
SKORAJ NI LETA BREZ POZEBE – Kot da tegobe, povezane z epidemijo covida-19, niso dovolj, nas je 
prejšnji teden prizadela še naravna nesreča v obliki hude pozebe, ki je prizadela zlasti sadjarsko in 
vinogradniško panogo. Kmetovalci, ki delajo v »tovarni pod milim nebom«, se sicer zavedajo, da so 
pred naravo pogosto nemočni, a so pozebe v zadnjem obdobju vse pogostejše (letošnja je že četrta v 
zadnjih šestih letih) in vse hujše, tokrat se je živo srebro spustilo celo 8 stopinj Celzija pod ničlo. Da bodo 
potrebni sistemski ukrepi za večjo odpornost kmetijstva na takšne pojave, so ugotavljali vinogradniki 
v pogovoru s kmetijskim ministrom dr. Jožetom Podgorškom (spredaj), ki si je pred dnevi ogledal 
posledice pozebe v Jeleničevih vinogradih v Jablancah. Več na str. 2.  Foto: Peter Pavlovič 
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 29. aprila.

Seji v Kostanjevici in Brežicah
KOSTANJEVICA NA KRKI, BREŽICE – Včeraj popoldne, 14. 
aprila, se je prvič po koncu lanskega decembra, na 13. seji v 
tem mandatu, sestal kostanjeviški občinski svet, tokrat v pro-
storih Galerije Božidar Jakac, saj je Lamutov likovni salon za-
radi poškodb v decembrskem potresu zaprt. Dnevni red je bil 
dokaj obsežen, na njem so bili med drugim predlog progra-
ma dela gospodarskih javnih služb za letošnje leto vključno s 
potrditvijo cen, predloga letnih programov športa in kulture 
v občini, določitev cene pomoči na domu, program asfaltira-
nja občinskih makadamskih javnih poti in lokalnih cest itd. O 
svojem delu sta poročala tudi Medobčinski inšpektorat in re-
darstvo ter Nadzorni odbor občine. 

V ponedeljek, 19. aprila, se bodo na 17. seji v tem mandatu 
sešli brežiški svetnice in svetniki. Predvidoma bodo potrdili 
sklep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč dru-
žini na domu za leto 2021. Za uporabnike bo cena storitve niž-
ja kar za 23 %, saj bodo po novem namesto 6,94 evra, kolikor 
je zaenkrat še veljavna cena, plačevali 5,62 evra oz. 1,32 evra 
manj. Vzrok za tolikšno znižanje je tudi v višjem odstotku sub-
vencije, ki jo zagotavlja Občina Brežice, in sicer po novem 70 
% cene storitve. Občinski svet bo določil tudi nove cene go-
spodarskih javnih služb. Znižali se bosta tako cena zbiranja 
komunalnih odpadkov kot tudi cena odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode. Prisluhnili bodo tudi 
letnemu poročilu in poslovnemu načrtu JP Komunala Breži-
ce d.o.o., zaključnemu računu občinskega proračuna za leto 
2020 ter poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Brežice. 
Potrjevali bodo investicijo »Tehnološka posodobitev namakal-
nega sistema Arnovo selo« ter se prvič seznanili s predlogom 
novega poslovnika in statuta Občinskega sveta občine Breži-
ce.  P. P., R. R.

AKTUALNO

Kočo na Bohorju bodo 
energetsko sanirali

Ena najbolj znanih in priljubljenih izletniških točk 
v Posavju je Bohor oz. tamkajšnja planinska koča 
na nekaj manj kot 900 metrih nadmorske višine. 
V Planinskem društvu Bohor Senovo jo namerava-
jo energetsko sanirati in jo še bolj izkoristiti tudi v 
turistični ponudbi.
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Mladi kličejo na pomoč
Nenadna sprememba življenja ob epidemiji co-
vid-19 je prinesla mnogo neprijetnih posledic. Za-
radi razvojnih značilnosti in potreb so otroci in mla-
dostniki ena najranljivejših skupin, pri katerih se 
bodo posledice epidemije in posledičnih ukrepov, 
predvsem zaprtja šol, lahko kazale še dolgo časa. 
»Posledice na področju vedenja, čustvovanja, do-
življanja in učenja ter vsakdanjih rutin se lahko po-
kažejo hitro ali pa z zamikom in trajajo različno dol-
go,« meni stroka. 
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naprej,« je povedal Darko Ko-
sem. Ali je to kaj pomagalo, se 
bo videlo v naslednjih tednih. 
»Tako pač je, če delaš z naravo, 
včasih se delo obrestuje, vča-
sih ti pa celoletno delo pobere 
v nekaj minutah, ali toča ali ne-
kaj hladnih noči,« je še dodal.
 
Zaskrbljeni tudi čebelarji 
 
Pozeba je oz. bo prizadela tudi 
čebele. Kot je povedal predse-
dnik Čebelarskega društva Ra-
deče Gregor Bregar, so če-
belarji v razmeroma toplih 
dnevih marca in aprila posto-
rili vse, kar je bilo nujno pot-
rebno pri čebelah in zaradi 
samega mrazu ne bo poseb-
nih težav: »Čebele, če so dob-
ro preskrbljene z hrano, kar je 
skrb čebelarja, prenesejo mar-
sikaj. Bolj bo problematično 
cvetenje posameznih sadnih 
vrst, saj se začenja največji ra-

zvoj čebeljih družin prav v teh 
dnevih, tednih … Nič kaj obe-
tavno ni, a treba bo počakati in 
se sprijazniti z usodo, kakršna 
koli že bo.«

Pozebli tudi vinogradi

Posledice pozebe si je minu-
li ponedeljek tudi v Posav-
ju ogledal minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Jože Podgoršek, ki je obi-
skal Vinotoč Jelenič v Jablan-
cah v kostanjeviški občini, saj 
je pozeba bolj, kot je sprva ka-
zalo, prizadela tudi vinograde. 
Kot je povedal gostitelj obiska, 
vinogradnik Marjan Jelenič, 
so nekatere sorte, npr. žame-
tna črnina, modra frankinja in 
kraljevina, pozeble 100-odsto-
tno, »saj so bile temperature 
res ekstremno nizke, do -7 sto-
pinj Celzija, česar tukaj nismo 
vajeni, trta v tej fazi brstenja pa 

tudi ne«. Tudi vinogradnik Ro-
bert Jarkovič, ki ima vinogra-
de v Gadovi peči, je povedal, da 
so najbolj prizadete tiste sor-
te, ki začnejo prve brsteti, npr. 
žametna črnina in chardonnay, 
pozeble pa so tudi druge sor-
te, za katere so pričakovali, da 
bodo manj. »Čez nekaj tednov 
bomo videli, kaj bo s sobrsti, ki 
so tudi rodni. Mogoče pričaku-
jemo kakšen grozd, ampak vse-
kakor jih bo zelo malo,« je po-
jasnil. Medtem ko so se sadjarji 
na razne načine poskušali up-
reti zmrzali, v vinogradništvu s 
tem ni toliko prakse, težava je 
tudi pripeljati vodo v hribovite 
kraje, pravita Jarkovič in Jele-
nič, poleg tega gre pri tem tudi 
za ogromne investicije, ki jih 
zelo nizke cene vina, zlasti cvič-
ka, ne omogočajo. »Poskušalo 
se je že z grelnimi svečami in 
nekaterimi stroji za ogrevanje, 
vendar to deluje le pri tempe-
raturah malo pod ničlo, pri -7, 
-8 pa ni rešitve,« meni Jarkovič, 
ki ga skrbi prihodnost vinogra-
dništva, če se bodo tako nizke 
temperature še ponavljale. Kot 
je dejal Jelenič, take pozebe v 
času svojega vinogradništva še 
ni doživel.

Potrebni sistemski ukrepi

Minister Podgoršek je po ogle-
du škode v Jeleničevih vinogra-
dih povedal, da bo treba poča-
kati še kakšen teden, da minejo 
nevarnosti pozeb, nato pa bodo 
Upravi za zaščito in reševanje 
predlagali, naj gre v oceno ško-

de, »da bomo lahko ugotovili, 
kakšna je škoda na posame-
znih legah in da bodo lahko 
kmetijska gospodarstva uve-
ljavljala ta škodni dogodek oz. 
da se jim odpravi plačilo za po-
kojninsko in invalidsko zavaro-
vanje«. Napovedal je tudi pri-
pravo interventnega zakona 
za pomoč sektorju, s katerim 
bodo omogočili dokup grozdja 
in sadja z drugih območij, če ga 
bo kaj na razpolago, zmanjša-
li zakupnine za zemljišča v las-
ti Republike Slovenije ter zago-
tovili finančna nadomestila za 
prizadete pridelovalce. »V zad-
njih šestih letih je to na neka-
terih površinah že tretja, četr-
ta močna pozeba, odvisno od 
leg, zato bo treba iskati tudi 
sistemske ukrepe za poveča-
nje odpornosti kmetijskih go-
spodarstev za takšne primere,« 
je še dejal Podgoršek, zato bo z 
ministrom za okolje spregovo-
ril o rešitvah za bolj intenzivno 
izvajanje investicij za prilaga-
janje na podnebne spremem-
be, od namakalnih sistemov 
in protitočnih mrež do proti-
pozebne zaščite. Maja bodo na 
ministrstvu v ta namen objavili 
razpis, na katerem bo na voljo 
20 milijonov evrov. Zagotovil 
je, da si državno pomoč lahko 
obetajo tudi manjši tržni vino-
gradniki in sadjarji, ki so prav 
tako pomembni, saj skrbijo za 
videz, obdelanost in poselje-
nost krajine, zaradi česar jo 
lahko tržimo tudi v turizmu.
� Peter�Pavlovič,�
 Rok Retelj, Smilja Radi

Razlog za rebalans A proraču-
na občine Sevnica za leto 2021 
je umestitev presežka iz leta 
2020 v proračun leta 2021. 
»Zakon o finančni razbreme-
nitvi je prinesel spremembo 
v načinu pridobivanja in vse-
bini sredstev do sedaj znanih 
kot 23. člen Zakona o financi-
ranju občin. Le-ta se prekvali-
ficirajo v sredstva za uravnote-
ženje razvitosti občin in odslej 
to ne bodo več kreditni viri 
države, temveč v celoti nepo-
vratna sredstva. Omenjeni za-
kon je proračun občine v letu 
2021 razbremenil še na strani 
odhodkov za plačevanje zdrav-
stvenega zavarovanja za neza-
varovane občane; v rebalansu 
je ostal še znesek za že plačane 
obveznosti za december 2020, 
po tem pa je ta obveznost preš-
la na državo. Proračun obči-
ne Sevnica za leto 2020 je iz-
kazal 1.937.403 evrov stanja 
sredstev na računu, krajev-
ne skupnosti pa so na svo-
jih računih skupaj izkazale še 
48.365 evrov stanj. Slednje vsa 
ta sredstva prenašajo v svoje fi-

Milijon več za nove ureditve
SEVNICA – Sevniški občinski svet, ki se je zadnjo sredo v marcu sestal na 22. redni seji, je med 22 točkami 
dnevnega reda obravnaval tudi rebalans proračuna za leto 2021 ter za novo štiriletno mandatno obdobje 
potrdil direktorico Lekarne Sevnica in direktorja Komunale.

nančne načrte s tem rebalan-
som ...« je pojasnjevala vodja 
finančnega oddelka na Obči-
ni Sevnica mag. Vlasta Marn 
in dodala, da so odhodke gle-
de na sprejet proračun poveča-
li za dober milijon evrov, zato 
je v rebalans vključenih tudi 
nekaj novih projektov. Neka-
tere med njimi sta izpostavi-
la župan Srečko Ocvirk in di-
rektor občinske uprave Zvone 
Košmerl. Med drugim bo del 
sredstev namenjenih za uredi-
tev prostorov KS Loka pri Zi-
danem Mostu in Studenec, za 
nakup hiše na Pokleku zaradi 
razširitve ceste, za protihru-
pno zaščito strelišča na Radni, 
za projektno dokumentacijo 
rekonstrukcije ceste, ki vodi 
mimo družine Slapšak v vas 
Telče, za obvodne ureditve ob 
Sevnični (za obnovo  mostov 
in ureditev manjkajočega dela 
pločnika na Planinski cesti), 40 
tisoč evrov je namenjenih za 
rekonstrukcijo frizerskega sa-
lona z eksponati iz 19. stoletja, 
v načrtu je ureditev dokumen-
tacije za obnovo Slomškovega 

doma ter obnova dela Glasbe-
ne šole Sevnica s pogledom na 
grad, odvodnjavanje Arškega 
polja itd. 

Staro – novo vodstvo JZ

Občinski svetniki in svetnice so 
v zaključnem delu seje obrav-
navali imenovanje direktorice 
Lekarne Sevnica za novo pet-
letno mandatno obdobje. Na 
razpisano prosto delovno mes-
to se je prijavila le dosedanja 
direktorica Irena Groboljšek 
Kavčič. Na razpisano prosto 
delovno mesto direktorja jav-
nega podjetja Komunala Sev-
nica so prispele tri prijave, ko-
misija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (KVIAZ) 
je občinskemu svetu predla-
gala, da za direktorja imenu-
je dosedanjega direktorja Mi-
tjo Udovča. 

V zaključnem delu so priso-
tni podali tudi nekaj pobud in 
vprašanj. Franc Pipan (De-
SUS) je ponovno izpostavil 
potrebo po ureditvi kanaliza-

cijskega sistema v Šmarju, na 
območju nekdanjega Valjčne-
ga mlina. Ivan Orešnik (SDS) 
je podal pobudo po izboljšanju 
prometne varnosti na odseku 
lokalne ceste Krmelj–Hinjce, 
kjer ovira preglednost podpor-
ni zid tik ob cesti. Mateja Im-
perla (NSi) je zanimalo, kdaj 
bodo kmetje dobili izplačano 
odškodnino zaradi lanskega 
avgustovskega neurja. Miran 
Grubenšek (DeSUS) je pred-
lagal postavitev igral v bližini 
večstanovanjskega naselja na 
Planinski cesti v Šmarju. Gre-
gor Korene (SDS) je izposta-
vil merjene hitrosti stacionar-
nih merilnih naprav, ki zaradi 
tolerance prikazujejo manj od 
dejanske hitrosti vozil. Stanka 
Žičkar (SD) je spraševala, kdaj 
se bo OŠ Ane Gale preselila v 
nove prostore. Majda Jazbec 
(SLS) je opozorila na nepri-
merno odlaganje odpadnih fo-
lij od barv in silosov, ki onesna-
žujejo okolje. Rado Kostrevc 
(SD) je podal pobudo za nadalj-
nje urejanje športnega parka v 
Krmelju.  Smilja Radi

POSAVJE – Poslavljajoča se zima je prejšnji teden 'z repom' pošteno oplazila tudi Posavje. Potem ko nas je prvi dan po velikonočnih praznikih, 6. aprila, pobelil 
sneg, je v nočeh na 7. in 8. april pritisnil mraz, posledična pozeba pa je prizadela zlasti sadjarje in vinogradnike, saj so bili sadno drevje in vinska trta že v polnem 
razcvetu. Posledice te nesreče si je pred dnevi ogledal tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek in napovedal pomoč države.

Pozeba močno udarila sadjarje in vinogradnike

Eni so oroševali …

»To, kar se je zgodilo s torka 
na sredo, je res ekstremno, saj 
so se temperature spustile vse 
do -8 stopinj Celzija in vztraja-
le zelo dolgo. Ne nazadnje smo 
naš oroševalni sistem zagna-
li že ob 20. uri in ga izključili 
šele ob 12. uri naslednji dan, 
torej smo oroševali polnih 16 
ur,« je po še drugi mrzli noči 
povedal prvi mož največjega 
slovenskega pridelovalca sad-
ja Evrosad Boštjan Kozole. 
Oroševalni sistem na 50 hek-
tarjih sadovnjakov na območju 
od Krškega proti NEK so prvič 
zagnali v lanskem letu in kljub 
pozebi imeli 100-odstotni pri-
delek, kar pričakujejo tudi le-
tos. »Seveda je povsem druga-

če v ostalih sadovnjakih, kjer 
te zaščite ni. V tem trenutku 
še ne morem podati natančne 
ocene, se pa bojim, da so posle-
dice velike. Preliminarne ocene 
bodo znane v naslednjem ted-
nu, konkretnejše pa konec juni-
ja ali julija. Smo pa sadjarji več-
ni optimisti in upanje obstaja,« 
je še pojasnil Kozole. Kot je še 
dodal, so ob tokratnem zago-
nu oroševalnega sistema na-
leteli na nepričakovano težavo 
– znižano gladino reke zaradi 
potreb remonta v NEK, vendar 
je poudaril, da so v energetskih 
podjetjih zelo hitro odreagirali 
in našli rešitev za tolikšen dvig 
gladine, da jim je omogočil čr-
panje vode. 

… drugi kurili in dimili

Nekateri sadjarji so se boja z 
mrazom lotili z ogrevanjem in 
dimljenjem sadovnjakov. »Pa-
rafinske sveče smo prižgali 
okoli 22. ure, hkrati pa smo za-
čeli kuriti tudi drva in sekan-
ce. Kurili smo celo noč, dokler 
ni zmanjkalo tako parafina kot 
drv, spat smo šli okoli 9. ure,« 
je povedal sadjar Blaž Radej 
z Dovškega, ki je na tak način 
poskusil obvarovati približno 
dva od petih hektarjev sadov-
njakov, zlasti ekološko pride-
lavo, ki je najbolj dragocena. 
»Naredili smo maksimalno, kar 
smo lahko, več ne bi mogli. Ne-
kaj smo zagotovo uspeli rešiti, 
sem kar optimističen,« je pove-
dal Radej, ki ga je nočna akcija 
stala nekaj tisoč evrov, pri delu 
pa so mu priskočili na pomoč 
številni prijatelji, kar ga je še 
posebej navdušilo. To je sicer v 

njihovih sadovnjakih zaenkrat 
edini možni način obrambe 
pred pozebo, saj oroševanja 
brez vodnega vira ne morejo 
urediti. »Bo pa treba v bodoče 
pogruntati še nekaj, nek stroj 
za dovajanje toplote, vetrnice 
za mešanje zraka ali kaj podob-
nega,« ugotavlja mladi sadjar, 
ki se je v slabem desetletju, od-
kar je prevzel kmetijo, že petič 
soočil s pozebo. 

Pretežno hruškove nasade na 
območju Artič in Zdol so pred 
pozebo z dimljenjem ter kurje-
njem bal sena in sekancev sku-
šali obvarovati tudi pri Boste-
letovih. »Naredili smo vse, kar 
je bilo v naši moči, tudi s po-
močjo prijateljev in znancev, 
za kar sem jim še posebej hva-

ležen. Naredili smo si seveda 
tudi precej stroškov – do zdaj 
smo samo v material za kurje-
nje vložili 9000 evrov – in se 
izmučili v teh dneh, saj od po-
nedeljka do danes ni bilo kaj 
pretirano spanja, mogoče 10 
ur,« je povedal Jure Bostele. 
Po zelo grobi oceni je po prvi 
mrzli noči obstalo 50 % sad-
ja, druga polovica pa je uniče-
na, z dimljenjem in kurjenjem 
pa so nadaljevali tudi v nasled-
njih nočeh. Sicer pa je njegova 
filozofija glede zavarovanja na-
sadov enostavna: »Zavaroval-
na premija ne bo postavila slo-
venskega sadja na police.« Zato 
tudi niso nikoli imeli zavarova-
nih nasadov »in po vsej verje-
tnosti jih tudi nikoli ne bomo 
imeli«.

Člani družine Kosem, ki ima v 
Radežu v KS Loka pri Zidanem 
Mostu poleg sadnega drev-
ja tudi nasad sivke in laškega 
smilja, so skušali nasad zašči-
titi z gorečimi kockami sena, ki 
so jih prižigali v zgodnjem jut-
ru. »Sivka je odporna na zimski 
mraz, ker preživi tudi do -30 C, 
a glavna nevarnost zanjo je mo-
ker sneg ter mraz, če so v rastli-
ni že sokovi. In ravno to se je 
zgodilo v prvih aprilskih dne-
vih – najprej močno sneženje, 
proti večeru zjasnitev in neko-
liko sonca, tako da se je sneg 
otresel z grmičkov in ti so v niz-
kih nočnih temperaturah osta-
li brez zaščite. Glede na to, da 
je bilo takšno vreme pravočas-
no napovedano, smo že v nap-
rej pripravili senene kocke, ki 
smo jih kurili dve najbolj hlad-
ni noči od druge ure zjutraj 

… nekateri pa so poskusili z ogrevanjem sadovnjakov (foto: 
Sadjarska kmetija Radej). 

Najboljša�zaščita�pred�pozebo�je�oroševanje�…�(foto:�P.�P.)
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»Otroci se v epidemiji sicer na-
čeloma bolje prilagajajo kot od-
rasli in starejši, vendar so lahko 
zaradi dolgotrajne odsotnosti 
iz šole in zaradi pomanjkanja 
druženja vseeno v stiskah. Te 
stiske pa se povečajo do mere, 
da potrebujejo pomoč, če ži-
vijo v okolju, ki ni varno, bo-
disi zaradi nasilja, konflik-
tov ali gmotne prikrajšanosti. 
Bolj ogroženi so tudi, kadar so 
sami bolni, če imajo slabše pri-
lagoditvene zmožnosti in če so 
osamljeni,« pojasnjuje prof. dr. 
Vesna Švab, ki del svojega časa 
kot psihiatrinja namenja delu v 
Centru za duševno zdravje od-
raslih Posavje ZD Sevnica, kjer 
med drugim opaža nekoliko 
naraslo samopoškodbeno ve-
denje pri otrocih ter nevarno 
naraščanje težav z odvisnostjo 
in zlorabami različnih psihoak-
tivnih snovi.

»Epidemija zahteva, da se po-
vežemo v pomoči drug druge-
mu, da z več nežnosti poskrbi-
mo za starejše, bolne in druge, 
ki so na robu družbe. Najbolj 
naraven prostor za to je dru-
žinsko okolje,« še svetuje ter 
oceni stanje po zaključeni epi-
demiji, po kateri lahko pride, če 
bo prišlo do ekonomske krize, 
do povečanja pogostosti du-
ševnih motenj. »Države, tudi 
naša, se morajo organizira-
ti tako, da bodo zmanjšale po-
sledice krize,« zaključi. 

Najpogostejši znaki stiske 
in pomoč

Med vedenjskimi in čustveni-
mi znaki stiske so predvsem 
pogoste težave s koncentra-
cijo in z osredotočanjem, hi-

tre spremembe v razpolože-
nju, jokavost, agresivni izbruhi 
in vedenjske težave, pretira-
na odvisnost od drugih, izgu-
ba zanimanja za dejavnosti in 
zavračanje sodelovanja, gri-
zenje nohtov, praskanje in po-
dobna, na telo usmerjena ve-
denja, odmikanje od socialnih 
stikov, odklanjanje šole. Neka-
teri otroci se na stisko odzo-
vejo s telesnimi težavami, kot 
so pomanjkanje oz. povečanje 
teka, težave z odvajanjem in s 
spanjem, bolečine v trebuhu ali 
glavoboli ... 

»Kadar opazite stisko pri otro-
ku ali mladostniku, si v prvi 
vrsti vzemite čas in ga pos-
lušajte, ne hitite z nasveti ali 
razbremenjevanjem, dokler 
vsaj približno ne razumete, o 
čem otrok razmišlja in kaj do-
življa. Pomembno je, da osta-
nete med pogovorom mirni,« 
svetuje specialistka klinične 
psihologije Andreja Mlinarič, 
zaposlena v ZD Krško, in sicer 
v Posvetovalnici za otroke in 
starše občine Krško. Ob tem 
poudari, da se je predšolskim 
otrokom smiselno približati z 

Socialna izolacija terja davek tudi med mladimi

igro, pri pogovoru pa uporabiti 
igrače, lutke ali knjige, medtem 
ko šolskemu otroku ali mlado-
stniku, če opazimo, da je v sti-
ski, ponudimo priložnost za po-
govor. »Pogovor naj bo odprt, 
obenem pa pomirjujoč, sku-
šajte mu zagotoviti občutek 
varnosti. Potrudite se mu po-
nuditi dovolj časa, da otrok ali 
mladostnik spregovori o svo-
jih čustvih, morebitnih skrbeh, 
strahovih in dotedanjih izkuš-
njah. Izhodišča za pogovor čr-
pajte iz njegovih razmišljanj, 
vprašanj in pripovedi. Ne raz-
lagajte preveč. Normaliziraj-
te skrbi in občutke tesnobnos-
ti. Pomembno je tudi, da se pri 
tem, ko otroku ali mladostniku 
podajate informacije, o katerih 
sprašuje, omejite na tisto, za če-
mer lahko stojite. Če kakšnega 
odgovora na njihova vprašanje 
ne veste, jim to povejte, infor-
macije lahko skupaj poiščete 
v zanesljivih virih,« pojasni in 
doda, da se je v primeru preve-
like stiske otroka ali mladostni-
ka dobro obrniti na otrokovega 
pediatra, psihologa ali pedo-
psihiatra v centrih za duševno 
zdravje, zdravstvenih domovih 
ali svetovalnih centrih. 

»Ljudje smo odporna in moč-
na bitja; s tekom časa se zmo-
remo prilagoditi in poravnati z 
neprijetnimi življenjskimi do-
godki ter jih sčasoma vplesti 
v svojo življenjsko zgodbo, da 
puščajo samo še grenak prio-
kus in nas ne zaznamujejo trav-
matično. Vseeno pa se moramo 
pripraviti na zamik poplave 
duševnih težav pri otrocih in 
mladostnikih, ko se bo stanje 
počasi začelo normalizirati. 
Službe na področju duševnega 

zdravja otrok in mladostnikov 
so bile že pred epidemijo izje-
mno podhranjene in zelo sla-
bo dostopne, kar pomeni da se 
bomo na dodaten porast stisk 
zelo težko odzvali. V evropskih 
državah, kjer na epidemijo gle-
dajo skozi biopsihosocialni 
kontekst, so se nanjo že odzvali 
tudi z energičnim vlaganjem v 
službe za duševno zdravje,« za-
ključi svoje razmišljanje speci-
alistka klinične psihologije.  

Odziv pedagoškega kadra 
na stiske srednješolk in 
srednješolcev

»Neposredno delo z dijakinja-
mi in dijaki nam je bilo one-
mogočeno, zato je marsika-
tera stiska, ki jo v šoli brez 
težav zaznamo zaradi, na pri-
mer spremembe obnašanja ali 
drugih znakov, je ostala skrita 
za brezosebnostjo računalni-
ških zaslonov,« opozarja univ. 
dipl. pedagoginja Alenka Peč-
nik Kranjec, ki se je v času 
preprečevanja širjenja koro-
navirusa kot svetovalna delav-
ka v Strokovnem izobraževal-
nem centru Brežice (nekdanja 

ETrŠ) posvetila predvsem pre-
ventivi, pri čemer so ji poma-
gali razumevajoči profesorji in 
razredniki. Pri svojem delu je 
opazila poslabšanje vseh oblik 
kroničnih bolezenskih stanj 
pri odraščajoči mladini, stiske 
mladih pa so se izražale tudi 
skozi nezadovoljstvo z delom 
na daljavo in (ne)ocenjeva-
njem, kar so skušali reševati s 
pogovorom, prilagajanjem in 
razumevanjem vseh vpletenih 
v pedagoški proces, a, kot pra-
vi, pogovor na daljavo ne more 
nadomestiti osebnega stika 

in bližine. »Predvsem je treba 
poudariti, da pouk na daljavo 
s pedagoškega in didaktičnega 
stališča ni in ne more biti ize-
načen s poukom ’v živo’. Tega se 
moramo zavedati vsi deležni-
ki, od državnih inštitucij, kot je 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, do vodstev 
šol, učiteljev,  staršev in dija-
kov,« poudari pomen pristne-
ga osebnega stika v učilnici ter 
druženja v času odmorov na 
šolskem hodniku.

