
racionalnejše in funkcionalnejše 

rabe, za kar je bila izdelana nova 
projektna dokumentacija. Sep-
tembra 2020 so se začela dela z 
odstranitvijo obstoječega objek-
ta in nato gradnja novega dvoe-
tažnega in energijsko varčnega 
objekta v velikosti dobrih 271 
m2 neto tlorisne površine. Pro-
jekt je obsegal tudi ureditev oko-
lice objekta, vključno z izgradnjo 
parkirišča, ter opremljanje novih 

prostorov (v pritličju so večna-
menski prostor, sanitarije, čajna 
kuhinja, strojnica in stopnišče, 

ki vodi v mansardo, tu je manj-
ši večnamenski prostor, dve pi-
sarni, sanitarije in prostor za či-
stila). 

Predsednik KS Robert Veličevič 
je dejal, da je dom z novimi pro-
stori ogromna pridobitev za kraj, 
ki drugega primernega prostora 
za prireditve in druženja, razen 
vaškega kopališča poleti, nima. 

V domu bodo namenili prostor 
tudi otrokom in mladim ter ga 
opremili po njihovih željah. V 
krajevni skupnosti živi po po-
datkih iz l. 2021 335 prebival-
cev, od tega je kar 50  krajanov 
mlajših od 14 let. Pri simbolični 
predaji doma krajanov v namen 
je tako poleg župana Ivana Mo-
lana in predsednika KS Roberta 
Veličeviča sodeloval tudi pred-
stavnik najmlajših krajanov Ma-
tic Kožar. Stavbo novega doma 
je blagoslovil župnik Jože Pacek 
(Župnija Čatež ob Savi), ki je ob 
tej priložnosti čestital krajanom 
za novo pridobitev in dejal, da se 
tudi sam razveseli vsake nove in-

vesticije, ki prispeva k razvoju in 
urejenosti kraja. 

Za prijeten uvod v dogodek so 
najmlajši krajani pripravili kul-
turno-glasbeni program, v ka-
terem so sodelovali Matic Ko-
žar, Nika in Sara Zorčič ter Maj 
Majzelj. Program je povezovala 
Anja Urek.  

Dom krajanov Velike Malence

Rezanje otvoritvenega traku Nagovor župana Ivana Molana

V proračunu Občine Brežice za leto 2022 je za investicije namenjenih 
kar 24,5 milijona evrov oz. cca. 56 % celotnega proračuna, ki znaša 
43,8 milijona evrov. Med večjimi investicijami, ki so se začele v tem 
letu oz. se nadaljujejo iz leta 2021, so: obnova in rekonstrukcija Vo-
dovodnega stolpa kot razgledne točke (vrednost celotnega projekta 
2,76 milijona evrov), izgradnja pločnika v Podgračenem ob rekon-
strukciji državne ceste Čatež ob Savi–Mokrice (pogodbena vrednost 
745.000 evrov), izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Kr-
ška vas–Čatež ob Savi (po-
godbena vrednost 2,7 mi-
lijona evrov) in kolesarske 
povezave Brežice–Dobova 
(vrednost pogodbe 2,2 mi-
lijona evrov), začela so se 
tudi dela projekta Hidrav-
lične izboljšave vodovo-
dnih sistemov v občinah 
Brežice in Bistrica ob Sotli 
(vrednost projekta je 6,3 mi-
lijona evrov). Vse investici-
je so namenjene izboljšanju 
kakovosti življenja v občini – 
od zagotavljanja nemotene 
oskrbe s pitno vodo do več-
je prometne varnosti in do-
stopnosti ter vlaganj v turi-
stično infrastrukturo. 

Večje investicije, ki potekajo v občini Brežice

Urejanje ceste in pločnika Podgračeno Obnova in rekonstrukcija Vodovodnega stolpa Začetek del na Veselem vrhu
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Milena Bogovič Perko (SDS) je vprašala, ali bodo na izredni seji gle-
de kadrovskih menjav v GEN energiji prisotni vsi akterji.
Aleš Zajc (SMC) je vprašal, koliko zaklonišč je v občini po krajevnih 
skupnostih, koliko od teh je uporabnih in koliko ljudi sprejmejo; ali 
je v ZD Krško oz. lekarnah dovolj tablet kalijevega jodida za vse pre-
bivalce občine, ki jim po zakonu pripada, z ustreznim rokom traja-
nja, ter predlagal pregled in ažuriranje Občinskega načrta zaščite in 
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.
Vlado Bezjak (DeSUS) je vprašal, zakaj je cena 24-urne dežurne pog-
rebne službe tako visoka, in predlagal, da se poišče rešitev za po-
cenitev ter da občinska uprava s koncesionarjem opravi pregled in 
analizo teh zaračunanih storitev. Predlagal je, da se izvajanje pog-
rebne slovesnosti dopusti tudi drugim izvajalcem in da se pristopi k 
spremembam odloka o pokopališkem redu. Predlagal je še, da ob-
čina na Vidmu nabavi parkomat ali ukine modro cono.
Dušan Šiško (SNS) je predlagal, da se pristopi k postopku načrtova-
nja obvoznice Podbočje.
Luka Gramc (ROK) je vprašal, v kateri fazi je študija umirjanja pro-
meta v Podbočju, katere rešitve so predvidene in kdaj bo zaključe-
na ter v kateri fazi je novelacija UN Podbočje. Zanimalo ga je, ali 
bodo pločniki Križaj – Podbočje izvedeni sočasno z gradnjo mostu 
čez Krko, ali je občinska uprava zadolžila osebo, ki bo skrbela za ta 
dva projekta ter da bo zadeva usklajena in skladna s terminskim 
planom, ter kako daleč je projektna dokumentacija za te pločnike 
in most čez Krko na Brodu. 
Jože Olovec (SDS) je predlagal, naj bo zaradi nesreč na obvoznici 
semafor na voljo le za gasilska in reševalna vozila, ter predlagal re-
konstrukcijo obcestne protihrupne zaščite tako, da bo preglednost 
v smeri Brestanice bistveno večja. Predlagal je, da se peš most čez 
Savo izvede pod obstoječim železobetonskim mostom, ter še, da je 
treba odpraviti več pomanjkljivosti na pokopališču v Leskovcu pri Kr-
škem. Vprašal je, ali so določeni vodovarstveni pasovi vodnih virov 
Brege in Beli breg, ali se spremlja izvajanje ukrepov za zaščito teh 
virov in ali se aktivno rešuje problematika kemijskih onesnaževal-
cev pitne vode. Predlagal je še, da se iz občinskega proračuna do-
deli donacija za pomoč Ukrajini.

Moj projekt – participativni proračun 
Mestne občine Krško za 2023

Med 15. marcem in 15. aprilom lahko oddate predloge
Za leto 2023 je po sklepu občinskega sveta na voljo skupno 210.000 evrov za sedem območij, za vsako po 30.000 
evrov. Občanke in občani bodo med 15. marcem in 15. aprilom lahko predlagali projektne predloge. Vsi predlogi, ki 
bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 6. in 13. junijem 2022. Izglaso-
vane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2023.

Participativni proračun, ki smo 
ga v občini Krško prvič uvedli v 
letu 2019, je sistem razporeja-
nja dela proračunskega denarja 
na način, da pri odločanju o nje-
govi porabi sodelujejo občanke 
in občani. V lanskem letu so ob-
čani predlagali 68 projektnih 
predlogov, 26 jih je bilo izglaso-
vanih in aktivnosti za začetek iz-
vedbe že potekajo. V proračunu 
za leto 2023 bo za participativni 
proračun predvidenih 210.000 
evrov. Sredstva bodo proporci-
onalno razdeljena na posame-
zna območja:

Po besedah direktorice občinske 
uprave Melite Čopar bodo ob-
čanke in občani predloge lah-
ko oddali od 15. marca pa vse 
do 15. aprila 2022. Vse predlo-
ge bo v skladu s kriteriji in me-
rili do maja 2022 pregledala ob-
činska uprava in jih posredovala 
v dokončno presojo in potrditev 
pristojni komisiji. Komisija za iz-
vedbo participativnega prora-
čuna bo pripravila seznam izve-
dljivih projektov po posameznih 
območjih, za katere bodo obča-

ni lahko glasovali. 

POGOJI ZA UVRSTITEV 
PROJEKTNIH PREDLOGOV 
NA GLASOVANJE

Kot pojasnjuje predsednik ko-
misije za izvedbo participativ-
nega proračuna Anton Petrovič 
je projektni predlog upravičen 
za uvrstitev na glasovanje, če 
ustreza naslednjim kriterijem 
oz. merilom:
1. Prispeva k uresničevanju jav-

nega interesa na območju 
mestne občine Krško.

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

3. Je takšne narave, da bo nje-
gova izvajalka lahko Mestna 
občina Krško in da ga je mo-
goče izpeljati v okviru zago-
tovljenih sredstev.

4. Je skladen z nalogami 
mestne občine.

5. Izveden bo na območju 

mestne občine in je ume-
ščen v enega od 7 območij 
občine.

6. V preteklosti še ni bil (so)
financiran iz proračuna 
Mestne občine Krško.

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

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

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

KDO LAHKO SODELUJE?

Predlagatelj projektnih predlo-
gov je lahko posamezni občan/
občanka ali skupina občank/

občanov s stalnim bivališčem 
v mestni občini Krško, ki do 
dne oddaje pobude dopolni 15 
let. Predlagatelj v projektnem 
predlogu ne sme nastopati kot 
izvajalec (ne kot fizična oseba, 
ne kot lastnik izvajalca, ne kot 
oseba, udeležena v poslovod-
stvu izvajalca). Posamezni pre-
dlagatelj lahko predlaga največ 
2 projektna predloga. Če gre 
za skupine, lahko kot podpisnik 
ali sopodpisnik nastopa največ 
v dveh skupinah predlagateljev.

KAKO ODDATI PROJEKTNI 
PREDLOG?

Predlogi morajo biti do najka-
sneje 15. 4. 2022 do 24. ure od-
dani na spletni strani Mestne 
občine Krško ali na obrazcu, ki 
bo na voljo v sprejemni pisarni 
Mestne občine Krško, po nava-
dni pošti na naslov Mestna ob-
čina Krško, Participativni prora-
čun, CKŽ 14, 8270 Krško.

GLASOVANJE

Glasovanje bo potekalo na sple-
tni strani Mestne občine Krško 
ali v sprejemni pisarni Mestne 
občine Krško od 6. 6. 2022 do 
vključno 13. 6. 2022.

Vabljeni k sodelovanju.

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

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

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

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 30.000 €

Območje 5: KS mesta Krško do 30.000 €

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

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

Podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak in direktor Direkci-
je RS za vode pri ministrstvu za okolje in prostor Roman Kramer sta 
10. marca v Krškem podpisala sporazum o skupni izvedbi ukrepov 
za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Podbočju na povodju Sušice. 
V Podbočju so namreč ob večjih poplavah še vedno ogroženi stano-
vanjski in gospodarski objekti ter infrastruktura. V preteklosti je bila 
sicer izvedena regulacija potoka Sušica v območju naselja na var-
nost povratne dobe 20 let. Cilj je izboljšanje poplavne varnosti za 
scenarij poplav s povratno dobo stotih let. To naj bi dosegli z ure-
ditvijo razbremenilnega kanala visokih vod mimo naselja. Občinski 
prostorski načrt dovoljuje gradnjo vodne infrastrukture na kmetij-
skih površinah. Naložba, ocenjena na 1,2 milijona evrov, je uvrščena 
v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Direkcija RS za vode 
je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma Načrta za 
okrevanje in odpornost v višini 310 milijonov evrov. Direkcija se je 
skupaj z ministrstvom za okolje in prostor odločila, da bo v skladu z 
Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, v ka-
terih so predvideni projekti poplavne varnosti.

V kolikor se želi tudi vaša krajev-
na skupnost, organizacija ali dru-
štvo vključiti v akcijo pomladan-
skega čiščenja, vas prosimo, da 
nam najkasneje do srede, 20. 
aprila 2022, pisno sporočite vaš 
namen na naslov Mestna občina 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, oz. el. 
naslov darko.anzicek@krsko.si 
(s pripisom "Za akcijo pomla-
danskega čiščenja okolja") in 
nam ob tem posredujte nasled-
nje podatke:

• okvirni datum vaše akcije (to-
čen datum bo usklajen z izva-
jalcem za postavitev kontej-
nerjev in odvoz kontejnerjev 
z odpadki), 

• število kontejnerjev, ki jih 
potrebujete,

• lokacijo akcije z določenim 
mestom za postavitev kon-
tejnerjev,

• kontaktno osebo (točen na-
slov in telefonsko številko).

Pomladansko čiščenje okolja v 2022
V preteklih letih so zaradi epidemije akcije čiščenja okolja potekale v manjšem obsegu. Posledica tega je na žalost 
tudi povečanje divjih odlagališč odpadkov v našem okolju. Letos bo Mestna občina Krško v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi in društvi ponovno pristopila k izvedbi pomladanskega čiščenja okolja, ki bo potekalo ob upoštevanju ak-
tualnih ukrepov. 

Prosimo vas, da nas o akciji ob-
vestite vsaj sedem dni pred iz-
vedbo in predvidite uporabo 
od enega do največ treh kon-
tejnerjev na akcijo ter da akcijo 
zaključite po napolnitvi kontej-
nerjev in o tem TAKOJ obvesti-
te izvajalca, ki bo kontejnerje 
odpeljal.

Pomladansko čiščenje okolja 
je namenjeno odstranjevanju 
odpadkov, ki se nahajajo v na-
ravi in bivalnem okolju. Ni pa 
namenjeno čiščenju bivališč 
(podstrešja, kleti, dvorišča …). 
V ta namen lahko gospodinjstva 
na podlagi naročila enkrat letno 
oddajo 3 m3 odpadkov družbi 
KOSTAK d.d., kar je vključeno v 

ceno smetarine.  

Organizatorje in udeležence 
opozarjamo, da pri izvajanju či-
ščenja okolja poskrbijo za svo-
jo varnost. Lastniki zemljišč so 
po Zakonu o varstvu okolja sami 
odgovorni za odložene odpad-
ke na njihovih zemljiščih. Zato 
jih pozivamo, da zemljišča nad-
zirajo in kršitelje, ki nezakonito 
odlagajo odpadke na njihovih 
zemljiščih, prijavijo pristojni in-
špekciji. Nadzor nad ravnanjem 
z odpadki izvaja Medobčinski 
inšpektorat – Skupni prekrškov-
ni organ občinskih uprav tel. št. 
(07) 49 81 382 in Inšpekcija za 
okolje Inšpektorata za okolje 
in prostor, OE Novo mesto, ka-
mor lahko občani prijavijo kršit-
ve v zvezi z ravnanjem z odpadki, 
tel. št. (07) 39 42 160. Dodatne 
informacije: Darko Anžiček, tel. 
49 81 300, Natalija Arh, tel. 49 
81 363

S sporazumom k skupni izvedbi ukrepov za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti Podbočja

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in 
svetnikov Občinskega sveta MO Krško  
s 30. redne seje, 10. marca 2022

www.krsko.si
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Pomlad je za čebele ključnega pomena, čebele pa so ključnega po-
mena za človeka. Zato jim v tem letnem času zdaj že tradicionalno 
pripada sejem ApiSlovenija. Ta se je skupaj s sejmom kmetijske in 
gozdarske mehanizacije Agritech minuli vikend odvil na Celjskem 
sejmu. Pester razstavni program, kjer so si obiskovalci lahko ogle-
dali in tudi kupili opremo za čebelarjenje, pripomočke in material 
za čebelarjenje, izdelke iz medu, inovacije v čebelarstvu, apiterapi-
jo in seveda med, je dopolnila predstavitev občin, ki nosijo naziv Če-
belam prijazna občina. 
Na povabilo Čebelarske zveze Slovenije sta tako KŠTM Sevnica in 
Občina Sevnica skupaj z občinama Ivančna Gorica in Ravne na Ko-
roškem predstavljala ponudbo, ki jo navdihujejo ravno čebele. V 
ospredju je bilo medeno doživetje Sevničani ter čebel'ce, čebelar-
ji in rokodelci, ki pri svojem delu uporabljajo čebelje pridelke. Bila 
pa je to tudi priložnost za nova poznanstva, povezovanje in ideje. 
 Vir: KŠTM Sevnica

OPPN Poslovna cona Radna v javni obravnavi
Od 7. marca do 5. aprila 2022 je javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Po-
slovna cona Radna z okoljskim poročilom in elaboratom ekonomike. Javna obravnava bo v sredo, 30. marca 2022, ob 
17. uri v prostorih TVD Partizan Boštanj. 

Pobudo za izdelavo akta je na 
Občino Sevnica podal zaseb-
ni investitor, podjetje Sava avto 
d.o.o. Boštanj. Občina je na pod-
lagi pobude in določil OPN dolo-
čila območje, ki je obravnavano 
v podrobnejšem načrtu. 

Obravnavano območje se naha-
ja na desnem bregu Save, jugo-
vzhodno od naselja Dolenji Bo-
štanj, umeščeno med glavno 
cesto Boštanj–Impoljca, regio-
nalno cesto Mokronog–Boštanj 
in javno potjo Radna. Gre za pre-
težno ravninsko območje povr-
šine 4,3 ha, ki je nepozidano, 
namenjeno pa bo za razvoj tr-
govinskih, obrtnih in drugih po-
slovnih dejavnosti.

Gradivo je v času javne razgrnit-
ve objavljeno na spletnem por-
talu Občine Sevnica, vpogled pa 
je mogoč tudi ob predhodni na-
javi v času uradnih ur na Oddel-
ku za okolje in prostor Občine 
Sevnica. V času javne razgrnitve 

in javne obravnave gradiva lah-
ko svoje pripombe in predloge 
k razgrnjenemu gradivu podajo 
vsi zainteresirani organi, organi-
zacije in posamezniki. 

Občina Sevnica bo prejete pri-
pombe in predloge preučila in 
do njih zavzela stališča, ki jih bo 
obravnaval in se do njih oprede-
lil Občinski svet Občine Sevnica. 
Prostorski načrt se usklajuje z 

umeščanjem novega rondo-
ja pri Hoferju, ki ga je Direkci-
ja Republike Slovenije za infra-
strukturo umestila v svoj Načrt 
razvojnih programov.

Nove talne označbe pri Vrtcu Ciciban Sevnica

Pri Vrtcu Ciciban Sevnica je občina uredila nove talne označbe, ki 
so zaradi izstopajočih barv zelo vidne in se uvrščajo med bolj učin-
kovite metode izboljšanja varnosti v cestnem prometu. V vrtcu so 
se pridobitve zelo razveselili. »Upamo, da bodo zaradi njih vozniki 
še bolj previdni na poteh, ki jih kot pešci uporabljajo naši najmlaj-
ši,« so sporočili iz vrtca. 

Za krepitev verige prehranske samooskrbe

Zagotavljanje zadostnih količin trajnostno pridelane in cenovno do-
stopne hrane je pomemben cilj vsake odgovorne družbe, saj je hra-
na temeljna življenjska dobrina in eden ključnih elementov varne-
ga bivanja. Občina Sevnica krepitvi trdno sklenjene verige lokalne 
samooskrbe namenja veliko pozornosti, preko različnih programov 
pa nudi stalno podporo lokalnim domačim ponudnikom in proizvo-
dnji v domači občini.
Dobro obiskanost Kmečke tržnice Sevnica, ki redno obratuje ob sre-
dah, petkih in sobotah od 8. do 12. ure, dopolnjuje sobotna po-
nudba ribarnice. Vsakodnevno pa je mogoče obiskati mesomat, jaj-
cemat in mlekomat. V luči digitalnega in tehnološkega razvoja je 
tovrstna ponudba vse bolj aktualna, saj je raznovrsten nabor lokal-
nih dobrot na dosegu roke praktično kadar koli. 

