
PRED VELIKO NOČJO – Smo pred veliko nočjo, največjim krščanskim praznikom, a bo spremljajoče 
bogoslužje zaradi veljavnih epidemioloških ukrepov oz. zapore javnega življenja potekalo brez 
prisotnosti vernikov, saj so svete maše z udeležbo ljudstva in procesije do nadaljnjega odpovedane, 
cerkve pa odprte le za osebno molitev. Minulo nedeljo je potekal blagoslov cvetnonedeljskih butar, ki so 
v preteklosti veljale predvsem za zaščitnice domov, ljudi, živali in narave pred boleznimi in nesrečami. 
V upanju na njihovo čudežno moč, da bodo te vendarle pregnale tudi koronavirusno bolezen, so jih v 
snope zelenja in cvetja zvezali tudi uporabniki Varstveno-delovnega centra Krško – Leskovec in jih 27. 
marca razdeljevali med obiskovalce velikonočne tržnice na Tržnici Videm.  Foto: Bojana Mavsar
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 15. aprila.

Zorčič ostaja predsednik DZ
LJUBLJANA – V torek je koalicijskim poslancem, ki so na taj-
nem glasovanju odločali o razrešitvi predsednika Državne-
ga zbora Igorja Zorčiča, na koncu zmanjkal en glas. Predlog 

strank SDS, NSi in SMC je podprlo 
45 poslancev, da bi razrešitev uspe-
la, bi jih potrebovali 46. Oddanih je 
bilo 47 glasovnic, od tega dve neve-
ljavni, celotna opozicija pa je gla-
sovanje obstruirala. Tako Zorčič še 
naprej ostaja na čelu DZ. Do glaso-
vanja o njegovi razrešitvi je prišlo 
po tem, ko je prejšnji teden skupaj 
še z dvema poslancema, Janjo Slu
ga in Branislavom Rajićem, izsto-
pil iz poslanske skupine SMC in s 
tem tudi iz koalicije. S poslancem 

Jurijem Lepom, ki je izstopil iz poslanske skupine DeSUS, so 
začeli postopek ustanavljanja poslanske skupine nepoveza-
nih poslancev. Takoj po Zorčičevem izstopu so iz koalicijskih 
strank že prišli namigi, da bo treba poiskati novega predse-
dnika DZ, saj da je bil za predsednika DZ izglasovan na podla-
gi koalicijskega dogovora in se je njegov položaj z izstopom iz 
koalicijske stranke spremenil. Zorčič je v svojem nastopu po-
udaril, da to, da ni več član koalicijske SMC, ne more biti raz-
log za njegovo zamenjavo, v prvem odzivu po glasovanju pa je 
dejal, da ga veseli, da je zmagal razum. Vodja poslanske sku-
pine SDS Danijel Krivec je po neuspelem poskusu razrešitve 
omenil možnost ponovnega poskusa. Govori se tudi o vrnitvi 
gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v poslanske klo-
pi, da bi imela koalicija zagotovljen manjkajoči 46. glas, v opo-
ziciji pa rezultat glasovanja o Zorčičevi razrešitvi vidijo kot ko-
rak k predčasnim volitvam.  R. R.

AKTUALNO

'Nuklearci' se vračajo!
Po štiridesetih letih se na glasbeno sceno vrača 
posavska rock skupina Nuclear. Nekdaj popularni 
'nuklearci' iz Krškega namreč snemajo svoje ko-
made iz začetka 80. let in ob podpori članov znane 
rock skupine San Di Ego nastaja projekt, ki naj bi 
ga meseca maja že predstavili javnosti. O projektu 
so spregovorili ekskluzivno za Posavski obzornik.

 Stran 32

S SEJE OS KRŠKO  str. 2

ČISTILNA AKCIJA V MIHALOVCU   str. 12

MOTOKROSIST ALEX NOVAK   str. 22

BRANJE OTROK IN MLADIH  str. 6

MOJA DRUŽINA  str. 13–16

Zaradi epidemije nič manj kršitev 

Nočejo več gledati odpadkov

Fant, ki vse »pove« na motorju

Branje razvija domišljijo

Sestavljena družina Kesar-Iskra
Družina s tremi priimki

Alenka Krenčič Zagode, 
dr. med., spec. gin. in porod.:

Pomembno je, da 
pacientka pove, kar 
želi, brez zavor in 
strahov
 str. 4 in 5

Delež cepljenih je na
ravni povprečja države

Medtem ko število okužb s koronavirusom tudi v 
Posavju ponovno narašča (smo sicer edina 'rume-
na' regija), smo preverili, kako uspešni smo pri cep-
ljenju proti covidu-19. S prvim odmerkom cepiva je 
bil doslej cepljen vsak deveti, z drugim pa vsak 18. 
prebivalec naše regije.

Stran 3

AKU NAHRBTNA 
ŠKROPILNICA 
KM040718DE 
prostornina 18 L, tlak 
0,15-0,5 Mpa, baterija 
12 V-8AH

 JAGER Supermarket - KRŠKO, Aškerčeva 1a, 8270 Krško   |   Tel.: 07/488-08-40

NAROČITE ZDAJ!
49,90

PREVERJENA KAKOVOST!

klik
klik

klik

www.trgovinejager.com

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 13. 4. 2021, ob 15:30

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Igor Zorčič
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Martin Cerjak, vodja medob-
činskega inšpektorata, je v 
predstavitvi poročila dela za 
leto 2020 ovedal, da ne gle-
de na to, da so življenje kroji-
li sprejeti vladni ukrepi zaradi 
epidemije covid-19, se omeji-
tve javnega življenja in zaprtje 
posameznih dejavnosti in sto-
ritev niso odražale na zmanj-
šanem številu kršitev, saj so 
teh evidentirali dobrih 40 več 
kot v letu 2019. V minulem letu 
so »iztržili« za dobrih 24.400 
evrov glob ali nekaj prek 3.400 
evrov več kot v letu 2019. Naj-
več kršitev se še vedno nana-
ša na neupoštevanje pravil, ki 
veljajo na območjih mirujoče-
ga prometa tako na desni kot 
levi strani mesta Krško, med 
problematiko izstopajo ne-
ustrezno odloženi odpadki, 
predvsem v blokovskih nase-
ljih, kjer ljudje te manj dosle-
dno ločujejo, poseben problem 
povzroča tudi romska popula-
cija z brskanjem po ekoloških 
otokih in vselej, pereča je tudi 
problematika vselej na novo 
pojavljajočih se črnih odlaga-
lišč. Kot je še med drugim po-
vedal Cerjak, so zaradi obsega 
dela na območju petih občin v 
minulem letu zaposlili še ene-
ga redarja, a bo ta lahko začel 
izvajati delo po zaključenem 
izobraževanju za redarje. 

Zaradi epidemije ni bilo nič manj kršitev predpisov
KRŠKO – Tukajšnji občinski svet je 25. marca potrdil spremembo letošnjega proračuna, po katerem prihodki po novem znašajo dobrih 44,07 mio evro ali za 1,5 mio 
evrov več, odhodki pa se zvišujejo za 1,4 mio evrov, to je na dobrih 48,90 mio evrov. Pred tem so svetniki potrdili tudi zaključni račun proračuna za leto 2020. 

Svetniki so se na seji seznani-
li tudi s poročilom o varstvu 
pred naravnimi in drugimi ne-
srečami za leto 2020, ki ga je 
povzel svetovalec župana za 
področje Civilne zaščite Aleš 
Benje. Predstavil je izstopa-
joče epidemiološke podatke 
v jesenskem valu epidemije, 
potres v Petrinji, ki je pustil 
posledice tudi na nekaterih 
objektih na območju obči-
ne, novo namestitev dveh jav-
no dostopnih defibrilatorjev 
na OŠ Koprivnica in Kostanj-
ku, posredovanje poklicne ga-
silske enote v 288 intervenci-
jah ter prostovoljnih gasilskih 
društev v 43 primerih pa tudi 
naložbeni ciklus vlaganj na po-
dročju zaščite in reševanja, pri 
čemer je bil večji del sredstev 
namenjen za izgradnjo novega 
objekta PGE Krško in delno ob-
novo obstoječega.

Občinski svet je sprejel na fe-
bruarski seji dopolnjen osnu-
tek o subvencioniranju komu-
nalnega prispevka, po katerem 
bodo do tega upravičeni inve-
stitorji oz. mlade družine do 
40. leta starosti, ki si z gradnjo 
ali obnovo obstoječega stano-
vanjskega objekta prvič rešu-
jejo stanovanjsko nastanitev. 
Poleg starostne omejitve sta 
pogoja za pridobitev subven-

cije v višini največ 4.000 evrov 
še državljanstvo RS, da je vla-
gatelj za subvencijo lastnik 
nepremičnine, na kateri se iz-
vaja gradnja ter ostaja njen la-
stnik najmanj pet let. Potrdili 
so tudi 680.000 evrov vred-
no investicijsko dokumenta-
cijo za rekonstrukcijo Ceste 
4. julija z ureditvijo mini kro-
žišča pri odcepu za Strmo pot 
na Vidmu, s kolesarsko potjo, 
pohodnimi površinami in ob-
novo oz. zamenjavo komunal-
nih vodov ter obnovo odsekov 
navezujočih ulic Strma pot, Pot 
na Polšco in Vrtna ulica. 

Pet milijonov za kulturo

Sprejeli so letošnji izvedbeni 
načrt kulture na območju ob-
čine, ki je po besedah vodje od-
delka za družbene dejavnosti 
Andreja Sluge vreden dobrih 
5,1 mio evrov, pri čemer vlaga-
nja v infrastrukturo znašajo 2 
mio evrov. Pretežni del inve-
sticijskih  vlaganj bodo delež-
ni prizidek Valvasorjeve knji-
žnice, parkovna ureditev pri 
gradu Rajhenburg, obnovitve-
ni posegi  v kulturni dvorani v 
Podbočju ter sredstva za zače-
tek aktivnosti za ureditev kul-
turne dvorane v Leskovcu pri 
Krškem. Poleg štirih javnih za-
vodov s področja kulture (Val-

vasorjeva knjižnica, Kultur-
ni dom Krško, Posavski muzej 
Brežice in Galerija Božidar Ja-
kac) so financiranja iz naslo-
va kulturne pogače deležni še 
območna izpostava JSKD, Zve-
za kulturnih društev Krško, 
posamezna kulturna društva, 
protokolarni dogodki kabine-
ta župana, mediji in javni raz-
pisi, sofinancirani iz evrop-
skih sredstev, predvsem LAS 
Posavje. 

Soglasje ali razlastitev

Z 21. redne seje poudarjamo 
še v uvodu omenjena in potr-
jena zaključni račun proraču-
na občine za leto 2020 in prvi 

rebalans proračuna za leto 
2021, obe točki je zbranim 
predstavil župan mag. Miran 
Stanko. Med drugim je pove-
dal, da so bili v proračunu za 
leto 2020 prihodki realizira-
ni v višini 40,5 mio evrov, to 
je 98 % načrtovanih sredstev, 
medtem ko je bilo odhodkov 
realiziranih v višini 39,6 mio 
evrov ali 91,5 %  načrtovane-
ga odliva. Ker se na račun epi-
demije nekatere dejavnosti in 
projekti niso izvedli, je prišlo 
do manjše porabe sredstev od 
načrtovane, predvsem na po-
stavki investicijskih odhod-
kov, kar je ob spremembah 
še na nekaterih proračun-
skih postavkah narekovalo 

tudi prvo spremembo prora-
čuna za leto 2021. Prihodki 
v njem so po novem višji za 
dobrih 1,5 mio evrov in zna-
šajo dobrih 44,07 mio evrov, 
na odhodkovni strani pa se 
zvišujejo za 4,1 mio evrov na 
skupno 48,90 milijona evrov. 
Sicer pa so svetniki in svetni-
ce v mesecu marcu opravili 
dve seji občinskega sveta, na-
vedeno redno in 9. marca 8. 
korespondenčno sejo. Na njej 
so članice in člani soglašali z 
omejitvijo lastninske pravice 
imetnikov na posameznih de-
lih njihovih zemljišč v javno 
korist na račun poteka  kole-
sarske steze Krško–Kostanje-
vica na Krki. Občina si sicer 
z namenom izvedbe projekta 
prizadeva od fizičnih oseb pri-
dobiti soglasje, v primerih, ko 
ni ali ne bo mogoče tega dose-
či – gre za skupno 21 parcelnih 
številk v katastrskih občinah 
Drnovo, Senuše, Veliki Podlog 
in Veliko Mraševo –, pa bodo 
imetniki zemljišč na račun jav-
ne koristi v skladu z zakono-
dajo razlaščeni in poplačani z 
določeno višino nadomestila.

 Bojana Mavsar

Irena Lisac (ponovno) imenovana 
za v. d. direktorice LEAD
Po letu in pol vodenja Lokalne energetske agencije Dolenjska 
– Posavje – Bela krajina (LEAD) je konec marca službovanje na 
njej sporazumno zaključil direktor Jože Pustoslemšek, zato 
so svetnice in svetniki na predlog sveta zavoda LEAD za vršil-
ko dolžnosti direktorja za obdobje enega leta imenovali sve-
tovalko za gospodarstvo in promocijo na agenciji Ireno Lisac, 
ki je kot v. d. agencijo začasno vodila že pred Pustoslemško-
vim prihodom.

IMPOLJCA – 26. marca je bil 
na delovnem obisku v sev
niški občini državni sekre
tar na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve 
Cveto Uršič, ki je obiskal bi
valne enote za varovanke in 
varovanke DUO Impoljca na 
Dolnjem Brezovem ter sedež 
ustanove na Impoljci. 

Državnega sekretarja Cve
ta Uršiča sta sprejela župan 
Srečko Ocvirk in direktorica 
DUO Impoljca Darja Cizelj, ki 
sta gostu predstavila življenje 
in delo v domovih za starejše 
ter bivalnih enotah v času epi-
demije in nadaljnjih ukrepih za 
preprečitev vnosa okužb v do-
move. Sogovorniki so se dotak-
nili tudi vzpostavljanja »nor-
malnega stanja« po zaključeni 
epidemiji Covid-19 ter spre-
govorili o nadaljnjem razvo-
ju oskrbe starejših, socialnega 
varstva v državi. 

»Danes smo se s sogovorni-
ki pogovarjali o tem, kako so 
se domovi za starejše sooča-
li z drugim valom, kako so se 
nanj pripravili, kako je poteka-
la organizacija rdečih con, za-
gotavljanje dodatnih kadrov, 
kako je potekalo omejevanje 
posledic okužb, ko je do njih 
prišlo, kakšno je bilo sodelo-
vanje z državnimi institucija-
mi ...« je nanizal nekaj misli o 
delovnem srečanju državni se-
kretar, ki je sodelovanje tako 
na občinski kot državni ravni 

ocenil kot dobro in usklajeno. 
Povedal je tudi, da je ministr-
stvo za delo, družino in soci-
alne zadeve lansko leto zago-
tovilo 26 milijonov evrov za 
dodatne zaposlitve v domovih 
za starejše. »Dom na Impoljci je 
iz tega naslova zaposlil šest lju-
di,« je bil konkreten in nato je 
izpostavil, da vstopamo v tretji 
val epidemije, na kar nas opo-
zarjata NIJZ in vladna strokov-
na skupina za covid-19. »Tretji 
val je pred nami, a eni pravijo, 
da smo že v njem. Po zadnjih 
podatkih je v domovih za sta-
rejše že več kot 20 okuženih s 
koronavirusom in praviloma 
so to tisti, ki so bili že precep-
ljeni oziroma že dvakrat ceplje-
ni, zato so v veliki meri asimp-
tomatični. V DUO Impoljca se 
trenutno ne srečujejo z nobe-
no okužbo ne med stanovalci 
ne med zaposlenimi,« je opi-
sal dogajanje in poudaril, da 
je dosledno spoštovanje na-
vodil zdravstvene stroke nuj-

no. »Stanovalke in stanoval-
ce in tudi zaposlene, ki še niso 
cepljeni, je treba povabiti, da 
se cepijo,« je še pozval ter ob 
tem razkril, da je približno tri 
četrtine vseh stanovalcev v do-
movih za starejše že cepljenih 
enkrat ali dvakrat, prav tako 
je cepljenih več kot 40 odstot-
kov zaposlenih. Državni sekre-
tar se je dotaknil še nadaljnje-
ga razvoja doma, ki potrebuje 
posodobitev prostorov. »Dom 
je pripravil vlogo za pridobi-
tev evropskih sredstev in vlo-
go bomo podrobno proučili. 
Seveda ne moremo ničesar ob-
ljubiti, ker je vloga vezana tudi 
na smernice EU za namenska 
sredstva v okviru odpravljanja 
slabih bivanjskih pogojev v do-
movih za starejše,« je pojasnil 
Uršič.  Smilja Radi

Impoljca potrebuje posodobitev

Cveto Uršič

KRŠKO, SEVNICA – Posavje je 
26. marca obiskal minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jože Podgoršek, 
ki se je seznanil s stanjem v 
kmetijstvu v regiji, razvoj
nimi načrti in posledicami, 
ki jih v kmetijsko-živilskem 
sektorju pušča epidemija co
vid-19. Ključna vprašanja so 
se nanašala na pripravo no
vega programskega obdob
ja Skupne kmetijske politi
ke 2023–2027. 

Minister dr. Jože Podgoršek 
je začel z delovnim obiskom, 
ki je bil zaprt za javnost, v ob-
čini Krško. V pogovoru z župa-
nom mag. Miranom Stankom 
in ožjim vodstvom občine je 
spregovoril o možnostih ure-
ditve namakalnega sistema na 
Krškem polju ter o izkorišča-
nju vodnega potenciala reke 
Save, s čimer bi zagotovili nuj-
ne oz. še boljše pogoje kmeto-

Z ministrom o kmetijstvu

vanja na tem področju. Minis-
ter in župan sta se dogovorila o 
podpisu pisma o nameri za iz-
gradnjo namakalnega sistema.   

V občini Sevnica se je ugled-
ni gost v pogovoru v vodilni-
mi Kmečke zadruge Sevnice, 
ki je ena izmed večjih zadrug v 
slovenskem prostoru, seznanil 
s poslovanjem zadruge v času 
epidemije ter primerom dob-
re prakse na področju javnih 
prehranskih obratov. Pogovo-
ru je prisostvoval tudi predse-
dnik Zadružne zveze Sloveni-
je Borut Florjančič, medtem 
ko je bil poslanec v Državnem 
zboru Tomaž Lisec del mini-
strovega spremstva in z mini-
strom ter županom Srečkom 
Ocvirkom je obiskal tudi OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, kjer se 
je seznanil z dobrimi praksami 
v povezavi s konceptom oskrbe 
z lokalno hrano ter uveljavitvi-
jo načela kratkih verig v siste-
mu javnega naročanja hrane in 
živil v javnih zavodih. Vodstvo 
sevniške občine je ministra 
seznanilo še s posledicami in 

škodo po naravnih nesrečah, za 
kar bodo, po ministrovih bese-
dah, v neurju prizadete kmeti-
je v mesecu maju dobile povra-
čila za nastalo  škodo v naravni 
ujmi. Terenski obisk se je zak-
ljučil z obiskom ekološke kme-
tije Weber v Loki pri Zidanem 
Mostu, kjer se ukvarjajo z ze-
lenjadarstvom in sadjarstvom.

Ob obisku je ugledni gost iz-
postavil: »Namen današnjega 
obiska v Posavju je, da v tem 
covid času pogledamo, kako 
diha slovensko kmetijstvo, s 
katerimi ukrepi lahko iščemo 
rešitve za izhod iz kriznih si-
tuacij in dobimo realno sliko o 
slovenskem kmetijstvu tudi na 
terenu.« Minister dr. Podgor-
šek je odgovarjal tudi na no-
vinarska vprašanja in na vpra-
šanje, kaj meni o prenehanju 
članstva v stranki DeSUS, je 
odgovoril, da je bila izključi-
tev pričakovana ter v skladu s 
statutom; o prestopu v drugo 
stranko ali ustanovitvi lastne 
trenutno ne razmišlja. 
 Smilja Radi

Minister dr. Jože Podgoršek si je ogledal tudi naravoslovno 
učilnico na prostem sevniške osnovne šole. 

KRŠKO – Na 93. redni seji Sveta regije Posavje, ki je potekala 29. 
marca, je bil predstavljen je bil prvi osnutek Načrta za okrevanje 
in odpornost s predvidenimi področji financiranja v skupni vred-
nosti več kot pet milijard evrov, od tega sta dve milijardi evrov 
nepovratnih sredstev. Izpostavljeno je bilo, da je načrt naravnan 
izrazito centralizirano ter da ne upošteva Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, zaradi česar bodo razlike med 
Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo še večje. Zatem je poteka-
la še konstitutivna seja Razvojnega sveta regije Posavje, na kate-
ri je bil za predsednika potrjen aktualni predsednik Sveta regije 
Posavje mag. Miran Stanko, za podpredsednika pa predstavnik 
gospodarstva Igor Arh in predstavnica nevladnih organizacij An
dreja Pavlin. Na obeh organih so se dogovorili, da glede na ugo-
tovljene pomanjkljivosti Načrta za okrevanje in odpornost, regija 
pripravi skupne pripombe nanj in jih posreduje na Službo vlade 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.  P. P.

Kritični do načrta za okrevanje
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Na območju občine Krško 
za naročanje in razdeljeva-
nje cepiva skrbi cepilni cen-
ter Zdravstvenega doma Kr-
ško. Kot pojasnjuje Nina Fritz, 
dr.med., spec.druž.med., se dr-
žijo navodil NIJZ in nacionalne 
strategije ter cepivo naročajo 
glede na izkazano zanimanje 
s strani občanov. »Od tu mor-
da tudi očitek, da cepimo manj 
kot v sosednji občini. Statistič-
no gledano so v občini Krško 
in Kostanjevica na Krki pocep-
ljeni praktično vsi prebivalci, 
starejši od 75 let. Prav tako 
smo cepili vse zainteresira-
ne v zdravstvu in socialnem 
varstvu, vzgoji in izobraževa-
nju ter policiste,« je še dodala. 
V tem tednu je v načrtu naro-
čanje cepiva za starejše od 70 
let, cepijo tudi kronične bolni-
ke, mlajše od 65 let, za katere 
je na voljo cepivo AstraZene-
ce. Kot je znano, je za starej-
še od 65 let primerno cepivo 
Pfizer/BioNTech, za mlajše pa 
cepivo AstraZenece, katerega 
je na zalogi dovolj, a je zani-
manje za cepljenje z njim bi-
stveno manjše. »Tudi na ra-
čun uporabe različnih cepiv se 
morda v javnosti ustvarja ob-
čutek, da so nekateri cepljeni 
mimo vrste,« še dodaja Fritze-
va. Želenih oz. naročenih koli-
čin cepiva ne dobijo vedno oz. 
so bila do sedaj naročena cepi-
va realizirana v celoti le v dveh 
tednih. Z občino v cepilni kam-
panji ne sodelujejo.

Tudi v Zdravstvenem centru 
Aristotel v Krškem cepijo v 
skladu z nacionalno strategi-
jo, pravi direktorica Darja Ča
kar: »Naš cilj je, da v najkraj-
šem možnem času cepimo čim 
večje število ljudi. Zaradi po-
mankanja cepiv oz. prepoča-
snega dobavljanja cepiv to žal 
ne gre.« Cepiva jim posreduje 
ZD Krško, kateremu tudi spo-
ročajo potrebe in posreduje-
jo poročila o cepljenju. »Ce-
pivo naročamo za teden dni 
naprej. Vse poteka zelo poča-
si oz. prepočasi. Ne dobimo to-
liko cepiv, kot jih naročimo,« 
opozarja Čakarjeva. Njiho-
vi zdravniki imajo opredelje-
nih skoraj 5600 pacientov, od 
tega 517 starejših od 74 let. 
»Cepili smo 501 pacienta, od 
tega 311 starejših od 75 let ter 
190 kroničnih bolnikov. To je 
odločno premalo in izpod slo-
venskega povprečja. Menimo, 
da ni ustrezno vzpostavljena 
razdelitev cepiv glede na ve-
likost in starost opredeljene 
populacije. Zanimanje starej-
ših je veliko in niti slučajno še 
nismo pocepili starejše popu-
lacije nad 75 kot tudi ne kro-
ničnih bolnikov,« navaja Ča-
karjeva, kar povzroča veliko 
negodovanje pacientov in zli-
vanje »žolča« na njihove za-
poslene, čeprav nimajo vpliva 
na situacijo. Tudi v njihovi us-
tanovi z občino na tem podro-
čju ne sodelujejo oz. ne komu-
nicirajo.

Direktor brežiškega zdra-
vstvenega doma Dražen Le
vojevič ugotavlja, da je iz 
navedb v medijih mogoče raz-
brati, da so v nekaterih zdra-
vstvenih domovih, med njimi 
tudi v Zdravstvenem domu 
Kočevje, prejemali večje koli-
čine cepiva kot v drugih zdra-
vstvenih domovih, kar je po 
njegovem posledica naro-
čanja v nasprotju z navodili 
NIJZ o naročanju cepiv za po-
samezne prednostne skupine. 
»Posledično to pomeni 'pre-
hitevanje' pri cepljenju posa-
meznih prednostnih skupin 
in kršenje nacionalne strate-

gije. Tovrstno ravnanje vnaša 
nemir med uporabnike v po-
sameznih okoljih in posledič-
no med posamezne zavode. 
Žal je mogoče ugotoviti, da 
pristojni organi niso uspešni 
pri ugotavljanju kršitev spre-
jete strategije,« pravi. Tudi on 
opozarja, da praviloma cepi-
va ne dobijo v tolikšnih koli-
činah, kot ga naročijo, večina 
do sedaj cepljenih v njihovi us-
tanovi je bila cepljenih s cepi-
vom Pfizer/BioNTech, s cepi-
vom AstraZeneca pa so cepili 
zaposlene v vzgoji in izobra-
ževanju ter posebej ranljive 
kronične bolnike do 65. leta. 
Sicer pa so, še dodaja Levoje-
vić, z Občino Brežice v stalnih 
stikih in jih obveščajo o pote-
ku cepljenja. 

»V cepilnem centru ZD Sev-
nica natančno sledimo nacio-
nalni strategiji cepljenja pro-
ti covid-19 in vsem njenim 
spremembam, ki so bile spre-
jete v času od pričetka ceplje-
nja. Hkrati se trudimo glede 
na izkazane potrebe po cepi-
vu ter glede na realizirane do-
bave v najkrajšem možnem 
času cepiti skupine prebival-
cev, ki so v skladu s strategi-
jo na vrsti za cepljenje,« pravi 
direktorica Vladimira Tom

šič. Dobave cepiva v veliki 
meri sledijo njihovim izkaza-
nim potrebam, ki jih določi-
jo na osnovi izkazanega inte-
resa oz. prijav za cepljenje po 
posameznih skupinah prebi-
valstva. »Do sedaj smo v ce-
pilnem centru ZD Sevnica ce-
pili že vse do sedaj prijavljene 
v starostni skupini nad 80 let, 
zaposlene v šolstvu in ostali 
kritični infrastrukturi. Ravno 
tako v skladu s strategijo ce-
pimo vse ostale skupine prebi-
valcev. Preko izbranih osebnih 
zdravnikov aktivno vabimo na 
cepljenje starostnike nad 80 
let, ki do sedaj še niso izkazali 

interesa za cepljenje,« dodaja 
Tomšičeva. Z občino sodeluje-
jo v smislu obveščanja javnosti 
o načinu in poteku cepljenja v 
njihovem cepilnem centru, 
ravno tako skupaj z občino ši-
rijo pozitivno sporočilo ceplje-
nja, »saj bomo tako lahko hit-
reje spet v polni meri zagnali 
vsa področja življenja«. 

Najvišjo precepljenost med 
posavskimi občinami imajo 
trenutno v radeški občini, kjer 
cepljenje izvajajo v Zdravstve-
nem domu Radeče. Kot nam je 
pojasnil direktor Franci Čeč, 
tudi pri njih vse poteka v skla-
du z nacionalno strategijo oz. 
po načrtih, so pa bili še sami 
presenečeni nad dobrim od-
zivom občank in občanov na 
cepljenje, čeprav kakšne po-
sebne kampanje v zvezi s tem 
niso izvajali. »Imeli smo ne-
kaj težav z dobavo cepiva Pfi-
zer, ampak je zdaj tudi to bo-
lje steklo,« pravi Čeč in doda, 
da seveda tudi pri njih ne do-
bijo vedno toliko cepiva, kot ga 
naročijo. 

O stranskih učinkih cepljenja v 
posavskih cepilnih centrih bo-
disi niso bili obveščeni bodisi 
beležijo predvsem pričakova-
ne neželene učinke, ki večino-

ma izzvenijo v roku 24 ur od 
pojava – bolečina, rdečina in 
oteklina na mestu cepljenja, 
povišana telesna temperatu-
ra, mrzlica, bolečine v miši-
cah in sklepih, glavobol in ote-
kle bezgavke. Vsi poudarjajo, 
da pred cepljenjem vsak pa-
cient prejme pojasnilo glede 
možnih neželenih učinkov in 
navodilo, kako ukrepati v pri-
meru pojava le-teh. 

Občine niso vključene, 
kvečjemu obveščene

Posavske občine niso vpete v 
cepilne kampanje, ki jih izva-

jajo zdravstveni domovi. Z Ob-
čine Krško so odgovorili, da 
nimajo pooblastil za načrto-
vanje in organizacijo ceplje-
nja, saj je to v pristojnosti ZD 
Krško. Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko ocenjuje, 
da število cepljenih v krški ob-
čini ne odstopa od števila cep-
ljenih drugje, je pa seveda vse 
odvisno od količine cepiva in 
prijavljenih kandidatov za cep-
ljenje. Tudi Občina Brežice ni 
vpeta v izvedbo cepljenja, za 
to je pristojen njen javni za-
vod Zdravstveni dom Breži-
ce. »Občina Brežice cepljenje 
proti covid-19 podpira, podpo-
ro cepljenju izraža tudi župan 
Ivan Molan, saj je preceplje-
nost prebivalstva edina pot iz 
epidemije in hkrati način ohra-
nitve ter okrevanja tako druž-
be kot gospodarstva,« so še 
sporočili. Na Občini Sevnica so 
pojasnili, da podpirajo priza-
devanja Zdravstvenega doma 
Sevnica in zdravstvene stroke 
pri osveščanju prebivalstva o 
pomenu cepljenja, župan Sreč
ko Ocvirk izpostavlja pomen 
zaupanja občanov v delova-
nje zdravstvenega sistema. V 
cepilno kampanjo zaenkrat 
niso vključene niti tri manjše 
posav ske občine. 
 Peter Pavlovič

KRŠKO – 17. marca je nacionalni koordinator za logistični 
del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin med 
obiski cepilnih mest obiskal tudi Zdravstveni dom Krško. 
Pogovor z vodstvom je potekal na temo strategije ceplje
nja občanov občine, šolnikov, starostnikov in ostalih ran
ljivih skupin. 

Ob zaključku obiska je Jelko Kacin poudaril, da Krško zapušča 
z izredno dobrimi vtisi: »Zelo dragocen obisk, sicer danes zadnji 
od treh: v Grosupljem, Novem mestu in sedaj še tu. Zelo dobra 
organizacija zdravstvenega doma, inkluzivna, z vključevanjem 
tudi koncesionarjev. Zelo dobro organiziran sistem drive-in, tudi 
relativno malo negativnih odzivov s strani šolstva.« Kot je še po-
vedal, je nekoliko zaskrbljujoča situacija spričo bližine sosed-
nje Hrvaške, kjer so potrdili že več deset primerov britanskega 
seva, odkriti pa so bili tudi primeri brazilskega, južnoafriškega 
seva in newyorške različice virusa: »Tukaj, čez mejo, je seva kar 
nekaj, cepiv jim manjka bolj kot pri nas.« Zato bi bilo treba, kot 
je še dejal, precepiti čim več prebivalstva, »če želimo šolarje v 
šoli obdržati do konca šolskega leta«.  V nadaljevanju je Kacin 
ob svojem obisku še izpostavil, da računajo, da bo ob toplejšem 
vremenu covid manj razsajal: »Zato praktično vsak teden pote-
kajo pogovori, tudi na evropski ravni, v katero smer naj delajo 
farmacevti, da bi cepiva prilagodili tudi za nove seve, da bi bili 
v jeseni, ko se vremenske razmere poslabšajo in so pogoji za ši-
ritev virusa boljši, bolje pripravljeni.«

 B. Mavsar 

Kacin iz Krškega z dobrimi vtisi

Nacionalni koordinator Jelko Kacin z direktorico ZD Krško 
Tatjano Fabjančič Pavlič
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Krško Radeče Sevnica Slovenija

Po zadnjih podatkih NIJZ (na dan 31. 3. 2021) je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva cep-
ljenih 240.513 oseb, z drugim odmerkom pa 112.672. Med cepljenimi je znatno več žensk kot 
moških, kar je glede na to, da so v večji meri cepljene starostne skupine nad 75 let, logično. V 
Posavju je bilo s prvim odmerkom cepljenih 8.734 oseb oz. 11,49 % prebivalstva (s tem smo 
na šestem mestu med 12 regijami), z drugim odmerkom pa 4.316 oseb oz. 5,68 % prebivalcev 
(na tretjem mestu med regijami). Kot je razvidno iz grafa, je v Posavju najvišja precepljenost 
(podatki veljajo za dan 28. 3. 2021) v radeški in sevniški občini, najnižja pa v bistriški občini.

Cepljen je vsak deveti Posavec
POSAVJE – V slovenski javnosti so precej odmevale informacije o uspešni cepilni kampanji proti covid-19 v 
Kočevju, kjer so po precepljenosti prehiteli ostale slovenske občine, saj so poleg starostnikov cepili tudi že 
mlajše ljudi, več inšpekcijskih nadzorov pa je potrdilo, da so cepili v skladu s strategijo in navodili. Preverili 
smo, kako poteka cepilna kampanja v posavskih občinah, kjer je precepljenost na ravni državnega povprečja.

POSAVJE – Še 10. marca je bilo v Posavju le še 145 okuže
nih s koronavirusom in kazalo je, da se epidemija resnično 
umirja, a od takrat dalje je to število ponovno začelo počasi 
naraščati in po približno treh tednih jih je že skoraj sto več. 
Potem ko so v začetku meseca zaradi upada števila hospita
liziranih covid oddelek v Brežicah ukinili, ga v teh dneh za
radi poslabšanja razmer spet vzpostavljajo.

Najbolj se je število okuženih povečalo v občini Brežice, kjer 
je spet skoraj sto okuženih, največ med posavskimi občinami, 
številke se trenutno razmeroma počasi zvišujejo tudi v krški in 
sevniški občini, medtem ko v radeški zaenkrat bolj stagnirajo, 
v kostanjeviški pa so vrh dosegli tik pred 2. marcem in so tam 
v zadnjih dneh bile celo v upadu. Najmanj okužena je bistriška 
občina, kjer imajo uradno le še eno obolelo osebo. A dodatno 
poslabšanje epidemioloških razmer v državi v torek – potrdi-
li so več kot 1550 novih primerov okužb – je po predvidevanjih 
botrovalo tudi novemu porastu številk v Posavju (pred zaključ-
kom redakcije še ni bilo znanih podatkov za posamezne regi-
je). Ker se je znova povečal pritisk na bolnišnice, so vse bolni-
šnice spet covid bolnišnice oz. sprejemajo kovidne bolnike. Kot 
nam je sporočila direktorica SB Brežice Anica Hribar, so jih 
v torek iz SB Novo mesto obvestili, da imajo zasedenih 28 po-
stelj od 30, zato ne morejo več zagotavljati sprejema bolnikov 
s covidom-19 iz SB Brežice. »Če bo torej od danes naprej kate-
ri od bolnikov, okuženih z virusom SARS-CoV-2, ki bo prišel oz. 
ga bodo pripeljali v zdravstveno oskrbo v Urgentni center naše 
bolnišnice, potreboval bolnišnično obravnavo, bo nameščen na 
covid oddelku naše bolnišnice,« je pojasnila Hribarjeva. V času, 
ko v Brežicah ni bilo covid oddelka, so morebitne bolnike pre-
meščali v novomeško bolnišnico, iz katere so sporočili, da ima-
jo 30 % kovidnih bolnikov iz Posavja. Po navedbah Hribarjeve 
so od 8. marca, ko je bil ukinjen covid oddelek, pa do zadnjih 
dni marca iz UC SB Brežice premestili na zdravljenje tri bolnike. 
Povečanje števila okužb pa se zaenkrat še ne odraža na testira-
njih, vsaj ne v ZC Aristotel v Krškem. Kot ugotavlja direktorica 
Darja Čakar, se pri njih pojavlja minimalno povečanje testira-
nih na PCR, vendar v večini niso pozitivni. Zaenkrat ne zaznava-
jo bistveno naraščajočega trenda kot na nivoju države. Vsak dan 
pošljejo na PCR-testiranje med pet in osem pacientov, še dodaja. 
 R. Retelj

Številke ponovno v porastu,
v Brežicah spet covid oddelek
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SMRT NA TIRIH – 29. 3. je nekaj po 10. uri pod sevniškem nase-
ljem Pod Vrtačo vlak povozil 72-letnega moškega iz Sevnice, ki 
je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Po prvih ugoto-
vitvah je moški prečkal železniške tire na nezavarovanem delu 
proge v trenutku, ko je iz smeri Zidanega Mosta pripeljal potni-
ški vlak. Strojevodja je pričel zavirati, moškega je na nevarnost 
opozarjal z zvočnimi signali, vendar trčenja ni mogel preprečiti. 

HUDE POŠKODBE MED DELOM – 24. 3.  si je pri delu s stro-
jem v podjetju Vipap Krško hudo poškodoval obe roki 19-le-
tni delavec, ki so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Istega dne je 
med opravljanjem del na strehi gospodarskega objekta v Ma-
lem Podlogu z višine šestih metrov padel 42-letni moški in utr-
pel hude poškodbe. 26. 3. se je v naselju Gmajna poškodoval 
občan z delovnim strojem, istega dne se je v Cirju pri Raki pri 
delu v vinogradu med vožnjo s traktorjem po klancu navzdol 
prevrnil in poškodoval 75-letni moški. Dan kasneje si je v na-
selju Jelenik pri delu s krožno žago 80-letni občan hudo poš-
kodoval prste na roki. 
 
VLOMI IN TATVINE – V noči na 18. 3. so bili brežiški policisti 
s strani občanov obveščeni, da so pri gostinskem lokalu na ob-
močju Brežic opazili sumljivi osebi. Pri preverjanju so ugoto-
vili, da sta ti s strehe lokala sneli in si prisvojili bakrene žlebo-
ve, v nadaljevanju pa so 31-letno tatico in prav toliko starega 
tata z območja Šentjerneja tudi izsledili, ukradene žlebove pa 
vrnili lastniku. Dobro opazovanje in poziv občanov policiji se 
je obrestoval tudi 22. 3., ko so policisti na podlagi pogovora z 
občani na območju Spodnje Libne izsledili in prijeli dva mla-
doletnika. Slednja sta pred tem vlomila v stanovanjsko hišo v 
Sp. Starem Gradu, iz katere sicer nista odtujila ničesar, sta pa z 
vlomom povzročila za okoli 1500 evrov premoženjske škode. 
Osumljenca sta pred tatinskim podvigom pobegnila iz vzgoj-
nega zavoda, kamor so ju tudi vrnili. 

22. 3. sta se na dvorišče stanovanjske hiše v okolici Sevnice pri-
peljala neznanca in lastnika izvabila iz hiše pod pretvezo, da 
gre za predstavitev trase nove ceste. Medtem ko je eden zamo-
til občana, je drugi vstopil v hišo, v kateri je našel in si prisvo-
jil okoli 1500 evrov. Na Drnovem je neznani storilec med 23.  
in 25. 3. iz odprte garaže stanovanjske hiše odpeljal rdeče kolo 
znamke Scirocco.  Zbrala: B. M.

Irena Kožuh, Brestanica: Vsako leto na 1. april 
nekoga nahecam, če ne moža pa zagotovo sina 
ali hčerko, če ne osebno pa po telefonu in ved-
no nasedejo. Tudi jaz sem že kdaj nasedla kakšni 
šali, ampak me je težko nahecati. Mislim, da se 
še vedno znamo pošaliti, ker se manj družimo, 
sicer nekoliko manj, ko pa se dobimo, vse na-

doknadimo. Če si tak po naravi, boš vedno našel razlog za smeh.

Bojan Dremelj, Loka pri Zidanem Mostu: 
Sploh mi ne pride na pamet, da bi na ta dan ko-
gar koli ’potegnil za nos’. Zdi se mi, da iz majhnih 
laži lahko nastanejo velike, zato se izogibam pr-
voaprilskim šalam in potegavščinam, ker vse 
niso duhovite. Seveda si drugi privoščijo mene 
in potem se smejimo moji naivnosti in zauplji-

vosti. Včasih imam občutek, da 1. april ni samo enkrat na leto.

Igor Zadravec, Dobova: Znam se pošaliti tudi 
na tuj račun, so me pa pred leti v razredu – sem 
namreč učitelj – krepko potegnili za nos, saj je 
ena učenka odigrala, kot da je padla v nezavest, 
in sem se seveda zelo ustrašil. No, kmalu so me 
pomirili, rekoč, da je le prvoaprilska šala. Sicer 
pa moramo v teh časih ostati pozitivni, pa ne na 

testu, zato so taki dnevi zelo dobrodošli.

Aleksandra Marolt, Brege: Prvi april je zame 
dan kot vsak drug. Na ta dan večkrat nasedem 
kakšni šali na svoj račun, sama pa si ne privo-
ščim šale na tuj račun. To je bilo bolj v najstni-
ških letih. Šale v trenutnih razmerah so postale 
redke, ljudje smo obremenjeni z obveznostmi in 
pozabljamo na sprostitev, šale in smeh. Večkrat 

bi si morali privoščiti smeh ne glede na situacijo.

Se še znamo pošaliti?
Danes je 1. april, znan kot dan lažnivcev oz. norcev in nor
čavosti. Si na ta dan privoščite kakšno potegavščino na ra
čun drugega, se zgodi, da vi nasedete kakšni? Se vam zdi, 
da se znamo v teh resnih časih še pošaliti in nasmejati ali 
smo postali preveč resni?

anketa

Kot specialistka ginekologi
je in porodništva svoje delo 
opravljate s posebnim ža
rom, pacientke vam zaupa
jo, kako gradite ta odnos? 
Za vsak dober odnos se je tre-
ba truditi, znova in znova, 
predvsem s prijaznostjo, ra-
zumevanjem in spoštovanjem. 
Žensko telo ima svoje zakoni-
tosti in s pogovorom najlaže 
navežem prvi stik, ki jim sle-
dijo še mnogi na naslednjih 
pregledih. Sogovornic ne sp-
ravljam v zadrego z neprijetni-
mi vprašanji, pomembno je, da 
pacientka pove, kar želi, brez 
nekih zavor in strahov. Obisk 
pri ginekologu ne pomeni 
samo pogovora o spolnosti, o 
preprečevanju zanositve, tem-
več obsega še marsikaj druge-
ga, zato je zaupanje nujno, saj 
iskrenemu pogovoru sledi še 
pregled in morebitne preiska-
ve ne samo na primarni rav-
ni, temveč tudi na višji, če so 
odkriti bolezenski znaki, ki 
potrebujejo dodatne preiska-
ve za potrditev suma nekega 
bolezenskega stanja. 
Starostni razpon mojih pa-
cientk je od 15 do 90 let. Pri 
mlajših je razlog obiska pre-
ventiva in kontracepcija, vča-
sih gre tudi za bolečine in 
druga patološka stanja; pri 
ženskah v rodni dobi so v 
ospredju predvsem preven-
tivni pregledi v nosečnosti in 
zgodnji diagnostiki raka ma-
terničnega vratu. Preventiv-
nih pregledov v času trajanja 
nosečnosti je deset in dve ul-
trazvočni preiskavi, ki govo-
rita o razvoju ploda v mater-
nici. Zaradi števila pacientk 
in pregledov se pojavlja ide-
ja, da bi pet pregledov in dva 
ultrazvoka opravil ginekolog, 
pet pregledov nosečnic bi op-
ravila diplomirana medicin-
ska sestra – babica. Če bi tak-
šen kader vpletli v naše delo, 
bi bilo na voljo več časa za še 
bolj poglobljen pogovor s pa-
cientko. Dejstvo je, da ženske 
potrebujejo pogovor, posveto-
vanje in svetovanje, kar je ne-
nazadnje tudi del preventive 
v skrbi za zdravje tako ma-
ter kot še nerojenih otrok. Pri 
ženskah, ki vstopajo v meno-
pavzo ali pa so že v njej, na-
daljujemo s preventivnimi 
pregledi diagnostike raka ma-
terničnega vratu in sprem-
ljamo patološka stanja. Svoje 
delo opravljam z dobro voljo 
in empatijo. 