Podobno mnenje izrazi tudi pe-
dagoginja Sabina Žulič, sveto-
valna delavka v ŠC Krško–Sev-
nica, kjer so prav tako zaznali 
porast težav ter stisk otrok in 
mladostnikov. »Stiske, ki se po-
javljajo, so tako materialne kot 
tudi socialne in čustvene, vse 
več je težav z motivacijo za 
šolsko delo, več je učnih te-
žav. Slednje rešujemo na šoli 
z iskanjem ustrezne učne po-
moči in pomoči pri organiza-
ciji učenja. Izkazuje se potre-
ba po dodatnih razlagah snovi, 
po dodatnem utrjevanju; zna-
nje, pridobljeno na daljavo, je 
šibko. Če pa so zaznane teža-
ve mladostnikov težje narave, 
dijake in starše usmerimo v is-
kanje ustrezne zunanje stro-
kovne pomoči pri osebnem 
zdravniku, psihologu ali pedo-
psihiatru,« nadaljuje in zaklju-

či, da se v šolskem centru zelo 
trudijo in naredijo vse, kar je v 
njihovi moči, da bi dijakinjam 
in dijakom pomagali pri zmanj-
ševanju oz. odpravljanju stisk. 

Zaradi študija na daljavo 
v stiski tudi študentke in 
študenti 

Diplomirana psihologinja Sa-
nja Zupančič iz Boštanja, ki 
nadaljuje z magistrskim študi-
jem, pove, da so stiske, s kateri-
mi se posamezniki obračajo po 
pomoč, zelo raznolike. »Upam 

trditi, da je dolgotrajna soci-
alna izolacija terjala davek in 
vpliva na duševno zdravje pri 
večini študentov, ki smo v ob-
dobju epidemije že predolgo 
prezrti in že praktično celo leto 
obsojeni na delo od doma. Za-
vedati se je treba, da imajo šte-
vilni mladi doma izrazito ne-
ugodne razmere za študij, kot 
je slabša finančna situiranost 
družine, slabi odnosi, nasilje 
v družini ipd., a v študentskih 
domovih zaradi odlokov Vla-
de ne morejo prebivati in tako 

so primorani vztrajati v razme-
rah, ki so zanje izrazito neu-
strezne. Marsikdo je tudi odvi-
sen od zaslužka študentskega 
dela, s katerim si omogoča štu-
dij, nakup študijskega gradiva, 
opreme itd. V času epidemi-
je to ni več mogoče, kar vzbu-
ja občutke strahu, obupa in ne-
moči, saj situaciji kar ni videti 
konca,« opiše delček iz življe-
nja posameznikov – študentov. 

»Premalo se govori o dušev-
nih stiskah, ki jih doživljamo 
mladi v obdobju epidemije, in 
o tem kakšne posledice ima to 
na naše zdravje ter razvoj. Mar-

sikdo se zaradi občutka nemo-
či v upanju po razbremenitvi 
zateka tudi v alkohol in ostale 
substance, ki seveda ne pred-
stavljajo dolgotrajne rešitve, 

temveč je ravno obratno – po-
gosto stisko samo še dodatno 
poglobijo. Stiske mladih se naj-
pogosteje izražajo v obliki ob-
čutka tesnobe in depresivnega 
razpoloženja, ki lahko vodi tudi 
do samomorilnih misli. Podatki 
Pediatrične klinike v Ljubljani 
kažejo kar 30-odstotni porast 
v številu hospitalizacij zaradi 
poskusa samomora. Kapacitete 
bolnišnic za sprejem otrok s sa-
momorilnimi nagnjeni so v ce-
loti zapolnjene, kar se do danes 
ni zgodilo še nikoli,« opozarja 
na stiske mladih, ki temeljijo na 
pomanjkanju nadzora nad tre-
nutno situacijo in negotovostjo 
razmer, ter dodaja, da se lahko 
nakopičene čustvene napeto-
sti v nekaterih primerih, ko jih 
posameznik ne zmore izraziti 
drugače, izrazijo tudi preko te-
lesnih bolečin ali bolezni. »Pri 
tem gre za motnje v delovanju 
posameznih organov ali or-
ganskih sistemov, ki nastane-
jo predvsem zaradi manj funk-
cionalne psihične organizacije 
oz. manj uspešnega psihičnega 
prilagoditvenega in obramb-
nega sistema,« izraža skrb nad 
trenutnim stanjem, v katerem 
je med mladimi v času epide-
mije število stisk izrazito na-
raslo. 

»Nedavna raziskava Nacional-
nega inštituta za javno zdrav-
je je pokazala, da je skoraj 90 
odstotkov anketiranih študen-
tov poročalo o tem, da pri sebi 
opažajo motnje razpoloženja, 
vsak četrti pa ima tudi samo-
morilne misli, kar je resnično 
zastrašujoče, predvsem pa to, 
da med njimi redko kdo poi-
šče strokovno pomoč. Žal pa 
je v resnici tako, da jo velikok-
rat tisti, ki jo iščejo, zaradi po-
manjkanja usposobljenega ka-
dra v zdravstvu in (pre)dolgih 
čakalnih vrst, ne dobijo pra-
vočasno,« niza misli Zoisova 
štipendistka, ki dobro pozna 
vsakdanjik študentk in študen-
tov, saj je podpredsednica (lani 
predsednica) Društva študen-
tov psihologije v Mariboru, 
svetovalka v Svetovalnici, ki 
deluje v okviru Društva štu-
dentov psihologije v Mariboru 
in v sklopu katere študentke in 
študenti višjih letnikov psiho-
logije ljudem v stiski ponujajo 
brezplačne pogovore. Z nasveti 
pomaga tudi v svetovalnici »Na 
varnem si«, kjer nudijo brez-
plačno pomoč žrtvam nasi-
lja in ostalim, ki se znajdejo v 

stiski. Je tudi članica projekta 
»A se štekaš?!?«, v okviru ka-
terega za mladostnike izva-
ja delavnice, katerih namen je 
zmanjševanje samomorilnega 

in samopoškodovalnega vede-
nja med mladimi. 

Podobno stanje med mladi-
mi, ki študirajo v teh zahtev-
nih časih, opaža tudi študent-
ka pedagogike Eva Zaman iz 
Sevnice. »Epidemija nam pre-
prečuje druženje, zato težko 
prepoznamo prijatelja v sti-
ski, njegove spremembe, zato 
(pre)pogosto prezremo opo-
zorilni znak – klic na pomoč,« 
pojasnjuje in nadaljuje, da na-
stajajo nove generacije, gene-
racije individualistov, kar je po 
njenem mnenju zaskrbljujoče. 
»To pomeni, da se bo duševno 
zdravje v prihodnosti še slab-
šalo,« razmišlja in dodaja, da si 
kot predsednica Študentskega 
kluba Sevnica prizadeva mla-
dim ponuditi čim širšo pale-
to različnih vsebin prek sple-
tnih povezav, kar je trenutno 
v času preprečevanja širjenja 
koronavirusa edino izvedljivo. 
»Študenti smo najbolj zapos-
tavljeni, ker poteka naš študij 
od začetka epidemije na da-
ljavo in vse več se jih sooča z 
različnimi stiskami, ki se ka-
žejo tudi v duševnem zdrav-
ju, zato smo se v študentskem 
klubu odločili za spletno pre-
davanja o duševnih motnjah. Z 
njim želimo izboljšati osvešče-
nost, kako prepoznamo stisko 
prijatelja, kako mu lahko po-
magamo. Danes moramo pos-
krbeti za boljši jutri, kajti jutri 
je lahko za koga, žal, že pre-
pozno. Poslanstvo naše orga-
nizacije je delati z mladimi in 
predvsem za mlade,« poudari 
ter izpostavi, da je zaskrblju-
joč podatek, da se Slovenija 
uvršča nad evropsko povpre-
čje po statistiki samomorov in 
poskusov samomora. »Če želi-
mo doseči spremembe, mora-
mo pogledati resnici v oči in se 
o tem odkrito pogovarjati. Sa-
momorilnost mladih je v druž-
bi še vedno tabuizirana, o njej 
se govori bistveno premalo,« 
pove zaskrbljeno in povabi k 
ogledu spletnega predavanje 
Sanje Zupančič, ki se bo odvi-
jal 22. aprila ob 18. uri na Face-
book strani Študentskega klu-
ba Sevnica. 

»Dobro je vedeti, da nikoli 
niste sami – tudi ko ste v te-
žavah, je nekje oseba, ki vam 
lahko pomaga. Naj iskanje po-
moči ne predstavlja dodatne 
stiske,« pravi Unicefova or-
ganizacija, ki je prav tako na 
voljo za pogovor in nudenje 
pomoči v primeru kakršne 
koli stiske, občutka žalosti ali 
zaskrbljenosti. 
 Smilja Radi

POMOČ V STISKI
• TOM telefon za otroke in mladostnike 

vsak dan med 12. in 20. uro na brezplačni tel. št.: 116 111
• Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik 

24 ur na dan na brezplačni tel. št.: 116 123
• Psihološka svetovalnica Posvet 

na brezplačni tel. št.: 031 704 707
• Unicefove varne točke 

vsak dan od 9. do 17. ure ali na tel. št. 031 510 200

Ves čas, tudi ponoči, ko ostale organizacije ne delujejo, 
lahko pokličete 113, v primeru poškodb pa 112.

Slovenija ima 56 postelj za hospitalizacijo otrok in 
mladostnikov v psihiatrični stiski in vse so polne. 

Otrokom in mladostnikom je v Sloveniji na voljo 
41 specialistov in 32 specializantov otroške in 

mladostniške psihiatrije, kar je premalo.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 
naj se vzpostavi tudi v Posavju ter zaposli 

pedopsihiatra.

POSAVJE – V času, ko socialne stike omejujejo ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, pouk in študij pa potekata na daljavo, se pri otrocih in mladostnikih 
povečuje število čustvenih ter vedenjskih motenj. Strokovnjaki opažajo porast motenj hranjenja, apatije in občutkov tesnobe. O stiskah, ki jih doživlja posame-
znik, je dobro čim prej spregovoriti in poiskati pomoč. Ta pomoč je lahko pogovor, podpora ali pa varen prostor, kamor se lahko posameznik v stiski umakne. 
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MEDVEDJE »SVIBENSKI« – V preteklem tednu so občani v 
naselju Zagrad v občini Radeče opazili, da jih je v nočnih urah 
obiskal medved, ki je pokončal in odnesel kar nekaj kokoši. V 
Lovski družini Radeče medvedjo družino, ki lomasti po njiho-
vem lovskem rajonu, spremljajo že nekaj dni, zato priporoča-
jo pohodnikom in ostalim obiskovalcem gozdov med Svibnim 
in Ključevico, da se preventivno izogibajo ali se čim krajši čas 
zadržujejo na tem območju, če pa se že, naj bodo čim bolj gla-
sni, saj se medved praviloma umakne od bližine ljudi.

TATVINE DENARNICE, GORIVA, DRV, MESNIN … – V Dov-
škem nad Senovim je 9. 4. neznanec izkoristil odklenjena vho-
dna vrata hiše in iz notranjih prostorov ukradel denarnico z 
denarjem in dokumenti. Krški policisti so 5. 4. v gozdu pri Kal-
ce–Naklu zalotili 43-, 22- in 17-letnega osumljenca, ki so na-
meravali iz gozda odtujiti okoli 3,5 m3 drv. Na delovišču v Krški 
vasi je neznani storilec 4. 4. iz rezervoarja delovnega stroja iz-
točil okoli 150 litrov goriva. 1. aprila so iz ene izmed krških 
prodajaln policiste obvestili, da so štirje osumljenci iz trgo-
vine brez plačila odnesli suhomesnate izdelke, zatem pa po-
begnili z osebnim vozilom. Slednjega so policisti izsledili na 
Senušah, ukradeno robo vrnili osebju prodajalne, tatove pa 
kazansko ovadili.  

… HIŠNIH APARATOV, PRIKOLICE IN BAKRENE STREHE – V 
Spodnjem Starem Gradu je med 6. in 9. 4. nepridiprav vlomil 
v garažo stanovanjske hiše in si prisvojil plinsko jeklenko. Na 
Čatežu ob Savi je med 1. in 10. 4. neznanec vlomil v počitniško 
hišo in jo zapustil obilno obložen, saj si je v njej prisvojil tele-
vizijo, mikrovalovno pečico, radijski sprejemnik in sesalnik, s 
čimer je lastnike oškodoval za okoli 1000 evrov. V noči na 11. 
4. so neznani storilci s travnika pri Vihrah odpeljali prikolico 
znamke TPV, na katero so najverjetneje naložili tudi bakreno 
streho, ki so jo pred tem sneli z bližnjega objekta oz. vaškega 
vodnjaka. Škoda je ocenjena na okoli 3000 evrov.

POSKUS VLOMA – Občan Brežic je v noči na 12. 4. obvestil po-
liciste, da je pri objektu na Hrastinski poti v Brežicah opazil 
osebe, ki na podlagi sumljivega obnašanja nameravajo vlomiti 
v objekt. Potem ko so opazili približevanje več policijskih vo-
zil, so osumljenci pobegnili, a so moške s prebivališčem v bre-
žiški in šentjernejski občini izsledili in prijeli.  Zbrala: B. M.

Staniša Milenović, Cerklje ob Krki: Tovrstnih 
oddaj ne spremljam, saj se mi zdi vse to sne-
manje in obnašanje pred kamero izumetniče-
no, nerealno, marsikdo verjetno tudi dobro igra, 
da si pridobi glasove občinstva. Sam ne bi niko-
li pristal na to, da bi vse tisto, kar rečem in na-
redim, spremljala tudi javnost. Če bi v kakšnem 

šovu nastopal kak znanec, bi mogoče celo malo pogledal.

Andreja Zore, Krško: Resničnostnih šovov ne 
gledam oziroma sem si v začetku šova občasno 
še pogledala Ljubezen po domače, a sem prene-
hala, ker se mi je zdelo vse preveč zaigrano. Iz is-
tega razloga tudi slovenskih nadaljevank ne gle-
dam, ker je premalo spontanosti. Raje kot plehke 
vsebine si pogledam kakšne dokumentarne od-

daje na Discovery programu, od katerih človek vsaj kaj odnese.

David Gerzina, Jablance: Resničnostne šove 
spremljam, kolikor mi čas dopušča. Zadnje čase 
je tega sicer bolj malo, ker se ob večerih raje 
posvečam družini kot gledanju televizije. Če pa 
že, pa od teh šovov najraje spremljam kakšno 
Kmetijo ali Ljubezen po domače. Od udeležen-
cev mi je do sedaj seveda najbolj ostala v spomi-

nu Vesna iz Ljubezni po domače s svojo skovanko ’fačuzi’.

Matic Košar, Sevnica: Slovenskih resnično-
stnih šovov ne spremljam, včasih pogledam ka-
terega izmed tujih, kot je na primer Survivor. H 
gledanju me pritegnejo izzivi, s katerimi se so-
očajo udeleženke in udeleženci. Ob tem razmiš-
ljam, kako bi nalogo opravil sam, če bi se znašel 
na nekem samotnem otoku brez vsega. Imam 

občutek, da bi se znašel, a z domačega kavča je vse videti lažje.

Spremljate resničnostne showe?
Na zadnji strani časopisa predstavljamo nekaj posavskih 
udeležencev minulih televizijskih resničnostnih showov, 
tokratne anketirance pa smo vprašali, ali spremljajo to-
vrstne oddaje, če da, katere najraje in ali so si zapomnili 
katerega sodelujočega iz naših krajev.

anketa

Kakšne so pristojnosti in 
naloge okrajnega sodišča in 
znotraj tega naloge predse-
dnika sodišča?
Okrožna in okrajna sodišča so 
z današnjo razdelitvijo nasta-
la po letu 1995. Okrajno so-
dišče v Brežicah, ki počasi sto-
pa proti častitljivi stoletnici, je 
zunanja organizacijska eno-
ta Okrožnega sodišča v Kr-
škem. Pristojnosti obeh so-
dišč so različne, določene 
zadeve vodi samo okrajno, 
določene pa okrožno sodiš-
če. Okrajno je vezano samo na 
brežiško občino, okrožno pa 
pokriva krško, brežiško, sev-
niško in kostanjeviško obči-
no. Le pri nas se recimo vodi-
jo zemljiške knjige in izvršilni 
postopki, ne vodimo pa npr. 
sodnega registra, kamor so 
vpisane različne pravne ose-
be. Od okrožnega se razlikuje-
mo po različnih vrstah civilnih 
postopkov, pri nas, kar se tiče 
premoženjskih sporov, vodimo 
tiste, pri katerih je vrednost do 
20 tisoč evrov, kar je višje od 
tega, se vodi na okrožnem so-
dišču, kjer odločajo tudi o t. i. 
statusnih sporih, vezanih na 
družinska razmerja, in vodijo 
postopke zoper mladoletnike 
v kazenskih postopkih. Na po-
dročju kazenskih postopkov 
pri nas vodimo tiste, pri kate-
rih je zagrožena kazen do treh 
let zapora oz. denarna kazen, 
okrožno sodišče pa se ukvarja 
s postopki, ki imajo zagroženo 
strožjo kazen. Okrajno sodišče 
je pristojno tudi za prekrške, 
zapuščinske postopke, dolo-
čanje mej, razdruževanje so-
lastnine in etažne lastnine itd.
Sodstvo je hierarhični sistem, 
ker so zakonske pristojnosti 
strogo določene. Predsednik 
okrožnega sodišča je v sod-
nem delu nadrejen predsedni-
ku okrajnega sodišča. Okrožno 
sodišče ima tudi svojega direk-
torja, v Krškem je to direkto-
rica, ki je zadolžena za kad-
rovanje javnih uslužbencev, 
finance, se pravi bolj upravni 
del. Predsedniki okrajnih so-
dišč smo ’deklice za vse’, če se 
lahko tako izrazim, saj vodimo 
tako sodni kot upravni del, se-
veda v okviru pristojnosti na-
šega sodišča. Lahko pa ob iz-
polnjevanju pogojev sodniki 
sodimo na obeh sodiščih.

Kaj vas je pritegnilo k sod-
niškemu poklicu? Je pri tem 
poleg seveda primerne izo-
brazbe morda potreben tudi 
nek prirojen 'čut za pravico'?
Kot kadrovski štipendist vla-
de sem začel leta 2000 delati 
na UE Brežice in kot vsi prav-
niki sem si želel opraviti pra-
vosodni izpit, tako da sem op-
ravil sodniško pripravništvo 
na Okrožnem sodišču v Kr-
škem. Najbolj me je pritegni-
lo kazensko področje, to je bila 
ljubezen na prvi pogled, lahko 
rečem, čeprav takrat še nisem 

sanjal o sodniškem poklicu. 
Leta 2006 sem opravil pravo-
sodni izpit in naslednje leto 
se je na krškem sodišču spro-
stilo delovno mesto strokov-
nega sodelavca na kazenskem 
oddelku, tako da sem se tudi 
zaposlil in tam delal do 2011. 
Sčasoma je želja po sodniškem 
poklicu rasla in pred desetimi 
leti se je pokazala možnost za-

poslitve na sodišču v Brežicah, 
kjer sem začel delati kot sod-
nik na kazenskem oddelku. 
Moram reči, da poklic sodni-
ka ni navaden poklic. Zahteva 
namreč velik čut za odgovor-
nost, kajti sodnikova odločitev 
neposredno vpliva na življe-
nje ali usodo nekoga druge-
ga. Prepričan sem, da ni vsak 
željan nositi takšno odgovor-
nost. Poleg tega pa, kot ste že 
sami omenili, je seveda treba 
imeti tudi čut za pravičnost in 
socialni čut, do strank je treba 
imeti tudi določeno mero em-
patije. Če tega ni, sodnik svo-
jega poklica ne more kvalite-
tno opravljati. Zato se lahko za 
to, da danes opravljam ta pok-
lic, ki ga dejansko jemljem kot 
poslanstvo, še posebej zahva-
lim takratni predsednici Okro-
žnega sodišča Krško in hkrati 
moji mentorici Dušanki Weiss 
za vse posredovano znanje, čut 
za odgovornost, organizacijo, 
pedantnost ...

Sodniški poklic je v Sloveniji 
sicer precej feminiziran. Za-
kaj menite, da je tako? Ima 
to kakšen vpliv na delo so-
dišč?
Morda je ta izraz malenkost 
pregrob, a dejstvo je, da je v 
našem poklicu bistveno več 
sodnic kot sodnikov. Razlo-
ge je po mojem mnenju tre-
ba iskati že pri vpisu na štu-
dij prava, saj je že na fakulteti 
večina študentk, študenti so 

v manjšini. A to je bolj socio-
loško vprašanje, tako da tež-
ko rečem, kaj je glavni razlog 
za to. Vendar lahko zatrdim, 
da to nima nikakršnega vpli-
va na delo sodišč. Kolegice in 
kolegi sodniki smo pri svo-
jem delu enakovredni, še več, 
lahko povem, da sodnice ob-
čudujem tudi zaradi tega, ker 
uspešno združujejo svoj pok-

lic z materinskimi dolžnostmi, 
kar seveda ni vedno lahko. Tre-
ba je namreč omeniti, da ima-
mo sodniki zelo strog in rigo-
rozen sistem ocenjevanja, ki 
vpliva na naše kariere, življe-
nja in povzroča veliko stresa. 
Sodnik začetnik je npr. prva tri 
leta ocenjen vsako leto, nato pa 
ocenjevanje poteka na tri leta. 
Dovolj je že ena negativna oce-
na, da lahko svojo sodniško 
togo obesi za vedno. Sam sem 
mnenja, da je uravnoteženost 
spolov, h kateri se teži tako na 
državni kot tudi na evropski 
ravni, absolutno dobrodošla, 
saj sem prepričan, da meša-
ni kolektivi bolje funkcionira-
jo. Lahko dodam, da smo na 
brežiškem sodišču, kar se tega 
tiče, unikum, saj smo med še-
stimi sodniki po trije moški in 
ženske in celo med strokovni-
mi sodelavci najdemo moške-
ga, kar je redkost na sodiščih. 
Če pa pogledamo skupno šte-
vilo zaposlenih, pa nas je med 
33 zaposlenimi pet moških.

Delo sodišč si pogosto pred-
stavljamo na podlagi videne-
ga v (ameriških) TV-nadalje-
vankah in filmih. Koliko je v 
teh predstavah resnice oz. 
kako to poteka pri nas?
Zelo malo, ker tudi pri njih v 
realnosti ni ravno tako kot v 
filmih. Sicer lahko povlečemo 
določene vzporednice, npr. 
stranke in dvorane so tu in tam, 
a ameriški sistem je popolno-

ma drugačen. V ZDA je zelo iz-
postavljena porota, se pravi lai-
ki, navadni ljudje, ki sodelujejo 
kot porotniki. Pri nas imamo 
sicer soudeležbo ljudstva s po-
sebej imenovanimi porotniki, a 
je to lahko samo na okrožnem 
sodišču, pri čemer ne odloča-
jo na takšen način kot v Ame-
riki, kjer odločajo o krivdi ob-
dolženca, ampak lahko samo 
sodniku pomagajo pri odloči-
tvi. Poleg tega je pri njih po-
sebnost, da pogosto zapornike 
pripeljejo iz zapora, ki je v so-
sednji zgradbi, tako da pride-
jo na sodišče kar v zaporniških 
oblekah, zraven so na sojenju 
prisotni tudi varnostniki. Pri 
nas je to bolj liberalno, če se 
lahko tako izrazim.

Kako je na delo sodišč vpli-
vala epidemija covida-19? 
Najbrž se je zmanjšalo števi-
lo obravnav, pogoji za vstop 
na sodišče ipd. Ali to kaj 
vpliva na dostop do sodnega 
varstva, sodne zaostanke …?
Ko se enkrat ustavi javno življe-
nje, se seveda ustavi tudi delo 
sodišč, ker smo vezani na ome-
jitve, ki jih ukrepi za prepreče-
vanje širjenja novega korona-
virusa določajo. Ne moremo 
zahtevati, da ljudje prihajajo k 
nam, če velja prepoved zbira-
nja in druženja ter če ni javne-
ga prevoza. Lani smo bili zaprti 
skoraj pet mesecev. Posamezne 
t. i. nujne primere smo obrav-
navali tudi v živo, v okviru za-
gotavljanja varnostnih ukre-
pov. Nemoteno potekajo razne 
priporne zadeve, nujna izvršil-
na dejanja, začasna zavarova-
nja, nujni vpisi v evidence itd. 
Treba je vedeti, da sodišča niso 
na gumb, da samo pritisneš in 
že začnejo delati. Realno potre-
bujemo vsaj mesec ali dva, da 
po ponovnem odprtju zade-
ve spet začnejo normalno de-
lovati. Tako da je dolgotrajno 
zaprtje razumljivo vplivalo na 
potek zadev, sodne zaostanke, 
število rešenih zadev in še na 
marsikaj.  

Ali so v zadevah, ki jih ima-
te na brežiškem sodišču, 
kakšne specifike zaradi ob-
mejne lege, avtoceste ipd.? 
Katerih zadev največ obrav-
navate?
Zagotovo delo okrožnega so-
dišča, katerega pristojnost so, 
krojijo nezakonite migracije, 
ki vplivajo na povečanje števi-
la priporov. Konkretno na na-
šem sodišču velik delež prekr-
škovnih in kazenskih zadev 
izvira iz t. i. mejne problemati-
ke, se pravi cestni promet, mej-
na obravnava storilcev, kazni-
va dejanja ponarejanja listin. 
Če ne bi bili obmejna občina, bi 
bilo teh zadev bistveno manj. 
Kar zadeva sojenje v dvorani, 
prevladujejo prekrškovne in 
kazenske zadeve, ki jih je na 
letni ravni med 600 in 700, a 
se ne morejo primerjati z za-

Almir Kurspahić, predsednik Okrajnega sodišča Brežice:

Sodnik mora imeti socialni čut
BREŽICE – Aktualna epidemija je vplivala tudi na delo sodne veje oblasti, ki je lani zastalo za nekaj mese-
cev. Na Okrajnem sodišču v Brežicah so se kljub temu uspešno prilagodili in večino zadev spravili pod stre-
ho. Od lanskega junija mu predseduje 47-letni pravnik Almir Kurspahić, sicer sodnik na kazenskem oddel-
ku. Z njim smo govorili tudi o načrtovani prenovi stavbe brežiškega sodišča, ki naj bi stekla še letos.

Almir�Kurspahić
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devami na izvršilnem, zapu-
ščinskem in zemljiškoknjiž-
nem področju, ki jih je skupaj 
na leto nekaj tisoč. 

Tudi sodniki niso nezmotlji-
vi. Se je že kdaj zgodilo, da 
ste se morali soočiti z lastno 
napako v vlogi sodnika? Ali 
kakšni težji primeri, o kate-
rih morate odločati, na vas 
vplivajo tudi na osebni rav-
ni? Ste imeli morda zaradi 
kakšne razsodbe težave iz-
ven sodišča, v obliki groženj 
ipd.?
Res je, tudi sodniki smo samo 
ljudje. Več ko je dela, statistič-
no več je napak, kar je nor-
malno. V Sloveniji imamo dvo-
stopenjski sistem sojenja in k 
sreči naše napake v nasprotju 
z zdravniki niso nepopravlji-
ve. Sodniki se trudimo s polno 
odgovornostjo opravljati svoje 
delo, jasno je, da včasih kakšen 
pritisk, kompleksnost, število 
zadev itd. privedejo tudi do do-
ločene zmote, to je del poklica. 
Za to potem obstajajo višje so-
dišče in pravna sredstva, ki jih 
imajo stranke. Pomembno je, 
da se kot sodnik tega zavedaš 
in da se napake ne ponavljajo. 
Seveda so tudi takšni primeri, 
o rešitvi katerih premlevaš tudi 
doma, v zasebnem življenju, 
kajti sodnik nisi samo osem ur, 
ampak dejansko vseh 24 ur, to 
je del tvojega življenja. Prepri-
čan sem, da je treba kljub em-
patiji, ki jo mora imeti sodnik, 
pri delu zavzeti tudi določe-
no distanco, kajti prevelika 
čustvena vpletenost pogosto 
zamegli oceno dejstev. Oško-

dovancem, ki so bili v preteklo-
sti potisnjeni bolj na rob in niso 
bili del postopka, zakonodaja-
lec posveča vse več pozornosti, 
tudi glede na prakso Evropske-
ga sodišča oškodovanec priha-
ja vse bolj v ospredje, tudi s 
posebno zaščito v postopkih. 
In vse te aspekte mora sod-
nik vzeti v obzir, kar ni vedno 
lahko. Doslej nisem imel nobe-
nih težav zaradi določene raz-
sodbe, moram poudariti, da na 
brežiškem sodišču ne beležimo 
omembe vrednih incidentov 
oz. groženj. Lahko celo povem, 
da sem imel že nekaj primerov, 
pri katerih so se mi na koncu 
celo zahvalili za korekten od-
nos in vodenje postopka, kljub 
temu da je bil nekdo obsojen. 