Javni posvet o krepitvi  
lokalne samooskrbe

Zagotavljanje zadostnih količin trajnostno pridelane in cenovno 
dostopne hrane je pomemben cilj vsake odgovorne družbe, saj 
je hrana temeljna življenjska dobrina. Ta cilj s pomočjo lokalnih 
pridelovalcev in predelovalcev hrane v naši občini dobro dosega-
mo, v prihodnje pa ga želimo še okrepiti z vključevanjem doda-
tnih količin in še večje raznovrstnosti ponudbe.

S ciljem seznanitve o novostih na področju lokalne 
samooskrbe in priložnostih za dosedanje in potencialne nove 

deležnike v verigi oskrbe s hrano Občina Sevnica organizira 
javni posvet 

KREPIMO VERIGO DOBAVE LOKALNE 
HRANE V JAVNE ZAVODE,

ki bo v sredo, 23. marca 2022, ob 11. uri  
v Kulturni dvorani Sevnica.

Vodeni del posveta se bo predvidoma zaključil do 12. ure,  
nato bo čas namenjen razpravi in mreženju.

O vsebini posveta

S strokovno podporo občine so vsi javni zavodi v ustanoviteljstvu 
občine doslej v celoti koristili 20-odstotno možnost izločitve po-
sameznih sklopov živil iz postopkov Zakona o javnem naročanju 
in jih dobavljali neposredno od lokalnih pridelovalcev. Z novim 
letom pa je začela veljati novela omenjenega zakona, ki omogo-
ča še dodatno povečanje lokalne oskrbe z izjemami kupovanja ži-
vil za javne zavode. 

Spremembe pomenijo pozitivno novost za večino javnih zavo-
dov v občini Sevnica. Že v poletnih mesecih bodo izvedena nova 
javna naročila za OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž in OŠ Tržišče. Občina Sevnica si želi, da bi se v lokalno do-
bavo vključilo še več lokalnih dobaviteljev, tako v smislu količine 
živil kot tudi dodatne nove ponudbe živil, predvsem iz naslednjih 
sklopov: vse vrste sadje in zelenjave, meso in mesni izdelki, mle-
ko in mlečni izdelki, kruh in pekovski izdelki, perutnina, moke in 
žita, več eko izdelkov, več izdelkov z znaki kakovosti. 

Zainteresirane vabimo k udeležbi, rok za prijavo je 21. marec 2022 
na e-naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si.

Izbor Županovega vina 2022 –  
povabilo k sodelovanju

Tudi letos bo pod okriljem vinogradniških društev sevniške občine 
potekal izbor za Županovo vino, ki bo namenjeno promociji obči-
ne in bo imelo status protokolarnega vina za različne priložnosti. 
Kot 17. županovo vino bo izbran cviček PTP, letnik 2021.
Sodelujejo lahko pridelovalci, ki v odkup lahko ponudijo najmanj 
400 litrov vina in so sevniški občani z vinogradi v sevniški obči-
ni, ki so vpisani v register pridelovalcev in imajo opravljeno prija-
vo pridelka. Sprejem vzorcev bo 27. marca 2022, od 18. do 20. 
ure, v kleti Društva vinogradnikov Studenec. Ocenjevanje vzor-
cev bo potekalo 28. marca 2022, izbran pa bo vzorec, ki bo dose-
gel najvišje število točk. 

Javno povabilo je z vsemi dodatnimi informacijami objavljeno 
na www.obcina-sevnica.si. 

Čebelam prijazna Sevnica na sejmu ApiSlovenija
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Novega mesta. Učenci in štu-
dentje so odpadke vzorčili na 
reki Savi (dve šoli), Sotli in na 
potoku Močilniku. Pri tem so 
se razdelili v tri skupine: sku-
pini A in B sta vzorčili t. i. mak-
ro odpadke – to so odpadki, 
večji od 2,5 cm, skupina C pa 
je vzorčila mikro in makro od-

padke na površini rek. Učenci 
so tako očistili brežine rek in 
obrečno drevje, poleg tega so 
podatke posredovali in objavili 
v skupni podatkovni bazi, ki je 
trenutno v analizi, zato v nada-
ljevanju navajamo samo preli-
minarne podatke. Najbolj one-
snažena reka je bila žal naša 
reka Sava.  

Največ mikroplastike v 
Sloveniji ravno pri nas 

Skupina študentov 2. letnika 
višješolskega študija naravo-
varstva na Grmu Novo mesto 
– centru biotehnike in turizma 
pod mentorstvom Brežičanke 
Irene Kurajić je 21. maja lani 
vzorčila na reki Savi. Za mes-
to vzorčenja so si izbrali levo 
nabrežje reke Save na pretoč-
nem akumulacijskem jezeru 
Hidroelektrarne Brežice med 
Krškim in Brežicami. Kot je 
pojasnila Kurajić, se je prva 
skupina ustavila na pasu nab-

režja, dolgem 50 metrov in ši-
rokem 20 metrov. Na dnu bre-
žine, na vrhu in v zaledju reke 
so na devetih krožnih povr-
šinah, vsaka je imela premer 
tri metre, vzorčili odpadke, ki 
so bili vsaj v velikosti cigaret-
nega ogorka. Vse odpadke so 
razvrstili po kategorijah in jih 
prešteli. Največ odpadkov je 
bilo na dnu brežine, in sicer 
povprečno 4,6 odpadka/m2. 
Druga skupina študentov si je 
izbrala drugi 50 metrov dolg 
pas nabrežja in v oddaljenosti 
ne več kot 20 m od reke vzor-
čila popolnoma vse odpadke. 
Nabrali so 646 kosov odpad-
kov, od tega je bilo kar 67,5 % 
plastike za enkratno uporabo. 
Skupna masa vseh odpadkov 
je znašala več kot 15 kilogra-
mov. Od plastike za enkratno 
uporabo je bilo največ stiro-
porja (kar 351 kosov!), pla-
stičnih zamaškov (40 kosov) 
in plastenk (39 kosov), med 
drugimi odpadki pa so pre-
vladovali koščki plastike, več-
ji ali enaki 2,5 cm: bilo jih je 
150. Tretja skupina je s po-
močjo posebne mreže lovi-
la mikroplastiko. V mreži so 
našli štiri delce mikroplasti-
ke (1–5 mm) in tri delce me-
zoplastike (5–25 mm). Vzorce 
so analizirali na Morski biolo-
ški postaji Piran in ugotovili, 
da je med vsemi slovenskimi 
vzorčnimi mesti z mikroplasti-
ko najbolj onesnažena ravno 
Sava med Krškim in Brežica-
mi. »Vsi udeleženci, tako štu-
denti kot jaz, smo bili osupli 
in zgroženi nad tako velikim 
številom odpadkov. Še pose-
bej nas je presenetil stiropor, 
ki je bil izjemno pogost po ce-
lotnem nabrežju in se ob Savi 
redno pojavlja skozi celo leto. 
Odpadkov od samih spreha-
jalcev je bilo malo, prevlado-
vali so odpadki, ki jih je Sava 
naplavila z območij v zgor-
njem toku nad mestom vzor-

»Ker je komot« 

Vsekakor ste mnenja, da pla-
stika skrbi, da se naš »lago-
dni« način življenja nadalju-
je. Kar 40 odstotkov starejših 
bralcev izmed vprašanih nam 
je v pogovoru ponavljalo misel, 
da ste v preteklosti vsakodnev-
no seveda bolj varovali okolje, 
a da ste se hkrati »utrudili od 
prenašanja steklovine«, papir-
natih embalaž, mrežic itd. in da 
vam je plastika pač »veliko bolj 
priročna in komot«. Srednja 
generacija se očitno s to teža-
vo seznanja od časa do časa, a 
v 30 % pravite, »da mora zdaj 
svoje narediti trg ali politika«, 
»navade pa da je izziv spremi-
njati«. Kar pravijo eni ali dru-

gi, ne more spremeniti dejstva, 
da bodo s povsem spremenje-
nim okoljem živeli naši mla-
di in vse nadaljnje generaci-
je. Koga torej po vaše zadeva 
to vprašanje? 

Strinjamo se z vami, ne le krat-
kotrajna priročnost, tudi razni 
standardi in regulative so po-
membno prispevali k temu, 
da se je naš vsakodnevni stik 
s plastičnimi izdelki za enkra-
tno uporabo izjemno povečal. 
Nekateri politični koraki in za-
veze so že stopali v smeri reše-
vanja te problematike, hkrati 
pa smo bili, kot ste poudari-
li mnogi, v zadnjih dveh letih 
priča novemu in nepredvide-
nemu onesnaževalnemu šoku, 

ki ga bo zaradi uporabljene in 
odvržene zaščitne opreme pri 
epidemiji naše okolje trpelo še 
stoletja.  

Ko »kratek čas uporabljena« 
plastika postane izmuzljiva 
mikroplastika 

Že do 50 % vse proizvede-
ne plastike na svetu naj bi 
predstavljali izdelki za en-
kratno uporabo. In ravno ti, 
le za nekaj minut ali celo se-
kund uporabljeni plastični iz-
delki, so žal trenutno največji 
vir onesnaženja našega okolja, 
voda in teles s plastiko. Plastič-
na vrečka, na primer, ki jo mi-
mogrede odvržete, se v nara-
vi ne more razgraditi. Sčasoma 
razpade na izredno majhne, 
od 300 mikrometrov do 5 mi-
limetrov velike delčke, ki jih 
imenujemo mikroplastika. Ta 
mikroplastika se imenuje »se-
kundarna«, saj ni bila ustvar-
jena tako majhna z namenom. 
Žal pa poznamo tudi mikro 
delčke, ki so bili namenoma 
proizvedeni izredno majhni, 
na primer plastični delci v pri-
ljubljenih pilingih za telo in ob-
raz ali mali plastični delčki, ki 
sestavljajo naša oblačila.  

Mikroplastika v okolje še ved-
no lahko oddaja strupene sno-
vi, nanjo se vežejo različna 
druga organska onesnaževa-
la, ti izredno majhni delčki pa 
s potovanjem končajo pred-
vsem v rekah in morju, a do-
kazano tudi v dežju, kuhinjski 
soli, morskih in kopenskih ži-
valih, zelenjavi in ostalih delih 
naše prehrambne verige.  

Prihodnost so projekti, kjer 
se onesnaženosti zavedo 
cele družine 

Šele z višjo ravnjo ozavešče-
nosti se bo stopnjeval tudi pri-
tisk na politiko in industrije, da 
se svet poda v iskanje alterna-

tiv. Kljub temu da so glavni ak-
terji proizvodnje in onesnaže-
nja svetovne velesile, lahko v 
svojem okolju vsak naredi pre-
mik v bolj trajnosten in zdrav 
način življenja. 

Zelo spodbudno očitno delu-
jejo izobraževalne vsebine, 

kakršne so na primer nastale 
v sklopu projekta »Pirati pla-
stike – dajmo Evropa!«, sko-
zi katerega so se v letu 2020 
in 2021 povezale  Slovenija, 
Nemčija in Portugalska, mno-
go tukajšnjih organizacij in šol. 
Projekt je zrasel že 2016 na 
nemških tleh, nato pa na po-
budo portugalskega, sloven-
skega in nemškega ministrstva 
za znanost in izobraževanje v 
sklopu trio predsedovanja 
Nemčije, Portugalske in Slove-
nije Svetu Evropske unije lani 
rezultiral tudi v več deset vzor-
čenjih voda v Evropi. Vzorčili 
so tudi vode, s katerimi biva-
mo Posavci. 

Posavski pirati uspešno lovili 
plastiko 

V projektu Pirati plastike so 
med drugim sodelovale tudi 
naše osnovne šole – Bizeljsko, 
Artiče in Brežice – ter Center 
biotehnike in turizma Grm iz 
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Mladi zgroženi: Sava polna plastike 
POSAVJE – Posavje ima veliko srečo z bogastvom voda, kar smo v vsakoletnih tematskih straneh Posav-
ski vodni krog že večkrat hvaležno ugotavljali s sogovorniki. Žal pa voda, tako esencialna za naša življe-
nja, »prenaša« namnožene posledice človeških neumnosti. Več let smo se predvsem spraševali o tem, kdaj 
bomo začeli bogastvo vode spoštovati in življenjski slog prilagodili vzdržni porabi vode. Potem smo opo-
zarjali na onesnaženja, tudi tista s kemikalijami, za katere naše biološke čistilne naprave nimajo primer-
nih čistilnih sposobnosti. V zadnjih letih pa našo pozornost z alarmantnimi količinami kliče vseprisotna 
plastika v vodi. Večje kose in tiste manjše od 5 milimetrov skrajno neodgovorno uporabljamo in pošiljamo 
v okolje, a jih, glej ga zlomka, slej ko prej lahko dobimo nazaj v lastno telo.  

nadaljevanje na str. 16

Tudi izdelki, ki jih uporabimo le za nekaj minut, se postopno 
razgradijo v očesu nevidne, a živalim, rastlinam in ljudem 
zelo škodljive delce (foto: Canva).

Mikroplastični delci iz Save in Sotle (arhiv Morske biološke 
postaje Piran)
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NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim 
sistemom za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice 
pripomore k prihrankom v denarnici zaradi do 50 
% nižjega računa za vodo na položnici. Rožice in 
zelenjadnice vam bodo zelo hvaležne, ker jim boste 
privoščili zalivanje z mehko deževnico brez klora. 
Izberite enega od kompletnih sistemov s filtri, črpalko 
in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki po-
skrbi za družinski proračun in okolje. Visok učinek 
čiščenja, v rezervoarju ni električnih komponent. Pra-
znjenje le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in 
minimalno vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni rezervoarji
Poudarite videz terase z novim okrasnim zbiralnikom 
deževnice videza antične glinene amfore ali 
kateregakoli drugega izmed 70 različnih oblik, barv 
in velikosti. Poleg varčevanja je ob uporabi zalivanja 
z deževnice treba upoštevati še, da pri tem opravilu 
naredimo še veliko koristnega za svoje zdravje.

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

Čistilno napravo naj bi kupili le enkrat v življenju, a žal obstaja 
tudi veliko Slovencev, ki jo kupijo dvakrat. V podjetju Armex ar-
mature zato poudarjajo, da je pomembno izbrati ustrezno veli-
kost čistilne naprave. »Prevelika ali premajhna ne bo delovala v 
optimalnem načinu, zato lahko pričakujemo stalne in ponavlja-
joče se težave. Veliko nam pove tudi garancijska doba za rezer-
voar in električne dele. Življenjska doba rezervoarja je najmanj 
dvokratnik garancijske. Vsak zna izračunati, kaj to pomeni za re-
zervoar s 25-letno garancijo. Obstajajo ponudniki, ki tako dolgo 
garancijo ponujajo brez doplačila,« pravijo. 

Ko smo že pri ponudnikih – priporočajo nakup pri specializira-
nih ponudnikih, kot je omenjeno podjetje iz Ivančne Gorice, ki 
ima večdesetletne izkušnje in zna svetovati tudi v primeru naj-
bolj kompleksnih situacij na terenu, ima pa tudi svojo servisno 
službo. »Predvsem zato, da ob morebitnih težavah s čistilno na-
pravo zaradi lastnih ali zunanjih vzrokov ne ostanete sami. Vča-
sih že en sam telefonski klic do prave osebe reši vse.« 
Sodobne čistilne naprave imajo krmiljenje z naprednim nadzor-
nim sistemom, ki upravlja z različnimi režimi obratovanja za naj-
boljše rezultate, javlja alarme ob morebitnih težavah in omogoča 
posebne nastavitve, kot je poseben program delovanja za obdob-
je, ko ste na dopustu. Vse faze delovanja so optimizirane za naj-
boljše rezultate čiščenja, računalniki pa omogočajo tudi ročno 
nastavljive režime delovanja v primeru večjih ali manjših obre-
menitev. Prav tako so sodobni krmilni sistemi pripravljeni na pri-
hodnost in pričakovane zakonske zahteve, kot so na primer do-
datne faze čiščenja denitrifikacija, defosfatizacija in higienizacija. 
»Te zahteve bodo povzročile dodatne drage nadgradnje obstoje-
čih čistilnih naprav in zamenjavo obstoječih čistilnih naprav sta-
rejšega datuma, ki jih ne bo mogoče nadgraditi,« sporočajo iz Ar-
mexa in svetujejo, da pri nakupu čistilne naprave razmislite tudi 
o ponikalnih sistemih za očiščeno vodo in sistemih za zbiranje in 
uporabo deževnice, s katerimi lahko privarčujete tudi do 50 % 
pitne vode. »Svetujemo vam tudi, da pred zaključnimi gradbeni-
mi deli na dvorišču preverite, ali je za vaše področje že predpi-
sana obvezna vgradnja lovilnika olj in maščob. Podjetje Armex iz 
Ivančne Gorice vam lahko svetuje in dobavi tudi te,« še dodajajo.
 Vir: Armex armature

Pred nakupom čistilne naprave
velja dobro razmisliti

čenja,« je še pojasnila mentori-
ca novomeških študentov. 

Navdušeni nad takšnim 
učenjem v Brežicah 

Na reki Savi je v okviru nara-
voslovnega dne 8. novembra 
lani vzorčilo tudi 45 učencev 
OŠ Brežice pod mentorstvom 
Tanje Bervar. Skozi delavnice 
so povezali različne predmete, 
kot so naravoslovje, računal-
ništvo, matematika, tehnika, 
likovna umetnost, geografija 
in slovenščina, zato so pri vo-
denju delavnic sodelovali tudi 
učitelji omenjenih predmetov. 
Na vzorčnem odseku so našli 
84 odpadkov, med njimi je bilo 
največ plastenk, mikroplastike 
pa niso našli, morda tudi zato, 
ker je bilo vzorčenje opravlje-
no po večjem deževju. »Glede 
na to, da mesto Brežice leži v 
neposredni bližini velikih rek, 
kot sta reka Sava in Krka, je 
razumevanje onesnaževanja 
rek ključno,« je ob tem doda-
la mentorica brežiških šolarjev, 

zato si želijo tudi v nadaljnjih 
letih spremljati stanje onesna-
ženosti naših rek in v ta namen 
bo naravoslovni dan, kakršne-
ga so izvedli v okviru projekta, 
ostal v njihovih letnih načrtih. 
Želijo si tudi analiz reke Krke, 
ki je zelo priljubljena med ko-
palci v rekah. »Učenci so bili za 
delo zelo motivirani, saj so izbi-
rali med različnimi delavnica-
mi. Trudili smo se, da so dejav-
nosti razgibane in dinamične. 

Prav tako smo poskrbeli za 
ustvarjalne otroke in otroke, ki 
nujno potrebujejo gibanje, saj 
je bilo vzorčno mesto oddalje-
no od šole vsaj 3 km. Učenci so 
se lahko vključili tudi v skupi-
no novinarjev, katerih naloga je 
bila priprava na intervju učen-
cev, ki so bili na terenu. V na-
dalje si želim pripraviti skupi-

no otrok, ki bodo vodili gibanje 
brežiških piratov in spodbudi-
li otroke k tovrstnemu delova-
nju,« je še sporočila Tanja Ber-
var. 

Učenci z Bizeljskega  
so vzorčili svojo Sotlo ... 