Menite, da je vaša prednost, 
ker ste ženska in vam než
nejši spol lažje zaupa svoje 
najbolj intimne skrivnosti 
oz. težave? 
Morda je prednost, vendar to 
ni nujno. Ženske se svobodno 

odločajo in tudi tiste, ki izbe-
rejo ginekologa, vzpostavijo z 
njim pristen odnos, tako da se 
lahko z njim odkrito pogovori-
jo, zato spolna identiteta v tem 
primeru ni tako pomembna. 

Oba sva strokovnjaka in uspo-
sobljena za delo v ordinaciji, v 
katero prihajajo samo ženske. 
Morda ima katera kljub vse-
mu zadržke, še posebej, ker 
gre običajno za pregled, ki za 
marsikatero ni najbolj prijeten, 
a je nujen za ohranjanje zdrav-
ja. Sama sem obiskovala gine-
kologa in z njim sem se lahko 
o vsem pogovorila.  

Vse pogostejše so težave pri 
zanositvi oz. neplodnost. S 
čim je to po vaših izkušnjah 
povezano in kaj svetujete 
takšnim parom?
Po statističnih podatkih naj bi 
imel vsak sedmi par v Sloveni-
ji težave z zanositvijo. Delno je 

razlog v sodobnem načinu živ-
ljenja, ko se mladi odločajo za 
študij in kariero, šele nato za 
naraščaj. Sama svetujem pa-
rom, ki bi želeli postati starši 
in so mlajši od 35 let, nezašči-

tene spolne odnose približno 
eno leto; pri parih nad 35 let pa 
pol leta in če v tem času ženska 
ne zanosi spontano, jo napo-
tim na zdravniški pregled na 
sekundarnem ali terciarnem 
nivoju. Vzrok neplodnosti je v 
30 odstotkih na strani ženske 
in v enakem odstotku na stra-
ni moškega, pri preostalih je 
vzrok neplodnosti neznan. Ko 
se ugotovi vzrok, se prilagodijo 
nadaljnji postopki za zanositev. 
Včasih se pošalim in rečem pa-
cientki, ko ji dam napotnico za 
pregled v Ljubljani, naj počaka 
en mesec in morda me bo raz-
veselila z dobro novico, da je na 
poti nov družinski član. To se je 
kar nekajkrat zgodilo.

Pri vodenju nosečnosti je ve
lik poudarek na spremljanju 
razvoja ploda. Je to pred
nost, v pomoč staršem ali je 
lahko tudi obratno?
Mislim, da je to odlično. So-
dobna diagnostika nudi veliko 
možnosti pri odkrivanju nep-
ravilnosti v plodu. Ultrazvoč-
ni pregled v 12. in 22. tednu 
nosečnosti omogoča natan-
čen pogled v morfologijo plo-
da, kasnejše ultrazvočne pre-
iskave pa nam nudijo vpogled 
v rast in razvoj ploda ter mo-
rebitno tveganje za prezgodnji 
porod. Če gre za pravočasno 
odkrito okvaro, je mogoče pra-
vočasno ukrepati; včasih, žal, 
tudi s prekinitvijo nosečnos-
ti. Vsaka slaba novica je zago-
tovo veliko breme za mater in 
prav tako za ginekologa, kako 
naj prenese sporočilo, ki ni 
najboljše. Odločitev, kako bos-
ta ravnala v naprej, bosta upo-
števala zdravnikov nasvet ali 
ne, pa je v rokah staršev.

O novem koronavirusu še 
vedno vemo premalo, a ven
darle čedalje več - kako ne
varen je za nosečnice, kako 
poteka porod nosečnice, ki 
je okužena s koronaviru
som?
Na to temo prebiram strokov-
no literaturo in članke. V na-
ših obeh največjih porodnišni-
cah, ljubljanski in mariborski, 
ter še v nekaterih drugih, med 
drugim v brežiški, opravljajo 
tudi študije. Prve ugotovitve 
kažejo, da vertikalnega pre-
nosa okužene matere na plod 
verjetno ni, a kljub temu se sta-
nje nosečnice in ploda ves čas 
pozorno spremlja. Koronavi-
rus je trombogen in pomeni 
večje tveganje za ženske z vi-
sokim krvnim tlakom, diabete-
som, močnejše postave in tako 
naprej. Sam porod v času tra-
janja razglašene epidemije po-
teka brez prisotnosti očeta, v 
posebni sobi, v skladu z vsemi 
preventivnimi ukrepi. V tem 
času ni mogoč porod v vodi ali 
doma. 

Sami svoje zdravniško pos
lanstvo dopolnjujete kot 
predsednica Posavskega in 
Obsoteljskega društva za 
boj proti raku na področju 
osveščanja pri zgodnjem od
krivanju: za katere progra
me gre, zakaj so pomembni, 
kakšna je odzivnost nanje v 
Posavju?
Naše društvo, ki šteje okoli ti-
soč članic in članov, je staro že 
več kot dvajset let in že nekaj 
let vztrajno delamo na tem, da 
bi dobilo novo vodstvo, a nam 
še ni uspelo. V društvu dela-
mo predvsem na preventivi 
z željo, da se tako ženske kot 

Alenka Krenčič Zagode, dr. med., spec. gin. in porod.:

Pomembno je, da pacientka pove, 
kar želi, brez zavor in strahov
SEVNICA – Če bi Alenka Krenčič Zagode stopala po stopinjah svojega očeta Viktorja Krenčiča, priljubljene
ga glasbenega pedagoga in dolgoletnega zborovodjo, bi bila njena življenjska pot drugačna, a izbrala je me
dicino. Poleg dela v ambulanti za ženske v sevniškem zdravstvenem domu svoje znanje posreduje tudi na 
različnih izobraževalnih delavnicah in skozi druge oblike, kjer med drugim osvešča o pomenu zgodnjega 
odkrivanja raka dojk.

Alenka Krenčič Zagode, rojena 17. avgusta 1952, je po zaključe-
ni OŠ Sava Kladnika v Sevnici nadaljevala šolanje na Gimnazi-
ji Brežice. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomirala 30. 
septembra 1978 in se novembra istega leta zaposlila v Zdra-
vstvenem domu Sevnica. Najprej je delala v ambulanti splošne 
družinske medicine; po opravljenem podiplomskem tečaju iz 
varstva žena, otrok in mladine je nadaljevala delo v otroškem in 
šolskem dispanzerju; po končani specializaciji iz ginekologije in 
porodništva od leta 1990 dela v Dispanzerju za žene.
Vrsto let je vodila in predavala v Šoli za starše v ZD Sevnica ter 
na področju preventive in reproduktivnega zdravja žena svoje 
znanje prenašala na mlajše generacije v osnovnih in srednjih 
šolah. Vodila je predavanja v različnih društvih, na sevniški ob-
močni izpostavi Rdečega križa, Univerzi za tretje življenjsko ob-
dobje Sevnica ter za razne ciljne skupine. Po specializaciji iz gi-
nekologije in porodništva je predavala v sklopu izobraževanj 
zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester – pripravnikov na 
Inštitutu za varovanje zdravja v Celju. Dve leti je bila tudi predse-
dnica Združenja ambulantnih ginekologov Slovenije. Strokovni 
vodja ZD Sevnica je bila med leti 2014 in 2017. Jeseni leta 1998 
je bilo ustanovljeno Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj pro-
ti raku, ki ga vodi vse od ustanovitve.
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moški udeležujejo preventiv-
nih programov Svit, Dora in 
Zora. Priporočamo spoštova-
nje 12 priporočil proti raku, ki 
ne zmanjšujejo samo možnos-
ti, da bi zboleli za rakom, pač 
pa tudi za drugimi kroničnimi 
boleznimi. Kot društvo redno 
izvajamo tudi delavnice uče-
nja samopregledovanja dojk, 
ki so vedno zelo dobro spre-
jete. Nekatere od naštetih de-
javnosti je trenutna situacija 
s preprečevanjem širjenja ko-
ronavirusa zaustavila oziroma 
omejila na določeno število, a 
kljub temu je vedno več žensk, 
ki izvajajo redno mesečno sa-
mopregledovanje dojk. V pri-
meru opaženih sprememb je 
pomembno, da poiščejo gine-
kologa, ki jih po potrebi napo-
ti v ambulanto za bolezni dojk. 
Najpogosteje se pojavijo bole-
čine v dojki ali tipne zatrdli-
ne, ki se v večjem odstotku iz-
kažejo za nenevarne, a kljub 
temu zahtevajo diagnostiko. 
Vsakomesečno samopregle-
dovanje je še vedno najboljša 
preventiva, ker še vedno zboli 
veliko mlajših žensk od 50 let. 
Ženske med 50. in 69. letom 
starosti so vključene v držav-
ni presejalni program za raka 
dojk Dora, s katerim so vsake 
dve leti vabljene na preventiv-
no mamografijo. Ob spremem-
bah v dojki morajo odreagirati 
tudi moški. 
Moram reči, da smo v Posav-
ju, še posebej sevniška obči-
na, zelo dobro odzivni, oko-
li 70 odstotkov kaže statistka. 
Seveda bi si želeli višji odsto-
tek, a to ni odvisno samo od 

zdravnikov, ki svetujemo, opo-
zarjamo, motiviramo, izobra-
žujemo, temveč od vsakega po-
sameznika oz. posameznice.

V času največje zdravstve
ne krize v zadnjih desetle
tjih bomo 7. aprila obeleži
li svetovni dan zdravja, ali je 
kriza spremenila naše zave
danje o pomenu zdravja, ga 
je okrepila, mu posvečamo 
več pozornosti, kot smo mu 
morda pred desetletjem?
Zdravstvena stroka si želi čim 
bolj zdravo populacijo in temu 
so namenjeni raznoliki pre-
ventivni programi, v katere se 
je mogoče vključiti – in ljudje 
se vključujejo, kar je pohvalno. 
Žal v času krize iz preventivnih 
razlogov ti programi ne deluje-
jo, a kriza ne sme biti izgovor 
za to, da ne bi vsak posame-
znik poskrbel za zdrav življenj-
ski slog ter prehrano. Hoja je 
že ena izmed možnosti za 
ohranjanje in krepitev imun-
skega sistema, hkrati pa je kri-
za pokazala potrebe po poso-
dobitvi samega zdravstvenega 
sistema. To je ena krasna pri-
ložnost, da se razgali sistem, v 
katerem delamo in v katerem 
je treba najti primerne rešitve 
tako za zaposlene v zdravstvu 
kot za bolnike. 

Kako gledate na splošne te
žave v zdravstvu – na ča
kalne dobe, pomanjkanje 
zdravniškega kadra, neod
ločanje mladih zdravnikov 
za delo na primarni rav
ni v zdravstvu, beg mladih 
zdravnikov v tujino?

S pravo organizacijo dela bi šlo. 
Včasih rečemo, da dobra go-
spodinja vidi, kje mora pome-
sti. V zdravstvu je za to potre-
ben konsenz več deležnikov, na 
vseh segmentih. Trenutno zelo 
’bije v oči’ pomanjkanje zdrav-
nikov na primarnem nivoju, 
kar je treba čim prej rešiti. V 
naslednjih petih letih se nas 
bo, na primer, upokojilo 30 od-
stotkov ginekologov, tako da bo 
nastal kar velik manko na po-
dročju tega strokovnega kadra. 
Sicer pa že sedaj niso poštene 
te visoke obremenitve in gla-
varine. Sama imam 5700 paci-
entk in dnevno jih pregledam 
najmanj 30, a ker gre za redne 
in ultrazvočne preglede, bi lah-
ko rekla, da gre za dva pregleda 
hkrati. Skratka, me ne čudi, če 
mlad zdravnik dobro premisli 
o svoji specializaciji, še posebej 
na osnovni, primarni ravni, saj 
vsi vemo tudi, kako obremenje-
ni so družinski zdravniki. 

Zdravniki so včasih veljali 
za 'bogove v belem', danes 
je vaša avtoriteta pogosto 
na preizkušnji, ljudje so in
formirani, osveščeni, pogos
to tudi skeptični do uradne 
medicine. Kako to vpliva na 
delo zdravnikov?
V to se ne poglabljam, svoje 
delo opravljam strokovno in v 
dobrobit svojih pacientk. Mor-
da lahko rečem, da so danes vsi 
poklici razvrednoteni, vsak se 
na vse spozna. Sama vem, da 
bi težko opravljala, na primer, 
poklic ekonomista ali pravni-
ka, ker nimam ustreznega zna-
nja, a vsak se sam odloči, komu 

bo zaupal, da bo želena stori-
tev opravljena strokovno in ka-
kovostno. Doslej nisem imela 
nekih slabih izkušenj glede za-
upanja pacientk, kajti dobro je, 
če si iskren do sebe in pošten 
do drugega. 

Kaj vam je na doslej preho
jeni poklicni poti ostalo v 
posebnem spominu, morda 
oseba ali dogodek? 
Zgodilo se je marsikaj lepe-
ga in dobrega, a tudi žalostne-
ga, vendar se ljudje radi spo-
minjamo predvsem dobrih 
stvari. Eden izmed primerov, 
ki je ostal v mojem spominu, 
je, ko sem še pri nerojenem 
fantku ob ultrazvočnem pre-
gledu ugotovila, da z njegovi-
mi jetri nekaj ni v redu. Kma-
lu po porodu se je pokazalo, da 
ima okvaro jeter, a po uspeš-
no opravljeni transplantaciji je 
danes odrasel in zdrav moški. 
So tudi primeri, ko sem z ultra-
zvočnimi preiskavami trebu-
šne votline odkrila spremem-
be, ki so se izkazale za rakavo 
stanje. Zgodb in spominov je 
veliko in včasih o katerem iz-
med primerov razmišljam tudi 
še doma. 

Kje in kako se najraje spro
ščate?
Stik z naravo, družina in pri-
jatelji ter sorodniki mi lepša-
jo vsakdanjik. Rada delam na 
vrtu, še posebej, če učim prve-
ga vrtnarjenja vnuka in vnu-
kinjo. Zelo rada tudi plavam, 
zato obožujem poletje in mor-
je. 
 Smilja Radi

Zbrane na virtualnem sreča-
nju sta uvodoma pozdravili di-
rektorica CPT Krško Kristina 
Ogorevc Račič, ki je v nadalje-
vanju prevzela tudi vlogo mo-
deratorke, in direktorica RRA 
Posavje mag. Nataša Šerbec. 
Obe sta poudarili, da imamo 
v posavskem prostoru veliko 
gradov in drugih enot kultur-
ne dediščine, ki sta pomem-
ben element turistične ponud-
be oz. jo moramo na primeren 
način vključiti vanjo.

Doseči želijo novo publiko

Prvi razpravljavec, direktor 
Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki Goran Milo
vanović, je poudaril, da so 
se ustanove (poleg kostanje-
viške galerije še Kulturni dom 
Krško, Posavski muzej Breži-
ce, KŠTM Sevnica, Kozjanski 
park in Terme Čatež), ki delu-
jejo v šestih gradovih Posav-
ja (Rajhenburg, Sevnica, Bre-
žice, Mokrice in Podsreda ter 
nekdanji samostan Kostanje-
vica na Krki), v projekt e-Gra-
dovi Posavja združili v potrebi, 
da skupaj nastopijo na trgu in 
nagovarjajo potencialne obi-
skovalce. Med sabo so si sicer 
precej različni: trije se ukvar-
jajo z muzejsko dejavnostjo 
(Kostanjevica, Brežice in Raj-

Dediščino ponuditi turistom, a brez 'disneylandov'
POSAVJE – Na Centru za podjetništvo in turizem (CPT) Krško so 23. marca pripravili virtualno zaključno srečanje v okviru izobraževanja Krepitev kompetenc zapo
slenih v gostinstvu in turizmu. Ker je šlo za izobraževanje v okviru projekta e-Gradovi Posavja, katerega nosilec je Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje, so go
vorili o omenjenem projektu in pomenu digitalizacije kulturne dediščine, inovativnih ponudbah v kulturnem turizmu in pestrosti ponudbe na gradovih Posavja.

henburg), v enem je hotel viš-
je kategorije (Mokrice), v dveh 
dajejo poudarek naravni de-
diščini ter turizmu in kulturi 
v širšem pomenu (Podsreda 
in Sevnica). »Namen naše-
ga povezovanja je bil, da med 
sabo izmenjamo različne pris-
tope in izkušnje ter poskuša-
mo znotraj svoje destinacije 
dvigniti kvaliteto in dostop do 
obiskovalca, pa tudi naše in-
dividualne zgodbe nadgradi-
ti v skupno zgodbo in možen 
skupen ogled, dogodke ipd.« 
je izpostavil, z digitalizacijo 
gradov pa si želijo nagovoriti 
novo, doslej morda manj zves-
to občinstvo. »Vsi, ki delamo z 
dediščino, se trudimo, da ohra-
njamo in populariziramo dedi-
ščino na način osebnega odno-
sa in pristopa do nje, ne zgolj 
hipnega digitalnega,« je še do-
dal. »Upam, da bo nov produkt 
spodbudil radovednost in da si 
bodo obiskovalci naše objekte 
ogledali tudi v živo.«

Razumljivo pripovedovati 
zgodbe

Na dogodek so povabili tudi 
založnika in avtorja iz Celovca 
Lojzeta Wieserja, člana med-
narodne komisije, ki je lani 
projektu e-Gradovi Posavju 
podelila prestižno nagrado Ja-

kob in naziv ambasador inova-
tivnosti v turizmu. Poudaril je, 
da je ravno pandemija poka-
zala, kako potrebno je povezo-
vanje na področju turizma in 
kulturne dediščine v želji po is-
kanju novih poti do obiskoval-
cev. Kot recept, kako v Posavje 
privabiti denimo avstrijskega 
gosta, je navedel, da mora biti 
promocijski material tudi jezi-
kovno na primerni ravni, po-
leg tega pa je »treba razum-
ljivo pripovedovati zgodbe, 
denimo o krškopoljcu. Ljudje 
iščejo svoj okus iz otroštva, ki 
ga je težko najti, Posavje pa ga 
lahko ponudi.« 

Tudi vodja Službe za razvoj 

na Zavodu za varstvo kultur-
ne dediščine Damjana Pečnik 
je izpostavila potrebo po po-
vezovanju gospodarstva, ka-
mor sodi turizem, in kulture. 
Digitalizacija kulturne dediš-
čine je po njenem mnenju si-
cer bolj naklonjena turistič-
ni prezentaciji teh objektov, 
a mora biti na dovolj strokov-
ni in ne preveč poljudni ravni 
oz. pri tem ne smemo ustvar-
jati 'disneylandov'. »Kulturna 
dediščina je pomemben se-
gment turizma. Kaj bi bil npr. 
Bled brez kulturne dediščine 
– cerkvice na otoku in gradu 
nad jezerom?« je ponazorila s 
primerom. 

Primer vključevanja dediš-
čine v gostinsko ponudbo je 
predstavil Nejc Kunst, vodja 
Hotela Kunst v Krškem, ki je 
eden izmed partnerjev v pro-
jektu Črno-belo bogastvo s Kr-
škega polja, v okviru katerega 
oživljajo sloves krškopoljske-
ga prašiča. V okviru projekta, 
v katerem sodelujejo še Občina 
Krško kot vodilni partner, Po-
savski muzej Brežice, Kmečka 
zadruga Sevnica z.o.o. in Dru-
štvo rejcev krškopoljskih pra-
šičev, so v njihovem hotelu kr-
škopoljca vključili v ponudbo 
od predjedi do sladice, uredi-
li pa so tudi štiri nove sobe, 
ki so jih – v skladu z imenom 
Kunst, kar v nemščini pomeni 
umetnost – posvetili eni od vej 
umetnosti: glasbi (z Nušo De
renda), slikarstvu (z Jožetom 
Marinčem), filmski umetnosti 
(z Damjanom Kozoletom) in 
gledališču (s Slavkom Cerja-
kom). »Nismo želeli narediti 
spominskih sob, ampak sob, s 
katerimi izražamo njihovo živ-
ljenje, da v njih začutiš njiho-
vo energijo,« je poudaril Kunst.

Cilj: edinstveno turistično 
doživetje

Za konec je Ana Jurečič Mar
tinčič z RRA Posavje podrob-
neje predstavila projekt 

e-Gradovi Posavja, ki traja od 
lanskega julija do sredine le-
tošnjega oktobra, vanj pa sta 
poleg že omenjenih objek-
tov vključeni še grajski raz-
valini Svibno in Kunšperk. Z 
digitalizacijo, ki jo izvaja pod-
jetje Arctur Računalniški in-
ženiring d.o.o. iz Nove Gorice, 
bodo naredili 3D-modele gra-
dov Brežice in Rajhenburg ter 
nekdanjega kostanjeviškega 
samostana, 3D-rekonstrukci-
je obeh omenjenih grajskih 
razvalin, 360-stopinjske vi-
deoposnetke gradov in razvi-
li spletno aplikacijo, s pomoč-
jo katere bo vse to na ogled, v 
Termah Čatež pa bodo uredi-
li interpretacijsko sobo, v ka-
teri bodo poskušali njihove 
obiskovalce navdušiti za fizič-
ni obisk gradov. V okviru pro-
jekta razvijajo tudi edinstveno 
petzvezdično doživetje v pove-
zavi z gradovi.

V razpravi je bilo omenjeno, 
da je v Posavju še več gradov, 
ki niso vključeni v projekt: le-
skovški Šrajbarski turn, ki raz-
pada in kliče po obnovi, prav 
tako grad Bizeljsko, pa obnov-
ljen, a prazen grad Pišece, ter 
bolj uspešen primer gradu 
Raka, ki je v zasebni lasti.

 Peter Pavlovič

Projekt e-Gradovi Posavja je podrobneje predstavila Ana 
Jurečič Martinčič z RRA Posavje.

LJUBLJANA – Na seji Državnega zbora 22. marca je poslanec 
Dušan Šiško (SNS) ministru za kulturo postavil vprašanje 
v zvezi z usodo propadajočega gradu Šrajbarski turn v Le
skovcu pri Krškem.

Šiško je v uvodu dejal, da so gradovi res dolgotrajne stavbe, am-
pak samo, če kdo v njih živi in jih vzdržuje, sicer hitro propadejo. 
Ravno to se vrsto let dogaja z gradom Šrajbarski turn v Leskov-
cu pri Krškem, ki je eden izmed 33 gradov ali dvorcev, ki so bili 
razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. Do zadnje 
namere za njegovo obnovo je prišlo leta 2007, ko je Občina Kr-
ško obnovo gradu Šrajbarski turn uvrstila v enega izmed sklenje-
nih protokolov z državo na račun umeščanja odlagališča NSRAO 
na območju Vrbine, vendar dogovor ni bil realiziran. Poslanec je 
ministra spomnil, da je bil na položaju ministra tudi tedaj in ga 
vprašal, ali bo država res pustila, da ta kulturni in arhitektonski 
biser še naprej propada ali bo končno začela uresničevati pro-
tokol, v katerem se je pred 14 leti obvezala za njegovo obnovo.
Dr. Vasko Simoniti je odgovoril, da se ministrstvo problema za-
veda in da je grad treba tako ali drugače vzeti v okrilje, zato je leta 
2018 naročilo preiskavo o materialno-tehničnem stanju strešne 
konstrukcije in posnetek obstoječega stanja strehe. Novembra 
2020 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumen-
tacije za sanacijo strehe in strešne konstrukcije, ki je predvidena 
leta 2022 in 2023. Po ovrednotenju kulturnih spomenikov leta 
2009 je bila dopuščena možnost, da pride do prodaje ali vsaj do 
koncesije, kar pa žal ni bilo doseženo.
»Temeljni problem pri teh obnovah je, da okolje, v katerem tak 
objekt stoji, torej občina in širša okolica, dejansko ponudi vsebi-
ne, ki bi zagotavljale možnost po obnovi, da taka zgradba živi vsaj 
s pozitivno ničlo, če rečem v gospodarskem žargonu. In potem 
tudi naklonjenosti države ne manjka,« je povedal minister in pri 
tem ni pozabil omeniti, da je bil v Posavju že obnovljen grad Pi-
šece, za katerega so bile predvidene razne vsebine, a je vse pad-
lo v vodo in grad stoji prazen.
A poslanec Šiško je vztrajal, da je za grad obstajal gospodarski in-
teres in opozoril, da je država obljubila v reševanje gradu vklju-
čiti prostorske potrebe agencije ARAO: »Že na prejšnji seji ste 
slišali ministra Vizjaka, ko mi je obljubil selitev sedeža ARAO v 
Krško. Žal se usoda reševanja Šrajbarskega turna vleče prav tako 
zelo počasi kot gradnja odlagališča NSRAO in ker država ni že-
lela ali uspela poskrbeti za njegovo obnovo, je očitno ta prilož-
nost za zdaj zamujena …«  B. M.

Minister vrača žogico občini
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Maruša in Maša Zelič, Sevnica: Sva sestrici 
dvojčiči in imava radi knjige. V vrtcu sva sode-
lovali pri Bralni znački in sedaj jo imava tudi 

v prvem ra-
zredu. Vsaka 
mora prebra-
ti štiri knjige 
in eno pesmi-
co. Ker še ne 
poznava vseh 
črk, nama be-

reta ati in mami, midve pa poslušava in potem 
skušava sami brati. Knjigico neseva v šolo in 
učiteljici poveva, kaj piše v njej. Zelo nama je 
všeč pravljica o mačku Muriju. Včeraj nama je 
ati prebral pravljico o zvezdici Zaspanki, danes 
nama bo mami o Larini zvezdici. Ja, tudi Rde-
ča kapica je lepa, ampak volk ni prijazen, ker 
požre Rdečo kapico in babico. Sneguljčica ima 
prijatelje palčke, palčki so prijazni. V knjižni-
ci je lepo, ker imajo veliko knjig in si jih lahko 
izposodimo.

Lovro Kožar, Velike Malence: Branje mi za-
sede veliko prostega časa, berem zato, ker si 

zelo rad pridobivam nove in-
formacije. To mi tudi zelo po-
maga pri šoli in učenju, ker 
berem tudi knjige o nara-
voslovju, matematiki ali pa 
o elek troniki, zato se v šol-
ski knjižnici počutim že kar 

domače. Najraje berem znanstvenofantastič-
ne knjige, zbirko Harryja Potterja sem preb-
ral petkrat. Včlanjen sem v krško, brežiško, 
osnovnošolsko knjižnico in posavsko potujo-
čo knjižnico. Na mesec preberem približno 15 
knjig ali več.

Samo Lajkovič, Črešnjice pri Cerkljah: Najra-
je berem knjige o živalih, njihovem obnašanju 
in tem, kaj zmorejo. Rad preberem tudi kakšen 

strip, predvsem tiste starejše 
stripe, doma jih imamo še kar 
nekaj. Berem različno, včasih 
vsak večer, včasih vsak drugi, 
čez vikend pa zagotovo. Be-
rem predvsem zato, da si pri-
dobim nova znanja in izvem 

kaj novega, v knjigah se najde veliko stvari, ki 
jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju.

Luka Pšeničnik, Brežice: Po navadi berem 
dvakrat na teden, najraje vzamem v roke knji-
ge o Harryju Potterju, ki me res zelo pritegne-
jo. Berem predvsem zato, da si ustvarim svo-
jo zgodbo, pa seveda tudi zaradi šole. Branje je 
priporočljivo, saj si z njim širimo obzorja ter iz-
vemo marsikaj novega in koristnega.

Tomaž Zupančič, Senovo: Rad berem, pred-
vsem Harryja Potterja in podobne fantazij-

ske knjige, tudi ljubezenske 
romane, pa knjige Ivana Siv-
ca … Branje me sprošča, pred 
spanjem vedno vzamem v 
roke knjigo. Sodelujem tudi 
v bralni znački Peter Klepec, 
ki jo imamo na šoli, kjer nas 

spodbujajo k branju, všeč mi je bilo tudi, ko 
smo hodili v Valvasorjevo knjižnico, a zdaj žal 
ne smemo.  

Beqir Veselaj, Krško: Tudi jaz rad berem, tako 
novice kot knjige, zlasti zve-
čer pred spanjem. Rad imam 
knjige o Frančku, pa Harryju 
Potterju in podobne, pred-
vsem pustolovske in fanta-
zijske, berem tudi za bralno 
značko Peter Klepec, k čemur 

nas spodbujajo v šoli. Z branjem spoznaš veli-
ko novih stvari in se naučiš tistega, česar se si-
cer ne bi. 031 787 900 | info@kerlet.si

keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

Kot pravi knjižničarka na mla-
dinskem oddelku Valvasorje-
ve knjižnice Krško Renata 
Komatar, je zelo pomembno, 
da otroci berejo in da jih k 
temu spodbujamo že od naj-

zgodnejših otroških let. Opa-
ža, da mlajši večinoma izbira-
jo knjige vizualno oz. z očmi, 
torej knjige, ki jih pritegne-
jo s svojim videzom. »Menim, 
da mlajši otroci, otroci prve 
triade, berejo veliko. Pri iz-
biri  knjige jim veliko pome-
ni ilustracija. Posegajo tako 
po slovenskih kot tujih avtor-
jih. Od slovenskih bi izposta-
vila Anjo Štefan, Deso Muck, 
Andreja Rozmana Rozo; od 
tujih pa Christino M. Butler, 
Owena Harta, klasika Hansa 
Christiana Andersena in brata 
Grimm,« pojasnjuje. Z leti za-
nimanje za knjigo in branje po 
njenih opažanjih malce upade, 
a vseeno tisti, ki berejo, veči-

Branje razvija domišljijski svet in besedni zaklad
POSAVJE – Jutri, 2. aprila, bomo obeležili mednarodni dan knjig za otroke, ki ga je leta 1966 v Ljubljani razglasila Mednarodna zveza za mladinsko književnost 
(IBBY). Koliko in kaj otroci in mladi danes berejo, katere vsebine in avtorji jih najbolj pritegnejo, kako se je njihov okus spremenil skozi leta? Na ta vprašanja 
smo skušali najti odgovore s pomočjo posavskih knjižničark in nekaterih mladih bralcev.

noma segajo po kvalitetnih 
knjigah, pri čemer si lahko 
pomagajo s seznami kvalite-
tne literature ali s preprostim 
nasvetom knjižničarke. »Mla-
di segajo po knjigah s pustolo-
vsko vsebino, kot je na primer 
zbirka ’Zvesti prijatelji’ Bog
dana Novaka; zbirka ’5 prija-
teljev’ Enid Blyton itd; berejo 
tudi mladinske kriminalke, na 
primer roman Igorja Karlov
ška ’Preživetje’, roman Karen 
M. McManus ’Eden od nas je 
naslednji’, a tudi znanstveno 
fantastiko, priljubljen avtor je 
Ness Patrick; berejo tudi knji-
ge z najstniško vsebino, tako 
so med največkrat izposojeni-
mi knjige Janje Vidmar, Nata
še Konc Lorenzutti, Jacqueli
ne Wilson in nekatere druge. 
Vedno aktualni so mladinski 
problemski romani. Tu bi iz-
postavila roman Vinka Mo
derndorferja ’Kit na plaži’ in 
roman Johna Greena ’Krive 
so zvezde’. Radi posegajo tudi 
po knjigah z zabavno, humor-
no vsebino, takšne so knjige 
Davida Walliamsa pa zbir-
ka ’Dnevnik nabritega mulca’ 
Jeffa Kinneya; veliko mladih 
bralcev zelo uživa tudi ob bra-
nju stripov, kot sta Asterix in 
stripi Mikija Mustra,« našteva 
Komatarjeva.

Odrasli smo zgled 
mlajšim bralcem 

Višja bibliotekarka v Knjižni-

ci Sevnica Anica Ganc pouda-
ri, da je produkcija otroških 
knjig v zadnjih letih skokovito 
narasla, kar otrokom omogoča 
večjo možnost izbire. Mlajši se 
v veliki meri odločajo za tiste 

slikanice, ki imajo privlačne in 
tople ilustracije ali za slikanice 
že poznanih, klasičnih ali pri-
ljubljenih avtorjev. Malo sta-
rejši otroci imajo raje novejšo, 
pogosto tudi barvito/ilustrira-
no produkcijo, še posebej hu-
morne zgodbe in zgodbe v stri-
pu. »Se mi pa zdi, da imajo pri 
izbiri starši pomembno vlogo 
usmerjanja kot tudi mi, knji-
žničarji, ki z različnimi bralni-
mi dejavnostmi otrokom pred-
stavljamo kakovostno otroško 
in mladinsko literaturo,« po-
jasni vlogo odraslih in nada-
ljuje, da je na eni strani oza-
veščenost o pomenu branja 
veliko večja kot pred leti, po 
drugi strani pa imajo, sploh na 

mlade, zelo velik vpliv sodob-
ni mediji in družbena omrež-
ja, ki predstavljajo »hitrejši« 
užitek kot je branje. »Menim, 
da je tudi pri branju zgled tis-
ti, ki v največji meri pripomore 
k izoblikovanju prioritet otro-
ka, to je odrasla oseba, ki vsak 
dan nekaj svojega časa nameni 
branju. Bodimo odrasli dober 
zgled mlajši generaciji, tudi z 
branjem kakovostnih knjig. Le-
-teh je na knjižnih policah po-
savskih knjižnic dovolj tako 
za mlajše kot starejše bral-
ce. Branje razvija domišljijski 
svet, širi besedni zaklad, omo-
goča pridobivanje novih znanj 
in spoznanj ter še marsičesa 
drugega,« zaključi Gančeva.

Iskati nove poti do bralcev

Tudi bibliotekarka na mladin-
skem oddelku v Knjižnici Bre-
žice Andreja Dvornik pravi, 
da najmlajši bralci in njihovi 
starši izbirajo gradivo z všeč-
nimi ilustracijami in potem 
dela znanih avtorjev. Malo sta-
rejši mladi bralci pogosto po-
sežejo po literaturi, ki so jim 
priporočili prijatelji. »Opažam, 
da se bralci ob vračilu dobre 

knjige pozanimajo, kaj podob-
nega bi jim še priporočili,« ob 
tem dodaja. Po njenih besedah 
so ob poplavi vsebin na druž-
benih omrežjih knjižne vsebi-
ne res izgubile poglaviten po-
men, »a tisti, ki so v otroštvu 
vzljubili knjigo, jim ta ostane 
ali pa se čez nekaj let ponov-
no zbudi ljubezen do branja ti-
skane knjige«. Meni, da so vsi 
mediji priročni pri promociji 

branja, saj se po njenem mla-
di tu hitreje srečajo s knjižni-
mi predlogi in namigi za bra-
nje. »V poplavi vseh možnosti 
je treba iskati poti do bralcev, 
promocija branja na spletu 
ima nedvomno več možnos-
ti za uspeh. Knjižničarji in vsi 
ostali, ki promoviramo branje, 
moramo iskati poti do mladih 
in knjigo širiti med ljudi,« na 
koncu še navaja Dvornikova.

Pa zaključimo z mislijo Koma-

tarjeve: »Dragi mladi bralci, 
berite, berite, berite … Časi so 
res drugačni, knjige pa ostaja-
jo iste. Naj vam služijo kot vir 
pridobivanja znanja, hkrati pa 
se ob prijetni zgodbi, lepi pe-
smi sprostite in počutite dob-
ro! Vabljeni v knjižnico. Z ve-
seljem vam bomo pomagali 
poiskati kakšno navdihujočo 
zgodbo, zanimivo knjigo ...« 

 P. Pavlovič, 
 R. Retelj, S. Radi

Renata Komatar Anica Ganc

Andreja Dvornik

Praznovanje mednarodnega dneva knjig za otroke, s katerim 
želimo spodbujati ljubezen do branja in mladinskih knjig, je 
predlagala Jella Lepman, soustanoviteljica Mednarodne zve-
ze za mladinsko književnost (IBBY), praznujemo pa ga 2. apri-
la – na rojstni dan znamenitega pravljičarja Hansa Christiana 
Andersena. Letošnjo poslanico Glasba besed je napisala Mar
garita Engle, ilustriral pa Roger Mello, prejemnik nagrade 
Hansa Christiana Andersena. V slovenščino je poslanico pre-
vedla Nada Marija Grošelj.

GLASBA BESED

Ko beremo, zrastejo duhu peruti.
Ko pišemo, nam zapojejo prsti.

Besede so bobni in flavte na listu,
so ptič, ki se s pesmijo vzpenja, in slon, ki trobenta,
so reka, ki teče, in slap, ki teleba,
metulj, ki zakroži
visoko na nebu!

Besede nas vabijo k plesu –
ritmi in rime, utripi srca,
peket in prhut, stare in nove povesti,
take izmišljene, take resnične.

Kadar si udobno ugnezden doma
ali čez meje drviš proti novim deželam
in tujim jezikom, so zgodbe in pesmi
vse tvoje.

Kadar delimo besede drug z drugim, glasovi
postanejo glasba prihodnosti,
mir, prijateljstvo, radost:
melodija, 
ki upa.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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LASTINE PRI SROMLJAH – 2. marca so pri spomeniku na Lasti-
nah pri Sromljah spomin na pobite rodoljube tudi letos, upošte-
vajoč zaščitne ukrepe proti koronavirusu, počastili svojci pobi-
tih ter člani Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, ki so ob 
prisotnosti praporščakov krajevnih organizacij Sromlje, Pišece 
in Kozjanskega odreda ter recitatorke Jožice Stajić izvedli kratko 
komemoracijo v spomin na tragedijo in opomin današnjim rodo-
vom, da nikoli ne dopustijo povratek nacifašistične strahovlade 
in narodnega izdajalstva, je sporočil predsednik ZBV NOB Bre-
žice Stane Preskar in v nadaljevanju opisal takratna zločinska 
dejanja. »Na drugi marčevski dan pred 76 leti so pripadniki nem-
škega okupatorja ob pomoči izdajalca na Lastinah pri Sromljah 
in v bližnjem zaselku Suhadol pri Blatnem storili enega najhuj-
ših vojnih zločinov na Štajerskem med drugo svetovno vojno. Na 
Zagmajstrovi domačiji v Suhadolu in v Zarnikovi viničariji na La-
stinah so pobili ali žive zmetali v ogenj skupaj 12 ljudi, med nji-
mi 15-letnega otroka in še enega nerojenega. Med pobitima sta 
bila tudi dva borca Kozjanskega odreda, ki sta bila pri družini 
Petan na nekajurnem oddihu, ter aktivistka odreda Antonija Za-
gmajster. Ustrelili so še Zagmajstrovo deklico Nadico in 11-letne-
ga fantiča Ivana Liparja, ki je med begom v rokah nesel majhne-
ga bratca, pa ga je zadela krogla in je tako kot Nadica umrl nekaj 
dni kasneje. Naslednji dan so ustrelili še predsednika gospodar-
ske komisije narodnoosvobodilnega odbora Sromlje Ivana Slo-
pška. Do tal so požgali tudi obe domačiji,« je takratne žalostne 
dogodke nanizal Preskar.  R. R., vir: S. Preskar

Spomin na pobite rodoljube

Polaganje venca pri spomeniku na Lastinah

Večina stanovanj je namreč že 
»rezerviranih« za zainteresi-
rane najemnike. 18. marca, ko 
so objekt z oskrbovanimi sta-
novanji ob krajši slovesnosti 
predali namenu krški župan 
mag. Miran Stanko, pred-
sednik uprave družbe Kos-
tak Miljenko Muha in direk-
tor Stanovanjskega sklada RS 
mag. Črtomir Remec, je bilo 
namreč oddanih že 24 od 29 
stanovanj, namenjenim ose-
bam od 65. leta starosti dalje, 
ki še živijo samostojno oz. lah-
ko skrbijo za svoje gospodinj-
stvo. Seveda bodo te lahko v 

skladu z željami ali po potrebi 
proti plačilu koristile tudi sto-
ritve iz bližnjega Doma starej-
ših občanov Krško (pranje, li-
kanje, prehrana ipd.)

Miljenko Muha je ob otvoritvi 
novogradnje, ki se nahaja v ne-
posredni bližini že obstoječega 
objekta s 23 oskrbovanimi sta-
novanji, izrazil zadovoljstvo, 
da so kljub zahtevnim pogo-
jem gradnje v času epidemije 
covid-19 uspeli 2,7 mio evrov 
vredno investicijo v celoti re-
alizirati v slabem letu dni, saj 
je med pridobljenima grad-
benim in uporabnim dovolje-
njem minilo zgolj enajst me-
secev. Objekt so projektirali v 
Kostakovi hčerinski firmi Kos-

Leskovška 35 že skoraj polna
KRŠKO – Po otvoritvi novozgrajenega objekta z oskrbovanimi stanovanji na Leskovški cesti v Krškem je 
Občina Krško kot najemodajalec in upravljavec objekta v preteklem tednu že pozvala najemnike k vplačilu 
varščin, temu pa bo sledil podpis najemnih pogodb. Prvi stanovalci se bodo tako vselili že v aprilu. 

tak GIP, vanj pa umestili  29 
stanovanj velikosti od 45 do 70 
kvadratnih metrov. Vsa stano-
vanja so opremljena s SOS-sti-
kali in prilagojena gibalno ovi-
ranim osebam, dve stanovanji 
sta v celoti opremljeni za gibal-
no ovirane osebe z invalidski-
mi vozički, sicer pa je zasno-
va vseh stanovanj takšna, da 
jih je mogoče tudi naknadno 
opremiti za invalidne osebe. V 
kletni etaži se nahaja skupen 
prostor za druženje stanoval-
cev s čajno kuhinjo, v pritlič-
ju pa je za še vedno rekreativ-
no aktivne občane urejena tudi 

kolesarnica. Etaže so poveza-
ne tako z dvigalom kot stopniš-
čem, vsako stanovanje je opre-
mljeno s kuhinjo in kopalnico, 
bivalni in spalni del stanovanja 
pa si bodo stanovalci opremi-
li po svojih željah in potrebah. 
Mag. Črtomir Remec, direktor 
Stanovanjskega sklada RS, je k 
temu dodal, da je sklad za inve-
sticijo v Krškem prispeval 1,34 
mio evrov. Pred tem so v po-
zni jeseni 2019 namenu pre-
dali 15 oskrbovanih stanovanj 
v Mestni občini Velenje, tre-
nutno financirajo izgradnjo 
30 oskrbovanih stanovanj v 
občini Šmarje pri Jelšah in 14 
stanovanj v Mestni občini Ce-
lje, sicer pa imajo trenutno na 
območju države v lasti skup-

no 76 oskrbovanih stanovanj. 
Krajšo otvoritveno slovesnost, 
ki se jo je med drugimi udeležil 
tudi poslanec v DZ RS Dušan 
Šiško, je povezovala Klavdija 
Mirt, z igranjem na citre pa po-
pestrila Anita Veršec.