Včasih se je reklo, da imajo 
največjo avtoriteto v kraju 
zdravnik, učitelj in advokat 
(sodnik). Najbrž so danes te 
tradicionalne avtoritete pre-
cej porušene …
Zagotovo je temu botrovalo več 
stvari, vzroke bi bilo treba iska-
ti v današnji družbi pa tudi v 
nas samih. Našteti poklici so 
danes ’degradirani’ in če vemo, 
da že na splošno ni nekega pra-
vega spoštovanja v družbi, po-
tem težko lahko pričakujemo, 
da bodo spoštovani in imeli do-
ločeno avtoriteto. Nisem ravno 
prepričan, če je to neka dobra 
popotnica za prihajajoče gene-
racije. Sodstvo ima sploh v ka-
zenskih zadevah vsaj določene 
vzvode, s katerimi pokaže, da 
je treba imeti spoštljiv odnos. 
V primeru nespoštljivosti se 
lahko oprime popolnoma legi-

timnih mehanizmov prisile, ki 
jih omogoča zakonodaja. Kdor 
noče priti na sodišče, ga lah-
ko prisilno privedemo, kdor se 
nespoštljivo vede v sodni dvo-
rani, ga lahko denarno kaznu-
jemo, itd. Zagotovo pa mora-
mo tudi v sodstvu še marsikaj 
izboljšati, marsikatera kritika 
na naš račun je upravičena, to 
je treba povedati na glas. Tako 
v odnosu do javnosti, strank, 
z našim vedenjem tudi izven 
službenega časa. Ne moreš biti 
spoštovana avtoriteta, če si na 
sodišču sodnik in deliš pravico, 
v svojem privatnem življenju 
pa se vedeš povsem nasprotno. 
Sodniki smo tukaj socialno in 
tudi zakonsko omejeni, saj se 
ne moremo družiti ali početi 
stvari s komer koli. Že vrsto let 
se namreč poudarja zunanji vi-
dez nepristranskosti. 

V načrtu naj bi bila prenova 
stavbe brežiškega sodišča. 
Kdaj bo investicija stekla in 
kaj vse bo prenovljeno? Ima-
te v prihodnosti še kaj dru-
gega v načrtu?
Še pred mojim nastopom funk-
cije predsednika sodišča junija 
lani je že bilo izdano gradbeno 
dovoljenje za prenovo stav-
be sodišča, ki je drugače biser 
brežiške arhitekture, zgrajen 
leta 1904. O tem se govori že 
leta in leta, saj je zgradba ne-
varna za okolico – odpada fa-
sada, dimniki so razmajani – in 
posledično potrebna prenove. 
To se je videlo pri zadnjem po-
tresu konec leta, ko se je zru-
šil dimnik, a k sreči ni bilo po-
škodovanih. Težavo predstavlja 

tudi otežen dostop do zgornjih 
prostorov sodišča za invalide, 
tako da potrebujemo tudi dvi-
galo. Načrt prenove zajema 
novo streho, fasado, vgradnjo 
dvigala z zadnje strani, uspo-
sobitev nekdanjih prostorov 
borznoposredniške hiše Nika 
– lani je prišlo do zamenjave 
prostorov med Občino Brežice 
in Ministrstvom za pravosod-
je, tako da je zdaj celotna stav-
ba v lasti ministrstva – v nado-
mestno sodno dvorano, ki bi 
zamenjala sedanjo dvorano, 
ta se bo morala porušiti zara-
di vgradnje dvigala, ter poglo-
bitev kleti z ureditvijo temeljev. 
Na ministrstvu zagotavljajo, da 
so sredstva za prenovo, vredno 
nekje dva milijona evrov, rezer-
virana, dela naj bi se po preno-
vljeni časovnici začela avgu-
sta letos in zaključila spomladi 
2022, a dokončno bomo verje-
li takrat, ko bo postavljen grad-
beni oder. 

Kot rojen Brežičan imate roj-
stno mesto še posebej zapi-
sano v svojem srcu, kajne? 
Kako ste zadovoljni z razvo-
jem mesta?
Tako je, lahko s ponosom re-
čem, da sem lokalpatriot. Lah-
ko smo zadovoljni tako z razvo-
jem kot življenjem v Brežicah, 
ki so mirno mesto in imajo vso 
potrebno infrastrukturo, pred-
vsem pa mi je všeč, da je čudo-
vita narava na dosegu roke. V 
resnici ne najdem nobene pra-
ve pomanjkljivosti, saj imamo 
dejansko vse, kar potrebujemo. 
In človek več tudi ne potrebuje.
 Rok Retelj

Pošljete SMS s ključno besedo 
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Lepo je deliti.
“Prve stvari smo začeli deliti z drugimi že v otroštvu

in od takrat si jih z enako dobrim občutkom delimo vedno več.”
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Vabijo na krvodajalsko
Rdeči križ Slovenije – OZ Krško vabi na krvodajalski akciji, 
ki bosta potekali v ponedeljek, 19. aprila, in v torek, 20. 
aprila, od 7. do 13. ure v prostorih športne dvorane OŠ 
Leskovec pri Krško. Udeležence prosijo, da pokličejo in se 
naročijo na darovanje krvi na 051/389 270 ali 051/671 147 
ali 030/716 796, pozivajo tudi k upoštevanju vseh preven-
tivnih zaščitnih ukrepov.  P. P.

POSAVJE – 29. marca je potekal 31. občinski otroški parla-
ment osnovnih šol občine Brežice, 30. marca so se sreča-
li predstavniki osnovnih šol občin Krško in Kostanjevica 
na Krki, 31. marca pa še mladi iz osnovnih šol občin Sev-
nica in Radeče.

Zaradi ukrepov in prepovedi druženja so tudi letošnji občin-
ski otroški parlamenti v Posavju potekali preko spletne apli-
kacije Zoom.
Mladim so se poleg mentorjev in nekaterih ravnateljev na sple-
tnem srečanju pridružili podžupanja Občine Brežice Mila Levec, 
župan Občine Krško mag. Miran Stanko, župan Občine Kosta-
njevica na Krki Ladko Petretič, župan Občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk in župan Občine Radeče Tomaž Režun. Mlade je na 
vsakem parlamentu pozdravil in nagovoril predsednik ZPM Kr-
ško Vinko Hostar.
Vsa tri srečanja je vodil koordinator otroških parlamentov za 
Posavje in strokovni sodelavec ZPM Krško Uroš Brezovšek. 
Mladi parlamentarci so se v tem šolskem letu zopet pripravljali 
na temo Moja poklicna prihodnost in iskali možnosti, ki se jim 
ponujajo v nadaljnjem življenju.
Tokratni parlamenti so potekali v soočenju argumentov za posa-
mezno trditev 'pro et contra'. Šole so ob pričetku izžrebale po-
zicijo in nato predstavile svoje argumente. Postavljene trditve 
so bile: Ali je boljša izbira poklicne šole ali gimnazije? Je pri iz-
biri poklicne poti najpomembnejši vpliv okolja (staršev, vrstni-
kov ...) ali lastna želja? So za uspeh v šoli najpomembnejše raz-
vite delovne navade ali so pomembnejše sposobnosti in talent? 
Je pomembneje, da izberemo poklic, v katerem uživamo – pok-
licanost poklicu, ali pa izberemo poklic, pri katerem veliko zas-
lužimo? So pri 15. letih otroci sposobni samostojnega življenja – 
življenje v dijaškem domu in skrb zase? So nekateri poklici samo 
za ženske, drugi samo za moške? Ali bodo posledice epidemija 
covida-19 vplivale na poklicne odločitve mladih?
Sodelujoči na posameznem parlamentu so glasovali za šolo, ki 
jih je najbolj prepričala s svojo argumentacijo in tako izbrali svo-
je predstavnike za Nacionalni otroški parlament, ki bo potekal 
21. aprila preko spletne aplikacije Zoom. Predstavniki posavskih 
šol bodo učenci OŠ Velika Dolina, OŠ Podbočje in OŠ Tržišče.

 P. P./vir: ZPM Krško

Izvedli so vse tri posavske 
občinske otroške parlamente

Tretji val epidemije, v katerem 
smo še vedno, sicer ni uda-
ril s tolikšno silo kot tisti dru-
gi, jesensko-zimski, saj števil-
ke okužb na dnevni ravni niso 
tako visoke, k čemur verje-
tno pripomore tudi že ceplje-
nje in določena prekuženost v 
prejšnjem valu, kljub temu pa 
se v zadnjih dveh tednih poz-
na porast okužb. To dokazu-
jeta višje 7-dnevno povprečje, 
ki je zdaj že spet več kot 40 na 
100 tisoč prebivalcev, kot tudi 
skupno število okuženih, ki 
jih je v Posavju čez 350. Gle-
de na dvotedensko incidenco 
smo sicer še vedno z okužba-
mi najmanj obremenjena slo-
venska regija, a nam je to bolj 
v slabo tolažbo, saj se tudi ta 
vrednost počasi, a vztrajno po-
večuje. Največ okuženih glede 
na število prebivalcev je v ob-
čini Radeče, najmanj v občini 
Bistrica ob Sotli, najvišje števi-
lo oseb z aktivno okužbo, več 
kot 100, pa je v občinah Krško 
in Brežice. 

V obeh krajih v tem tednu ce-
pijo osebe, starejše od 60 let, 
kot narekuje nacionalna stra-
tegija cepljenja. V ZD Krško so 
prejeli 552 odmerkov cepiva 
Pfizer/BioNTech, ki je name-
njeno za cepljenje oseb, sta-

Odziv na cepljenje še vedno slab
POSAVJE – V prvi polovici aprila so se epidemične razmere v naši regiji tako rekoč iz dneva v dan slabša-
le, saj se je število na novo okuženih zviševalo, povprečje okužb pa nas je iz rumene potisnilo že krepko v 
oranžno fazo. Covid oddelek v Brežicah se spet polni, nadaljuje se cepljenje proti covidu-19, a je odziv za-
enkrat še slabši.

rejših od 65 let (2. odmerki in 
1. odmerki). Cepljenje poteka 
od srede do petka, je sporočila 
direktorica Tatjana Fabjančič 
Pavlič. V ZD Brežice, kot je na-
vedel direktor Dražen Levo-
jević, so nazadnje skupaj na-
ročili 788 odmerkov in prejeli 
792 odmerkov cepiva Pfizer/
BioNTech, AstraZenece pa v 
tem tednu niso naročali, kljub 
temu pa z njo cepijo uporab-
nike od 60 do 64 let. Po nje-
govih besedah ugotavljajo, da 
nekateri uporabniki odklanja-
jo cepljenje s cepivom AstraZe-
neca, ki se po novem imenuje 
Vaxzevria, da nekateri še ved-
no menijo, da lahko izbirajo ce-
pivo, in da nekateri še vedno 
niso prepričani, ali bi se cepi-
li ali ne, ter da je odziv na cep-
ljenje kljub aktivnemu klicanju 
uporabnikov še vedno slab. 

Na zadnji marčevski dan so po-
novno odprli covid oddelek v 
SB Brežice, na katerem so do 
13. aprila sprejeli 32 bolni-
kov. Trenutno je na oddelku 
19 bolnikov, en je na neinva-
zivni ventilaciji, nam je pove-
dala direktorica Anica Hribar. 
»Če bolnik potrebuje invaziv-
no ventilacijo, ga premestimo. 
Do sedaj smo na intenzivno 
zdravljenje z invazivno ven-

tilacijo premestili dva bolni-
ka, pojasnjuje Hribarjeva in še 
omenja, da je povprečna sta-
rost bolnikov nekoliko nižja, 
kot je bila v drugem valu. Tak-
rat je bila povprečna starost 
bolnikov 76 let, trenutna pa 
je 70 let.

Delež cepljenih napreduje 
(pre)počasi

Delež vsaj s prvim odmerkom 
cepiva cepljenih Posavk in Po-
savcev se je v zadnjih dveh te-
dnih povečal za 4 %, z 11,5 
na 15,5 % oz. je bilo ceplje-
nih dobrih 11.800 prebivalcev 
naše regije. Zelo malo, za manj 
kot tretjino odstotka (s 5,68 
na 5,97 % oz. za dobrih 200 

oseb) se je v tem času zvišal 
delež drugič cepljenih, ki jih je 
(le) dobrih 4500. Večina je bila 
doslej cepljenih s cepivom Pfi-
zer/BioNTech (9013 s prvim 
in 4522 z drugim odmerkom), 
nekaj tudi s cepivom AstraZe-
neca (3764 s prvim in 9 z dru-
gim odmerkom), nekaj male-
ga pa tudi s cepivom Moderna 
(33 s prvim in 5 z drugim od-
merkom). Dokaj visoki so de-
leži cepljenih v starostnih sku-
pinah nad 70 let, zlasti s prvim 
odmerkom, zvišal se je tudi de-
lež cepljenih v starostni skupi-
ni 60–69 let, v mlajših staro-
stnih skupinah pa je še dokaj 
nizek. Če primerjamo deleže 
cepljenih po statističnih regi-
jah, smo v Posavju po deležu 
cepljenih s prvim odmerkom 
padli s šestega na deveto mes-
to med 12 regijami (z višjimi 
deleži, okoli 19 %, izstopajo 
Goriška, Zasavska in Koroška 
regija), pri drugem odmerku 
pa s tretjega na peto mesto, a 
so tu razlike med regijami pre-
cej majhne oz. malce izstopa le 
Goriška regija. V državi je bilo 
sicer doslej s prvim odmer-
kom cepljenih dobrih 343 ti-
soč (dobrih 16 %), z drugim pa 
nekaj manj kot 123 tisoč oseb 
(slabih 6 %).
� R.�Retelj,�P.�Pavlovič

Še vedno testirajo
V posavskih zdravstvenih 
domovih še vedno izvaja-
jo množična testiranja s hi-
trimi antigenskimi (HAT) 
testi, praviloma vsak de-
lovnik (podrobnejši raz-
pored je objavljen na 
www.PosavskiObzornik.si). 
Če imate simptome okužbe 
s covid-19, pokličite osebne-
ga zdravnika, ki vas bo napo-
til na PCR-testiranje.
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či ranjenim, temveč tudi pre-
gled medicinskega materiala, 
za katerega se je izkazalo, da 
TO sicer razpolaga z relativno 
dobrimi zalogami obvezilne-
ga materiala, atropina, injek-
cij idr., a je že večini materiala 
rok potekel. Tako smo upora-
bili in zadržali, kar se je pač 
dalo, ostalo, denimo že zarja-
vele injekcijske igle, pa je na-
domestila civilna zdravstvena 
služba. Slednja je bila priso-
tna in v pripravljenosti tudi 
v zaledju bojev. Mi smo ra-
njence oskrbeli na kraju do-
godka, v nadaljevanju pa jih 
predali zdravstveni službi v 
nadaljnjo oskrbo. Naša civil-
na zdravstvena služba je po 
zaključenem spopadu v Kra-
kovskem gozdu nudila prvo 
pomoč tudi ranjenim pri-
padnikom JLA, četudi je bilo 
z njihove strani slišati očitke, 
da so ostali brez medicinske 
oskrbe. Osebno lahko zatrdim, 
da ni bilo tako, je pa nenava-

dno s tega vidika, da za ranje-
ne vojake očitno ni poskrbel 
bolničar, ki naj bi bil prisoten 
v vsaki formaciji JLA.«

Haralovič v pogovoru odkrito 
odgovori tudi na neprijetno 
zastavljeno vprašanje o več 
primerih oskrbe oseb, ki psi-
hično niso prenesle bremena 
vojaškega spopada, kakor tudi 
ni zanikal naših informacij, da 
so bile naše obrambne struk-
ture dobro založene tudi z al-
koholnimi pijačami: »Kot že 

omenjeno, v miru je v teoriji 
lahko preigravati različne sce-
narije, dejansko vojno stanje 
in vojaški spopad, vpoklic v 
enoto pa je specifična situaci-
ja, ki so jo eni lažje, drugi tež-
je prenašali ali je sploh niso. 
Kar nekaj teritorialcev in dru-
gih pripadnikov manevrskih 
struktur smo prepeljali v os-
krbo v zdravstveni dom, kjer 
so jih ustrezno oskrbeli in na-
potili domov. Zavedati se je 
namreč treba, da je človek, ki 
psihično ni stabilen, v akci-
ji neuporaben oziroma uteg-
ne biti zaradi nepredvidljive-

ga obnašanja celo škodljiv in 
nevaren tako sebi kot sobor-
cem. Tako je bilo dejansko ne-
kaj osipa v naših vrstah zara-
di funkcionalnih nevroloških 
motenj in drugih vedenjskih 
odklonov, zelo veliko je bilo 
tudi prebavnih težav, kar vse-
kakor ne gre nikomur očita-
ti. Drži pa tudi, da je na naši 
strani prišlo do nekaj poškodb 
s strelnim orožjem zaradi ne-
pravilnega rokovanja z njim 
kakor tudi, da je bilo treba kar 
nekaj oseb oskrbeti in umak-
niti z bojnih linij zaradi preveč 
zaužitega alkohola, saj orožje 

in alkohol nikakor ne gresta 
skupaj.«

Ker smo že predhodno izvede-
li, da je bil Haralovič eden iz-
med udeležencev desetdnevne 
vojne, ki se niso želeli pridruži-
ti tedaj na novo ustavljenemu 
združenju veteranov vojne za 
Slovenijo oz. so se združenju 
priključili šele kasneje, smo ga 
povprašali tudi o tem: »Če po-
vem odkrito, nisem čutil prav 
nobene potrebe po širšem po-
trjevanju ali da bi si želel na ta 
račun prejeti kakšno prizna-
nje. Pravzaprav sem se kasne-
je včlanil v veteransko organi-
zacijo bolj kot ne na vztrajno 
prigovarjanje kolegice Polon-
ce, članice krškega občinskega 
štaba, poleg tega sem ocenil, da 
ni prav, do česar je zatem tudi 
prihajalo v posameznih prime-
rih, da so osamosvojitveno voj-
no in (ne)sodelovanje v njej ne-
kateri hoteli izkoristiti tudi iz 
takšnega ali drugačnega inte-
resa. Osebno sem in še vedno 
imam mirno vest. Zadostova-
lo mi je zavedanje, da sem dal 
tako z vidika zdravstvenika 
kot posameznik, državljan Slo-
venije, svoj prispevek v dobro-
bit naše mlade države in držav-
ljanov.«
 Bojana Mavsar 

Vojna, ki je sprožila prebavne težave in igro živcev
Dnevi osamosvajanja v Posavju

PROIZVODNJA – MAREC 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2* TG - - 348 - 36 - 2 -

PB 5* TG 0 - 122 - 17 - 3 -

PB 5* ZP 0 - 122 - 17 - 3 -

PB 6** TG <1 - 64 - 158 - 2 -

PB 6 ZP <1 - 47 50 7 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB5 in PB6 955,656 23 16

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Skupina GEN 

ZANESLJIVO.  
SAMOOSKRBNO.

S spomladi leta 1990 spreje-
timi ustavnimi amandmaji ter 
Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbe-

ni samozaščiti je predsedstvo 
Republike Slovenije dobilo več 
pristojnosti odločanja o upo-
rabi enot Teritorialne obram-
be (TO) v izrednih razmerah, 
kar je posledično pomenilo 
tudi nižji vpliv JLA na TO Slo-
venije. Odgovor na to je bil v 
maju istega leta izdan ukaz 
o razorožitvi TO in prenosu 
orožja, streliva in minskoek-
splozivnih sredstev iz skladi-
šč TO v objekte JLA. Delno so 
izvršili ukaz le v občini Sevni-
ca, medtem ko so v TO Breži-
ce in Krško uspeli ohraniti več 
kot 2300 kosov orožja in stre-
liva, ustanovili pokrajinski 
štab Narodne zaščite v Breži-
cah z občinskimi štabi v vseh 
treh občinah, jeseni 1990 pa 
tudi Manevrsko strukturo na-
rodne zaščite. Ker so vse več-
ja razhajanja in zaostreni od-
nosi med predsedstvom RS ter 
izvršnim svetom SFRJ in gene-
ralštabom JLA v Beogradu že 
indicirali na možno agresi-
jo JLA, so že v letu 1990 ste-
kla usposabljanja pripadnikov 

BREŽICE, KRŠKO – Kot pripadnik Teritorialne obrambe je bil aktiven udeleženec osamosvojitvenih procesov tudi Milan Haralovič, diplomiran zdravstvenik, zapo-
slen v krškem zdravstvenem domu, tedaj v vlogi namestnika načelnika sanitetne enote Marka Lipovška. 

TO in MSNZ, s tem pa tudi sa-
nitetnih enot. 

Sanitetne enote na bojnih 
linijah, civilna služba v 
zaledju

»Moja naloga,« pripovedu-
je Milan Haralovič, »je bila 
usposabljanje pripadnikov 
sanitetnih enot in njihovo po-
vezovanje s civilno zdravstve-
no službo. Na orožnih vajah 
sem se predvsem osredotočal 
na usposabljanje pripadni-
kov sanitetnih enot o nudenju 
prve pomoči, saj med njimi 
ni bilo nobenega bolničarja, 
temveč so jih sestavljali ljud-
je različnih profilov, od varil-
cev do trgovcev. Desetdnevne 
vojne se spominjam predvsem 
po veliki negotovosti pa tudi 
strahu med aktivnimi udele-
ženci osamosvojitvene vojne 
na terenu tako zaradi skrbi za 
lastno varnost kot zaradi loče-
nosti od njihovih družin. A naj 

to ne izzveni slabšalno, saj gre 
za povsem normalen človeški 
odziv v zatečeni, nevsakdanji 
situaciji. Tudi osebno sem se 
bal za svojo družino, saj smo 
živeli na Gorici, od katere se 
je le dober kilometer stran 
nahajala močna posadka JLA, 
ki je imela za nalogo obram-
bo letališča. Na obhodih lo-
kacij, kjer so se nahajale naše 
enote, osebno sem bil prisoten 
tudi med bitko v Krakovskem 
gozdu, je bila ena izmed mo-
jih nalog ne le nudenje pomo-

Z usposabljanja ene izmed sanitetnih enot na Sromljah (foto: 
osebni arhiv M. H.)Milan�Haralovič

Zadostovalo mi je zavedanje, da sem dal tako 
z vidika zdravstvenika kot posameznika svoj 
prispevek v dobrobit naše mlade države in 

državljanov.
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VIHRE – V noči na 
nedeljo so neznan-
ci oskrunili in podr-
li vaški vodnjak v vasi 
Vihre – dragoceno de-
diščino ter prvi korak k 
organiziranemu gasil-
stvu v vasi Vihre. »Ga-
silci smo osupli strme-
li v grozoto, ki je sploh 
nismo mogli razume-
ti. Vaški vodnjak je bil 
postavljen leta 1949 in 
je bil simbol društva in 
tudi gasilstva. Po voj-
ni je bil to prvi skup-
ni projekt vaščanov, ki 
so se zavedali, kako po-
membno se je obvaro-

vati pred ognjem v tako strnjenem naselju. Vse od leta 1948, ko 
je bilo ustanovljeno PGD Vihre, smo gasilci in vaščani skrbeli za 
vodnjak in ga tudi umestili v svoj logotip. Dejanje je člane društva 
in vaščane zelo prizadelo, saj je bilo vse skrbno načrtovano,« so 
sporočili člani PGD Vihre in vaščani vasi Vihre. Na pašniku v bliži-
ni je bila namreč isto noč odtujena avtomobilska prikolica, na ka-
tero so storilci najbrž naložili streho iz bakra z znakom društva. 
O storilcih seveda brez dokazov ni možno zagotovo govoriti, gle-
de na to, da je bila 'plen' tega nesramnega dejanja bakrena stre-
ha, pa je vsem jasno, v katero smer je treba uperiti prst krivde. 
Člani PGD Vihre, ki so pred tremi leti praznovali 70-letnico delo-
vanja, bodo vodnjak seveda obnovili, saj še vedno deluje in lah-
ko pride prav tudi v izvirnem smislu, torej kot vir požarne vode.
  P. P., foto: PGD Vihre

359,99 €

ŽAR NA OGLJE 
COMPACT 
KETTLE WEBER

114,99 €

549,90 €

ODPRTO: Ponedeljek - Sobota: 7.00 - 20.00

VRTNA GARNITURA MALAGA
Dvosed:135 x  69 x  75 cm, 2 x počivalnik: 
 69 x  64 x  75 cm, miza: 88 x 48 x 42 cm, 
sivo aluminijasto ogrodje, vključene blazine

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

ŽAR  PLINSKI  MB 4000 MASPORT

»Postani prijatelj Bohorja« je 
akcija društva, ki so jo v dru-
štvu zasnovali pod imenom 
»Prijatelji Bohorja« že pred 
poltretjim desetletjem. Njen 
cilj je, da posameznik vza-
me pot pod noge in vsaj 24-
krat v letu obišče Bohor oz. 
opravi vsak mesec v letu vsaj 
en pohod do koče na Dobro-
vi, ki se nahaja na 896 m nad-
morske višine (n. v.), kjer svoj 
obisk zabeleži bodisi v pla-

ninsko knjigo bodisi v aplika-
cijo Planinc. Pri tem si lahko 
smer vzpona do koče izbere-
te poljubno, pravi predsednik 
PD Bohor Gregor Umek – po 
štirih označenih pešpoteh, tu-
rističnih poteh, po Obhodnici 
Senovo, ki vključuje zanimive 
okoliške točke, naravne in zgo-
dovinske zanimivosti, po Zasa-
vski planinski poti, ki pelje vse 
od Bizeljskega preko Bohorja 
na Kum, koča pa je tudi dob-
ro izhodišče za med nekaj mi-
nut do ene ure dolge pohode 
v okolico, kot so na Plešivec 
ali t. i. Špic hrib, Petrovo ska-
lo, do bohorskega naravne-
ga okna ali partizanske bolni-
ce na Travnem lazu, na Debeli 
vrh, Veliki Koprivnik, Oslico ali 

Bohor privablja številne pohodnike in kolesarje
BOHOR – Če še niste, vas v Planinskem društvu Bohor Senovo vabijo, da postanete »prijatelj Bohorja«: v lastno zadovoljstvo, za zdrav slog življenja, rekreacijo, 
premagovanje izzivov, sproščujoč odmik v naravo, ogled in spoznavanje najlepše razstave v naravi, ki jo nudita živopisna bohorska flora in favna.