13 učenk in učencev OŠ Bi-
zeljsko pod mentorstvom Mar-

tine Polanec Zadravec je 15. 
junija lani opravilo omenje-
no raziskavo na reki Sotli. Naj-
pogosteje najdeni odpadki na 
nabrežju so bili plastična em-
balaža sladkarij in piškotov, 
v mreži pa so našli štiri delce 
mikroplastike in en delec me-
zoplastike, na podlagi česar so 
ugotovili, da se Sotla uvršča 
med srednje onesnažene vo-
dotoke z mikroplastiko. »Vklju-
čili smo se v projekt, ker smo 
na naši šoli prepričani, da  ima 
ravno ta projekt razsežnost 
in metodologijo, ki bo učen-
ce 'vzgajala' v pravilni smeri,« 
pravi mentorica bizeljskih šo-
larjev, ki so se jim v projektu 
odpirala nova in nova vpraša-
nja. »Ko začneš z delom, šele vi-
diš, da učence ekološke temati-
ke zanimajo in da tudi učitelji 
nimamo vedno vseh odgovo-
rov v rokavu. Če se pouk – te-
rensko delo – raziskovanje do-
gaja izven učilnice, je to takoj 
bolj zanimivo in zabavno. Tis-

to, kar pa je učencem pomeni-
lo največ, pa je bilo dejstvo, da 
sodelujejo v pravi znanstve-
ni raziskavi, da bodo rezulta-
ti njihovega dela vidni na sple-
tu in primerjani z rezultati na 
mednarodni ravni. Delo učen-
cev je tako dobilo večji pomen, 
tudi zato so se ga lotili s preda-
nostjo,« je še sporočila Martina 
Polanec Zadravec. 

… artiški pa potok Močilnik 

Na OŠ Artiče je 22 učenk in 
učencev 1. oktobra lani vzor-
čilo v potoku oz. rokavu reke 
Save Močilniku. »Na breži-
nah smo našli največ plasti-
ke za enkratno uporabo, npr. 
plastična embalaža od sladka-
rij, plastenke, plastične vreč-
ke … Več najdenih odpadkov 
je bilo na območju, kjer se na-
haja tudi sprehajalna pot, saj 
ljudje neodgovorno mečejo 
odpadke v naravo,« pojasnju-
je njihova mentorica Jasmi-
na Heric. Učenci so tako na 
lastne oči videli večje števi-
lo odpadkov, ki so jih nabra-
li na manjšem območju, in si 
ustvarili predstavo, koliko od-
padkov se nahaja v naravi na 
večjem območju. »S prebira-
njem roka uporabe na pobra-
ni embalaži so ugotovili, da se 
plastika tudi po več letih ni niti 
malo razgradila, kljub različ-
nim vremenskim pogojem, ki 
jim je izpostavljena,« še doda-
ja mentorica. Mikroplastike v 
Močilniku sicer niso našli. 

Vodja projekta in raziska-
ve mikroplastike dr. Mateja 
Grego z Morske biološke po-
staje Piran (Nacionalni Inšti-
tut za biologijo) dodaja, da so 
osnovne in srednje šole, ki so 
sodelovale v projektu, med 
njimi tudi naše posav ske, po-
membno prispevale k znano-
sti z zbiranjem podatkov o 
onesnaženosti slovenskih rek. 
Sledi statistična obdelava veli-
kega niza podatkov, s katerim 
bodo prvič ugotovili onesna-
ženost rek z makro in mikro 
odpadki v Sloveniji.  

Izzivi sedanjosti,  
ne prihodnosti 

»Seveda, da je pri nas največ 
onesnaženja z mikroplastiko, 
ko pa se vse steka v Savo!« je 

po naznanitvi rezultatov, ome-
njenih v tem članku, odgovo-
rilo pet naših bralcev. Logič-
no ali nelogično, težava s tem 
ni nič manj pereča. Mikropla-
stika je postala izziv sedanjo-
sti, za katerega se iščejo mno-
ge rešitve, na primer izumljajo 
posebni magneti za mikropla-
stiko (tega se je lotil 20-letni 
irski študent Fion Ferreira), 
zanašajo se na čistilne spo-
sobnosti nekaterih vodnih ži-
vali, na primer morskih kumar 
in epiplastičnih bakterij (štu-
dije dr. Juana Joseja Alave), 
izumljajo novi vodni filtri iz 
nanoceluloznih mrež rastlin-
skega izvora, ki so jih naredi-
li na Finskem, in tako naprej, 
a zavedanje težave predhaja 
vse navedeno. Pohvale mla-
dim in mentorjem, našim so-
govornikom, ki ste se priklju-
čili projektu. Z vsakim takim 
korakom pripomorete, da bo 
tudi Posavski vodni krog lah-
ko krog življenja in zdravja še 
naprej. 

 Maruša Mavsar, 
 Peter Pavlovič 

Mladi zgroženi: Sava polna plastike 
nadaljevanje s str. 15

'Nabirka' koščkov stiroporja (vir: Irena Kurajić)

Martina Polanec Zadravec, 
OŠ Bizeljsko: Naša dejanja 
imajo posledice, ne samo za 
naše bližnje okolje, ampak 
tudi za globalne razmere. 
Naš odnos do okolja ima vi-
dne posledice v današnjem 
času in bo vplival tudi na 
kvaliteto okolja v prihodno-
sti. Izobraževanje za trajno-
stni razvoj vključuje premi-
šljen odnos do okolja. Kje, 
kdaj, zakaj in kako zače-
ti to »vzgojo« za trajnostni 
razvoj? Čim prej, in to pred 
domačim pragom. Učitelji se 
dobro zavedamo, da mora-
mo učence usposobiti za iz-
zive realnosti in izzive v pri-
hodnosti.  

Mreža za lovljenje mikroplastike (vir: Irena Kurajić)
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valskim 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 – 10 vzorcev: kažejo na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorgan-
skih snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodovanost 
omrežja, neustrezno vzdrževanega hišnega priključka … Prisotnost teh bakterij za zdravje ni nevar-
na, kljub temu moramo v sistemu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in jih čim prej odpraviti.

• število mikroorganizmov pri 37°C – 3 vzorci: bakterije kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, 
na razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi zastojev vode ali povečane temperature, naknadnega 
vdora bakterij v sistem … Ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.

Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovodih izvajajo še analize pitne vode v okviru državnega mo-
nitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje. V okviru vzorčenja je bilo na 23 javnih vodovodih 
odvzetih po 65 vzorcev za mikrobiološka in fizikalno kemijska preizkušanja - redna in občasna. Neskla-
dnost je bila ugotovljena pri 8 odvzetih vzorcih (12,3%). 

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 2021 lahko pridobite v podjetju Komunala Sevni-
ca, na  tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni vodi in izvedenih analizah je objavljeno na spletni 
strani Komunale www.komunala-sevnica.si. 

V občini Sevnica je 29 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 14 654 prebivalcev izmed 17 639 
vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. Torej se 83,1 % občanov oskrbuje s pitno vodo iz 
javnih vodovodov. Od tega izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala d.o.o. 
Sevnica (Komunala Sevnica), upravlja 11 vodovodnih sistemov in zagotavlja pitno vodo 11 393 obča-
nom (64,6 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira kakovost vode še na 17 javnih vodovodih s stali-
šča zagotavljanja odgovorne osebe in ustreznem ukrepanju v primeru ugotovljene neskladnosti po na-
čelih notranjega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovodnih sistemov je še vedno v pristojnosti krajevnih 
skupnosti ali vaških vodovodnih odborov. 1 javni vodovod v letu 2021 še ni imel vzpostavljenega nad-
zora 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 ka-
kovosti pitne vode - % neskladnosti 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 2021:

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2021

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. 

OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj 
odvzeti

VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA  
1. Sevnica Dolna, Stilles 6.009 1/23 0/9 C; upravljavec Komunala
2. Cirje – Ledina Cerje  101  1/4 0/1 C; EC

 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 1/6 0/1 C
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I  137 0/3 0/1 upravljavec Komunala
6. Šmarčna – Kompolje B-3  270 1/7 0/1 C

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal – Šentjanž Stara Gora – Primštal  150 1/5 0/1 MO-37°C
2. Veliki Cirnik Slapšak  65 0/3 0/1   
3. Štajngrob neimenovano 49 0/1 - upravljavec Komunala

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan,  
Nova gora  748 1/10 0/4 C; upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik  65 1/3 1/1 C; NTU
3. Spodnje Vodale Sklepnica  142 0/4 0/1

KS KRMELJ

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

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica  270 0/6 0/3 upravljavec Komunala
2. Račica Račica – Mekote  219 0/4 0/1 upravljavec Komunala
3. Breg Neimenovano  85 0/3 0/1
4. Razbor – Lisce Lisce – Razbor  98 0/4 0/1
5. Šentjur na Polju neimenovano  90 3/4 0/1 C; MO-37°C

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

7. Okroglice – Vizler neimenovano  13 0/1 - prekinitev pogodbe 2021;
lastna oskrba 

8. Radež Zavrate 29 0/1 0/1 upravljavec Komunala; vodovod v fazi 
izgradnje

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, Studenec 1.097 1/10 0/4 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  692 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo –
INPLET Vodnjak INPLET  129 0/10 0/4 upravljavec Komunala

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

Cilj podjetja je čim več odpadkov ločiti na izvoru in zmanjšati količine odloženih odpadkov. To zagota-
vljamo z mrežo postavljenih ekoloških otokov po občini, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadne-
ga papirja, kartona in kovinske, plastične, sestavljene ter steklene embalaže. V letu 2021 smo s postavi-
tvijo 907 kom posod začeli zbirati še odpadno embalažo pri individualnih uporabnikih. Ločeno zbiramo 
tudi biološke odpadke iz gospodinjstev v strnjenih naseljih in enkrat letno organiziramo akcijo zbiranja 
nevarnih odpadkov s premično zbiralnico nevarnih odpadkov. Posebej se ločeno zbira odpadno olje iz 
gospodinjstev v 11 uličnih zbiralnikih. Enkrat letno uporabnikom omogočimo še brezplačni odvoz ko-
sovnih odpadkov. Te in ostale ločene frakcije uporabniki lahko oddajajo preko celega leta v Zbirnem 
centru za ravnanje z odpadki Sevnica. 

V letu 2021 smo zbrali 5.385.989 kg komunalnih odpadkov – od tega je bilo 5.254.229 kg (98%) loče-
no zbranih frakcij, odloženih odpadkov pa 131.760 kg (2 %).  

V tabeli so prikazane količine določenih zbranih ločenih frakcij in nevarnih odpadkov v 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 (%) CČN Sevnica ČN Orehovo ČN Kompolje RČN Bazga
KPK 80 92,62 91,30 84,33 69,26

BPK5 90 96,66 97,29 96,54 86,49

Število odvzetih vzorcev v l. 2021 4 2 2 2

 
KOLIČINE ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska  
embalaža

steklena 
embalaža

drobna 
embalaža

nevarni 
odpadki

l. 2021 341.178 241.480 499.680 22.621

l. 2020 360.450 252.520 627.820 28.767

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 2021 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 2021

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2021

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 12 vzorcev (6,9 %) neskladnih s 
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) določenimi pa-
rametri. Izmed vzorcev, odvzetih za fizikalno kemične preiskave vode, je bil zaradi povišane motnosti 
neskladen 1 odvzeti vzorec (1,7 %).
Neskladnost v okviru notranjega nadzora se je pojavila zaradi odstopanja v naslednjih mikrobioloških 
parametrih:
• E. coli – 1 vzorec: bakterija vedno kaže na fekalno onesnaženost, t. j. onesnaženost s človeškim ali ži-

Opombe: C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, MO-37 °C – št. mikroorganizmov pri 37 °C
NTU – motnost  
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Kakovost pitne vode na vodovodnih 
sistemih v občini Brežice v letu 2021
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Brežice, kjer smo v letu 2021 s pitno vodo oskrbova-
li 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.

U – ustrezen vzorec, NU – neustrezen vzorec

na
ro
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na
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bj
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Vodovodni 
sistem

Mikrobiološke analize Kemijske analize

Št. vzorcev U % NU % Št. vzorcev U % NU %

BREŽICE 180 171 95,00 % 9 5,00 % 59 59 100 % 0 0,00 %

MOKRICE 22 22 100,00 % 0 0,00 % 8 8 100 % 0 0,00 %

SROMLJE 15 15 100,00 % 0 0,00 % 5 5 100 % 0 0,00 %

PIŠECE 15 15 100,00 % 0 0,00 % 6 6 100 % 0 0,00 %

BIZELJSKO 15 15 100,00 % 0 0,00 % 5 5 100 % 0 0,00 %

KRIŽE 3 2 66,67 % 1 33,33 % 2 1 50 % 1 50,00 %

STANKOVO 6 6 100,00 % 0 0,00 % 3 3 100 % 0 0,00 %

Skupaj 2021 256 246 96,09 % 10 3,91 % 88 87 98,86 % 1 1,14 %

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

1. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je ne-
motena ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje 
zdravstveno ustrezne pitne vode. 

Notranji nadzor je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto). Notra-
nji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. 
l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP, vse 
faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabni-
ka. Skupno je bilo odvzetih 256 vzorcev pitne vode za mi-
krobiološke preiskave in 88 vzorcev za sanitarno-kemič-
ne preiskave. 

Dezinfekcija vode s plinskim klorom oz. natrijevim hipok-
loritom je prisotna na vseh vodovodnih sistemih razen na 

vodovodnem sistem Brežice. Treba je poudariti, da je voda 
po kloriranju (kljub prisotnemu vonju po kloru) zdravstve-
no ustrezna in varna za uživanje. Doziranje in koncentraci-
ja prostega klora sta neprestano strokovno nadzorovana.

V letu 2021 je bil kemijsko neskladen 1 vzorec (motnost), 
in sicer v naselju Križe. Vzrok neskladnosti je bila okvara 
na vodovodnem omrežju.

Mikrobiološko je bilo neskladnih 10 vzorcev, od tega je bil 1 
kontaminiran s skupnim številom kolonij mikroorganizmov 
in 9 s koliformnimi bakterijami (posledica dotrajanosti jav-
nega, predvsem pa internega vodovodnega omrežja). Iz-
vedli smo ukrepe skladno s HACCP-om ter navodili s stra-
ni NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje RS – osebno obvestilo uporabnikom, kontrola delo-
vanja dezinfekcije, meritve prostega klora, nastavitev klo-
riranja, spiranje omrežja. Po končanih ukrepih so bili odvze-
ti kontrolni vzorci, ki so bili skladni.

V okviru državnega monitoringa (zunanji nadzor) neskla-
dnih vzorcev ni bilo.

Na vodovodnih sistemih so bile v letu 2021 opravljene 3 
analize na parazite, za katere se ocenjuje, da lahko pome-
nijo 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:

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov

Tabela 1: Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode v občini Brežice v letu 2021

Po veljavni praksi se bodo v posameznih primerih neposredno telefonsko obvestila podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode moten proizvodni in delovni proces, kot so 
javni zavodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce, šole, dom upokojencev ...
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V okoljsko zavedni in zeleno usmerjeni družbi HESS skrbno 
spremljamo vsa dogajanja na porečju Save. Naše ugotovitve ka-
žejo, da ravno globoke zajezitve omogočajo stabilizacijo količi-
ne in temperature voda ter s tem blažitev podnebnih sprememb. 
Če se bomo tega zavedali v zadostni meri in pravočasno ukre-
pali, bomo lahko ohranili bogastvo voda, ki ga uživamo sedaj.

Tokrat bi se radi dotaknili skritih, a življenjsko pomembnih pod-
talnih voda, natančneje podtalnice, ki v Sloveniji in tudi v svetu 
predstavlja bazen pitne vode.

SOODVISNOST REK IN PODTALNICE

Podtalnica je (poleg padavin) v osnovi odvisna od rek in rečne-
ga režima. Njen nivo namreč niha glede na višino reke. Odnos 
podtalnice in reke lahko primerjamo z vezno posodo – višji kot 
je nivo vode v rekah, večje je njeno pronicanje v podtalnico in 
višja je sama podtalnica. Ker nobena reka ni popolnoma tesnje-
na, bo del nje tako vedno pronical v zemljo in s svojo vodo bo-
gatil in višal nivo podtalnice.

Reke, ki tečejo skozi urbana okolja, nikoli ne morejo popolnoma 
ubrati svoje naravne poti. Z vsako gradnjo naselij, cest, želez nic 
je tok reke potrebno vsaj delno omejiti oziroma regulirati. V na-
sprotnem primeru bi namreč reka tekla po svoje. Ponekod bi na-
lagala material ter s tem upočasnila svoj tok in dvigovala rečno 
strugo, drugje bi kopala in pogrezala. Pot reke bi se tako pravilo-
ma nenehno spreminjala, kar bi močno otežilo ali celo onemo-
gočilo človekovo bivanje ob njej.

BOGATENJE PODTALNICE OB REKAH

Z izgradnjo hidroelektrarn lažje nadzorujemo ne samo delova-
nje rek, katerih tok je že tako umetno usmerjen, ampak tudi pod-
talnico. Dvig vode v reki za potrebe hidroelektrarn pomeni hkrati 
tudi dvig podtalnice, ki jo v primeru hidroelektrarn nadzoruje-
mo s tako imenovanim drenažnim sistemom. Vzdolž pretočnih 
akumulacij se zgradijo drenažni sistemi, ki so namenjeni nadzi-
ranju nivoja podtalnice in tudi odvečnemu precejanju vode iz 
akumulacij skozi drenaže pod hidroelektrarno.

Ob vsaki hidroelektrarni se izvajajo tudi redne meritve nivojev 
podtalnice. Še pred izgradnjo HE se na določenih mestih vzdolž 
reke naredijo vrtine, v katerih so merilniki nivoja in temperatu-
re podtalnice, ki omogočajo večletno spremljanje in obnaša-
nje podtalnice v odvisnosti od nivoja reke. Na podlagi rezulta-
tov meritev se izdela model upornosti zemlje, ki omogoči prikaz 
gibanja podtalnice glede na dvig vode v pretočni akumulaciji. 
Z omenjenim modelom lahko zelo natančno določimo bodo-
če obnašanje podtalnice in temu primerno ob izgradnji hidroe-
lektrarne ustrezno uredimo tudi drenažne kanale. Enako preko 
testnih polj preizkušamo in izdelamo izračune propustnosti na-
sipov, vse skupaj pa se nato prenese v matematični model pod-
talnice, ki omogoča zelo natančno predvidevanje glede obna-
šanja podtalnice.

Ker pa je vsaka reka kalna, se zaradi mikroplavin (drobnega pe-
ska in sedimentov) propustnost sten rečne struge z leti zmanj-
šuje ter povzroči skoraj popolno tesnjenje. Zaradi tega vzpostav-
ljena vezna posoda ponekod ni več tako učinkovita, kot je bila 
na začetku. Pride do naravnega pojava – upada podtalnice ob 
rekah, kar nam pokaže tudi upad vode v drenažnem kanalu. Da 
bi preprečili neželeno upadanje podtalnice, se pristopa k projek-
tom bogatenja podtalnice, kjer se rečna voda preko ustreznega 

filtrirnega sistema spelje v podtalnico. Eden prvih takšnih siste-
mov v tem delu Evrope je zgrajen na Dunaju, kjer na takšen na-
čin zagotavljajo pitno vodo za  mesto. Tudi pri nas so na ravnin-
skih elektrarnah že vzpostavljeni podobni sistemi. Z leti si jih 
želimo še bolj izpopolniti in tudi na dolgi rok zagotoviti boga-
tenje podtalnice in s tem zaloge pitne vode. Potrebno se je za-
vedati, da je podtalnica ključnega pomena, predvsem pa da so 
bazeni podtalnice bistveno večji kot so bazeni nadzemne vode.