Še dnevni center in 
stanovanjska skupnost

Kot je povedal župan občine 
mag. Miran Stanko, bodo naje-
mnine stanovanj na Leskovški 
cesti 35, odvisno od velikosti 
stanovanja, znašale med dob-
rih 180 za enosobna in 282 
evrov na mesec za dvosobna 
stanovanja, občina pa bo tako 
svojih 14 lastniških stanovanj 
kot 15 stanovanj v lasti Stano-
vanjskega sklada RS oddaja-
la prosilcem preko javnih raz-
pisov in bila tudi upravljavec 
objekta. Na občini s tem sle-
dijo cilju, da skozi stanovanj-
sko politiko zvišujejo število 
razpoložljivih bivanjskih enot 
za starostnike izven instituci-
onalnega varstva, naj si gre v 
obliki navedenih oskrbovanih 
stanovanj, t. i. gospodinjske ali 
stanovanjske skupnosti, traj-
ne ali začasne oskrbe v dnev-
nih centrih, v obliki celodnev-
ne ali delne oskrbe idr. 

Občina Krško je v minulem 
letu zaključila tudi ureditev 
dnevnega centra za starejše na 
Vidmu. Ta bo, kot nam je pove-
dala Ani Nuša Masnik, direk-
torica krškega Doma starejših 
občanov, pod okriljem kate-
rega bo deloval dnevni cen-
ter, lahko že kmalu v dnevno 
varstvo sprejel starejše upo-
rabnike z demenco, ki bodo 
v centru nastanjeni v času, ko 
so njihovi svojci v službi ali 
imajo druge obveznosti. Po-
leg tega bo v tem mesecu ob-
javljen tudi razpis za zapol-
nitev stanovanj v prav tako v 
lanskem letu zgrajeni stano-
vanjski skupnosti za starejše 
na Resi. Po besedah direktor-
ja družbe Rudar Senovo Gora
na Udovča bo starostnikom v 
objektu na Sremiški cesti, ki je 
že opremljen, poleg skupnih 
prostorov na voljo šest indivi-
dualnih sob ter dve, ki po kva-
draturi omogočata nastani-
tev zakoncev. Zainteresirane 
starejše občane bo po njihovi 
prijavi na razpis komisija po-
vabila na razgovor in v nada-
ljevanju med njimi pripravila 
izbor tistih, ki bodo po njiho-
vem mnenju lahko najbolje bi-
vali pod skupno streho. 
 Bojana Mavsar

Po prerezu otvoritvenega traku (z leve): mag. Črtomir Remec, 
mag. Miran Stanko in Miljenko Muha

Pogled (levo) na stanovanjsko skupnost za starejše, v drugem 
delu objekta se nahajajo tržna stanovanja v najemu, saj je 
objekt po strukturi stanovalcev zasnovan večgeneracijsko.  

Medtem ko bo obnova ce-
stnega telesa financirana z 
državnimi sredstvi, bo obči-
na financirala vzporedno po-
tekajočo obnovo pločnikov, 
javne razsvetljave in posege 
v komunalno infrastrukturo, 
je povedal župan mag. Miran 
Stanko. Investicija bo raz-
deljena v tri izvedbene faze, 
prvo, rekonstrukcijo najbolj 
poškodovanega odseka CKŽ 
od osrednjega (starega) kr-
škega mosta do odcepa za po-
kopališče pa bodo pričeli izva-
jati in ob ugodnih vremenskih 
pogojih predvidoma tudi do-
končali še v tem letu. V sklopu 
obnove bo ukinjeno semafori-
zirano križišče pri stadionu in 
to nadomeščeno s krožiščem, 

Še letos začetek obnove CKŽ
KRŠKO – Še pred prekategorizacijo državne ceste skozi Krško v občinsko bo ta v dogovoru med Občino Krško 
in Direkcijo za infrastrukturo obnovljena. Rekonstrukcija Ceste krških žrtev, v preteklosti zelo obremenjene 
s tovornim prometom ob umeščanju investicij državnega pomena v prostor, bo potekala v treh fazah.

novo krožišče bo urejeno tudi 
pri odcepu za pokopališče, 

samo cestišče pa bo na račun 
ureditve kolesarske steze zo-

žano za okvirno pol metra. V 
letu 2022 bo sledila 2. faza 
obnove, ki bo zajemala odsek 
od pokopališča do nakupo-
valnega centra; v zvezi s tem 
odsekom sicer še ni doreče-
na ureditev obstoječih sema-
foriziranih križišč ali njihova 
preureditev v krožišča, med-
tem ko bo v zadnji fazi obno-
ve deležen najmanj poškodo-
van odsek skozi mesto, to je od 
krožišča pri HE Krško do krož-
išča starega mostu. Po zaklju-
čeni rekonstrukciji ceste bo ta 
tudi prekategorizirana, tovor-
ni promet, razen dostave, pa 
v celoti preusmerjen na ob-
voznico Žadovinek–HE Krško. 

 B. Mavsar

Pri stadionu bo namesto križišča urejeno krožišče (foto: P. P.).

LJUBLJANA, SELA PRI DOBOVI – Vlada RS je na dopisni seji 19. 
marca ponovno za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na 
Ministrstvu za javno upravo imenovala Tomislava Jurmana iz 
Sel pri Dobovi. Jurman je bil v 13. (Šarčevi) vladi višji svetovalec 
v kabinetu ministrice za delo, družino in socialne zadeve Kseni
je Klampfer, nakar ga je Janševa vlada z 18. marcem 2020 ime-
novala za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu 
za javno upravo. 19. 3. je njegovo imenovanje za v. d. generalne-
ga sekretarja potrdila še enkrat za obdobje šestih mesecev, to je 
do 19. 9. 2021 oziroma do imenovanja generalnega sekretarja 
po predhodno izvedenem javnem natečaju. 
 B. M./vir: Vlada RS

Jurman vnovič v. d.
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Na OŠ Ane Gale izvajajo pri-
lagojen program dveletne 
osnovne šole z nižjim izobraz-
benim standardom, v katerem 
imajo tri kombinirane oddel-
ke, ter poseben program vzgo-
je in izobraževanja, kjer ima-
jo dva kombinirana oddelka. 
Učenke in učence v šolo vpi-
sujejo na podlagi odločb Za-
voda za šolstvo ter otroke, ki 
so dolgotrajno bolni, imajo te-
žave na področju čustvovanja, 

motnjo avtističnega spektra, 
lažjo, zmerno ali težjo motnjo 
v duševnem razvoju in podob-
no. V šolskem letu 2020/2021 
šolo obiskuje 31 otrok iz ob-
čin Sevnica, Škocjan in Rade-
če, zaposlenih je 25 strokovnih 
delavk in delavcev, a pogoji za 
delo niso najboljši, saj stav-
ba ni bila grajena za potrebe 
vzgoje in izobraževanja. Po 
kvadraturi je objekt premaj-
hen, saj obsega okrog 600 m2, 
potrebovali bi vsaj 1500 m2, 
poleg tega je v objektu veliko 
arhitekturnih ovir – stopnice, 
preozka vrata, dvignjeni pra-
govi, preozki hodniki, strop v 
jedilnici je nižji od dveh me-
trov, ni dvigala in tako otroci, 
ki hoje po stopnicah ne zmo-
rejo, preživijo celoten šolski 
dan v istem prostoru, v kate-
rem poteka nega, prehrana in 
pouk. Šola nima svojega zuna-
njega šolskega igrišča in pred 
šolo ni avtobusne postaje, zato 

Prostorska stiska OŠ Ane Gale
SEVNICA – Osnovna šola Ane Gale, ki jo obiskujejo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, se že dalj 
časa sooča s prostorsko stisko in neprimerno ureditvijo za gibalno ovirane osebe, saj gre za meščansko 
vilo, ki je bila najprej predelana v zdravstveni dom, nato v šolo. Z dozidavo sevniške enote vrtca Kekec bi 
lahko del prostorov uredili v sodobne učilnice. 

občina financira spremstvo ot-
rok do avtobusne postaje pri 
OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Star in neprimeren objekt

V stari meščanski stavbi, ki 
je od leta 1973 samostojna 
osnovna šola s prilagojenim 
programom, je pet matičnih 
učilnic, manjkajo pa speciali-
zirane učilnice za pouk gospo-
dinjstva, tehnike in tehnologi-

je, računalništva ter prostori 
za nego in sanitarije za invali-
de. Telovadnica je premajhna 
– meri 40 m2; svetovalna služ-
ba in knjižnica sta v istem pro-
storu; ravnatelj nima lastne 
pisarne in prav tako ne tajni-
štvo; v stavbi ni ustreznega 
prostora za izvajanje terapev-
tskih obravnav ... »Po normati-
vu smo dolžni imeti v skupini 
do 12 otrok, vendar to zaradi 
majhnosti razredov ni mogo-
če. Trenutno ima največji ra-
zred sedem otrok, ki prebi-
vajo na prostoru, velikem 20 
m2. Zavedati se moramo tudi, 
da gibalno ovirani otroci pot-
rebujejo več prostora in z ele-
ktričnimi vozički ne morejo v 
razred, saj so razredi preoz-
ki. V zadnjih letih smo nakupi-
li veliko računalniške opreme, 
ki jo je financirala ali sofinan-
cirala država, a projektorjev 
ne moremo ustrezno pritrdi-
ti na strop, saj ti lahko skupaj 

z nosilcem padejo s stropa ...« 
opisuje stanje ravnatelj Gre
gor Pirš.

Objekt, ki je razporejen v tri 
etaže (klet, pritličje in prvo 
nadstropje), je tudi energet-
sko precej potraten, saj v pre-
teklosti, razen prenove strehe 
in zamenjave oken pred dese-
tletji ter sanacije tal pred tremi 
leti, ni bil deležen večjih pose-
gov in zob časa se že pošteno 
kaže – tudi na zunanjem ovoju 
stavbe, ki je lesen in že vidno 
odpada. Ena od večjih težav so 
še inštalacije. Stare svinčene 
kanalizacijske in vodovodne 
cevi so postale porozne – ce-
lotna sanacija vodovodnih cevi 
in kanalizacijske napeljave je 
ocenjena na 50.000 evrov, ven-
dar bi bila cena zaradi slabega 
stanja zidov, zagotovo še višja. 

Računajo na državna sredstva

Občina Sevnica, ki je seznanje-
na s prostorskimi in ostalimi 
težavami OŠ Ane Gale, načrtuje 
obnovo, dozidavo in nadzida-
vo obstoječe enote vrtca Kekec 
pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
Obnovljene in nove prostore 
bi namenila učilnicam, a hkra-
ti bi v objektu ohranili dva od-
delka vrtca prvega starostne-
ga obdobja. Načrtovan projekt 
je občina prijavila na javni raz-
pis za sofinanciranje investicij 
v vrtcih in osnovnem šolstvu v 

Republiki Sloveniji v proračun-
skem obdobju 2021–2024, ki 
ga je objavilo Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport. 
»Začetek projekta je odvisen 
od odobritve vloge na javnem 
razpisu, finančnih možnosti 
občinskega proračuna in po-
trditve projekta na občinskem 
svetu,« je sporočilo vodstvo 
sevniške občine, medtem ko 
vodstvo osnovne šole, ki nosi 
ime po ustanoviteljici in prvi 
učiteljici otrok s posebnimi po-
trebami v sevniški občini Ani 
Gale, veseli, da je ustanovitelj 
našel dobro in učinkovito re-
šitev, ki bo vsem deležnikom 
omogočila boljše in lažje živ-
ljenje. »Obnova in dogradnja 
stavbe vrtca za potrebe šole je 
načrtovana racionalno, v njej 
ni ničesar, česar ne bi potrebo-
vali. Z njo bodo izpolnjeni po-
goji za nadaljnji razvoj storitev 
našega zavoda,« meni ravna-
telj in doda, da podatki kaže-
jo, da se število vpisanih otrok 
v osnovne šole s prilagojenim 
programom povečuje, a ne gle-
de na to, ali bo v šolo vpisano 
veliko ali malo otrok, si učenke 
in učenci s posebnimi potreba-
mi zaslužijo enako kakovostno 
obravnavno kakor njihovi vr-
stniki v rednih osnovnih šolah. 
»Naš cilj je, da našo šolo zapus-
tijo sprejeti in srečni,« sogo-
vornik zaključi pogovor. 

 Smilja Radi

OŠ Ane Gale se sooča s prostorsko stisko, vlažnimi prostori in …

... arhitekturnimi ovirami, kot je na primer stopnišče.

KRMELJ – Prostori Zdra
vstvene postaje Krmelj, ki je 
dislocirana enota Zdravstve
nega doma Sevnica, postaja
jo premajhni, zato potekajo 
dogovori o nakupu zemljišča 
za dogradnjo stavbe, s čimer 
bi pridobili dodatne ambu
lantne prostore.

»Krajanke in krajani si želimo 
večjo zdravstveno postajo že 
dalj časa, kajti njeno delovanje 
je pomemben dejavnik v sa-
mem kraju in na širšem obmo-
čju Mirnske doline. Krmeljska 
zdravstvena postaja bi morala 
imeti vsaj dva splošna zdravni-
ka, zaposlena za poln delovni 
čas, ki bi lahko uskladila delo 

tudi v času letnih dopustov, 
saj se zgodi, da je ambulanta 
zaradi koriščenja letnega do-
pusta zaprta, a bolezen, kot 
vemo, ne pozna brezskrbnih 

dopustniških 
dni. Dobrodo-
šla bi bila tudi 
zaposlitev pe-
diatra, vsaj za 
polovični de-
lovni čas, ter 
občasna priso-
tnost logope-
da. Prek sto ot-
rok je v dveh 
vrtcih in več 
kot 350 otrok 
v treh osnov-
nih šolah – v 

Krmelju, Šentjanžu in Tržišču. 
Za starše bi bil obisk otroškega 
zdravnika z bolnim otrokom v 
prostorih zdravstvene postaje 
logistično manj naporen,« ute-

meljuje potrebo po dogradnji 
predsednica KS Krmelj Kle
mentina Žvar. 

Občina Sevnica je že začela s 
pridobivanjem zemljišča. Tre-
nutno potekajo dogovori s ste-
čajnim upraviteljem podjetja 
Inkos Krmelj, ki je lastnik dela 
zemljišča, na katerem bi pote-
kala dozidava objekta. »Gre za 
lastnino iz stečajne mase,« po-
jasnjuje vodstvo sevniške ob-
čine in dodaja, da bo treba po 
pridobitvi zemljišča za grad-
njo pripraviti projektno doku-
mentacijo, pridobiti gradbeno 
dovoljenje, tako da rok začet-
ka del še ni znan. 
 Smilja Radi

Zdravstveno postajo bodo širili

V načrtu je dogradnja ZP Krmelj, v kateri ima 
svoje prostore tudi lekarna. 

V soboto, 27. marca, je na celotnem območju občine Radeče pote-
kala tradicionalna čistilna akcija. Ker je bila to tudi delovna sobota 
za radeške osnovnošolce, smo bili organizatorji – Občina Radeče in 
Turistično društvo Radeče – izjemno veseli sodelovanja tudi s stra-
ni šole. Učenci so se po skupinah oz. mehurčkih sprehodili po uli-
cah in okoliških poteh ter po vnaprej dogovorjenih trasah pobirali 
smeti. Nad pričakovanji je bil tudi odziv s strani nekaterih društev, 
dober odziv pa je bil tudi v okoliških krajevnih skupnostih Vrhovo, 
Jagnjenica in Svibno. Skupno je bilo na akcijo poleg šole prijavlje-
nih še blizu 180 občanov. 
Ker lansko leto zaradi epidemije čistilna akcija ni bila izvedena, se 
je to poznalo tudi pri večjih količinah zbranih odpadkov. Žal pa ved-
no znova opažamo, da kljub ozaveščanju ljudje še vedno skozi okno 
avtomobila v naravo brezskrbno mečejo lončke, plastenke in plo-
čevinke. Ni odveč ponovno opozorilo, da se odpadki odlagajo v za 
to namenjene koše in vrečke za smeti. In ko se vozite po naši čudo-
viti deželi in popijete svojo najljubšo kavo ali osvežilno pijačo, em-
balaže ne odvrzite v naravo, da jo neokrnjeno ohranimo za vse, ki 
pridejo za nami. 
Vsem, ki ste sodelovali na čistilni akciji, in vsem, ki za čisto okolico 
skrbite vsak dan, se najlepše zahvaljujemo.
 Foto: PGD Radeče

Stanislav Zajec prejemnik Srebrnega znak AVP

24. marca je na 6. redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Radeče župan Tomaž Režun Stanislavu Zajcu po-
delil Srebrni znak AVP za leto 2019. Predlog za podelitev Srebrne-
ga znaka AVP je podal SPV Občine Radeče, potrdila pa ga je Agen-
cija za varnost prometa RS, ki Srebrni znak AVP podeljuje za pet in 
večletno uspešno delo na področju prometne preventive in vzgoje. 
Stanislav Zajec je član Združenja šoferjev in avtomehanikov Rade-
če od leta 1988 dalje. Kot dolgoletni član z izkušnjami in prometno 
kulturo veliko pripomore k večji varnosti v cestnem prometu. S svo-
jo zavzetostjo in pridnim delom je bil kmalu po vstopu v ZŠAM Ra-
deče izvoljen v organe upravljanja, kjer je še danes. Zaupanih mu je 
bilo kar nekaj nalog, ki jih je in jih še vedno vestno opravlja. Njego-
vo prizadevanje za večjo varnost v cestnem prometu je neizmerno, 
saj je prisoten pri vseh nalogah in akcijah. Prav tako je vedno prip-
ravljen sodelovati v akcijah, ki jih organizira ZŠAM Radeče in SPV 
Občine Radeče. Skratka, je človek, ki dobro pozna in ve, da varnost 
in previdnost v cestnem prometu ogromno pomeni in pomembno 
prispeva k zmanjšanju prometnih nesreč. 
Zaradi navedenega je SPV Občine Radeče podal predlog, Agencija 
RS za varnost prometa pa je potrdila, da se Srebrni znak AVP za leto 
2019 podeli Stanislavu Zajcu.

Po letu premora v Radečah 
znova izvedli čistilno akcijo
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Z novim koronavirusom se lahko 
okužimo vsi, tako starejši kot mlajši, 
medtem ko imajo težji potek bolez-
ni starejše osebe in osebe s kronični-
mi obolenji. 

Vsak posameznik lahko pomembno 
prispeva k preprečevanju širjenja vi-
rusa. Najpomembnejše je upošte-
vanje previdnostnih ukrepov, naju-
činkovitejši ukrep za zaščito našega 
zdravja ter zdravja naših bližnjih pa 
je cepljenje proti covidu-19. Cep-
ljenje namreč predstavlja najboljšo 

zaščito pred boleznijo ter težavami, 
tveganji in posledicami, ki jih prinaša 
covid-19. Prijavimo se na cepljenje. S 
tem namreč izkazujemo skrb zase in 
za vse okrog nas. 

Skrb glede varnosti in učinkovitosti 
cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo iti 
skozi enake, točno določene postop-
ke testiranja in ocenjevanja, kjer se 
preverja njihova učinkovitost in var-
nost, za kar poskrbijo ustrezne inšti-
tucije. Cepiva proti covidu-19 so bila 
preizkušena v kliničnih testiranjih, v 

katerih je sodelovalo več deset tisoč 
ljudi. Resda je bila časovnica strnje-
na, vendar se je upoštevalo vse po-
membne vmesne korake, spremljan-
je in ocenjevanje varnosti cepiv pa se 
bo nadaljevalo tudi, ko bodo cepiva v 
splošni uporabi. 

Ker bo ključnega pomena pri naši od-
ločitvi za cepljenje predvsem naše 
zaupanje v varnost in učinkovitost 
cepiva, so na Nacionalnem inštitu-
tu za javno zdravje zbrali odgovore 
na najpogostejša vprašanja. Najde-

mo jih lahko na posebni spletni stra-
ni, www.cepimose.si, namenjeni tako 
splošni kot tudi strokovni javnosti, 
kjer so na enem mestu zbrane vse in-
formacije o cepljenju proti covidu-19.

Pomembno je, da za uspešno obvla-
dovanje epidemije stopimo skupaj. 
Zato se čim prej nalezimo dobrih na-
vad in se cepimo v čim večjem številu.

»Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«
Covid-19 je poimenovanje za bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, za katerega je značilno, da je zelo nalezljiv in se hitro širi med ljudmi. Bo-
lezen ima lahko težji potek, ki pri 20 odstotkih obolelih zahteva bolnišnično zdravljenje, medtem ko lahko okužbo na druge ljudi prenesejo tudi osebe, ki 
okužbo prebolevajo brez simptomov in znakov bolezni.

NA CEPLJENJE PROTI COVID-19 V ZDRAVSTVENEM DOMU BREŽICE SE 
LAHKO NAROČIJO OSEBE, KI IMAJO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA V 
ZDRAVSTVENEM DOMU BREŽICE ALI PRI KONCESIONARJIH V OBČINI BREŽICE.

ELEKTRONSKO NAROČANJE V ČAKALNO VRSTO:
Vabimo vas, da uporabite možnost naročanja pacientov za cepljenje 
proti COVID-19 v elektronsko čakalno vrsto. Uporabite naslednjo 
bližnjico:        https://prizdravniku.si/#/narocilo/00100/115

Kako se naročiti v elektronsko čakalno vrsto 
za cepljenje proti COVID-19?

 ` Na levi strani kliknite: Cepljenje Covid-19;
 ` Nato kliknite: Naročilo v čakalno vrsto – na desni;
 ` Izpolnite zahtevane podatke.

Osebe, ki so prebolele COVID-19, pa bi se želele naknadno cepiti, se vpišite v 
čakalno vrsto, vendar pod Opombe napišite datum obolenja. Pod Opombe 
vpišite tudi ostale zadeve, ki bi lahko vplivale na vrstni red cepljenja 
(kronična bolezen, zdravstveno  stanje …).
Posameznik je v čakalno vrsto lahko vpisan enkrat. V kolikor se vpišete 
drugič, vas program na to opozori in vam ne dovoli ponovnega vpisa.

Ivan Molan, župan občine Brežice: »Epidemija novega koronavirusa je 
bistveno bolj nadležna in neprijetna, kot smo si jo sami predstavljati. Po enem 
letu epidemije, ki je zajela ves svet, tudi sam ugotavljam, da je edina rešitev teh 
razmer cepljenje, ki ga priporoča medicinska stroka. Sam sem prebolel to bolezen 
in ko bom na vrsti za cepljenje, se bom tudi cepil. Ker verjamem, da bomo edino 
tako prispevali k normalizaciji življenja. Sam tudi smatram, da je cepiti se moja 
dolžnost do lastnega zdravja kot tudi iz solidarnosti do drugih, ranljivejših skupin.« 
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ZDOLE – V nedeljo, 28. mar
ca, je minilo 100 let od 
rojstva priznanega kuhar
skega mojstra Ivana Ivačiča, 
ki je bil rojen na Zdolah, ka
mor je vseskozi rad zahajal, 
saj je imel v Ravnah pri Zdo
lah svojo počitniško hišico. 
Obletnico so obeležili tako v 
THD Zdole kot v Posavskem 
muzeju Brežice.

Člani Turistično hortikultur-
nega društva Zdole so v prvi 
polovici marca očistili okolico 
ostanka njegove hišice, objekt 
je pred leti zaradi udara stre-
le namreč pogorel. Na jubilejni 
dan pa so v novem Domu kra-
janov Zdole pripravili krajši 
kulturni program (zaradi zna-
nih ukrepov v omejenem šte-
vilu), s katerim so se spomnili 
njegovega življenja in njegovih 
uspehov. »Ponosni smo, da še 
vedno zadiši po zdolski gobo-
vi juhi in da se skoraj v vsa-
kem gospodinjstvu najde ena 
izmed njegovih kuharic ali 
pa vsaj nekaj zapisov recep-
tov. Mame se rade spominja-
jo ogledov njegovih kuharskih 
oddaj, ko so jih zbrane s sose-
dami gledale v črno-belih od-
tenkih. Očetje pa pri pripove-
di ne morejo mimo Ivačičevega 
smisla za humor, njegove dru-
žabnosti in gostoljubnosti,« so 
sporočili iz društva, v katerem 
v prihodnjih mesecih načrtu-
jejo še nekaj delavnic, s kate-
rimi bodo mlajšim rodovom 
predstavili delo  kuharskega 

Spomnili so se slovitega kuharja

mojstra, dogodke pa bodo 'za-
činili' s ščepcem začimb pa-
tra Simona Ašiča (rojenega na 
Gorici pri Raztezu) ter tako oh-
ranili in oživili življenjsko delo 
obeh rojakov. »Cilj naših sre-
čanj je ohranitev spomina na 
naše prednike in tako na mladi 
rod prenesti del znanj in mo-
goče v katerem prebuditi zeli-
ščarsko ali kulinarično žilico,« 
še dodajajo Zdolani.

Na stoletnico njegovega 
rojstva pa so v Posavskem 
muzeju Brežice pripravili vir-
tualno odprtje nove Posavske 

muzejske vitri-
ne »Ivan Ivačič, 
kuharski moj-
ster – prva slo-
venska kuhar-
ska TV-zvezda, 
1 0 0 - l e t n i c a 
rojstva (28. 3. 
1921, Zdole–20. 
3. 1984, Rado-
vljica). Razstavo 
je predstavila 
avtorica, zgo-
dovinarka Maja 
Marinčič. O ku-
harskem moj-
stru, pomenu 
njegovega dela 
in pogostemu 
vračanju v ljubo 
Posavje so spre-
govorili: zaslu-
žni profesor dr. 
Janez Bogataj, 
ambasador pro-
jekta Slovenija 

Evropska gastronomska regija 
2021, direktorica Posavskega 
muzeja Brežice Alenka Čer
nelič Krošelj, sin Peter Iva
čič in hčerka Barbara Ivačič, 
Polona Brenčič iz Valvasor-
jeve knjižnice Krško, Branko 
Šoba z Zdol, rojstne vasi Ivana 
Ivačiča, in Mojca Jazbec, roje-
na Cimperšek, hčerka Ivačiče-
vega prijatelja iz Sevnice. Več 
o tem v naslednji številki, sicer 
pa smo obširen članek o Ivači-
ču objavili že v prvi marčevski 
številki Posavskega obzornika.

 P. P., R. R.

Na Zdolah so se spomnili obletnice rojstva 
slovitega rojaka (foto: THD Zdole).

ZAVRATEC – V vasi Zavra
tec pri Studencu je v načr
tu preplastitev odseka re
gionalne ceste od križišča 
v Zavratcu do vasi Rovišče. 
Krajani si želijo tudi ploč
nik, kar bi izboljšalo pro
metno varnost pešcev zaradi 
precej gostega prometa, saj 
skozi vas vodi krajša pot iz 
Sevnice do Smednika, kjer je 
možnost priključitve na av
tocesto.

»Vsak dan se mimo pelje veli-
ko število vozil, tudi tovornja-
kov. Zaradi obdelovanja njiv 
in polj se bo povečalo še šte-
vilo traktorjev, tako da si pešci 
ne upamo hoditi niti ob robu 
cestišča. V vasi je tudi veliko 
majhnih otrok, tako da mo-
ramo paziti, da bi ne kdo ne-
nadoma, zaradi igre, skočil na 
cesto. Pločnik bi bil dobrodo-
šla pridobitev in dobra nave-
zava na sosednjo vas Rovišče, 
kjer pločnik že imajo, a tudi 
do bližnjega Studenca bi prišli 
bolj varno, če bi se odločili za 
hojo, za katero, kot veste, pra-
vijo, da je zdrava,« pove starej-
ša krajanka in nadaljuje, da so 
pri nekaterih že odkupili ze-
mljišče in označili traso. »Os-
nova za napredek, za razvoj 
krajev, je urejena infrastruk-
tura, ki ji sledi vse ostalo. Mo-
goče bo vodilnim ljudem uspe-
lo uresničiti moderno krilatico 

’Stopimo skupaj’ tudi v name-
ne, ko lahko popravimo napa-
ke okoli prometne varnosti v 
naselju in zagotavljamo zdrav-
je ljudi skozi druge vidike 
družbe,« pa pojasni sokrajan-
ka iz vasi Brezje, ki se vsako-
dnevno vozi tudi po omenje-
nem, vedno bolj prometnem 
cestnem odseku. 

Investitor sanacijskih posegov 
in obnove vozišča, ki je pred-
videno za izvedbo v letošnjem 
letu, je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI), ker gre za državno ces-
to. »Občina Sevnica predvide-
va nadaljnje aktivnosti s ciljem 
ureditve površin, ki bi v vasi 
Zavratec omogočile varnej-

ši promet pešcev,« pojasnjuje 
vodstvo sevniške občine, ki je 
v zvezi z ureditvijo odseka re-
gionalne ceste v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo Stude-
nec sklicalo terensko obravna-
vo, na kateri je bila preverjena 
možnost vzpostavitve površin 
za pešce v delu vasi Zavratec. 
Ugotovljeno je bilo, da so la-
stniki zemljišč za ureditev za-
interesirani in pripravljeni na 
sodelovanje. 
 S. Radi

Bodo poleg preplastitve ceste 
dobili tudi pločnik?

V vasi Zavratec bi želeli pločnik zaradi boljše prometne 
varnosti najranljivejših udeležencev v prometu.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Prestižno nagrado je prvič v 
petnajstih letih, odkar jo pode-
ljujejo, dobil projekt iz Sloveni-
je in gospodar kmetije Zvone 
Černelič (v našem časopisu 
smo ga podrobneje predsta-
vili oktobra lani) je ob preje-
mu nagrade izjavil: »Ta nagra-
da je velika inspiracija za naše 
delo v prihodnosti. Naredili 
bomo vse, kar je v naši moči, 
da bomo upravičili to presti-
žno priznanje našemu kmeto-
vanju. Tudi v prihodnje bomo 
potrošnike in kmete ozavešča-
li o pomembnosti ekološkega 
in biodinamičnega kmetovanja 
za zdravje tal, ljudi, izboljša-
nje biotske pestrosti ter omi-
litev posledic klimatskih spre-
memb. Upam, da bodo države 
članice EU v večji meri podpr-
le razvoj ekološkega kmetova-
nja, tako da bomo v Evropi v 
prihodnosti kmetovali samo še 
ekološko.«

Nagrada za upravljanje z 
zemljišči in tlemi (Land and 
Soil Management Award) se 
podeljuje najboljšim praksam 
rabe zemljišč in ravnanja s tle-
mi, ki povečujejo vsebnost or-
ganske snovi in biotsko pe-
strost tal ter preprečujejo 
degradacijo, erozijo, onesna-
ženje, zbitost tal, zasoljevanje, 
poplave in plazove. Namen na-

Kmetiji Černelič nova nagrada
DEČNO SELO – Evropska organizacija lastnikov zemljišč (ELO) je v marcu med devetnajstimi kandidati iz 
devetih držav biodinamični kmetiji Černelič iz Dečnega sela pri Artičah podelila nagrado za njen izjemen 
prispevek k razvoju načina kmetovanja, ki varuje tla in okolje. 

tečaja je dati priznanje izjem-
nim dosežkom, ki spodbujajo 
nove pristope k varovanju tal 
pri kmetovanju, kot tudi izbolj-
šati ozaveščenost o pomemb-
nih funkcijah tal. Z nagrajenimi 

projekti želijo povečati pre-
poznavnost tovrstnih načinov 
kmetovanja tako na lokalni, 
nacionalni kot tudi na evrop-
ski ravni in spodbuditi kmete, 
da svoje kmetovanje razvija-

jo v smeri trajnosti. Predse-
dnik strokovne komisije prof. 
ddr. Martin Gerzabek, evrop-
ski strokovnjak in raziskovalec 
na področju tal z univerze na 
Dunaju je po razglasitvi pou-
daril, da so člane žirije prepri-
čali ekološko kmetovanje, teh-
nološke inovacije na kmetiji na 
področju namakanja in pride-
lave v rastlinjakih ter izboljša-
nje rodovitnosti tal in biotske 
pestrosti. Še posebej jih je nav-
dušil opis regeneracije zaradi 
gradbenih posegov zelo moč-
no prizadetih tal v Krški vasi, 
pri kateri je Zvonetu Černeli-
ču z nasveti pomagala Vesna 
Čuček z oddelka za kmetijsko 
svetovanje na Kmetijsko goz-
darskem zavodu Celje. 
 S. Radi/vir: Ajda Posavje

Na kmetiji Černelič svoje pridelke pridelujejo po načelih 
biodinamičnega kmetovanja (foto: R. R.).

Investirali bodo v poslovno cono
BREŽICE – Na zadnji seji so 
brežiški svetniki sprejeli 
tudi predlog odloka o občin
skem podrobnem prostor
skem načrtu (OPPN) za Po
slovno cono Slovenska vas, 
in sicer zaenkrat samo za se
verni del, ker se je izkazalo, 
da je južni del na poplavno 
ogroženem območju.

K pripravi OPPN za PC Sloven-
ska vas – sever so pristopili, da 
bi omogočili racionalno rabo 
zemljišč in pozidavo še nepozi-
danih delov industrijske cone 
ter urejanje prometnih in dru-
gih površin, vključno z novo 
vstopno točko na severni stra-
ni cone, je predstavila mag. Ur
ška Klenovšek z Občine Bre-
žice. Navedla je, da se je med 
samim usklajevanjem prostor-
skega akta izkazalo, da Direk-
cija RS za vode (DRSV) juž-
ni del cone vodi kot poplavno 
območje. Zato so se odločili, 
da nadaljujejo z izdelavo pro-
storskega akta samo za se-
verni del PC Slovenska vas in 
tako omogočijo čim prejšnjo 
pridobitev gradbenih dovo-
ljenj že zaznanim interesom 
po investicijah na še nepozida-
nih delih cone, za južni del pa 
bodo verjetno merila uskladi-
li s spremembami prihodnje-
ga OPN. Igor Črnugelj, pred-
stavnik novomeškega podjetja 

ACER, ki je izdelalo prostorski 
akt, je pojasnil, da so območje 
OPPN razdelili na več ureditve-
nih enot, znotraj le-teh pa so še 
posamezne gradbene parcele. 
Tudi v vzhodnem delu, v bliži-
ni MP Slovenska vas, je pred-
videna določena rekonstrukci-
ja, kar bo služilo bolj prometu 
skozi Slovensko vas in dostopu 
do mejnega prehoda. 

V razpravi je sodeloval tudi 
Bogdan Palovšnik (SD). Poz-
dravil je, kar se v zadnjem 
času dogaja v PC Slovenska 
vas, občina je namenila dolo-
čena sredstva za ureditev do-
stopne ceste, tudi ta OPPN po 
njegovem kaže na svetlo priho-
dnost industrijske cone. Spom-

nil je na zavezo DRSV o zašči-
ti vaščanov oz. njihovih hiš v 
Slovenski vasi, omenil je pro-
jekt Frisco. »Projekt je nare-
jen, protipoplavna zaščita prav 
tako. Hrvaška je zaščitila svo-
ja naselja, medtem ko na slo-
venski strani od leta 2015 do 
danes ni bilo narejenega po-
polnoma nič. Zato pozivam 
občino, da čim prej dobi za-
gotovilo s strani države, da se 
karseda hitro uredi tudi zašči-
ta pred poplavami Slovenske 
vasi,« je pozval Palovšnik in še 
izrazil željo, da se čim prej reši 
status južnega dela cone in se 
omogoči enakomeren razvoj 
celotne PC Slovenska vas. 

 R. Retelj

V PC Slovenska vas ima svoje poslovne prostore tudi uspešno 
družinsko podjetje Pako, ki je specializirano za distribucijo 
repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo.Izvajanje gospodarskih javnih služb

Družba Kostak bo tudi v času zaprtja države izvajala vse gospodarske javne 
službe. Občane prosimo, da pri izvedbi storitev, kot so npr. menjava vodome-
ra ali praznjenje greznice, v stiku s Kostakovimi delavci upoštevajo vse ve-
ljavne zaščitne ukrepe.  

Blagajna na sedežu družbe Kostak med 1. in 11. aprilom ne bo 
obratovala. V primeru podaljšanja ukrepa s strani države bo blagajna 
zaprta do preklica.  

Skrb za okolje mora biti v ospredju tudi v zdajšnjih razmerah  
 
Družba Kostak je izvedla 
spomladansko čistilno ak-
cijo, v kateri je približno 
50 zaposlenih čistilo spre-
hajalne poti po Krškem, 
okolico Doma starejših 
občanov Krško, Industrij-
sko cono Žadovinek, oko-
lico pokopališč v Krškem, 
Leskovcu, Brestanici in na 
Senovem, objektov za vo-
dooskrbo v Krškem in Kostanjevici na Krki, čistilnih naprav ter ekoloških oto-
kov. V čistilni akciji so udeleženci med drugimi odpadki pobrali tudi številne 
zaščitne maske in odpadno embalažo za enkratno uporabo, saj je njihova po-
raba v zadnjem letu močno narasla. Nasploh je opaziti, da v času epidemije 
več odpadkov konča v naravi. Najmanj kar lahko storimo je, da odpadke od-
ložimo tam, kamor sodijo. V pravi koš oziroma posodo na eko otoku, pri tem 
pa pazimo, da z odpadki ne onesnažimo okolice. 

www.kostak.si

POSAVJE – S sprejemom Zako-
na o izvrševanju proračunov 
za leti 2021 in 2022 je Državni 
zbor omogočil FURS in AJPES, 
da sta podaljšala rok za odda-
jo letnih poročil in davčnih ob-
računov do 30. aprila 2021, a 
enomesečno podaljšanje roka 
je vse do zadnjega viselo v zra-
ku. Kot je v imenu več kot 40 
računovodskih servisov in ra-
čunovodij »s terena« izpostavil 
prvopodpisani Robert Dvor
šek (ZNAJDI SE računovod-

stvo, d.o.o., Krško), so že me-
sece prosili za podaljšanje, 
kajti priprava letošnjih bilanc 
in izkazov je daleč najzahtev-
nejša v zadnjih desetletjih. Po-
tem ko je kazalo, da bodo rok 
za oddajo podaljšali z marca 
na april, je nekaj dni pred izte-
kom prvotnega roka sledil pra-
vi šok, kot je zapisal Dvoršek, 
saj bi lahko spor med koalicijo 
in opozicijo zaradi »orožarskih 
poslov«, ki so del istega zako-
na, pomenil zamrznitev izvaja-

nja zakona in posledično tudi 
ne bi bilo zakonske podlage za 
prestavitev roka. »Če se roki ne 
bodo podaljšali, se obeta cuna-
mi prekrškov in glob za pod-
jetnike ter linčanje in tožbe 
računovodjem,« je med dru-
gim še navedel Dvoršek, ko 
še ni bilo natančno znano, ali 
bo podaljšanje sploh obvelja-
lo. Celoten poziv računovo-
dij, ki je očitno zalegel, pa na 
www.posavskiobzornik.si.
  R. R.

Poziv računovodstev je zalegel

Že 30 let skrbijo za udobje 
v vašem domu
Podjetje Centros, d.o.o., že 30 let svetuje in izvaja vse vrste strojnih instalacij za stanovanjske in gospodarske 
objekte. Poleg vodovodnih instalacij, instalacij ogrevanja, rekuperacijskega prezračevanja, plinskih instala-
cij, instalacij komprimiranega zraka, centralno sesalnih sistemov, čistilnih naprav, rezervoarjev za deževni-
co…, se v zadnjem desetletju veliko posvečajo vgradnji opreme za koriščenje obnovljivih virov. 

V podjetju je trenutno pet 
zaposlenih, pogodbeno pa 
sodelujejo z večimi podi-

zvajalci, zlasti na področju 
elektro del, servisiranja in 
zagonov ogrevalne opreme. 
Zaposleni v podjetju imajo 
pridobljene certifikate in A-
-teste, kar potrjuje njihovo 
znanje na področju strojnih 
instalacij. 

V svojem 30-letnem delova-
nju so poleg stanovanjskih 
objektov opravili instalacije 
tudi v številnih gospodar-
skih objektih. Med njihovimi 
večjimi projekti so izvedba 
ogrevanja s plinskimi kotli 
skupne moči 720 kw v tovar-
ni Papiroti, izvedba ogreva-
nja, komprimiranega zraka 
in plinifikacije v proizvodnih 
halah Metalna Senovo, iz-
vedba plinske kotlovnice, 
skupne moči 400 kw v Ter-

moelektrarni Brestanica, 
izvedba strojnih instalacij v 
čistilnih napravah Vrhnika, 

Obrežje, Brežice, Slovenske 
Konjice, Pragersko…, izved-
ba kompletih instalacij v 
ZVC Lipej-Šerbec in še mno-
go ostalih.

Podjetje vsa leta izpolnjuje 
kriterije bonitetne odlično-
sti, v letu 2020 pa so prido-
bili tudi srebrni certifikat 
odličnosti AAA in spadajo 
med najbolj zanesljive slo-
venske poslovne subjekte, 
ki so upravičeni do upora-
be mednarodno priznanega 
statusa Srebrna odličnost.
Vizija podjetja Centros, 
d.o.o., je okrepiti položaj 
med ponudniki strojnih in-
stalacij in pospešeno razvi-
jati svoje delovanje na po-
dročju sistemov obnovljivih 
virov. 

Napredno in odgovorno podjetje

Bogdan Kronovšek, direktor Kronoterma, d. o. o: 
“Centros je napredno in odgovorno družinsko pod-
jetje. So eno izmed prvih inštalacijskih podjetij, ki 
je prepoznalo prednost in prihodnost ustvarjanja 
udobja doma z našimi toplotnimi črpalkami. Tako so 
nam vrsto let aktivno pomagali pri naši misiji, pred-
staviti in približati tehnologijo toplotnih črpalk lju-
dem ter vzpostavitvi trg toplotnih črpalk v Sloveniji.  
Za dobro delovanje toplotne črpalke in zadovoljstvo 
uporabnika ni dovolj samo kakovostna toplotna čr-
palka, ampak tudi kakovostno izvedena vgradnja, 
inštalacije, izbira ustrezne rešitve ter seveda pod-
pora kupcem, ko je vgradnja zaključena. V tem so 
strokovnjaki Centrosa odlični, zato z njimi radi sode-
lujemo in jih priporočamo.” 

Anton Petrovič, predsednik Turističnega društva 
Senovo “Če človek živi z naravo usklajeno življenje 
in je notranje umirjen ter vse to prenaša v svoje delo, 
so tudi rezultati zelo dobri. Člani družinskega podje-
tja Centros so nedvomno taki. Odgovorno in strokov-
no delo jih uvršča v vrh izvajalcev del na področju 
toplotnih črpalk, toplotne in vodovodne napeljave, 
zato jih iskreno priporočamo. Veseli nas, da so tudi 
oni v nas prepoznali podobno življenjsko filozofijo in 
nas podpirajo pri našem delu v obliki sponzorskih 
ali donatorskih sredstev. Tako smo eni izmed široke 
družine enakomislečih, ki usmerjamo svoje delo v 
dobro narave in sočloveka.” 