Veliki Javornik, ki je s 1024 m 
n. v. najvišji vrh Bohorja. »Ne 
pa najvišji vrh v občini Krško,« 
pravi Urek, »saj se vrh Javorni-
ka nahaja v šentjurski občini, 
meja z občino Krško pa poteka 
po njegovem južnem pobočju 
nekje na 990 m n. v., medtem 
ko se najvišji vrh v naši občini, 
kot smo v sodelovanju z Obči-
no Krško in še nekaterimi raz-
iskovali v zadnjem obdobju, po 
dosedanjih ugotovitvah naha-

ja na 963 m n. v. in se imenu-
je Gadova peč. Sicer je Zavod 
za gozdove med zadnjo sečnjo 
na območju Javornika nekoliko 
razredčil drevesa, kar omogo-
ča zelo lep razgled proti Snež-
niku in Julijskim Alpam, tako 
da se v lepem vremenu vidijo 
najvišji slovenski vrhovi.« 

Bohor priljubljena točka tudi 
za kolesarje

PD Bohor, ki trenutno šte-
je 200 članov, ima že častit-
ljivo zgodovino delovanja, saj 
bo čez tri leta, v letu 2024, do-
polnil 70-letni jubilej. Znotraj 
društva deluje več komisij in 
odsekov, ki pripravljajo različ-
ne aktivnosti za generacijsko 

raznoliko članstvo, od vzgo-
je podmladka do markiranja 
poti, izletništva ter priprave 
in izvedbe tradicionalnih pri-
reditev. »Ob normalnih sezo-
nah, kar letošnja vsekakor ni 
bila,« pripoveduje Umek, »na 
najbližjo soboto 14. februarju 
kot uvod v planinsko sezono 
prirejamo od leta 1996 dalje 
Valentinov pohod od Kozje-
ga do koče na Bohorju, od leta 
1977 dalje se na prvo nedeljo v 
maju zvrsti Jezikova nedelja, v 
začetku junija v počastitev ob-
činskega praznika pripravimo 
Juriš na Bohor, ki poteka vse-
lej po drugi trasi, na tretjo ne-
deljo v oktobru pa še Kostanje-
vo nedeljo.« A četudi, kot temu 
dodaja predsednik društva, že 
dobro leto društvene dejav-
nosti krojijo ukrepi za zajezi-
tev okužb s covidom, še vedno 
beležijo veliko obiskovalcev, 
saj je lani Bohor obiskalo kar 
10.000 z vpisi evidentiranih 
obiskovalcev, domala še enkrat 
toliko pa je bilo tistih, ki se ne 
vpisujejo v knjigo, med njimi 
veliko družin, ki so si enolič-
nost bivanja zaradi zaprtja šol 
in dejavnosti pa tudi za boljše 
telesno počutje in fizično prip-

ravljenost prizadevale premo-
stiti s »pobegi« v naravo. Sicer 
pa Bohor ni le priljubljena toč-
ka pohodnikov,« dodaja, »z leti 
je postal tudi zelo priljubljena 
trasa za kolesarje, zaradi česar 
smo pri koči postavili tudi ne-
kaj nosilcev za kolesa. Gre za 
12 km dolg vzpon, za katere-
ga mnogi pravijo, da je celo 
zahtevnejši od Vršiča ali Man-
gartskega sedla, zato se ga loti-
jo praviloma res fizično dobro 
pripravljeni kolesarji, vse več 
se jih pripelje tudi z električ-
nimi kolesi, tu in tam pa težave 
povzročajo adrenalinski kole-
sarji, ki planinske poti, ki vse-
kakor niso namenjene temu, 
koristijo za downhill progo, 
prav tako vozniki štirikolesni-
kov in motokrosisti.«

V pričakovanju energetske 
sanacije koče

Posebno poglavje, ki mu v dru-
štvu posvečajo pozornost, je 
tamkajšnja koča. Njeno pred-
hodnico, lovsko-planinski 
dom, je že leta 1939 postavi-
lo tedanje Lovsko društvo »Bo-
hor« Senovo pri Rajhenburgu, 
a so jo leta 1942 požgali bor-

ci Kozjanske čete in s tem pre-
prečili, da bi jo za svojo posto-
janko uporabil okupator. Na 
temeljih požgane koče so v 
letu 1956, dve leti po ustano-
vitvi PD Bohor, člani društva 
najprej postavili leseno bara-
ko za skladiščenje materiala za 
novo planinsko kočo, ki so jo 
zatem slavnostno odprli avgu-
sta 1959, ob 40-letnici delova-
nja v letu 1994 pa predali na-
menu še prizidek h koči. Kočo 
so si sicer vsa leta prizadeva-
li v društvu z vzdrževalnimi 
deli in posameznimi obnova-
mi ohranjati kar se da v dob-
ri kondiciji, pred šestimi leti 
so zamenjali streho, narejena 
je bila čistilna naprava, v teh 
dneh pa so v pričakovanju ob-
jave razpisa Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
za energetsko sanacijo planin-
skih koč, na katerega se name-
ravajo prijaviti za pridobitev 
sredstev. »Zamenjati si želimo 
fasado in stavbno pohištvo, 
ogrevanje, če bodo sredstva 
že v sklopu razpisa omogoča-
la, si želimo urediti skupna le-
žišča. Trenut no imamo ležišč 
za 20 oseb, kar načeloma za-
dostuje glede na izkazane pot-
rebe, a gredo dolgoročno naše 

želje v smeri, da bi kočo uspo-
sobili za vikend pakete, deni-
mo za oddih mladih družin, za 
izvedbo raz nih tečajev in se-
minarjev, saj imamo v dveh 
gostinskih prostorih okoli 90 
sedežev, 100 obiskovalcev 
sprejme tudi zunanja terasa, 
skratka, da bi z neko dodat-
no ponudbo lahko prenočišča 
tudi tržili. Kmalu bomo poskr-
beli tudi za razved rilo otrok, 
saj bomo dotrajana igrala pri 
koči, ki smo jih odstranili, na-
domestili z novimi,« še pove 
Umek. K temu Jožica Omerzu, 
ki je tretje leto skrbnica koče, 
dodaja, da se trudi, da kočo ob 
njenih jedeh nihče ne zapus-
ti lačen: »V ponudbi imamo 
enolončnice, raznolike sezon-
ske jedi, ki jih pripravljam iz 
pridelkov in mesnin okoliških 
pridelovalcev in proizvajalcev, 
denimo pozimi matevž, zelje, 
repo, fižol, krvavice, pečenice, 
pečenko, nedeljska kosila po 
naročilu, sladice, palačinke, 
potico, jabolčni in sirov zavi-
tek, sama pečem tudi kruh idr., 
od lani imamo tudi svoj vrt.«

Torej, pot pod noge, na Bohor-
ju vas pričakujejo!
 Bojana Mavsar

Koča�na�Bohorju�čaka�na�energetsko�sanacijo.

Jožica�Omerzu�in�Gregor�Umek

Na Vihrah oskrunili vaški 
spomenik gasilstva

Vodnjak pred …

…�in�po�uničenju
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S potekom del in odvijanjem 
prometa, ki poteka izmenič-
no enosmerno, so prebivalke 
in prebivalci radeške občine 
zadovoljni. »Pridni so, dela-
jo vse dni, razen nedelje. Se-
veda je hrupno, prašno, a ker 
gre za dobro stvar, bomo po-
trpeli še nekaj teh mesecev, da 
se bomo potem lahko vozili po 
sodobnejši cesti,« pove stano-
valka ene izmed hiš na obrežju 
Save. Njenemu mnenju pritrdi 
druga občanka, ki ugotavlja, da 
obnova ceste ni posebej mote-
ča, saj so ukrepi za pretočnost 
prometa dobro urejeni in ni 
daljših zastojev. Ob tem opo-
zori na »ozko grlo« v Zidanem 
Mostu, kjer se tovornjaki, pred-
vsem  ’šleperji’, pogosto »za-
gozdijo« pod železniškim mo-
stom. »Bojim se, da bo vožnja 
le-teh tudi v prihodnje pred-
stavljala težave,« pojasni, tretja 
sogovornica pa vidi prednost 
rekonstrukcije državne ceste 

Tovorni promet bo ostal težava 
RADEČE – Posodobitvena dela, ki so se začela v lanskem juniju na dobrem 1,2 kilometra dolgem odseku re-
gionalne ceste Radeče-Zidani Most, se uspešno izvajajo. Trenutno poteka utrjevanje cestišča s pilotnimi 
stenami in navozom zemljine na brežino reke Save, medtem ko je šest armirano-betonskih gred s stenami 
in konzolami že urejenih.

predvsem za tiste, ki se vsako-
dnevno vozijo na delo v sme-
ri proti Celjski kotlini. Nujnost 
izvedbe del izpostavi občan: 
»Zaradi izrednih obremenitev 
je bila cesta v zelo slabem sta-
nju in je na več mestih grozila 
z udrtjem v reko Savo. Dela so 
zahtevna, a mislim da bo ces-

tišče dobro urejeno in bo služi-
lo svojemu namenu. Seveda bo 
v kratkem nastal nov problem 
– cestni most čez Savo v Ra-
dečah, ki ga prav tako uničuje 
teža številnih vozil velikih vla-
čilcev. Načenja ga zob časa, vidi 
se, da je bil narejen slabo, saj se 
poseda. Skratka, čakajo nas še 

hudi cestni problemi in pove-
zava v svet. Vesel sem, da ima-
mo solidno cesto proti Posavju, 
tako da vsaj ne bomo povsem 
odrezani ...«

Investitor, Direkcija RS za in-
frastrukturo (DRSI), je na jav-
nem razpisu za izbor izvajalca 
del izbrala družbo CVP Lju-
bljana, ki je vodilna partnerica 
v projektu, v katerem sodelu-
jejo še družbe Kostak, Hip plus 
ter Profaus. Vrednost projekta, 
v okviru katerega bodo uredi-
li tudi vso pripadajočo komu-
nalno infrastrukturo, znaša 
dobrih 5,5 milijona evrov. Za-
ključek del je načrtovan konec 
leta. »Gre za zahtevno gradnjo, 
saj je obstoječa cesta umešče-
na med reko Savo in železniško 
progo,« pravijo na DRSI in do-
dajajo, da so morali zaradi del 
upoštevati tudi zahteve Zavo-
da za ribištvo. 
 Smilja Radi

Rekonstrukcija�ceste�Radeče-Zidani�Most,�umeščene�med�reko�
Savo�in�železniško�progo,�je�zahtevna.

1. Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko ob
čani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter 
druge organizacije in skupnosti.

2. Podeljujejo se naslednja priznanja:
a) naziv Častni občan – se podeljuje občanom občine Radeče 

in drugim državljanom RS, kakor državljanom tujih držav, ki 
imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, 
umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki 
so pomembni za razvoj in dvig ugleda občine Radeče. Vsako 
leto se lahko podeli en naziv Častnega občana. 

b) Zlatnik Občine Radeče - podeljuje se za: 
• večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejše

ga pomena
• večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled 

občine na gospodarskem, družbenem ali drugem podro
čju življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ dva Zlatnika Občine Radeče.
c) Srebrnik Občine Radeče - podeljuje se:

• za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbe
nega življenja, 

• ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
• ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
Vsako leto se lahko podeli največ tri srebrnike Občine Radeče.

3. Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
• naziv in ime predlagatelja,
• ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika 

priznanja,
• obrazložitev pobude,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
• privolitev kandidata.

4. Rok za predložitev predlogov je 12. maj 2021 ali na ta dan oddani 
kot priporočena pošiljka po pošti. Predlogi morajo biti oddani v za
prti kuverti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 
Radeče, s pripisom “Razpis – priznanja” in naslovom predlagatelja 
na zadnji strani kuverte. 
5. Razpisna dokumentacija je na voljo na vložišču Občine Rade-
če in na spletni strani www.radece.si. Dodatne informacije dobi-
te na tel. št.: 56 80 800.

Občina Radeče je na svoji spletni strani objavila
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev 

priznanj Občine Radeče za leto 2021

V sredo, 24. marca 2021, je Občino Radeče obiskal vodja Sektorja 
za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na Ministrstvu za okolje 
in prostor RS Ervin Vivoda s sodelavcem Jurijem Rupnikom. Namen 
obiska je bil seznanitev Ministrstva za okolje in prostor z nekaterimi 
najbolj kritičnimi območji nestabilnosti tal v radeški občini in pogo
vor o možnostih njihove sanacije.
Predstavnika MOP sta si tako skupaj s predstavniki Občine Rade
če ogledala plaz na Žebniku, skalno samico nad ulico Pod skalo ter 
zemeljske usade na lokalni cesti čez Svibno. Posebna pozornost je 
bila tokrat namenjena plazu na Žebniku, katerega sanacijo Sektor za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč obravnava kot prioriteto. Za 
plaz, ki ga strokovnjaki uvrščajo med deset največjih plazov v Slove
niji, je bila v okviru sestanka dokončno usklajena časovnica ukrepov 
v smeri načrtovane sanacije, skladno z dogovorom pa so se na ob
močju plazu že pričele izvajati tudi prve aktivnosti v smeri pridobi
vanja projektne dokumentacije. 
Dogovorjeno je bilo tudi, da Občina Radeče Ministrstvo za okolje in 
prostor še naprej redno obvešča o težavah z nestabilnostjo tal, saj 
je reševanje te zahtevne problematike mogoče le ob dobrem sode
lovanju vseh deležnikov.
Na žalost pa smo bili možnost obveščanja Sektorja za zmanjševanje 
posledic naravnih nesreč prisiljeni izkoristiti že konec minulega te
dna, ko je ob visokih temperaturnih spremembah prišlo do skalnega 
podora nad vinsko cesto v Zagradu in so padajoče skale poškodova
le tako par stanovanjskih objektov kot cestišče pred njima. Še iste
ga dne je bil v prisotnosti poveljnika Štaba CZ Občine Radeče, pred
stavnika Občine Radeče in gasilcev PGD Svibno opravljen interventni 
inženirski pregled območja z delnim zavarovanjem brežine, na pod
lagi strokovnega poročila o inženirskem pregledu pa so skupaj z la
stnikom zemljišča v dogovarjanju tudi že dodatni varovalno-sanacij
ski ukrepi na območju.

Obisk predstavnikov MOP na temo območij 
nestabilnosti tal

To ljudsko tradicijo je s knjigo 
Sveti Jurij in Jurjevi pevci na 
Sevniškem, ki je nastajala dob-
ro leto dni, v svojem prvem 
knjižnem izdelku opisal Ciril 
Dolinšek, član skupine Jurje-
vih ljudskih pevcev na Šmarčni. 
»Običajno se fantje in možje na 
predvečer sv. Jurija slišimo in 
rečemo ’Gremo, pobje, jurja 
pet’ in potem se dobimo v do-
mačem večnamenskem domu, 
od koder se nato odpravimo 
po vasi ter zapojemo pri hišah. 
Pojemo triglasno, eden poje 
naprej, eden čez, eden basira, 
ostali so spremljava ...« pripo-
veduje s posebnim žarom so-
govornik, ki se je odločil, da bo 
o tem starem ljudskem običaju 
napisal knjigo ter s tem ohranil 
del ljudskega kulturnega izro-
čila. To željo je Ciril Dolinšek, 
ki bo ravno okoli goda sv. Juri-
ja srečal Abrahama, v sebi ne-

Kmalu bodo peli Jurjevo pesem
ŠMARČNA – Približuje se eno najstarejših ljudskih pomladnih praznovanj – jurjevanje – in v noči s 23. na 
24. april se bo v marsikateri vasi v sevniški občini zaslišalo triglasno ljudsko petje Jurjevih pesmi. 

goval približno tri desetletja in 
v lanskem letu se je lotil razi-

skovanja ter pisanja. Ob tem je 
ugotovil, da se v sevniški obči-
ni v noči s 23. na 24. april do-
gaja velik kulturni dogodek. »V 
omenjeni noči v skupinah pre-
peva Jurjeve pesmi okoli 330 
pevcev, ki odpojejo pri okoli 
1500 hišah. Takšnega pevskega 
dogodka ni nikjer drugje v Slo-
veniji, samo še na Sevniškem 
ga ohranjamo in to v prvotni 
obliki, kot se skozi stoletja oh-
ranja iz roda v rod,« pojasnju-
je ob listanju po knjigi, ki ima 
287 strani. 

Knjiga ’Sveti Jurij in Jurjevi pev-
ci na Sevniškem’ ob bogatem 
slikovnem gradivu prinaša po-
leg opisov 25 skupin ljudskih 
pevcev na območju sevniške 
občine ter v nekaterih krajih 
sosednjih občin (Raka, Vrhovo, 
Šentjur, Laško) še zanimivosti 
iz življenja sv. Jurija, predstavi-

tev obeležij, izpeljanke iz ime-
na Jurij itd. Posebna obogatitev 
so besedila pesmi, ki se mno-
gokrat razlikujejo od vasi in do 
vasi. Zapisom besedil je doda-
na še notirana osnovna melo-
dija, ki jo je skozi note oživel 
Zoran Košir. Svojstven čar pa 
imajo anekdote, kajti pevcem 
se je ob nočnem petju marsik-
daj pripetilo marsikaj zanimi-
vega, med drugim tudi tole: »V 
hiši neke domačije je v zadnji 
sobi ob dveh zjutraj gorela luč 
in pevci smo se odpravili pod 
osvetljeno okno. Odpeli smo 
Jurjevo pesem in bolj, ko je šla 
pesem h koncu, glasneje smo 
prepevali. Hišnih vrat, kljub 
prižgani luči, ni nihče odprl. 
Naslednji dan smo izvedeli, da 
smo peli mladim piščancem, ki 
so se greli pod žarnico v sobi.« 

 Smilja Radi

Ciril Dolinšek je v svoji prvi 
knjigi opisal star ljudski obi-
čaj� petja� Jurjevih� pesmi,� ki�
mu je dodal še nekaj drugih 
vsebinskih poudarkov o sv. 
Juriju,� čigar� prihod� nazna-
nja�začetek�pomladi.

SEVNICA – Letos mineva 80 
let, ko je nemški okupator 6. 
aprila 1941 brez vojne napo-
vedi napadel takratno Kra-
ljevino Jugoslavijo in ozemlje 
razkosal med več svojih za-
veznic. Še v istem letu je bila 
ustanovljena Osvobodilna 
fronta slovenskega ljudstva, 
ki je pozvala k uporu. 

Sedanja občina Sevnica je bila 
razdeljena med dva zavojeval-
ca, večji in bogatejši kos so si 
odrezali nemški nacisti, manj-
ši, dolenjski del, so zasedli itali-
janski fašisti. Bodeča žica, mine 

Spomini na vojno niso zbledeli
in vojščaki so se globoko zare-
zali med naše ljudi. Tako moč-
ne in nečloveške meje ni bilo 
nikjer v deželah, ki so si jih raz-
delili okupatorji. Jeseni je nem-
ški okupator začel preseljeva-
ti Slovence v tujino, na njihove 
domove pa naseljevati Nemce 
s Kočevskega in od drugod iz 
vzhodne Evrope. Težišče delo-
vanja OF na Sevniškem je bilo 
od septembra 1941 usmerjeno 
na pomoč beguncem s Štajer-
ske na Dolenjsko, saj je glavna 
pot vodila iz Sevnice prek Telč 
do Malkovca. Glavni organiza-
tor te poti je bil učitelj Juran-

čič na Telčah in pri tem mu je 
pomagal požrtvovalni aktivist 
OF Lojze Tršinar iz Otreska, ki 
je že oktobra padel pod stre-
li nemških policistov kot prva 
žrtev med aktivisti OF, saj so ga 
ubili v krogu družine za mizo v 
domači hiši.

Spomladi 1942 se je dejavnost 
OF na Sevniškem močno raz-
mahnila med železničarji, ki 
so poleg obveščevalne dejav-
nosti izvajali tudi sabotažne 
akcije v železniškem prometu 
in tako prizadejali okupator-
ju precejšnje izgube. Aktivisti 

OF železničarji so imeli stalno 
povezavo z OF na Kozjanskem 
in v zasavskih revirjih. V sep-
tembru 1942 je prišlo do izda-
je in v roke Gestapa je padlo 10 
sevniških železničarjev aktivi-
stov OF, med njimi šef posta-
je in dva zdravnika. 2. oktobra 
1942 so v Mariboru ustrelili 
Sava Kladnika, Ivana Miklavči-
ča, Hermana Stožerja in Franca 
Černiča, ostali pa so svoje živ-
ljenje končali v taborišču Maut-
hausen. Njihovo delo so nada-
ljevali drugi aktivisti OF vse do 
svobode v maju 1945.  S. R./ 
� ZB�za�vrednote�NOB�Sevnica
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KRŠKO – V starem mestnem 
jedru, zraven igrišča 
Šajspoh, se je pred kratkim 
začela gradnja čebelarskega 
centra z urbanima čebelnja-
koma in razstavno-prodaj-
nim prostorom čebelarske 
opreme z info točko. Gre za 
del projekta Čebelarski mo-
zaik, objekt pa bo zgrajen še 
v letošnjem letu.

V projektu Čebelarski mozaik 
sodelujejo Občina Krško (vo-
dilni partner), Čebelarska zve-
za Krško, Društvo Pleteršniko-
va domačija Pišece, OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
OŠ Jurija Dalmatina Krško 
in Kulturni dom Krško, eno-
ta Mestni muzej Krško, nana-
ša pa se na ureditev prvega re-
gijskega čebelarskega centra z 
urbanimi čebelnjaki v obmo-
čju kulturne dediščine. »Pro-
jekt rešuje problem povezo-
vanja posavskih čebelarskih 
društev, lokalnih prideloval-
cev, ponudnikov storitev s pod-
ročja čebelarstva in potrošni-
kov, saj trenutno v Posavju ni 
skupnega stičišča, ki bi omogo-
čil mentorstvo, svetovanje, iz-
obraževanje, skupno prodajo 
lokalnega medu in ozaveščanje 
o pomenu čebelarstva,« so po-
jasnili na Občini Krško. Vred-
nost projekta, ki bo trajal do 
leta 2022, je 351.654,06 evra, 
od tega bo v višini 149.999,89 
evra sofinanciran iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
za vse partnerje, pogodbena 
vrednost za izgradnjo omenje-

nega objekta – izvajalec je pod-
jetje Pam d.o.o. iz Novega mes-
ta – pa je 193.248 evrov.

Največja pridobitev v sklopu 
projekta Čebelarski mozaik je 
zagotovo izgradnja omenjene-
ga čebelarskega centra, pravi 
predsednik Čebelarske zveze 
Krško Anton Urek, ki je pred 
časom dal pobudo za tesnej-
še povezovanje posavskih če-
belarjev oz. njihovih društev. 
»Center, kot je zamišljen, je v 
posavskem okolju nujno potre-
ben, saj smo tako rekoč edina 
regija brez takšnega centra in 
že zaostajamo za ostalimi deli 
v Sloveniji. Čebelarska društva 
v Posavju so dokaj prepuščena 
sama sebi in v primerjavi z dru-
gimi regijami slabše zastopana, 
tako v javnosti kakor v inštitu-
cijah, ki so povezane s čebelar-
stvom,« poudarja Urek. Meni, 
da kljub dobremu sodelovanju 
med društvi manjka ključna in-
frastruktura, ki je temeljni ka-
men za nadaljnje projekte in iz-

zive, ki so pred čebelarstvom. 
Objekt, ki ga gradijo v Krškem, 
je zaradi prostorskih omeji-
tev in lokacije objekta manjši, 
kot bi si želeli, vendar je kljub 
temu zelo dobrodošel. »Pot-
rudili smo se, da prostor izko-
ristimo optimalno in uredimo 
tako, da pokrije čim širši spek-
ter potreb. V prvi vrsti je se-
veda namenjen čebelarjem in 
podpori pri njihovem delova-
nju, zato bo v centru informa-
cijska točka za pomoč in infor-
macije, možnost analize medu 
in voska, točilnica medu in na-
kup opreme. Ker je objekt na-
menjen tudi promociji čebelar-
stva in čebelarskih dejavnosti, 
bo v njem urejen ogledni panj 
z avdiovizualno podporo, ka-
kor tudi komora za apiterapi-
jo,« pojasnjuje Urek. V centru 
bodo izvajali različna izobraže-
vanja in predstavitve, progra-
me za čebelarje, šolsko mla-
dino in ostalo zainteresirano 
javnost.
� Peter�Pavlovič

Toplotne          črpalke Klima         naprave

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

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

KRŠKO – Občina Krško je 
pred kratkim objavila javno 
naročilo za izdelavo projek-
tne dokumentacije za uredi-
tev nove dostopne ceste Pod 
Goro–Gora. Ta se bo naveza-
la z obstoječe obvoznice Kr-
ško–Brestanica na območju 
stanovanjskega objekta Pod 
Goro 8 in se priključila na 
cesto na koncu naselja Pod 
Goro.

S tem bodo v prvi vrsti uresni-
čene dolgoletne želje in potre-
be občanov iz nad mestom viš-
je ležečih naseljih Cesta, Čretež 
in Gora, ki se z vozili ob vstopu 
in izstopu iz mesta v/iz sme-
ri svojih domov vsakodnev-
no prebijajo skozi ozko grlo 
strnjenega naselja Pod Goro. 
Ker gre za lokalno cesto, na ka-
teri so na enem voznem pasu 
parkirana vozila stanovalcev 
tamkajšnjega večstanovanj-
skega objekta, na nasprotni 
strani ceste pa ima kar nekaj 
individualnih hiš in večstano-
vanjski objekt domala direk-
ten sestop na ulico, je obstoječ 
prometni režim urejen na na-
čin, da je po njej vzpostavljena 
prepoved prometa za kamio-
ne s priklopniki, a se še ved-
no morajo na milimetre tes-
no po njej prebijati avtobusi, 
delovna vozila in delovni stro-
ji. Zato bo nova dostopna ces-
ta, na katero bo po njeni iz-
gradnji preusmerjen promet, 
omogočala promet tudi tovor-
nim vozilom, z vidika prome-

Pod Goro umeščajo nov dostop

tne varnosti pa pomenila ve-
liko olajšanje prebivalcem na 
tem območju, kakor tudi raz-
bremenitev prometnih tokov 
na Hočevarjevem trgu, nam je 
povedala vodja oddelka za go-
spodarsko infrastrukturo na 
Občini Krško Janja Špiler. 

Kljub temu pa ni pričakovati, 
da bo pot do nove dostopne ce-
stne z glavne ceste do navezave 
na obstoječo cesto Pod Goro v 
dolžini 90 m kratka. Kot v uvo-
du navedeno, je šele stekel po-
stopek za izdelavo projektne 
dokumentacije zanjo, v skladu 
z obstoječo novo zakonodajo 
pa bo poleg ostale zakonsko 
predpisane dokumentaci-
je, pogojene s posegi v pros-
tor (ureditev ceste, pločnika, 

opornih zidov, javne razsvet-
ljave, odvodnjavanja idr.), pot-
rebno izdelati tudi projektno 
dokumentacijo za porušitev 
več objektov na predvide-
ni trasi bodoče dostopne ces-
te. Še pred njenim dejanskim 
umeščanjem bo treba namreč 
v zvezi s tem doseči sporazum 
s stanovalci večstanovanjske-
ga objekta Pod Goro 8, predvi-
denega za rušenje (o njihovi iz-
selitvi, finančnem nadomestilu 
ali drugačnih možnih oblikah 
njihove nastanitve) kakor tudi 
z lastniki nenaseljenega objek-
ta Pod Goro 15 s spremljajoči-
mi objekti, v proračunu obči-
ne pa zagotoviti  sredstva za 
investicijo.

 Bojana Mavsar

Z�obvoznice,�ki�bo�prekategorizirana�v�občinsko�cesto,�bo�
izhodišče�nove�dostopne�poti�proti�Gori�potekalo�na�območju�
obstoječe�večstanovanjske�hiše� in�dveh�starejših�objektov�
poleg.

Zgradili bodo čebelarski center

Čebelarski�center�že�ima�temeljno�ploščo,�objekt�pa�bo�po�
načrtih�zgrajen�še�v�tem�letu.

Potrjeno najbolj 
priljubljen prevzem
paketov

www.posta.si/paketomat

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke prevzemite 
kadarkoli, 24/7 ‒ brez čakanja v vrsti in brez kontakta z drugimi 
osebami! Preprosto, hitro in priročno!

97%
uporabnikov ocenjuje 

dostavo v PS Paketomat 
kot odlično.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
teh dneh se po osmih mese-
cih izvajanja del zaključuje 2. 
faza rekonstrukcije Ulice Anke 
Salmič, saj dobiva prvo grobo 
plast asfaltne preplastitve še 
zadnji odsek ulice do zaključ-
ka naselja v smeri Senuš oz. 
do odcepa za Loke in Volov-
nik. Obnova cestišča v dolžini 
600 m, katere vrednost znaša 
okoli 650.000 evrov, je zajema-
la ureditev meteorne in fekal-
ne kanalizacije, vodovoda, ši-
rokopasovne povezave, javne 
razsvetljave, pločnika, uredi-
tev uvozov k hišam in odcepov 

Zaključek obnove ceste skozi Gmajno

na navezujoči ulici Gozdna pot 
in Grebenčeva cesta. S tem se 
v celoti zaključuje obnova do-

ber kilometer dolge ulice skozi 
največje strnjeno naselje v Les-
kovcu pri Krškem. B. M. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

OBVESTILO
Občina Brežice obvešča, da je bil dne 12. 4. 2021 na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) objavljen javni razpis 
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpa-
dne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice za leto 
2021. Razpis je bil istega dne objavljen tudi v Uradnem listu RS.
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih či
stilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE 
(populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v občini Breži
ce v skladu s pogoji tega razpisa. 
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine 
Brežice za leto 2021 na proračunski postavki 0249 – Sofinan
ciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in 
sicer v višini 50.000 evrov.
Rok za oddajo prijav je do porabe sredstev oz. najkasneje do 
29. 10. 2021.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na Oddelku za komu
nalno infrastrukturo in gospodarske javne službe Občine Breži
ce v času uradnih ur. Informacije lahko pridobijo na telefonski 
številki 07 620 55 41 (Danijela Gabrič) ali po elektronski pošti 
danijela.gabric@brezice.si. 