PROIZVODNJA ZELENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Družba HESS je usmerjena v zeleno. S proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov (voda in sonce) prispeva k čistejše-
mu okolju in trajnostnemu razvoju ter doda pomemben delež pri 
udejanjanju politik brezogljične družbe, zelene električne ener-
gije, prilagajanja podnebnim spremembam in samooskrbe – z 
energijo, vodo in hrano.

www.he-ss.si

S hidroelektrarnami do  
ohranjanja bogastva voda

na
ro
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Voda, hrana in energija so osnovne dobrine, ki jih poleg prostora potrebuje vsak narod, če želi preživeti in se razvijati. Hidroelektrarne omogočajo razvoj vseh treh 
komponent: proizvajajo čisto električno energijo, zadržujejo velike količine nadzemne in podzemne vode ter omogočajo zanesljivo proizvodnjo hrane, neodvisno od 
podnebnih sprememb.

Bazeni podtalnice so bistveno večji kot bazeni nadzemnih voda  
(sotočje Save in Krke ter HE Brežice v ozadju).

Trendi gladin podzemne vode (ARSO Porocilo_o_monitoringu) kažejo na njeno zviševanje na območjih hidroelektrarn.
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Naziv najboljše športnice v ob-
čini Brežice je prvič pripadel 
Eli Petan, članici Fight Cluba 
Shony, ki trenira pod vodstvom 
Saša Vaša. Lani je na mladin-
skem EP v Tampereju na Fin-
skem osvojila bronasto meda-

ljo v kategoriji borb do 53 kg. 
Ob koncu leta je zasedala viso-
ko 3. mesto na svetovni rang 
lestvici v kategoriji borb mla-
dink do 53 kg, postala je tudi 
državna prvakinja in prejela 
laskavi naziv »Karateistka leta 
2021« v kategoriji mladink. 
Prav tako prvič je športnik 
leta postal Jakob Urbanč, 
član Atletskega kluba Brežice, 
ki trenira pod vodstvom Vla-
da Keva in je v lanskem letu 
osvojil 1. mesto v metu kladi-
va na Balkanskem prvenstvu 
U18 v srbskem Kraljevem z 

Ela in Jakob prvič, Jedrt in Maruša drugič
BREŽICE – 10. marca se je v Domu kulture Brežice po dveh letih na razglasitvi najboljših spet lahko zbrala vsa športna »smetana« v občini Brežice. Športnica leta 
2021 je postala karateistka Ela Petan, športnik leta metalec kladiva Jakob Urbanč, ekipo leta v individualnih športih pa sestavlja duo ženski par Jedrt Jevševar in 
Maruša Rus.

državnim rekordom do 18 
let – 74,12 m. Jakob je postal 
tudi najbolj priljubljen špor-
tnik leta v občini Brežice in si 
je tako prislužil kar dve nagra-
di – stroke in občinstva. Članici 
Društva borilnih veščin Katana 
Globoko Jedrt Jevševar in Ma-
ruša Rus (trener Jure Žabjek) 
sta naziv ekipe leta v individu-
alnih športih po letu 2018 zdaj 
osvojili še drugič. Lani sta pos-
tali svetovni, evropski in dr-
žavni prvakinji, največji dose-
žek pa je zagotovo 1. mesto v 
ju-jitsu duo sistemu na svetov-
nem mladinskem (U21) prven-
stvu v Abu Dabiju.

Naziv športnice invalidke leta 
je pripadel Leji Glojnarič, 
članici AK Brežice (trener Iz-
tok Glojnarič), ki je osvojila 
5. mesto v metu kopja na sve-
tovnem prvenstvu v atletiki 
za gluhe v poljskem Lublinu. 
Perspektivna športnica leta je 
postala Sara Ščuri, članica SK 
Brežice (trener Robert Feren-
čak), ki je lani osvojila 15. mes-
to med mladinkami v disciplini 
zračna pištola 10 m na evrop-
skem prvenstvu v Osijeku. Per-
spektivna ekipa leta v indivi-
dualnih športih je duo ženski 
par Neli Rožman in Ema Šu-
šterič, ki sta članici DBV Kata-
na in trenirata pod vodstvom 

Jureta Žabjeka ter sta bili lani 
državni podprvakinji med mla-
dinkami v duo sistemu. Trener 
leta za individualne športe je 
postal Jure Žabjek iz DBV Ka-
tana. Jubilejno priznanje sta 
prejela Karate klub Brežice za 
50 let delovanja (prevzel pred-
sednik mag. Hrvoje Teo Orša-
nič) in Golf klub grad Mokrice 
za 30 let delovanja (zanj pred-
sednik Blaž de Costa). Prizna-
nje za izjemne dosežke v raz-
voju športa v občini Brežice 
je prejel Tadej Škof, ki je akti-
ven v Badminton klubu Pišece 
in ŠD Orlica Pišece. Priznanje 
ob zaključku športne karie-
re je šlo v roke rokometnemu 

vratarju Gorazdu Škofu, ki je 
v svoji dolgoletni karieri bra-
nil za številne domače in tuje 
klube, zadnjo tekmo v karieri 
je odigral junija 2021 za nem-
ški Ludwigshafen. Za reprezen-
tanco je zbral kar 188 nasto-
pov. Prvič je reprezentančni 
dres oblekel decembra 2001, 
tri leta kasneje je bil s Sloveni-
jo srebrn na domačem EP, leta 
2016 pa je sodeloval tudi na 
OI v Riu. Njegov športni pokoj 
ni trajal dolgo, saj se je pridru-
žil slovenski reprezentanci kot 
trener vratarjev.

74 športnikom in 16 društev 
oz. klubov so podelili diplome 

Športne zveze Brežice za vid-
nejše dosežke v lanskem letu. 
Na prireditvi so bila podelje-
na tudi priznanja Olimpijskega 
komiteja Slovenije športnikom 
Zasavja, Posavja in Dolenjske, 
med drugimi je bronasti znak 

prejela športna plezalka Liza 
Novak iz Radeč, srebrnega pa 
Ela Petan. Med podeljevalci na-
grad in priznanj so bili pred-
sednik Športne zveze Brežice 
Stane Tomše, član izvršnega 
odbora Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih 
zvez in predsednik Atletske 
zveze Slovenije Roman Dob-
nikar, brežiški župan Ivan 

Molan, tajnica Športne zveze 
Samobor in nekdanja vrhun-
ska alpska smučarka Nika Fle-
iss ter vodja regijske pisarne 
OKS-ZŠZ Brežice Ivan Gerje-
vič. V počastitev dneva slo-
venskega športa, ki ga od leta 

2020 obeležujemo 23. sep-
tembra, je OKS pripravila pri-
ložnostno razstavo »Dan slo-
venskega športa«, ki med 11. 
in 25. marcem gostuje v avli UE 
Brežice. Za plesne točke so na 
prireditvi, ki jo je povezovala 
Anja Urek, poskrbele članice 
Plesnega društva Imani.

 Rok Retelj

Naj športnica Ela Petan

Naj športnik Jakob Urbanč (s podeljevalcema Stanetom 
Tomšetom in Niko Fleiss)

Naj ekipo v individualnih športih sestavljata Jedrt Jevševar 
in Maruša Rus, perspektivna ekipa leta pa je duo ženski par 
Neli Rožman in Ema Šušterič (levo).

SREČKO OSREČUJE ULICE
Četrtek, 17. 3. 2022, 15.00 – 17.00,
sreda, 30. 3. 2022, 15.00 – 17.00,
četrtek, 31. 3. 2022, 15.00 – 17.00.

Na ulice Krškega se vračamo z našim Srečkotom! Brcali bomo 
žogo, se lovili, risali in igrali različne družabne igrice. Se vidimo 
na Vidmu!

MAREC 
2022

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

Na oder Mc Krško se “pokoronsko” vračajo težki ritmi 
in brutalni vokali. Prinesi masko in “zamošaj” z nami.

IZKOPANINE
Četrtka, 17. 3. in 24. 3. 2022, 18.00. 
Večera v MC Baru, namenjena druženju in poslušanju 
zanimivih izkopanin glasbe raznih izvajalcev.

POTOPISNO PREDAVANJE Z ZORANOM FURMANOM
Četrtek, 24. 3. 2022, 19.00.

Butan - kraljestvo grmečega zmaja!

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

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

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON-PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO

VEČER DRUŽABNIH IGER
Petek, 18. 3. 2022, 18.00 – 21.00.

Vabljen_a na druženje ob igrah v MC Krško. 
Prineseš lahko tudi svojo igro in nas jo naučiš igrati!

KONCERT: 
ARNE & ŽENA + TAO
YUNG VOODOO & CWD
MLAX & PINTA
Sobota, 26. 3. 2022, 21.00.

Krška hip hop dvojica se vrača 
na odre, skupaj s posebnimi 
gosti!

MLADINSKA TOČKA VELIKI KAMEN
Petek, 18. 3. 2022, 17.00 – 19.00.

Ustvarjalna delavnica na temo: MATERINSKI DAN.
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ravlja dišeč čaj ali pa kak-
šen drug zdravilen napitek. 
Čaj, ki ga pripravimo samo iz 
posušenih cvetov trobenti-
ce, ima pomirjevalen učinek. 

»V urejanju vrta in nabiranju 
zelišč uživam, čeprav sem 
navdušena tudi nad kuhari-
jo, šiviljstvom, kolesarjenjem, 
jadranjem. Sodelovanje v ak-
ciji Vrtovi Posavja 2022 pri-
naša nov izziv, ki se ga zelo 
veselim, predvsem nasvetov 
prijetnega mentorja in iz-
menjave izkušenj z ostalimi 
udeleženkami. Vesela sem, 
da sem lahko že na prvem 
srečanju predstavila, kdaj se 
začne sezona nabiranja zelišč 
in s katerimi začnemo,« 
 Klara Kočnar, Krško.

Za zeliščarske namene na-
bira tudi pljučnik, in sicer ko 
cveti, saj ima takrat največ 
zdravilnih učinkovin. Rožna-
te cvetove pljučnika vedno 
nabira v lepem in sončnem 
vremenu, ko izgine jutra-
nja rosa in ko vsaj nekaj dni 
pred nabiranjem ni bilo dež-
ja. Nabrane cvetove suši 
v senčnem, a zelo toplem 
prostoru (če bi imela na vo-
ljo krušno peč ali sušilnik za 
zelišča, bi nabrane cvetove 
sušila na 30 °C). Čas suše-
nja je odvisen od tega, ko-
liko vode vsebuje zelišče in 
ko začne šelesteti pod prsti, 
je dovolj suho, mora pa biti 
tudi lepe zelene barve (če ni 
tako, potem sušenje ni bilo 
primerno). Posušeno zelišče 
shrani v steklenih kozarcih, 
a lahko bi ga tudi v papirna-
tih vrečkah ali škatlicah. Iz 
suhega pljučnika pripravlja 
nadvse okusen čaj ali prip-
ravi v kombinaciji z drugimi 
zelišči zdravilen napitek. 

 Smilja Radi, 
 foto: Rok Retelj

»Uvodno srečanje mi je bilo 
zelo všeč, ker smo bili vsi 
zbrani željni novega znanja 
o vrtnarjenju. Dobili smo na-
potke, kako pripravimo zem-
ljo, v katero bomo sadili, in 
kako bo potekala akcija. Iz-
menjali smo si tudi izkušnje, 
ki jih že imamo. Komaj čakam 
na toplo pomlad, da začne-
mo vrtnariti,« 
 Barbara Petelinc, Dobova.
 
V rastlinjaku v bližini Bre-
žic že uspevajo prve sadi-
ke paradižnika in graha, na 
voljo sta motovilec in ko-
renček ter odlična mikro ze-
lenjava (microgreensi), ki v 
tujini doživlja pravi prepo-
rod, ker je izjemno zdrava, 
bogata z vitamini, minerali 
in drugimi hranili, je okusna 
in odlična poživitev vsakega 
obroka ter zelo enostavna 
za vzgojo.

MIKRO ZELENJAVA 

Ljudje mikro zelenjavo po-
gostokrat zamenjujemo z 
bolj poznanimi kalčki, a kalč-
ki predstavljajo prvo fazo v 
rasti rastline (v povprečju 
jih kalimo 2-5 dni), medtem 

ko mikro zelenjavo pobira-
mo kasneje (v kasnejši fazi 
rasti rastline). Kalčke uživa-
mo v celoti: seme, korenino 
in stebelce. Mikro zelenjava 
je večja od kalčkov, jemo pa 
samo nadzemni del. Ko mla-
de rastlinice razvijejo in raz-
prejo klična lista (pri nekate-
rih vrstah mikro zelenjave je 
to lahko že 5. ali 6. dan, pri 
nekaterih 10. ali celo 21. dan 
po setvi), jih že lahko že re-
žemo, najbolje s kuhinjskimi 
škarjami. 

»Srečanje je potekalo v pri-
jetnem in sproščenem vzduš-
ju ob toplem domačem čaju 
in pecivu, kar mi je bilo zelo 
všeč. Zastavili smo si okvirni 
program srečanj, ki se jih že 
zelo veselim, saj si bomo na 
takšen način izmenjali zna-
nja, dobre prakse, izkušnje in 
se pri tem tudi veliko nauči-

li. Naj se sezona vrtnarjenja 
2022 prične, moje sadik’ce že 
nestrpno čakajo toplejše dni, 
da se razbohotijo na vrtu,« 
 Karmen Zupančič, Razbor.

Najbolj znan način upora-
be mikro zelenjave je, da jo 
v prehrani surovo dodamo 
k sendvičem, solatam in na 

pico, a uporabimo jo lahko v 
mnogih drugih jedeh (poda 
se h kremnim juham, k te-
steninam in njokom; kot pri-
loga k piščancu, ribi ali gove-
dini; odlično se poda v razne 
smutije, h krompirju, pečeni 

zelenjavi, v različne pesto 
omake in namaze, v azijsko 
kuhinjo in celo na sladice). 
»Mikro zelenjave se ne kuha. 
Te male rožice so nabite z vi-
tamini in minerali, zato jih je 
škoda, da bi jih uničeval z 
vročino. So super dodatek 
na krožniku, ko je hrana že 
pripravljena, drugače so pa 
idealni za v sendviče, sola-
te in smutije,« poudari mla-

di vrtnar Andrej Valenčak, ki 
ima trenutno na voljo mikro 
zelenjavo brokolija, gorčice, 
redkvice in rukole. 

PRIPRAVA TAL ZA SAJENJE 
IN SADITEV 

Sodelujočim v letošnji ak-
ciji Vrtovi Posavja 2022 je 
mentor Andrej Valenčak 
poleg rastlinjaka in rastlin, 
ki že lepo uspevajo, saj ima-
jo stalno temperaturo in so 
zavarovane pred različnimi 
vremenskimi nevšečnostmi, 
predstavil tudi potek sku-

pinskega in individualnega 
vodenja vrtnarjenja, s kate-
rim imajo skoraj vse udele-
ženke že lastne izkušnje, a 
vsako novo znanje je vedno 
dobrodošlo. 

»Prvo srečanje z vrtnarjem, 
ki nas bo usmerjal in vodil v 
okviru akcije Vrtovi Posavja 
2022, je preseglo moja pri-
čakovanja, presenetilo me 
je sproščeno vzdušje, ki ga 
je pričaral Andrej Valenčak. 
Z vrtnarjenjem bom zače-
la brez predhodnega znanja, 
zato sem si v srce zapisala 
stavek, ki ga je povedal men-
tor – da je treba imeti real-

na oziroma nižja pričakova-
nja, saj si potem srčno vesel 
vsega, kar ti zraste na vrtu,« 
 Andreja Kališnik, Sremič. 

Eden izmed vrtnarjevih nas-
vetov je bil, da je najbolj-
ši čas za pripravo zemlje v 
jeseni, za tehniko obdelave 
pa se odločimo sami: lahko 
izberemo metodo s preko-
pavanjem, pri čem moramo 
biti previdni, saj lahko s tem 
hitro pretiravamo, še pose-
bej, če si pomagamo z moto-
kultivatorjem in podobnimi 
stroji, lahko pa se odločimo 
za metodo brez prekopa-
vanja tal. V vsakem prime-
ru je dobro dodati primerno 
količino zrelega komposta 
in pustiti, da se mikroorga-
nizmi v kompostu čez zimo 
udomačijo v naših gredicah. 
Tla lahko prekopljemo tudi 
spomladi, a šele takrat, ko 
zemlja ni več hladna, zmr-
znjena in mokra. Na ta način 
vse pripravimo za razdelitev 
površine vrta na gredice ter 
za prvo sejanje in saditev 
rastlin na prostem. »Tla za 
gredice v vrtu bi bilo dob-
ro pripraviti do konca mar-
ca,« svetuje mentor, ki je 
član Društva za biološko-di-
namično gospodarjenje Ajda 
Posavje.

ČAS ZA ZELIŠČA

Ena izmed udeleženk uvo-
dnega srečanja akcije Vrtovi 
Posavja 2022 je spregovo-
rila o začetku nabiranja ze-
lišč, kajti pričenja se sezona 
cvetenja trobentic in pljuč-
nika. Sama že vrsto let nabi-
ra cvetove, ki jih nato posuši 
v primerno toplem prosto-
ru, vendar ne na soncu. Po-
sušene cvetove hrani v ste-
klenem kozarcu z imenom 
rastline in datum nabiranja; 
posušeno zelišče v kombi-
naciji z drugimi zelišči prip-

Mesec marec je mesec, ki v toplejših sončnih dnevih vabi na vrt – k pripravi gredic za novo setev semen in zasaditev sadik zelenjadnic; začenja se tudi urejanje 
cvetličnih kotičkov ter sadnega vrta. Na novo vrtnarsko sezono se pripravljajo tudi bralke, ki so se odzvale našemu povabilu v okviru akcije VRTOVI POSAVJA 
2022. Uvodno srečanje, ki je potekalo 8. marca, je prineslo prve izmenjave izkušenj, mnenj, pobud itn. Prijetnemu in sproščenemu pogovoru je sledila predsta-
vitev rastlin v rastlinjaku mentorja, ki prav tako sodeluje v omenjeni akciji. Po srečanju so nam udeleženke zaupale svoja mnenja, ki smo jih vtkali v reportažo 
skupaj z izbranim slikovnim gradivom.

Vrtnarski koraki v novi sezoni – 
vrtnarimo skupaj

 

V rastlinjaku mladega brežiškega vrtnarja je potekalo uvodno srečanje prijavljenih v ak-
ciji Vrtovi Posavja 2022.

Rastline v rastlinjaku lepo uspevajo …

... in v aprilu se bo pričelo presajanje zdravih sadik na prosto.

Sadika paradižnika, ki jo lahko posadimo tudi v večji lonec, 
če nimamo lastnega vrta, in ga postavimo na sončno lego.

Mikro zelenjava si utira pot tudi na slovenske jedilnike.
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Naslednjo soboto sadimo
Kot smo najavili v prejšnji številki časopisa, bo naslednjo soboto, 26. marca, na po-
budo Čebelarske zveze Slovenije potekal vseslovenski dan sajenja medovitih rast-
lin, s čimer se začenja večletna akcija, v okviru katere naj bi do leta 2030 v Sloveni-
ji posadili kar dva milijona medovitih rastlin.

Čebelarska zveza Slovenije je v minulih dneh oz. tednih 
občinam, društvom in drugim organizacijam razdelila 
32 tisoč sadik medovitih dreves in grmovnic, kar sicer 
ne zadošča vsemu povpraševanju po sadikah, a pred-
stavlja osnovo in začetek za postopno doseganje prej 
omenjenega cilja. Slovenski čebelarji ob tem pozivajo 
prebivalstvo, naj se v čim večji možni meri akciji prid-
ružijo z zasaditvijo kakšne rastline, zlasti grmovnice, 
saj je za drevesa še dokaj zgodaj, v lastni režiji.