V koraku s časom za 
zadovoljne stranke: 
Ker se zavedajo hitre-
ga razvoja na podro-
čju strojnih instalacij 
in obnovljivih virov, 
v podjetju Centros 
vseskozi spremljajo 
novosti, se izobražu-
jejo in gredo v korak 
s časom. Slednje je 
namreč zagotovilo, 
da strankam ponudi-
jo najbolj optimalno 
rešitev, s katero bodo 
stranke vrsto let za-
dovoljne. 

Centros je bilo eno pr-
vih podjetij v regiji, ki 
je pričelo z vgradnjo 
vseh vrst toplotnih čr-
palk zrak-voda, voda-
-voda in zemlja-voda, 
v letošnjem letu pa 
bodo presegli skupno 
število več kot 400 
vgrajenih ogreval-
nih toplotnih črpalk 
v gospodinjstvih in 
gospodarskih objek-
tih. Strankam uredijo 
tudi vso dokumen-
tacijo za pridobitev 
nepovratnih spodbud 
Eko sklada.

Ustanovitelj podjetja Franc Dular 
o začetkih in prehojeni poti

»Začelo se je v hišni garaži in malem kletnem pisar-
niškem prostoru, ravno v času sprememb družbeno-
-ekonomskega sistema. Nekaj strokovnega znanja je 
sicer bilo, manj pa s področja poslovanja, predpisov, 

komerciale in financ. 
Bil je čas za novosti 
na področju strojnih 
instalacij. V uporabi 
sta bili samo dve vrsti 
jeklenih cevi-»črne« in 
pocinkane, danes jih 
poznamo vsaj deset 
vrst iz različnih mate-
rialov. 
V Posavju ni bilo tr-
govine z bakrenimi 
cevmi, nemški trg pa 
je že izdeloval ogre-
valne, vodovodne in 
plinske instalacije iz 
bakrenih cevi. Prva 
znanja sem pridobil 
ravno v Nemčiji. Prvi 
korak je bil dogovor s 
Šternom, uvoznikom 

z Golnika, in Šerjakom, trgovcem iz Sevnice, da orga-
niziramo praktično demonstracijo, ki se je je udeležilo 
še kakšnih deset monterjev iz regije. Trgovina Fenix je 
bila prva v Posavju s celovitim programom za izvedbo 
bakrenih instalacij. To so bili prvi koraki in prvo na-
prednejšo ogrevalno instalacijo smo izvedli v objektu 
Lackovičevih v Brestanici. 
Večji izziv se pojavi z izgradnjo plinovoda v Posavju. 
Najprej smo se lotili hišnih plinskih instalacij in vgra-
dnje plinskih kotlov, nato pa tudi večjih industrijskih 
in blokovskih kurilnic. V enem obdobju smo bili po 
podatkih Adriaplina celo na prvem mestu po številu 
izvedenih plinskih priklopov  na različna trošila v kr-
ški in brežiški občini. Zelo uspešno in korektno je bilo 
tudi sodelovanje s projektanti, kot so vsi Rostoharjevi, 
Juvanc, Fric in drugi s področja strojnih instalacij. 
V naši dejavnosti je velik pomen imelo in še ima sode-
lovanje z dobavitelji instalacijskega materiala, ogre-
valne tehnike in sanitarne opreme. To nam zagotavlja 
kakovost pri vgradnji in, kar je pomembno, zadovolj-
ne stranke.  

Nenazadnje so ključni usposobljeni zaposleni. Sam 
sem prenašal zanje na mlajše zaposlene in nastala 
je ekipa, ki se ne ustraši nobenega izziva. Ključno je 
bilo tudi pravočasno spoznanje obeh sinov, da skupaj 
lahko naredimo več. V zadnjem desetletju smo priča 
neverjetnemu razvoju na področju strojnih instalacij, 
kar je velik izziv tudi za moje naslednike. Vendar pa 
je ta zgodba že nekaj časa njihova in vesel sem, da jo 
uspešno vodijo naprej. 
S podjetjem sem preživel polovico svojega aktivnega 
življenjskega obdobja, a nikoli mi ni bilo žal. Tako sem 
spoznal več tisoč ljudi, strank, ki se jim ob tej prilo-
žnosti zahvaljujem za zaupanje.« 

Ustanovitelj podjetja Cen-
tros Franc Dular na začet-
ku poslovne poti

Franc Dular s sinovoma Zoranom in Brankom, ki 
uspešno nadaljujeta z delom.

Montaža toplotne črpalke zrak-voda

Izvedba rekuperacijskega prezračevanja

Uspešno končana monta-
ža toplotne črpalke voda-
-voda
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KRŠKO – V NEK z današnjim dnem pričenjajo z rednim, do
ber mesec trajajočim remontom, v katerem bodo opravili 
kar okoli 40.000 vseh remontnih aktivnosti. Pri izvedbi del 
bo sodelovalo približno 1.800 delavcev iz domačega oko
lja, Hrvaške in Slovenije, pa tudi izvajalci specifičnih del iz 
tujine. 

Med remontom bodo zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov s 
svežimi ter izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in 
preverjanja strojne, električne in merilnoregulacijske opreme. V 
okviru preventivnih vzdrževalnih del bodo izvedli remont na po-
možni črpalki  napajalne vode, zamenjali sklop motorja na dizel-
skem generatorju 2 ter izvedli inšpekcije iz naslova 10-letnega 
inšpekcijskega pregleda komponent primarnega sistema oz. de-
lov reaktorja z neporušnimi preiskavami. Z metodo vrtinčnih to-
kov bodo pregledali polovico cevnih snopov uparjalnikov in za-
menjali motor reaktorske črpalke z obnovljenim, opravili remont 
visokotlačne turbine in turbinskih ventilov, na obeh uparjalni-
kih izvedli čiščenje cevnega snopa, inšpekcijski pregled cevne-
ga snopa kondenzatorja in popravili dno enega od dveh rezer-
voarjev za kondenzatno vodo.  

Ob vzdrževalnih in obnovitvenih delih bodo izvedli tudi 13 večjih 
tehnoloških posodobitev, in sicer bodo zaključili z modifikacijo 
drenaž na linijah tesnilne vode od reaktorskih črpalk, izvedli na-
varjanje na erozijo odpornejšega sloja v glavnih cevovodih med 
visokotlačno turbino ter ločevalniki vlage in pregrelniki pare, 
v kondenzator vgradili magnetne strukture za zadrževanje ko-
vinskih delcev in izvedli modifikacijo na dovodu pare za parno 
gnano črpalko pomožne napajalne vode. Med letošnjim remon-
tom bodo preizkusili in na obstoječe sisteme elektrarne priklju-
čili sisteme, ki so jih izvedli v sklopu tretje faze Programa nad-
gradnje varnosti. Med njimi so nov neodvisni sistem za hlajenje 
sredice in zadrževalnega hrama, alternativni sistemi za varno-
stno vbrizgavanje in za polnjenje uparjalnikov ter električno na-
pajanje nove, posebej utrjene varnostne zgradbe, na reaktorsko 
črpalko pa bodo vgradili sklop visokotemperaturno odpornih 
tesnil. V nadgradnjo varnosti sodi tudi objekt za suho skladišče-
nje odpornih, nepropustnih zabojnikov z izrabljenimi gorivni-
mi elementi. Za armiranobetonsko zgradbo tlorisne dimenzije 
50 x 70 m so v marcu že stekla dela na pripravi gradbene jame 
(temeljna betonska plošča bo debela 1,75 m, debelina zunanjih 
sten 0,8 m, višina pa 6 m. Nad betonskimi stenami bo 14 m jekle-
ne konstrukcije). 
 B. Mavsar/vir: NEK

13 večjih tehnoloških posodobitev
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Že 30 let skrbijo za udobje 
v vašem domu
Podjetje Centros, d.o.o., že 30 let svetuje in izvaja vse vrste strojnih instalacij za stanovanjske in gospodarske 
objekte. Poleg vodovodnih instalacij, instalacij ogrevanja, rekuperacijskega prezračevanja, plinskih instala-
cij, instalacij komprimiranega zraka, centralno sesalnih sistemov, čistilnih naprav, rezervoarjev za deževni-
co…, se v zadnjem desetletju veliko posvečajo vgradnji opreme za koriščenje obnovljivih virov. 

V podjetju je trenutno pet 
zaposlenih, pogodbeno pa 
sodelujejo z večimi podi-

zvajalci, zlasti na področju 
elektro del, servisiranja in 
zagonov ogrevalne opreme. 
Zaposleni v podjetju imajo 
pridobljene certifikate in A-
-teste, kar potrjuje njihovo 
znanje na področju strojnih 
instalacij. 

V svojem 30-letnem delova-
nju so poleg stanovanjskih 
objektov opravili instalacije 
tudi v številnih gospodar-
skih objektih. Med njihovimi 
večjimi projekti so izvedba 
ogrevanja s plinskimi kotli 
skupne moči 720 kw v tovar-
ni Papiroti, izvedba ogreva-
nja, komprimiranega zraka 
in plinifikacije v proizvodnih 
halah Metalna Senovo, iz-
vedba plinske kotlovnice, 
skupne moči 400 kw v Ter-

moelektrarni Brestanica, 
izvedba strojnih instalacij v 
čistilnih napravah Vrhnika, 

Obrežje, Brežice, Slovenske 
Konjice, Pragersko…, izved-
ba kompletih instalacij v 
ZVC Lipej-Šerbec in še mno-
go ostalih.

Podjetje vsa leta izpolnjuje 
kriterije bonitetne odlično-
sti, v letu 2020 pa so prido-
bili tudi srebrni certifikat 
odličnosti AAA in spadajo 
med najbolj zanesljive slo-
venske poslovne subjekte, 
ki so upravičeni do upora-
be mednarodno priznanega 
statusa Srebrna odličnost.
Vizija podjetja Centros, 
d.o.o., je okrepiti položaj 
med ponudniki strojnih in-
stalacij in pospešeno razvi-
jati svoje delovanje na po-
dročju sistemov obnovljivih 
virov. 

Napredno in odgovorno podjetje

Bogdan Kronovšek, direktor Kronoterma, d. o. o: 
“Centros je napredno in odgovorno družinsko pod-
jetje. So eno izmed prvih inštalacijskih podjetij, ki 
je prepoznalo prednost in prihodnost ustvarjanja 
udobja doma z našimi toplotnimi črpalkami. Tako so 
nam vrsto let aktivno pomagali pri naši misiji, pred-
staviti in približati tehnologijo toplotnih črpalk lju-
dem ter vzpostavitvi trg toplotnih črpalk v Sloveniji.  
Za dobro delovanje toplotne črpalke in zadovoljstvo 
uporabnika ni dovolj samo kakovostna toplotna čr-
palka, ampak tudi kakovostno izvedena vgradnja, 
inštalacije, izbira ustrezne rešitve ter seveda pod-
pora kupcem, ko je vgradnja zaključena. V tem so 
strokovnjaki Centrosa odlični, zato z njimi radi sode-
lujemo in jih priporočamo.” 

Anton Petrovič, predsednik Turističnega društva 
Senovo “Če človek živi z naravo usklajeno življenje 
in je notranje umirjen ter vse to prenaša v svoje delo, 
so tudi rezultati zelo dobri. Člani družinskega podje-
tja Centros so nedvomno taki. Odgovorno in strokov-
no delo jih uvršča v vrh izvajalcev del na področju 
toplotnih črpalk, toplotne in vodovodne napeljave, 
zato jih iskreno priporočamo. Veseli nas, da so tudi 
oni v nas prepoznali podobno življenjsko filozofijo in 
nas podpirajo pri našem delu v obliki sponzorskih 
ali donatorskih sredstev. Tako smo eni izmed široke 
družine enakomislečih, ki usmerjamo svoje delo v 
dobro narave in sočloveka.” 

V koraku s časom za 
zadovoljne stranke: 
Ker se zavedajo hitre-
ga razvoja na podro-
čju strojnih instalacij 
in obnovljivih virov, 
v podjetju Centros 
vseskozi spremljajo 
novosti, se izobražu-
jejo in gredo v korak 
s časom. Slednje je 
namreč zagotovilo, 
da strankam ponudi-
jo najbolj optimalno 
rešitev, s katero bodo 
stranke vrsto let za-
dovoljne. 

Centros je bilo eno pr-
vih podjetij v regiji, ki 
je pričelo z vgradnjo 
vseh vrst toplotnih čr-
palk zrak-voda, voda-
-voda in zemlja-voda, 
v letošnjem letu pa 
bodo presegli skupno 
število več kot 400 
vgrajenih ogreval-
nih toplotnih črpalk 
v gospodinjstvih in 
gospodarskih objek-
tih. Strankam uredijo 
tudi vso dokumen-
tacijo za pridobitev 
nepovratnih spodbud 
Eko sklada.

Ustanovitelj podjetja Franc Dular 
o začetkih in prehojeni poti

»Začelo se je v hišni garaži in malem kletnem pisar-
niškem prostoru, ravno v času sprememb družbeno-
-ekonomskega sistema. Nekaj strokovnega znanja je 
sicer bilo, manj pa s področja poslovanja, predpisov, 

komerciale in financ. 
Bil je čas za novosti 
na področju strojnih 
instalacij. V uporabi 
sta bili samo dve vrsti 
jeklenih cevi-»črne« in 
pocinkane, danes jih 
poznamo vsaj deset 
vrst iz različnih mate-
rialov. 
V Posavju ni bilo tr-
govine z bakrenimi 
cevmi, nemški trg pa 
je že izdeloval ogre-
valne, vodovodne in 
plinske instalacije iz 
bakrenih cevi. Prva 
znanja sem pridobil 
ravno v Nemčiji. Prvi 
korak je bil dogovor s 
Šternom, uvoznikom 

z Golnika, in Šerjakom, trgovcem iz Sevnice, da orga-
niziramo praktično demonstracijo, ki se je je udeležilo 
še kakšnih deset monterjev iz regije. Trgovina Fenix je 
bila prva v Posavju s celovitim programom za izvedbo 
bakrenih instalacij. To so bili prvi koraki in prvo na-
prednejšo ogrevalno instalacijo smo izvedli v objektu 
Lackovičevih v Brestanici. 
Večji izziv se pojavi z izgradnjo plinovoda v Posavju. 
Najprej smo se lotili hišnih plinskih instalacij in vgra-
dnje plinskih kotlov, nato pa tudi večjih industrijskih 
in blokovskih kurilnic. V enem obdobju smo bili po 
podatkih Adriaplina celo na prvem mestu po številu 
izvedenih plinskih priklopov  na različna trošila v kr-
ški in brežiški občini. Zelo uspešno in korektno je bilo 
tudi sodelovanje s projektanti, kot so vsi Rostoharjevi, 
Juvanc, Fric in drugi s področja strojnih instalacij. 
V naši dejavnosti je velik pomen imelo in še ima sode-
lovanje z dobavitelji instalacijskega materiala, ogre-
valne tehnike in sanitarne opreme. To nam zagotavlja 
kakovost pri vgradnji in, kar je pomembno, zadovolj-
ne stranke.  

Nenazadnje so ključni usposobljeni zaposleni. Sam 
sem prenašal zanje na mlajše zaposlene in nastala 
je ekipa, ki se ne ustraši nobenega izziva. Ključno je 
bilo tudi pravočasno spoznanje obeh sinov, da skupaj 
lahko naredimo več. V zadnjem desetletju smo priča 
neverjetnemu razvoju na področju strojnih instalacij, 
kar je velik izziv tudi za moje naslednike. Vendar pa 
je ta zgodba že nekaj časa njihova in vesel sem, da jo 
uspešno vodijo naprej. 
S podjetjem sem preživel polovico svojega aktivnega 
življenjskega obdobja, a nikoli mi ni bilo žal. Tako sem 
spoznal več tisoč ljudi, strank, ki se jim ob tej prilo-
žnosti zahvaljujem za zaupanje.« 

Ustanovitelj podjetja Cen-
tros Franc Dular na začet-
ku poslovne poti

Franc Dular s sinovoma Zoranom in Brankom, ki 
uspešno nadaljujeta z delom.

Montaža toplotne črpalke zrak-voda

Izvedba rekuperacijskega prezračevanja

Uspešno končana monta-
ža toplotne črpalke voda-
-voda
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Kot je za naš medij povedal po-
budnik čistilne akcije Mirko 
Požar, jih je k akciji spodbudi-
lo intenzivno povečanje kupov 
odloženih gradbenih odpad-
kov v naravi. V bližini savskega 
nasipa in Save so jih našteli kar 
22. »Ljudje doma prenavljajo 
in vozijo odpadke v naravo. Ve-
liko je naravnih odpadkov, kot 
so suhe veje, les, pa tudi ope-
ka, ki bi lahko ostali v naravi, 
ampak bi morali biti zakopa-
ni, ne pa ostati na površju,« je 
razložil in nadaljeval, da so tis-
to, kar je lahko ostalo, zakopa-
li v zemljo na istih lokacijah, 
kjer je bilo odvrženo, druge 
odpadke, kot npr. plastiko, az-
bestne plošče, kosovni odpad, 
tudi belo tehniko, pa so s to-
vornjakom odpeljali na zbirni 
center na Borštu. »Zahvaljujoč 
ekipi Komunale Brežice z Bor-

šta smo danes uspeli počistiti 
kar nekaj odlagališč,« je dodal. 
Omenil je, da so tudi spoznali, 
da je zakonodaja glede spreje-
ma teh odpadkov vse prej kot 
regulirana. »Problem je v tem, 
da če nevarne odpadke odpe-
lješ na zbirni center, je treba 
za to veliko plačati. Pristojni 
bi morali za to področje pos-
krbeti in ga zakonsko urediti. 
Če bo jutri npr. kdo doma sani-
ral kopalnico, da mu ne bo tre-
ba na zbirnem centru za odda-
jo odpadkov plačati več, kot pa 
ga bo stala nova kopalnica,« je 
ponazoril. Po njegovem mne-
nju bo k zmanjševanju odlaga-
nja odpadkov v naravi pripo-
mogel tudi zgled čiščenja in ne 
nazadnje financiranja te čistil-
ne akcije s strani štirih doma-
čih podjetij, ki so se zbrala v ta 
namen (Soltec, BV Maziva, Vul-

kanizerstvo Furlan in Terme 
Paradiso). »Ker si med spre-
hodi res ne želimo več gledati 
starih straniščnih školjk, bele 
tehnike in drugih kosovnih od-
padkov,« je še dejal Požar.

Komunala sanirala tudi 
že Vrbino

Med približno 20 do 25 udele-
ženci akcije je bil tudi Marko 
Ferenčak s Komunale Breži-
ce. Slednji podpira vsako tako 
akcijo, veseli ga, da je pobu-
da prišla s strani domačinov, 
ki jim je mar za čisto okolje. 
Vsem prisotnim je dal navodi-
la, kako pravilno ločevati od-
padke, ter jim razdelil vreče v 
treh barvah in rokavice. »Tudi 
sam sem si v teh dneh ogle-
dal kupe črnih odlagališč na 
tem območju in opazil, da je 

največ gradbenega materia-
la in ostankov izkopov, k sre-
či nisem videl nobenih nevar-
nih odpadkov,« je povedal in v 
nadaljevanju izpostavil, da je 
ključen problem v kulturi ljudi, 

saj ne razume posameznikov, 
ki že naložene odpadke odpe-
ljejo v naravo, namesto da bi 
jih na zbirni center. Po njego-
vem je težava v tem, da je tre-
ba za nevarne odpadke, kot so 

npr. azbestne plošče, na zbir-
nem centru plačati, ker je z ob-
delavo teh odpadkov strošek. 
In ravno tukaj je morda vzrok, 
da namesto na zbirni center 
mnogi take odpadke odvržejo 
kar v naravi. Sicer pa črna od-
lagališča prijavljajo in nepos-
redno komunicirajo z občino, 
na podlagi tega tudi obvešča-
jo lastnike zemljišč, na kate-
rih so ta odlagališča. Sanirajo 
predvsem zemljišča, ki niso v 
privatni lasti, je navedel. Meni, 
da bi se morali za rešitev te si-
tuacije pogovarjati tudi na ni-
voju občine. »Ta trenutek je po 
občini zagotovo nekaj deset 
večjih črnih odlagališč, ki jih 
sicer čistimo že kar na dnev-
nem nivoju, saj so ne nazadnje 
črna odlagališča tudi ekološki 
otoki, na katerih ljudje puščajo 
odpadke, ki tja sploh ne sodijo 
(npr. kosovni, nevarni odpad-
ki), ampak bi jih morali odpe-
ljati na zbirni center. Druga te-
žava pa je, da se jim odpadkov 
preprosto ne da ločevati,« je 
poudaril. Ob tem je še omenil, 
da so poskrbeli tudi za sanaci-
jo številnih odlagališč v Vrbini, 
na kar smo opozorili v prejšnji 
številki, sanirali so tudi obmo-
čje romskega naselja pri Gazi-
cah. »Mislim, da je čas odlaga-
nja odpadkov v Vrbini ali kje 
drugje v naravi minil,« je še 
sklenil Ferenčak.
 Rok Retelj

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila Javni poziv za prijavo potreb po kadrovskih 
štipendijah za šolsko/študijsko leto 2021/2022. Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavite 
vsi delodajalci s sedežem na območju Posavja do 30.4.2021.

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v okviru enotne 
regijske štipendijske sheme Posavje, s ciljem omogočiti delodajalcem enotno objavo vseh prostih 
kadrovskih štipendij in promocijo teh med učenci, dijaki in študenti.

Delodajalci, ki želite v šolskem/študijskem letu 2021/2022 podeliti kadrovsko štipendijo, lahko 
informirate dijake in študente o razpoložljivih kadrovskih štipendijah tako, da izpolnite prijavni 
obrazec, objavljen na spletni strani RRA Posavje (www.rra-posavje.si).

Hkrati vabimo vse zainteresirane delodajalce, ki ste dijakom oziroma študentom podelili ali bi želeli 
podeliti kadrovsko štipendijo za tekoče šolsko/študijsko leto 2020/2021, k prijavi na aktualen Javni 
razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Sredstva so še na voljo.

Za več informacij obiščite spletno stran RRA Posavje ali nas kontaktirajte na: 
simona.hostar@rra-posavje.si, tel. št. 07 488 10 44.

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

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
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BREŽICE – Podjetje Partner 
d.o.o., ki je del skupine Hid
roelektrarn na spodnji Savi, 
je v sodelovanju s podjet
jem Podkrižnik d.o.o. 24. 
marca predstavilo popol
noma električno plovilo Vi
king 550 C z električnim 
pogonom. Plovilo je bilo iz
delano in opremljeno z zah
tevami in potrebami za izva
janje batimetričnih meritev 
oz. snemanje rečnega dna na 
pretočnih akumulacijah HE 
na spodnji Savi, ki jih izvaja 
podjetje Partner.

Kot je direktor podjetja Par-
tner Marko Kenig izjavil za 
naš časopis, so v preteklosti 
za snemanje rečnega dna upo-
rabljali manjše avtonomno 
specialno plovilo, z izgradnjo 
HE Brežice pa se je površina 
vseh pretočnih akumulacij po-
večala in obstoječe plovilo za 
izvajanje meritev na tako ve-
likih območjih ni bilo več pri-
merno. »Zato smo se odloči-
li za sodelovanje s slovenskim 
podjetjem Podkrižnik d.o.o., 
ki je zadostilo vsem zahtevam 
naročila, hkrati pa za namen-
sko plovilo ponudilo tudi viso-
ko zmogljiv in ekološko spre-
jemljiv elektro pogon,« je dejal 
in dodal, da so želeli nabaviti 
čoln na elektro pogon ravno 
zaradi tega, ker ne onesnažu-
je vode in zraka. Zato smo se 

Po Savi z ekološkim plovilom

odločili za iz aluminija izdela-
no robustno elektro plovilo, z 
majhnim ugrezom (samo 27 
cm), odporno na morebitne 
mehanske poškodbe in udar-
ce ter prilagojeno izvajanju 
omenjenih meritev. »Tako lah-
ko plujemo po vseh akumula-
cijskih jezerih in izvajamo ba-
timetrijo praktično celo leto, 
dodatno tudi še po vsaki viso-
ki vodi. Stalno spremljamo, kaj 
se dogaja z rečnim dnom, kar-
tiramo, izrisujemo relief reke 
z namenom kontrole odlagan-
ja sedimentov, da tam, kjer se 
sedimenti bolj odlagajo, ne bi 
prišlo do poplavne ogroženos-
ti,« je razložil Kenig. Igor Peč
nik iz podjetja Podkrižnik iz 
Nazarij, kjer proizvajajo elek-

trične motorje pod blagovno 
znamko e'dyn 1120, je pove-
dal, da so za podjetje Partner 
dobavili kompleten čoln Vi-
king 550 C z elektro motorjem 
in prikolico za prevoz plovila. 
Navedel je tudi nekaj karak-
teristik. Motor deluje z močjo 
11 kW in je ekološko sprejeml-
jiv. Na čolnu so montirani več-
snopni sonar in dve GPS-ante-
ni na daljinsko upravljanje. Kot 
je dodal, je bil namen dogodka 
plovilo predstaviti vsem hidro-
elektrarnam v Sloveniji, da jim 
lahko ponudijo eko električne 
motorje in čolne za potrebe 
delovnih plovil, pa tudi v tu-
ristične namene.

 R. Retelj

Marko Kenig (levo) in Igor Pečnik, za njima plovilo z elektro 
pogonom

Med sprehodi nočejo več gledati odpadkov
MIHALOVEC – Začetek pomladi je vsako leto priložnost tudi za tradicionalne spomladanske čistilne akcije, ki potekajo po krajevnih skupnostih. Na zadnjo mar
čevsko soboto so lepo vreme izkoristili tudi v Mihalovcu, kjer so se odločili, da bodo počistili črna odlagališča v bližini vasi, ki so se v zadnjem času začela vedno 
bolj kopičiti.

Čistilo prek 400 prostovoljcev
V Komunali Brežice zaradi 
epidemioloških razmer le-
tos niso nastopili kot orga-
nizator čistilne akcije »Očis-
timo Brežice«. »Ker so se na 
nas obračali skrbni občani, 
ki so želeli poskrbeti za čis-
to in urejeno okolje, smo jim 
omogočili prevzem rokavic 
in vreč za odpadke ter odvoz 
zbranih odpadkov z določe-
nih lokacij,« je povedala mag. 
Jadranka Novoselc, direkto-
rica Komunale Brežice. Tako 
so zagotovili potrebni mate-
rial za več kot 400 prostovolj-
cev. Med prostovoljci, ki so v 
preteklih dneh in minuli vi-
kend pobirali odpadke, so bili 
predstavniki krajevnih skupnosti, turističnih društev, ribiške družine, planincev in podjetnikov. 
Čiščenju gozdnih poti, obcestnih jarkov in Vrbine so se pridružili tudi zaposleni iz Komunale 
Brežice. »Žal smo tudi letos opazili, da nekateri občani še vedno odlagajo odpadke nepravilno, 
in sicer v naravo. Divja odlagališča se pojavljajo zaradi posameznikov, ki odpadke namesto na 
Zbirni center Boršt odpeljejo v Vrbino. Divja odlagališča predstavljajo tudi odpadki, ki so names-
to v posode odloženi poleg posod na ekološkem otoku,« je dodala Novoselčeva. 
 Vir: Komunala Brežice 

Mirko Požar med odnašanjem vreč z odpadki

Člani Ribiške družine Brežice so očistili brežine Save (foto: 
Ribiška družina Brežice).

Tiste odpadke, ki so lahko ostali v naravi, so zakopali v zemljo 
na istih lokacijah, kjer so bili odvrženi.
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V času, ko se bolj zavedamo pomena družinske povezanosti, je tolikanj pomemb
neje, da sprejemamo družinske realnosti, kakršne so. Sestavljene družine, torej 
družine, kjer v zakon pridejo tudi otroci zakonca iz prejšnje veze, so dandanes 
že povsem običajne. Gre za dinamične družinske  zgodbe, kjer je učenje drug o 
drugem še pospešeno, zahtevajo precej več prilagajanja, a je ob tem lahko pom
nožena tudi ljubezen, kar konkretno dokazujejo naši sogovorniki.

Družine so resnično pravi zakladi. Tiste majhne. In tiste velike. Ter tiste, ki se 
znova najdejo in sestavijo po tem, ko življenje ubere svojo pot. Če se tako od
ločijo, lahko skladno združujejo vse lepo in težko, si nudijo podporo, uteho, se 
opogumljajo in ne le svoje, ampak tudi življenje svoje okolice polnijo z iskre
nostjo odnosov in toplino.  

Praznik upanja bo imel za mnogo bralk in bralcev letos še prav poseben pomen. 
Naj se čim prej uresničijo vsa vaša in naša upanja v dobro.
 Uredništvo 

Alenka, sestavljene druži
ne so postale stalnica naših 
družinskih celic. Kaj je tis
to, kar dinamiko sestavljene 
družine najbolj označuje ozi
roma opiše? Katere prednos
ti imajo sestavljene družine?
Dinamika sestavljene druži-
ne je v njeni različnosti. Pa ne 
samo po tem, da vsi otroci niso 
biološki sorojenci, ampak da se 
včasih zberemo vsi skupaj, vča-
sih sva z možem sama, včasih 
sta z nama mlajši hčerki, kar je 
v teh letih najpogosteje. Starej-
ša dva sta že 20+ in imata svoji 
življenji. Kolikor smo si različ-
ni, smo si z leti postali podob-
ni, predvsem pa se imamo zelo 
radi in to je tisto, kar odlikuje 
našo družino: ljubezen, ki ne 
sodi nikogar.
Pri nas se je izkazalo, da raz-
lični zgledi vlečejo in da se 
mlajši otroci učijo od starej-
ših. Najstarejša Neli je vzorni-
ca mlajšima Lini in Tari in samo 
hvaležni smo, da ima Neli lepe 
lastnosti, da rada bere in je 
predana študiju. Prav tako se 
mlajši dve zgledujeta po Ianu, 
ki blesti v matematiki in nam 
njegovo znanje pride prav pred 
vsako njuno kontrolko. No, pa 
tudi po njegovi ljubezni do spa-
nja se radi zgledujeta. (smeh)

Kako človek sam pri sebi 
spreminja vzorce, ki jih v 
novo družino prinaša iz 
prejšnje zveze?
Težko. Meni je bilo v začetku 
najtežje združiti dva vzgojna 
modela in biti poštena do svo-
jih in do Kamenkovih (može-
vih) otrok. Želela sem, da bi 
me njegova otroka imela rada 
in sem se pretirano trudila: 
kuhala sem dvojne, celo trojne 
menije, se angažirala bolj, kot 
je bilo treba. Ko sem po nekaj 
letih ugotovila, da sem od tega 
samo utrujena, sem spoznala, 
da je dovolj, če sem samo jaz. 
Kamenkova otroka me ima-
ta rada, ker imam tudi jaz nji-
ju rada, in moji dve imata radi 
Kamenka, ker ima on rad nji-
ju. Zveni enostavno, a za tem je 
veliko prilagajanj, solz in prepi-
rov med nama z možem. Tež-
ko namreč prenašava kakršno 

koli kritiko glede bioloških ot-
rok in se temu zelo izogibava. 
(nasmešek) Je pa dejstvo, da 
se otroci med seboj lepo razu-
mejo, midva pa poskrbiva, da 
so siti, zadovoljni in da internet 
dela. (smeh)

S kakšnimi izzivi se srečuje
jo otroci? Kako ste se pri vas 
pogovarjali/se pogovarjate 
o tem sobivanju več družin?
Našim otrokom je sobivanje 
prineslo veliko dobrega, nihče 
ni nikoli omenil, da bi bili zara-
di tega »šikanirani«, izpostav-
ljeni ali odrinjeni. Seveda pa 
se pogosto pogovarjamo o živ-
ljenju, ki ga živimo, predvsem 
o pomembnosti spoštovanja 
vsakogar. Ampak to so pogo-
vori, ki sem jih imela s svojima 
hčerkama tudi, ko smo še žive-
li v osnovni družini. Otroci so 
si med seboj različni, vsi imajo 
svoje posebnosti in vsem tem 
posebnostim je treba dati pros-
tor in čas. 

Pred nekaj leti smo na TV 
spremljali humoristično na
nizanko »Moji, tvoji, najini«, 
ki je prvič na tak način iz
postavila sestavljeno druži
no. Se vam kdaj zdi, da tudi 
vi 'živite' v podobni zgodbi?
Haha. Ja, drži, podobne zgodbe 
imamo, nama manjkajo samo 

»najini«, ker se za skupne bi-
ološke otroke nisva odločila. 
Je pa res, da vsem štirim reče-
va najini, kar tudi so. Vsi štirje 
uživajo najino veliko ljubezen. 
Kamenko zna reči, da je ljube-
zen neskončna in to drži. S Ka-
menkom nama je najljubše, ko 
vidiva, da držijo drug z drugim 
in si pomagajo, tudi v lumpa-
rijah! Lepo je videti tudi, kako 
so v svoje življenje dobili tudi 
»nove« dedke in babice ter s 
tem nove izkušnje in dodatna 
darila za božič. (smeh) 

Kako v tovrstni družini oh
ranjate 'ravnotežje', denimo 
pri tem, da otroci del časa 
preživijo tudi pri bivših par
tnerjih (najbrž je pomembno 
tudi ohranjanje dobrega od
nosa z njimi), obiskovanju 
obeh 'delov' družin ipd.?
Prva leta je med nami star-
ši krožila excel tablica. Vanjo 
smo zapisovali, kdo gre kdaj na 
dopust, kdaj kdo kaj praznuje, 
kdo ima otroke za praznike ... 
To nam je res pomagalo. Tako 
je v tabelico vpisoval svoje ter-
mine moj nekdanji mož, pa 
Kamenkova nekdanja žena in 
midva. Po nekaj letih smo se 
tako uigrali, da takšnega orodja 
ne potrebujemo več, veljajo pa 
določena pravila: eno leto bo-
žič pri nama, drugo leto božič 

pri »drugih« starših. Seveda je 
ključno, da se med seboj dob-
ro razumemo, da se spoštuje-
mo. Kadar se komu kaj zalomi 
in ne more imeti otrok na dan, 
ko bi jih moral, se dogovorimo 
drugače. Brez kakršnih koli de-
bat. Na rojstnih dnevih se zbe-
remo vsi, če se le da, sicer pa 
naredimo več praznovanj, kar 
je tudi lušno. 

Kako je v takšni družini gle
de vzgoje, družinskih op
ravil in postavljanja meja 
svojim in partnerjevim otro
kom, kako otroci sprejema
jo avtoriteto očima/mačehe? 
Komu otroci lažje zaupajo in 
kako rešujejo težave, morda 
najprej znotraj svoje osnov
ne, ožje družine?
Otroke poskušava obravnava-
ti enako, kar pa je seveda vča-
sih nemogoče, saj si niso ena-
ki, še več, zelo različni so si, 
specifični so. Ampak opravila 
opravljajo vsi. Ko potrebujem 
pomoč pri pranju perila ali po-
mivanju posode, pokličem obe 
mlajši hčerki. Izkazalo se je na-
mreč, da je vsako izključevanje 
napačno, pa čeprav sem za op-
ravila poklicala svojo hčer, da 
ne bi nadlegovala Kamenkove 
hčerke. Ni bilo v redu. Tako pri-
deta pomagat obe. Naši osnov-
nošolki spoštujeta in spreje-

mata oba, mislim, da je tako 
kot v večini družin: jaz sem po-
pustljivejša, Kamenko pa strož-
ji, ampak mehak kot kruhova 
sredica. (smeh)
Nekatere stvari mi njegova hči 
in sin povesta lažje kot očetu, 
kar je logično in v bistvu ču-
dovito. Prav tako se moji dve 
s Kamenkom lažje pogovarja-
ta okoli določenih stvari, kar 
se mi zdi krasno. Sicer se zelo 
dobro poznamo med seboj, 
vemo, kdaj je koga treba pusti-
ti pri miru, kdaj pa koga nika-
kor ne smemo pustiti pri miru. 

Vaša knjiga Druga žena je 
požela velik uspeh. Čemu to 
pripisujete?
Temi, ki jo obravnavam in bru-
talni iskrenosti, s katero je na-
pisana. Vedela sem, da je mno-
go žensk v podobnih stiskah, 
kot sem bila jaz, in da se spra-
šujejo podobne stvari: se je res 
najbolje ločiti? Bom zmogla 
sama z otroki? Me bo še kdo 
imel rad? Bodo otroci zameri-
li, ker sva šla narazen? Kje bom 
spoznala drugo ljubezen? Bom 
imela rada njegove otroke, če 
jih bo imel? Vprašanja in odgo-
vori o boleči razvezi, o novi lju-
bezni, izzivih in preizkušnjah 
novega odnosa, o vlogi mače-
he, druge žene. Zadela sem bo-
lečine in veselja in ne bi mogla 

biti bolj hvaležna, kot sem, nad 
uspehom svoje knjige. 

V omenjeni knjigi ste zelo 
iskreno spregovorili tudi o 
trenutku, ko ste spoznali, 
da z drugim možem ne bos
te imeli skupnih otrok. Kako 
ste se soočili s tem? 
Bilo je boleče. Moškemu, ki ga 
tako ljubim, ne bom rodila ot-
roka. Spoznanje me je spodse-
kalo in me zabolelo, a danes ne 
obžalujem ničesar. Kamenku je 
bilo zelo, zelo težko, ker ni več 
živel s svojimi otroki, da se je 
bal imeti otroka z menoj, da ne 
bi s tem naredil krivice svoji-
ma otrokoma. Njegova boleči-
na in strah sta bila tako velika, 
da sem razumela. Ni želel, da 
bi otroka menila, da nista več 
prva in najpomembnejša v nje-
govem življenju.
To kot mama lahko razumem. 
Kot ženska pa sem ugotovila, 
da je najin skupni otrok ljube-
zen, ki jo imava drug do druge-
ga. To je najina sveta vez, zaradi 
katere sva šla skozi vse in pri-
stala v domu ne enega, ampak 
štirih otrok, ki sooblikujejo na-
jin vsakdan. Ne bi si mogla že-
leli lepših barv lepšega zvoka, 
lepšega občutka, kot ga imam, 
ko stopim v naš dom in za se-
boj zaprem vrata sveta. 
 Peter Pavlovič
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Spletna trgovina z zunanjimi lesenimi igrali in dodatki

lesenaigrala.si     041 41 94 94 

Najin skupni otrok je ljubezen drug do drugega
LJUBLJANA, POSAVJE – Med najbolj znanimi slovenskimi sestavljenimi družinami je družina, ki sta jo po ločitvi od prejšnjih partnerjev ustvarila Krčanka Alenka 
Mirt, nekdanja voditeljica oddaje Vizita na POP TV, in Kamenko Kesar, marketinški strokovnjak in lastnik agencije Adrema. V družino, ki skupaj živi že desetlet
je, sta 'pripeljala' vsak po dva otroka: Alenka hčerki Neli (21 let) in Lino (13 let), Kamenko pa sina Iana (20 let) in hčerko Taro (12 let). Alenka je za naš časopis 
spregovorila o svojih izkušnjah življenja v tovrstni družini.

Družina Kesar–Iskra, z leve: Lina, Alenka, Neli, Tara, Ian in Kamenko (družinski arhiv)
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Vse bo v redu. triglav.si

Žan in
Ažbe Košir 

Življenjska zavarovanja

Življenje je 
pustolovščina. 
Zavarujte ga.

Fleksibilne 
zavarovalne 
vsote ob nizkih 
premijah.

 
ZA VSO DRUŽINO 

za otroke - JUNIOR IN JUNIOR PLUS 

»Odraščala sem na veliki kme-
tiji v šestčlanski družini, poleg 
očeta in matere imam še dve 
mlajši sestri in brata. Po za-
ključeni srednji šoli sem kma-
lu postala mati, imela sem 19 
let, ko sem rodila sina. Dve leti 
kasneje je prijokala na svet še 
hči. S prvim možem sva se loti-
la gradnje hiše, saj sva za naji-
na otroka želela le najboljše, a 
skupno življenje je začelo kaza-
ti prve razpoke, najini pogledi 
na doživljanje sveta so posta-
jali vse bolj drugačni. Naklju-
čje je hotelo, da sem spoznala 
sedanjega partnerja, s kate-
rim bova v letošnjem letu pra-
znovala 18 let skupnega življe-
nja. Kratki pogovori, ki sva jih 
imela na začetku, so postopo-
ma preraščali v vedno daljše in 
ko sva ugotovila, da si želiva ži-
veti skupaj, sva se pogovorila 
vsak s svojim partnerjem. Ni 
bilo enostavno, ni bilo lahko, a 

poti nazaj ni bilo več,« se spo-
minja Metka, ki se je preseli-
la k novemu partnerju, čigar 
žena se je s takrat mladolet-
nima otrokoma odselila. Z lo-
čitvijo ni bilo posebnih težav, 
čeprav sta bila bivša partner-
ja prizadeta, a uspeli so se po-
govoriti in sklenili so, da bodo 
otroci živeli vsak pri svoji ma-
teri, vendar se bodo redno sre-

Podarjen čas in odkrit pogovor negujeta odnose
VRH PRI BOŠTANJU – V vasici, obdani z gozdom, travniki in polji, stoji hiša, v kateri se sliši klepet in smeh ob ogledu fotografij, na katerih je sedem otrok različnih 
starosti. Povezani so kot bratje in sestre, čeprav dvema izmed otrok mama ni prava mama in oče ni pravi oče, a to sploh ni pomembno, ko so skupaj, so družina, 
sestavljena. Metka ima iz prvega zakona sina Domna in hčer Nino. Njen partner Mitja ima iz prvega zakona prav tako dva otroka, Ajdo in Jana. V njuni skupni zve
zi so se rodili še trije otroci, Lučka, Jošt in Nace. 

čevali in tako se med njimi tke 
vez, ki bogati njihovo odrašča-
nje ter vstop v svet odraslosti. 
 
Najstarejši izmed sedmih ot-
rok je Domen, ki bo letos do-

polnil 24 let. 
Zaključuje študij živilstva in 
prehrane na Biotehniški fakul-
teti v Ljubljani, nekaj let se je 
ukvarjal tudi z borilnimi vešči-
nami. Nina in Ajda, obe sta sta-
ri 22 let, sta močno povezani in 
rada skupaj preživljata prosti 
čas, tako da večino vikendov 
preživita na domu Metke in 
Mitje. Nina se je po zaključe-

ni srednji kozmetični šoli od-
ločila za samostojno pot in se 
odselila, a sobica v domači hiši 
je vedno pripravljena za njen 
sprejem. Ajda živi skupaj s tri 
leta mlajšim bratom Janom, ki 

obiskuje srednjo kemijsko šolo 
v Celju, pri materi v Sevnici. Je 
študentka pedagoške fakulte-
te v Mariboru, saj želi posta-
ti profesorica razrednega po-
uka, a vikendi so namenjeni 
družinskim srečanjem v hiši 
njenega očeta v bližini Vrha 
pri Boštanju. 14-letna Lučka, 
12-letni Jošt in Nace, ki bo le-

tos dopolnil 10 let, so osnov-
nošolci. Lučka, ki je nekaj let 
vadila gimnastiko, je v GŠ Sev-
nica zaključila nižjo glasbeno 
šolo iz citer, sedaj obiskuje ure 
solo petja. Jošt igra kromatič-
no harmoniko za igranje v or-
kestru. Glasbeno šolo sta obi-
skovali tudi Nina in Ajda, tako 
da znata obe igrati klavir.