Spoštovane občanke 
in občani!

Vabimo vas, da se 
nam pridružite na 
naši Facebook strani, 
ki jo najdete pod ime
nom Občina Brežice.
Na tej strani delimo 
ključne informacije o 
delovanju občine Bre
žice. Želimo, da je to 
odprt prostor za druž
beno odgovornost in 
konstruktivne razpra
ve, zato bomo veseli vsakega vašega všečka, komentarja objav in 
delitve mnenj.

Občina Brežice je v naselju Velike Malence (zaselek Vitovec) zame
njala vodovod v dolžini 800 m, v sklopu vsakoletnega načrta obno
ve najbolj dotrajanih odsekov vodovodov v občini. Po zaključeni ob
novi vodovoda sledi še ureditev vozišča v dolžini 425 m. Zamenjan 
je spodnji ustroj vozišča, uredilo se bo tudi odvodnjavanje in asfal
tirala celotna širina vozišča. 

Občina Brežice vzpostavila dodaten, sodoben 
način komuniciranja in obveščanja

Obnova vodovoda in asfaltiranje ceste v Vitovcu 
(Velike Malence)

Priprave za asfaltiranje ceste v Vitovcu v KS Velike Malence

V naši občini Brežice smo ponos
ni na naravne danosti, ki prispe
vajo h kakovostnemu življenju v 
naši lokalni skupnosti, hkrati pa 
predstavljajo pomemben del tu
ristične ponudbe občine. V obči
ni predstavljajo zavarovana ob
močja Naravni park Jovsi, del 
Kozjanskega parka in zaščitena 
območja v sklopu Nature 2000.
 
Ob obisku krajevnih skupnosti in 
vasi v naši občini lahko tako ob
čani kot obiskovalci opazimo, da 
so naselja in krajevna središče 
lepo urejena, urejene so tudi po
hodniške in učne poti. Turistična 
društva in krajevne skupnosti ter 
ostala društva so pobudniki re
dnih čistilni akcij, ki običajno v 
spomladanskem času poskrbijo 
za še večjo urejenost naših kra
jev. 

Tudi v letu 2021, ko se soočamo z 
izzivi in ukrepi, ki jih prinaša epi
demija, se je za čiščenje po kra
jih v občini Brežice odločilo 400 
prostovoljcev, so sporočili iz jav
nega podjetja Komunala Breži
ce d.o.o. Podjetje je omogočilo 
prevzem rokavic in vreč za od
padke ter odvoz zbranih odpad
kov z določenih lokacij. Med pro
stovoljci, ki so pobirali odpadke, 
so bili predstavniki krajevnih 
skupnosti, turističnih društev, ri
biške družine, planincev in pod
jetnikov. Čistili so gozdne poti, 
obcestne jarke in Vrbino.

Žal pa tako udeleženci čistilnih 
akcij kot sprehajalci dnevno ugo
tavljajo, da nekateri posamezni
ki še vedno odlagajo odpadke v 
naravo, kjer rastejo divja oz. črna 
odlagališča, kar je bilo v zadnjem 
času izpostavljeno predvsem v 
Vrbini. Nahajališča v naravi od
vrženih odpadkov pa najdemo 
povsod po občini, od rečnih bre
žin do gozdnih jas ter celo v bliži
ni Zbirnega centra Boršt.

ČRNA ODLAGALIŠČA 
ŠKODUJEJO NARAVI IN 
LJUDEM

Črna odlagališča kazijo naravo, 
hkrati pa predstavljajo tudi ne
varnost za okolje in ljudi. Pogos
to so komunalni odpadki, ki so 
odvrženi v naravi, pomešani z 
odpadnim gradbenim materia
lom in nevarnimi odpadki, med 
katerimi so salonitne plošče, os
tanki škropiv, barv in topil, aku
mulatorji … Ti odpadki lahko ob
čutno poslabšajo kakovost prsti 
in podtalnice pod odlagališčem. 
V Sloveniji je veliko območij, kjer 
površje od podtalnice ločuje le 
tanka plast zemlje in med temi 
je tudi Krško-Brežiško polje, zato 
so na tem prostoru črna odlaga
lišča še bolj nevarna. 

ČIŠČENJE ČRNIH 
ODLAGALIŠČ 

Občina Brežice vsako leto za či
ščenje oz. sanacijo črnih odlaga
lišč nameni 20.000 evrov prora
čunskih sredstev, ki bi jih sicer 
lahko namenila za druge projek
te, kot je npr. urejanje igrišč na 

Ohranimo naše okolje čisto
Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v Evropski uniji in skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni 
meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % – Natura 2000, zavarovana ob-
močja, naravne vrednote …). V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. 

podeželju. V letu 2020 je obči
na sanirala črno odlagališče v KS 
Cerklje ob Krki. Stroški saniranja 
odlagališč so še posebej visoki v 
primeru nevarnih odpadkov, kot 
so npr. salonitne plošče. Pogosto 
pa se zgodi, da je sanirano črno 
odlagališče že čez nekaj mesecev 
ponovno onesnaženo z novimi 
odpadki. Tako je občina že trik
rat očistila črna odlagališča pri 
Zasapu, v 2021 pa bo sredstva 
namenila za čiščenje črnega od
lagališča na Gorenjih Skopicah.

V letu 2012 je Občina Brežice 
očistila deset največjih črnih od
lagališč v občini v sklopu čezmej
nega projekta REMEDISANUS 
(izboljšanje kvalitete življenja 
prebivalcev in ohranjevanje bio 
raznovrstnosti s sanacijo one
snaženih področij). Očiščena so 
bila odlagališča v krajevnih sku
pnostih: Bizeljsko, Cerklje ob Krki 
(Zasap), Dobova in Šentlenart, za 
kar je namenila 100.000 evrov. Iz 
desetih odlagališč je bilo skupno 
zbranih in odpeljanih kar 300 ton 
odpadkov.
Čistilne akcija in sanacija črnih 
odlagališč s strani občine pred
stavljajo samo odpravo posle
dic, medtem ko vzrok za nasta
nek črnih odlagališč ostaja. Če 
želimo ohraniti čisto okolje, ki je 

pomembno tako za bivanje ob
čanov kot za razvoj in ponudno 
turizma, se je potrebno zaveda
ti, da moramo zmanjšati količino 
odpadkov s trajnostno usmerje
nim vedenjem, s skrbnim loče
vanje odpadkov in predvsem s 
tem, da odlagamo odpadke tja, 
kamor spadajo. Odpadke lahko 
sprejemajo samo za to pooblaš
čena in usposobljena podjetja, ki 
bodo ustrezno poskrbela za vse 
odpadke, ne samo za odpadle 
kovine ipd.

OSVEŠČANJE SKUPNOSTI IN 
POSAMEZNIKOV

Dejstvo je, da je odlaganje od
padkov v naravi nezakonito, z 
odlaganjem odpadkov v naravo 
posamezniki ogrožajo tudi svo
je zdravje in zdravje vseh ostalih, 
kar je nesprejemljivo, saj ima
mo v občini na voljo zbirni cen
ter, kjer lahko večino smeti od
ložimo brez dodatnega plačila in 
kjer za smeti primerno poskrbi
jo. Posameznik lahko odloži tudi 
gradbeni material (na gospodinj
stvo npr. eno prikolico), razen sa
lonitnih plošč. 

Vsem občanom je enkrat na leto 
na voljo tudi kontejner, ki jim ga 
ob predhodnem naročilu dosta

vi komunalno podjetje in kamor 
lahko odložijo kosovne in ostale 
odpadke, ki jih komunalno pod
jetje odpelje. V letu 2020 so za
beležili v podjetju 800 takšnih 
odvozov.

ZBIRNI CENTER BORŠT

Zbirni center Boršt je namenjen 
pretovoru preostanka komunal
nih odpadkov in pripravi za od
voz do prevzemnika odpadkov. 
Zbrane mešane komunalne od
padke odpeljejo na obdelavo 
komunalnih odpadkov k podiz
vajalcu, podjetju Kostak d.d., 
preostanek odpadkov po obde
lavi pa se odloži na regijsko od
lagališče CeROD d.o.o.

Vsem uporabnikom, ki bodo pri
peljali odpadke na zbirni cen
ter, bodo z veseljem pomagali 
in svetovali pri razvrščanju od
padkov.

Odpadki, ki jih sprejemajo:
• papir in karton,
• steklo,
• odpadno embalažo,
• les, pohištvo,
• tekstil,
• odpadno električno in elek

tronsko opremo,
• gume,
• barvne kovine in železo,
• stiropor in stirodur,
• nevarne odpadke (baterije, 

škropiva, barve, laki, kozme
tična sredstva, …).

Zborni center Boršt je odprt po 
naslednjem urniku: ponedeljek 
– petek od 7:00 do 19:00, ob so
botah od 8:00 do 13:00, zaprt je 
ob nedeljah in praznikih.

Vir podatkov: Občina Brežice, 
Komunala Brežice d.o.o., 

natura2000.si

Ohranimo čisto okolje tudi za prihodnje rodove.

Občina Brežice vsako leto zago
tovi sredstva za sofinanciranje 
plač udeležencev programov 
javnih del. Javna dela poteka
jo v okviru aktivne politike za
poslovanja in so namenjena 
spodbujanju socialne in delov
ne vključenosti ranljivih skupin 
brezposelnih, izboljšanju njiho
vih veščin in zaposlitvenih mož
nosti. V letu 2021 je Občina 
Brežice z rebalansom povečala 
sredstva za programe javnih del 
v višini 15.000 evrov, predvsem 
zaradi povišanja minimalne pla
če, izplačila regresa in dodatka 
na delovno dobo.

Kot je dejal župan Občine Bre
žice Ivan Molan, občina s so
financiranjem omogoča zapo
slitev 17 osebam, predvsem v 
javnih zavodih, s podpisom jav
nega interesa izvajalcem pa je 
možna zaposlitev še za doda
tnih 17 oseb. Programi javnih 

del omogočajo zaposlitev dol
gotrajno brezposelnim, ki se si
cer že tako težko zaposlijo, zato 
so zaposlitve v programu javnih 
del v tem času še toliko bolj po
membne.  

Osebe, ki so vključene v pro
grame javnih del, katere sofi
nancira občina Brežice, so pri 
izvajalcih zaposlene za name
ne nudenja učne in druge po
moči, za socialno vključevanje 
posebej ranljivih skupin, za po
moč starejšim in invalidom, za 
pomoč Romom pri socializaciji, 
za pomoč pri zagotavljanju ure
jenosti javnih športnih objek
tov pri izvajanju brezplačnih te
čajev za udeležence, za pomoč 
pri razvoju in pospeševanju tu
rizma in pri izvajanju programov 
za občane, za  pomoč pri giba
nju, premikanju po prostoru, pri 
orientaciji, spremljanju uporab
nikov in za izvajanje pomoči pri 

opravljanju temeljnih življenj
skih opravil.

Javna dela sofinancirata Zavod 
za zaposlovanje in Občine Bre
žice. Izvajalci javnih del so: Vr
tec Mavrica Brežice, OŠ Cerklje 
ob Krki, OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, OŠ dr. Mihajla Rosto
harja Krško, Splošna bolnišni
ca Brežice, CSD Posavje, Zavod 
za šport Brežice, ZPTM Brežice, 
Zavod Papilot in Ozara Sloveni
je – Brežice. 

Občina Brežice sofinancira pro
grame javnih del izvajalcem, ki 
so na podlagi izraženega javne
ga interesa občine uspešni na 
razpisu Zavoda RS za zaposlo
vanje in zaprosijo občino za so
financiranje preostalega dele
ža stroškov izvajanja programa 
javnih del (občina zagotavlja cca 
40 %, zavod 60 %). 

Občina Brežice letos namenja 105.000 evrov 
za sofinanciranje javnih del 
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Javni razpis za sofinanciranje individualnih 
hišnih kanalizacijskih priključkov in malih 
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
Občina Krško objavlja javni razpis, po katerem so upravičenci do 
povračila upravičenih stroškov investicije fizične osebe, lastniki 
individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v obči
ni Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem 
interesu. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stro
škov, ki so nastali od 1. 1. 2018 do oddaje vloge. Maksimalna viši
na upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 
2.400 EUR z DDV. Kandidati lahko vloge po pošti na naslov Obči-
na Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 
Krško 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 hrbtni stra
ni kuverte mora biti navedeno ime in priimek ter naslov vlaga-
telja. 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 'Obvestila in 
objave / Javni razpisi in objave'. 
Ostale informacije: 07 49 81 377 (Boštjan Kozole) ali e-pošta 
bostjan.kozole@krsko.si.

Občina Krško vlaga v infrastrukturo 
in programe za starejše
Občina Krško je v zadnjih letih veliko pozornosti namenila skrbi za starejše občane, saj demografska slika kaže, da se 
prebivalstvo stara. V sodelovanju s partnerji iz celotne Slovenije je pristopila k projektu Pametne vasi in oblikovala 
model pametne srebrne vasi, uredila dnevni center v okviru projekta Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko so-
delovanje, v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS in družbo Kostak zagotovila novih 29 oskrbovanih stanovanj, 
uspešno izpeljala pilotni slovenski projekt dolgotrajne oskrbe MOST in zagotovila nadaljnje financiranje iz občinske-
ga proračuna. Ima široko razvejano mrežo pomoči na domu z okoli 200 uporabniki, že četrto leto financira projekt 
brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki.

EVROPSKO PODPRT 
PROJEKT PAMETNIH VASI
Model pametnih srebrnih vasi 
s konkretnimi prostorskimi in 
programskimi rešitvami pred
stavlja celovit pameten sistem 
bivanja za starejše, kjer je dol
gotrajna oskrba, kamor spada
jo zdravstvene in socialne sto
ritve, nadgrajena z digitalnimi, 
telekomunikacijskimi tehnologi
jami in inovacijami za oskrbo sre
brnih vasi. 

DNEVNI CENTER ZA 15 DO 20 
UPORABNIKOV
Občina Krško je v okviru projek
ta Mreža socialnih storitev in 
medgeneracijsko sodelovanje 
v zgornji etaži trgovskega cen
tra Podmornica na Vidmu ure
dila prostor za dnevni center 
za starejše v okviru Doma sta
rejših občanov Krško. Center je 
namenjen izvajanju dnevnega 
varstva starostnikov, kar pome
ni, da so uporabniki te storitve si
cer doma in da uporabljajo samo 
dnevno nastanitev za čas, ko so 
njihovi svojci v službi ali ima
jo druge obveznosti. Na 386 m2 
kvadratnih metrih je prostora za 
15 do 20 uporabnikov 

NOVIH 29 OSKRBOVANIH 
STANOVANJ
Stanovanjska politika Občine Kr
ško sledi tudi iskanju rešitev sta
novanjskih potreb starejših ob
čanov, zato je občina skupaj s 

Stanovanjskim skladom RS so
delovala pri projektu izgradnje 
novih oskrbovanih stanovanj 
v Krškem. V Krškem imamo 23 
oskrbovanih stanovanj v objek
tu na Leskovški cesti 33, ki je 
bil zgrajen leta 2011, ter še do
datnih 29 na Leskovški cesti 
35 v novem objektu. Mesečne 
najem nine se gibljejo v razponu 
od 183,78 eur do 245,04 eur za 
enosobna ter 282,42 eur za dvo
sobno stanovanje.

PROJEKT DOLGOTRAJNE 
OSKRBE NADALJUJEJO 
V letu 2020 se je zaključil iz 
evropskih sredstev sofinanci
ran projekt MOST, s katerim 
je bil v občini Krško vzpostav
ljen koncept integrirane oskrbe 
na domu, ki predstavlja sistem 
ukrepov, storitev in aktivnosti, 
namenjenih osebam, ki so za
radi posledic bolezni, starostne 
oslabelosti, poškodb, invalidno
sti, pomanjkanja ali izgube inte
lektualnih sposobnosti v daljšem 
časovnem obdobju ali trajno od
visne od pomoči drugih oseb pri 
opravljanju osnovnih in pod
pornih dnevnih opravil. Sprejet-
je sklepa o sofinanciranju pro
jekta MOST na decembrski seji 
Občinskega sveta je omogoči
lo začetek postopka za izvedbo 
razpisa, v okviru katerega je bil 
za obdobje dveh let izbran Cen
ter za socialno delo Posavje. Ta 
bo v prihodnje v sodelovanju z 

Občino Krško in drugimi institu
cijami nadgrajeval storitve po
moči na domu ter tako uspešno 
rešil marsikatero stisko in na ta 
način preprečil večje odvisnosti, 
ki vodijo k preobremenitvi zdra
vstvenega in socialnega sistema 
kot tudi neformalnih oskrboval
cev. Program se bo izvajal v pro
storih CKŽ 19, kjer je locirana 
tudi Enota za pomoč na domu, 
saj je namen programa tudi po
vezovanje in nadgradnja pomo
či na domu. Občina Krško bo za 
projekt letno iz proračuna name
nila okoli 110.800 evrov.

ZA DOMSKO OSKRBO LETNO 
OKOLI 650.000 EVROV
Občina Krško v skladu z Zakonom 
o socialnem varstvu iz občinske
ga proračuna (so)financira stro
ške storitev v socialnovarstvenih 
zavodih za odrasle. Stroške sto
ritve institucionalnega varstva 
praviloma pokrivajo uporabni
ki sami, razen ko strokovna služ
ba Centra za socialno delo, upo
števajoč Uredbo o merilih za 
določanje oprostitev pri plači
lih socialnovarstvenih storitev, z 
odločbo prizna delno ali celotno 
oprostitev plačila za uporabnika. 
V tem primeru storitev doplača 
oziroma v celoti plača občina, v 
kateri ima uporabnik stalno pre

bivališče. Na letni ravni znaša ta 
znesek okoli 650.000 evrov, od 
tega največji delež Domu upoko
jencev Impoljca z enotami na Im
poljci in v Brežicah, nekaj več kot 
259.400 evrov, ter Domu starej
ših občanov v Krškem, nekaj več 
kot 235.000 evrov. Ostalo pa v 
druge domove za starejše po ce
lotni Sloveniji, kjer bivajo občani 
občine Krško, od Novega mesta, 
Izole, Celja, Trebnjega, Šentjur
ja, Žalca, Loke pri Zidanem Mo
stu, Notranjih Goric itd.

RAZVEJANA MREŽA POMOČI 
NA DOMU Z DVESTO 
UPORABNIKI
Občina Krško ima široko razveja
no mrežo pomoči, imamo veliko 
kapacitet in približno 200 upo
rabnikov, kar je s primerljivimi 
občinami bistveno višja številka. 
Po ugotovitvah Inštituta RS za 
socialno varstvo spada Občina 
Krško med enajst razvojnih slo
venskih občin, kar je povezano z 
dolgo tradicijo izvajanja storitve, 
ugodnimi pogoji za uporabnike 
in najvišjim odstotkom vključe
nosti ciljne populacije.

V načrtih občine je tudi uresniči
tev ideje o skupnosti starejših na 
Senovem, kmalu bo zaživela tudi 
stanovanjska skupnost na Resi.

Občina Krško v zadnjih letih veliko pozornosti posveča skrbi za sta-
rejše občane.

Občina Krško je v lanskem letu nadaljevala z izgradnjo kanaliza-
cijskega omrežja v KS Veliki Podlog, in sicer v samem naselju Veli-
ki Podlog z okoli 260 prebivalci. Gre za naložbo v višini 1,6 milijo-
na evrov, ki jo občina v celoti krije iz občinskega proračuna. Dela 
so v zaključni fazi.

Naložba je ob
segala izgradnjo 
kanalizacijskega 
sistema v skup
ni dolžini 2068 
metrov. Odpad
ne komunalne 
vode iz naselja 
se preko novega 
kanalizacijskega 
omrežja odva
jajo do biolo
ške čistilne na
prave v Jelšah. 
Nova kanaliza
cija za naselje Veliki Podlog obsega deset glavnih gravitacijskih ka
nalov (v dolžini 1.669 m), dve črpališči in tlačni vod v dolžini 399 m. 
Dela so obsegala tudi izgradnjo novega omrežja cestne razsvetljave, 
obnovo vodovoda ter novega širokopasovnega omrežja. Za dokonča
nje celotnega projekta je treba izvesti še vertikalno in horizontalno 
signalizacijo, finalne ureditve bankin in zelenic ter geodetske izme
re za ureditve parcelnih mej. Sočasno z izgradnjo glavnih kanaliza
cijskih kanalov so bili izvedeni tudi sekundarni priključki do obsto
ječih greznic pri posameznih uporabnikih. Za sekundarne priključke 
lahko občani s prijavo na razpis Občine Krško za leto 2021 pridobi
jo sofinancirana sredstva do višine 70 % upravičenih stroškov. Po
samezni uporabniki se bodo na novozgrajeni kanalizacijski sistem 
lahko priključili po pridobitvi uporabnega dovoljenja za fekalno ka
nalizacijo, ki naj bi ga pridobili še v tem mesecu.

Javni poziv za sofinanciranje počitniškega 
dela mladih z območja občine Krško
Občina Krško s 16. aprilom 2021 objavlja javni poziv za sofinan-
ciranje počitniškega dela mladih z območja občine Krško, s ka
terim želi mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in 
navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev.
Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja obči-
ne Krško, ki bodo med 15. 6. 2021 in 30. 9. 2021 na podlagi 
napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade z obmo
čja občine Krško. Rok za oddajo prijav je 21. maj 2021. Raz
pisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si, zainteresirani pa jo lahko v 
času uradnih dni prevzamejo tudi na Oddelku za družbene de
javnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informa
cije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, e-pošta: 
bernardka.zorko@krsko.si.

Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi 
36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - 
odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 - ZNOrg, 49/20 - ZIUZEOP), 32. člena Zakona o za
vodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 - ZUDE ter Uradni list 
RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ter 14. in 15. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ura
dni list RS, št. 8/20) 

razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice

javnega zavoda Kulturni dom Krško

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki 
strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstve
ne sposobnosti.

Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zako
nom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
• univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s spe

cializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
• 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju kul

ture,
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

K vlogi mora kandidat/-ka priložiti program dela in razvoja jav
nega zavoda.

Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Delovno razmerje 
se sklene za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani kandi
dat/-ka bo delo začel/-a opravljati 16. avgusta 2021.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpi
snih pogojev naj kandidat/-ka pošlje do vključno 26. 4. 2021 
na naslov:

Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom: 
»Javni razpis – direktor/direktorica Kulturnega doma Krško 
– ne odpiraj«.

Kandidat/-ka bo o izbiri obveščen/-a v roku 15 dni po imenova
nju direktorja/direktorice.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja 
v Velikem Podlogu v zaključni fazi

Naložba v Velikem Podlogu je obsegala izgradnjo 
kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 
metrov.
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Občina Sevnica si močno prizadeva za varovanje voda in tudi za 
varovanje pred njihovim škodljivim delovanjem, kar nas je v ob-
čini Sevnica z večkratnimi poplavami v preteklosti zelo prizadelo.

Protipoplavna varnost ob Savi kot osrednjem vodotoku, nekoč ne
uglednem odtočnem kanalu za odplake iz osrednjega dela države, je 
danes učinkovito urejena. Rečni in obrečni prostor je z mnogo uskla
jenimi infrastrukturnimi izboljšavami bistveno bolj varen in upora
ben. Kakovost vode je višja, urejen je sistem za namakanje kmetij
skih površin v sušnih obdobjih. Z ureditvijo brežin je pridobljen nov 
prostor za preživljanje prostega časa in za rekreacijo v naravi. Po reki 
je omogočena plovba, celoten prostor ob reki pa predstavlja ogro
men potencial za nadaljnji razvoj vodnega in obvodnega prostora.

Upravljanje z obvodnim prostorom kot kompleksnim ekološkim, so
cialnim in ekonomskim prostorom pa je izjemno zahtevno in terja 
širok premislek. Zakon o vodah določa, da ob vodotokih, kot sta na 
primer Sava ali Ljubljanica, v urbanem delu priobalni pas meri 15 
metrov, v območjih izven naselji pa 40 metrov. V našem okolju ni 
primerov pozidave neposredno do reke, v marsikaterem urbanem 
okolju pa objekti neposredno ob vodi tvorijo obalo.

Urejanje priobalnega pasu oziroma območja vodnega sveta, ki je 
za kakovost bivanja v dolini reke Save s turizmom, športom in re
kreacijo zelo potrebno, bo ob spremembi zakona o vodah za dose
go pozitivnih učinkov javne rabe prostora bolj optimalno. Denimo, 
zgrajene vzdrževalne poti bo mogoče urejati kot večnamenske, tudi 
kolesarske poti.

Zakon o vodah ne posega v pravico do vode kot javne dobrine in ne 
spreminja področja oskrbe s pitno vodo. Bo pa lokalnim skupnos
tim omogočil urejanje obvodnega prostora in ureditev, ki so v jav
no korist, seveda ob vsakokratnem upoštevanju meril urejanja po
sameznega prostora. Foto: Občina Sevnica

Tretje spremembe in dopolnitve OPN Občine 
Sevnica v zaključni fazi
Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravno-
težen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Prilagajanje Občinskega prostorskega načrta potrebam posameznikov in go-
spodarstva je zato ena stalnih in ključnih nalog na tem področju.

V zaključni fazi je izdelava tretjih 
sprememb in dopolnitev Občin
skega prostorskega načrta Ob
čine Sevnica (SD OPN 3). Izde
lovalec dokumenta, Ljubljanski 
urbanistični zavod, je po jese
ni opravljeni javni razgrnitvi do
polnjenega osnutka akta ter po
trditvi predlaganih sprememb 
in dopolnitev javnosti s strani 
Občinskega sveta Občine Sevni
ca izdelal predlog prostorskega 
akta. Občina Sevnica pa je no
silce urejanja prostora pozvala k 
izdaji drugih mnenj k predlogu. 
 
Pridobivanje pozitivnih mnenj 
oziroma pozivov za usklajeva
nje s strani nosilcev poteka v 
teh tednih. Časovna dinami
ka postopkov je tudi pod vpli
vom epidemioloških ukrepov. 
Prejeta mnenja bodo podlaga 
za obravnavo in končni sprejem 
dokumenta s strani Občinskega 
sveta Občine Sevnica. Pričaku
je se, da bo končni dokument 

sprejet do poletja.

Spremembe in dopolnitve Ob
činskega prostorskega načr
ta Občine Sevnica obravnavajo 
celotno območje občine, spre
membe pa se nanašajo tako na 
tekstualni kot grafični del ob
činskega prostorskega načrta. 
Spremembe se izvajajo po re
dnem postopku priprave pro
storskega akta in na način, kot 
ga predpisuje prostorska zako
nodaja.

Med razlogi za pripravo spre
memb in dopolnitev prostor
skega načrta so poleg razvoj
nih projektov občine in pobud 
občanov tudi nove strokovne 
podlage, posegi v območja ure
janja državnih prostorskih ak
tov, spremembe predpisov in 
splošnih smernic nosilcev ure
janja prostora ter uskladitve z 
dejansko rabo zemljišč in kata
strom.

Na novi spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si je 
pripravljena podstran PROSTORSKI PORTAL, ki zajema podatke o 
vseh veljavnih prostorskih aktih in tudi prostorskih aktih v pripravi, 
tako s postopkovnega, grafičnega in celovitega vsebinskega vidika, 
tudi s pomočjo prostorskega informacijskega sistema občin (PISO).