Morda bo pri tem v pomoč nekaj nasvetov o primernem naboru medovitih rastlin. V 
okolici čebelnjakov naj bodo posajene predvsem rastline, ki bodo še posebej v poznem 
poletju čebelam ponujale medičino in cvetni prah, nam pa ponujale prekrasen vrt, poln 
zdravilnih zelišč, začimbnic in dišavnic ter okrasnih rastlin, ki bodo osrečevale naše oko 
in srce. Prednost dajmo dolgoživim in trpežnim trajnicam, po možnosti avtohtonim, ki 
ne zahtevajo posebne nege in kemičnih zaščitnih sredstev. Takšne so denimo popro-
va meta, mačja meta, baldrijan, drobnjak, navadna dobra misel, vrtni šetraj, jesenske 
astre, hermelika, ameriški slamnik, rudbekija … Primerni so tudi polgrmi in grmi, kot 
so sivka, žajbelj, vrtna materina dušica oz. vrtni timijan, spomladanska resa, navadna 
leska, vrba iva, malina, robida … 

Izbor rastlin prilagodimo namenu in rastnim pogojem, saj bo le primerno izbrana rastli-
na v danem okolju lepa. Pomembno je, da zemljo pred sajenjem dobro pripravimo – pre-
rahljamo jo dovolj globoko, odstranimo kamenje in plevel, še posebno pozornost mora-
mo posvetiti trajnim plevelom, kot so slak, pirnica, osat, preslica … Zemljo pognojimo z 
organskimi gnojili (kompost, uležan hlevski gnoj, kupljena organska gnojila …). Če sadi-
mo v sušnem obdobju, je ob sajenju treba rastline temeljito zaliti, sicer pa velja osnov-
no pravilo zalivanja, da zalivamo poredko, a takrat temeljito, s čimer spodbudimo rast 
korenin v globino, kjer si tudi v sušnem obdobju lahko rastlina sama poišče vodo. Ple-
vel odstranjujmo redno, preden se osemeni in razbohoti, s čimer bomo porabili manj 
časa, primerna metoda zatiranja plevela je tudi zastiranje.

Zdaj pa veselo na delo, naj cveti in naj medi!

Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygona All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševa-nja problema iz-
gube zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale če-ljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgra-jujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoiprotetičnega izdelka:

* Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 me-
secev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.
Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 
Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.
Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.
Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 

uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 
vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadarkoli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in lim-
fne drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še 
dodatno medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše 
okrevanje pacientov, s pomočjo intravenoznega postopka nadome-
ščanja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotrans-
fuzije krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

VABIMO VAS NA SPOMLADANSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM - KOMENDA 2022 od 8.–10. aprila, 
kjer vas bo pričakala strokovna ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa, z dr. Trampušem na čelu in 

odgovorila na vsa vaša vprašanja.

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

Z Janom Bizjakom o zdravem pridelku  
v sadno-zelenjavnem vrtu 

Jan Bizjak je doktor agronomije in vrtnar, ki se je z razumevanjem, 
raziskovanjem in življenjem v sožitju z naravo srečeval od malih nog, 
saj so njegovi stari starši imeli kmetijo. Že kot otrok si je oblikoval svoj 
zelenjavni vrt in vse od takrat je svoje znanje le še poglabljal ter na-
daljeval tudi z izbiro študija. V javnem podjetju Infrastruktura Bled 
skupaj s sodelavci skrbi za hortikulturno urejenost Bleda. Njegovo 
življenje je prepleteno tudi z delom v sadnem in zelenjavnem vrtu, 
ki ga vidi kot šolo v naravi, kjer se učimo celo življenje. Velik pomen 

daje zdravo pridelani hrani, zato svoje z leti pridobljeno znanje s področja ekološkega vr-
tnarjenja in sadjarjenja rad predaja na številnih predavanjih. 

Na predavanju o zdravem pridelku v domačem sadnem in zelenjavnem vrtu bo preda-
vatelj med drugim predstavil pomen izbora tolerantnih sort vrtnin in sadnih rastlin, 
kako se učinkovito izogniti ušem in nekaterim ostalim škodljivcem, kako pripraviti odli-
čen kompost, s čim gnojiti oziroma oživljati zemljo. Z nami bo delil tudi številne nasve-
te za boljšo rast pri posameznih vrstah vrtnin oziroma sadnih dreves, spregovoril bo o 
pomenu pravilne rezi sadnih rastlin in odgovoril še na marsikatero vprašanje, s katerim 
se srečujemo pri delu na vrtu. 

»Sonaraven sadno-zelenjavni vrt je šola v naravi, kjer se učimo celo življenje. Predstavlja 
najbolj svež in najbližji supermarket, ki nam ga narava podarja, in eno najboljših sprostitev, 
ki si jih lahko namenimo za naše zdravje,« poudarja Jan Bizjak, ki zadnjih nekaj let izvaja 
predavanja na temo sonaravnega ekološkega pridelovanja sadja in vrtnin na eni in pre-
davanja o zdravem načinu prehranjevanja s poudarkom na združevanju živil za urejeno 
prebavo in dobro počutje na drugi strani. Vljudno vabljeni k obisku! 

Valvasorjeva knjižnica Krško

Predavanje: Zdrav pridelek v domačem sadno-zelenjavnem vrtu 
Kdaj: torek, 22. marec, ob 18.00 
Kraj: Dvorana v parku v Krškem

 



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 6, četrtek, 17. 3. 202224 KULTURA

Z Alenko Rebula o notranji moči

Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja smo 3. marca v okviru skupnega sode-
lovanja organizirale že sedmo in hkrati prvo 
letošnje predavanje v nizu skupnih dogod-
kov. Knjižnica Sev-
nica je kot gosti-
teljica dogodka 
v goste povabi-
la Alenko Rebula, 
ki izvira iz bližnje 
Loke pri Zidanem 
Mostu. Gos tja je 
v pogovoru, ki ga 
je vodila bibliote-
karka Tanja Miko-
lič, odstirala pomen nenehnega raziskovanja 
notranjega »očiščenega« prostora, ki posame-
zniku omogoča srečnejše, bolj zdravo in tudi 
bolj zadovoljno življenje. Živimo v zahtevnem 
času; času, ki ga zaznamujejo negotovost, raz-
slojenost, poplava (pol)preverjenih podatkov 
in (lažnih) informacij, kar samo še krepi naš ob-
čutek nemoči. Pa vendarle je življenje že samo 
po sebi čudež, enkratno doživetje, v katerem 
je vredno oz. potrebno nenehno negovati od-
nose z drugimi in zlasti s samim seboj, odkriti 
svojo notranjo moč in vero vase; vse to pa os-
mišlja naše delo(vanje), bivanje. Zato smo pot-
rebni novih uvidov in pogumnih korakov v jas-
no smer. 

Z Josipo Prebeg, strokovnjakinjo, ki jo je na-
učila te metode, izvajata delavnice pod naslo-
vom Vera vase (takšen je tudi naslov njunega 
skupnega knjižnega dela), na katerih se posa-

mezniki v skupinah ne učijo izvajanja popolne 
spremembe, temveč preobrazbe oz. posodobi-
tve svojega življenja. Izstopa dejstvo, da je naj-
bolj pomembno ugotoviti, kaj si sami želimo, in 

sicer tako, da se oz-
remo vase, poslu-
šamo sebe in svo-
je telo (kaj nam to 
sporoča), pri tem 
pa razvijemo vero 
oz. zaupanje vase. 
Tako se tudi razvi-
je zdrava in iskrena 
ljubezen do sebe. 
»Večina ljudi misli, 

da morajo spremeniti svoje življenje, da bodo 
živeli boljše, a temu ni tako. V resnici ima vsak 
svojo zgodbo, za katero je dovolj, da jo poso-
dobi. Na primer, z restavriranjem lepe stare hiše 
lahko poudarimo, kar je lepo, in odvržemo, če-
sar ne rabimo več. Pomembno je, da ljubimo 
svoje življenje takšno, kot je, in vzamemo, kar 
je mogoče … Zdi se mi, da vsi iščemo popol-
nost, ker si predstavljamo, da če bomo popol-
ni, ne bomo slišali nobene kritike več. To je se-
veda čista iluzija, ker bodo ljudje vedno našli 
kaj, kar ne bo v redu ...« je nizala misel za mislijo.

Številnim drugim poudarkom zanimivega po-
govora z Alenko Rebula lahko prisluhnete na 
YouTube kanalu Knjižnice Sevnica, več informa-
cij o projektih in dejavnostih sodelujočih knji-
žnic pa najdete na Facebook strani Splošnih 
knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 
 Tanja Mikolič, Knjižnica Sevnica

Kako (pre)živeti epidemije, stres, nenehno spreminjajoče se okoliščine, ki v nas 
prebujajo strah, tesnobo, nemoč? In kako lastno ranljivost preobraziti v moč?

SVET JE LAHKO BOLJŠI, 
ČE SE BOMO ZANJ POTRUDILI VSI 

(Nika Kovač)

Dvanajst let premišljenega načrtnega spremljanja izdaj leposlovne literature, kar posavske knjižnice družno 
počnemo v sklopu vsakoletnih priprav bralnega programa Posavci beremo skupaj, je obdobje, ki zanimivo 
kaže, kako se je v tem času spreminjal svet – katere teme prevladujejo, koliko novih avtorskih imen je 
vzcvetelo, kako uspešno nas s svojimi izbori nagovarjajo založbe ter kateri prevajalci na novo vstopajo v svet 
prevajanja in nas navdihujejo s svojimi odličnimi prevodi. Koordinatorji programa v Valvasorjevi knjižnici 
Krško, Knjižnici Brežice in Knjižnici Sevnica na začetku vsakega leta izpostavimo vsak svoje bralne predloge 
in med skupnimi izberemo 30 romanov, 5 pesniških zbirk ter 5 del, ki zastopajo esejistiko in risoromane oz. 
stripe. V letošnjem letu bomo brali leposlovna dela 17-ih slovenskih in 21-ih tujih avtorjev 16-ih različnih 
narodnosti, med 40-imi naslovi, ki jih izpostavljamo, pa jih boste kar 18 lahko brali tudi v elektronski obliki. 
Založb, ki so s svojimi programi omogočile prebiranje teh del, smo našteli 18. Nekaj malega romanov se 
zazira v preteklost, med temi, ki vpletajo aktualnejše družbene teme, pa – s stisko v srcu opazujemo – je nekaj 
takšnih, ki jim je, vsakemu s svoje perspektive pa vendar, skupna tematika izgubljenosti in tujosti. Aktualna 
stvarnost je tako nadvse pereče vprašljiva, da si pred tem tudi literatura ne more zatiskati oči. Žal. A upanje 
ostaja in vztraja. Kot vztraja in o(b)staja potreba in napor najti lepoto, ki vsaj začasno prekine tok časa in 

očara. Pisateljem to uspeva z močjo besede. Berimo jih.
Pridružite se skupnemu posavskemu branju med 20. marcem in 21. novembrom 2022, poiščite v knjižnicah 
izpostavljene knjige programa Posavci beremo skupaj in sodelujte. Veseli smo vaših odzivov in mnenj o 
prebranem, ki jih lahko zapišete na priložene knjižne kazalke in ki jih knjižničarjem oddate po vračilu knjig 
v knjižnico. Vse, ki boste oddali vsaj 5 izpolnjenih knjižnih kazalk, bomo tudi v letošnjem letu ob zaključku 

projekta obogatili s knjižno nagrado. 
Prav tako vljudno vabljeni, da se ob pričetku nove bralne sezone udeležite skupnega literarnega večera, 

ki bo potekal v živo 
v Knjižnici Sevnica 24. marca 2022 ob 18. uri

v pogovoru z Anjo Kovačič ob predstavitvi njenega potopisnega romana 
 UJETA V SVOBODI.

Z nekaj zamika si ga boste lahko ogledali tudi na YouTube kanalih vseh sodelujočih knjižnic.

Za knjižnice Posavja, Renata Vidic

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

#selimo valvasorjevo_1
Vsi, ki spremljate naše delo in našo vpetost v lokalno 

okolje, ste gotovo seznanjeni, da si že več kot dve 
desetletji prizadevamo za pridobitev novih prostorov 

osrednje knjižnice v Krškem. Veliko besed, razmišljanj, 
načrtovanj in dela je bilo potrebno, da smo v teh za 

posameznika in družbo zahtevnih časih skupaj z občino 
Krško naredili ključne korake v razvoju knjižnice kot 

sodobnega kulturnega, informacijskega, izobraževalnega 
in socialnega središča lokalne skupnosti.

Zato je gotovo dobrodošla in vzpodbudna novica, 
da bodo novi prostori Valvasorjeve knjižnice Krško v 
prizidku h kapucinskem samostanu kmalu nared za 

vas in za nove zgodbe, ki jih bomo gradili skupaj. 

Z vami bi radi delili naslednje informacije:

 Gradnja prizidka h kapucinskemu samostanu, 
v katerem sedaj domuje Valvasorjeva knjižnica 

Krško, je v zaključni fazi.
 Kmalu boste povabljeni, da si izposodite nekoliko 

več gradiva za daljše časovno obdobje, saj bo 
knjižnica nekaj časa zaprta, pa tudi vsaka knjiga, 

ki bo našla začasno polico v vašem domu, 
bo štela eno manj pri selitvi.

 V mesecu juniju nas boste lahko že obiskali 
v novih prostorih.

O dogajanju in selitvi vas bomo sproti obveščali 
preko različnih medijev.

Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje, 
strpnost, pomoč in sodelovanje.

Vaši knjižničarji 

Novinarka Natja Jenko Sunčič 
je bila stalna gostja razstav in 
ostalih dogodkov, ki so jih or-
ganizirali v DLB. Z njo so pri-
jateljevali vrsto let. Kot nam je 
povedala predsednica društva 
Zlatka Vučinić, je imela po-
kojna izredno rada cvetje in 
naravo. »Cvetje, narava, vesele 
barve, ustvarjalnost, prijazna 
beseda, klepet, skupni pogledi, 
prijateljstvo – to so bili gradni-
ki našega dolgoletnega prijate-
ljevanja z Natjo, novinarko in 
žensko, ki nas je spremljala pri 
našem ustvarjanju in predsta-
vljanju ter z nami prijateljeva-
la,« je poudarila in dodala, da 
jim je znala večkrat povedati 

Natja, to cvetje je zate
BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice (DLB) je v avli Upravne enote Brežice okrog dneva žena postavilo 
razstavo, poimenovano Za Natjo. Z njo se poklanjajo dolgoletni prijateljici društva in zvesti spremljevalki 
ter poročevalki njihovih dogodkov Natji Jenko Sunčič, ki se je 6. februarja letos žal poslovila od nas. 

tudi kakšno novico, izmenjati 
mišljenje z njimi ipd. »Še pose-

bej pa nam je v spominu ostal 
njen majhen fotoaparat, s ka-
terim nam je na koncu dogod-
ka rekla: ’Zdaj pa še skupinska 
fotografija.’ Profesionalna je 
bila do zadnjega trenutka pri-
sotnosti na dogodkih, pa ven-
dar prijateljska, pripravljena 
se pogovarjati, pokomentira-
ti, skratka, mi je ne bomo ni-
koli pozabili,« je še dejala Vu-
činić, ki je skupaj z društveno 
kolegico Alenko Venišnik tudi 
postavila razstavo, »ki bi bila, 
če bi bila Natja še med nami, 
zagotovo po njenem okusu«. 
Kot je še omenila, jih je Natja 
s svojim fotoaparatom in pisa-
no besedo spremljala in objav-
ljala v Posavskem obzorniku, 
oni pa so se ji zahvaljevali s 

cvetjem, ki ga je resnično lju-
bila. »Razstavo, polno cvetja, 
ki je postavljena v avli Uprav-
ne enote Brežice, posvečamo 
Natji. Natja, to cvetje je zate,« 
so zapisali v DLB. Razstavljajo 
Mija Baškovč, Kristina Bevc, 
Teodora Damjanić, Branka 
Ereš, Sonja Kostanjšek, Ma-
rija Kukovica, Darko Oštr-
benk, Olga Piltaver, Petra 
Piškur, Jože Šterk, Alenka Ve-
nišnik, Zlatka Vučinić in Tonč-
ka Žener.

Predsednica DLB je tudi ome-
nila, da je bila njena predho-
dnica na tej funkciji Kristina 
Bevc redno v kontaktu z Na-
tjo, ko je bila slednja v Domu 
upokojencev Brežice, in ji na-
povedala, da jo čakajo prese-
nečenja. »Dogovorili smo se 
namreč, da bomo vsak me-
sec ročno porisali originalno 
razglednico in jo z nekaj do-
danimi besedami poslali v DU 
Brežice – za Natjo. Nekateri 
so se tudi odločili, da jo bodo 
šli obiskat in, če se bo le dalo, 
z njo tudi poklepetali, ker se 
nam je priljubila ne samo kot 
novinarka, ampak tudi kot ose-
ba,« je še dejala Vučinić, a na 
žalost Natja v dom ni prejela 
več kot ene slike, saj je prej za 
vedno zaprla svoje trudne oči.
 Rok Retelj

Predsednica DLB Zlatka Vučinić je tudi prispevala svoj delež 
na razstavi, posvečeni Natji Jenko Sunčič.

Natja Jenko Sunčič s članicama DLB Edith Lukež in Kristino 
Bevc na novoletni razstavi konec leta 2015 (foto: arhiv DLB)
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kam v posavju
Četrtek, 17. 3. 

• ob 18.00 v baru MC Krško: Iz-
kopanine – večer, namenjen 
druženju in poslušanju zanimi-
vih izkopanin glasbe raznih iz-
vajalcev 

• ob 19.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
Posavje v diplomskih in razi-
skovalnih nalogah – Vključeva-
nje kulturnih institucij v turi-
stično ponudbo občine Brežice 
na primeru Posavskega muze-
ja Brežice

Petek, 18. 3.

• od 10.00 do 12.00 v Klubu MC 
Brežice: šahovski krožek za sta-
rejše občane

• od 15.00 do 16.00 v MC Sevni-
ca: Rišemo & ustvarjamo

• od 17.00 do 19.00 v MT Veli-
ki Kamen: ustvarjalna delavnica 
na temo materinski dan

• ob 18.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

• ob 18.00 v novih razstavnih 
prostorih Galerije Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki: otvoritev 
razstave »Postprodukcija: Iz li-
kovne zbirke festivala Art Stays«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk gradu Sevnica in sre-
čanje z grofico Mathilde

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 44, 
Krško): otvoritveni koncert za 
klavir, nastopajo: Vedran Janja-
nin, Rok Lopatič Trio in Blaž Jur-
jevčič s pevko Nino Strnad

Sobota, 19. 3.
• od 10.00 do 13.00 na gradu 

Sevnica: Svetovni dan lutk
• ob 18.00 v Klubu MC Brežice: 

turnir namiznega nogometa
• ob 19.00 v športni dvorani OŠ 

Koprivnica: koncert Tonija So-
toška z družino »Pod domačim 
zvonikom na jožefovo«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Ve-
černi obisk gradu Sevnica in sre-
čanje z grofico Mathilde

• ob 20.00 v Veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: akustični 
koncert »1NA1: Štras in Bojan 
Cvjetićanin«

vih izkopanin glasbe raznih iz-
vajalcev 

• ob 19.00 v MC Krško: potopi-
sno predavanje Zorana Furma-
na o Butanu

• ob 19.30 v Veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: predava-
nje Aljoše Bagole »Kako biti v 
redu«

• ob 19.30 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: »Med 
pticami, glasbo in nebom« – 
koncert s predavanjem o ptičjih 
ženitvah, Petra Vrh Vrezec, so-
pran, dr. Al Vrezec, bariton, Ta-
dej Horvat, klavir

• ob 19.30 v Kulturni dvorani 
Sevnica: gledališka predstava 
»Ženska: ljubezni, izgube, ob-
leke« 

Petek, 25. 3.
• od 10.00 do 12.00 v Klubu MC 

Brežice: šahovski krožek za sta-
rejše občane

• od 15.00 do 16.00 v MC Sevni-
ca: Rišemo & ustvarjamo

• ob 20.00 v Veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: koncert 
Klemna Slakonje & Small banda

Sobota, 26. 3.
• od 12.00 do 16.00 na Gra-

du Rajhenburg v Brestanici: 
ustvarjalni kotiček »Trapisti v 
Rajhenburgu: mini gajbice«

• od 12.00 do 16.00 v Mestnem 
muzeju Krško: ustvarjalni koti-
ček »Fran Bonač in tovarna ce-
luloze na Vidmu pri Krškem: 
ustvarjamo z odpadnim papir-
jem«

• ob 20.00 v Veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: koncert 
Slovenskega tolkalnega projek-

ta in Kristijana Krajnčana »Ri-
tual«, za Arsonica 2021 abon-
ma in izven

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
Arne & žena + TAO, Yung Voo-
doo & CWD, Mlax & Pinta

• ob 22.00 v dvorani MC Brežice: 
koncert skupine Siddharta

Nedelja, 27. 3.
• ob 18.00 v veliki dvorani gra-

du Rajhenburg: koncert »Vrača 
se pomlad«

• ob 18.30 v Gostilni Tratnik na 
Raki: javna tribuna Območne-
ga odbora VSO Krško – Kosta-
njevica na Krki »Mediji 1991 in 
danes«

Torek, 29. 3. 
• od 10.00 do 12.00 v MC Breži-

ce: družabna igra Bingo! (prija-
ve na ales.pajk@zptm.si)

• od 15.00 do 16.00 v MC Sevni-
ca: Igrajmo se!