V družini s tremi priimki 
ni nikoli dolgčas

»Kdor nas ne pozna in bi so-
dil samo po priimkih, bi re-
kel, da nismo družinski člani, 
a vsi živimo na istem naslo-
vu, tako da ta podatek pove, 
da smo iz istega gnezda,« se 
vključi v pogovor Nina in na-
daljuje, da je ločitev kljub prvi 
bolečini ob preselitvi v nov 
dom prinesla veliko dobrega 
in otroci so staršem hvalež-
ni za razumevanje, podarjen 
skupen čas, nepozabna do-
živetja, sprejemanje skupnih 
odločitev … »Pri nas imamo 
mini hišni svet in tako kot je 
sklenjeno, tako se potem na-
redi,« pojasni Metka, ki je ot-
roke sprejela takšne, kot so, 
nikoli ni delala razlik med svo-
jimi in njegovimi – vsi so nju-
ni. Seveda so bila potrebna in 
še vedno so mnoga dogovar-

janja ter prilagajanja, kdaj in 
pri kom bodo otroci, kdo jih 
bo peljal v šolo in iz nje, kdaj 
in kam bodo odšli na poletne 
ali zimske počitnice … In prav 
na skupnih letovanjih ob mor-
ju ali na smučišču so nastaja-
le najbolj zanimive in zabavne 
zgodbe. V eni izmed njih jim je 
hudo neurje, ko so prvič kam-

pirali v kampu, skoraj podr-
lo šotor, a ostala je nepozab-
na izkušnja ter spomin, kako 
so pomagali drug drugemu, da 
jim ni burja odnesla šotora na 
odprto morje. »Nobena igrača 
ne more nadomestiti časa, ki 

ga nameniš otrokom. To je edi-
no, kar je nekaj vredno, podar-
jen čas in odkrit pogovor, tako 
da sem veliko z otroki, z nji-
mi tudi zelo rada pečem raz-
lična peciva in slaščice, med-
tem ko je Mitja malo manj z 
njimi zaradi službenih obve-
znosti, a se potem lotimo ka-
kšnih skupnih opravil v hiši in 
okoli hiše. Saj veste, teh nikoli 
ne manjka,« se nasmehne go-
stiteljica, medtem ko si otro-
ci ogledujejo družinske slike, 
klepetajo in se smejijo. »Otro-
ci so najino ogledalo,« pojasni 
s posebnim leskom v očeh in 
nadaljuje, da vsakomur pove, 
da ima sedem otrok, čeprav jih 
je rodila pet. »To je tako kot v 
pravljici Sneguljčica in sedem 
palčkov,« doda prikupno pri-
merjavo.  

Družinsko življenje v družini 
Božič – Jazbec – Pirc dopolnju-
je še štirinožni hišni prijatelj 
Žak, ki ima ob hiši svoj dom. 
Posvečajo se tudi vzgoji vin-
skih trt in pridelovanju vina, 
tako je Mitja član Društva vi-
nogradnikov Sevnica – Bo-
štanj. Metka, ki je odlična ku-
harica, njene torte pa so prave 
umetnine, je članica Aktiva 
žena Boštanj. 
 Smilja Radi

Metka in Mitja z otroki ter štirinožnim prijateljem

Ajda in Nina, najbolj zgovorni članici družine Nace in Lučka na sedežni, najljubšem 
družinskem kotičku

Jošt rad zaigra na kromatično 
harmoniko.
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Kakšen je pomen velike noči 
in njena simbolika?
Velika noč je največji krščanski 
praznik. Že samo ime pomeni, 
da se spominjamo zelo poseb-
ne noči, ko je bila premagana 
smrt. Veliko noč moramo razu-
meti skupaj z dogodki Jezuso-
vega darovanja/trpljenja (če-
sar se spominjamo na veliki 
četrtek in veliki petek), njegove 
smrti in njegovega vstajenja na 
veliko noč. Če dam primerjavo 
– neba ne moreš dobro razu-
meti, če ne veš, kaj je to zemlja. 
Ne bi vedeli pravega pomena 
svetlobe, če se ne bi zaveda-
li, kakšna je tema. Trpljenje in 
smrt sta večna uganka za člo-
veštvo in temu vprašanju se 
ne moremo izogniti – kdor na-
mreč ljubi in zna ljubiti, ju vidi 
v svoji okolici, ju čuti, ko skuša 
pomagati. Veličina vstajenja pa 
osvetli smrt in trpljenje v po-
polnoma drugi luči – v luči vere 
in upanja.

Priprava na veliko noč je 
postni čas ...
Otroke učimo, da vijolična bar-
va pri mašah pomeni čas pred 
velikim praznikom. Tako ima-
mo pred božičem štiri adven-
tne tedne in barva, ki nas spo-
minja, da smo pred velikim 
praznikom, je vijolična. Po-
dobno je pri veliki noči, ko pred 

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

Upanje na boljši jutri in veselje v ožjem krogu vaše družine 
naj zaznamujejo prihajajoči velikonočni prazniki. 

Želimo vam obilo razumevanja, družinske topline, 
notranjega miru in medsebojne pomoči.

Blagoslovljene velikonočne praznike!

»Četudi je vse zaprto, naj bo odprto srce«
CERKLJE OB KRKI – Letošnji velikonočni prazniki bodo še drugo leto zapored zaznamovani z zaostrenimi ukrepi proti širjenju virusa, kar pomeni, da bodo odpo
vedana vsa javna bogoslužja z navzočnostjo vernikov in cerkve bodo spet samevale. O ponovno drugačnem praznovanju največjega krščanskega praznika, njegovi 
simboliki in kako bodo naslednji praznični dnevi minili v župniji Cerklje ob Krki, smo vprašali tukajšnjega župnika mag. Janeza Žaklja.

njo obhajamo 
postni čas. 
Le-ta ni sam 
sebi namen, 
ampak prip-
ravi na pra-
znik. Post in 
odpoved nis-
ta sama sebi 
namen, am-
pak temu, 
kar pride – 
da postajamo 
boljši ljudje, 
bolj po bož-
ji volji. Sveto 
pismo na več 
mestih pou-
darja, da je 
pravi namen 
posta v dob-
rih delih in 
v čistem srcu. K temu pa nam 
seveda lahko pomagajo tudi 
postna premagovanja, ampak 
z jasnim namenom, da duhov-
no prenovljeni pričakamo pra-
znik Jezusovega vstajenja.

Kaj opažate glede pomena in 
veljave velikonočnih prazni
kov med ljudmi?
To, da veliko noč praznuje-
jo tudi neverni, potrjuje, da je 
na nek način praznik zapisan 
v slovensko tradicijo. To je dra-
goceno, da tudi tisti, ki se sicer 
nimajo za vernike, odkrivajo v 

tem prazniku korist zase in za 
osebno duhovno življenje. Ta 
kulturna odprtost človeka, ki 
išče globlji pomen stvari, je lah-
ko rodovitna njiva, kjer se usa-
di božja beseda ter požene sad 
v večji pozornosti in ljubezni. 
Vsak človek, predvsem pa tisti, 
ki se ima za vernika, mora na 
nek način pripraviti svoje srce, 
da se pred praznikom razrah-
lja, da ni trdo, ampak dobro. Da 
potem sam zaživi iz dragocenih 
trenutkov praznične vsebine. 
Ta odprtost srca nikakor ni sa-
moumevna. Tudi mi, duhovni-

ki in mnogi verniki smo pred 
prazniki kar na trnih, saj je tre-
ba postoriti to in ono, hkrati pa 
ni dovolj časa za notranjo pre-
novo in srce lahko ostane trdo. 
Na tem mestu še kako prav pri-
de na primer radijski misijon 
s spodbudnimi govori. Če se 
vrnem k vašemu vprašanju gle-
de pomena in veljave tega pra-
znika med ljudmi, moram reči, 
da pri nikomur ni dobro dela-
ti popačenih sodb. Lahko sodi-
mo, da je vse plitvo, brez pra-
vega pomena, da gre mimo …, 
vendar pa hkrati opažam, da so 
nekateri, ki iz tega praznika do-
bivajo moč, kakor svetilke dru-
gim ljudem.

Zdaj bomo že drugo leto veli
ko noč praznovali malo dru
gače, saj nas še vedno sprem
lja epidemija. 
V lanskem letu nas je virus kar 
dobro presenetil. Spomnim se 
nekaterih datumov: 25. febru-
arja je Slovenska škofovska 
konferenca sprejela prve uk-
repe v povezavi s koronaviru-
som, kasneje pa še druge. 13. 
marca je sledil odlok, ki je mar-
sikoga presenetil: v izogib šir-
jenju koronavirusa in za ohra-
njanje zdravja prebivalstva so 
do nadaljnjega odpovedane 
vse svete maše, podeljevanje 
zakramentov, zakramentalov, 

ljudske pobožnosti, župnijska 
praznovanja in drugi dogodki 
ter vsa srečanja. 27. marca je 
papež Frančišek na praznem 
trgu sam stopal proti cerkvi 
svetega Petra. 12. aprila je bila 
velika noč, praznovanje najve-
čjega krščanskega praznika, 
veselje nad upanjem, ki nam 
ga je prinesel zmagovalec nad 
smrtjo. V veliki cerkvi ni bilo 

ljudstva, s katerim bi to vese-
lje lahko delil. In letošnja veli-
ka noč bo podobna. Upam, da 
se bodo verniki v svojih druži-
nah še toliko bolj potrudili, da 
bo velika noč ohranila svoj pe-
čat odrešenja.

Kako bo letošnje velikonoč
no slavje potekalo v župniji 
Cerklje ob Krki?
Epidemija je resna preizkušnja. 
Dokler smo zdravi, je dobro in 
se težko zavemo pomena ome-
jitev. Tisti, ki pa so covid-19 
preboleli v hujši obliki, pa nam 
lahko s svojim pričevanjem od-
krijejo, da so ukrepi potrebni. 
Vsekakor se jih bomo drža-
li tudi za velikonočne prazni-
ke. Bogoslužja v Cerkljah bom 
opravljal sam oz. s sestrami 
usmiljenkami, ker smo isto go-

spodinjstvo. Tako vsaj ne bom 
popolnoma sam v cerkvi kakor 
nekateri drugi duhovniki. Op-
ravili bomo vse že oznanjene 
maše, tudi ko jih je oznanjenih 
več na dan. Prav je, da ljudje 
vedo, da tudi župnik s sestra-
mi moli zanje po njihovih na-
menih, oni pa spremljajo bo-
goslužje preko raznih medijev. 
Na veliko soboto bomo opravi-

li blagoslov jedil tako kot lan-
sko leto. Naša župnija je dokaj 
strnjena in se dajo vasi preho-
diti. Brez ustavljanja, z masko 
in z molitvijo lahko grem po ce-
stah, ulicah ter blagoslavljam 
na vhodnih vratih postavlje-
na velikonočna jedila, pri kate-
rih potem tudi domači, preden 
jih zaužijejo, molijo in prosijo 
blagoslova za družino. V času 
epidemije skuša vsaka župni-
ja na svoj način slediti navodi-
lom in hkrati v čim večji meri 
zagotoviti vernikom možnost 
do duhovne oskrbe, posebej 
še bolnim in trpečim. Še pose-
bej velja, da tudi če je vse zapr-
to, je še toliko bolj važno, da je 
odprto srce. Blagoslovljene ve-
likonočne praznike želim vsem 
skupaj.
 Rok Retelj

Mag. Janez Žakelj

To, da veliko noč praznujejo tudi neverni, potrjuje, 
da je praznik zapisan v slovensko tradicijo.

VESELE IN 
BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE 
PRAZNIKE!

RO NSi POSAVJE
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Vsem bralkam, bralcem, 
sodelavkam in sodelavcem ter vašim družinam 

želimo vesele velikonočne praznike.

PREIS SEVNICA d. o. o., Savska cesta 23, 8290 Sevnica, Slovenia
office.slovenia@preisgroup.com www.preisgroup.comwww.trznicavidem.si

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 477 715

Suhomontažni sistemi Knauf, Rigips.
Prodaja in strokovna izvedba.

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

KRŠKO – Letošnja velikonočna tržnica 27. marca na videmski tr-
žnici je bila v primerjavi s prejšnjimi leti resda okrnjena po šte-
vilu ponudnikov, saj se je, razen ponudnikov izdelkov iz blaga in 
suhe robe, za sodelovanje na njej zaradi epidemioloških razmer 
in omejenega prostora zgolj na spodnjo etažo tržnice odločilo le 
malo število rokodelcev. So bile pa zato v lepem številu zastopa-
ne kmetije s ponudbo mlečnih izdelkov, mesnin, sveže zelenjave, 
kruha, mlincev, potic, meda in drugih doma pridelanih ali izdela-
nih prehrambnih izdelkov in sadik sadnega drevja. V zameno za 
simbolni prostovoljni prispevek v podporo delovanju Varstveno 
delovnega centra Krško – Leskovec so njegovi uporabniki naku-
povalcem na tržnici na dan pred cvetno nedeljo razdeljevali sve-
že izdelane butare. B. M. 

Predcvetna velikonočna tržnica

Uporabniki VDC Krško – Leskovec so razdeljevali butare.

Članice Društva kmetic Krško, 
pod okriljem katerega deluje 
tudi Aktiv kmečkih žena Sre-
mič, so sicer vešče kuhanja in 
pečenja raznolikih jedi, kljub 
temu pa svoja znanja vselej še 
nadgrajujejo, se učijo druga od 
druge in od mentorjev. Tako so 
tudi v preteklih letih v obdob-
ju pred najpomembnejšim kr-
ščanskim praznikom v aktivu 
izvedle tudi različne izobraže-
valne delavnice na temo veliko-
nočnih pogostitev, na katerih 
so se urile iz priprave veliko-
nočnih zajčkov iz kvašenega 
testa, pletenic, tradicionalnih 
in potratnih potic, jabolčnega 
in sirovega zavitka idr., pa tudi 
v izdelavi velikonočnih aranž-
majev, med katere sodijo tudi 
butare, v snop povezano po-
mladansko zelenje in cvetje ali 
sestavljene butare iz pobarva-
nih oblancev, ki se jih nese k 
blagoslovu na cvetno nedeljo. 
V letu 2019 so članice sremi-
škega aktiva tradicionalne veli-
konočne jedi uspešno predsta-
vile tudi na videmski tržnici v 
jutranji oddaji RTV Slovenije 
Dobro jutro.

Uporabne tudi jajčne lupine 
pirhov

Po tradiciji je na veliki petek 

Velikonočne jedi imajo simboliko
KRŠKO – Resda lahko dandanes že vse velikonočne jedi kupimo v trgovini, pravi vodja Aktiva kmečkih 
žena Sremič Marjana Les, a so te zgolj približek doma pripravljenim jedem, če je gospodinja vsaj malo pod
kovana v njihovi pripravi.

zapovedan strogi post, na ve-
liko soboto se k blagoslovu 
nese jedi, ki se jih po vrnitvi z 
velikonočne maše zatem zau-
žije pri nedeljskem zajtrku, na 
katerem se ob bogati obloženi 
mizi zbere družina. Četudi se 
dandanes gospodinje pri prip-
ravi zajtrka že v veliki meri pri-
lagajajo predvsem okusu in 
željam članov družine, pravi 
Marjana Les, pa je ta v osno-
vi sestavljen iz belega kruha, 
praviloma mlečnega kruha 

kot znamenja Božje dobrote 
in človekovega dela, ter okro-
gle orehove potice, ki ponazar-
ja Kristusovo krono, gospodi-
nje pa ob tej priložnosti rade 
namesto orehove spečejo oc-
virkovo, pehtranovo, sirovo 
ali rožičevo potico. Po tradici-

ji pomembne elemente pred-
stavljajo kuhana šunka ali do-
mače prekajene klobase, suho 
meso namreč ponazarja Kris-
tusovo telo, hren, ki simbolizi-
ra žeblje, s katerimi je bil pribit 
na križ, ter rdeče obarvani pir-
hi kot simbolika Jezusove krvi 
in njegovih petih ran. Lesova 
pripravlja jajca, kuhana v če-
buli, ki jih pred kuhanjem ok-
rasi z zelenjem in tesno poveže 
z nogavico, da zelenje na lupi-
ni naredi čim lepši odtis, ter 
jajca, ki jih kuha v nefiltrirani 
domači frankinji, ki zatem lepo 
kristalizira na jajčni lupini, še 
pred kuhanjem pa jajca namo-
či v kis, da je lupina mehkej-
ša. V zvezi s pirhi še pove, da 
so zatem uporabne tudi jajčne 

lupine. Nekateri te posujejo 
okoli hiše, saj naj bi odganja-
le kače, dejansko pa so lupi-
ne dober vir kalcija, ki uravna-
va Ph vrednost tal, ter izredno 
koristne za krepitev korenin-
skega sistema in stebla rastlin, 
po zemlji posutih ostrih zdro-
bljenih lupinic pa naj bi se iz-
ogibali tudi polži, črvi in dru-
gi plazilci. A če se povrnemo 
k velikonočnim jedem, vodja 
sremiških kmetic ob zaključku 
predstavitve jedi še pove, da se 
za njihovo lažje presnavljanje 
poleg prileže tudi kozarec su-
hega vina z visoko kislino, vanj 
pa se namoči pelin kot simbol 
suhega žolča, katerega so dali 
piti Jezusu na križu. 
 Bojana Mavsar

Prikaz najbolj tipičnih velikonočnih jedi Aktiva kmečkih žena 
Sremič

Marjana Les

KRŠKO – V Mencingerjevi 
hiši v Krškem je 27. marca 
krška območna izpostava 
JSKD v sodelovanju s Pokra
jinsko zvezo društev upo
kojencev Posavje pripravila 
velikonočno ustvarjalnico, 
na kateri so večinoma otro
ci izdelovali dekorativna jaj
ca v blagu. 

»Kljub vsem trenutnim ome-
jitvam za izvedbo takšnih de-
lavnic smo uspeli zapolniti 
dva termina. Gre za medge-
neracijsko delavnico, na ka-
teri ustvarjajo otroci v so-
delovanju s starši in starimi 
starši, mentorica pa je Manja 
Seher,« je povedala vodja kr-
ške izpostave JSKD Tinka Vu
kič. Seherjeva je povedala, da 
gre pri izdelavi dekorativnih 
jajc v blagu za novejšo tehni-
ko. »Včasih smo jajca drsali, 
risali nanje in jih barvali, pri 
tem smo seveda uporabljali 
prava jajca, zdaj pa imamo na 
voljo jajca iz stiroporja, ki jih 
lahko delamo kot krpanke,« je 
pojasnila, medtem ko je otro-
kom pomagala pri dokaj zah-
tevnem oblačenju jajčk v raz-
nobarvne krpice, nekateri pa 
so bili pri tem tudi sami dokaj 
spretni. 

Medtem so v atriju članice 
društev upokojencev iz Bre-
stanice, Brežic in Radeč posta-
vile na ogled svoje izdelke v tej 
tehniki. Kot je povedala Seher-
jeva, pri tem niso uporablja-

Velikonočna delavnica in razstava
le le pisanega blaga, ampak 
so nanj pred tem tudi izvezle 
različne motive, ki so jih vgra-
dile v okrasitev jajc. Razstavo 
si je med drugimi ogledal tudi 
predsednik posavskih upoko-
jencev Jože Žnidarič.
 P. P.

Otrokom je tehniko predsta-
vila Manja Seher.

Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Nudimo:
-  pestro izbiro dnevno svežega mesa 

z okoliških kmetij,
-  mesne izdelke domače predelave,
-  peko mesa po naročilu 
-  DOSTAVA MESA NA DOM    
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Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!

VELIKONOČNE DOBROTE 
PO UGODNI CENI!

Se priporočamo!
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Eden izmed sklepnih dogodkov v okviru projekta 
Riba je IN se je odvijal dva sobotna dopoldneva v 
marcu na sevniški kmečki tržnici, kjer so članice 
posavskih društev kmečkih žena med obiskoval-
ke in obiskovalce razdelile skupno 200 brezplač-
nih paketov ribjih izdelkov (file postrvi in namaz 
dimljene postrvi), v katerih so bili tudi trije odlični 
recepti. »Cilj projekta je okrepiti zanimanje za os-
krbo z ribami in ribjimi izdelki, s tem pa ozaveščati 
o pomenu rib v zdravi prehrani,« je pojasnila vodja 
projekta Vlasta Kuzmički z Občine Sevnica.

»Vsi živimo ob rekah in potokih, ribe so na voljo, so 
zdrave in dobro jih je čim večkrat vključiti v pre-
hrano. Ribe je mogoče pripraviti na veliko različ-
nih načinov in to smo skušale predstaviti obisko-
valcem tržnice, ki so se odzvali z vprašanji, kje 
lahko kupijo ribe, kako naj jih pripravijo ...« je opi-
sala ponudbo z ribami predsednica Društva pode-
želskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki 
Ana Žugič. Predsednica Društva kmečkih žena Ar-
nika Svibno iz radeške občine Marjana Dolinšek je 
pohvalila kuharske delavnice, v katerih so sodelu-
joče članice posavskih društev kmečkih žena pri-
dobile nova kuharska znanja iz priprave ribjih jedi 
z okusnimi dodatki iz sadja ali zelišč. »Ribje jedi so 
odslej pogosteje na našem jedilniku in naj bodo tudi 

na vašem,« je z nasmehom povedala predsednica 
Društva kmetic Brežice Zdravka Kampijut, medtem 
ko je članica društva Lea Babič omenila, da recep-
ti, ki so bili priloženi paketu z ribjimi izdelki, ponu-
jajo nekaj drugačnega, novo in svežo jed z okusom, 
ki ga morda v kombinaciji z ribo nismo navajeni. 
Predsednica Društva kmetic Sevnica Majda Jaz-
bec je dodala, da so na voljo sveže ali dimljene po-
strvi ter ribji namaz vsako soboto tudi v ribogojni-
ci Akval v bližini sevniške kmečke tržnice: »Gre za 
vedno sveže in zelo okusne ribje izdelke iz našega 
lokalnega okolja.« 

Obiskovalca tržnice, ki sta se razveselila podarje-
nega paketa ribjih izdelkov, sta povedala: »Na tr-
žnico pogosto prihajava, ker imamo v družini radi 
lokalno pridelano hrano. Na našem domačem je-
dilniku so tudi ribe, ker vemo, da so ribe v prehra-
ni zdrave, pripraviti pa jih je mogoče na več na-
činov, a najraje jih pečeva na žaru, medtem ko se 
ribje solate ali juhe in ostali ribjih specialitet še 
nisva lotila, a tudi to bo prišlo enkrat na vrsto.« 

S potekom in odzivom so partnerji v projektu Riba 

je IN – Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic 
Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika Svibno iz 
občine Radeče, Društvo podeželskih žena Pod Gor-
janci iz Kostanjevice na Krki, KŠTM Sevnica, ri-
bogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance, Obči-
na Krško in Občina Sevnica kot nosilec projekta 
– zadovoljni, saj menijo, da so z različnimi aktiv-
nostmi spodbudili k pogostejši pripravi ribjih jedi.

Riba naj bo večkrat na jedilniku
V želji po krepitvi zanimanja za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami ter pripravami okusnih ribjih jedi so partnerji v projektu RIBA JE 
IN izvedli številne dejavnosti na območju Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. V okviru projekta so bile izvedene kulinarične delavnice, organizi-
rani so bili ribji dogodki s promocijo posavske postrvi itd. 

Predstavnice Društva kmetic Sevnica in  
Društva podeželskih žena Pod Gorjanci  

iz Kostanjevice na Krki
Predstavnice Društva kmetic Brežice  

in Društva kmečkih žena Arnika Svibno  
iz občine Radeče

Članice posavskih društev kmečkih žena so 
prejele v dar pripravljeno ribjo jed, ki so ji dodale 

v domači kuhinji svojo osebno noto, ter ob 
materinskem dnevu še pomladno cvetlico.
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Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

BREŽICE, CIRNIK – 20. febru
arja so v Planinskem dru
štvu Brežice izpeljali zbor 
članov, tokrat zaradi trenu
tnih razmer na malo dru
gačen način. Odločili so se, 
da ga izpeljejo na prostem, 
na Velikem Cirniku, v duhu 
planinskih aktivnosti. Zbor 
je bil volilni, tako da so izvo
lili tudi vodstvo društva.

Pri organizaciji zbora so upo-
števali vsa pravila in omejitve 
zaradi preprečevanja preno-
sa okužbe s koronavirusom, ki 
trenutno veljajo v Sloveniji. Vsi, 
ki so se odločili, da se na ta dan 
povzpnejo na vrh in oddajo gla-
sovalni list, so bili nagrajeni s 
sončnimi žarki toplega sonca. 
Na vrhu je pohodnike spreje-
mala verifikacijsko-volilna ko-
misija, ki je poskrbela za regi-
stracijo udeležencev in oddajo 
glasovnic. Da je zbor članov po-
tekal nemoteno, so poskrbeli 
člani upravnega odbora. Ude-
leženci so Anico Hribar so-
glasno izvolili za predsednico 
društva tudi za naslednje man-
datno obdobje 2021–2025. 
Sprememba je v upravnem 
odboru društva, kjer sta nova 
člana Danica Fux, ki je hkrati 
tudi podpredsednica društva, 
in Roman Mlakar. Med načel-
niki odsekov je sprememba pri 
načelnici mladinskega odseka, 
katerega vodenje v tem man-
datu prevzema Mojca Šterk. 
Ostali člani upravnega odbora 
so še: Vera Polak, tajnica, Jo

SEVNICA – 16. marca je v 
planinskem zavetišču Pod 
Svetim Rokom potekal obč
ni zbor PD Lisca Sevnica ob 
upoštevanju preventivnih 
ukrepov preprečevanja šir
jenja koronavirusa. Izvolili 
so tudi novo vodstvo ter po
delili pohvale, priznanja in 
častne nazive.

Vodenje sevniškega planin-
skega društva prevzema Pe
ter Požun, 36-letni ljubitelj 
gora in pohodništva, ki z dru-
žino živi na manjši kmetiji v 
Lončarjevem Dolu pri Sevnici. 
»Ljubezen do narave in gora 
me spremlja že od otroških 
let, ko sem se kot osnovnošo-
lec včlanil v Društvo za opazo-
vanje in preučevanje ptic Slo-
venije ter s sevniškimi skavti 
odkrival lepote Slovenije in se 
krepil v vrednotah poštenosti, 
delavnosti in truda za skupno 
dobro. V voditeljskih spretnos-
tih sem se uril kot animator v 
Salezijanskem mladinskem 
centru Sevnica ter se preizku-
sil v številnih športih, v sre-
dnješolskih letih sem aktivno 
treniral in tekmoval za društvo 
Ippon Sevnica,« pojasnjuje so-
govornik, ki je z opravljenim 
sklopom izobraževanj pred 
dvema letoma postal vodnik 
v naravi in v sklopu tega vo-
dnik po Jurkovi učni poti na 
Lisci ter vodnik na tematski 
poti Gozd je kultura, ki se vije 
pod sevniškim gradom. V lan-
skem letu je opravil izobraže-

Na čelu planincev Peter Požun

vanja za planinskega vodnika 
in pridobil naziv strokovni de-
lavec v športu, opravil je tudi 
tečaj varnega gorništva pozi-
mi. »Kot velik ljubitelj narave 
in gora gradim vizijo svojega 
delovanja na stalnem izobra-
ževanju in izpopolnjevanju 
svojih spretnosti, kar želim v 
prihodnosti nadgraditi tudi na 
področju naravovarstva, kultu-
re gorništva ter prostovoljstvu 
in povezovanju med generaci-
jami,« zaključi Peter Požun, ki 
je na mestu predsednika PD 

Lisca Sevnica nasledil 
Roka Petančiča.

Na občnem zboru PD 
Lisca Sevnica so bile 
podeljene tudi po-
hvale, bronasta, sre-
brna in zlata prizna-
nja ter častni nazivi. 
Pisno pohvalo PZS 
so prejeli Petra Mla
kar, Beno Dergan, 
Jože Joc Zemljak, 
Doroteja Jazbec in 
Silva Žveglič. Preje-
mniki bronastega ča-
stnega znaka PZS so 
postali Damjan Bo
žič, Ana Zidar Prah, 
Aljaž Prah, Monika 
Verhovc, Jaka Mo
tore in Rok Cizer
le. Srebrnega častne-
ga znaka PZS so se 
razveselili Jože Ra
dej, Olga Levstik in 
Zvone Blas. Zlati ča-
stni znak PZS so pre-

jeli Darinka Avguštin, Darko 
Krajnc in Vinko Govekar. Na-
ziv častni vodnik PZS so pre-
jeli Alenka Brezovnik, Jože 
Prah, Anton Prah in Janko 
Sotošek. Turistična zveza ob-
čine Sevnica je podelila PD Li-
sca posebno občinsko prizna-
nje v znak zahvale za urejene 
in dobro označene planinske 
poti, za katere skrbi tudi odsek 
markacistov, ki ga vodi Dorote-
ja Jazbec. 

 Smilja Radi

Novi predsednik PD Lisca Sevnica Peter 
Požun predaja zlati častni znak PZS 
planinski vodnici in dolgoletni tajnici 
društva Darinki Avguštin, ki skupaj z 
možem Jankom skrbi tudi za Jurkovo 
kočo na Lisci in Planinsko zavetišče 
Pod Svetim Rokom. 

Zbor članov kar na Cirniku

žica Dražil, blagajničarka, An
ton Hribar, načelnik vodniške-
ga odseka, Mehemed Tokić, 
načelnik odseka markacistov, 
Olga Kržan, načelnica odse-
ka za varstvo narave, ter člana 
UO Anton Kostanjšek in Jože 
Lovenjak. V nadzornem odbo-
ru in častnem razsodišču vode-
nje ostaja v rokah dosedanjih 
predsednikov odborov Vojke 
Rožman in Mihaela Škrleca, 
novi člani odborov pa so Lau
ra Rueh, Karmen Brudar, Ja
dranka Štingl in Anton Jesen
ko. »Vsem izvoljenim članom 
odborov čestitam in želim, da 
skupaj popeljemo društvo v 
nova štiri leta bogatih planin-
skih doživetij,« je ob tem zapi-
sala predsednica Hribarjeva in 
vse člane društva povabila, da 
se v čim večjem številu udele-
žijo aktivnosti društva, kot so 
zapisane v potrjenem progra-
mu dela za 2021. 

Nekateri člani društva so s 
strani Planinske zveze Slove-
nije prejeli tudi priznanja za 
leto 2020. Najvišje priznanje 
– svečano listino PZS – je pre-
jel Anton Jesenko, najvišje pri-
znanje – častni vodnik PZS – 
so podelili Francu Kržanu, 
zlati častni znak PZS je šel v 
roke Martinu Slovencu, sre-
brni častni znak Mehemedu 
Tokiću, bronasti častni znak 
pa Francu Petelincu. Pohvalo 
PZS so prejeli Andreja Mati
jevc, Simon Matijevc in Sara 
Gregl. PD Brežice ob 70-letni-
ci društva v lanskem letu po-
deljuje tudi pisne zahvale in 
priznanja svojim članom, zu-
nanjim sodelavcem in dona-
torjem za sodelovanje ter velik 
prispevek k razvoju in uvelja-
vljanju društva in njegovega 
poslanstva.

 R. Retelj/vir: PD Brežice

Zbor brežiških planincev pri bivaku na Velikem Cirniku (foto: 
Ivan Rožman)
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Lepo oblikovana drevesa 
in bogat pridelek

Med prvimi spomladanski-
mi opravili v sadovnjaku, ko 
se temperature dvignejo ne-
kaj stopinj nad ničlo, je ob-
rezovanje sadnega drevja. 
S tem vzdržujemo optimal-
no razmerje med rastjo in 
rodnostjo. Z obrezovanjem 
poskrbimo, da je drevesna 
krošnja dovolj osvetljena in 
zračna, kar vpliva na dozore-
vanje plodov. Če pri rezi od-
režemo vrhnji, vodilni brst, 
to vpliva na rast brstov ali 
poganjkov pod njim, ki bodo 
močneje pognali, zato v sad-
nih vrtovih lahko vidimo ve-
liko različnih vzgojnih oblik 
krošenj. 

V začetku marca začnemo z 
rezjo breskve, ker bo kma-
lu odganjala, nadaljujemo 
z jablano, hruško in slivo; v 
suhem vremenu in tik pred 
brstenjem obrežemo še ma-
relico. Pri češnji, breskvi in 
marelici je priporočljivo, da 
rez razdelimo na dva dela. 
Najprej z obrezovanjem po 
obiranju sadežev presvetli-
mo notranjost krošnje (re-
žemo predvsem navpične 
poganjke). Drugi del je zim-
ska rez, ki jo večinoma opra-
vimo spomladi – z njo nare-
dimo osnovno želeno obliko. 
Dobro je vedeti, da rezi niko-
li ne opravimo v mokrem in 
zelo mrzlem vremenu; za rez 
se odločimo, ko smo prepri-

čani, da bo vsaj tri dni suho, 
kajti v nasprotnem prime-
ru je rana na drevesu lahko 
vstopno mesto za bolezni, 
pri temperaturah pod nič pa 
lahko pomrzne.

Za obrezovanje sadnih dre-
ves potrebujemo kakovost
no in dobro nabrušeno 
orodje. Med osnovna orodja 
sodijo sadjarske škarje, s ka-
terimi režemo tanjše veje; z 
žago za obrezovanje odstra-
njujemo bolj debele veje; za 
hitrejše celjenje ran upora-
bimo cepilno smolo; potre-
bujemo tudi primerno viso-
ko in stabilno lestev, obutev 
ter zaščitno obleko.

Zakaj moramo 
sadno drevo obrezati? 

Če mladega drevesa ne obli-
kujemo z rezjo (obrezovanja 
v prvih štirih letih imenuje-
mo gojitvena rez), nam bo 
raslo proti vrhu, neoskrbo-
vana krošnja se bo v spod
njem delu slabše obrasla, po-
ganjki bodo preveč navpični 
in se bodo lomili pod težo 
pridelka. V naslednjih letih 
bomo imeli na drevesu gost 
’grm’, pridelek bo slabši.

Obrezovanje sadnih dreves 
je zahtevno in strokovno op-
ravilo, tako da lahko z nezna-
njem naredimo več škode kot 

koristi, zato je smiselno, da 
se najprej poučimo o po-
stopku. Znanje o rezi sad-
nega drevja lahko dobimo v 
priročnikih in pri praktičnih 
prikazih strokovnjakov, zato 
je priporoč ljiv obisk katere 
izmed delavnic, kjer bomo 
pridobili nekaj praktičnih iz-
kušenj, ki jih bomo nadgraje-
vali v domačem sadovnjaku, 
a včasih je najbolje najeti za 
obrezovanje dreves strokov-
njaka. Priporočljivo je, da isto 
drevo vedno reže isti človek, 
ki ve, kaj namerava doseči z 
rezjo letos in kaj v prihod-
njih letih.

Obrezovanje 
sadnega drevja

Pri rezi sadnega drevja je 
treba vedeti, zakaj smo od-
rezali določen poganjek in 
kakšen bo odziv drevesa. Z 
rezjo uravnavamo razmer-
je med novo rastjo in rod-
nostjo, zato moramo pozna-
ti osnovne zakonitosti rezi in 
pridobiti občutek zanjo. Cilj 
rezi ni, da porežemo, kar se 
nam zdi odveč, temveč že-
limo s pravilno rezjo doseči:
• pravilno razmerje med le-

tnim prirastom in rod-
nostjo;

• zadostno osvetlitev kroš-
nje, kar daje boljši rodni 
nastavek;

• boljšo zračnost krošnje, s 
čimer zmanjšamo možnost 
pojava glivičnih okužb.

Ob tem moramo vedeti, da 
ne smemo nikoli prikrajše-
vati mladih poganjkov. 

Ko se lotimo obrezovanja 
sadnih dreves, najprej ob-
režemo vse suhe in polom-
ljene veje ter tiste, ki jih je 
načel drevesni rak. Obreza-
ti je treba tudi vse veje in 
vejice, ki se med seboj doti-
kajo in jih veter tako drgne 
med seboj. Če se sadno dre-
vo nahaja ob prometni ces-
ti, odrežimo veje, ki segajo 
na cesto; obrežimo tudi raz-
lične predolge in šibke veje, 
ki ne bodo mogle kljubovati 

raznim močnim vetrovom ali 
snežni odeji.

Pri obrezovanju moramo 
biti pozorni na mesto reza, 
smer in obseg. Največja ve-
likost reza ne sme biti več 
kot 8 centimetrov, režemo pa 
pravokotno, da so rane čim 
manjše. Daljši rez uporabimo 
takrat, ko želimo odstraniti 

debelejše veje ali zelo poško-
dovane veje. Kaj pa, če želi-
mo odstraniti celotno vejo? 
Takrat naredimo rez pri deb-
lu in pazimo, da ne poškodu-
jemo debla oziroma vejne-
ga ovratnika (odebeljen del, 
kjer se veja prirašča k deblu). 
V nasprotnem primeru bomo 
ranili zaščitno plast drevesa, 
zaradi česar bo nagnjenost 
k boleznim večja; sicer pa se 
veje krajšajo tako, da se rez 
naredi v rogovili, na mestu 
stika dveh vej.

Vedeti moramo tudi, da se 
večje rane pri sadnem drev-
ju nikoli popolnoma ne za-
rastejo, zato se na njih po-
gosto naselijo razne glive, 
ki ob ustrezni vlagi povzro-
čijo postopno umiranje dre-
vesa, zato je treba vse več-
je rane ustrezno oskrbeti. To 
pomeni, da rano premažemo 
s cepilno smolo, da prepreči-
mo vdor mikrobov. Pri enem 
obrezovanju tudi ne smemo 
odstraniti več kot 25 odstot-

kov krošnje, saj lahko dru-
gače oslabimo korenine in 
spodbudimo rast divjih po-
ganjkov. Mlada drevesa re-
žemo čim manj.

Varuhi sadnega vrta

Pri urejanju sadovnjaka ne 
pozabimo na t. i. koristne ži-
vali. Če bomo v sadni vrt pri-
vabili nekatere živali, bomo 
imeli precej manj težav s 
škodljivci. 

Verjeli ali ne, ampak veliko 
vrst ptičev nam lahko po-
maga pri varovanju sadne-
ga drevja in grmičevja, ker 
se hranijo z gosenicami in 
drugimi na vrtu neželeni-

mi gosti. Če jih pozimi hra-
nimo v krmilnicah, se bodo 
tudi čez poletje radi vračali v 
okolico hiše, vrta, kjer bodo 
prav tako iskali hrano, zato 
jim lahko posejemo sončni-
ce, da se bodo še bolj zadr-
ževali v neposredni okoli-
ci vrta. Na sadnih drevesih 
jim lahko postavimo valilni-
ce. V vročih dneh jim v plit
ve posode ali podstavke za 
rože natočimo vodo, kaj-
ti ribeza, malin, češenj, pa-
radižnika in še česa se ptice 
lotijo predvsem zaradi žeje. 
Škoda, ki nam jo bodo mor-
da povzročile ptice s svojo 
prisotnostjo, je zelo majhna 
v primerjavi s koristnim de-
lom, ki ga bodo opravile v 
sadovnjaku. 

Poleg ptičev so zelo koristni 
ježi, žabe in krastače, ki prav 
tako uničijo veliko škodljiv-
cev, predvsem polžev in 
črvov pa tudi nekaterih in-
sektov. Zelo pomembna, ko-
ristna in dobrodošla žuželka 
na vrtu ter v okolici je tudi 
pikapolonica, saj se prehra-
njuje z listnimi ušmi. Pika-
polonicam lahko prav tako 
postavimo posebne hišice, 
ki jih imajo za svoje zatočiš-
če. Med koristnimi živalmi so 
še muhe trepetavke, tanči-
čarice, najezdniki in striga-
lice. 

Narava se prebuja in prijetne temperature nas vabijo, da del časa preživimo na prostem ter opravimo tudi katero izmed spomladanskih del v sadnem vrtu. V 
tokratni rubriki Vrtovi Posavja se bomo podali v sadovnjak in se seznanili z nekaterimi deli, ki jih moramo opraviti, če želimo, da bodo sadna drevesa lepo ras-
la in dobro obrodila. Prijetno branje! Uredništvo

Eno izmed spomladanskih opravil v sadovnjaku je obrezo-
vanje krošenj sadnih dreves za boljšo rast in rodnost. 

Lapuh – cvet sonca
Lapuh je ena prvih 
pomladnih cvetlic, ki 
nas očara in razve-
seli s svojimi živo ru-
menimi cvetovi, ki 
spominjajo na žare-
če in toplo sonce. Na-
vaden lapuh najpo-
gosteje najdemo na 
mokrih, ilovnatih tleh 
ob vodi in po nabrež-
jih, a tudi ob cestah. 
Spomladi najprej po-
žene luskasto steblo, ki zraste do 20 centimetrov viso-
ko. Na koncu stebla zraste cvetni popek, ki zacveti zgo-
daj pomladi. 

Lapuh pa ni le eden izmed znanilcev pomladi, ampak je 
tudi zdravilna rastlina. Na sončnih legah nabiramo tako 
liste kot cvetove. Cvetove na hitro posušimo, da ne po-
temnijo, kajti cvetovi, ki med sušenjem potemnijo, nimajo 
zdravilne vrednosti. Lapuh uporabljamo za pripravo čaja 
in za tinkturo, toplo oblogo iz lapuha pa lahko položimo 
na prsni koš in pomagala bo pri prehladnih obolenjih. La-
puh pomaga tudi pri blaženju migrene: v ta namen si pri-
pravimo hladne obkladke iz lapuha, ki jim primešamo kis. 
Obkladek si za krajši čas položimo na čelo, nato ga za-
menjamo z novim. Stolčene liste in cvetove lapuha lahko 
polagamo tudi na sveže ali gnojne rane, lajšajo tudi otek-
line in različna vnetja. Obkladek lahko pripravimo tudi iz 
precedka, ki ostane po kuhanju čaja, ga zavijemo v gazo 
in položimo na prizadeto mesto.

  Viktorija Senica, cvetličarka

Sadno drevje »v špalirju« je zelo uporabna gojitvena obli-
ka predvsem za manjše vrtove.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

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

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

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

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

AKCIJA!

TUDI V 
NASLEDNJIH DNEH 

OSTAJAMO 
ODPRTI.

Urejen sadovnjak je »ogledalo« dobrega gospodarja.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice izvaja vse ukrepe v skladu z državnim načrtom ukre-
panja v času razglašene epidemije in aktiviranim državnim načrtom.
Zaradi ukrepov v obdobju od 1. 4. 2021 do predvidoma 12. 4. 2021 
ne bo mogoče uporabljati javnega sistema izposoje koles BRŽKO-
LO, v brezplačno rabo pa so od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 dana tudi 
vsa parkirišča, kjer je uvedeno plačilo s parkomati v Brežicah. To 
pomeni, da se parkomati do 11. 4. 2021 NE uporabljajo.
Kljub vsemu trudu državnih in lokalnih institucij je še vedno naj-
pomembnejše samozaščitno vedenje vseh nas, posameznikov, saj 
bodo ukrepi za zajezitev epidemije uspešni samo, če jih dosledno 
upoštevamo. Posebej je pomembno, da v tem času vsi svoje giba-
nje omejimo na nujne poti, ob tem pa na varen način poskrbimo 
tudi za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti.
Bodimo odgovorni – spoštujmo ukrepe, ostanimo zdravi, rešujmo 
življenja!

Pogodbena vrednost izgradnje 
novega vrtca znaša 1,6 milijona 
evrov. Ker je novi vrtec zasno-
van kot energetsko učinkovita 
stavba, je bila prijava investi-
cije na javni poziv Eko sklada, 
slovenskega okoljskega javne-
ga sklada, uspešna. Za gradnjo 
vrtca v Dobovi je Občina Brežice 
pridobila nepovratna sredstva 

v višini 249.000 evrov. Ogreva-
nje bo potekalo na način talne-
ga gretja, kot vir toplote za de-
lovanje toplotnih črpalk pa se 
bodo uporabile geosonde, ki 
bodo omogočale tudi hlajenje 
prostorov.