Ureditve lokalne cestne mreže
V teku je več ureditev cestne infrastrukture. V tem tednu se je zače
la sanacija 550-metrskega odseka lokalne ceste na Ponikvah, pri če
mer velja popolna zapora od priključka za Hudo Brezje čez vas Po
nikve v smeri proti Studencu. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. 
Sanacijska dela z ureditvijo odvodnjavanja in razširitvami ceste v 
skupni vrednosti okrog 90 tisoč evrov potekajo v sklopu investicij
skega vzdrževanja lokalne cestne infrastrukture in bodo zaključe
na do konca maja. Izvajalec projekta je podjetje Asfalt Kovač d.o.o.

V sklopu sanacij po naravnih nesrečah je zaključena stabilizacija bre
žine cestišča občinske lokalne ceste na Apneniku, ki je bila zaradi 
usada poškodovana in je ogrožala normalno prevoznost cestišča. 
Sanacijo je izvajalec, Gradbena mehanizacija Robert Felicijan s.p, 
uredil z izgradnjo opornega zidu z dodatno zaščito. Vrednost sana
cijskih del znaša okrog 17 tisoč evrov. 

Pričetek sanacije lokalne ceste na Ponikvah. (Foto: Občina Sevnica)

Po sanaciji usada na Apneniku, opravljena bo še asfaltacija. (Fo-
to: Občina Sevnica)

Še do jutri, 16. aprila, so odprti javni razpisi oziroma pozivi s podro
čij športa, kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva. 
Danes, 15. aprila, je rok za oddajo vloge na javni razpis s področja 
turizma, še do 20. maja pa je odprt razpis s področja gospodarstva. 
Več na www.obcina-sevnica.si.
V teku je tudi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spo
menikov na območju sevniške občine. Upravičenci do dodelitve 
sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalne
ga pomena. Višina sredstev, ki je namenjena za obnovo kulturnih 
spomenikov na podlagi javnega razpisa, znaša 35 tisoč evrov. Rok 
za prijavo je 7. maj 2021.

Iztekajo se roki za prijavo na javne razpise

Večji državni projekti so povezani s celovitim načrtovanjem in 
usklajevanjem med lokalno skupnostjo in državo. Eden takšnih 
projektov je rekonstrukcija prometno zelo pomembnega odse-
ka državne ceste na relaciji Šentjanž–Glino s spremljajočimi ure-
ditvami. 

Za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Tržišče–Hotemež na po
dodseku Šentjanž–Glino je bila projektna dokumentacija dokonča
na leta 2018, izdelala pa jo je Direkcija Republike Slovenije za in
frastrukturo, ki vodi investicijo v izvedbo obnove te državne ceste. 
Projektna dokumentacija je usklajena z načrtovano ureditvijo oko
lice Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, zaradi bodoče preure
ditve križišča pa je potrebna premestitev kapele.

Projekt rekonstrukcije državne ceste je soodvisen od vseh pred
hodnih faz, med katerimi je trenutno v teku premestitev kapelice 
Lurške Matere Božje, kar je pogoj za umestitev bodočega novega 
rekonstruiranega križišča. Izvedba del teče na podlagi projektne do
kumentacije, predhodnih uskladitev zemljišč in podpisane izvajal
ske pogodbe. Soglasje na projektno dokumentacijo je podala celj
ska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki vseskozi spremlja 
izvajanje del. V vsa usklajevanja in sam potek izvedbe je vključena 
tudi Župnija Šentjanž. Vrednost projekta znaša okrog 78 tisoč evrov.
Prestavitev kapele bo omogočila, da se z vso skrbnostjo ohrani zgo
dovinsko dediščino za prihodnje rodove, hkrati pa se s posodoblje
no povezavo zagotovi razvojni napredek ter omogoči prostorsko 
načrtovanje za potrebe osnovne šole in vrtca v neposredni bližini.

Premestitev kapelice kot del priprav 
na rekonstrukcijo državne ceste

Ureditev območij ob reki Savi in njenih pritokih

Premestitev kapele je v zaključni fazi, izvajajo se zaključna grad-
bena dela in odstranitev stare kapele ter ureditev okolice z osve-
tlitvijo (foto: Občina Sevnica).
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OB NAKUPU NOVEGA  
VOZILA PEUGEOT 5 MESECEV 
BREZPLAČNEGA PRANJA  
V SAMOPOSTREŽNI 
AVTOPRALNICI* 

Novi prodajalec in serviser 
Peugeot v KRŠKEM

DOBRODOŠLI  
V AVTOLINE

 *Poraba v 
kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 
km. Izpuh CO2: od 96 do 118 g/km. Emisijska 
stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0,0160 do 0,0600 
g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00035 do  
0,00162 g/km. Število delcev: od 0,10 do 4,84. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. V 
času akcije, ki velja do 30. 6. 2021, ob nakupu 
vozila Peugeot podarimo 50 žetonov za pranje v 
samopostrežni Avtopralnici Avtoline.

AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva ulica 10, 8270 Krško, 
tel. 07 490 21 16

Pred 45 leti, 17. marca 1976, je 
v okviru takratnega telovadne-
ga društva TVD Partizan Sevni-
ca začela z delovanjem karate 
sekcija, ki se je leta 1995 pre-
oblikovala v samostojen karate 
klub. Ustanovitelj in prvi men-
tor karate sekcije je bil Tomaž 
Jelenc iz Rimskih Toplic, prve 
mojstrovine te vzhodnjaške 
borilne veščine pa so se tečaj-
nice in tečajniki učili pod okri-
ljem Budokai zveze iz Zagre-
ba, pod takratnim vodstvom dr. 
Emina Topića. Tomaža Jelen-
ca je po šestih mesecih  zame-
njal trener Janez – Jani Krivec, 

mojster karateja iz Zidane-
ga Mosta. Septembra 1980 se 
mu je pri vodenju treningov 
pridružil Jože Sečen iz Dobo-
ve, mojster Budokai karateja, 
ki je jeseni 1985 prevzel glav-
no trenersko delo in kmalu so 
njegova prizadevanja obrodi-
la prve uspehe z mlajšimi čla-
nicami ter člani. Leta 1986 se 
je sekciji priključil še Franc Ko-
tar iz Dobove, mojster karate-
ja 3. dan Shorin ryu, ki je imel s 
svojimi bogatimi tekmovalnimi 
izkušnjami velik vpliv pri ka-
snejših uspehih sekcije. Prev-
zel je tudi vlogo vodje sekcije 
in glavnega trenerja. Istega leta 
se mu je priključil še Jurij Orač 
iz Hrastnika, ki je že pred pri-
hodom v Sevnico treniral Bu-
dokai in Shorin ryu karate pri 
mojstru Francu Kotarju v Dru-
štvu za borilne veščine Ljublja-
na, in sicer v letih od 1974 do 
1978. Z njegovim prihodom se 
je med karateisti v Sevnici po-
javila dodatna svežina in že-
lja po tekmovanjih, Jurij Orač 
je kmalu prevzel delo trenerja 
mladih ter funkcijo sekretarja 

BRESTANICA – Čeprav nas do poletja ločita še dva meseca, v ne-
katerih športnih društvih že snujejo vsebine, s katerimi bodo 
(upajoč seveda na razmere, ki bodo to dopuščale) popestrili po-
čitniške dni otrokom in mladim. V Odbojkarskem društvu Bre-
stanica bodo tako organizirali poletni športni kamp »mini 10«, 
namenjen otrokom od 6. so 12. leta starosti. Potekal bo v štirih 
terminih (od konca junija do konca avgusta) od ponedeljka do 
petka od 7. do 16. ure na zunanjih igriščih v Brestanici. Udele-
ženci se bodo na njem spoznali s kar desetimi športi: plavanjem, 
rolanjem, rokometom, košarko, judom, atletiko, odbojko, orien-
tacijo, tenisom in gimnastiko. Podrobnejše informacije dobite na 
041 912 078 (Manca) in na manca.dremelj@gmail.com.  P. P.

Vztrajno delo in treningi prinesli 
tekmovalne uspehe
SEVNICA – V letošnjem letu Klub borilnih veščin Sevnica, ki ima korenine v karate sekciji nekdanjega sev-
niškega TVD Partizana, obeležuje 45 let uspešnega športnega delovanja. Do danes so tekmovalke in tek-
movalci osvojili več kot dva tisoč medalj na državnih in mednarodnih turnirjih ter prvenstvih. 

sekcije. Leto kasneje se je Seč-
nu in Oraču pridružil še Rajko 
Bončina iz Trbovelj, mojster 
Shotokan karateja in eden iz-
med bolj izkušenih tekmoval-
cev tistega časa. Njihovo delo in 
pristop k treningom so sevniš-
kemu karateju dali nov zagon 
ter tekmovalno usmerjenost. 
Trenerji, ki so se dodatno iz-
obraževali na raznih seminar-
jih in strokovnih posvetova-
njih doma in v tujini, so svoja 
znanja prenašali tudi na mlaj-
še in treningi so postajali vse 
zanimivejši, športni rezultati 
vse obetavnejši, povečalo se je 
tudi članstvo (prihajali so tudi 
iz sosednjih občin). 

Leta 1988 je postal Karate klub 
Sevnica član Karate zveze Slo-
venije ter registriral svoje prve 
tekmovalke in tekmovalce. Is-
tega leta, 10. aprila 1988, so 
v sevniškem TVD Partizanu s 
pomočjo nacionalne panožne 
zveze prvič organizirali regij-
sko karate prvenstvo za pio-
nirke in pionirje, 8. novembra 
1990 pa prvi uradni tradicio-
nalni karate turnir, ki je kas-
neje prerasel v velike med-
narodne športne prireditve 
– Grand Prix Hypo pokal. V le-
tih od 2000 do 2010 se je klub 
preimenoval v Karate klub 
Hypo, po generalnem sponzor-
ju Hypo Leasing iz Ljubljane. 
V tistem obdobju so sevniški 
karateisti zabeležili odmev-
ne športne dosežke. V svoji 
dosedanji uspešni tekmoval-
ni karieri so osvojili že več kot 
2250 medalj tako na domačih 
tekmovanjih kot na mednaro-
dnih turnirjih, GP, EC in WC ter 
na EP in SP. Najboljši dosedanji 
karateisti, ki so spisali uspeš-
no zgodovino sevniškega kara-

teja, so Marko Stopar, Denis 
Orač, Aljoša Orač, Rok Čre-
pinšek, Danilo Lisec, Domen 
Vavtar, Žiga Žveglič, Jasmin 
Dautbegović, Marja Zidarič, 
Rok Kuzem, Lino Šalamon in 
številni drugi.

V Sevnici so vse od začetka pa 
do danes ob različnih menja-
vah mentorjev trenirali izvorni 
Budokai, Shorin ryu, Shotokan 
in Kyokushinkai karate. Vse do 
danes pa se je Budokai karate 
zasidral v njihovih srcih. Poleg 
Kyokushin Budo mojstrskih 
kat Shotokan in Kyokushin Bu-
dokai stila. V klubu so se, kljub 

temu da prehojena pot ni bila 
vedno rožnata, trudili in vedno 
našli najboljšo možno rešitev 
tako za posameznika kot eki-
po. S karatejem so se ves čas 
ukvarjali amatersko, pristop k 
treningom pa je bil profesio-
nalen, strokoven, pod strogim 
mentorskim nadzorom viso-
ko usposobljenih trenerjev, z 
bogatimi tekmovalnimi in tre-
nerskimi izkušnjami. Števil-
ne osvojene medalje doma in 
na tujem pričajo, da ima sev-
niški karate bogato zgodovi-
no, za katero so zaslužni tako 
trenerji kot njihovi varovanci, 
ki so ponesli odmevne uspehe 
daleč preko občinskih, regij-
skih in državnih meja. V svo-
jih vrstah imajo vrsto kategori-
ziranih vrhunskih športnikov, 
ki so pridobili status športnika 
s strani OKS – Združenja špor-
tnih zvez Slovenije. Klub boril-
nih veščin Sevnica, kot se ime-
nuje danes, ima še veliko ciljev 
in z vrlinami, kot so vztrajnost, 
potrpežljivost ter predanost 
karateju, jih bodo zagotovo do-
segali tudi v bodoče. 

S. R./vir: Klub borilnih 
veščin�Sevnica

Člani�in�trenerji�Kluba�borilnih�veščin�Sevnica

Rok� Črepinšek,� eden� izmed�
uspešnih sevniških karatei-
stov, med izvajanjem kate

Spoznali bodo deset športov

KRŠKO – Pandemija covida-19 že drugo leto kroji življenje 
številnim športnikom, tudi vrhunskemu triatloncu Jarosla-
vu Kovačiču, ki se je kljub temu v marcu uspel udeležiti 70.3 
Ironman triatlona (1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 
21,1 km teka) v Dubaju.

»V Dubaju sem izvedel odličen nastop in dosegel solidno 22. mes-
to, čemur je sledil občutek razočaranja. Nazadnje sem Dubaj obi-
skal pred tremi leti, ko sem zasedel 9. mesto. Z letošnjim časom 
(3:43:15, op. a.) bi na tekmi (enaka proga) izpred treh let zase-
del 2. mesto. Tip treninga v zadnjih letih sem podredil nastopu 
na dolgih triatlonih (t. i. Ironman) in jasno je, da mi za vrhun-
ski nastop na polovični razdalji manjka hitrosti in sposobnosti 
menjave ritma,« je povedal po tekmovanju, enem redkih v zad-
njem obdobju. Ker je načrtovanje tekmovanj v covid obdobju 
primerljivo z rusko ruleto – večina jih je namreč odpovedanih, 
tu pa tam pa se kakšno tudi izpelje –, je to obdobje za športni-
ke naporno in pograbijo vsa tekmovanja, ki so jim na voljo. Tako 
Kovačič v mesecu maju načrtuje nastop na Challenge Riccione 
(polovična razdalja) in državnem prvenstvu Španije v dolgem 
triatlonu v Gironi (dolgi triatlon). »Upam, da se do pričetka po-
letja popravi epidemiološka slika do te mere, da bom lahko na-
stopil na vojaškem svetovnem prvenstvu v dolgem triatlonu, ki 
bo julija na Lanzarotu. Kot novopečenemu pripadniku Športne 
enote Slovenske vojske mi nastop predstavlja izjemno čast in iz-
ziv v prihajajočih mesecih,« je še povedal o svojih, seveda nego-
tovih, letošnjih načrtih.
� P.�Pavlovič

Načrtovanje kot ruska ruleta

Jaroslav�Kovačič�na�kolesarskem�delu� triatlona�v�Dubaju�
(foto:�Active’images)
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

 � razrez hlodovine
 � skoblanje
 � žagan les
 � les za ostrešje
 � krajniki, sekanci
 � lepljen les
 � lesena embalaža
 � toplotna obdelava 

po ISPM-15

zaga-arh.si

žaga in obdelava lesa
NOVA POT 18, LESKOVEC PRI KRŠKEM

pokličite  

041 606 844
možnost dostave

Bistveno višjih gradbenih zahtev najbrž ne bo 

Dr. Jure Atanackov z Geološ-
kega zavoda Slovenije je za Po-
savski obzornik pojasnil, da je 
nova karta izdelana z novej-
šo metodologijo, ki poleg seiz-
moloških podatkov uporablja 
tudi geološke. Karta potresne 
nevarnosti statistično napove-
duje potrese v prihodnosti, to-
rej kako močne potrese oz. tre-
senje tal lahko pričakujemo v 
določenem časovnem obdob-
ju v prihodnosti. »Za napove-
dovanje prihodnosti gledamo 
v preteklost, kje, kako pogos-
to in kako močni potresi so se 
že dogajali. Pri tem lahko upo-
rabimo seizmološke podatke, 
ki zajemajo instrumentalne 

potrese, zaznane in posne-
te s seizmografi, ter zgodovin-
ske potrese, ki so zabeleženi 
v različnih zgodovinskih za-
pisih. Tako poznamo potrese, 
ki so se pri nas zgodili približ-
no v zadnjem tisočletju,« je po-
jasnil, vendar to ni dovolj, saj 
se potresi večinoma dogaja-
jo na aktivnih prelomih, tudi 
več deset kilometrov dolgih 
stičnih ploskvah, ob katerih 
drug mimo drugega drsijo ve-
liki tektonski bloki. Ob nekate-
rih prelomih se bloki zatakne-
jo in prenehajo drseti, medtem 
ko geodinamske sile, ki po-
vzročajo njihovo premikanje 
še vedno delujejo. Tako se ob 

prelomu nabira napetost, ki 
se eventuelno, po letih, stolet-
jih ali tisočletjih, sprosti v ob-
liki močnega potresa. »Na vsa-
kem posameznem prelomu pri 
nas so potresi običajno ponavl-
jajo le na vsakih nekaj tisoč let. 
Zato instrumentalni in zgodo-
vinski zapis ne pokaže vseh 
možnih virov prelomov in nji-
hove moči. Tako za bolj pravil-
no in reprezentativno oceno 
potresne nevarnosti vpeljemo 
še podatke o aktivnih prelo-
mih, ki jih pridobimo z ge-
ološkimi raziskavami. S temi 
podatki ugotovimo, da lahko 
pričakujemo v prihodnosti po-
trese tudi tam, kjer jih med za-

pisano zgodovino ni bilo (bili 
pa so dlje nazaj v preteklosti). 
Prav to je največja pridobitev 
pri novi karti potresne nevar-
nosti. Poleg seizmoloških po-
datkov smo uporabili tudi ge-
ološke, vpeljali smo podatke o 
aktivnih prelomih in s tem iz-
boljšali pravilnost karte po-
tresne nevarnosti,« poudarja 
Atanackov.

Posavje je v središču 
geološkega dogajanja

Ker tudi Posavje velja za eno 
najbolj potresno ogroženih 
v državi, nas je seveda zani-
malo, kakšne so (nove) ugo-
tovitve za naše območje. Ata-
nackov pravi, da je območje 
Posavja za oceno potresne ne-
varnosti precej zahtevno in 
spada med večje geološke iz-
zive: »Že celotna Slovenija je 
strukturno geološko zelo pes-
tra, kot posledica intenzivnega 
tektonskega dogajanja v zad-
njih 150 milijonih let. Območ-
je Posavja pa je prav v središ-
ču dogajanja, stičišču različnih 
regionalnih dogajanj in proce-
sov. Zato se tukaj prepleta več 
strukturnih geoloških stilov, 
med katerimi je najznačilnej-
ši in najopaznejši zadnji, to 
je krčenje in gubanje območ-
ja v smeri sever–jug. Pri tem 
so nastale t. i. Posavske gube, 
serija gub, usmerjenih v sme-

ri vzhod–zahod, ki potekajo od 
Celja na severu do Zagreba na 
jugu.« Kot pojasnjuje sogovor-
nik, so Posavske gube nasta-
le v zadnjih desetih milijonih 
let in so, vsaj na svojem jugo-
vzhodnem delu, še danes ak-
tivne, za piko na i pa je velik 
del ozemlja na površini pokrit 
z mehkimi sedimenti in sedi-
mentnimi kamninami Parate-
tide, morja, katerega kasnejše 
vzhodne ostanke poznamo kot 
Panonsko morje. »Ti sedimen-
ti so močno podvrženi eroziji 
in so večinoma pokriti z vege-
tacijo, zaradi česar je geološ-
ke strukture težje prepoznati. 
Kljub zahtevnosti smo v zad-
njem času naredili pomembne 
korake naprej v razumevanju 
geološke strukture in s tem 
povezane potresne nevarnos-
ti v Posavju, izboljšali pozna-
vanje že znanih aktivnih pre-
lomov, našli in opredelili nekaj 
novih. V Posavju tako obstaja 
nekaj prelomov, ki kažejo ver-
jetne ali nedvomne znake ak-
tivnosti in so na srečo soraz-
merno kratki.«

Pri nas spremembe niso 
bistvene

Ob izidu karte so na Geološ-
kem zavodu Slovenije poudari-
li tudi, da je to zelo pomemben 
temeljni dokument, na podla-
gi katerega bo gradbena stroka 

ovrednotila in po potrebi po-
sodobila zahteve za potresno 
varno gradnjo pri nas. Za ne-
kaj pojasnil o tem smo prosili 
vodilnega projektanta gradbe-
nih konstrukcij v krški družbi 
Savaprojekt Gorana Šalamo-
na. Kot pravi, je projektni po-
spešek tal, ki ga kaže karta, 
bistven parameter, na podla-
gi katerega se določa velikost 
potresne obtežbe, se pravi ho-
rizontalne sile, ki jo mora pre-
nesti konstrukcija. »Z novo 
karto so te vrednosti poprav-
ljene, na nekaterih območjih 
so povečane, na nekaterih pa 
celo znižane,« pojasnjuje Ša-
lamon. Tako se denimo na ob-
močju Krškega projektni pos-
pešek povečuje z 0,2 g (težni 
oz. gravitacijski pospešek, op. 
a.) na 0,25 g, na območju Bre-
žic z 0,225 g na 0,227 g, največ-
je povečanje pa je na območju 
Dolenjske in Kočevskega, npr. 
v Novem mestu z 0,175 na 0,25 
g. »To pomeni, da mora biti 
konstrukcija toliko močnej-
ša,« nadaljuje sogovornik, »da 
prenese toliko večjo obtežbo. 
Kolikokrat se poveča ta pospe-
šek, tolikokrat se poveča sila, 
ki jo mora prenesti konstruk-
cija – to je bistvo potresno var-
ne gradnje.« 

Kdaj bodo ugotovitve nove 
karte vključene v zakonodajo 
in predpise, je težko reči, saj 

Nova karta potresne nevarnosti Slovenije – vršni pospešek tal (2021) 

 

Karta je v postopku za spremembo zakonodaje. 

SLOVENIJA, POSAVJE – Agencija Republike Slovenije za okolje je v začetku leta izdala novo karto potresne nevarnosti, ki nadomešča predhodno iz leta 2001. Kar-
ta statistično napoveduje potrese v prihodnosti, torej kako močne potrese oz. tresenje tal lahko pričakujemo v določenem časovnem obdobju v prihodnosti. ker 
vemo, da je tudi Posavje eno od potresno ogroženih območij v Sloveniji, kar smo ne nazadnje občutili tudi ob silovitem potresu, ki je konec minulega leta prizadel 
Hrvaško, smo karti posvetili nekaj več pozornosti. 

Na�novi�karti�so�tudi�na�območju�Posavja�prikazani�višji�pospeški�tal�v�primeru�potresa�kot�
doslej, a bistvenih sprememb pri zahtevah za potresno varno gradnjo to naj ne bi prineslo.

Vrtni center 
Eurogarden

PE Dobrova
Podsmreka 7b
1356 Dobrova
01 24 25 100

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

ODPRTO www.eurogarden.eu
SPLETNA TRGOVINA

VRTNI TRAKTOR

RAMDA
KVALITETA

IZBRANO
ZA VAS

SUPER
CENE

-10%

ROBOTSKA KOSILNICA

VSE ZA ŽAR SADIKE V LONČKIH

RASTLINA MESECA
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Bošt nja
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

 Krško 
Žadovinek 36

(pri novem mostu)
051/657-667

  Trebnje
Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

 Brežice 
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

  Šentjur
Ljubljanska c. 32

(posl. cona ANDERBURG)
030/641-570

     

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

-  čaka vas
 hitra dobava 
-  velike zaloge 
 keramike po   
 akcijskih cenah
-  svetovanje, 
 3D izris kopalnic
-  30 let izkušenj   
 naših strokovnjakov
- outlet kotiček

posebne akcije v PE BOŠTANJ 
razprodaje exponatov, 

ostanki keramike od 3 eur/m2, topli podi od 
6,90 eur/m2, barve in laki do -30%, mešalnica barv

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!

je karta še v postopku za spre-
membo zakonodaje. »Najver-
jetneje bo to narejeno v sklopu 
obširnejše spremembe zako-
nodaje o potresno varni grad-
nji,« meni Šalamon, poleg tega 
obstajata tudi dve metodologi-
ji projektiranja potresne var-
nosti, o čemer se razpravlja na 
evropskem nivoju. Nemudoma 
tako ta karta nima vpliva na za-
hteve za potresno varno grad-
njo. Šalamon sicer ocenjuje, da 
spremembe na karti za območ-
je Posavja niso zelo velike: »Že 
te vrednosti, ki so bile določe-
ne doslej, denimo okoli ali več 
kot 0,2 g, so pomenile dokaj 
visoko potresno nevarnost in 
temu prilagojen način gradn-
je, tako da to povečanje na izbi-
ro načina gradnje ne bo igralo 
bistvene vloge, večje razlike so 

na območju Dolenjske in Ko-
čevskega.« Kot še dodaja grad-
beni strokovnjak, je področje 
potresno varne gradnje najbolj 
dinamično področje v gradbe-
ništvu, saj se ob vsakem no-
vem večjem potresu in izkuš-
njah zahteve posodabljajo in 
prilagajajo. Poudarja pa še, da 
so že od začetka 80. let prejš-
njega stoletja na tem področ-
ju v veljavi tako drastično višje 
zahteve, da so stavbe, zgrajene 
od takrat naprej, se pravi zadn-
jih 40 let, ob potresih skorajda 
ne rušijo, prihaja kvečjemu do 
poškodb. »Že takrat je bil na-
rejen bistven napredek glede 
potresne varnosti v primerja-
vi s preteklostjo,« zaključi Ša-
lamon.

� Peter�Pavlovič

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

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE 
IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam 
uporabo brezplačne deževnice 
za pranje avtomobila, splakova-
nje WC-ja, pranje perila in zali-
vanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nem-
ške kakovosti, ki poskrbi za dru-
žinski proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezer-
voarju ni električnih komponent. 
Praznjenje le enkrat na tri leta, 
nizka poraba energije in mini-
malno vzdrževanje. Rezervoar je 
povozen.

Ponikalni sistemi
Enostavnejši, učinkovitejši in 
bolj kompaktni sistemi, ki nado-
meščajo navrtane betonske cevi 
in kamnita nasutja. Sestavite po-
ljubno velikost ponikalnice. Vse 
v povozni izvedbi.

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

BREŽICE – Brežiško društvo Vrbinar je na svoji spletni stra-
ni objavilo videoposnetek o ekocelicah v Vrbini, o katerih je 
nekaj več povedal dober poznavalec brežiške Vrbine Bran-
ko Brečko. Ekocelice so pomembne pri ohranjanju raznoli-
kosti in pestrosti živalskega kroga.

Območje Vrbine se je v minulih letih dodobra spremenilo, saj so 
na pročelje Brežic postavili hidroelektrarno. Živi svet tega zani-
mivega habitata je pester in bogat tako s številnimi vrstami ptic, 
metuljev, hroščev, med njimi pa so tudi žabe in želve. V vrbinskih 
gozdičih rastejo gobe, na njenih travnikih pa se bohotijo števil-
ne cvetlice. Kot poudari Brežičan Branko Brečko, soustanovi-
telj društva Vrbinar, dober poznavalec območja Vrbine kakor tudi 
njen vesten fotografski zapisovalec: »Kot protiutež velikih spre-
memb v naravnem okolju naše Vrbine, ki so za vedno spremeni-
le njeno prejšnjo podobo, je investitor hidroelektrarne Brežice 
HESS moral zadostiti tudi predpisanim zahtevam glede varstva 
narave. Poleg številnih nadomestnih življenjskih okolij je zgradil 
tudi 25 ekocelic, ki naj bi vsaj do neke mere nadomestile izgubo 
naravnega habitata, ki je bil izgubljen s potopitvijo tega dela Vrbi-
ne.« Po njegovih besedah je med t. i. izgubljenimi drevesi največ 
topola, ki so ga pred mnogimi leti pričeli plantažno gojiti kot in-
dustrijsko surovino za takratno krško tovarno celuloze in papir-
ja. »Ko je papirna industrija v prejšnjem obsegu propadla, so to-
poli postali del vrbinskega gozda. S propadanjem dreves pa so se 
ustvarili ugodni pogoji za razne živali in ptice, med drugim tudi 
za razne vrste hroščev in drugih žuželk,« še sporoča Brečko, ki 
razloži, da so ekocelice grmade lesa razne debeline, vrste in sta-
rosti, ki so zložene v piramide in so postavljene v skupine. »Dre-
vesa so v različni fazi razpadanja, podobno kot je to v naravi. Pod 
lubjem razpadajočega drevesa se v svoji razvojni fazi hranijo z 
odmrlo lesno maso hrošči podlubniki, med njimi tudi zaščiteni 
hrošček škrlatni kukuj (znanstveno ime Cucujus cinnaberinus),« 
pojasni sogovornik, ki dodaja, da je Nacionalni inštitut za biologijo 
(NIB) tja postavil številne pasti za leteče žuželke, s katerimi vzorči 
število in vrsto ujetih žuželk za preučevanje populacije v Vrbini.
Kot med drugim še pove, so pri eni od ekocelic lepo vidne sledi 
najverjetneje črne žolne, ki išče črve, podlubnike, ki jim ekoceli-
ca prav tako predstavlja življenjski prostor. »Stanje ekocelic, ki so 
umeščene na raznih mestih po Vrbini, je dobro in na nekaterih se 
vidi, da jih obiskujejo žolne, ki v mehkem lesu dolbejo luknje in 
iščejo hrano,« zaključi Brečko. Ekocelice so namenoma nekoliko 
odmaknjene in bolj skrite, saj tako ljudje pretirano ne posegajo v 
življenjsko okolje različnih živali.
 R. Retelj, M. Hrvatin

V Vrbini postavili 25 ekocelic

Ena�od�25�ekocelic�v�Vrbini

PIŠECE – Na OŠ Maksa Pleteršnika so imeli konec marca čistil-
no akcijo. Najprej so se čiščenja okolice spomenika in Čopičeve 
hiše lotili člani turističnega krožka (mentor učitelj Matjaž Vre-
šak) ob pomoči hišnika Vlada Plevnika, nato so si rokavice na-
deli učenci v podaljšanem bivanju in pobrali vse smeti na šol-
skem in vrtčevskem igrišču, okoli šole in po pločniku do zelenice 
pri trgovini. »Vsi radi posedamo na klopeh pri šoli in se podimo 
za žogo na igrišču, še posebej, če je okolje čisto in urejeno. In ker 
so dnevi vse toplejši, veliko časa preživimo na zunanjih površi-
nah. Za skrb, ki jo imamo ne le do šolskega dela, temveč tudi do 
vsega, povezanega s šolo, nas vedno pohvali tudi ravnateljica Nu-
ška Ogorevc,« sta zapisali članici šolskega novinarskega krožka 
Pika Skrivalnik in Neja Klobasa.  P. P.