• ob 19.00 v Veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: filmski do-
godek »Odpuščanje« – projekci-
ja filma in pogovor z režiserko 
Marijo Zidar

• ob 19.30 v Domu kulture Breži-
ce: Gledališki abonma Brežice – 
predstava »Ženska: ljubezni, iz-
gube, obleke«

Sreda, 30. 3.

• od 10.00 do 12.00 v MC Breži-
ce: računalniška delavnica (pri-
jave na ales.pajk@zptm.si)

• ob 18.00 v Mencingerjevi hiši 
v Krškem: odprtje fotografske 
razstave Stojana Škode in Bran-
ka Benčina

• ob 21.00 v Klubu MC Brežice: 
St. Patrick’s Day – koncert za-
sedbe Ogenj

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert – Lintver in Black Re-
aper

Nedelja, 20. 3.
• od 9.00 dalje v Bistrici ob So-

tli: Jožefov sejem in »Kuhinja 
pod kozolcem« – zabavno tek-
movanje v kuhanju golažev

Ponedeljek, 21. 3.
• ob 15.00 pred MC Sevnica: 

Sprehod in igre v gozdu (v pri-
meru dežja odpade)

Torek, 22. 3. 
• od 10.00 do 12.00 v MC Breži-

ce: družabna igra Bingo! (prija-
ve na ales.pajk@zptm.si)

• od 15.00 do 16.00 v MC Sevni-
ca: Igrajmo se!

• ob 18.00 v Veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: ugleda-
liščena poezija Toneta Pavčka 
»Angeli«, za Rumeni abonma 
in izven

Sreda, 23. 3.

• od 10.00 do 12.00 v MC Breži-
ce: računalniška delavnica (pri-
jave na ales.pajk@zptm.si)

• ob 18.00 v MC Brežice: predsta-
vitev Zeliščarskega centra JV 
Slovenije

• ob 19.00 v Klubu MC Brežice: 
filmski Netflix večer

Četrtek, 24. 3.
• ob 14.00 v MC Sevnica: delavni-

ca voščil za materinski dan
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 

predstavitev potopisnega roma-
na Anje Kovačič »Ujeta v svobo-
di« – literarni večer ob pričetku 
nove bralne sezone projekta Po-
savci beremo skupaj

• ob 18.00 preko Zooma: preda-
vanje Anje Kurent »Instant od-
nosi – mit ali resnica«, obvezne 
prijave na številko 051 279 634

• ob 18.00 v baru MC Krško: Iz-
kopanine – večer, namenjen 
druženju in poslušanju zanimi-

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

28. 
marec

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50–11.20

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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29. 
marec
TOREK

GOLEK 11.30–11.50

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

DRNOVO 17.10–17.40

30. 
marec
SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.45

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40–12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

31. 
marec

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

4. 
april

PONEDELJEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA GRIČ 10.45–11.05

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

5. 
april

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA KEKEC 9.20–9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

6. 
april

SREDA

VRTEC BREŽICE - ENOTA MAVRICA 9.45–11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

7. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

RAZBOR 11.10–11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10–13.10

11. 
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

12. 
april

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA CICBAN 9.30–11.00

IMPOLJCA (DUO  - BREZOVO) 11.20–11.40

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

13. 
april

SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.55–12.25

TRNOVEC 12.40–13.00

LONČARJEV DOL 13.15–13.35

14. 
april

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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19. 
april

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

20. 
april

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

21. 
april

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.40–12.10

VELIKE MALENCE 12.20–12.50

SOBENJA VAS 13.00–13.30

CERINA 13.40–14.10

22. 
PETEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30
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MAREC V GALERIJI
Postprodukcija: Iz likovne zbirke 
festivala Art Stays
otvoritev razstave, petek, 18. marec, 
ob 18. uri

AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE

TOMAŽ FURLAN: I Made This
na ogled do 27. marca 2022

BOGDAN BORČIĆ & 
BORIS GABERŠČIK: V dialogu
XVI. postavitev v Grafičnem kabinetu 
Bogdana Borčića
na ogled do 1. februarja 2023

Vljudno vabljeni!

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 49 88 140, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

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

1NA1:
Štras in Bojan Cvjetićanin

akustični koncert
sobota, 19. 3., ob 20. uri

Tone Pavček:
Angeli

ugledališčena poezija
za Rumeni abonma in izven

torek, 22. 3., ob 18. uri

Klemen Slakonja 
& Small Band

koncert
petek, 25. 3., ob 20. uri

Slovenski tolkalni projekt 
in Kristijan Krajnčan:

RITUAL
koncert

za ARSonica 2021 abonma in izven
sobota, 26. 3., ob 20. uri
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1. nagrada:  hrana za živali v vrednosti 20 €
2. nagrada:  hrana za živali v vrednosti 10 €
3. nagrada:  poslastica za živali v vrednosti 5 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 24. mar-
ca, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S 
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

TRGOVINA ZAJČEK, 
ANDREJA ZALJETELJ S.P., PE SUPERNOVA KRŠKO, CKŽ 141, KRŠKO

Geslo 4/2022 številke:

CANNABIS JE KONOPLJA 
Nagrade, ki jih podarja Trgovina KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice prejmejo:
1. nagrada:  konopljine kapljice prejme 
 Marija Krobot, Mrzlava vas
2. nagrada:  malo konopljino zmešanko prejme 
 Tomaž Pavkovič, Sevnica
3. nagrada:  eterično olje konoplje prejme 
 Alenka Mrkša, Senovo
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Pri nas najdete 
vse za vaše 

hišne ljubljenčke.

SUPERNOVA KRŠKO, VHOD A, 08 200 5666

Znano je, kdo so zmagovalci Eme 2022; Lara Love&Sky 
predstavljata svoj tretji singel. Tokrat preberite:

Slovenijo bo na 66. Evroviziji, ki bo maja v italijanskem To-
rinu, zastopala skupina mladih Celjanov LPS s pesmijo Di-
sko. Zmagovalci letošnje Eme so postali s kombinacijo gla-
sov petih petčlanskih žirij in gledalcev v razmerju 50:50. 
Po glasovanju strokovnih žirij je bila skupina LPS za zased-
bo Batista Cadillac (foto: osebni arhiv) s pesmijo Mim pra-

vil, gledalci pa so mladim Celjanom namenili največ glasov, 
tako da so postali končni zmagovalci. A ravno pri zmago-
valcih strokovnih žirij, ki se jim je za las izmuznila pot v 
Torino, je bilo zaslediti tudi nekaj posavskega pridiha, saj 
sta člana skupine basist Sebastjan Podlesnik in bobnar 
Enos Kugler. »Zmagovalci so se dobro odrezali in upamo, 
da bodo v Torinu uživali in dosegli čim višjo uvrstitev. Pe-
sem jim paše,« nam je zaupal bobnar skupine. Pevec Ur-
ban Lutman je ob tem dodal, da se jim zdi dobro, da so z 
drugim mestom tam, kjer so: »Pred nami je predstavitev 
albuma 14. maja v Kino Šiška, tako da smo z glavo pri kon-
certiranju.« Fantje za konec še pravijo, da so zaenkrat nji-
hove želje precej osnovne – ustvarjanje in igranje, zdaj ko 
je spet čas za to!

Dvojec Lara Love & Sky (foto: Marko Alpner), ki je začel 
svojo ustvarjalno pot pri projektu Sladica s skladbo Klic 
na pomoč, predstavlja tretji singel s pomenljivim naslo-

vom O naju. Po 
radijskih uspe-
šnicah Greva 
en gir in Himna 
tokrat v ogenj 
pošiljata pe-
sem o tesnem 
pri jatel jstvu 
med moškim in 
žensko, ki kljub 
močnim govo-

ricam ostajata zvesta sebi in skupaj lovita svoje sanje. In-
spiracijo za besedilo je Brežičanka Lara dobila med noč-
no vožnjo po ljubljanskih ulicah, ko se je postavila v vlogo 
lika iz kultnega srbskega filma Beogradski fantom. V filmu 
neznani moški z ukradenim belim Porschejem vsako noč 
beži pred policijo po beograjskih ulicah. Kljub temu da ga  
nihče ne pozna, o njem govori celo mesto in postane heroj 
ulice. »Za videospot je poskrbela ekipa Studia7, ki je z di-
namiko in ustvarjalnimi kadri pesmi dodala vizualno magi-
jo. Video narekuje zgodbo dveh izgubljenih duš, ki uživata  
svobodo in mir v lahkotni vožnji skozi nočno mesto. Junaka 
na svojih postapokaliptičnih kolesih zamišljena iščeta živ-
ljenje na ulicah, dokler se ne najdeta in nadaljujeta skupno 
vožnjo. Ponoči sta fantoma, ki lovita svoje sanje, podnevi 
pa normalni osebi, ki živita življenje eden mimo drugega. 
Upodobila sta ju Gea Erjavec in Tareef,« je dvojec sporočil 
javnosti ob tem pa poudaril, da nadaljujeta svojo glasbeno 
avanturo v pravem tempu, saj imata na zalogi še kar nekaj 
skupnih idej, ki jih bosta v kratkem realizirala.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Slovenka, večna mladenka
 2. (10.) Ans. JARICA - Prijatelj, čakam te
 3. (8.) Ans. ZDOMARJI - Svet iz sanj
 4. (4.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 5. (7.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 6. (6.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI - Mlade oči
 7. (5.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 8. (9.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 9. (3.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 10. (-.) TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO - Naša špajza

Predlog tega tedna za glasovanje:
 IGOR IN ZLATI ZVOKI – Dekle, zdaj mi povej

Kupon št. 614
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 12. 3. 2022, ob 20. uri

Odgovor na nagradno vprašanje  
5.  številke Posavskega obzornika je:  

»Žena ima vedno prav«.

Srečni prejemnici knjige 
Žena ima vedno prav avtorja 
Kamenka Kesarja sta:

1. Milena Resnik, Brežice 
2. Rozika Levičar, Krško

Nakup omenjene knjige je mogoč 
na spletni strani: kesar.si.

Knjižna nagradna igra

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Katja Marš, Oštrc – deklico,
• Janja Zorc Blažič, 

Malkovec – deklico,
• Martina Vogrinc Kokot, 

Sotensko pri Šmarju – 
deklico,

• Lea Gnidica, Sremič – 
deklico,

• Barbara Ajster, Župeča vas 
– dečka,

• Lea Urek, Loka – dečka,
• Simona Zlobko, Dobova – 

dečka,
• Ecaterina Elena Mustata, 

Mrtvice – dečka,
• Mateja Lapuh, Krško – 

dečka,
• Monika Potočnik, Rogaška 

Slatina – dečka,

rojstva • Barbara Mežič, Mali 
Podlog – dečka,

• Sabina Koren, Senovo – 
dečka,

• Zilije Karimani, Velenje – 
deklico,

• Nastja Lazanski, Lukovec 
– deklico,

• Suzana Majcen, Skrovnik 
– dečka,

• Nataša Ogorevc, Brežice – 
deklico,

• Mateja Bučar, Dolenjske 
Toplice – dečka,

• Janja Volavšek, Ješovec pri 
Kozjem – deklico,

• Klavdija Krmelj, Rožno – 
deklico,

• Jasna Abazović, Krško – 
dečka,

• Mateja Hočevar, Hudo 
Brezje – deklico,

• Nataša Kek, Dobrnič – 
dečka.

ČESTITAMO!

GORICA – Štefanija Klešin z Gorice je konec minulega leta do-
polnila 90 let. Rojena je bila 13. 11. 1931 na Pristavi pri Leskov-
cu v družini Strletovih, kjer je bilo sedem otrok. Pri dveh letih in 
pol je odšla živet k tetama na Gorico, ki nista imeli svojih otrok. 
Med drugo svetovno vojno so bili izseljeni v taborišče, vendar 

ona s tetama v drugo kot njena družina. Oče je moral pisno za-
prositi, da bi bili skupaj, čemur so ugodili in združili teti, gospo 
Štefanijo in njeno družino z babico. Iz taborišča so se vračali z 
vlakom, pot je trajala 31 dni. Vrnili so se v popolnoma opusto-
šen dom in kot pravi, so bila povojna leta resnično težka, težja, 
kot so današnji časi.
14. 2. 1955 se je poročila, njen mož je bil iz Gržeče vasi, po pokli-
cu muzikant, ravno njeno nasprotje, saj pravi, da ni nikoli znala 
dobro peti. K poroki so se peljali s 'federvagni', spominja se, da 
je tisto jutro snežilo, na slavju pa so imeli kar 13 tort. 
Vse življenje je delala na kmetiji, pomagala pa tudi drugim. Nje-
no največje veselje so bila vedno ročna dela, veliko je šivala, plet-
la, še vedno pridno veze. Njeno drugo veselje je bilo kolesarjen-
je, še pri 89 letih se je s kolesom peljala do Krškega. V zakonu 
sta se ji rodila sin Alojz in hči Štefka, razveseljujejo pa jo štirje 
vnuki in sedem pravnukov. 
Praznovanje visokega jubileja je zaradi koronskih omejitev po-
tekalo le v družinskem krogu, a je bilo prisrčno in polno lepih 
presenečenj. Ob sprostitvi omejitev so ji prišli voščit še podžu-
pan občine Krško Silvo Krošelj, predstavniki KS Veliki Podlog, 
KO RK Veliki Podlog, društva upokojencev in društva izgnancev. 
 T. L. 

90 let Štefanije Klešin

Slavljenka s hčerko, sinom, snaho in sestro

GORICA – Pred petimi leti sta 
imela diamantno poroko, 4. 
marca letos pa sta praznova-
la 65. obletnico poroke. Nada 
in Rajko Sotlar, dva čudovita 
človeka, polna ljubezni, upanja 
in potrpljenja. Oba sta domači-
na, Nada se je rodila in kot ot-
rok živela na Gorici, Rajko pa 
je z Drnovega. Spoznala  sta se 
na veselici v Leskovcu pri Kr-
škem, ko je bil Rajko na dopu-
stu med služenjem vojaškega 
roka, poročila pa po Rajkovi 
odslužitvi. Iskreni DA sta s pol-
no ljubezni dahnila 4. 3. 1957 
v farni cerkvi v Leskovcu pri 
Krškem. Začela sta skromno 
in bila srečna, dokler ni nju-
ne skupne sreče skalila smrt 
prvorojenca Branka. Skrha-
na od bolečine sta šla v Nem-
čijo v Leverkusen, kjer je Raj-
ko dobil službo pri avtoličarju 
in se izpopolnjeval v tem pok-
licu, Nada pa je delala v kato-
liškem vrtcu in tudi hotelu. Na 
to obdobje imata lepe spomi-
ne, saj so ju vsi lepo in prijazno 
sprejeli, ker sta bila spoštljiva 
in delovna.

65 let ljubezni in potrpljenja

Življenje ju je blagoslovilo z 
rojstvom hčerke Marjane. 
Vzgajala sta jo v slovenskem 
duhu, saj sta bila trdno odlo-
čena, da se vrneta na Nadino 
domačijo. Tu sta v skromni hi-
ški preživljala vse praznike, ko 

sta se po naporni poti vračala 
domov, širila, popravljala, ob-
navljala sta jo in iz nje ustvari-
la čudovit dom, poleg sta zgra-
dila delavnico in kasneje nad 
njo tudi stanovanje za hčerko, 
ki jima je rodila vnuka Gašper-

ja in vnukinjo Zojo. Po 14 letih 
dela v tujini sta se vrnila v do-
mačo Gorico na Krškem polju. 
Rajko je odprl avtoličarsko de-
lavnico in bil poznan daleč na-
okoli kot izredno dober stro-
kovnjak na svojem področju, 
Nada je vodila knjigovodstvo 
in gospodinjstvo. Bila sta tudi 
člana Območne obrtne zborni-
ce Krško.

Leta 1988 se je Rajko upokojil, 
kmalu za njim pa še Nada. Raj-
ko je užival v delu z avtomobi-
li in še danes redno vzdržuje 
BMW-ja, ki je letnik 1969, in je 
član kluba oldtimerjev Hrast. 
Oba sta rojena 1934, Nada fe-
bruarja, Rajko pa maja. Še ved-
no praznujeta vse rojstne dne-
ve skupaj in skrbita drug za 
drugega, čeprav jima bolezni 
ne prizanašajo. Vesela sta vsa-
kega telefonskega klica in vsa-
kega obiska.

Želim jima veliko zdravja, lju-
bezni in potrpljenja. Radi ju 
imamo.

 Edita Špoler Krieger

Nada in Rajko Sotlar

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

Alojz Šribar iz Kobil je pozoren opazovalec svoje okolice, 
tako da njegovemu očesu ni ušla nenavadna ureditev mulde 
in obcestnega jaška na cesti v Brezovski Gori oz. pod Kranjči-
čem. »Voda mora teči v hrib, da pride v jašek,« je zapisal ob 
fotografiji, ki jo je dostavil na naše uredništvo. »Zanima me, 
kdo je naročnik te ureditve, kdo je bil izvajalec del in kdo je 
bil prevzemnik opravljenega,« je še dodal.

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

prejeli smo

Veliko lepega je v Kr-
škem, res! A včasih me 
določene stvari zmo-
tijo in me spodbudijo, 
da se »oglasim« v na-
šem Obzorniku.
Kaj me tokrat moti? 
Živim na Vidmu, v 
bloku ob železnici. S 
svojega balkona gle-
dam proti železni-
škim tirom, vmes je le 
še park z lepimi sta-
rimi drevesi. Ampak 
ta park je hudo zane-
marjen.
Kmalu bo minilo eno 
leto, odkar so delav-
ci Slovenskih železnic 
požagali grmičevje 
ob železniških tirih. 
To grmičevje je raslo tudi do pet metrov v višino, raslo pa je na 
razdalji 60 metrov. Grmovje so delavci požagali in ga pustili na-
tanko tam, kamor je padlo. Nikoli ni nihče prišel požagano vejev-
je pobrat in pospravit. Za nameček je lansko jesen viharni veter 
podrl še dve stari, visoki drevesi, ki sta padli na garaže naših sta-
novalcev. Stanovalci so rešili, kar se je rešiti dalo, a podrti drevesi 
še vedno ležita v parku.
Travna površina, kjer vse to leži, je občinska last in ravno zato 
pozivam pristojne osebe na Občini Krško, da čimprej pristopijo 
k reševanje opisane težave. Pomlad je pred vrati in kmalu bo za-
čela trava preraščati vse skupaj, tako da bo nemogoče opravlja-
ti košnjo zelenic.
Še večjo nevarnost pa vidim v preskoku iskre, ob vožnji vlakov po 
tirih, saj povsem suho vejevje leži tik ob tirih, v skupni dolžini prib-
ližno 60 metrov. V tem primeru bomo imeli požar, da se ga bomo 
še dolgo spominjali!
 Kristina Lidija Sirk, Krško

Kaj mi v mojem kraju ni všeč?