Novi vrtec ima tri igralnice v pri-
tličju (ena za starostno skupino 
1-3, ena za kombinirani odde-

ZAHTEVNA OBNOVA 
ŽELEZNEGA MOSTU

Celovita obnova dvojnega že-
leznega mostu bo zaključe-
na v poletnih mesecih. Železni 
most čez Savo je bil obnovljen 
v letu 2020, most čez Krko (66 

m) pa bo skupaj z betonskim 
delom (inundacijo), ki povezu-
je oba dela mostu, obnovljen 
letos. Obnova leta 1906 zgraje-
nega mostu je zahteven projekt 
tako v izvedbenem kot v finanč-
nem smislu – za obnovo obči-

Obvestilo o delovanju občinske uprave 
v času od 2. do 9. aprila 2021

Vlada RS je sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stro-
ge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje 
koronavirusa, veljali pa bodo od 1. do 12. aprila. Občinska upra-
va Občine Brežice spoštuje ukrepe in bo z načinom dela tudi 
omejila število zaposlenih na delovnih mestih na sedežu obči-
ne, zato bomo izvajali naloge v omejenem obsegu. 

Spremenjene bodo tudi uradne ure za stranke. In sicer:

• 2., 6., 8., 9. aprila od 8.00 do 12.00
• v sredo, 7. aprila, od 12.00 do 16.00

Prosimo vas, da nas v času uradnih ur kontaktirate po telefonu 
ali po e-pošti in nas obiščete le v primeru, ko zadeve ni mogo-
če rešiti na drug način, in po predhodni uskladitvi. 

Telefonska št.: 07 620 55 00

E-naslov: obcina.brezice@brezice.si

Upoštevajmo ukrepe, ki so namenjeni zaščiti zdravja, ostanimo 
zdravi, močni in povezani!

Občina Brežice letos zaključuje 
obnovo dveh mostov 
Močan investicijski cikel, ki ga je Občina Brežice začela lani, se nadaljuje v letu 2021. Med največjimi investicijami v 
občini je obnova dveh mostov – železnega čez reko Krko v Brežicah, ki je del dvojnega mostu, in lesenega čez reko 
Krko v Cerkljah ob Krki. Oba mostova sta zaščitena kot kulturni oz. tehnični spomenik in sta pomembna tako z vidika 
prometnih povezav kot krajevnih simbolov. Vrednost del obnove obeh mostov znaša 3,1 milijona evrov, od tega cca 
660.000 evrov obnova lesenega in 2,4 milijona evrov obnova železnega mostu.

na namenja lastna proračunska 
sredstva. Spodnji del železnega 
mostu je prizadela močna koro-
zija, zaradi česar sta bili ogrože-
ni trdnost in nosilnost. Na mostu 
čez Krko pa je potrebno odstra-
niti celotno betonsko ploščo, na 
kateri je vozišče.

Za obnovo železnega mostu čez 
Krko je potrebna dodatna not-
ranja konstrukcija, ki je dvigni-
la most za nekaj centimetrov in 
ga s tem razbremenila. Začenja 
se zamenjava vozlišč, sledi od-
stranitev betonske plošče, na-

mestitev nove betonske plošče, 
asfaltiranje vozišča, hidroizolaci-
ja mostu, peskanje, protikorozij-
ska zaščita in barvanje železne 
konstrukcije. 

Obnova betonskega dela po-
vezave med železnima deloma 
mosta se izvaja, trenutno pote-
ka izvedba novih mostnih dila-
tacij (stikov). Sledi odstranitev 
dotrajanega asfalta, asfaltiranje, 
sanacija robnih vencev in barva-
nje ograje. Pri obnovi so upošte-
vani okoljski vidiki.

Železni most čez Krko v Brežicah

Betonska povezava železnih delov mostu

Pogled na notranjo nosilno kon-
strukcijo, ki dviga most

Gradnja vrtca v Dobovi poteka po načrtih
Občina Brežice izvaja investicijo gradnja novega petoddelčnega vrtca v Dobovi, ki bo zagotovil ustrezne prostorske po-
goje za izvajanje predšolske vzgoje in varstva. Stavba novega vrtca je pod streho,  trenutno potekajo dela na ravnem 
delu strehe, izvaja se vgradnja oken, fasada objekta, omet sten v notranjosti in dela na zunanjosti objekta. Rok za do-
končanje gradbenih del je do 30. 10. 2021. V teku je javno naročilo za dobavo in montažo opreme za vrtec, selitev v 
nove prostore vrtca pa je predvidena v prvi polovici leta 2022.

lek, ena za starostno skupino 
3-6), dodatni dve (obe za staro-
stno skupino 3-6) sta v nadstro-
pju. Med oba glavna vhoda v vr-
tec je umeščen osrednji igralni 
prostor (namenjen tudi špor-
tnim dejavnostim otrok). Igral-
nice v pritličju imajo tudi zuna-
njo ograjeno in pokrito teraso. 
Terase so v nadaljevanju prav 

tako neposredno povezane z 
zunanjim igriščem vrtca. Orien-
tiranost prostorov je zasnova-
na tako, da omogoča čim več-
jo izrabo sončnega obsevanja 
v prehodnem in zimskem ob-
dobju; vse igralnice in osrednji 
igralni prostor se odpirajo pro-
ti jugu. Na južni strani vrtca je 
bil na novo zgrajen oporni zid z 
namenom pridobitve dodatnih  

uporabnih zelenih površin za vr-
tec. Urejene bodo tudi parkirne 
površine z izvedbo rekonstrukci-
je cestnega priključka z navede-
nih parkirnih površin na lokalno 
cesto 024271 Kapele–Dobova.

Severni trakt objekta je name-
njen pomožnim oz. servisnim 
prostorom: tu so vhodi oz. 
vetrolovi, stopnišče za dostop 
do prostorov v nadstropju, 
osebno dvigalo ob razdelilni ku-
hinji, shramba igral, garderobe 
in sanitarije za zaposlene, raz-
delilna kuhinja in pralnica. Izve-

dena je tudi povezava oz. pokriti 
dostop do športne dvorane. Ob 
rušitvi starega in gradnji nove-
ga vrtca sta bila v okviru javno 
zasebnega partnerstva energet-
sko obnovljena tudi stavba OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova in 
športna dvorana.

V letu 2021 Občina Brežice gradi 
tudi nov petoddelčni vrtec v Ar-
tičah, kjer dela potekajo po na-
črtih. Gradnja je predvidena do 
novembra 2021, v teku je javno 
naročilo za dobavo in montažo 
opreme za vrtec.

Južna stran novega vrtca – pogled na terase

Pogled iz bodoče igralnice

Spoštovane bralke in bralci Posavskega 
obzornika, spoštovane občanke in občani!

Letošnjo veliko noč že drugo leto zapored pričakujemo v po-
sebnih razmerah, v času epidemije, ko je praznovanje velike 
noči omejeno na naše domove in najožjo družino. Naj nam sim-
bolika velikega tedna in velike noči tudi v času preizkušenj, ki 
trajajo dlje, kot smo pričakovali in upali, prinese notranji mir, 
pogum in novo upanje.

Želim vam blagoslovljene in vesele velikonočne praznike ter 
vse dobro!

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Obvestilo o začasni brezplačni rabi javnih 
parkirišč s parkomati in o začasnem prenehanju 
delovanja sistema BRŽKOLO
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Občina Krško objavlja javni razpis, po katerem so upravičenci do 
povračila upravičenih stroškov investicije fizične osebe, lastniki 
individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v občini 
Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem 
interesu. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih 
stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2018 do oddaje vloge. Maksi-
malna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski 
objekt znaša 2.400 EUR z DDV. Kandidati lahko vloge pričnejo 
vlagati od četrtka, 1. aprila 2021, po pošti na naslov Občina Kr-
ško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško ali osebno v informacijski pisarni Občine Krško (pritličje). 
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v 
zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRA-
NJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV 
IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, št. 354-5/2021 O608«. Na hrb-
tni strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek ter naslov 
vlagatelja. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala 
enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru. 

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki 'Obvesti-
la in objave / Javni razpisi in objave'. 

Ostale informacije: 07 49 81 377 (Boštjan Kozole) ali e-pošta 
bostjan.kozole@krsko.si.

Nov vrtec na Senovem odprl vrata 
Najmlajši iz vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, letos jih vrtec obiskuje skupaj 132, so 29. marca skupaj z vzgojiteljicami 
prvič prestopili prag novega vrtca na novi lokaciji. V novem skoraj ničenergijskem objektu z nekaj več kot 1300 kvadra-
tnimi metri uporabne površine je osem oddelkov, razdelilna kuhinja, zbornica, kabineti, garderobe ter skupni prostor 
oz. telovadnica. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je skupaj s sodelavci, ravnateljem OŠ XIV. divizije Senovo Vin-
kom Hostarjem in pomočnico ravnatelja vrtca Katjo Šribar otroke pospremil v nove prostore.
Kot je ob tem poudaril župan, 
skoraj ničenergijski objekt omo-
goča zelo visoko energetsko učin-
kovitost oz. zelo majhno količino 
potrebne energije za delovanje 
(ogrevanje, hlajenje, pripravo to-
ple vode, klimatizacijo in razsvet-
ljavo), tako za najmlajše kot za 
vzgojiteljice pa so z novim objek-
tom zagotovljeni bistveno kako-
vostnejši pogoji bivanja in dela. 
Potem ko je bila v letu 2019 prip-
ravljena projektna dokumenta-
cija, pridobljeno gradbeno do-
voljenje in izbran izvajalec, so se 
dela na novi lokaciji začela v lan-
skem aprilu in v marcu letos za-
ključila. Uporabno dovoljenje je 

bilo pridobljeno 17. marca. Sku-
pna vrednost naložbe znaša 3,3 
milijona evrov, od tega bo občina 

iz državnih sredstev (23. člen Za-
kon o financiranju občin – dode-
litev sredstev za sofinanciranje 

investicij) počrpala 2,28 milijona 
evrov povratnih in nepovratnih 
sredstev, od Eko sklada pa priča-
kujejo še dobrih 480.000 evrov. V 
lanskem letu je Občina Krško po-
leg gradnje novega vrtca na Se-
novem v večnamenskem domu 
na Zdolah uredila nove prostore 
za enoto krškega vrtca na Zdo-
lah, zaključila z rekonstrukcijo in 
gradnjo prizidka na OŠ Koprivni-
ca in nadaljevala z aktivnostmi 
za umeščanje in gradnjo novega 
objekta OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja v starem mestnem jedru. V le-
tošnjem letu bodo začeli z grad-
njo podružnične osnovne šole in 
vrtca v Velikem Podlogu.

Z leve: ravnatelj OŠ XIV. divizije Senovo Vinko Hostar, župan občine 
Krško mag. Miran Stanko in pomočnica ravnatelja vrtca Katja Šribar

Začetek urejanja komunalne infrastrukture 
na Senovem

Pobude, vprašanja in predlogi z 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine Krško
Dušan Dornik (SMC) je vprašal, ali je občina pridobila soglasje za 
poseg z navažanjem odpadnega materiala na poplavnem obmo-
čju v Krškem in kdo ima v primeru pridobljenega soglasja pravi-
co navoza materiala.

Anton Petrovič (SD) je podal pobudo, da občina v času krize za-
radi epidemije poskrbi, da bodo dela dobili izvajalci, ki imajo de-
javnost registrirano na območju občine.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal, ali ima občina pripravljen program 
za vsebine Šrajbarskega turna oz. ali je aktualen še program iz leta 
2007 in predlagal, da se ustanovi javni zavod za gradove. Glede 
gradu Krško je predlagal, da se na vrhu postavi slovenska zasta-
va. Vprašal je, zakaj še vedno ni postavljeno obeležje Jožetu Ha-
bincu, ki ga je sam predlagal.

Milena Bogovič Perko (SDS) je podala pobudo, da se pristopi k 
financiranju razgradnje, prevoza in deponiranja nevarnih salo-
nitnih plošč.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, kako je z izdelavo dokumentacije za 
vodno zajetje Beli breg, kako je z izvedbo razširjenih vodovarstve-
nih območij in kdo bi moral izvajati nadzor. Zanimalo ga je, kaj 
določa zakonodaja glede reklamnega onesnaženja in ali je do-
voljeno postavljanje reklamnih panojev v takem obsegu na kme-
tijskih zemljiščih, kot je na vhodu v mesto Krško. Predlagal je, da 
se občane ponovno opozori na obveznost obrezovanja živih mej 
ob javnih površinah ter da glede neurejenih razmer na eko oto-
kih okoli trgovskih centrov koncesionar pripravi rešitve in dolo-
či obveze uporabnikov.

Matjaž Gomilšek (SDS) je podal pobudo, da se občina z mini-
strstvom za obrambo dogovori za obnovo vojaškega mostu ter 
vprašal, kdo je odgovoren za vzdrževanje poti na nasipu ob Savi 
in predlagal ureditev klopi, košev, pitnikov. 

V okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spo-
dnje Save Občina Krško v tem letu nadaljuje z izgradnjo kanalizacije 
in priključkov na območju Senovega. Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in di-
rektorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar so 25. marca 
podpisali pogodbo za povečanje stopnje priključenosti na kanaliza-
cijski sistem na Senovem. Skupna vrednost projekta znaša 1, 2 mi-
lijona evrov, od tega bo nekaj več kot 65 % sofinanciranih iz evrop-
skega kohezijskega sklada in države, dela pa se bodo po fazah začela 
v aprilu in zaključila junija 2023. Na ustrezno odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih sedem od-
sekov ulic. Po terminskem planu v letošnjem letu odseka Bohorske 
in Rudarske ceste, v letih 2021 in 2022 severni del Tomšičeve ceste, 
Cesta 3. julija in Cesta bratov Zorko, v letih 2022 in 2023 pa dva od-
seka na Cankarjevi cesti. Dela, ki bodo obsegala novogradnjo fekal-
ne kanalizacije, na nekaterih odsekih tudi širokopasovne povezave 
in meteorne kanalizacije, bosta po odsekih izvajala družbi Kostak in 
AGM Nemec. Sicer pa občina z izgradnjo kanalizacije in priključkov 
v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spo-
dnje Save nadaljuje tudi v Leskovcu pri Krškem. 

Direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar, župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kos-
tak Miljenko Muha

Zavod Svibna s partnerji Občino Krško, Posavskim muzejem Breži-
ce, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče in Gostinskim podjetjem Sevnica – 
Hotel Ajdovec letos pristopa projektu Ajdovske zgodbe iz Posavja, 
akronim Ajdi!. Povezuje arheološka najdišča Posavja, ki imajo v svo-
jem nazivu pridevnik »ajdovski« in se nahajajo sredi območij narav-
ne dediščine oz. posebnih varovanih  območij,  kot so to npr. v okviru 
omrežja Natura 2000 (Ajdovska jama pri Nemški vasi), Kozjanske-
ga parka in biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko (Ajdovska 
jama v Silovcu pri Sromljah, Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sev-
nici), pa tudi v okviru posebnih gozdnih območij in blizu posame-
znih naravnih vrednot (Ajdov grob na obronku gozda Jatna v občini 
Radeče). S projektom, vrednim 189.588 evrov, ki je v višini 149.993 
evrov sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja, potekal pa bo do konca septembra 2022, želijo partner-
ji prispevati k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. Občina 
Krško bo v okviru projekta kot lastnica zemljišč uredila infrastruktu-
ro za obiskovalce Ajdovske jame pri Nemški vasi in pripravila načrt 
upravljanja Ajdovske jame. 

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

Ajdovske zgodbe iz Posavja

Zamenjava vhodnih vrat v Ajdovsko jamo

Občina Krško na spletni strani www.krsko.si objavlja javni na-
tečaj za »Naj prostovoljca« in »Naj prostovoljsko organizacijo« 
v letu 2020, preko katerega bodo na podlagi prijav izbrani naj 
prostovoljke, naj  prostovoljci in naj prostovoljska organizaci-
ja leta 2020. Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali za na-
ziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer DO 30 let in NAD 30 
let. Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi kriterijev stro-
kovna komisija izbrala največ 9 kandidatov, izmed katerih bodo 
najboljše izbrali občani z elektronskim glasovanjem na spletni 
strani Občine Krško ali preko glasovnic v Posavskem obzorniku 
(29. 4. in 13. 5). 
Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno najkasneje do pet-
ka, 16. aprila 2021, na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško ali na e-naslov: metka.resnik@krsko.si . 
Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca leta 2020 od 29. apri-
la – do 27. maja 2021 odločali občanke in občani z glasovanjem. 
Dodatne informacije: Kabinet župana, tel. 07 4981201.

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji 
PRAZNIKA OBČINE KRŠKO 2021
Občina Krško vljudno vabi vsa društva in organizacije, da sode-
lujejo pri oblikovanju PRAZNIKA OBČINE KRŠKO 2021. Praznični 
dnevi bodo potekali predvidoma od 28. maja do 13. junija 2021, s 
svojim dogodkom pa se lahko prijavite na javni razpis. Dokumen-
tacija je objavljena na spletni strani www.krsko.si oz. je na voljo 
v kabinetu župana po 1. aprilu 2021. Prijave sprejemamo do po-
nedeljka, 12. aprila 2021, na naslov: Občina Krško, Kabinet župa-
na, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ne odpiraj - PRAZNIK OBČI-
NE 2021«). Dodatne informacije: 07/49 81 201 - Metka. 

Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija 
leta 2020 v občini Krško

Javni razpis za sofinanciranje individualnih 
hišnih kanalizacijskih priključkov in malih 
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

www.krsko.si
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Občina Sevnica je na 
podlagi novega pra-
vilnika objavila javni 
razpis za sofinancira-
nje obnove kulturnih 
spomenikov na ob-
močju sevniške ob-
čine. Upravičenci do 
dodelitve sredstev so 
lastniki ali upravljav-
ci kulturnega spome-
nika lokalnega pome-
na. Višina sredstev, ki je namenjena za obnovo kulturnih spomenikov 
na podlagi javnega razpisa, znaša 35 tisoč evrov. Prijave morajo biti 
poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na na-
slov Občine Sevnica, najkasneje do 7. maja 2021.
 Foto: arhiv Občine Sevnica

Lisca je naravna vrednota – 
skrb vseh je, da to tudi ostane 
Planinsko društvo Lisca Sevnica po nedavno opravljenem zboru članov odslej vodi novi predsednik Peter Požun. Z name-
nom pogovora o vseh skupnih točkah sodelovanja se je pred dnevi sestal z županom občine Sevnica Srečkom Ocvirkom.

Novi predsednik društva je 
predstavil izhodišča svojega 
programa, ki ga načrtuje izves-
ti v novem mandatu. Velik po-
udarek želi nameniti izobraže-
vanju in ozaveščanju o pomenu 
planinstva in z njim povezanih 
aktivnosti med mlajšimi genera-
cijami v šolah in vrtcih. Izposta-
vil je, da so vzdrževane in ozna-
čene planinske poti ključne za 
varno gibanje v hribovitem in 
gorskem svetu. Markacisti iz 
Planskega društva Lisca Sevni-
ca skrbijo za približno 150 ki-
lometrov planinskih poti v sev-
niški občini. 

Osrednja tema sestanka pa so 
bile vsebine, povezane z Lisco in 
Tončkovim domom, za obnovo 
katerega Občina Sevnica v zad-
njih letih s ciljem oživitve obmo-
čja namenja znatna sredstva. 

Občina Sevnica in Planinsko 

društvo Lisca Sevnica sta v zad-
njih tednih prejela več pritožb o 
neprimernem obnašanju poho-
dnikov v naravnem okolju in na 
kmetijskih površinah, vključno z 
neprimernim načinom parkira-
nja v naravnem okolju. Poudar-
jati je potrebno, da so zemljišča, 
po katerih potekajo planinske 
poti, v veliki meri zasebna zem-

ljišča, ki so za njihove lastnike po-
membna. Prav je, da se njive in 
travnike ljudi, ki živijo pod Lisco, 
spoštuje. 

Niti občina niti planinsko dru-
štvo ne moreta prevzeti odgo-
vornosti za posamezne primere 
nekorektne rabe prostora. Nuj-
no pa je stalno opominjanje, da 

mora za ohranjanje širšega ob-
močja Lisce kot naravne vredno-
te vsak uporabnik prispevati svoj 
delež skrbi za okolje, v katerem 
živimo. Prav je, da se na najbolj 
spoštljiv način ohrani sobivanje 
z domačini in spoštuje tuje prav 
tako kot lastno.

Čas korona-krize je številne 
spodbudil k pohodom na Lisco, 
povečan obisk pa je tako na po-
teh kot tudi pod vrhom Lisce 
pustil sledi v obliki najrazličnej-
ših odpadkov. Minulo soboto so 
Tončkov dom na Lisci, Planin-
sko društvo Lisca Sevnica, Obči-
na Sevnica, Komunala Sevnica in 
KŠTM Sevnica organizirali čistil-
no akcijo čiščenja poti na Lisco in 
okolice Tončkovega doma. Akci-
ja je pomemben del prizadevanj 
tako planincev kot lokalne skup-
nosti k dosegi vseh prej opisanih 
ciljev. V želji, da bi skrb za naravo 
skozi vse leto udejanjali vsi. 

Pomladno urejanje okolja
Občina Sevnica in Komunala Sevnica sledita skupnemu prizadevanju za urejenost javnih površin v mestu in krajevnih 
središčih, vključno s trajno skrbjo za drevesa.

Skladno s pridobljenimi dovo-
ljenji Zavoda za gozdove Slove-
nije in usklajeno z upravljavcem 
večstanovanjskih objektov so 
bile v preteklem tednu odstra-
njene stare breze in platane ob 
lokalni cesti nasproti Zdravstve-
nega doma Sevnica. 

Dotrajano drevje bo v kratkem 
zamenjal lično urejen drevored 
javorjev s cvetočimi grmovni-
cami. V nadaljevanju bo v sklo-
pu ureditve parkirišča pri Zdra-
vstvenem domu Sevnica urejen 

tudi nov lipov drevored še na 
nasprotni strani ceste.

V sodelovanju z Zavodom za goz-
dove Slovenije in Arboretumom 
iz Volčjega potoka so bile nedav-
no opravljene meritve zdrav-
ja kostanjev v starem mestnem 
jedru z rezistometrom RinnTech. 
Gre za napravo, ki odčita zdrava 
tkiva lesa, izmeri se tudi upor-
nost lesa. Večja, kot je upornost, 
bolj je les zdrav. Meritve so stro-
kovna podlaga za odločitev, ali 
drevo potrebuje nego, kakšno 
nego potrebuje, ali pa ga je za-
radi bolezni treba odstraniti. V 

primeru treh kostanjev, ki raste-
jo v urbanem okolju in so s tem 
dnevno izpostavljeni različnim 
negativnim vplivom predvsem 
z vidika varovanja koreninskega 
sistema, so bile podane usmeri-
tve za izvedbo ukrepov o čišče-
nju in zmanjšanju posameznih 
delov krošenj. 

Pomemben vidik pomladne-
ga urejanja okolja je tudi skrb 
za ustrezno obrezovanje dre-
ves in grmovja na zemljiščih ob 
cestah. Lastniki oziroma upo-

rabniki nepremičnin, ki mejijo 
na občinske ceste ali druge jav-
ne površine, so dolžni svoje ne-
premičnine urejati in vzdrževati 
tako, da so urejenega videza, da 
morebitno drevje ali žive meje 
ne motijo preglednosti ceste in 
se ne razraščajo na občinske ces-
te ali dele cest ali javne površi-
ne, da na njih ni smeti ali drugih 
odpadkov, ter da njihove nepre-
mičnine ne odstopajo od stan-
darda urejenosti sosednjih po-
vršin.
 Foto: Občina Sevnica

Nova spletna stran Občine Sev-
nica, ki jo dnevno osvežujemo 
s paleto obvestil o delu lokalne 
skupnosti, je tudi stičišče raznih 
uporabnih informacij. 

Na podstrani »Pametna skup-
nost« lahko dostopate do prika-
za mestnih parkirišč, informacij 
o zaporah cest in izklopih elek-
trike ter mnogo drugih vsebin, 
od vremena do prikazovalnikov 
hitrosti v prometu. V interaktiv-
nem zemljevidu so prikazani po-
datki o lokaciji ekoloških otokov, 
zbiralnikov olja, avtobusnih po-
stajališč, športnih površin in de-

Skrb za male živali
Občina Sevnica kot odgovorna lokalna skupnost na različne načine 
pripomore k ustvarjanju prijetnega bivanjskega okolja tudi za tiste 
male živali, ki so žal prepuščene same sebi. Skladno z Zakonom o 
zaščiti živali Občina Sevnica zagotavlja oskrbo in zaščito zapuščenih 
živali ter zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, in 
sicer z najemom prostora na Veterinarski postaji Sevnica, ki ima pri-
dobljeno koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč. V letu 
2020 je bilo v zavetišče za male živali Sevnica sprejetih in oskrbo-
vanih 119 živali, med njimi 17 psov in 102 mački z območja občine.
Zaradi porasta števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je Obči-
na Sevnica že leta 2016 odločila za preventivni ukrep, in sicer sofi-
nanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po priporočilih stro-
ke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. 
Akcija poteka dvakrat letno, pomladi in jeseni, v sodelovanju z Ve-
terinarsko postajo Sevnica. Od letošnjega leta je v akcijo poleg ste-
rilizacije vključen tudi ukrep kastracije. Letno se za izvedbo akcije 
namenja štiri tisoč evrov. S pomočjo sofinancerskih sredstev prora-
čuna Občine Sevnica v skupni višini 22 tisoč evrov je bilo tako od pri-
četka izvajanja akcije doslej steriliziranih skoraj 900 lastniških mačk. 
Občina Sevnica je ponosna tudi na odlično sodelovanje s Kinološ-
kim društvom Sevnica. Med drugim je sodelovala pri ureditvi po-
ligona oziroma vadbišča za pse na Savski cesti, pa tudi pri ureditvi 
pokritega prostora ob vadbišču. Poligon omogoča kakovostno šo-
lanje psov in raznolike dejavnosti društva. Pomembno pa prispeva 
tudi k urejenemu sobivanju različnih deležnikov, ki vsak na svoj na-
čin uporabljajo javni prostor. 

Srečanje z Nikom Anikisom Skuškom

Župan ob ogledu umetniških del Nika Anikisa Skuška. (Foto: Ob-
čina Sevnica)
Župan Srečko Ocvirk si je imel čast ogledati umetniška dela neore-
nesančnega slikarja Nika Anikisa Skuška. Nik je občan sevniške ob-
čine, ki s svojimi deli navdušuje slovensko in svetovno javnost. Zak-
ljučil je dve slikarski akademiji in se mojstril pri največjih svetovnih 
mojstrih, tudi v Firencah, razstavljal je po vsem svetu. Pred kratkim 
je za izjemno slikarsko delo z imenom Prekletstvo Tritona prejel eno 
izmed najprestižnejših nagrad v slikarstvu, ARC Staff Award. Župa-
nu je predstavil načine in tehnike svojega ustvarjanja ter navdušil z 
zgodbami o svojih slikarskih delih. Več o izjemnem ustvarjalcu si lah-
ko preberete na njegovi spletni strani www.anikis.com.

Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikovV javni mreži trije novi defibrilatorji

fibrilatorjev. 

Zemljevid je živ in se stalno do-
polnjuje – v zadnjih dneh s tremi 

novo nameščenimi defibrilatorji 
v javni mreži: na večnamenskih 
objektih na Logu, na Jablanici – 
Novi grad in na Artem.

Novi defibrilatorji se nahajajo 
na večnamenskih objektih na 
Logu, na Jablanici – Novi grad 
in na Artem. (Foto: Občina Sev-
nica)

Interaktivna zemljevida parkirišč v Sevnici in lokacij defibrilatorjev 
na območju celotne občine sta dostopna na občinski spletni strani 
pod zavihkom »Pametna skupnost«.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 7, četrtek, 1. 4. 202122 ŠPORTNO POSAVJE, OBVESTILA

Stanovanjska skupnost za starostnike leži v prit-
ličju večstanovanjskega objekta na Sremiški ulici 
13a, Krško. Skupnost vključuje individualne pro-
store – sobe ter skupne prostore – kuhinja, dnev-
ni prostor, pralnica ter zunanjo zeleno teraso, v 
kleti objekta je skladiščni prostor. 

Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen 
prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:

• je starejši od 65 let,
• ima na dan objave razpisa stalno prebivališče 

na območju občine, 
• mu preostale psihofizične sposobnosti omogo-

čajo, da z redno organizirano pomočjo drugega 
in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom oh-
ranja zadovoljivo duševno in telesno počutje 
in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne 
potrebuje popolnega institucionalnega varstva 
v zavodu oziroma domu starejših,

• je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben 
plačevati najemnino in druge stroške, ki so ve-
zani na najem,

• je državljan Republike Slovenije ali držav EU »z 
dovoljenjem za stalno prebivanje v RS«, če je 
državljan drugih držav pa je upravičen do na-
jema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti,

• mu ni bila odpovedana najemna pogodba za 
neprofitno stanovanje oziroma za namensko 
najemno stanovanje za upokojence in druge 
starejše ali za oskrbovano stanovanje in tudi ni 
v teku postopek za odpoved takšne pogodbe,

• ima prosilec do prejšnjega ali obstoječega la-
stnika stanovanja poravnane vse zapadle ob-
veznosti iz naslova najemnega razmerja.

Če se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnju-
jejo navedene pogoje, kot je razpisanih prosto-
rov, se lahko posamezni prostori skupnosti odda-
jo v najem tudi prosilcem, starejšim od 60 let, ki 
izpolnjujejo druge pogoje razpisa.

Za starejše od 65 oz. 60 let se po teh pravilih šte-
jejo tudi osebe, ki bodo v letu prijave na razpis 
oz. vložitve prijave izven razpisa dopolnile 65 ozi-
roma 60 let.

Najemno pogodbe bo poleg izbranega prosilca 
podpisal tudi porok, ki bo jamčil za plačilo naje-
mnine in vseh pripadajočih obveznosti, ki bodo 
nastale iz najema prostora v stanovanjski skup-
nosti za starostnike. Porok mora biti državljan Re-
publike Slovenije, ki prejema dohodke v Republiki 
Sloveniji ali drugih državah članicah EU. Poroštve-
na izjava mora biti nepreklicna. Poroštvo zavezuje 
poroka vse do poplačila vseh zapadlih obvezno-
sti iz naslova najemnega razmerja. 

Strokovna komisija bo na podlagi prejetih vlog 
opravila razgovor z vsemi prosilci in pripravila 
prednostno listo upravičencev, ki jih bo družba 
povabila k sklenitvi najemne pogodbe.

Prosilec mora k svoji vlogi  priložiti naslednja do-
kazila:

• izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava za na-
jem prostora v stanovanjski skupnosti za sta-
rostnike«,

• izjavo, s katero prosilec in uporabnik dovolju-
jeta vpogled v svoje osebne podatke pri dru-
gih upravljalcih zbirk podatkov,

• soglasje, s katerim prosilec dovoljuje javno ob-
javo rezultatov razpisa,

• dokazilo o zmožnosti samostojnega bivanja ob 
organizirani pomoči, ki se dokazuje z mnenjem 
osebnega zdravnika ali mnenjem pristojnega 
centra za socialno delo ali patronažne službe 
ali zavoda za oskrbo na domu,

• dokazilo o gibalni oviranosti: odločba Centra za 
socialno delo ali Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje ali Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje,

• izjavo o pogojih razpisa,
• poroštvena izjava. 

Najemnina in obratovalni stroški skupaj znašajo 
200,00 EUR brez DDV oziroma 211,00 EUR z DDV. 
Drugih stroškov za uporabo prostora v stanovanj-
ski skupnosti ne bo.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora prosilec 
plačati varščino. Varščina predstavlja predplačilo 
za stroške vzdrževalnih del ob prenehanju naje-
mnega razmerja in morebitnih neporavnanih ob-

veznosti najemnika iz naslova najemne pogod-
be, ki po zakonu bremenijo najemnika. Plačilo 
varščine je pogoj za sklenitev najemne pogodbe. 
Varščina znaša tri mesečne najemnine dodelje-
nega stanovanja najemniku. Varščina se ne obre-
stuje in se po predaji prostora vrne najemniku, 
v primeru smrti varščina ostane lastniku za stro-
ške vzdrževalnih del v stanovanju.

Ogled stanovanjske skupnosti za starostnike bo 
v sredo, 31. marca 2021, ob 15:00 uri ter v četr-
tek, 8. aprila 2021, ob 11:00 uri.

Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena 
oziroma prispe na naslov lastnika do dne 21. 4. 
2021, najkasneje do 13. ure v zaprti ovojnici z 
oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA – JAVNI RAZ-
PIS ZA ODDAJO PROSTOROV STANOVANJSKE 
SKUPNOSTI ZA STAROSTNIKE V NAJEM«. Naslov 
pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. 
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno 
na naslov lastnika: Rudar Senovo d.o.o., Cesta 
kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo. 

Vsa vprašanja lahko interesenti posredujejo na 
elektronski naslov: leonida.jukic@rudar-senovo.
si ali telefonsko številko 07 488 19 55.

Razpis za oddajo prostora v stanovanjski skupnosti za starostnike v najem
Predmet razpisa so prostori stanovanjske skupnosti za starostnike na naslovu Sremiška cesta 13a, 8270 Krško, ki so v lasti družbe Rudar Senovo d.o.o. Stanovanjska skupnost 
za starostnike bo vseljiva v aprilu oziroma maju 2021.
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Predlani že najboljši mladi 
talent na svetu

Devetletni Alex Novak, učenec 
4. razreda OŠ Brežice, je prvič 
na motor sedel že pri petih le-
tih in tudi že tekmoval. Bil je 
še tako majhen, da z nogami ni 
dosegel tal in so ga morali po 
prihodu v cilj prestreči, da se je 
lahko ustavil. Takrat se je ena-
kovredno kosal s tudi nekaj let 
starejšimi fanti, ki so bili že ve-
liko bolj izkušeni in bojeviti na 
stezi. Po približno štirih letih 
se je zgodba ponovila. Lani je 
skupaj z očetom Alešem in hr-
vaškim trenerjem Milenkom 
Pernarjem sprejel pogumno 
odločitev, da s 50-kubičnega 
prestopi na večji, 65-kubični 
motor z menjalnikom. Izkaza-
lo se je, da je bila to prava pote-
za, saj je že na prvi dirki stopil 
na zmagovalni oder. Še ne kot 
devetletnik je namreč naganjal 
strah v kosti svojim 12-letnim 
sotekmovalcem in takoj požel 
mnoge simpatije. Nato je zma-
gal na vseh ostalih dirkah mo-
tokrosa in superkrosa, razen 
na zadnji dirki motokrosa, ko 
mu jo je zagodla tehnika. Tako 
je le za nekaj točk zgrešil skup-
no zmago v tej disciplini, kljub 
temu pa je že tretje leto zapo-
red postal državni prvak Hrva-
ške v superkrosu in si s tem pri 

Redkobeseden fant, ki vse »pove« na motorju
BREŽICE – Posavje ima v motošportu še eno vzhajajočo zvezdo, ki pri še ne desetih letih kaže svoj velik potencial. Mladi motokrosist Alex Novak iz Brežic je ne
davno v Zagrebu prejel prestižno nagrado Zlata krila, saj je lani še tretje leto zapored osvojil naslov hrvaškega državnega prvaka. Letos ga čakajo novi izzivi tako 
na Hrvaškem, prvič pa tudi v slovenskem DP in, če bo vse posreči, tudi na evropskem prizorišču.

rosnih devetih prislužil presti-
žno nagrado Zlata krila, ki jo 
prejmejo tekmovalci za tri na-
slove državnega prvaka. Res-
nično velik uspeh! Velja ome-
niti tudi, da se je junija 2019 
udeležil največje dirke mladih 
talentov na svetu v Franciji (MX 
Master Kids), na kateri je pre-
senetil vse in tako postal sploh 
prvi zmagovalec te dirke iz Slo-
venije (to ni uspelo niti dana-
šnjemu svetovnemu prvaku v 
motokrosu Timu Gajserju). 
Lanska sezona je bila zazna-
movana z veliko odpovedmi 
in prestavljenimi termini dirk, 
tudi letošnji zaenkrat ne kaže 
nič bolje, saj je bilo nekaj prvih 
dirk že odpovedanih in presta-

vljenih. Alex si je s svojim oče-
tom za cilj ponovno postavil 
naslov hrvaškega prvaka pa 
tudi slovenskega, saj bo prvič 
dirkal tudi v slovenskem dr-
žavnem prvenstvu. Če bodo v 
njegovi pred kratkim ustano-
vljeni ekipi AMX Racing uspe-
li zagotoviti dovolj sredstev za 
nastope na evropskem prven-
stvu do 65 ccm, pa se bo prvič 
pomeril tudi v najmočnejšem 
prvenstvu te kategorije na sta-
ri celini. Alexov oče Aleš, ki je 
tudi njegov mehanik in skrbi za 
vse tri motorje, kolikor jih ima 
doma, pravi, da se z rezultati na 
EP ne obremenjujejo, saj bo to 
predvsem učna sezona in spo-
znavanje konkurence. 

Očetova dvojna odgovornost

Po Aleševih besedah je ob spre-
mljanju sina, ki že pri teh letih 
osvaja vrhove, seveda prisotno 
zadovoljstvo. »Na začetku je bil 
cilj predvsem ta, da se priklju-
či enemu od športov ter nava-
di na delo s trenerjem, posluša-
nje napotkov in disciplino, kar 
bi mu kasneje v starejših le-
tih pomagalo pri vožnji vodne-
ga skuterja,« razloži priznan 
tuner oz. uglaševalec vodnih 
skuterjev, zato si takrat seve-
da Novakovi niso predstavljali, 
da bo njihov Alex vozil motok-
ros dirke. »Biti oče in mehanik 
hkrati predstavlja dvojno od-
govornost. Najprej te razum-
ljivo skrbi zanj, da ne pride do 
poškodb, kot drugo pa seveda, 
da je vse v redu z motorjem in 
da ga ta ne pusti na cedilu. Če 
seštejem vse ure, ki jih pos-
vetim skrbi za Alexa in njego-
ve motorje, naj bo to priprava 
motorjev, prevoz, vzdrževanje 
kombija, skupaj z intenzivni-
mi treningi petkrat na teden, 
lahko rečem, da za to porabim 
tri dni v tednu, tudi vikendi so 
praktično vsi zasedeni,« še pra-
vi Aleš in dodaja, da si kot oče 
želi predvsem, »da bi bil mo-
tokros šport, v katerem bi Alex 
neizmerno užival in se z njim 
tudi preživljal«. Vso podporo 

mu nudi tudi mama Marjetka, 
ki je na treningih kar nekoliko 
šokirana, ko vidi svojega sina, 
kako napreduje v sami tehni-
ki vožnje in leti po zraku. »Moj 
Alex pravi, da si je to izbral in 
da ga moram pri tem podpira-
ti, zato mu seveda kot mama 
pri tem ves čas stojim ob stra-
ni in rastem z njim ter sem ve-
sela, da je našel nekaj, v čemer 
resnično uživa,« poudarja, da 
se trudijo doma narediti vse, 
da ima Alex najboljše pogoje 
za ukvarjanje s tem športom. 
Kljub temu priznava, da si vsa-
kič, ko je dirka, želi, da je bo 
tudi čim prej konec: »Štejem 
minute, koliko časa je še na ste-
zi. Ko konča drugo vožnjo, sem 

po navadi najbolj vesela, ker 
takrat vem, da je konec dirke 
in da je prišel srečno do cilja. Je 
pa res, da se na dirkah do zdaj 
ni nikoli nič pripetilo, poškod-
be je staknil samo na trenin-
gih,« pojasni in omeni tudi, da 
so pri njih, kar se tiče šole, zelo 
organizirani. Alex še pred tre-
ningom opravi vse šolske obve-
znosti, pri tem mu mama nudi 
veliko podporo, saj je dislektik. 
»Alex se ne pogovarja tako rad, 
najbolj se izraža na motorju,« 
izpostavi Marjetka. 

Zadnja pa je seveda Alexova. 
»Motokros mi pomeni neko 
sprostitev, pomiritev, da mi 
neko energijo, ki jo lahko pre-
nesem tudi na druga področ-
ja življenja. Ko sem na motor-
ju, uživam in pozabim na vse 
ostalo, ničesar me ni strah,« 
prizna. Tudi ko se je po nekaj-
mesečnem prisilnem počitku 
zaradi zloma roke ob koncu 
lanske sezone letos spet lahko 
usedel na motor in vozil, je že 
po nekaj krogih spet dobil tis-
ti pravi občutek. »Spet sem ga 
’žgal’ na polno v ovinkih,« se je 
ob tem zasmejal mlad perspek-
tiven motokrosist, za katerega 
bomo v prihodnosti zagotovo 
še velikokrat slišali.

 Rok Retelj

Njegovi največji podporniki so oče Aleš, mama Marjetka in 
bratec Max.

Na motokros stezi ga vedno 
'žge' na polno.
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Športnica leta 2020 je posta-
la košarkarica Eva Lisec, špor-
tnik leta pa rokometaš Blaž 
Janc. Oba profesionalna špor-
tnika z izjemnimi športnimi 
nastopi v tujini predstavljata 

tako sevniški kot posavski in 
slovenski šport na najvišjem 
nivoju. 192 cm visoka 25-le-
tna Eva Lisec, ki je trenutno 
članica ruskega evroligaša Di-
nama iz Kurska, je v sloven-
ski košarkarski reprezentan-
ci debitirala leta 2013 in letos 
junija bo tretjič nastopila na 
evropskem prvenstvu, ki bo 
potekalo v Franciji in Špani-
ji. 24-letni Blaž Janc, ki ve-
lja za enega najboljših igral-
cev na položaju desnega krila, 
je član španskega rokometne-
ga kluba Barcelona in izbrane 
vrste slovenske rokometne re-
prezentance, kjer navdušuje s 

Športnika leta sta Eva in Blaž
SEVNICA – Letošnja razglasitev športnika leta kot osrednjega tradicionalnega dogodka v počastitev špor
tnih dosežkov posameznic in posameznikov, klubov in društev iz sevniške občine je bila prilagojena aktu
alnim epidemiološkim razmeram in zato predvajana v mesecu marcu kot spletni dogodek. 

svojimi nastopi, s svojim odno-
som do športa pa je vzor mlaj-
šim generacijam.

Za športno osebnost leta je bil 
izbran Roman Novšak. Mnogi 
ga poznajo kot zelo aktivnega 
in prizadevnega člana Društva 
invalidov Sevnica, kjer neneh-
no išče športne priložnosti za 
članice in člane društva. Že več 
kot 35 let dela kot prostovo-
ljec tudi v dobrobit sevniške-
ga rokometnega kluba, kjer je 
opravljal in še vedno opravlja 
različne funkcije, med drugim 
je bil prodajalec vstopnic, taj-
nik in organizator rokometnih 
tekem, skrbel je za športno 
opremo in objavljal letne bil-
tene, sodeloval je z Rokometno 
zvezo Slovenije itd. S svojim de-
lom je zgled mlajši generaciji. 
Športna ekipa leta v sevniški 

občini za leto 2020 je postal 
Rokometni klub Sevnica, špor-
tna ekipa v mlajših kategori-
jah pa Strelsko društvo Marok 
Sevnica. Naslov ambasador-
ja športa je osvojil športni pe-
dagog Gregor Ficko, njegov 

projekt »Gospod Ficko igra te-
nis« pa je prepoznan kot špor-
tni projekt leta za razvojno gi-
banje mlajše generacije. Kot 
perspektivni športniki so pre-
poznani: mlada tenisačica Una 
Grubešič, kolesarja Katarina 
Jančič in Grega Podlesnik ter 
atlet Tomaž Sešlar.