Radi imajo čisto okolico šole

Učenke�in�učenci�so�si�nadeli�rokavice�ter�očistili�okolico�šole.
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Cvetlična gredica, ki razveseljuje z 
izborom rastlin in barvnih odtenkov

Večino okrasnih rastlin raz-
delimo na enoletnice in traj-
nice. Enoletnice so rastline, ki 
svoj življenjski krog zaključijo 
v enem letu – spomladi jih po-
sejemo, nato vzkalijo, razvijejo 
stebla, liste in cvetove, iz kate-
rih dozorijo semena; jeseni je 
rastlina suha in brez življenja, 
njeno seme shranimo za nas-
lednje leto, ko bo iz njega po-
novno zrasla okrasna cvetlica. 
Trajnice so rastline, ki vsako 
zimo odmrejo, a nato spomla-
di iz korenin zraste nova rastli-
na. Ena izmed prezimnih oblik 
trajnic so čebulnice, ki so stal-
nica na cvetličnih vrtovih in 
tako marsikje lepšajo gredico 
prekrasne narcise (od nežno 
belih do rumenih večcvetnih 
ali trobentastih), opojno diše-
če hijacinte ali tulipani različ-
nih barv in oblik .... 

Zasaditev čebulnic

Ko čebulnice prinesemo iz vrt-
narije oz. trgovine, jih je najbo-
lje dati v zemljo čim prej (bodi-
si jeseni ali zgodaj spomladi). 
V zemlji izkopljemo luknji-
co, ki je globoka trikrat toliko, 
kot je široka čebulica. V vsako 
luknjico položimo eno čebuli-
co, jo zasujemo z zemljo in za-
lijemo z večjo količino vode, da 
le-ta doseže globino čebulice. 

Za saditev uporabimo sadilni 
klin ali sadilno lopatko in pa-
zimo, da pri sajenju čebulic ne 
ranimo. 

Nasvet: zasaditev bo vide-
ti bolj naravno, če čebulic ne 
bomo posadili v ravno vrsto, 
pač pa grudasto skupaj (lah-
ko jih stresemo jih na tla in jih 
posadimo na mestih, kamor so 
padle – tako bo zasaditev vide-
ti najbolj naravno).

Vzgoja čebulnic

Po cvetenju pustimo, da listi 
sami ovenejo. Čebulica preko 
listov namreč nabira hranila, ki 
jih preko zime skladišči, spom-

ladi pa porabi za rast in cvete-
nje. Listov čebulnic ne smemo 
odstraniti, dokler ne porume-
ni oz. vsaj šest tednov po cve-
tenju, če želimo, da bo rastlina 
cvetela tudi prihodnje leto. Pri 
večjih čebulicah lahko po cve-
tenju odstranimo cvetna steb-
la, kar pospeši nalaganje hra-
nil v čebulico. 

Po odmrtju listov lahko čebu-
lice mirno izkopljemo in jih 
razredčimo. Nazaj v zemljo 
damo samo močne in nepo-
škodovane čebulice, ki jih po-
sadimo na primerne razmike. 
Pri prezimno trdnih čebulicah, 
ki jih več let nismo presadili oz. 
razredčili, je odsotnost cvetov 
navadno znak, da je prišlo do 
prevelike gneče, kar je posle-
dica naravnega razmnoževa-
nja rastlin z zarodnimi čebu-
licami. 

Še nasvet: čebulnice, ki jih ni 
treba vsako leto presajati, po-
sadimo v večje skupine na 
travnate površine. Na ta na-
čin lahko uporabimo žafrane 
in hrušice, ki se v nekaj letih 
razrastejo in tvorijo čudovi-
ta barvna polja. Pazimo le, da 
jim izberemo rastišče, ki bo 
spomladi ves dan obsijano s 
soncem.

Priprava na zasaditev 
cvetlične gredice

Alenka Kerin iz Vrtnega cen-
tra in cvetličarne Kerin v Krš-
kem, pravi, da je vsaka gredica 
poezija zase, ki jo pričara skla-
dnost oblike listja, zaporedje 
cvetenja, barvna kombinaci-
ja in višina rastlin. »Ob pravil-
ni oskrbi je ves trud večkra-
tno povrnjen ob pogledu na 
zgledno urejeno gredico,« po-
jasni in nadaljuje, da moramo 
pri ureditvi cvetličnega vrta ali 
gredice najprej izdelati načrt, 
katere vrste rož si želimo ter 
na kako velikem delu zemljiš-
ča, kajti želja imamo običajno 
veliko, prostora pa morda pre-
malo, a lahko se zgodi, da ga 
je tudi preveliko. »Do idealne 
gredice ali vrta bomo prišli le, 

če bomo upoštevali svoje želje, 
okus, a tudi funkcionalnost le-
-te. Vedeti moramo tudi, koli-
ko časa in dela smo priprav-
ljeni vložiti v njeno urejanje,« 
pove in doda, da je osnova pri 
načrtovanju klima, sestava tal 
in sama lega – na primer ali gre 
za sončno ali senčno lego, po-
gosto piha veter itd.

Načrt zasaditve 
cvetlične gredice

Prvi korak je skica cvetlič-
ne gredice v merilu. Na ski-
ci označimo strani neba, da 
bomo vedeli, kje je sonce, kje 
senca in tako prišli do bistva, 

katere rastline posaditi in kam. 
»Zelo pomemben del rastlin 
za gredice so trajnice. Le-te 
so različnih velikosti, različ-
ne so si po času cvetenja, po 
obliki in barvi cvetov, po obli-
ki in barvi listov in tako nap-
rej. Imamo takšne, ki imajo 
rade sonce, in takšne, ki ima-
jo rade senčno lego, mokra tla. 
Na gredico lahko posadimo 
tudi vzpenjavke, a jim moramo 

priskrbeti ustrez no oporo, ki je 
lahko lesena ali kovinska, lah-
ko je le stena hiše ali steber,« 
pojasnjuje vrtnarka in cvet-
ličarka ter priporoča, če želi-
mo skozi celo leto lepo cveto-
čo gredico, zasaditev trajnic, ki 
cvetijo skozi vse leto – od zgo-
dnje pomladi do pozne jeseni. 
Med trajnicami lahko pustimo 
tudi prazen prostor, da lahko 
med nje posadimo enoletni-

ce. »Cvetlična greda bo še le-
pša, če bo načrt zasaditve raz-
giban, to pomeni, da v ozadju 
posadimo visokorasle trajnice, 
sredino zasedejo nižje trajnice, 
spredaj pa posadimo popolno-
ma nizke rastline,« še svetuje 
in nadaljuje, da se lahko po 
tako dobro izdelanem načrtu 
lotimo dela. »Najprej odstra-
nimo ves plevel, a če je zemlja 
pusta, dodamo boljšo zemljo 
in gnojilo ter vse skupaj prelo-
patamo. Če je gredica ves dan 
na soncu, si omislimo še nama-
kalni sistem, saj bo tako zaliva-
nje lažje in enakomerno. S tako 
pripravljeno gredo lahko zač-
nemo z zasaditvijo rastlin, ki 
smo si jo izrisali. Rastline sa-
dimo v razmaku, saj se s časom 
razrastejo. Lepa gredica bo se-
veda nastala s primerno oskr-
bo in gnojenjem,« teče opis po-
teka ureditve cvetoče gredice, 
ki ji lahko na koncu dodamo še 
okrasno lubje, ki zadržuje vla-
go in tako gredica »sije v vsej 
svoji lepoti«.

Mesec april je čas, v katerem razmišljamo o okrasnih cvetličnih zasaditvah okoli naših domov. Izbiramo lahko med različnimi vrstami semen, iz katerih bodo 
pognale rastline, ki bodo krasile domačo cvetlično gredo, ali med čebulnicami, ki veljajo, kar se vzgoje tiče, za najbolj enostavne. Mnogi imajo radi trajnice, a od-
ločiti se je možno tudi za enoletnice. Pri izbiri semen in sadik je dobro vedeti nekaj več o rasti in času cvetenja. Naj tokratni nasvet v rubriki VRTOVI POSAVJA 
pričara pomladno barvitost in razigranost. Prijetno branje!

Narcise so spomladanski okras številnih cvetličnih gredic.

Trobentica – 
pomladanski posladek

Le kdo je ne pozna, ene pr-
vih znanilk pomladi? Zakaj 
trobentici rečemo trobenti-
ca, je jasno, mar ne? Le kdo 
ni kot otrok poskusil piha-
ti na nežno rumene cveto-
ve? Ko je trobentica nehala 
piskati, smo jo pojedli, kot 
posladek. Rumeni cvetovi 
imajo prijeten vonj po medu in tudi okus cvetov spomin-
ja na med. Trobentica je trajnica in je znana po svojih na-
gubanih zelenih listih, ki so spodaj nekoliko dlakavi, nje-
ne korenine so kratke in razvejane. Trobentica, ki raste na 
travnikih in na svetlih območjih v gozdovih, cveti vse od 
marca pa tja do maja (v primeru tople zime cveti že prej).
Trobentico lahko uporabimo v kulinariki, kjer je prijetna 
popestritev solatam, a lahko jo pripravimo tudi samostoj-
no v solati, vendar cvetovom dodajmo še liste trobentice, 
ki so polni vitamina C. Trobentica gre tudi v domač zelišč-
ni liker. Sicer pa je čaj iz trobentice najpogostejša uporaba 
v zdravilne namene. In kako ga pripravimo? Potrebujemo 
2 do 3 žličke svežih ali posušenih cvetov trobentic, nato 
zavremo 2 decilitra vode in ju prelijemo po cvetovih ter 
pustimo stati približno 10 minut, nato čaj precedimo. Čaj, 
ki ga sladkamo (najbolje z medom) ali pa ga sploh ne slad-
kamo, pijemo po požirkih, najbolje zvečer pred spanjem.

Ne pozabite – ko se lotimo nabiranja cvetov trobentice, ne 
nabirajmo vseh na enem mestu. Nekaj jih pustimo še na-
ravi, naj se bohotijo in oznanjajo pomlad še naprej.

  Viktorija Senica, cvetličarka

Hijacinta navdušuje s svojo nenavadno obliko socvetja.

Načrt zasaditve gredice

Tulipani različnih barv, velikosti in oblik vedno privabijo 
pogled. 

Po načrtu urejena in z zimzelenimi trajnicami 
zasajena gredica z dodanim okrasnim lubjem
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Najpomembnejši razstav-
ni projekt kostanjeviške ga-
lerije v letošnjem letu je že 
tik pred vrati – že v torek, 20. 
aprila, bodo namreč v zagreb-
ški Moderni galeriji gostovali 
z razstavo Pomen Zagreba za 
slovensko slikarstvo med leto-
ma 1927 in 1941. »To je zago-
tovo ena od rdečih niti letoš-
njega programa,« o projektu, s 
katerim bodo prikazali študij-
ske vezi med slovenskimi štu-
denti zagrebške likovne aka-
demije in povezave z njihovimi 
najbolj pomembnimi profesor-
ji v obdobju med obema vojna-
ma, pove direktor galerije Go-
ran Milovanović. Kot pravi, je 
šlo za obdobje, ko so se z no-
voustanovljeno jugoslovan-
sko državo študentje likovne 
umetnosti postopoma iz Pra-
ge prestavljali v Zagreb, iz tega 
pa je izšla pomembna genera-
cija slovenskih umetnikov na 
čelu z Božidarjem Jakcem, ki 
so bili kasneje vsi profesor-
ji na leta 1945 novoustano-
vljeni akademiji v Ljubljani. 
Razstavili bodo 81 del, poleg 
umetnin iz lastnega fonda še 
umetnine iz devetih drugih 
slovenskih muzejev in od de-

Njihov prostor daje občutek blagodejnega miru 
KOSTANJEVICA NA KRKI – V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac tako kot v ostalih kulturnih ustanovah že dobro leto dni 'krmarijo' med čermi, ki jih pred njihovo 
'barko' postavlja koronavirusna epidemija. Kljub oteženim razmeram za njihovo delovanje so tudi za letošnje leto zasnovali pester program. 

setih zasebnikov. Gre za kom-
pleksen projekt, ki ga otežujejo 
še aktualne razmere v zvezi z 
epidemijo, zlasti v zvezi s pre-
hajanjem državne meje. V tem 
tednu bodo razstavo postavi-
li in jo 20. aprila odprli z novi-
narsko konferenco, klasičnega 
odprtja namreč ne bo, 10. sep-
tembra jo bodo v še nekoliko 
večjem obsegu postavili v no-
vih razstavnih prostorih kosta-
njeviške galerije. »Razstava je 
pomembna za utrjevanje sta-
tusa galerije v širšem prostoru, 
pa tudi za slovensko strokovno 
javnost, ki bo lahko videla line-
arni prikaz, kako se je sloven-
ska umetnost tudi zaradi tega, 
ker so nekateri umetniki študi-
rali v Zagrebu, začela po drugi 
svetovni vojni spreminjati. To 
so bili umetniki, ki so sloven-
sko likovno umetnost po voj-
ni postavili v nov okvir,« pove 
Milovanović o pomenu nove-
ga mednarodnega razstavne-
ga projekta.

60 let Forme vive

Njihov drugi večji letošnji pro-
jekt bo praznovanje 60-letnice 
Mednarodnega simpozija ki-

parjev Forma viva (prvi je na-
mreč potekal leta 1961), ene 
največjih manifestacij na likov-
nem področju v naši polpre-
tekli zgodovini. Letošnji sim-
pozij bo predvidoma potekal 
od 5. do 31. julija. Za sodelo-
vanje na njem ne bodo izvedli 
klasičnega razpisa, saj je težko 
predvideti, od kod bodo av-
torji sploh lahko prišli, ampak 
bodo nanj povabili uveljavlje-
nega slovenskega kiparja Mir-
ka Bratušo in madžarskega 
umetnika Petra Galhidyja, 
poleg tega pa bodo rekonstru-

irali kipa Miroslava Šuteja, ki 
ga je ustvaril na simpoziju leta 
1972. Ob tem bodo pripravili 
še razstavo (odprtje je pred-
videno za 11. junij), ki bo te-
meljila na mednarodnem pro-
jektu Re-Forma viva, s katero 
bodo poskusili prikazati ra-
zvoj Forma vive nekoč, danes 
in jutri ter kako bi ga v skla-
du s sodobnimi trendi razvija-
li dalje, prikazali pa bodo tudi 
nekaj izdelkov, ki nastajajo v 
okviru omenjenega projekta, 
zlasti digitalizacije skulptur. 
Milovanović ob tem opozar-

ja na dokaj slabo prezentaci-
jo postavljanja javnih plastik 
v prostor v slovenskem oko-
lju, če odštejemo štiri lokaci-
je delovišč Forme vive (poleg 
Kostanjevice še Sečo pri Por-
torožu, Ravne na Koroškem in 
Maribor). »Zdaj so se nam po 
Sloveniji seveda odprla tisoče-
ra krožišča, na katera postav-
ljamo 'vse živo', ampak večino-
ma zelo neposrečene zadeve,« 
še dodaja in ugotavlja, da For-
ma viva v tem pogledu očitno 
ni dovolj dobro odigrala te iz-
obraževalne vloge.

Sicer pa je letošnji razstavni 
program Jakčeve galerije zas-
tavljen kot v običajnem letu. Že 
23. aprila bodo v razstavišču 
v zahodnem traktu postavi-
li na ogled razstavo ob 80-le-
tnici umetnice Dragice Čadež 
Zgodba o lesu in glini. Galeri-
ja hrani večino njenega likov-
nega fonda, bila je tudi ena 
prvih udeleženk Forme vive. V 
nekdanji samostanski cerkvi 
bosta konec maja razstavlja-
la uveljavljeni slovenski slikar 
Aleksij Kobal in arhitektka 
Manca Ahlin, jeseni pa sloven-
ski kipar Tomaž Furlan, razs-
tavišče Lapidarij pa bodo na-
menili mlajšim avtorjem: maja 
fotografinji Evi Sajovic, konec 
poletja mladima umetnica-
ma iz sevniških krajev Tajdi 
Novšak in Lei Culetto, jese-
ni pa še zagrebškemu ume-
tniku Dariju Petkoviću. Zelo 
pogrešajo razstavni prostor 
v Lamutovem likovnem salo-
nu, ki je zaradi poškodb v de-
cembrskem potresu zaprt, saj 
ni varen, zato upajo, da bodo 

v samostanskem kompleksu 
prišli še do kakšnega novega 
razstavnega prostora, pravi 
Milovanović. Kot še dodaja, se 
letos nadejajo še podpisa po-
godbe z Mišom Vidmarjem 
o donaciji del njegovega oče-
ta Nandeta Vidmarja, s kate-
rimi bodo naredili novo stalno 
zbirko, katere odprtje načrtu-
jejo 3. decembra oz. na Ta ve-
seli dan kulture.

V Kostanjevici na Krki so v 
času ponovnega odprtja mu-
zejev in galerij (od 5. februar-
ja do 31. marca) beležili zelo 
dober obisk, podobnega po-
letnemu, zlasti ob koncih te-
dna. »Najbrž je k temu nekaj 
pripomoglo tudi to, da je bilo 
Posavje nekaj časa ena red-
kih 'odprtih' regij in ljudje so 
si načrtovali kombinacije izle-
tov in ogledov galerij,« pravi 
Milovanovič, »in mi je kar žal, 
da smo zdaj morali to prekini-
ti. Pri ljudeh se je videla potre-
ba, da se gre v muzej oz. pros-
tor, ki ponuja kulturne vsebine, 
nekaj za dušo. Ob informaci-
jah o polnih psihiatričnih bol-
nišnicah in duševnih stiskah se 
morda premalo poudarja, da 
naš prostor, tudi če se človek 
le malo sprehodi okoli galeri-
je, daje občutek nekega miru 
in v tem smislu deluje blago-
dejno.« Sogovornik dodaja še, 
da je veliko obiskovalcev pri-
vabila zlasti pregledna razsta-
va posavskega rojaka Silvana 
Omerzuja, ki je bila zelo 'foto-
genična' in so številni fotogra-
fije z njenega ogleda objavljali 
na družbenih omrežjih.
� Peter�Pavlovič

Kustosinja� Alja� Fir� in� direktor� Goran� Milovanović� med�
pripravo�umetniških�del�za�gostujočo�razstavo�v�Zagrebu

Kot je navedla direktorica mu-
zeja Alenka Černelič Krošelj, 
so razstavo pripravili z odlič-
nim sodelovanjem sina Iva-
na Ivačiča, Petra Ivačiča, ki je 
Posavskemu muzeju posodil 
očetove številne fotografije in 
podaril predmete, ki pripove-
dujejo o pestri in izjemni živl-
jenjski poti posavskega kuhar-
skega mojstra. Na razstavo so 
umestili tiste, ki predstavlja-
jo najpomembnejše mejnike 
v njegovem življenju. Zasluž-
ni profesor dr. Janez Bogataj, 
ambasador projekta Sloveni-
ja – Evropska gastronomska 
regija 2021 je navedel tri na-
ključja v povezavi s kuhar-
skim mojstrom Ivačičem: prvo 
je njegova kuharska knjiga s 
prav takim naslovom, drugo je 
sovpadanje 100-letnice Ivači-
čevega rojstva z letom, v kate-
rem je Slovenija postala evrop-
ska gastronomska regija, tretje 
pa spomin na Bogatajevo teto, 
ki je v 60. letih redno spremlja-
la kuharske oddaje Ivana Ivači-
ča, ki je bil pionir televizijskih 
kuharskih šovov. Bogataj je do-
dal še eno kritiko, saj na televi-
zijah pogreša več posredovan-
ja znanj o pripravi regionalnih 
in lokalnih jedi, kajti po njego-
vem bi lahko »na ta način zlas-
ti mladim posredovali odlična 
znanja o bogastvu slovenske 
gastronomije, kar je Ivačič v 
svojih govorih in nastopih ne-
štetokrat poudarjal«. Razsta-
vo je opisala avtorica Maja 

Prvi slovenski Jamie Oliver
BREŽICE – Na zadnjo marčevsko nedeljo je Posavski muzej Brežice spletno odprl razstavo o kuharskem 
mojstru Ivanu Ivačiču, ki je bil tudi prva slovenska kuharska TV-zvezda. Novo Posavsko muzejsko vitrino 
so predstavili ravno na dan 100-letnice njegovega rojstva na Zdolah.

Marinčič, sicer zgodovinar-
ka v muzeju. Začela je, da so 
bili Ivačiču skromnost, iznaj-
dljivost in ljubezen do kuhan-
ja položeni že v zibelko, saj je 
njegova mati zelo dobro pekla 
peciva, izkušnje pa si je nabra-
la tudi kot pomočnica kuhari-
ce v sosednji gostilni Šoba na 
Zdolah. Ivan Ivačič se je rodil 
28. marca 1921 na Zdolah pri 
Krškem. Šolal se je na srednji 
gostinski šoli za kuharje v Zag-
rebu, v Opatiji pa je nadgradil 
svoje slaščičarsko znanje. Po 
vojni je nabiral kuharske iz-
kušnje v različnih slovenskih 
krajih. Pogosto je za predsed-
nika takratne Jugoslavije Jo-
sipa Broza – Tita in najrazlič-
nejše obiske državnikov kuhal 
na Brdu pri Kranju in Brionih. 
Leta 1955 je opravil strokov-
ni izpit za kuharja ter kasne-
je pridobil še naziv mojster 

kuharstva in kulinarike. Kuhal 
je v uglednih restavracijah v 
Evropi ter vodil promocijske 
tedne slovenske in jugoslovan-
ske kuhinje v Avstriji in Itali-
ji. Sodeloval je pri nastajanju 
jušne kocke Argo in majoneze 
Thomy ter je tudi avtor zamis-
li o pleterski hruški viljamov-
ki v steklenici. Za svoje delo 
na področju kulinarike je leta 
1965 od predsednika Jugosla-
vije prejel odlikovanje s srebr-
nim vencem. Umrl je 20. marca 
1984 v Radovljici, kjer je tudi 
pokopan. 

Od leta 1960 do leta 1975 je 
na RTV Ljubljana snemal te-
matske kuharske oddaje, kjer 
je kuhal v živo. Njegov šarm, 
iznajdljivost, smisel za humor 
in kuharsko znanje so spozna-
vale tudi slovenske gospodin-
je in njihovi možje pred TV-za-

sloni. Leta 1965 je izdal prvo 
kuharsko knjigo, ki je izšla že 
v desetih dopolnjenih izdajah. 
Marinčičeva je svoj del zaklju-
čila z naslednjimi besedami: 
»Ivan Ivačič je bil stalno na-
smejan, izjemno spreten, iznaj-
dljiv in hudomušen kuharski 
mojster, ki je z veseljem zavih-
tel kuhalnice tudi s posavski-
mi gospodinjami. Te še danes 
rade skuhajo zdolsko gobovo 
juho, recepti iz njegovih knjig 
pa so še vedno zelo priljublje-
ni tako v Posavju kot po vsej 
Sloveniji.« O kuharskem moj-
stru, pomenu njegovega dela 
in pogostemu vračanju v nje-
mu ljubo Posavje so med dru-
gim spregovorili še njegov sin 
Peter Ivačič, hči Barbara Iva-
čič, Branko Šoba z Zdol, sosed 
Ivačičeve rojstne hiše – ozna-
čil ga je za »prvega slovenske-
ga Jamieja Oliverja« –, Moj-
ca Jazbec, hčerka Ivačičevega 
prijatelja iz Sevnice, in Polona 
Brenčič iz Valvasorjeve knjiž-
nice Krško. Razstava o Ivanu 
Ivačiču, v okviru katere so na 
ogled njegova priznanja, dip-
lome, plakete, spričevala, iz-
brani jedilniki, recepti, mode-
li za peko in videoposnetki iz 
kuharskih oddaj ter projekcija 
fotografij iz njegovega življen-
ja, bo v prostoru pred Viteško 
dvorano na ogled do 4. avgus-
ta, naslednji dan pa potuje v 
radovljiški muzej. 

 Rok Retelj

Z� leve:� Barbara� Ivačič,� Alenka� Černelič� Krošelj� in� Maja�
Marinčič

KRMELJ – Članice ročnodelske skupine Sončnice, ki deluje v okvi-
ru Društva Svoboda Krmelj, so v prostorih nekdanje knjižnice v 
Krmelju postavile na ogled ročna dela na temo velikonočnih pra-
znikov (na fotografiji). S svojimi ročno izdelanimi izdelki iz raz-
ličnih materialov se predstavljajo Lara Bec, Marija Golob, Mar-
tina Hrovat, Alenka Gole, Magda Kos, Silva Bregar in Metoda 
Bec, ki skupino tudi vodi. Zaradi preventivnih ukrepov so izdel-
ki na ogled skozi veliko okno. Vabljeni na pomladni sprehod in 
na ogled razstave.  S. R., foto: N. F.