ARTIČE – 23. februarja se je na OŠ Artiče uradno končala 
zbiralna akcija hrane in ostalih stvari za živali v brežiškem 
zavetišču, ki so jo ob podpori vseh učencev in zaposlenih 
izpeljali učenci izbirnega predmeta Vzgoja za medije – Radio. 
Kot je zapisala osmošolka Julija Grašak, so vsak razred na 
šoli osebno obiskali in jim razložili namen akcije, posneli so 
še radijsko oddajo, v kateri so se pogovorili z veterinarskim 
tehnikom Primožem Novakom. Učenci 8. b razreda so se 
odpravili po razredih in zbrali stvari, ki so jih prinesli ostali 
učenci, ter jih znosili v šolski kombi, nato so jih hišnik, učiteljica 
Jasmina in nekaj učencev odpeljali v zavetišče. »Da smo se res 
odlično odrezali, najbolj dokazuje fotografija. Vsi radijci smo 
bili iskreno veseli, da je naša akcija uspela,« je še dodala Julija.
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www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

TEREZIJA TOMŠE
iz Globočic 2.

SPOMIN

Vsi njeni

8. marca je minilo 10 let, odkar nas je za vedno zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, tašča, teta in botra

Hvala vsem, ki se je spominjate v molitvi, postojite ob njenem 
grobu, nosite cvetje in prižigate sveče. 

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni,

čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

MARTIN HAJŠEN 
(1957–2020) 

SPOMIN

25. marca bosta minili žalostni dve leti,  
odkar si se poslovil od nas. 

V naših mislih ostaja trajen spomin na tebe. Pogrešamo te. 

Mama Marija, brat Jože z družino

 JAN PILTAVER 
iz Brestanice.

SPOMIN

Vsi njegovi

4. marca je minilo 10 žalostnih let, odkar si nas nenadoma in mnogo 
prezgodaj, komaj v 16. letu starosti, zapustil, naš dragi 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu,  
mu prižgete svečke ali pa mu izrečete kakšno misel.

 JAN, POGREŠAMO TE!

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni…
Ostali so živi spomini.

Z nami potuješ vse dni…

FRANC DULAR 
iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča 18. 

SPOMIN

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

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj! 

Žena Lojzka in tvoja Martina

Ko tvoje zaželim si bližine, 
grem tja, v mirni kraj tišine ... 

Tam srce tiho se zjoče, 
saj verjeti noče, da te med nami več ni. 

ANTON FERLAN
z Velikega Kamna pri Koprivnici 58. 

SPOMIN

21. marca bo minilo sedem žalostnih let, odkar 
nas je zapustil naš dragi dedek in pradedek

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

Žalujoča: vnukinja Tina z družino

Sedem let že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči,

povsod si v srcu z nami ti.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in zan-
cem in vsem, ki ste nam v težkih dneh slovesa stali ob strani. Hvala 
za izročena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. 
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za 
zapete žalostinke, gospodu župniku za opravljen cerkveni obred. 
Iskrena hvala sodelavcem Policijske postaje Brežice in Oštarije 
Margareta iz Krškega. Zahvaljujemo se turistični kmetiji Pri Mar-
tinovih za gostinske usluge in vsem, ki ste jo pospremili na nje-
ni zadnji poti.

Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

SLAVE KOVAČIČ 
iz Čedma 3 

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

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

Vsem, ki ste Marjanco pospremili, se poslovili in se je spominjate, 
se zahvaljujemo za izkazano pozornost. Hvala tudi g. župniku 
Grojzdku, pevcem, sošolki Greti Marjetič in pogrebni službi Kostak 
za spoštljivo slovo in spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Slavko, sestra Nada in ostalo sorodstvo

MARIJE CVELBAR
iz Krškega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter svete maše in nudeno 
pomoč. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE ŠEPETAVC
z Malega Vrha 

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo večen ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka 

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za izrečene besede sožalja, za darovane sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Ludviku Žagarju, pevcem za za-
pete žalostinke, gospodu Miranu Petelincu za odigrane pesmi in 
Tišino, pogrebni službi ter Cvetličarni Lilija. Za vedno bo ostal v 
naših mislih, besedah in srcu. Zelo ga bomo pogrešali, vendar smo 
hvaležni, da smo bili del njegovega življenja. Hvala za vse lepe tre-
nutke, ki smo jih skupno doživeli. 

Vsi njegovi

JOŽETA VOGLARJA 

Kadar bom vandral, vandral poslednjič, 
ko bom zatisnil trudne oči, 

takrat prijatelji zadnjič zapojte, 
pesem domača naj zadoni. 
Pojte o tratah in o livadah, 

ki sem jih ljubil vedno srčno, 
z vincem in šopkom in vašim petjem,

lažje bom nosil črno zemljo. 

SPOMIN

Čeprav vaju ni, 
sta z nami za 

vse dni.

JULIJANA

Hvala vsem, ki se ju spominjate, ju obiščete ob grobu  
in prižgete sveče.

Vsi njuni

19. 10. 1938–28. 3. 2007 18. 4. 1909–6. 3. 2002 

FLIS
DRAGO

SPOMIN

Čas mineva, 
spomin ostane.

ANTONIJA

Hvala vsem, ki se ju spominjate. 

Hčerki Jožica in Alenka z družinami 

1937–1986roj. Šetinc, 1937–2022

NOVAK
ŠTEFAN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, babice  
in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoča: vnukinja Tina z družino

PAVLE FERLAN
z Velikega Kamna pri Koprivnici 58 

Zapel je zvon tebi v slovo.
Poln bolečin ostaja spomin,

ostaja praznina, molk in tišina.
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ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom Konj-
skega, kolektivoma Lisca Sevnica in HE Vrhovo za izrečena soža-
lja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Hvala gospodu župniku 
Fonziju za lepo opravljen obred. Velika hvala dr. Stoparju za dolgo-
letno zdravljenje. Hvala vsem, ki jo boste imeli v lepem spominu. 

Žalujoči: Marjana in Andrej z družinama 

NEŽE NOVŠAK 
s Konjskega 

Srce je dalo, kar je imelo, 
nobeno bilke zase ni poželo. 

Odšla si v neznano, 
kjer ni skrbi in bolečin, 

za tabo ostal bo lep spomin.

ZAHVALA

12. marca smo se na artiškem pokopališču poslovili od našega 
dragega moža, očeta, brata, strica in soseda 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom in prija-
teljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, svete maše in 
denarne prispevke. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, gospodu žu-
pniku za lepo opravljen obred, pevcem, Ribiški družini Brestanica 
- Krško in gospe Ernestini Rožman za besede slovesa. Hvala vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku in ga 
nosite v svojem srcu. 

Žalujoči: vsi njegovi

MILANA FERLINA 
iz Arnovega sela 54. 

Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš, 

nam pa žalost srce trga, 
solza lije iz oči, 

dom je prazen in otožen,
 ker te več med nami ni. 

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustila  
naša draga mama 

Iskreno se zahvaljujemo vsem vaščanom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala g. župniku Boštjanu Gorišku za lepo opravljen obred 
in sveto mašo, pevcem za sočutno petje ter pogrebni službi Blat-
nik za organizacijo pogreba. Prav tako iskrena hvala osebju Doma 
upokojencev Sevnica za prijazno oskrbo naše drage mame. Hvala 
tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohra-
nili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA RATAJC 
iz Rovišč pri Studencu. 

Mirno in spokojno si zaspala, 
v večni sen od nas odpotovala. 

ZAHVALA

Svojo pot je v 88. letu starosti sklenila  
naša draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, denarne prispevke 
in svete maše. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik, župniku 
Boštjanu za lepo opravljen obred in Kolednikom z Rake za odpete 
pesmi. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsa 
toplina njenega srca bo ostala vedno z nami. 

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFA TOMAŽIN 
z Gmajne 36. 

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo! 
Ujeta je v naših srcih z najlepšimi spomini. 

Vsak naš korak bo spremljala v tišini.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo zdravnici Planinc in patronažni sestri 
Majdi za lajšanje bolečin in številne obiske na domu. Zahvaljujemo 
se pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem z Rake, 
gospodu Francu Levičarju za lepo opravljen obred.
Posebej hvala Lovski družini Raka in Šentjernejskim rogistom za 
poslednje lovsko slovo, hvala tudi lovskim družinam Studenec, 
Bučka, Kostanjevica, Podlog in Krško, ki so sodelovale pri pogrebu.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

JANKO KOSTREVC 
s Pristave pod Rako.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetel in lep

kot zvezda na nebu ...
(T. Pavček)

V 74. letu nas je po težki bolezni zapustil 

ZAHVALA

Niti posloviti se nisi uspel, ko za vedno od nas si odšel. Zagotovo se 
ga bomo spominjali po njegovi dobrosrčnosti in trdnem boju z bo-
leznijo. Zavhaljujemo se dr. Željku Pleši in sestri ter vsem sorod-
nikom, znancem, prijateljem – zahvala članom Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Krško za slovo od pokojnika ter župniku g. Tu-
rinku za obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
nam izrekli sožalje in olajšali slovo. Hvala pogrebni službi Kostak 
in Cvetličarni Kerin ter vsem tistim, ki ste bili v mislih z nami.
Med nami ljubljen si bil iz vsega srca, ljubljen bodi tudi tam, kjer 
si zdaj doma.

Žalujoče: Monika ter sestri Hilda in Nada

JOŽEF PAVLIN
iz Krškega.

Bremena v življenu te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila –

za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem in mislijo

do tebe – se bo polnila.

Svojo življenjsko pot je 17. februarja zaključil naš dragi

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti sklenila  
naša draga mama, babica in prababica

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v času njenega slovesa kakorko-
li pomagali in z nami delili bolečino. Hvala vsem sorodnikom, so-
sedom in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, darovane 
svete maše in denarne prispevke. Posebna hvala patronažni sestri 
ge. Maji za skrb in obiske na domu. Hvala Komunali Sevnica za or-
ganizacijo pogreba, pevcem, trobentaču, praporščakom in cvetli-
čarni Zelena pika. Hvala gospodu župniku Fonziju Žibertu za lepo 
opravljen obred.
Mama, hvala ti, ker smo bili del tvojega življenja. Te imeli radi. Za 
vedno boš ostala v naših srcih. Saj kdor živi v spominu drugih, ni 
mrtev, je samo oddaljen.

Z žalostjo v srcu: vsi njeni

FANIKA NOVŠAK
z Jablanice, Boštanj.

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.

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

(S. Makarovič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mami, babice, 
prababice, tete in botrce

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor koli pomaga-
li, nam stali ob strani v času njene bolezni in v trenutkih njenega 
zadnjega slovesa, predvsem pa vsem, ki ste jo imeli radi.
S spoštovanjem in hvaležnostjo se bomo za vedno spominjali vseh 
izrečenih besed sožalja, tolažbe, stiskov rok, darovanih sveč in 
cvetja, darov za maše ter denarnih pomoči, čutno zapetih pesmi, 
lepo opravljenega cerkvenega obreda slovesa, ganljivega nagovo-
ra pravnuka Alexa, celotne izvedbe pogrebne svečanosti in vse 
ostale neprecenljive pomoči naših dragih sorodnikov, prijateljev, 
sosedov in znancev.
Hvala vsem, ki ste bili z nami, ko smo v nemi bolečini tiho sklonili 
glavo v zadnjih trenutkih slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE ŠETINC – MAMIKE
iz Brežic, Lenartova pot 9

Čeprav te več ni, v nas živi spomin nate,
tvoja dobrota, tvoja ljubezen,  

v nas živi tvoje srce.

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
ata, tast, dedek, pradedek, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, poklonjeno cvetje ter sveče in da 
ste ga pospremili na zadnji poti.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Vladu Leskovarju za opravljen 
obred in poslovilne besede, podjetju Žičkar za pogrebne storitve 
in pevcem vokalne skupine Andante za zapete žalostinke.
Zahvaljujemo se tudi osebju in oskrbovancem Doma upokojen-
cev Brežice, ki ste bili zadnja tri leta del njegovega življenja. Hvala 
vsem, ki ga boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoča: hčerka Kristina z družino

VLADIMIR STAROVEŠKI
iz Stare vasi na Bizeljskem.

ZAHVALA

Dragi naši sorodniki, prijatelji, sodelavci, 
sovaščani in znanci! V minulih dneh smo se 

poslovili od mojega atija

ki smo ga imeli neizmerno radi. Enako rad je tudi on imel vse vas 
in nas. Hvala, ker ste nam pomagali, bili z nami in ste naša opora.
Z vsemi vašimi darovi, besedami tolažbe, objemi in sočutjem ste 
dodajali kamenčke v čudovit mozaik. In ta je neprecenljiv. Zato ne 
bomo nikogar posebej imenovali. V mozaiku vsak kamenček šteje. 

Vsak je enako pomemben in ima svojo vlogo.
Hvala, ker ste nam z vašo bližino in podporo prižgali plamen upa-
nja in sestavili to čudovito podobo. V svojih srcih jo bomo nosili z 

veliko hvaležnostjo in spoštovanjem.

Matic s svojimi dragimi

FRANCIJA PIRCA

ZAHVALA

V 78. letu nas je zapustila draga mama, 
babica, prababica, teta in tašča 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, finančne prispev-
ke, sveče ter svete maše. Zahvaljujemo se osebju Pegazov dom v 
Rogaški Slatini, še posebej Nataliji Novoselc za vso oskrbo, ki ste 
jo naši mami nudili v zadnjih mesecih njenega življenja. Prav tako 
se zahvaljujemo pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku Jože-
tu Packu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, pevcem za za-
pete poslovilne pesmi, kolektivu Kovačič iz Gabrja pri Dobovi ter 
kolektivu Term Paradiso Dobova. Hvala vsem, ki ste nam stali ob 
strani in kakor koli pomagali ter jo pospremili na njeni zadnji poti, 
pa vas nismo posebej omenili. 
Mama, radi smo te imeli. Ohranili te bomo v lepem in trajnem spo-
minu. 

Žalujoči: vsi njeni

ŠTEFKA PANTALER 
rojena Zupančič, iz Cerine 13b. 

Noč v korakih mirnega je sna vzela, 
kar življenje da. Pot zdaj tvoja vodi tja, 

kjer so drugi tvoji že doma. 

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, kostanjevo kolje 2 
m, mešan hlevski gnoj ter zaj-
ce pasme belgijski orjak. 
Tel.: 051 477 243

Prodam dobro ohranjen ob-
račalnik SIP 350 in dobro oh-
ranjeno oljno peč z Weishau-
pt grelcem. Tel.: 041 583 618

Prodam kostanjevo kole za vi-
nograd, dolžine 2,20 m in 2 m. 
Lokacija Veliki Podlog. 
Tel.: 041 740 215

Kupim ličkalnik koruze, rota-
cijsko koso SIP 135 in mulčer. 
Tel.: 030 998 658

Prodam traktor Štajer 2016, 
485 ur, vsa oprema (SL), kosil-
nico BC5 180 cm, dvojni rez, 
hidravlični dvig. 
Tel.: 041 233 834

Prodam uležan konjski gnoj 
in mešana drva, vse s prevo-
zom in traktor IMT 542, prvi 
lastnik. Tel.: 041 408 774 

Prodam plug Slavonec, klina-
ste brane za TV 730, hidravlič-
no stiskalnico 120 l, motorno 
škropilnico Stihl SG-17, jekle-
na platišča z gumami za Golf 
6, dekliško kolo 18 col. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 510 317

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663 

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 
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obzornikova oglasna mreža

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

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

Prodam kole smrekove suši-
ce, ugodno. Tel.: 041 847 896

Prodam hribsko kosilnico Al-
pina in mlin Miostandard, tri-
fazni. Tel.: 031 879 072

Prodam kostanjevo kolje, 150, 
180, 200, 250 cm, ter hruškov 
in orehov suh les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam cisterne za vino 300 l 
in 150 l, kot nove, ter dve 50 l 
in eno 25 l steklenico. 
Tel.: 031 822 242

Prodam kostanjevo kolje za 
vinograd, dolžina 2 m, ter 
kostanjeve količke za pastirja. 
Tel.: 041 589 757

NEPREMIČNINE
Kupim manjše stanovanje v 
bloku z dvigalom. Prodam 
hišo, montažno, podkleteno, 
parcela 2.600 m2. 
Tel.: 041 961 293

Kupim vikend (lahko potre-
ben obnove), z zemljiščem, na 
lokaciji z razgledom, Golek in 
okolica. Tel.: 051 315 460

Kupimo vseljivo hišo z nekaj 
zemlje. Krško, Sevnica, Kosta-
njevica z okolico. 
Tel.: 051 234 478 

AVTOMOBILIZEM

Za Opel Meriva prodam šti-
ri gume na platiščih 205/55 
R16, vse zelo dobro ohranjeno. 
Cena 150 €. Tel.: 051 225 851

Prodam BMW 320D E91, le-
tnik 2005, 144.000 km, cena 
ob ogledu. Tel.: 031 315 908

Kupim Volkswagen hrošč, v 
kakršnem koli stanju, in re-
zervne dele za omenjeni avto. 
Tel.: 040 900 008
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam traktorsko kosilnico 
Gaspardo 175, dvojni rez, in 
tračni transporter za transport 
kock sena. Tel.: 041 871 403

Bale silažne in suhe, deloma 
lucerna, ugodno prodam. 
Tel.: 041 548 295

Prodam metrska drva, bukev, 
gaber, hrast. Z dostavo v Sevni-
co in okolico. Tel.: 070 820 330 

Prodam klinaste brane, trosi-
lec umetnih gnojil Creina 400 
l in luščilec koruze. 
Tel.: 070 815 003

Prodam drva. Dostava na 
dom. Tel.: 040 305 009

Prodam koruzo poltrdinko v 
zrnju, naravno sušeno iz ko-
ruznjaka. Cena za kg je 0,30 €. 
Tel.: 040 713 409

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam jajca srečnih kokoši, 
ekološka reja, manjše količine. 
Tel.: 031 444 911 

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

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

Prodam vino cviček, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 576 717

ŽIVALI

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

Prodam prašiče, težke 80–100 
kg. Tel.: 031 698 469

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 bikca simentalca in 
prašiče, od 30 kg do 150 kg. 
Možen zakol in prevoz. 
Tel.: 051 872 179

V okolici Dobove se prodaja 
težji prašič, cca. 300 kg, prime-
ren za domače koline. Tel.: 031 
897 928, 07 49 67 826

Oddam pasje mladičke me-
šančke, stare 4,5 meseca. 
Tel.: 041 993 538

Prodam kravo simentalko, 
staro 6 let, brejo v 8. mesecu. 
Tel.: 051 870 909

Prodam odojke domače reje, 
težke 30 kg, za rejo ali zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke 25–30 kg in 
120–140 kg težke prašiče, 
krmljene z domačo krmo, ter 
okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

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

Kontaktni podatki:
031/369 555
031/363 400
07/81 62 080

Pripeljemo v:
- Krško 
- Brežice 
- Bistrico ob S.
- Sevnico 
- Radeče 
- Novo Mesto 

VZREJA KOKOŠI NESNIC

NAROČILA: 
031 751 675
kmetija.sraj@gmail.com

tik pred nesnostjo 8,50€
v začetku nesnosti 9,00€
Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (7/2022) bo izšla v 
četrtek, 31. marca 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 24. marec 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Prodam teličko limuzin RJ, 
staro tri mesece. 
Tel.: 031 668 037

Prodam dve telički simental-
ki, stari tri mesece, in nakla-
dalnik s hidravličnimi nogami 
Riko. Tel.: 031 717 595

Pogrešan muc Pablo. V 
okolici Leskovca pri Kr-
škem se je izgubil 7-me-
sečni tigrasto-bel muc. 
Ima poškodovane oči in je 
kastriran. Zelo ga pogreša-
mo. Tel.: 041 987 707

RAZNO 

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

Za dodatne informacije nam pišite na prodaja@agencijaspin.si ali pokličite na:

070 77 77 66
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežicewww.agencijaspin.si

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

Imamo rešitev za Vas!
Prodajte ga! mi pa vam poiščemo kupca!
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja

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

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

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

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

Prodam tri okrasne čebelnja-
ke in nekaj starega orodja. 
Tel.: 041 961 293

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

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225 

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

Prodam mizarski delovni 
'ponk', v Brestanici. 
Tel.: 041 622 468

Prodam 2 m3 hrastovih tra-
mov. Tel.: 031 743 309

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila
za bele kilogramske

piščance, ki bodo na voljo 
1. in 2. 4. Vsak delavnik, 

po 18. uri, so na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice.