Na razglasitvi športnika leta 
2020 v sevniški občini so po-
sebno pohvalo prejeli člani 

Strelskega društva Marok Sev-
nica in vaditeljica po sistemu 
1000 gibov Romana Ivačič, ki 
je po prejemu priznanja dejala: 
»Prejeto zahvalo jemljem kot 
priznanje Društvu Šola zdravja, 
predvsem vsem, ki so zaslužni, 
da je jutranja vadba 1000 gibov 
v sevniški občini doživela tak 
uspeh. Vsi vaditelji in vaditelji-
ce, vsi udeleženci in udeležen-
ke jutranje vadbe doprinesemo 
k temu, da jutra začnemo z dru-
ženjem, nasmehom in razgiba-
vanjem. Idejo o pomenu teles-
ne vadbe bomo še naprej širili 
v krajevne skupnosti naše ob-
čine, vadili z mladimi v vrtcih 
in šolah, skrbeli za imunski sis-
tem in ostali zdravi. Prisrčna 
hvala, da ste s pohvalo ovre-
dnotili naše delo!« 

V sklopu spletnega dogodka 
so izbrane besede spodbude 
izrekli predsednica Športne 
zveze Sevnica Sara Martin
šek, župan Srečko Ocvirk in 
direktorica KŠTM Mojca Per
novšek. Spodbudne športne 
pozdrave so prek spletne po-
vezave poslali triatlonec Ja
roslav Kovačič, nogometaš 
Robert Berić in telovadec 
Sašo Bertoncelj. 

Smilja Radi, 
foto: zajem zaslona

Košarkarica Eva Lisec

Rokometaš Blaž Janc

Športna osebnost leta 2020 
v sevniški občini je Roman 
Novšak.

Zorkovi odločitvi, o kateri se 
je okoli kluba šušljalo takoj po 
uvodnem porazu v pomladan-
skem delu proti NK Vitanest 
Bilje, je botroval prihod nove-
ga investitorja, primorskega 
podjetnika Tilna Kodelje, in 
športnega direktorja Kristja
na Markovića. »V trenutni 
situaciji sem povlekel edino 
pravo potezo. Odstop z mes-
ta trenerja članske ekipe NK 
Brežice je bila moja odločitev 
že pred sobotno tekmo proti 
Biljam. Vodstvo sem predčas-
no večkrat opozoril in z mojo 
dokončno odločitvijo jasno po-
vedal, da stvari okoli članske 
ekipe niso niti približno, kot 
so bile jeseni, oz. niso takšne, 
da se lahko zgodba z menoj 
na čelu uspešno nadaljuje,« je 
Zorko zapisal v pojasnilu svo-
jega odstopa na Facebooku, za 
več pojasnil pa smo ga prosili v 
pogovoru za naš časopis.

Odstopiti po tako uspešnem 
jesenskem delu prvenstva 
najbrž vseeno ni bilo pov
sem enostavno. Kaj se je 
dogajalo v zadnjih tednih v 
klubu, da te je pripeljalo do 
odločitve za odstop?
Res je, to ni bila lahka odloči-
tev, bila je težka, čeprav sem o 

Rok Zorko, bivši trener NK Brežice:

Enostavno ni bilo miru, ki ga potrebuješ za uspeh
BREŽICE – Prejšnji teden je v posavski športni javnosti odjeknila novica, da je z mesta trenerja NK Brežice odstopil Rok Zorko, ki je z brežiško ekipo v jesenskem 
delu tekmovanja v 2. SNL spisal 'zgodbo o uspehu', saj so Brežičani prezimili na visokem 4. mestu na lestvici. Za naš časopis je Zorko spregovoril o dogajanju v 
ozadju, ki je botrovalo njegovi za marsikoga presenetljivi odločitvi.

njej razmišljal že dlje časa. V 
klubu sem opozarjal na spre-
membe, ki so se dogajale v 
zadnjem mesecu ali dveh, po 
prihodu novih investitorjev. 
Novi športni direktor je bil 
stalno prisoten v klubu. Eno-
stavno ni bilo miru, za nek us-
peh v tako majhnem okolju pa 
ne sme biti preveč motenj. Naj-
bolj me je zmotilo to, ker smo 
se vedno zataknili pri tem, kdo 
bo igral. Trener je tisti, ki dela 
z igralci po več ur na dan, in on 
mora biti tisti, ki odloča, kdo 
bo igral, s tem pa si ustvarja 
mir v ekipi, saj igralci mora-
jo zaupati trenerju, brez tega 
zaupanja enostavno ni ekipe. 
Ekipa šteje 22 igralcev, igra pa 
jih samo enajst, torej je v vsa-
kem primeru enajst igralcev 
na klopi ali na tribuni in tudi 
tisti morajo biti zadovoljni, če 
hočeš imeti rdečo nit, ki te pe-
lje do uspehov.

Se pravi, da je ta prihod in
vestitorjev zamajal razmer
ja in 'kemijo' v ekipi, ki ste jo 
ustvarili jeseni?
Definitivno. Prišli so novi igral-
ci, med njimi dva profesional-
ca, medtem ko je bila naša 
ekipa v celoti amaterska. Pro-
fesionalci bi morali biti za kla-

so boljši, vendar tega v šestih 
prijateljskih tekmah dejansko 
niso pokazali, kljub temu pa se 
je pričakovalo, da bodo igrali.

Hočeš nočeš se nam vsilju
jejo primerjave z NK Krško 
in prihodom t. i. švicarskih 
investitorjev. V čem vidiš 
podobnosti in razlike med 
primeroma, saj si bil priča 
obema?
V NK Krško sem v prvi ligi vo-
dil 12 tekem in niti enkrat se 
ni zgodilo, da bi mi kdo pogo-
jeval, kdo mora igrati. Takra-
tni športni direktor je bil pri-
soten na vseh treningih, veliko 

sva debatirala o igralcih in po-
stavitvi, ampak niti enkrat ni-
sem dobil takšnega pogoja.

Kaj po tvojem mnenju to po
meni za prihodnost posa
vskega nogometa? Brežiško 
zgodbo smo jeseni ne le v 
našem, ampak tudi v širšem 
slovenskem okolju predstav
ljali kot vzorčen primer …
Mislim, da je v tako majhnem 
okolju to edini način za uspeš-
no zgodbo. To se je pokazalo že 
v Krškem, ko je Tomaž Petro-
vič ekipo popeljal v prvo ligo, 
se pravi z domačimi igralci, ki 
so čutili veliko pripadnost klu-

bu, vsi so bili amaterji, večina 
jih je šla skozi domačo nogo-
metno šolo. To je skupaj z og-
romno dela naredilo neko ke-
mijo in mislim, da je to edina 
formula za uspeh, razen če ima 
klub toliko denarja, da igralci 
postanejo profesionalci. Tre-
nutno to v Posavju ni mož-
no in kateri koli klub bo želel 
ustvariti zgodbo s konkretnim 
ciljem, lahko to doseže le z do-
mačo ekipo in domačim tre-
nerjem ter z veliko dela. 

Je torej možno peljati uspeš
no nogometno zgodbo brez 
t. i. investitorjev iz drugih oz. 
tujih okolij?
Tak preblisk, kot smo ga na-
redili v Brežicah, pa bi mo-
goče zdržali tudi celo sezono 
do konca, je možno narediti 
tudi brez investitorja, kasneje, 
ko se naredi preskok, pa de-
jansko rabiš kapital. V prvi ligi 
je sicer zdaj nekaj več prihod-
kov iz naslova TV-pravic, ven-
dar ima denimo Gorica, ki bo 
gladko izpadla iz prve lige, 800 
tisoč evrov proračuna, Brežice 
pa 200 tisoč, torej gre za velik 
prepad.

Najbrž boš spremljal, kaj se 
bo s tvojo dosedanjo ekipo 
dogajalo naprej, kajne?
Vsekakor jo bom spremljal in 
si želim, da bi Brežice po 25 le-
tih premagale Krško (posavski 
derbi v 2. SNL je bil predviden 
za soboto, 3. aprila, a je zaradi 
prekinitve športnih tekmovanj 
preložen, op. p.), ker mislim, 
da si fantje to zaslužijo. Verja-
mem, da bo domača brežiška 
ekipa premagala zbrano ekipo 
v Krškem.

Kakšni so zdaj tvoji načrti, 
se boš posvetil 'svojemu' NK 
Posavje ali boš iskal izzive v 
drugem okolju? 
Nemudoma bom začel delati, 
naredil sem si projekt dela z 
malo bolj nadarjenimi mladi-
mi nogometaši. Vsekakor pa so 
mi sedaj malo zrasle ambicije 
po članskem nogometu, verja-
mem, da sem sposoben s svo-
jim načinom dela narediti še 
kakšno dobro zgodbo ali re-
zultat. Če se bo pojavila kakšna 
priložnost, jo bom z veseljem 
zagrabil.

 Peter Pavlovič

Rok Zorko (foto: osebni arhiv)

POLZELA, BREŽICE, RADEČE – Karate zveza Slovenije je kljub 
epidemiji organizirala letošnje državno prvenstvo v kara
teju za člane in veterane, ki je potekalo 20. marca v športni 
dvorani na Polzeli.

Iz Karate kluba Brežice sta se 
tekmovanja udeležili dve trener-
ki, in sicer Nastja Galič v član-
ski in Metka Galič v veteranski 
konkurenci. Nastja je v prvem 
krogu nastopila s kato Paiku in 
prejela oceno 24,20 ter kot tre-
tja napredovala med osem naj-
boljših. V drugem krogu je izva-
jala kato Kururunfa in ponovno 
prejela visoko oceno 24,60, s 
katero je zadržala tretje mesto. 
Za medaljo se je morala pome-
riti še v tretjem krogu, kjer je s 
kato Annan Dai in prejeto oce-
no 24,92 premagala Katjo Hor
vatič in zasluženo kot tretjeuvr-

ščena stala na zmagovalnih stopničkah z osvojenim bronastim 
odličjem. Metka je nastopila v 
kategoriji kate veteranke +50 
let s kato Kururunfa. Osvojila je 
srebrno odličje in dokazala, da 
je karate primerna vadba tudi 
za zrela leta. 
Za Karate klub Radeče se je tek-
movanja udeležil radeški trener 
Aljoša Kramar, ki je tekmoval 
med mlajšimi veterani in prišel 
do naziva državnega podprvaka. 
Že s prvim odličnim nastopom, 
ko je dosegel 23,22 točke, je pri-
šel do zmage v svoji skupini ter 
se s tem uvrstil direktno v final-
ni boj. V drugem krogu je dose-
gel 23,40 točke, a je moral zaradi 
majhne razlike v točkah zmago predati nasprotniku, večkratne-
mu in tudi lanskoletnemu prvaku Igorju Semoliču. Kramar je v 
lanskem letu osvojil tretje mesto na državnem karate prvenstvu 
za mlajše veterane, v letošnjem letu pa je z drugim mestom izpol-
nil začrtan cilj in s tem dokazal odlično pripravljenost.

 P. P./vir: Karate klub Brežice in Radeče

Vsem trem Posavcem medalja

Nastja Galič in Metka Galič 

Aljoša Kramar
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VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2021/2022.
5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske glasbene 
vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.
Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.  
Informativna prijava poteka na telefonski številki 07/48 80 142.
Vse informacije najdete na spletni strani šole. 
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

RAKA – Sredi marca je bila kot druga knjiga v sklopu izdanih 
del Starejšega slovenskega slovstva in kot 284. knjiga v pod
zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev pri Za
ložbi ZRC SAZU izdana knjiga Gorske bukve 1582. 

Pred petimi leti so se na pobudo 
nekdanjega dolgoletnega pred-
sednika Društva vinogradnikov 
Raka in ambasadorja cvička Iva
na Vizlarja, ki je izid knjige – ob 
Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, Javni agenciji za knji-
go RS in Občini Krško – tudi fi-
nančno podprl, raziskovalci In-
štituta za slovensko literaturo 
in literarne vede, Inštituta za 
slovenski jezik Frana Ramovša 
in Zgodovinskega inštituta Mil-
ka Kosa (avtorji znanstveno kri-
tične izdaje: dr. Kozma Ahačič, 
dr. Alenka Jelovšek, dr. Matija Ogrin, dr. Boris Golec, dr. Katja 
Škrubej, dr. Stane Granda in mag. Matjaž Blokar) lotili kritične-
ga prepisa in jezikovne posodobitve ter strokovnih razprav, veza-
nih na Gorske bukve, prvo daljše pravno besedilo, ki ga je iz nem-
ščine v slovenščino pred 439 leti prevedel župnik na Raki Andrej 
Recelj. Gre za slovenski knjižni in zgodovinski spomenik, saj ne 
gre le za najstarejše ohranjeno zakonsko besedilo v slovenskem 
jeziku, temveč za eno najstarejših slovenskih besedil s posvetno 
vsebino iz 16. stoletja, ki je s pravili urejalo razmerja med naje-
mniki vinogradov in nadrejeno zemljiško gospodo. Še več, kot 
nam je povedal ob izidu knjige Ivan Vizlar: »Gorske bukve so svo-
jevrsten izraz trdoživosti slovenske govorjene in pisane besede 
ter nepripravljenosti prednikov, da bi se potujčili. Vinogradniki 
smo ponosni, da je prav naša panoga Slovencem dala najstarej-
še ohranjeno pravno besedilo v slovenskem jeziku.« V Društvu 
vinogradnikov Raka nameravajo knjigo, ki je izšla v nakladi 700 
izvodov, javnosti predstaviti v mesecu avgustu v sklopu raške-
ga krajevnega praznika in tradicionalne prireditve raških vino-
gradnikov Cvičkov večer na Raki. B. Mavsar 

Posodobili Gorske bukve

Gorsko pravo je bilo v veljavi 
več kot 300 let.

Kot je v uvodu z besedami 
pospremila projekt direktorica 
občinske uprave občine Krško 
Melita Čopar, gre za predsta-
vitev štirih uspešnih občank 
Krškega, ki so v času svojega 
življenja prispevale k razvoju 
kraja in s svojim delovanjem 
izstopale tudi širše, s čimer so 
prispevale k prepoznavnosti 
lokalne skupnosti, Darja Pla
ninc, direktorica Kulturnega 
doma Krško, pa je k temu do-
dala, da bodo ženske, zajete v 
projektu – Rezi Pirc, učitelji-
ca, pobudnica in ustanovitelji-
ca Občinske zveze prijateljev 
mladine Krško, Gitica Jakopin, 
prevajalka, pesnica in pisatelji-
ca, Vladimira Štoviček – Vlad-
ka, akademska kiparka, meda-
ljerka in likovna pedagoginja, 
ter Vladka Likar Kobal, foto-
grafinja in pedagoginja –, do-
bile tudi vidno obeležje bodisi 
v kraju svojega rojstva bodisi 
bivanja ali delovanja. »S pro-
jektom osvetljujemo življenja 
izbranih posameznih žensk in 
njihov prispevek k skupni kra-
jevni zgodovini ter jih ume-
ščamo v mozaik kolektivnega 
spomina občine Krško, ki sega 
tudi v širši slovenski prostor«, 
je še dejala Planinčeva. Sicer 
so v mestnem muzeju priču-
joči projekt pospremili tudi z 
istoimensko publikacijo. Kot 
je v nadaljevanju predstavitve 
dejala Jukičeva, v zgodovini 
mesta dominirajo moški kot 
vidne osebnosti v lokalni in na-

KRŠKO – Na materinski dan sta etnologinja in antropologinja iz Mestnega muzeja Krško, Anita Radkovič in 
Anja Jukič, preko Youtube kanala gledalcem predstavili projekt »Spregledane – pozabljena polovica Krške
ga«, ki so ga na predlog občanke izvedli v sklopu participativnega proračuna občine Krško. 

cionalni zgodovini. Samo v Kr-
škem, Leskovcu pri Krškem in 
Senovem je po njih poimeno-
vanih več kot 20 ulic, medtem 
ko so na navedenem območju 
po ženskah poimenovane le tri 
ulice, in sicer po herojinji Mil-
ki Kerin in pesnici Anki Salmi-
čevi v Leskovcu pri Krškem ter 
po partizanski aktivistki Tonč-
ki Čečevi v Krškem. Poleg Mil-
ke Kerin, katere doprsni kip je 
postavljen pred OŠ Leskovec, 
ima vidno obeležje v gaju za-
služnih občanov le še krška 
mecenka Josipina Hočevar, 
po kateri je od leta 2013 po-
imenovan tudi park v starem 
mestnem jedru.  

Življenje in delo učiteljice, po-
budnice ustanovitve ZPM Kr-
ško in pionirke na področju 

organiziranega letovanja in 
decembrskega obdarovanja 
otrok Rezi Pirc (1923–1999) 
iz Leskovca pri Krškem je v 
prispevku dodatno predsta-
vil dolgoletni član DPM Kr-
ško Slavko Šribar, plodovito 
poklicno pot prav tako Le-
skovčanke, prevajalke, pesni-
ce in pisateljice Gitice Jakopin 
(1928–1996) je osvetlil njen 
sodelavec, pesnik, dramatik in 
prevajalec Ervin Fritz, sreča-
nja in prijateljevanje še s tre-
tjo Leskovčanko, akademsko 
kiparko in likovno pedagogi-
njo Vladimiro Štoviček – Vlad-
ko (1934–2015) je opisala 
direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj, spomine na Brestani-
čanko, izvrstno fotografinjo in 
pedagoginjo Vladko Likar Ko-

bal (1936–2019) pa je strnil 
njen nekdanji učenec, fotore-
porter in prvi slovenski Pu-
litzerjev nagrajenec Srdjan 
Živulović. Ob pogovorih s so-
govorniki, ki so Jakopinovo, 
Pirčevo, Štovičkovo in Likar 
Kobalovo osebno poznali, sko-
zi terenske raziskave, zbiranje 
gradiva, predmetov in opra-
vljene intervjuje so proučeval-
ke njihove življenjske poti na-
letele še na večje število žensk 
iz našega prostora, katerih živ-
ljenje in delovanje bi bilo ned-
vomno treba še osvetliti in 
predstaviti, med drugimi pre-
vajalke, pesnice in režiserke 
Ruže Lucije Petelin, učiteljice, 
kulturne delavke in režiser-
ke Pavle Zajelšnik, političar-
ke Lidije Šentjurc (Kreigher), 
ljudske pesnice Justine Gnedič 
Kozinc, pesnice in pevke Matil-
de Klemenčič, prve Slovenke z 
univerzitetno diplomo Marije 
Jezernik, pesnic in publicistk 
Anke Salmič, Ane Gale, Vere 
Albrecht, Milene Batič, Geme 
Hafner, pisateljice in preva-
jalke Ivanke Hergold, ekono-
mistke in statističarke Blažen-
ke Košmelj, čebelarke Minke 
Zupančič, knjižničarke in uči-
teljice Kristine Lazarko, reži-
serke Franje Presnik idr. Pro-
jekt Spregledane – pozabljena 
polovica Krškega si lahko pog-
ledate na Youtube kanalu Kul-
turnega doma Krško.

 Bojana Mavsar

Kot je uvodoma preko Zooma 
omenila direktorica Alenka 
Černelič Krošelj, so razstavo o 
četrtem elementu – zraku – si-
cer postavili že decembra lani, 
a je zaradi vseh protikoronskih 
omejitev niso mogli še uradno 
odpreti, čeprav so si jo v času, 
ko je bil muzej spet odprt, ogle-
dali tudi že nekateri obiskoval-
ci. Za razliko od prejšnjih treh 
večzvrstnih razstav, pri kate-
rih je sodelovalo tudi veliko 
zunanjih sodelavcev – razsta-
va o zemlji je imela npr. 13 zu-
nanjih, o ognju pa osem – so 
pri tokratni »zračni« razstavi 
sodelovali predvsem sodelav-
ci muzeja, poleg direktorice in 
vodje projekta o štirih elemen-
tih Černelič Krošljeve še Stan
ka Glogovič, Boštjan Kolar, 
Oži Lorber, Maja Marinčič, 
Jana Puhar, Nives Slemenšek 
ter Aleš Vene. Na daljavo so se 
povezali tudi z oblikovalko Po
lono Zupančič, ki je sodelo-
vala pri vseh dosedanjih raz-
stavah iz cikla Štirje elementi. 
Posebnost te razstave je za to 
priložnost pripravljena glasbe-
na spremljava, saj k elementu 
zrak sodi tudi glasba. Njen av-

Cikel štirih elementov sklenjen
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 22. marca predstavili zadnjo razstavo iz cikla Štirje elementi in 
njeno publikacijo, ki govorita o zraku. Že prej so predhodne tri razstave iz tega cikla od leta 2016 dalje posve
tili vodi, ognju in zemlji. Izhodišča za vse štiri razstave so poslikave v Viteški dvorani brežiškega gradu.

tor je brežiški skladatelj Ma
tjaž Predanič. »Čutil sem, da 
bi bilo treba glasbo narediti 
brez posebnega ritma, da pla-
va in se premika, tako kot zrak 
okoli nas,« je ob tem dejal. Pog-
led na podnebne spremembe, 
ki so pomembno zaznamovale 
razvoj človeštva, pa je pripravil 
sveži diplomant arheologije in 
stalni sodelavec muzeja Timo
tej Pavlin. »Stalnica teh raz-
stav je, da na drobno pripove-
dujemo o naši Viteški dvorani 
in ostalih delih našega gradu, 
da ima razstava osrednji pros-

tor, v tem primeru muzejsko 
galerijo, ter da je prisotna tudi 
pri vseh drugih razstavah v 
muzeju,« je poudarila Černelič 
Krošljeva, ki je tudi omenila, da 
so na vseh štirih razstavah Štir-
je elementi predstavili kar 678 
predmetov, še posebej so vese-
li, da so lahko predstavili nekaj 
novih donacij, tudi na razstavi 
o zraku. Ob zadnjem predstav-
ljenem elementu – zraku – so 
se še bolj posvetili ključnemu 
delu celote – ravnovesju, ki ga 
osmišljajo elementi. Vsebino 
so razdelili na štiri dele, vsebi-

ne, ki opredeljujejo pomembne 
dele našega življenja. Vdih po-
meni začetek, izdih pomeni ko-
nec, oba pomenita tudi življe-
nje, ki ga osmišlja tudi oddih. 
Le-ta vključuje številne aktiv-
nosti, ki bogatijo vsakdanjik in 
praznik. Četrti del so namenili 
razmišljanju o prepihu, ki pri-
nese in odnese.

Vsak od muzealcev je predsta-
vil svoj del pri razstavi, za ka-
terega je bil zadolžen. Tako je 
kustos pedagog Boštjan Kolar 
povedal  nekaj več o tem, kako 
se zrak odraža v priimkih in 
krajih Posavja. Kot je navedel, 
je na tem območju vsaj 36 raz-
ličnih priimkov, ki so povezani 
z zrakom in njegovimi oblika-
mi, zračnimi živalmi in pojavi 
na druge načine ter se naha-
jajo v 165 krajih po celotnem 
Posavju. Najpogostejši priimek 
je Kos (pojavlja se v 28 nase-
ljih), med pogostejše sodijo še 
Omerzel, Pavlin, Golob in Ob-
lak. Z zrakom so povezana tudi 
imena štirih krajev, in sicer Če-
lovnik, Vetrnik, Goli Vrh in Sve-
ti Duh.
 Rok Retelj

Del razstave o zraku (foto: PMB)

Radkovičeva in Jukičeva na predstavitvi projekta (foto: zajem 
zaslona)

Spregledane ženske Krškega

Spregledane – pozabljena 
polovica Krškega

Vabljeni k ogledu posnetka 
predstavitvenega dogodka na

www.mestnimuzejkrsko.si

Brezplačno publikacijo 
lahko prevzamete ali naročite 

v recepciji Mestnega muzeja Krško.

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si
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RADEČE – V radeški knjižni
ci, ki je enota Knjižnice La
ško, so bili do konca marca 
na ogled prekrasni izdel
ki domače klekljarske sku
pine Nitke. Le-ta ohranja in 
neguje tradicijo izdelovanja 
čipk, ki se je po mnogih slo
venskih krajih razširila iz 
Idrije, najstarejšega sloven
skega čipkarskega središča. 

V evropskih mestih se je začelo 
klekljati v srednjem veku, saj 
so čipke postale modna drago-
cenost za dvore in visoko druž-
bo; v Idriji pa so žene rudar-
jev klekljale predvsem zato, 
da so izboljšale gmotno stanje 
svojih družin. Idrija se je nato 
postopoma uveljavila kot slo-
vensko in evropsko čipkarsko 
središče, od koder se je znanje 
širilo v ostale slovenske kra-
je. Radeška skupina klekljaric 
je začela s svojim delovanjem 
pod vodstvom dobre pozna-
valke klekljane čipke Milojke 
Gregorčič, ki jo je službena 
pot pred dobrimi štirimi dese-
tletji pripeljala iz Idrije v mes-
to ob izlivu Sopote v Savo. S po-
dajanjem osnov klekljanja je 
začela januarja 2010 v okviru 
Društva invalidov Radeče, nato 
se je vedno številčnejša klek-
ljarska skupina poimenovala 
Nitke in danes deluje v okvi-
ru radeškega društva upoko-
jencev. Skupina radeških klek-
ljaric se s svojimi unikatnimi 
izdelki rada predstavi na raz-
stavah, a razstava v Knjižnici 

KRŠKO – 18. marca je bila v 
krški Dvorani v parku vir-
tualno odprta prva letošnja 
skupinska slikarska razstava 
Društva likovnikov Krško OKO. 
Poimenovali so jo »Zaznamo-
vani čas«, saj slike, upodoblje-
ne v tehnikah akril in olje, od-
ražajo ustvarjanje, počutje in 
doživljanje ustvarjalcev ne-
kajmesečnega zaprtja javne-
ga, družabnega, društvenega 
in kulturnega življenja zaradi 
pandemije koronavirusne bo-
lezni. Odprtje razstave si lah-
ko ogledate na Youtube kanalu 
JSKD Krško, v živo pa si lahko 
razstavljena platna ogledate v 
dvorani do 20. aprila (ponede-
ljek med 10:00 in 12:00, sreda 
med 16:00 in 18:00). Razsta-
vljajo: Rafael Andlovic, Da
rinka Asić, Branka Benje, 

Zaznamovani čas krških likovnikov

Edinstvenost klekljane čipke 

Radeče v mesecu marcu, pra-
zniku žena in mater, je posta-
la stalnica.

Na tokratni razstavi prekras-
nih klekljanih izdelkov z boga-
timi motivi privabljajo pogle-
de obiskovalk in obiskovalcev 
v domači knjižnici umetnice 
prepletanja tankih niti, tehni-
ke vozlanja in šivanja – Vera 
Lipec, Zinka Grebenc, Dragi
ca Šmit, Anica Terglav, Ida Li
poglavšek, Rezi Strniša, Ma
rica Višnikar, Danica Dular, 
Mojca Gorenjak, Vida Remih, 
Vida Renko in Marinka Kra
vogel. »Razstava je čudovi-
to ročno delo žensk, ki negu-
jejo tradicijo in kulturo in ki 
se ji posveča tudi vedno več 
mladih, kar je razveseljujo-
če,« pove navdušena obisko-
valka ob ogledu razstavljenih 
del. »S temi vzorci iz čipke kot 
dekorativnim elementom bi 

bila prečudovita tudi kakšna 
lahkotna lanena obleka. Že 
en sam majhen detajl bi dal 
takšnemu oblačilu posebno 
vrednost, tudi zaradi truda in 
vloženih ur v izdelavo,« poda 
sogovornica polet še domišlji-
ji, kako bi bila videti poletna 
obleka z ročno izdelano čipko. 
 Smilja Radi

Razstava klekljanih izdelkov je vabila k ogledu.  

KRŠKO – Na YouTube kanalu 
Valvasorjeve knjižnice Krško 
je 11. marca potekal pogovor 
z duhovnikom in pisateljem 
Karlom Gržanom, ki je po iz
obrazbi mag. teologije in dr. 
literarnih ved. Uglednega 
gosta je napovedala direk
torica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Urška Lobnikar Pau
nović, z njim pa se je pogo
varjala Manca Marinčič.

Uvodoma sta se Marinčičeva 
in Gržan pogovarjala o krizi 
epidemije, ki je po Gržanovih 
besedah ogrozila vsa področ-
ja, virus pa se je zajedel tudi v 
globino človekovega doživlja-
nja, v njegovo psiho. »V druž-
bi vladajo negotovost, strah in 
osamljenost, ki imajo destruk-
tiven vpliv na počutje in imun-
ski sistem,« je poudaril Gr-
žan in dodal, da je pandemija 
povzročila tudi pandemijo 
strahu, saj po njegovem že na-

O izzivih današnjega časa

čin informiranja lahko povzro-
či »slaba čutenja«. 

Gržan je v nadaljevanju 
predstavil t. i. pravilo 5:1, kar 
pomeni, da v dani situaciji 
najprej poiščemo pet dobrih, 
stimulativnih stvari, šele nato 
pa lahko izpostavimo tudi sla-
bo stvar. Po njegovih besedah 
»težak trenutek ne sme obre-
meniti misli in počutja«. Sicer 
pa je povedal, da ima pri svo-
ji postelji nastavljene knjige, ki 
ga zazibljejo v spokojnost, bla-
gost in prijetnost. Razkril je 
tudi, da trenutno piše obsež-
no delo z naslovom »Ta krasni 
nori svet«. 

Gržan je nato razložil, da cele-
ga sveta ne moremo rešiti in da 
najprej rešujemo samega sebe. 
Poudaril je, da »stvari ne sme-
mo imeti za samoumevne, tre-
ba je vstati iz problema«. Sicer 
pa je znan tudi kot ustanovi-
telj Don Pierinove skupnosti za 

dekleta na Razborju, v svojih 
delih je veliko pisal o razkolu 
med najrevnejšimi in bogatimi 
ter o ekonomski in etični kri-
zi. »Ekonomija mora biti etič-
na, ne sme se krepiti na račun 
revnih, treba je krepiti človeč-
nost,« je predstavil svoj pogled 
na problematiko.

Omenil je še, da je družboslov-
je v odnosu do naravoslovja v 
času zdravstvene krize moč-
no zapostavljeno. Spraševal se 
je o odnosu do humanistike in 
njene vloge v času epidemije: 
»Treba je stopiti v bran človeč-
nosti, telo je zgolj inštrument 
duše, osebnosti, le-to pa razvi-
ja ravno humanistika.« O vlo-
gi smeha pa je povedal: »Smeh, 
ki zdravi, ni posmeh; je osvo-
bajajoč dejavnik za družbo.« 
Tudi njegova zaključna misel 
ob koncu pogovora je bila opti-
mistična: »Sprejetost in ljube-
zen imata moč odreševanja.« 
 A. Kališnik

Manca Marinčič in Karel Gržan med pogovorom

Vsako leto ob tem 
prazniku ena od na-
cionalnih sekcij IBBY 
(Mednarodna zveza 
za mladinsko književ-
nost) pripravi plakat 
in poslanico. Letos 
je poslanico napisa-
la kubansko-ameri-
ška pesnica Margari-
ta Engle z naslovom 
Glasba besed, ki se 
začne s pomenljivim 
verzom »Ko beremo, 
zrastejo duhu peruti.« In nadaljuje »besede so 
bobni in flavte na listu … besede nas vabijo k ple-
su … kadar delimo besede drug z drugim, glasovi 
postanejo glasba prihodnosti …« V tem težkem 
času, v katerem smo se kot družba znašli, nam 
je, ob vseh preprekah, knjiga še vedno dostop-
na; nam krajša čas, odžene težke misli in pred-
vsem bogati, vliva življenjske moči. 

Tudi v Knjižnici Sevnica sledimo pomemb-
nemu cilju, da otroke s pomočjo kvalitetnih 
in raznovrstnih knjig vzgajamo v dobre bral-
ce za vse življenje. Ob tem je vloga staršev 
oz. pomembnih bližnjih nepogrešljiva. Poleg 

odpiranja novih ob-
zorij, krepitve bese-
dnega zaklada, spo-
znavanja vrednot, 
vživljanja v knjižne 
junake in posledično 
razvijanja lastnega 
čustvovanja, si lahko 
s pomočjo odrasle-
ga ustvarijo lastno 
mnenje in kritični 
odnos do prebrane-
ga. Hkrati pa nudi 
branje priložnost za 

pogovor o različnih temah, tudi občutljivih in 
bolečih vsebinah in to v varni povezanosti in 
starševski telesni bližini. Pri branju pa ne mo-
remo mimo dejstva, da smo starši oz. odrasli 
pomemben zgled. Da beremo in jim pomaga-
mo pri izbiri gradiva, ki mora biti prilagojeno 
njihovi starosti, sposobnostim in interesom. 
V pomoč in usmeritev staršem pri izbiri služi 
tudi projekt KnjigoSnedove poslastice in Knji-
goMalhov izziv, ki se v tej sezoni izvaja do kon-
ca maja 2021. Lepo vabljeni vsi otroci k branju 
in izpolnjevanju knjižic. Naj z besedami v nas 
zazveni glasba.
 Anica Ganc, Knjižnica Sevnica

Ob 2. aprilu – mednarodnem dnevu knjig za otroke se spominjamo nesmrtnega pisatelja 
in velikega pravljičarja H. C. Andersena, njegovih čarobnih pravljic s pomembnimi sporo-
čili o majhnosti in ranljivosti (Palčica), občutljivosti (Kraljična na zrnu graha), o vrednos-
ti in posebnosti vsakega človeka (Grdi raček), o človekovi neumnosti (Cesarjeva nova ob-
lačila), trdosrčnosti (Snežna kraljica) in želji po raziskovanju in potovanju (Leteči kovček) 
ter še o marsičem. Na splošno lahko rečemo, da so pravljice odraz človeka in življenja sa-
mega. Zato berimo, saj nam branje bogati življenje. 

Naj besede in stavki zazvenijo kot glasba

Nada Bizjak, Roman Blat
nik, Slobodanka Čekrlić, 
Franc Češnovar, Iva Goček, 
Mitja Grum, Jože Jagrič, Pe
tra Kampl Petrin, Primož La
puh, Milena Mraović, Jožica 
Petrišič, Mihaela Prevejšek, 

Erika Puc, Milena Roštohar, 
Vilma Siter, Lidija Strle, Jože 
Šterk, Darja Veljković, Mile
na Volk, Stanislav Udvanc, 
Jelka Tidarič, Suzana Zupan
čič in Antonija Žener.
 B. M. 

Ena izmed slik, ki »zaznamuje« čas, je tudi karikatura Ro-
mana Blatnika.

KRŠKO – Potem ko je Me-
stni muzej v Krškem 30. mar-
ca 2020 dopolnil prvi okrogli 
jubilej, so leto kasneje njego-
vo desetletno delovanje v mu-
zeju obeležili z razstavo 10 let 
Mestnega muzeja Krško: Deka-
da začetkov. Gre za retrospek-
tivni pogled na ustvarjalno de-
lovanje muzeja in zaposlenih, 
kako je potekalo delo, snova-
nje, oblikovanje in postavlja-
nje razstav, katere so se v tem 

obdobju zvrstile in v kolikšni 
meri so pritegnile domačine, 
individualne obiskovalce in 
skupine iz drugih krajev. Ku-

stosinje muzeja so se poda-
le tudi na krške ulice, v javne 
ustanove in domove obiskoval-
cev muzeja ter jih povprašale, 
kakšen muzej si želijo v nas-
lednjem desetletju. Otvoritev 
razstave je 30. marca poteka-
la preko spleta, takoj, ko bodo 
to razmere omogočale, pa si jo 
bodo lahko obiskovalci vse do 
konca letošnjega leta v muze-
ju tudi osebno ogledali.
  B. M.  

Razstava ob jubileju krškega muzeja

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 22. marca se je v večnamenskem domu 
v Leskovcu pri Krškem prvič v novem mandatnem obdobju ses-
tal upravni odbor Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, ki bo 
proti koncu letošnjega leta obeležilo svojo 20. obletnico. Zaradi 
razmer, ki onemogočajo klasične zbore članov, je občni zbor pote-
kal po pošti. Dosedanji podpredsednik Filip Černelč je na mestu 
predsednika zamenjal Janeza Kerina, nov podpredsednik pa je 
postal Boštjan Arh. Tajniške zadolžitve je sprejela Staša Kerin, 
blagajničarka ostaja Janja Božič, za skrbnika premoženja je bil 
določen Gregor Lekše. Nova sestava upravnega odbora predsta-
vlja nov veter pri krmarjenju skozi obstoječe projekte ter ustvar-
janju novih.  D. J./P. P.

Proti 20-letnici z novim vodstvom
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Vili Resnik in Miran Rudan prvič skupaj na odru, lju
bezenska pesem Rudolfa Gasa dobila novo preobleko 
in videopodobo. Tokrat preberite:

V petkovi zabavni glasbeni oddaji V petek zvečer sta prvič 
skupaj nastopila 'frontmana' skupine Pop Design, naš 
posav ski rojak Miran Rudan in Vili Resnik (foto: posne-

tek zaslona RTV Slovenija). Zaradi večnega rivalstva med 
njima tega zagotovo ni nihče pričakoval. Skupaj sta zapela 
uspešnico Ko si na tleh, ki jo je že leta 1993 prvič predsta-
vila legendarna skupina. Z Resnikom v vlogi glavnega vo-
kalista sovpadajo najuspešnejša, 90. leta prejšnjega stole-
tja, Rudan pa se je Pop Designu pridružil konec leta 1988, 
jo po dobrih dveh letih uspešnega sodelovanja zapustil, 
nato pa se ji je ponovno priključil leta 2007 in v njej delu-
je še dandanes. Dodajmo še, da je Rudan v omenjeni oddaji 
sam zapel tudi Avsenikovo pesem Prijatelji, ostanimo prija-
telji, ne nazadnje je bil njegov stric Albin Rudan dolgole-
tni klarinetist legendarnega narodnozabavnega ansambla.

Dejstvo je, da vsestranski glasbenik Rudolf Gas (foto: 
Press Release), ki seveda prihaja iz Posavja, že dolgo skrbi 
za vse ljubitelje kakovostne glasbe. Tokrat skupaj z video-

spotom v svet pošilja predelavo njegove ljubezenske sklad-
be Lahko me ljubiš, ki je nastala že leta 2005, a sedaj v novi 
preobleki ter v duetu z vrhunsko vokalistko Evo Hren. »Na 
gostovanju v oddaji Moja pesem, tvoj glas si je Eva od mojih 
pesmi izbrala Lahko me ljubiš, tako sem jo na sveže prire-
dil za njen glas in 'potunkal' v še bolj subtilno filmski žar. 
Glede na izjemno Evino izvedbo v oddaji sva se odločila za 
duet. Izkazalo se je, da pesmi prav pristaja žensko-moški 
dialog, ki ga je že 2005 osmislila Vesna Milek,« je v inter-
vjuju za portal govori.se o sodelovanju povedal vokalist, 
aranžer, producent in dirigent Big banda Orkestra Sloven-
ske vojske. Eva in Rudolf sta tako svoji romantični duši pre-
lila v poezijo ljubezni, ki se preslikava v čudovito melodijo. 

V teh malce nenavadnih časih gredo pri glasbeni šoli Krško 
v koraku s časom, zato so mlade glasbenike pod vodstvom 

kitarista Mihe Koretiča kar virtualno združili v skupino z 
imenom Band GŠ Krško (foto: Youtube) v sestavi: Iza Pu
celj (vokal), Tia Valentinc (vokal), Bor Mitrovič (kitara), 
Žiga Zakšek (kitara), Nejc Turšič (klaviature) in Lovro 
Zakšek (bobni). Rezultat je priredba legendarne skladbe 
Let It Be z zadnjega studijskega albuma skupine The Bea-
tles. Prisluhnite! 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 8. apri
la, 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:

KOLO 
MATJAŽ TRAVEN S.P., DROŽJANSKA CESTA 103, 8290 SEVNICA

Geslo 5/2021 številke:

NEGA ZELENICE IN OKRASNIH 
DREVES NEČEMER

Nagrade, ki jih podarja Vrtnarstvo Nečemer, Kristjan Neče
mer s.p., Veliki Podlog 64, Leskovec pri Krškem, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €; 
 Tatjana Ajster, Dobova
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; 
 Darja Deželak, Sevnica
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; 
 Andrej Pavlič, Senovo

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Francu Rupertu, Kozje 162, 3260  
Kozje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. VIKEND - Dovolj sva mlada
 2. (1.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Tvoje ljubezni dotik
 3. (2.) VESELI SVATJE - Zakaj si pustil me
 4. (6.) Ans. SPEV - Slovenec sem
 5. (7.) Ans. RAUBARJI - Obvoznica
 6. (4.) TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO - Naša špajza
 7. (9.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Moj domači kruh
 8. (8.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 9. (10.) Ans. MLADI ASI - A tebe ni
 10. (-.) Ans. BORŠT - Odpelji me na samo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Modrijani – Moje slovensko srce

Kupon št. 565
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, 3. 4. 2021, ob 20. uri

www.PosavskiObzornik.s i
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ti, pri njenih štirinajstih letih, 
jih je vojna pregnala v nemško 
taborišče. Po vrnitvi domov je 
bilo treba tok življenja na novo 
usmerjati, ob obnovi domači-
je je življenje hitro teklo naprej 
in Jožefa se je zbližala z dalj-
nim sosedom Francem. V zako-
nu so se jima rodil trije otroci. 
Jožefa je svoje življenje name-
nila skrbi za družino in kme-
tijo, mož Franc, ki je družino 
za vedno zapustil pred štiri-
mi leti tik pred svojim 90. roj-
stnim dnem, je služboval kot 
gozdni delavec. 

Jožefi Slatner jesen življenja 
zadnja leta več ne prizanaša, 
saj jo je bolezen priklenila na 
posteljo. A vesela je, da zanjo 

viteljem, Mladinskim centrom 
Krško, izvajata še konzorcij-
ska partnerja Celjski mladin-
ski center in Mladinski center 
Bit iz Črnomlja, je v obdob-
ju izvajanja projekta, od 1. 2. 
2020 do 15. 9. 2021,  vključi-
ti v usposabljanje z inovativni-
mi vsebinami 40 mladih, ki so 
na dan vključitve v projekt sta-
ri od 15 do vključno 29 let in 
niso zaposleni ter prihajajo iz 
statističnih regij Savinjska, Po-
savska in Jugovzhodna Slove-
nija. Usposabljanje je razdelje-

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

Gregor Cvirn in Marina Sintič, oba z Rožnega, 2. marec 
2021, Občina Krško

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Preskar, Globoko – 

deklico,
• Karmen Zakšek, Hrastek 

– dečka,
• Marjeta Županić, Senovo 

– dečka,
• Merita Mehani, Pavla vas 

– dečka,
• Sonja Podržaj, Sevnica – 

dečka,
• Maja Jamšek Končina, 

Sevnica – deklico,
• Dona Kastelic Zupančič, 

Drnovo – deklico,
• Katja Mikolič, Hudo Brezje 

– dečka,
• Ema Škofljanec, Dolenja 

Pirošica – dečka,
• Vesna Gorenc Šijaković, 

Senovo – dečka,
• Mojca Kozole, Šedem – 

dečka,
• Iva Hrastovšek, Bukošek – 

deklico,
• Karmen Bevc, Bistrica ob 

Sotli – dečka,
• Marina Volk, Sobenja vas 

– dečka,
• Senaida Rošić, Krško – 

deklico,
• Monika Bračun, Artiče – 

dečka,

rojstva

poroke

• Žarko Janc iz Sevnice 
in Maja Šoba z Velikega 
Cirnika.