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

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 
ki si jih lahko priskrbite 

1. aprila.
Mlade rjave jarkice si 
lahko priskrbite vsak 

delavnik med 15. in 16. 
uro, po predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Nudimo: selitve, prevoze, 
pospravljanje garaž in pod-
strešij, odvoz na deponijo, 
montaža/demontaža pohi-
štva. Selitveni servis Selec, 
Lana Pešec s. p., Erjavčeva 
3, 8250 Brežice. 
Tel.: 070 827 998

Ugodno prodam peč za cen-
tralno kurjavo, na kurilno olje 
ali plin in plinski gorilnik Wei-
shaupt. Tel.: 041 634 025

Nudimo: izkope, zemeljska 
pripravljalna dela in nizke 
gradnje. Zanesljivo in ugo-
dno. Jakob Ivačič s.p., Veli-
ka vas 58, Leskovec pri Kr-
škem. Tel.: 051 489 435

STIKI

50-letnik iz Brežic, samski, za-
poslen, športne postave, umir-
jen, pošten. Iščem dekle ali 
damo za zvezo. 
Tel.: 030 239 820

70-letni vdovec išče resno gos-
po za skupno življenje, staro 
od 55 do 70 let. Zaželeno, da 
ima avto. Tel.: 031 289 319 

POSAVJE – V hitrostnem raču-
nanju se je na ’Brainobrainfes-
tu’ pomerilo 23.537 otrok, sta-
rih od 4 do 14 let, iz 72 držav. 
Med tekmovalci je bilo 360 
otrok iz Slovenije, večje šte-
vilo jih je bilo tudi iz Posavja 
in 20 jih je na mednarodnem 
tekmovanju, ki je potekalo pre-
ko spletne povezave, doseglo 
odlične rezultate. Srebrno me-
daljo so osvojili Mark Kunst, 
Zara Kovačič in Sara Kunst 
(OŠ Boštanj), Tereza Tabak, 
Žak Cesar in Vita Novšak 
(OŠ Sava Kladnika Sevnica), 
Aljaš Petrič (OŠ Velika Doli-
na) in Jerca Jelen (Podružnič-
na osnovna šola Veliki Podlog). 
Zlato medaljo so osvojili Nina 
Lakner (OŠ Artiče), Anastasia 
Ivanič (OŠ Blanca), Val Rož-
man (OŠ Globoko), Mia Zalo-
kar (OŠ Sava Kladnik Sevnica), 

20 nagrajenih 'bobkov' iz Posavja

Leon Gošek (OŠ XIV. Divizije 
Senovo) in Tit Šitnik (Podru-
žnična šola Kapele). Champi-
on pokal so osvojili Isabel Lin 
Žgalin in Tian Šantl (OŠ Bre-
žice), Matija Barkovič Maletič 
in Ožbej Barkovič Maletič (OŠ 
Globoko) ter Žanet Cesar (OŠ 
Sava Kladnika Sevnica). 

Vsi omenjeni otroci obiskuje-
jo program Brainobrain (vad-
bo za moč možganov), ki ga je 
zasnoval Anand Subramani-
an. V Brainobrain programu 
se otroci poleg vedenjskih, je-
zikovnih in drugih sposobnosti 
naučijo tudi hitreje ter jasneje 
razmišljati in pogosto najdejo 

rešitve tam, kjer jih drugi ne. 
Samo tekmovanje obsega re-
ševanje šestdesetih zaplete-
nih računov, pri čemer so si 
udeleženci pomagali z osvo-
jenimi veščinami hitrostnega 
računanja. Mlajši otroci so na 
primer lahko do rešitev prišli 
z uporabo abaka, starejšim je 
pri reševanju pomagala men-
talna aritmetika oziroma vizu-
alizacija. Za reševanje so ime-
li na voljo štiri minute časa, za 
zmagovalce so bili razglašeni 
tisti, ki so čim več računov iz-
računali najhitreje in najbolj 
natančno. 
 S. R./
 Vir: Brainobrain Slovenija

Skupina Brainobrainovcev oz. 'bobkov' iz Krškega 

PODBOČJE – Na pobudo čla-
na Lovra Vrhovška so v Pro-
stovoljnem gasilskem društvu 
Podbočje v prvem tednu mar-
ca izvedli akcijo zbiranja po-
moči za prebivalce Ukrajine oz. 
za begunce iz te države. Krajane 
so povabili k sodelovanju in da-
rovanju pomoči preko Faceboo-
ka. »Zahvaliti se moramo vsem 
krajanom za pomoč in zbrane 
dobrine, od plenic, higienskih 
potrebščin, igrač do hrane in 
oblek. Zbrali smo ogromno ko-
ličino, kar dokazuje polno nalo-
žen kombi pomoči,« so sporoči-
li iz društva, katerega člani so 7. 
marca vse zbrano dostavili v zbirni center Perutnine Ptuj v Lju-
bljani.  P. P./vir: PGD Podbočje

Gasilci zbirali pomoč za Ukrajino

Poln kombi zbrane pomoči
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Skupina Kapelski krampu-
si, ki kot sekcija Turistične-
ga društva Kapele deluje od 
leta 2018, je v prvi vrsti nas-
tala z namenom, da bi spre-
mljali Miklavža pri obdarova-

nju otrok, a njihove maske so 
zanimive npr. tudi v pustnem 
času. Kot pove eden od dveh 
vodij skupine Robert Lubši-
na, se je že v preteklosti par-
keljnom reklo krampusi. »Ali 
pa so otrokom rekli: umazan, 
grd si kot krampus,« pravi in 
omeni, da krampusi izvirajo iz 
Avstrije, kjer je ta običaj razvit 
že dolgo časa. In kako je pri-
šel na idejo, da bi tudi v Kape-
lah delovala takšna skupina? 
»Še kot mladoleten fant sem 
hodil najprej kot parkelj, nato 
pa tudi kot Miklavž od hiše do 
hiše. Pred nekaj leti sem v Za-

Videti so grozno, a otroci jim dajejo »petke«
KAPELE – V pustnem času so imeli vsaj pet nastopov, če ne še kakšnega več, a skupina Kapelski krampusi tudi v nadaljevanju ne bo mirovala. Še posebej so dejav-
ni ob koncu leta, ko spremljajo prvega od treh decembrskih dobrih mož, ne nazadnje izraz krampus izvira iz Avstrije, kjer tako pravijo zvestim spremljevalcem 
Miklavža – parkeljnom. 

grebu videl krampuse iz hrva-
škega Svetega Martina na Muri 
in sem si zaželel, da bi takšno 
skupino ustanovil tudi sam.« 
Stopil je v akcijo, nagovoril še 
nekaj sovaščanov in znancev 
ter zagnal skupino. »Maske 
smo dobili po pošti iz Avstrije, 
obleke pa smo po ogledu vide-
ov, v katerih nastopajo kram-
pusi, najprej začeli šivati kar 
sami. Kasneje smo spoznali 
izdelovalca lesenih mask Mi-
haela Kosa iz Žetal, ki je ver-
jetno edini pri nas. Našli smo 
tudi enega, ki šiva obleke, tako 
da danes ni problem priti do 
krampusove oprave. Maska 
mora biti lesena, ročno izde-
lana, s pravimi rogovi in kr-
znom, v Avstriji lahko nasto-
piš samo s tako opravo. Ena 
maska stane med 500 in 2000 
evrov, obleka od 500 do 1000 
evrov, zraven so še pas in zvon-
ci, tako da na koncu kar nekaj 
nanese. V rokah ali na hrbtu 
je obvezno treba imeti neko 
reč, naj bodo to veriga, rep, 
vile, palica, koš itd. Obstaja 
tudi pravilo, da se med nasto-
pom maska ne sme sneti, ker 
bi se s tem izdal in razvredno-
til lik. Oprava je tudi zelo tež-
ka, tehta zagotovo najmanj 20 
kilogramov, predvsem pa je v 
njej zelo vroče. Bolj ko je zunaj 
mrzlo, lep še nam je,« še pove 

Lubšina. Najprej so mislili, da 
v Sloveniji ni nobene skupine 
krampusov, a so kaj hitro ugo-
tovili, da jih je celo 15, danes 
mogoče še deset več. Skupine 
kurentov so namreč tudi sku-
pine krampusov. Kot še pojas-
ni, so avstrijski krampusi pra-
viloma nasilni, saj pri njih velja 
pravilo, da lahko nekoga tudi 
udarijo, imajo v rokah šibo, s 
katero tepejo, itd. Določene 
skupine se predstavijo samo 
ob miklavževanju, je pa čedalje 
več takšnih, ki se predstavlja-
jo praktično čez celo leto. Ena 
takšnih je tudi kapelska skupi-

na, ki je edina tovrstna skupina 
v tem koncu države. 

Upajo na nočni spektakel  
v Kapelah

»Vsi govorijo, kako smo grdi 
in da se nas otroci bojijo. A v 
resnici je ravno nasprotno. Z 
otroki takoj vzpostavimo nek 
poseben odnos, si damo ’pet-
ke’ in želijo se fotografirati z 
nami. Mogoče zato, ker jim je 
zanimiv sam lik. Medtem ko 
so kurenti bolj kot ne enaki, 
je pri krampusih vsaka maska 
drugačna in po svoje izstopa. 

Za nastopanje ponoči imamo 
vgrajene tudi LED-lučke, tako 
da smo še večja atrakcija,« raz-
laga Lubšina in še navede, da 
imajo vsako leto več obisko-
vanj za Miklavža, tudi izven 
brežiške občine, lanskega de-
cembra so po domovih hodi-
li kar v treh skupinah. Tudi 
drugače redno dobivajo vabi-
la, npr. nastopili so že na Ptuju, 
Samoborju, Đakovem, nedav-
no so gostovali pri Mokriških 
vranah in na karnevalu v Do-
bovi, še prej v Svetem Martinu 
na Muri in v Goričanah, ki so 
eden najbolj znanih krajev pri 

nas, kjer se v nočnem času sre-
čajo številne skupine krampu-
sov. Pokličejo jih tudi, da pri-
dejo popestrit rojstnodnevne 
zabave, poroke itd. Leta 2019 
so imeli celo 11 nastopov, 
nato pa je prišla korona, ki jim 
je preprečila tudi organizaci-
jo prvega t. i. Krampuslaufa v 
Kapelah. »Prijavljenih je bilo 
že 14 skupin, od tega dve iz 
Avstrije in celo iz Češke. Imeli 
bi zagotovo še več avstrijskih 
skupin, če ne bi določili kot po-
goj, da je pretepanje prepove-
dano,« pojasni sogovornik, ki 
upa, da jim bo letos končno le 
prizaneseno in bodo lahko or-
ganizirali večerni/nočni spek-
takel v Kapelah, datum je že 
določen – 26. november 2022. 

Skupino Kapelski krampusi si-
cer sestavlja devet moških, ki 
so vsi krampusi, in tri ženske v 
vlogah angelčkov. Vodji skupi-
ne sta Robert Lubšina in Jože 
Krnulc, ostali so še Gregor 
Krnulc, Dejan Zorko, Senad 
Hrnjica, Marko Stanič, Dejan 
Čelič, Nik Kežman in Primož 
Hotko. V vlogah angelčkov pa 
so Mateja Ivačič, Vesna Ster-
gar in Mateja Rožman Lub-
šina. Spremljate jih lahko tudi 
na Facebooku.

 Rok Retelj

Kapelski krampusi na nedavnem gostovanju pri Mokriških vranah (foto: Drago Munič)Robert Lubšina

Z dogodkom so zaključili oz. 
dopolnili gledališko predstavo 
Krpan mlajši, ki jo je gledali-
ška skupina Teater svetokriški 
v okviru KD Stane Kerin Pod-
bočje premierno uprizorila ob 
letošnjem kulturnem prazni-
ku, v dosedanjih petih uprizo-
ritvah pa si jo je ogledalo prib-
ližno 500 ljudi. Junija se bodo 
z njo predvidoma predstavili 
še v Posavskem muzeju Breži-
ce, pa tudi na poletnih večerih 
v krškem mestnem parku. Kot 
smo že poročali, so kostume 
za omenjeno predstavo izde-
lale članice domačega društva, 
šivilje in njihove pomočnice, v 
okviru študijskega krožka Kr-
pan Ljudske univerze Krško, 
ki je potekal od konca lanske-
ga novembra do konca letoš-
njega januarja pod strokovnim 
vodstvom kostumografije mag. 
Irene Ine Čebular. V ime-
nu Ljudske univerze Krško je 
zbrane najprej pozdravila Mo-
nika Novšak, nato pa je kostu-
mografinja predstavila pot od 
ideje do kostuma, ki je po defi-
niciji oblačilo, ki ga nastopajo-
či obleče z namenom nastopa-
nja pred gledalci. Igralcu mora 
omogočiti, da se lahko identi-
ficira z vlogo, ki jo igra, pred-
vsem pa mora dati gledalcu 
ustrezno informacijo o času, 

Ljudski junak Krpan še v središču razstave
PODBOČJE – Na dan žena so v podboškem kulturnem domu pripravili razstavo oz. prireditev z naslovom »Krpanova nova oblačila (Je Krpan res kupil svoje nove 
hlače na spletu?)«. Na ogled so postavili kostume iz predstave Krpan mlajši, ki so jih naredile domače šivilje v okviru študijskega krožka Krpan Ljudske univerze 
Krško, ter zbirko knjig in umetniških del v povezavi z Martinom Krpanom, brali odlomke iz knjige o omenjenem junaku in zapeli.

prostoru in družbenem polo-
žaju, še preden igralec sploh 
izreče kakšno besedo. »Kostu-
mi predstave Krpan mlajši nam 
pripovedujejo, da smo oko-
li leta 1700, da imamo kmeč-
ke ljudi in cesarsko družino. Z 
barvami nam povedo, da je ce-
sar najbolj moder mož in da 
tudi njegova hči v modrosti ne 
zaostaja in da je Krpan prize-
mljen človek. Povedo nam tudi, 
da je župan, ker je poklicu kro-
jač, še posebej lepo oblečen. In 
povedo nam, da je cesarica si-
cer energična, vroča gospa, a jo 
omejuje njen položaj cesarice. 
Kostumi so mešanica sodob-

nega in zgodovinskega, upora-
bili smo sodobne srajce, ki se 
v celoti niti ne vidijo, in jih na 
rokavih dopolnili s čipkastimi 
volančki. Sodobni so tudi čevlji, 
tisti 'zakmašni', dodali smo jim 
le kovinske dodatke. Ker gre za 
zgodovinske kostume, je bilo 
za pripravo kostumskih skic 
najprej treba raziskati modo 
tistega časa in poiskati čim več 
slik iz tistega obdobja. Potem 
smo člani študijskega krožka 
delali kot v vsakem profesio-
nalnem gledališkem ateljeju: 
igralce smo izmerili, kostume 
skrojili, pomerili, po pomerja-
nju popravili in dokončali. Ve-

liko časa so nam vzeli gumbi, 
po tedanji modi so morali biti 
veliki in moralo jih je biti veli-
ko. Hoteli smo, da vse lepo iz-
delano. Čudili smo se, na kon-
cu, kako veliko dela je bilo.« 12 
kostumov (za vloge cesarja, 
cesarice, princa Friceta, prin-
cese Mare, ministrice, župana 
Hlačo, Martinčeta Krpana, bi-
ričke Silvestre in vaščanke Ur-
šule, dveh strežajev in Jerice) 
je prava paša za oči, zato so jih 
postavili še na razstavo, ude-
leženci pa so si lahko nade-
li klobuke in lasulje, povečali 
'zadnjo plat', oblekli korzet ali 
težek cesarjev plašč, pri tem pa 
so za spomin dobili polaroidno 
fotografijo.

Z omenjeno predstavo, ki jo je 
po dramskem besedilu Frana 
Milčinskega iz leta 1925 prire-
dila režiserka Ivanka Černelič 
Jurečič, so počastili tudi lansko 
100-letnico stavbe, v kateri do-
muje tamkajšnji kulturni dom, 
saj je bil slovesno odprt 4. sep-
tembra 1921. »Najbrž je bilo 
veselo kot danes in najbrž si 
nihče ni mislil, kakšno pot bo 
zgradba sredi vasi v 100 letih 
prehodila. Dnevi slave so se iz-
menjevali z dnevi negotovosti. 
Zaradi junakov, ki so mnogim 
od nas neznani, je dom ostal v 

javni lasti, zaradi junakov da-
nes stojimo v prelepem prosto-
ru, pod novimi reflektorji in na 
novih odrskih deskah. Ozirali 
smo se po dostojnem prazno-
vanju in na pot nam je prišel 
Krpanov mlajši. Junak doma-
čih logov, nismo rabili čez mejo 
ali čez ocean. No, mogoče pa je 
kar sam prišel! V Podbočje,« je 
dejala režiserka in povezovalka 
prireditve. V programu so so-
delovali še igralci iz predstave 
Krpan mlajši (Renata Jurečič, 
Lovro Jurečič, Matjaž Jure-
čič, Metka Vrhovšek, Mija 
Baškovč, Jerneja Dornik) ki 
so prebrali nekaj odlomkov iz 
Levstikovega Martina Krpa-
na in zapis Frana Milčinske-

ga iz leta 1925 o Krpanu mlaj-
šem, Pevke izpod Bočja, med 
katerimi je tudi večina izdelo-
valk kostumov, so zapele ne-
kaj pesmi. Razstavo je obogatil 
še zbiratelj Anton Zakrajšek, 
ljubitelj Levstikovega Martina 
Krpana, ki je v Podbočje prine-
sel štiri likovna dela (med nji-
mi Krpanov kip, ki ga je izdelal 
Andrej Pinterič z Mosteca pri 
Dobovi), številne knjige, ploš-
če in kasete, strip in slikanice. 
Po koncu prireditve so obisko-
valce pogostili z odličnimi pita-
mi in linškimi torticami ter ča-
jem, ob dnevu žena pa so lahko 
domov odnesli tudi eno od tro-
bentic.
 Peter Pavlovič

Med Pevkami izpod Bočja, ki pojejo pod taktirko Ivanke 
Černelič Jurečič, je tudi večina šivilj in njihovih pomočnic, ki 
so izdelale kostume za predstavo.

Kostumografinja mag. Irena Ina Čebular med razstavljenimi 
kostumi