• Primož Flisek in Špela 
Zupanc, oba z Velikega 
Kamna.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

Slovar »starosta med starostami«
KRŠKO – 1. april odpira vrata v mesec knjig, 
saj bo jutrišnji dan potekal v znamenju med
narodnega dneva knjig za otroke, 23. april 
pa bo zaznamovan z mednarodnim dnem 
knjige in avtorskih pravic. Mi pa v znamenju 
knjige in rubrike Najstarejši pri nas pred
stavljamo Capelinov latinski slovar.

S tem namenom so nam v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško odprli vrata kapucinske knjižnice, v 
kateri se v dragoce-
nem knjižnem fon-
du kot najstarejša 
izmed postinkuna-
bul (knjige, natisnje-
ne med leti 1500 in 
1540) nahaja Cape-
linov latinski slovar, 
četudi je knjižnica 
imela v preteklosti 
v posesti še starejše 
inkunabule (prvoti-
ski, natisnjeni pred 
letom 1500), ki pa 
so danes v hram-
bi Posavskega muzeja Brežice in Narodne uni-
verzitetne knjižnice Ljubljana.

Kot je slovar opisala bibliotekarka Urška Šoš
tar, ga je spisal Ambrosius Capelinus iz Berga-
ma: »Tovrstne knjige, kot je Capelinov slovar iz 
leta 1502, so posebne zato, ker ohranjajo last-
nosti starih srednjeveških rokopisnih knjig. Če-
tudi njen naslovni list ni ohranjen, je njen izid 
zabeležen v rimskih številkah na koncu knji-
ge, tudi informacije o avtorstvu in tisku so pri 
tovrstnih knjigah navedene bodisi na začetku 
bodisi na koncu knjige in ne v kolofonu kot ga 
poznamo danes. Format knjige je kvart, znači-
len za stare tiske, to je višina hrbta knjige do 

35 cm, dotični slovar pa meri 30,5 cm. Besedi-
lo v slovarju je zgoščeno, natisnjeno na ročno 
izdelanem papirju, kar je razvidno iz vodnega 
tiska, pri katerem so proti svetlobi na papirju 
vidne debelejše navpične in tanjše vodoravne 
črte, kar kaže na uporabo kovinske žice pri ko-
vinskem situ. Za prvotiske je tudi značilno, da 
strani niso klasično oštevilčene, pač pa so ozna-
čene tiskovne pole s signaturami, najpogostejše 
črkami, register signatur pa je praviloma nave-

den v zaključku knji-
ge. Sam videz knji-
ge je skromen, kar je 
značilno za skromen 
uboštveni red kapu-
cinov, vezava lepo 
ohranjena, platnice 
so oblečene v perga-
ment. Slovar sicer ni 
bil v lasti tukajšnje 
kapucinske knjižni-
ce, saj je v Ex Libri-
su, grafični oznaki, s 
katero lastnik označi 
knjigo, naveden du-

hovnik Joannes Cromer, se pravi, da je bila v 
tukajšnjo knjižnico prinesena.«

Šoštarjeva je še povedala, da stare knjige nare-
kujejo tudi posebno hrambo in rokovanje. Pre-
gledovanje in listanje knjig je dovoljeno le z na-
detimi bombažnimi rokavicami, knjige je treba 
hraniti v prostoru s konstantno temperaturo 
med 18 in 20 stopnjami Celzija, vlaga v prostoru 
pa mora znašati med 40 in 60 promili. Odsve-
tovana je tudi svetloba, zato imajo v krški knji-
žnici v času, ko nimajo najavljenih skupin, okna 
kapucinske knjižnice zatemnjena.

 B. Mavsar

Bibliotekarka Urška Šoštar z najstarejšo knjigo 

LESKOVEC PRI KRŠKEM, NOVO MESTO – Na jožefovo, 19. 
marca, je v novomeški stolni cerkvi sv. Nikolaja potekalo 
slovesno bogoslužje, med katerim je apostolski nuncij v Slo
veniji msgr. dr. Jean-Marie Speich ustanoviteljema društva 
Družina in Življenje Daniju in Vilmi Siter podelil najvišje pa
peško odlikovanje »Pro Ecclesia et Pontifice« (Za Cerkev in 
papeža) za delovanje na področju zakonskih skupin in od
nosov med zakonci.  

Društvo Družina in Življenje, ki deluje od leta 2000 in je v lanskem 
letu obeležilo 20-letnico delovanja, združuje več sto prostovoljcev 
– voditeljskih parov, pričevalcev in govorniških parov, ki vodijo 
skoraj 250 zakonskih skupin po vsej Sloveniji, v njih pa se sreču-
je več kot 1500 zakonskih parov. Vodilo njihovega delovanja je: 
»Gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej.«
Leskovčana Vilma in Dani Siter (pogovor z njima smo objavili v 
lanski predpraznični številki časopisa) sta pred dobrima dvema 
desetletjema zapustila svoji službi (Vilma je zdravnica, specia-
listka splošne prakse, ki je delala v zdravstveni ambulanti Seno-
vo, Dani pa je učitelj angleškega jezika in knjižničar, v 90. letih je 
bil mandat in pol župan občine Krško), ustanovila društvo Dru-
žino in Življenje ter začela z delom. Januarja letos je minilo ok-
roglih 20 let, odkar sta začela s prvimi petimi zakonskimi sku-
pinami. Sta starša štirih odraslih in poročenih otrok ter babica 
in dedek 16 vnukom, svoje izkušnje, sposobnosti in moči pa sta 
v celoti posvetila delu z zakonci in družinami. Že leta 2019 sta 
prejela najvišje priznanje Slovenske škofovske konference, odlič-
je sv. Cirila in Metod.  D. J./P. P.

Siterjevima papeško odlikovanje

Zakonca Siter na podelitvi priznanja z apostolskim nuncijem 
msgr. dr. Jean-Marie Speichom in novomeškim škofom 
Andrejem Glavanom (foto: Marjan Dvornik)

BISTRICA OB SOTLI – Citat 
enega izmed mislecev pravi, 
da življenje naj ne bo roman, 
ki so nam ga podarili, marveč 

roman, ki 
ga pišemo. 
In prav 
dolg in 
nadvse za-
nimiv ro-
man svoje-
ga življenja 
piše Jo
žefa Slat

ner iz Bistrice ob Sotli, ki je 
17. marca praznovala 95. roj-
stni dan. Jožefa se je rodila na 
domačiji Zorenčevih na Treb-
čah. Otroška leta je prežive-
la v družbi dveh sester in treh 
bratov. A že na pragu mlados-

KRŠKO – Potem ko so v letu 
2020 – delno v živo delno onli-
ne – izvedli in uspešno zaklju-
čili MVP usposabljanja v Kr-
škem, Celju in Črnomlju ter 
do »najboljše verzije same-
ga sebe« pomagali skupno 23 
udeležencem, so v marcu 2021 
ponovno pričeli z MVP usposa-
bljanji v živo v Krškem in Celju. 
Tokrat je vključenih 17 udele-
žencev, ki so trenutno na sre-
dini prvega dela usposablja-
nja. Cilj projekta MVP – Mladi 
v praksi, ki ga skupaj s prija-

Jožefa Slatner praznovala 95 let

Ponovno MVP usposabljanja 

Jožefa Slatner

• Melehate Saramati, Krško 
– dečka,

• Adnana Mujaković, 
Zavidovići (BiH) – dečka,

• Neja Klanšek, Sevnica – 
deklico,

• Lucija Vidmar, Brežice – 
dečka,

• Špela Tomažin, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Katja Kragelj Mikolič, 
Rovišče pri Studencu – 
deklico,

• Angelika Orešnik, Sevnica 
– deklico,

• Klavdija Imperl, Sevnica – 
deklico,

• Patricija Kač, Brežice – 
dečka,

• Nika Županc, Blanca – 
dečka,

• Polona Pušnik, Loka pri 
Zidanem Mostu – deklico.

ČESTITAMO!

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

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

 

lepo skrbijo sin Jože, snaha 
Majda ter vnukinja Sabina z 
družino. Danes ji življenje ple-
menitijo drobne iskrice, ki ji 
jih z obiski prinašajo sosedje 
in sorodniki. Še posebej vese-
la je obiskov svojih pravnukov, 
trenutno jih je v družini Slat-
nerjevih 12. In prav nasmeh na 
otroških obrazih je Jožefi ta čas 
največje bogastvo, ki ga bele-
žijo strani njenega dolgega ro-
mana. 

Šopek drobnih iskric in obilo 
najlepših želja so Jožefi ob 95. 
rojstnem dnevu izrekli mno-
gi njeni najbližji, z obiskom pa 
so jo počastili tudi predstavni-
ki bistriške občine in društev. 
 E. Š. 

no na dva sklopa: Spoznavam 
se in Predstavim se. Preko ino-
vativnih pristopov in delavnic v 
prvem sklopu najprej spozna-
vajo samega sebe skozi nevro-
lingvistično programiranje, 
javno nastopanje in kreativno 
pisanje, v drugem sklopu pa se 
naučijo predstaviti same sebe 
skozi računalniško opisme-
njevanje, uporabo družabnih 
omrežij v marketinške name-
ne, pripravo predstavitvenega 
videa in izvedbo osebnega pro-
jekta. Vir: MC Krško
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prija-
telji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami 
tudi kasneje. 

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

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

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

zahvale, spomin

KRISTINA BALAS

SPOMIN

Zelo te pogrešamo: tvoji najdražji

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo večno ostal.

29. marca je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga mama

VIKTORIJA JUREČIČ
z Blance.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke.

SPOMIN

Žalujoči: mami, ati, brat in sestra z družino

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin

na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve, kako boli, ko več te ni ...
11. aprila bodo minila tri leta, odkar nas 
je zapustila naša draga hči, sestra, teta in 

vnukinja

3. aprila 2021 mineva 5 let, 
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

TONE HERVOL
iz Brezine,

31. marca 2021 je minilo 10 let, 
odkar je od nas odšla naša draga mama

ANA HERVOL
iz Brezine.

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

Z žalostjo v srcu, vsi njuni

SPOMIN

MARIJA MLAKAR
iz Gorenje vasi 12.

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu 
ter ji prižigate sveče.

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

23. marca je minilo eno leto, 
odkar je za vedno odšla naša draga

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

»Mesec april je mesec osveščanja o čistem okolju in organi-
zirane so številne čistilne akcije, ki spodbujajo k čim manj 
odvrženim smetem v naravi, a ob tem bi bilo dobro pomisli-
ti tudi na stavbe, ki propadajoče kazijo videz kraja, kot je de-
nimo primer v samem radeškem središču, ob vhodu na lepo 
urejeno tržnico. Vabimo v mesto, ki je res prijetno, a propa-
dajoče stavbe niso v ponos, zato bi bilo smiselno razmisliti o 
tem, kaj storiti s takšnim objektom – ga obnoviti, delno ob-
noviti ali dokončno porušiti,« sporoča bralec Stanko ob pos-
lani fotografiji. 

JOŽICA KOLENC 
iz Krškega. 

Hvala vsem, ki jo nosite v srcu in jo ohranjate v lepem spominu.

Zelo te pogrešamo: tvoji najdražji

SPOMIN
Ko imaš nekoga rad,

nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je.

29. marca je minilo žalostno leto, odkar nas 
je zapustila naša draga žena, mama in babica 

SPOMIN

in 38 let, odkar je odšel od nas dragi 
mož in ati

Hvala vsem, ki se jih spominjate z lepimi mislimi, 
postojite ob njihovem grobu in jim prižigate svečke.

Pogrešamo vas: Betka, Robi in Katja

z Dvorc.

Nekje daleč na nebu med zvedami spite,
v srcih pa naših za vedno živite.

MIHA in ŠTEFKA KOMOČAR

SLAVKO BUDIČ

Letošnjo pomlad mineva pet let, odkar 
sta nas zapustila draga starša

SPOMIN

TEREZIJO KODRIČ – ZINKO
 Mož, sin, hčerka, sestra, vnuki in vnukinje, nečaki in 

nečakinje ter ostalo sorodstvo in prijatelji

V spomin in žalovanje za

SPOMIN

LADO ZUPAN
13. aprila je minilo žalostno in težko leto, 

odkar nas je zapustil naš dragi

Zelo te pogrešamo: vsi tvoji

Hvala vsem našim dobrim sosedom, prijateljem, znancem, 
sorodnikom, ekipi Špan Les, Žanu, Branki in Brankotu, ki so nam v 
tem letu stali ob strani, pomagali in svetovali.
Predvsem pa iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in 
ga ohranjate v lepem spominu.

iz Kladja pri Krmelju 1

Vse je črno, luč gori,
ljudi je polno – tebe ni. 

Sonce sije – tema je,
veter brije le name.

Reka teče, življenje ne,
zame je umrlo vse ...



Posavski obzornik - leto XXV, številka 7, četrtek, 1. 4. 2021 29OBVESTILA

ZAHVALA

Ob izgubi naše tete

MARIJE (MICIKE) MOLAN
iz Dobove 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, sveče in cvetje. Hvala pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku za opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke.

Žalujoči: vsi njeni

Postala je nebo, odšla je tam,
kjer nič več bolelo je ne bo …

ZAHVALA

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

FRANCA MEDVEŠKA
iz Radeč

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izkazano sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki so nam v 
težkih trenutkih stali ob strani. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, gospodu Zorcu za prebrane besede slovesa, gospe 
Blanki za organizacijo pogreba ter trobentaču Sergeju.

Žalujoči: vsi njegovi

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

ZAHVALA

V 82. letu je mirno odšla

ERIKA ŠETINC
iz Krškega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe. Hvala osebju 
Doma upokojencev Brežice za vso prijaznost, skrb in nego v letih, 
ki jih je tam preživela. Hvala vsem, ki ste našo ženo, mamo, taščo 
in babico spoštovali, imeli radi, jo obiskovali in jo boste ohranili v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Oj, ti čas, ti čas presneti,
kako drviš, le kam hitiš?

Ob hiši češnja spet cveti,
v hlevu lastovka gnezdi,

oče na polje gre orat,
jaz pa s sestricami igrat.

(E. Šetinc)

ZAHVALA

Ob boleči in nepričakovani izgubi dragega 

ZDRAVKA PIRCA
z Ravni

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom, 
znancem, PGD Veliki Trn, Lovski družini Studenec-Veliki Trn, Društvu 
za ohranitev podeželja, Kmečki zadrugi Krško za izrečeno sožalje, 
darovane sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Hvala gospodu 
župniku Marku Burgerju, pevcem Kvarteta As in zakoncema Bizjan za 
lepo opravljen cerkveni obred. Sosedi Ireni se zahvaljujemo za spisane 
poslovilne besede, Matiju Bizjanu pa za občuteno branje. Hvala 
pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala vsem, 
ki boste postali ob njegovem grobu in ga ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: žena Mojca, sestri Anica in Emica ter brat Lojze  
z družinami, mama Zofka in ostalo sorodstvo

Odšel je tja, kjer solze ne bolijo. 
Odšel je tja, kjer misel se konča. 

Odšel je tja, kjer sanje oživijo. 
Odšel je tja in tam je zdaj doma.

ZAHVALA

V sredo, 17. marca, smo se poslovili od naše drage mame, stare 
mame, prababice, tašče in tete 

MINKE DRSTVENŠEK
s Senovega. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi naše mame izrekli 
ustno in pisno sožalje, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke. 
Hvala pogrebni službi Novak za organizacijo in izvedbo pogreba, 
Cvetličarni Irena, nosilcema zastave in prapora, pevcem, trobentaču 
ter ge. Gmajnar za poslovilne besede. Posebna zahvala velja njeni 
osebni zdravnici dr. Janji Zorko Kurinčič za dolgoletno zdravljenje, 
patronažni sestri Slavici ter negovalkam CSD Posavje, enoti Krško za 
nudeno pomoč na domu. Hvala vsem, ki vas nismo posebej omenili, 
a ste ji prišli še zadnjič izkazat spoštovanje, jo pospremili ob njenem 
zadnjem slovesu in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre – 

le daleč, daleč je …

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, očeta in dedija

LADISLAVA BOŽIČA
iz Žabjeka pri Podbočju

Srčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter denarno pomoč. Zahvala dr. Pleši, 
urgenci Krško, bolnišnici Brežice, patronažni sestri Danici, MOST CSD 
Krško, bivšim sodelavcem Slovenije Avto, Robertovim in Gregorjevim 
sodelavcem in prijateljem, sosedom Ceste 4. julija 57 in 59.
Zahvala župniku Francetu Novaku za opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogreba, aranžmaja, pevcem in za zaigrano 
Tišino, sorodnici Bojani Zevnik za čustvene poslovilne besede.
Posebna zahvala nečakinji Marti Kodrič in sosedi Zvonki Bučar za 
pomoč v času bolezni in težkih trenutkih.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo pogrešali

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

a tebe ni, ker daleč, daleč si,
sedla bo na cvetoča tla

in jokala, ker tebe ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame in prababice

MIHAELE DORNIK
upokojene patronažne sestre – babice iz Podbočja,  

nazadnje stanujoče v Domu starejših občanov Krško

Iskrena hvala vsem, ki ste v teh naših najtežjih trenutkih sočustvovali 
z nami, nam izrekli pisna in ustna sožalja, darovali sveče in cvetje ter 
darovali za svete maše. Posebna zahvala zaposlenim v Domu starejših 
občanov Krško, hvala za vašo srčnost. Še posebej se zahvaljujemo 
negovalnemu osebju enote Lipa. Hvala vam, da ste nam omogočili, da 
smo bili ob naši dragi mami v zadnjih urah življenja. Zahvala gospe 
Stanki Černoša za ganljive besede slovesa, izrečene v mrliški vežici, 
članom Rdečega križa Podbočje, Kostanjevica na Krki in Območne 
enote Rdečega križa Krško, gasilcem in društvu upokojencev ter 
izgnancem. Hvala gospodu župniku Francetu Novaku za lepo 
opravljeno pogrebno svečanost, pogrebni službi Žičkar, pevcem in 
trobentaču ter cvetličarni Roz'ca iz Tržiča. Hvala vsem, ki boste postali 
ob njenem grobu in jo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše, brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.

(M. Kačič) 

IVAN VRSTOVŠEK 
iz Pišec.

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Ljubil si ljudi, ljubil si delo, 
ljubil si zemljo, ljubljen odšel si,

v naših srcih boš vedno.

Mineva žalostnih 20 let, odkar te ni več med nami.

ZAHVALA

STANISLAVA SONCA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam v trenutkih bolezni, žalosti stali ob strani in 
sočustvovali z nami. Hvala za pisna in ustna sožalja, za vsako lepo 
misel, za darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke.
Posebna hvala Dializnemu centru Celje, prevozom Berginc, 
Zdravstvenemu domu Radeče – dr. Korošec. Hvala lepa PGD Radeče 
za izvedbo pogreba, trobentaču za zaigrane pesmi, govornici za 
ganljive besede slovesa, gospodu župniku za opravljen obred.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam karkoli pomagali, se 
poslovili od njega in mu prižigate svečke ter postojite pri njegovem 
grobu.

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti

nositi v srcu
srečnih dni spomine.

iz Jelovega 38 pri Radečah

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

SPOMIN

ALOJZ GODINA

Vsi tvoji

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,

za seboj si pustil spomin na naša
skupna srečna leta.

Le srce in duša ve, kako boli,
ko te več ni.

Hvala vsem, ki Lojzeta ohranjate v lepem spominu in postojite ob 
njegovem grobu.

25. marca so minila tri žalostna leta, odkar 
nas je zapustil naš dragi

ZAHVALA

JOŽEFE GRAHEK
iz Dečnega sela

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečeno sožalje, cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala dr. Marjetki 
Blažević za njeno skrb. Hvala duhovniku Romanu Travarju in pastorju 
Zmagu Godini za izrečene besede upanja in tolažbe. Hvala tudi 
pogrebni službi Žičkar.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Kdor v Bogu spi,
ta mirno spi,

iz sna ga nihče ne budi
in v sladkem miru tu leži,
dokler ga Jezus ne zbudi.

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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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

ar efficient grip 205/55/R17 z 
original Renault platišči. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 552 835

KMETIJSTVO

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

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

Prodam traktor Univerzal s 
kabino, dvojni pogon, 30 KM. 
Tel.: 041 517 486

Prodam dobro izolirano hišo 
za psa, L=180 cm, Š=110 cm, 
V=100 cm. Tel.: 031 695 856

Prodam 10 m suhih bukovih 
drv, metrskih, kalanih, v Dob-
ravi pri Radečah. Cena 60 €/
meter. Tel.: 031 319 546

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 070 739 874 

NEPREMIČNINE
Kupim hišo ali parcelo v Po-
savju ali na Dolenjskem. 
Tel.: 031 794 733

Prodam manjšo posest v bli-
žini Krškega, blizu avtoceste. 
Samo resni, po 17. uri. Tel.: 051 
734 637 ali 041 950 405

Zaradi bolezni prodam vinog-
rad na sončni legi z bivalno zi-
danico – klet z vso opremo. 
Opremljeno z vodo in elektri-
ko. Okolica Pišec. 
Tel.: 051 227 631

AVTOMOBILIZEM

Po ugodni ceni prodam štiri 
letne gume Sava 185/60/15 
na novih platiščih. Rabljene 
eno letno sezono za avto Opel 
Meriva. Tel.: 031 306 133

Prodam jeklena platišča z le-
tnimi gumami, 3 mm profila. 
195x55x16. Originalno od C3 
Picasso. Cena 100 €. 
Tel.: 040 666 090

Prodam letne gume Goodye-
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ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam dele za traktorsko ko-
silnico BCS Dupleks gold 168 
cm in 4 kose, vse novo, ter 
traktorsko poteznico po po-
lovični ceni. Tel.: 040 577 552

Prodam AŽ okvirje za satnice 
iz lipovega lesa, sestavljene ali 
nesestavljene. Kvalitetna izde-
lava. Tel.: 031 698 070

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava, ter pra-
šiče, težke cca. 180 kg. 
Tel.: 031 594 663

Prodam naravno sušene jese-
nove deske, 30 in 50 m, cene po 
dogovoru. Tel.: 07 81 42 863 
(po 17. uri) ali 041 753 264

Prodam kostanjeva in brezo-
va drva, kratko žagana, suha, 
hlevski mešani gnoj in harmo-
niko klavirko, 60-basno. 
Tel.: 051 477 243

Prodam trosilec za umetni 
gnoj »Ino Ferti 500«, klinaste 
brane in pajek SIP 340. 
Tel.: 070 815 003

Prodam dvobrazdni plug, pri-
meren za vinogradniški trak-
tor, sadilec koruze Olt, moto za 
BCS. Tel.: 040 295 510

Prodam kostanjevo kolje za 
trto, paradižnik, fižol, orehov, 
hruškov suh les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam odlično ohranjeno 
žago za kosti. Cena 390 €. 
Tel.: 041 925 028

Ugodno prodam motorno 
škropilnico Ramda in motorne 
škarje na bencin za živo mejo. 
Tel.: 041 634 025

Prodam bukova drva za drob-
no ali debelo, kalana, z razre-
zom po želji. Tel.: 031 482 596

Prodam bukova, gabrova, 
hrastova, brezova, kostanjeva 
drva. Hlodovina ali cepljena na 
polena. Možna dostava v okoli-
ci Brežic in Krške vasi. 
Tel.: 031 388 709

Prodam silažne bale. Cena po 
dogovoru. Okolica Brežic. Vse 
informacije na tel.: 041 560 
136

Oddam njivo v izmeri 52,20 
ara, za daljše obdobje, v Bre-
zini pri Brežicah. 
Tel.: 031 232 945

Ugodno prodam predelan 
konjski gnoj s prevozom, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 408 774

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 07 49 68 484

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, ječmen, tritikalo in praši-
če, 120 kg, mesnate sorte, mo-
žen zakol. Tel.: 040 796 830

Gozdarstvo Zalokar, nudi
mo: posek, spravilo, odkup 
in prodajo lesa. Obžagova-
nje dreves, drva. Zalokar 
Mitja s.p., Drnovo 74, Le-
skovec pri Krškem. 
Tel.: 040 980 690

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam vino, belo, rdeče in 
modra frankinja. Cena ugo-
dna. Informacije na tel.: 031 
657 195

Prodam lešnike, neoluščene. 
Tel.: 041 390 081

Prodam vino cviček po 1.20 
€/l, modro frankinjo po 1.50 
€/l, tropinovec po 4.50 €/l. 
Tel.: 041 809 209

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

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 051 379 204

ŽIVALI

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

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

Prodam kozla za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 820 314

Prodam prašiče, težke oko-
li 100 kg, krmljene izključno z 
domačo hrano. 
Tel.: 040 345 693

Ugodno prodam dve breji 
ovci in ovna – solčavske. 
Tel.: 041 903 934

Iščem hišnega prijatelja, malo 
manjše rasti. Tel.: 070 876 008

Prodam prašiča, težkega 150 
kg. Tel.: 031 698 469
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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
• po faksu: 07 49 05 781.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (8/2021) bo izšla v 
četrtek, 15. aprila 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. april 2021.

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Prodamo prašičke od 20 kg 
naprej in 3 odojke, 100 kg, hra-
njeni z domačo hrano, za zakol 
ali domačo rejo. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 401 973 ali 07 
49 56 375

Prodam kravo limuzin, staro 
tri leta, brejo v devetem mese-
cu, pašno, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 312 613

Prodam prašiče, težke od 60 
kg do 120 kg. Možen zakol. 
Prodam tudi domače ocvirke 
iz krušne peči. 
Tel.: 051 422 161

RAZNO 

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obno-
va. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

70-letni upokojenec išče po-
moč in nudi pomoč za laž-
je preživetje ženskemu spo-
lu, primerne starosti. Dajem 
podstrešno stanovanje v na-
jem. Tel.: 031 475 457

Čistilni servis Nina Čiščenje 
stanovanj, hiš in poslovnih pro-

storov. Ugodno, hitro in čisto! 
Lisec Nina s.p., Lukovec 4c, Bo-
štanj. Tel.:041722676

Prodam čoln Elan T 401 l z 
motorjem Yamaha 15 FMHS 
(servisiran). Čoln je primeren 
za ribolov ali rekreacijo. Ima 
potrebno dokumentacijo. 
Tel.: 041 420 947

Mokro in suho globinsko 
čiščenje. Tepihi, vzmetnice 
in kavči. – Globinko.si, Alja 
Puntar s.p., Veniše 5, 8273 
Leskovec, tel.: 051 230 034

STIKI

Iščem resno žensko od 60 do 
65 let, ki bi bila pripravljena ži-
veti pri meni. Samo resne po-
nudbe. Tel.: 051 397 806

Urejen moški, preskrbljen, v 
petdesetih, želim spoznati 
resno žensko za resno zvezo 
ali prijateljevanje. 
Tel.: 041 206 072

Iščem pošteno žensko, staro 
do 65 let, z vozniškim dovolje-
njem, za gospodinjenje. Stano-
vanje je v hiši, nagrada je 400 
€/mesečno. Sem upokojen 
obrtnik, star 82 let, delni inva-
lid. Kličite na tel.: 041 341 955, 
za klic se zahvaljujem

Želim živeti s samsko, urejeno, 
razgledano punco, s temeljni-
mi vrednotami, staro do 47 let. 
Tel.: 031 566 463

Sem moški, 57 let, in želim 
spoznati žensko, staro od 47 
do 57 let, za prijateljstvo ali 
resno zvezo. Kličite le resne. 
Tel.: 071 392 117

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
cenjenim strankam sporoča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev ter rjavih 
in grahas�h jarkic 27. aprila pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka in 30. aprila na Kajuhovi 3, 
Senovo. Vsak četrtek poteka prodaja 

enodnevnih belih piščancev. Zbiramo naročila 
za bele težke kokoši, purane in race.

Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure
na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

Želimo vam mirne in pisane velikonočne praznike!

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 17. 4.
Vsak delavnik so na voljo 

tudi rjave in grahaste jarkice 
tik pred nesnostjo.

Nudimo tudi prašiče.

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
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naročene piščance v začetku aprila, prodaja potekala 
nemoteno, ne glede na to, iz katere regije prihajate. 

Sprejemamo tudi naročila za bele kilogramske 
piščance, ki bodo na voljo v prvi polovici aprila 

in prvi polovici maja. 
Mlade rjave jarkice pred nesnostjo si lahko 

priskrbite vsak delavnik po 16. uri.

SEVNICA – V začetku tega po-
sebnega časa je bila tudi klek-
ljarska skupina Bucike malo 
nejeverna, da obstaja možnost, 
da bi takšne razmere trajale 
tako dolgo in na tako omeju-
joč način, kot je bilo napove-
dano. Po prvih globokih vdi-
hih, kako in kaj naprej, so se 
dogovorile, da počakajo s sre-
čanji v živo, a njihovo delo se ni 
zaustavilo, ampak se je samo 
prestavilo na daljavo. Žal so 
vsakoletno razstavo na gra-
du Sevnica, ki poteka v okvi-
ru občinskega praznika, pre-
stavile, njihovo razočaranje in 
žalost pa je ublažilo povabilo 
Knjižnice Sevnica, da v njiho-
vih prostorih postavijo razsta-
vo. S posnetim gradivom, ki so 
ga z veseljem in ponosom deli-
le preko socialnih omrežij, ele-
ktronske pošte in drugih virov 
obveščanja javnosti, so njihovi 
izdelki dosegli ljudi širom sve-
ta. Sodelovale so tudi v projek-

tu Brajica v čipki, kjer je bilo 
izdelanih 25 črk v pisavi bra-
jica za slepe in slabovidne, po-
magale so izdelovati »rokavčke 
pomagavčke« za osebe z de-
menco, usvajale šivanje zrač-
ne čipke in izdelovanje nakita 
iz polimerne gline, trenutno 

pa so v fazi 
dokončeva-
nja izdelkov 
za klekljar-
sko tekmo-
vanje v Ži-
reh. Kot pravi 
misel: »Vre-
la voda lah-
ko krompir 
omehča ali 
jajce otrdi«, 
smo tudi me 
mnenja, da ni 
pomembno 
iz kakšne-
ga testa smo, 
ampak kako 
gledamo na 

to težavno obdobje. Klekljar-
ska skupina Bucike deluje v 
sklopu programa VGC Posavje 
Sevnica v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica,  omogočajo pa ga MD-
DSZEM, ESS in Občina Sevnica.  
 Vir: Družinski inštitut 
 Zaupanje

Klekljarska skupina Bucike 
v času korone

SVIBNO – Mlekarna Celeia je 
na spletnem dogodku, ki je 
potekal 24. marca, podelila 
priznanja rejcem in razglasi-
la novo mlečno kraljico. Pri-
reditev je bila dvojno radeško 
obarvana, saj je rdečo nit do-
godka vodil po rodu Radečan 
Alen Podlesnik, 14. mlečna 
kraljica Zelene doline 2021 pa 
je v konkurenci 51 prijavljenih 
deklet postala Ajda Podlesnik 
iz Svibna. Projekt Mlečne kra-
ljice je edinstven v slovenskem 
prostoru, saj skozi osveščanje 
o pomenu zdrave prehrane 
daje posebno mesto mleku in 
mlečnim izdelkom slovenske-
ga porekla. Pri izboru dekleta, 
ki ji je krono kot mlečni kra-
ljici nadel njen oče na doma-
či kmetiji, si je bila ocenjevalna 
žirija enotna: Ajda iz Svibna, ki 
slovi po vitezih Ostrovrharjih, 
ima vse, kar naziv mlečne kra-
ljice predstavlja: samozavest, 
naravno lepoto in pristnost, 
predvsem pa odraža vredno-
te blagovne znamke Zelene 

doline. Ajda je skupaj s sestro 
in dvema bratoma odrašča-
la na srednje veliki kmetiji, na 
kateri se poleg prireje mleka 
ukvarjajo tudi z gozdarstvom. 
V prostem času je aktivna in 
uspešna tudi na športnem po-

dročju, saj se je v 
družbi kolegic iz 
Kluba Mažorete 
RAP že udeležila 
celo evropskega 
prvenstva. Nekoč 
aktivna plesal-
ka in mažoretka 
je danes trener-
ka mažoretk ter v 
prostem času pri-
dno pomaga tudi 
na domači kme-
tiji. Ob tem 21-le-
tna Ajda študira 
kemijsko tehnolo-
gijo na Univerzi v 
Mariboru, v vlogi 
nove ambasador-
ke na slovenskih 
kmetijah pridela-
ne hrane in urav-

noteženega načina prehra-
njevanja pa bo dobršen del 
aktivnosti zaradi koronaraz-
mer v letošnjem letu promo-
virala preko spleta in družbe-
nih omrežij.
 D. Jazbec

Nova mlečna kraljica iz Svibna

Ajda Podlesnik 
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V času individualizma, ki pre-
vladuje tako na tuji kot doma-
či glasbeni sceni, si je kar tež-
ko predstavljati večje število 
t. i. garažnih bendov, kakrš-
ni so v Posavju nastajali v 80. 
letih in tudi že prej. Ti so ime-
li svojo publiko, ki jih je zves-
to spremljala in se ob njihovi 
glasbi dobro zabavala. Sled nje 
je zagotovo veljalo za najstniš-
ki heavy metal trio iz Krškega, 
ki si je leta 1980 nadel ime 

Nuclear 003. Ne le s predela-
vami tujih skupin, pač pa tudi 
s svojimi skladbami so osvajali 
srednješolsko in drugo publi-
ko, ki je ves teden komaj čaka-
la na petkove in sobotne kon-
certe.

Začelo se je v leseni 
baraki na Vidmu

Gradnja prve jedrske elektrar-
ne v Krškem je šla h koncu in 
na videmski strani med stano-
vanjskimi bloki in starim ho-
telom si je tedanja mladina 
priborila leseno barako, ki je 
sčasoma dobila ime Dom mla-
dih. Med prvimi in najglasnej-
šimi uporabniki prostorov so 
bili fantje iz omenjene skupine. 
V prvotni zasedbi – Miran Ru
dan (kitara in vokal), Roman 
Abram (bas) in Marjan Jaz
bec (bobni) so vztrajali neka-

ko štiri leta, nato pa so se nji-
hova pota razšla.

Miran se je v domače kra-
je zmagoslavno vrnil že spo-
mladi 1986 kot pevec skupi-
ne Rendez Vous, ki je bila s 
hiti, kot je bil Debela dekl'ca, 
neverjetno popularna. To so 
potrdili tudi z dvema koncer-
toma v Posavju, ko so v enem 
popoldnevu do zadnjega ko-
tička napolnili dvorani v Bre-

žicah in Krškem. Rudan je 
naredil zelo uspešno solo ka-
riero in sodeloval v skupini 
Pop Design, s katero nastopa 
tudi še danes. 

Manj znano je glasbeno udej-
stvovanje Romana, ki je si-
cer ostal v domačem kraju, 
a je občasno sodeloval z raz-
ličnimi slovenskimi izvajal-
ci. Pod umetniškim imenom 
Abrams je na primer z doma-
činko Stanko Macur posnel 
album, ki sta ga predstavi-
la tudi na zagrebški televizi-
ji. Še manj je znano, da je bil 
Roman v bistvu prvi sloven-
ski raper. Ko me je pred nekaj 
dnevi poklical in mi povedal, 
da so se 'nuklearci' spet zbra-
li, sem bil nemalo presenečen. 
Zgodbo o 'težkometalni' sku-
pini sem seveda poznal, zato 
me je toliko bolj zanimalo, kaj 

se dogaja s fanti zdaj, po štiri-
desetih letih?

Dragoceni posnetki 
na svinčniku

»Minulo jesen sem urejal svo-
je arhive in bolj slučajno našel 
preprosto zvočno kaseto brez 
ovitka, na kateri je bil še komaj 
viden napis Nuclear 003,« pri-
poveduje Roman. »Na njej so 
bili posnetki, ki smo jih naredi-
li kar v živo v Domu mladih na 
star, sposojen kolutni magne-
tofon, s katerega jih je nato ko-
lega iz radiokluba presnel na 
kaseto. Priznam, da me je stis-
nilo pri srcu, ko sem jo vstavil 
v glasbeni stolp. Ampak zvok, 
ki se je zaslišal, je trajal le ne-
kaj sekund, nato se je kaseta 
ustavila …«

Po začetnem razočaranju se je 
spomnil kolega iz mladih let 
Robija Sotoška. Z njim sta ra-
zdrla staro kaseto in iz nje z 
rokami prenesla vsak svoj del 
traku v novo kvalitetno TDK 
kaseto. Pomagala sta si s svinč-
nikom, kot smo to pogosto po-
čeli takrat, ko so bile kasete še 
edini in najbolj dosegljiv me-
dij za poslušanje glasbe: »Lah-
ko si misliš, kako so se nama 
tresle roke pri tem opravilu,« 
pravi Roman in doda, da sta 
nato kaseto vstavila v stolp 
in je brez problema delovala. 
Robi je posnetke 'zapekel' na 

CD, da jih je Roman lahko po-
slušal, a se zatem, zadovoljen, 
da se je ta mladostni spomin 
ohranil, ni več ukvarjal z njimi.

Po novem letu pa ga je pokli-
cal Sevničan Igor Pavkovič, 
ki dela na Radiu Maribor, češ 
da bi naredil oddajo o glasbe-
ni sceni 80. let in predvsem 
skupini Nuclear. Seveda je pri-
stal na sodelovanje in poiskal 
posnetke. »Začel sem pazljivo 
poslušati posamezne komade, 
analiziral njihovo strukturo, 
intonacije in fraze. Lahko re-
čem, da se na glasbo kar spoz-
nam in tudi spremljam, kaj 
se dogaja na sceni, a bolj ko 

sem poslušal, težje sem verjel, 
da smo kaj takega delali 16-, 
17-letni najstniki tu nekje iz 
kota Slovenije ...«

Takrat je Roman dobil idejo, da 
bi morda lahko ponovno, to-
krat v pravem studiu, posneli 
vsaj kakšno izmed skladb. Ta-
koj je poklical Mirana Rudana 
in mu povedal svojo zamisel. 
Izkušeni glasbeni maček je za 
nekaj trenutkov utihnil, nato 

pa z očitno vznemirjenim gla-
som dejal: »Veš, kaj, Roman, 
mislim, da že nekaj let nisem 
slišal tako dobre ideje!«

»Ne me hecat! 
Miran Rudan je igral kitaro?«

Sledilo je nekaj srečanj, na ka-
terih sta poslušala svoje koma-
de in razmišljala, kako bi ures-
ničili idejo o snemanju. Kmalu 
sta ugotovila, da je Marjan že 
zdavnaj 'zamenjal foh' in bob-
narske palčke odložil v kot, pa 
tudi Miran ni več dovolj vešč 
svoje kitare, saj se praktično 
vso kariero posveča petju. Na-
posled sta presodila, da potre-

bujejo pomoč dveh zunanjih 
studijskih glasbenikov.

»Najprej sem pomislil na sku-
pino San Di Ego in prav sem 
se odločil, saj gre za vrhunske 
glasbenike, prave profesional-
ce,« pripoveduje Roman zdaj, 
ko je za fanti nekaj skupnih 
vaj v Ljubljani in snemanje 
pod vodstvom Bojana Pahlji
ne v Novem mestu. Ljubljan-
ski glasbeniki so menda samo 
debelo gledali, ko jim je pove-
dal za zasedbo s čudnim ime-
nom, o kateri seveda niso imeli 
pojma. Ko jim je zavrtel posne-
tke in povedal, kdaj je to nasta-
lo, so se tudi oni čudili, še več-
je presenečenje zanje pa je 
bilo, da kitaro na posnetkih 
igra nihče drug kot mladi Mi-
ran Rudan. »Ne me hecat! Mi-
ran Rudan je igral kitaro?« so 
nejeverno zmajevali z glavo in 
se čudili, a sodelovanje na za-
nimivem projektu sta takoj ob-
ljubila kitarist Matic Ajdič in 
bobnar Jure Doles.

Izmed devetih skladb, ki so 
bile zabeležene na stari, škri-
pajoči kaseti pred natančno 
39 leti, je Roman izbral tri, ki 

te dni dobivajo svežo preoble-
ko. Prva je balada, za katero je 
posodobil besedilo in se zan-
jo vsi v studiu strinjajo, da ima 
'potencial hita', ostali dve pa 
sta menda prava 'špona', kot je 
bila navsezadnje večina njiho-
ve glasbe. Zdaj jih čaka še sne-
manje vokala, nato pa mik-
sanje in vse, kar sodi poleg, da 
bodo trije 'atomski' izdelki pri-
pravljeni za novo rojstvo.  

Kot pravi Roman, so s celot-
no zasedbo dogovorjeni tudi 
za javne nastope, vendar pa 
je to zaradi epidemije za zdaj 
vprašljivo. K sreči sodobni me-
diji omogočajo, da glasbo po-
slušamo in gledamo virtual-
no, res pa je, da vzdušja, ki so 
ga pred štirimi desetletji pri-
pravljali svojim fenom 'nuklea-
rci' z Jeklenimi glavami in dru-
gimi komadi, ni moč ponoviti. 
Zato pa toliko bolj nestrpno 
čakamo, kaj bo prišlo iz studia 
RSL, in se veselimo 6-minutne-
ga dokumentarnega videa, ki 
ga bo Tomaž Pavkovič posnel 
o tej zanimivi posavski glasbe-
ni zgodbi.

 Silvester Mavsar

EKSKLUZIVNO ZA POSAVSKI OBZORNIK

Po štiridesetih letih se na glasbeno sceno 
vrača posavska rock skupina Nuclear

Najstniška rock skupina Nuclear (Roman Abram, Miran Ru-
dan in Marjan Jazbec – Gašo) v letu 1981 (foto: osebni arhiv)

Miran in Roman sta nastopila skupaj že kot osnovnošolca, ob 
novem letu v Domu upokojencev na Vidmu (foto: osebni arhiv).

Člani skupine Nuclear 40 let pozneje (foto: Tomaž Pavkovič)

Ekipa projekta Nuclear 2021 v novomeškem studiu RSL: (stojijo od leve) Matic Ajdič – kitarist, 
sicer član skupine San Di Ego, Roman Abram – Abrams – basist, idejni vodja projekta, avtor, 
tekstopisec in producent, Jure Doles – bobnar (San Di Ego), Marjan Jazbec – originalni bobnar 
skupine Nuclear; sedita Bojan Pahljina – glavni glasbeni tehnik in direktor studia RSL ter 
Miran Rudan – vokalist in soavtor glasbe (foto: Tomaž Pavkovič)

KRŠKO/NOVO MESTO –  V novomeškem glasbenem studiu RSL Production se te dni dogaja nekaj, kar bo verjetno najbolj zanimalo tiste ljubitelje rock glasbe, ki so se že 
pred nekaj leti srečali z abrahamom, morda pa tudi mnogo mlajše. Nekdaj popularni 'nuklearci' iz Krškega namreč snemajo svoje komade iz začetka 80. let in ob pod
pori članov znane rock skupine San Di Ego nastaja projekt, ki naj bi ga po besedah idejnega vodje in producenta Romana Abrama meseca maja že predstavili javnosti.

Jazbec, Rudan in Abram leta 2004 med snemanjem za do-
kumentarni film Dom za vse čase (foto: arhiv Neviodunum)