Ročna dela Sončnic

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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3. 
maj

PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15–12.45

KRMELJ 12.55–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

4. 
maj

TOREK

GOLEK 11.20–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

RAKA 17.25–17.55

5. 
maj

SREDA

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.00–10.00

OBREŽJE 10.30–11.00

VELIKA DOLINA 11.15–12.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 12.45–13.15

ČATEŽ OB SAVI 13.25–13.55

BUKOŠEK 14.10–14.55

6. 
maj

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.00–10.00

JAGNJENICA  (1) 10.10–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.00–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

10. 
maj

PONEDELJEK

KALCE-NAKLO 11.10–11.40

DOLNJA PREKOPA 12.00–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.35

11. 
maj

TOREK

KRIŽE 11.00–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.45

ZDOLE 16.00–16.30

12. 
maj

SREDA

OREŠJE 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

ŽUPELEVEC 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.30

DOBOVA 15.50–16.35

TRNJE 17.00–17.45

13. 
maj

ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) * 13.45–14.30

17. 
maj

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

18. 
maj

TOREK

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.45

BRESTANICA (OŠ) 11.10–12.10

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.30

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

19. 
maj

SREDA

VRHOVO (2) 8.00–8.30

SVIBNO  (2) 8.50–9.40

JAGNJENICA  (2) 9.50–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

20. 
maj

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

24. 
maj

PONEDELJEK

STARA VAS - BIZELJSKO 12.45–13.30

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.40–16.10

MALI KAMEN 16.20–16.50

ROŽNO 17.10–17.40

25. 
maj

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.00

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 16.00–16.30

BREGE 16.45–17.15

DRNOVO 17.20–17.50

26. 
maj

SREDA

GLOBOKO 10.20–11.20

MOSTEC 11.40–12.25

KAPELE 12.45–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

27. 
maj

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.55

SOBENJA VAS 12.10–12.55

CERINA 13.45–14.30

SELA PRI DOBOVI 14.50–15.35* 
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Mestni muzej, ki od leta 2010 
domuje v kompleksu nekda-
nje Jarnovičeve, Kaplanove 
in t. i. Valvasorjeve hiše v sta-
rem mestnem jedru Krškega, 
je namreč veliko več od tega. 
Je dragocena osebna izkazni-
ca, ki identificira mesto in ob-
čino skozi njun razvoj ter do-
sežke posameznih osebnosti 
in lokalne skupnosti skozi čas, 
zgovoren pričevalec preteklo-
sti, dragocen zabeleževalec 
tudi sedanjega časa za prihod-
nje rodove. Je ustanova, ki si 
jo ’atomsko’ mesto nedvomno 
zasluži in ki je bila s ponovno 
vzpostavitvijo pred enajstimi 
leti po dobrih 60 letih ponovno 
umeščena v Krško. Kajti začet-
ki današnjega muzeja segajo v 
leto 1939, ko je bilo na pobudo 
zbiratelja starin in ljubiteljske-
ga raziskovalca paleon toloških 
najdišč Antona Aumanna v Kr-
škem ustanovljeno Muzejsko 
društvo za politična okraja 
Krško in Brežice, ki je delo-
valo z razstavnima prostoro-
ma v nekdanji cerkvi sv. Duha 
in Valvasorjevi hiši do začet-
ka leta 1949, ko je bila zbirka 
z okoli 1200 zbranimi muze-
alijami, skupaj s 30. marcem 
1946 s strani Zavoda za zašči-
to kulturnih spomenikov Slo-
venije imenovanim upravni-
kom mestnega muzeja Franjem 
Stiplovškom in kustosom arhe-
ologom dr. Rudolfom Bratani-
čem, preseljena v brežiški grad, 
v katerem je bil v istem letu od-
prt Posavski muzej Brežice. Za 

V spletnem pogovoru, ki ga je 
z izborom vprašanj usmerjal 
pesnik in urednik pri založbi 
Goga Andrej Hočevar, je pi-
sateljica Brina Svit, tudi sce-
naristka, publicistka in preva-
jalka, odstirala nastanek ter 
vsebino zbirke desetih novel 
pod skupnim naslovom Nove 
definicije ljubezni: »Novele so 
nastajale druga za drugo, v le-
pem ritmu in vedno sem ime-
la nekaj testnih bralcev, kar je 
bilo izvrstno, bili so spodbu-
da za pisanje.« V zbirki novel 
se avtorica ne poglablja samo 
v različne oblike ljubezni med 
partnerji, temveč v človeko-
vo iskrenost do samega sebe, 
v soočanje z lastnimi čustvi – 
in tako je vsaka izmed zgodb 
svet zase, realna odslikava živ-
ljenja, brez moraliziranja, vred-
notenja ali ocenjevanja. Doga-
janje je postavljeno v Pariz ali 
pariška predmestja, eno se od-
vija v Ljubljani, v uredništvu 
časopisa, kjer se na prav pose-
ben način zbližata že izkuše-
ni pisec z vzdevkom Trubar in 
mlada novinarka Lil iz Trsta ... 
Ob tem je zanimiva še pisate-

Prva dekada krškega muzeja
KRŠKO – 13 stalnih in 52 občasnih razstav z dopolnitvami, 559 ustvarjalnih, izobraževalnih in pedagoških 
delavnic za šolske skupine, 26 javnih in strokovnih vodstev, 56 predavanj in kolokvijev ter okoli 50.600 
evidentiranih obiskovalcev je zgolj statističen oris prvega desetletja delovanja Mestnega muzeja Krško.

razliko od nekdanjega muzeja, 
ki je bil ustanovljen na podla-
gi zasebne iniciative, je veter v 
jadra ponovno vzpostavljene-
mu muzealstvu v mestu vdah-
nila pred dobrim desetletjem 
občinska uprava Občine Kr-
ško, ki je ob sofinanciranju dr-
žavnih in evropskih sredstev v 
ta namen tudi obnovila trojček 
hiš na Valvasorjevem nabrežju 
4, ki je bil namenu slavnostno 
predan 30. marca 2010.

Obeleženje prvega okrogle-
ga jubileja zaradi več ali manj 
dobro leto trajajočega zapr-
tja ustanove zaradi epidemije 
zaposleni v minulem letu res-
da niso mogli deliti z občani 
in drugimi obiskovalci muze-
ja, »smo si pa zato lahko vze-
li več časa«, je povedala univ. 
dipl. umetnostna zgodovinar-

ka, višja kustodinja muzeja in 
avtorica jubilejne občasne raz-
stave Nina Sotelšek (poleg nje 
sta razstavo z naslovom 10 let 
Mestnega muzeja Krško: Deka-
da začetkov soustvarili še Špe-
la Sečnik, mag. arhivistike in 
dokumentalistike, ter Simona 
Stipič, univ. dipl. etnologinja in 
kulturna antropologinja), »da 
smo res temeljito ’prečesali’ 
ne le prvih deset let delovanja, 
temveč tudi historiat prvega 
muzeja in kaj se je dogajalo na 
področju institucionalizirane-
ga muzealstva v Krškem. Raz-
stavljeni eksponati in ostala 
razstavna pomagala (video, ta-
blice za pisanje s kredo, knjižna 
polica) so mediatorji sporočila 
oz. osvojenega segmenta zna-
nja, ki ga muzej in šest zaposle-
nih v njem imamo. Za namen 
razstave smo Krčane, Posavce 

in ostale mimoidoče povabili 
k sodelovanju, saj nas je zani-
malo, ali muzej poznajo ali jim 
je všeč, kaj pogrešajo in pred-
vsem, kako ga vidijo čez deset 
let, njihove iskrene predloge, 
pohvale pa tudi graje pa pred-
stavljamo na pričujoči razstavi. 
Njen dinamičen del predstavlja 
tudi  t. i. vitrina meseca, v ka-
teri bomo v času trajanja raz-
stave, to je do konca letošnjega 
leta, predstavili nekatere raz-
stavne eksponate iz pretekle-
ga obdobja delovanja muzeja, 
kot prvi je to knjiga Ivana La-
pajneta Zgodovina štajerskih 
Slovencev«. Kot je še pouda-
rila Sotelškova, je desetletnica 
tudi prva prelomnica, »ko se 
moramo vprašati o bistvu svo-
jega obstoja in poslanstva ter 
razmisliti, kako se bomo v pri-
hodnje transformirali še bolj v 
smeri participativnega delo-
vanja s povezovanjem prete-
klosti s prihodnostjo, mesta s 
prebivalci ter razstavnih vse-
bin z osebnimi izkušnjami in 
spomini«.

Po sprostitvi ukrepov je Me-
stni muzej Krško v začetku 
tega tedna ponovno odprl vra-
ta za obiskovalce, zato si lahko 
razstavo ob 10-letnici delova-
nja muzeja kakor tudi ostale 
razstave brezplačno osebno 
ogledate od torka do sobote 
med 10. in 16. uro, ob nede-
ljah med 12. in 16. uro. 

 Bojana Mavsar

Kustodinja Nina Sotelšek pred razstavnim eksponatom, prvo 
razvito zastavo z emblemom mestnega muzeja ob njegovi 
otvoritvi,�ki�z�višine�ponazarja�reko�Savo,�ki�ločuje�in�hkrati�
neločljivo�povezuje�oba�bregova�mesta.

Z Brino Svit v novo bralno sezono
BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA – Med 21. marcem in 20. novembrom se bo enajsto leto zapored odvijal projekt 
Posavci beremo skupaj, v katerega so vključene Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško in Knjižnica 
Sevnica. Uvod v bralni dogodek je bil pogovor s pisateljico Brino Svit, ki ga je vodil pesnik Andrej Hočevar.

ljičina razlaga, da je zanjo no-
vela najbolj virtuozen literarni 
žanr, bolj zahteven kot roman. 
»Tekst v noveli mora biti po-
poln, v njem se vidi vsaka na-
paka in zato mora biti vse na 
svojem mestu,« je pojasnjeva-
la besedna umetnica, ki je na 
ljubljanski filozofski fakulteti 
zaključila dvopredmetni štu-
dij primerjalne književnosti in 
francoščine. Od leta 1980 živi 
v Parizu, a pogosto se z možem 
Francozom vrača v svojo hiško 
na obrobju Krasu s pogledom 
na Tržaški zaliv, a ker je odraš-
čala v Ljubljani, jo vedno znova 
z veseljem obišče. 

Zbirka novel Nove definicije 
ljubezni Brine Svit je na leto-
šnjem bralnem seznamu sku-

pnega projekta Posavci bere-
mo skupaj vseh treh posavskih 
knjižnicah, ki so se tudi letos 
potrudile in pripravile pester 
izbor branja za bogato bralno 
doživetje. V seznam je vključe-

nih 40 knjižnih naslovov – 30 
romanov, trije eseji, dva stri-
pa in pet pesniških zbirk 13 
slovenskih ter 27 tujih avtoric 
in avtorjev. Tako kot vsa leta 
doslej so tudi tokrat vse knji-
ge opremljene s kazalkami, na 
katere lahko bralec ali bralka 
napiše svoje mnenje o preb-
rani knjigi in jih odda v knji-

žnici; za pet prebranih knjig in 
pet oddanih izpolnjenih kazalk 
ob zaključku bralne sezone pa 
prejme knjižno nagrado. 

 Smilja Radi

Brina�Svit�v�spletnem�pogovoru�z�Andrejem�Hočevarjem�

V�projektu�Posavci�beremo�skupaj�je�40�knjižnih�naslovov,�
knjige pa so opremljene s kazalkami. 
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 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, ki znaša 
za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jana Rančigaj, Selce pri 

Leskovcu – deklico,
• Maja Martinjak, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Maja Senica, Krška vas – 

deklico,
• Damjana Martinčič, 

Dobova – deklico,
• Eva Predanič, Loče – 

dečka,
• Maja Govekar, Župelevec – 

deklico,

rojstva • Tina Pečnik, Artiče – 
dečka,

• Branka Hojnik, Veliki 
Podlog – deklico,

• Tadeja Bratanič, Križe – 
dečka,

• Sandra Volč, Krško – 
deklico,

• Teja Tavčer, Polje pri 
Bistrici – deklico,

• Patricija Lanšček, Kremen 
– deklico,

• Gordana Zorko, Gora – 
deklico,

• Ines Matuc, Veliki Podlog – 
deklico.

ČESTITAMO!

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

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

skozi vaš objektiv

Bralec z Bizeljskega 
nam je poslal fotogra-
fijo ostankov podrtega 
razstavnega panoja, ki 
že več kot eno leto ležijo 
pri stavbi Krajevne skup-
nosti Bizeljsko. »Ne vem, 
kdo je odgovoren za nje-
govo obnovo ali odstra-
nitev. Ker leži ob prome-
tni cesti v centru naselja, 
kazi izgled kraja,« je ob 
tem opozoril. Morda pa 
bo ta objava spodbudila, 
da se nekaj premakne …

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

 ZBIRAMO SPOMINE  
Šege in navade vašega kraja 

– od setve do žetve
Se še spomnite jedi, ki niso smele manjkati 

ob poroki ali za božič? 
Iz česa ste naredili velikonočne butare? 
Katere pesmi ste peli ob žetvi in košnji? 

Še znate napovedati dobro letino?
V preteklosti smo ljudje veliko bolj dosledno živeli v 
sožitju z naravo. Človek se je ravnal po soncu in luni, 
kar se kaže predvsem v slovenskih šegah in navadah. 
Vsakodnevno delo na polju in obeleževanje različnih 
praznikov je narekovalo tudi prehranjevalne navade. Za 
veliko noč ni smel manjkati velikonočni kruh ali pogača, 
žetvi je obvezno sledil likof, največ porok pa je bilo v 

kulinarično bogatem pustnem času.
Če želite z nami deliti fotografije, dokumente, 
predmete ali spomine v povezavi s šegami in 

navadami vašega kraja, kot so pustovanje, poroke, 
rojstvo, krst, jurjevanje, martinovanje, setev, koline, 

ličkanje koruze, mlatev ipd., 
vas posavske knjižnice vabimo, da se s svojimi 

spomini oglasite pri nas
V ČETRTEK, 22. APRILA 2021, MED 9. IN 15. URO. 

Če na omenjeni datum ne utegnete, 
nas pokličite po telefonu:

v Valvasorjevo knjižnico Krško: 07 490 40 00,
Knjižnico Sevnica: 07 814 03 04 

ali Knjižnico Brežice: 07 496 26 49 
in dogovorili se bomo za individualni obisk. 

Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradivo pa digitalizirali 
in vam ga vrnili. Zbrano digitalizirano gradivo bomo 
shranili v svojem arhivu in ga delno uporabili za pripravo 
novih digitalnih zbirk na spletnem portalu digitalizirane 

kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra. 
Zbiranje gradiva na temo šeg in navad bo na omenjeni 
dan v času odprtosti knjižnic potekalo tudi v Knjižnici 
Črnomelj, Knjižnici Kočevje, Knjižnici Miklova hiša 
Ribnica, Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnici 

Pavla Golie Trebnje in Ljudski knjižnici Metlika. 
Vsaka zgodba šteje pri snovanju 
življenjske zgodbe našega kraja!

GEISLINGEN, GORELJCE – 23. marca je častitljivih 98 let dopol-
nil Martin Krajnc, rojen v vasi Goreljce v radeški občini. Tam je 
stala domačija njegovega očeta, na katero je po zaključeni prvi 
svetovni vojni pripeljal ženo, vitko balerino iz Trsta, ter si z njo 
ustvaril družino. V velikem izselitvenem valu druge svetovne 
vojne je bil leta 1923 rojeni Martin skupaj s starši in sorejenci 
izseljen v Nemčijo, kjer si je po zaključeni vojni, ki jo je preživel 
v taborišču, zgradil varen in topel dom. Z ženo Frido in hčerko 
Vero je rad potoval, pogosto je obiskal tudi domači kraj in obči-
no, ki sta še vedno pomemben del njegovega in ženinega srca. 
Domačini v radeški občini so mu hvaležni za finančna sredstva, 
ki jih je prispeval za delovanje PGD Vrhovo. Med drugim je pri-
speval sredstva za nakup prve motorne črpalke in gasilskega vo-
zila ter za slovesnost ob 100-letnici PGD Vrhovo, ki so jo obele-
žili leta 2011. Za nakup stavbe v središču Vrhovega, za potrebe 
gasilskega društva, je v lanskem letu skupaj z ženo prispeval 30 
tisoč evrov ter 10 tisoč evrov za prizadete v avgustovskem neu-
rju. Pri svojih letih je še bistrega uma, za telesno vitalnost vsako-
dnevno skrbi s hojo, ko običajno prehodi pet kilometrov na dan; 
vozniško dovoljenje so mu podaljšali za leto dni. »Ponosni smo 
nanj in veselimo se ponovnega snidenja,« pravijo Martinovi ro-
jaki.  S. R./D. Klanšek

98 let radeškega rojaka in 
dobrotnika Martina Krajnca 

Martin�Krajnc�z�ženo�Frido

Ana Kovač iz Hrastnika ima 
rada potovanja, na katerih sko-
zi fotografski objektiv »ujame« 
tudi katero izmed arhitektur-
nih zanimivost, prepletenih z 
igro svetlobe in senc, ki prebu-
ja domišljijo in oživlja zgodbe 
iz preteklosti. Nada Simončič 
iz Sevnice se posveča izdelkom 
iz gline dobro desetletje. Mno-
ge njene unikatne in uporabne 
predmete krasi odtis čipke ali 
rastline iz narave, a včasih tudi 
slikarski motiv. In kaj pravita 
razstavljavki? »Vsaka razstava 
je zgodba zase, spoznavanje 
okolja in ljudi, z mnogimi po-
sebnimi vtisi, ki bogatijo in da-
jejo polet nadaljnjemu ustvar-
janju,« pove članica Foto kluba 
Hrastnik ter nadaljuje, da se 
najraje posveča črno-beli foto-
grafiji. »Seveda imam rada tudi 
barve, a pri fotografiji me ved-
no znova navdušuje igra svet-
lobe in temnih senc, ki izža-
revajo nekaj neopredeljenega 
oziroma puščajo gledalcu od-
prto pot,« še pojasni in doda, 

Ana in Nada skupaj na razstavi
SEVNICA – 27. marca je v Galeriji Ana v starem sevniškem mestnem jedru potekalo odprtje fotografske raz-
stave Ane Kovač iz Zasavja ter uporabnih izdelkov iz keramike Sevničanke Nade Simončič.

da si želi novih potovanj, kjer 
bi našla nove izjemne moti-
ve, s katerimi bi skušala nav-
dušiti tako na samostojnih kot 
skupinskih razstavah. Simon-
čičeva, ki se s svojimi izdelki 
iz keramike predstavlja prvič, 
pravi: »Občutki pri postavlja-
nju prve razstave izdelkov, v 
katere so vtkane tudi dobre 

misli, so bili izjemni, čeprav se 
je vse skupaj odvijalo izjemno 
hitro – od povabila na razsta-
vo, do postavljanja izdelkov in 
nato do samega odprtja. Vse, 
kar je postavljeno na ogled, je 

del mene in vsi predmeti, kro-
žniki, sklede, skodelice in tako 
naprej, so namenjene uporabi, 
noben ni samo za okras, čeprav 
bi lahko bili tudi samo dekora-
tiven element.« 

Za možnost odprtja razstave se 
je lastnici galerije Bredi Dre-
nek Sotošek zahvalil predse-
dnik KD Primož Trubar Loka 
pri Zidanem Mostu Zoran 
Cvar: »Gospa Drenek Sotošek 
je našemu društvu velikoduš-
no odstopila prostor v razstav-
ne namene in tako se lahko 
ustvarjalni posamezniki in po-
sameznice predstavljajo v kul-
turnem domu v Loki ter v sev-
niški galeriji in hvaležni smo 
za to.« Razstava je na ogled do 
konca meseca aprila po pred-
hodnem dogovoru na tel. št. 
031 621 779 (Nada Simončič). 
 Smilja Radi

Nada�Simončič�je�prvič�postavila�na�ogled�svoje�izdelke,�Ana�
Kovač�pa�se�s�svojimi�fotografijami�prvič�predstavlja�v�Sevnici.

www.PosavskiObzornik.si

BREŽICE – Na spletnem mednarodnem tekmovanju PaMusFlow 
2021 sta na osnovi poslanih posnetkov učenca saksofona Glas-
bene šole Brežice pod mentorstvom prof. Simona Širca dosegla 
izvrstna rezultata. Izak Vukič je v kategoriji A osvojil 1. nagrado 
in 1. mesto, Rea Doria Bergant pa v kategoriji E 2. nagrado in 
2. mesto. Posebej je treba poudariti, da je bil Izak v svoji katego-
riji najmlajši tekmovalec, Rea pa je tekmovala z vrstniki, ki svo-
je šolanje nadaljujejo na srednji stopnji. Oba se učita saksofon 
prvo leto. Žan Krošelj pa je na mednarodnem tekmovanju mla-
dih glasbenikov Sonus op. 6, ki je potekalo 13. in 14. marca v Kri-
ževcih (Hrvaška), v disciplini tolkala osvojil 1. nagrado in 1. mes-
to. Kot najvišje ocenjeni tekmovalec v vseh kategorijah je prejel 
posebno nagrado Lavreat. Njegov mentor je prof. Goran Gorše. 
Na klavirju ga je spremljala prof. Pierina Cavaliere Mršić. Po-
snetke is lahko na YouTube kanalu GŠ Brežice.
� Vir:�GŠ�Brežice

Uspešni na mednarodnih 
tekmovanjih

Izak�Vukič
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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

SPOMIN

MARTIN OŠTRBENK

Pet žalostnih let je za nami, 
odkar je odšel naš ljubljeni mož in oče 

Svoje ustvarjalno življenje je v opravljanju plemenitega poslanstva 
reševalca posvetil drugim. Reševal in rešil je mnoga življenja, dokler 
se ni sam znašel v položaju, ko je bil sam potreben pomoči. 
Hvaležni smo vsem, ki ste mu pomagali v njegovi življenjski 
stiski. Posebno zahvalo izrekamo vsem na nevrološkem oddelku 
ljubljanske intenzivne nege kliničnega centra Ljubljana, Reševalni 
postaji Ljubljana za njihovo požrtvovalnost in tudi skrbnim delavcem 
varovanega oddelka Doma upokojencev v Laškem, kjer so mu tudi 
pomagali po najboljših močeh. Tudi za njihovo pomoč ne najdemo 
pravih besed zahvale. 
Hvaležni smo vsem, ki se našega Martina Oštrbenka spominjate in ga 
ohranjate v živem spominu. Nam pomeni ne le spomin, pač pa tudi 
posmrtno vez za vse čase. 

Žena Slavka, hčere z družinami in drugo sorodstvo

Martin,�bil�si�naša�moč!�
Brez tebe znašli smo se v temi. 
Ko�tebe�ni,�za�nas�je�temna�noč.�

A�vendar�svetiš�nam�kot�lučka�v�temi!� ZAHVALA

ŠTEFKA KERIN

26. marca 2021 je tiho in mirno zaspala 
naša ljubljena mama, babica in prababica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom 
za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in svete maše. 
Hvala gospodu Ludviku Žagarju za poslednji obisk in maziljenje naše 
mame ter lepo opravljen cerkveni obred. Hvala dr. Kus Sotošek, vsem 
sodelavcem ZD Krško, pogrebni službi Kostak, pevcem, trobentaču in 
Cvetličarni Lilija. Prav posebna zahvala pa celotnemu osebju Doma 
starejših občanov Krško, posebno enoti Deteljica, za vso skrb in nego 
ter tople besede in objeme, ki so jih namenjali naši mami v času 
njene bolezni.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je�…

iz Leskovca pri Krškem.

SPOMIN

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

odkar nas je zapustil naš dragi

Zelo te pogrešamo: vsi njegovi

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 ...

ZAHVALA

V sredo, 17. marca, smo se poslovili od naše ljubljene hčerke, 
sestre, partnerke, svakinje, tetke, nečakinje in sestrične

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob prerani izgubi naše 
ljubljene Polonce izrekli ustno ali pisno sožalje, darovali za sv. maše, 
cvetje, sveče, denarno pomoč in nam stali ob strani.
Hvala dr. Zorkovi, bolnišnici Brežice, UKC Ljubljana in patronažni 
sestri Slavici za zdravstvene storitve. Hvala tudi stricu Blažu za 
prelepe besede in opis njene težke življenjske poti, g. župniku 
Turinku za lepo opravljen obred, pevcem, g. Arhu za zaigrano 
žalostinko, pogrebni službi Žičkar in vsem, ki ste se še zadnjič prišli 
poslovit in izkazat sočutje ob preranem slovesu Polonce. 

Pretreseni in žalujoči: vsi njeni

Ljuba�Polonca.
Hvala ti za vse prelepe, 
skupaj�preživete�dni.
Kako,�kako�srce�boli,

ko�tebe�več�med�nami�ni.
Srčno�upamo�vsi,

da�onkraj�bomo�zopet�srečo�
skupaj�uživali.

POLONCE SOTOŠEK
iz Velikega Dola pri Koprivnici.

SPOMIN

STANKO FRIGELJ
doma iz Brezja pri Veliki Dolini, dolga leta je živel v Nemčiji, 

zadnja leta na Gorenjskem.

14. oktobra 2020 je odšel v večnost 
dragi mož, oče in dedek

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi, ki ga neizmerno zelo pogrešamo

Kako�je�prazen�dom,�dvorišče,
oko�zaman�povsod�te�išče.

Nikjer ni tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok 

za vedno nam ostaja. 

SPOMIN

STANE SLAPŠAK
Marca je minilo leto dni, odkar sva se poslovila. Bilo je težko.

Počivaj v miru!

Tvoja partnerka Betka

V slovo roki si mi podal 
in�v�mojem�srcu�boš�ostal.

SPOMIN

JOŽE 
VOLČANJŠEK

IVAN 
VOLČANJŠEK

Ati. Bil si skrben, pošten, varčen, nasmejan. 
Kljub skromnemu življenju si vedno pazil na 
vsak kovanec. Rad si imel ljudi okrog sebe, jih 
spoštoval in za vsakega našel toplo besedo. 
Vedel si, da te imamo radi, nikoli pa ne boš 
vedel, koliko te pogrešamo.

Že 21. leto čutimo žalost in bolečino.
Usojeno ti ni bilo živeti.
Zakaj? Ne moremo razumeti. Zapustil si nam 
spomine, praznino, molk in tišino.

Vajini najbližji

SPOMIN

iz Brezja pri Veliki Dolini

Mami mineva 30 let, očetu 25 in bratu leto in pol, odkar ste nas 
zapustili. Ne mine dan, da se ne bi spomnili na vas. Podnevi v mislih, 
ponoči v sanjah. Hvala vsem, ki postojite ob njihovih grobovih in 
prižigate svečke.

Pogrešamo vas!

Vaši: Jožica in Stane z družinama

Povsod še vaše so sledi, ki jih spomin obudi.
Spomin�na�leta,�ko�skupaj�srečni�smo�bili.

ANA, JOŽEF in ANTON
BARKOVIČ

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

prejeli smo

Zasebno ni javno
K peresu me je pritegnilo vprašanje, ali je zasebna lastnina v na-
šem okolju še varovana, zaščitena, nemotena? Čeprav Ustava RS 
v 34. členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine, je očitno, da so 
posamezniki, ki se na to požvižgajo, saj brez slabe vesti pomendra-
jo tujo lastnino in dostojanstvo lastnika.
Da preidem k stvari.
Junija 2016 je naša družina prejela odločbo UE Brežice o razlastit-
vi dela naše posesti v velikosti 2068 m2 v korist RS oziroma iz razlo-
ga izgradnje Hidroelektrarne Brežice. Šlo je za zemljišče v območju 
nekdanjega potoka Struga v Vrbini, tik pod Brežicami. Skozi dese-
tletja se je ta Struga spreminjala, od sprejemalke mestnih odplak, 
tekoče vode do popolne zaraslosti.
Zagotovilo, da z ureditvijo Struge tudi odpravljamo problem več-
nih poplav, nam je olajšalo oddajo zemljišč. In res, v okolje nekda-
nje Struge so gradbinci vkopali korito s kamnitimi brežinami in 
vanj usmerili potok s čisto vodo brez odplak. Ob potoku so zgradi-
li utrjeno vozno, sprehajalno cesto. Nastalo je za sprehajalce, ma-
tere z otroki prav prijetno okolje.
Naša posest je bila prepolovljena, vendar investitor HE Brežice nas 
ni pustil na cedilu, prehod na drugi del naše posesti nam je omogo-
čil z vgrajenim mostičkom. Žal je za naše potrebe zgrajeni mosti-
ček kmalu postal vir naših težav. Posamezniki, ki jim ni zadoščala 
javna sprehajalna steza, so z javnega raje šli po zasebnem, steptali 
so svojo stezo čez naš travnik, čez našo njivo in čez naš sadovnjak. 
Tudi opozorilne table, da gre za zasebno zemljišče, niso zalegle. 
Postavljena plastična mreža, ki je zapirala dostop, je bila nasil-
no razrezana. Nemočni smo iskali pomoč pri policiji, brez uspeha.
Da bi nas zaščitil, je investitor postavil varovalna vrata. Bo to za-
doščalo? Iskreno si želimo, da se nasilje, ki smo mu priča, konča. 
Nikakršne osnove ni za polaščanje tujega.
� Silvo�Klemenčič,�Brežice

ZAHVALA

V 72. letu je od nas odšel 

Srčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala 
gospodu župniku za opravljen obred, gospe Blanki za prijaznost 
in organizacijo pogreba, LD Podkum in gospodu Petru za besede 
slovesa ter hornistom. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in 
ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ko�mine�čas,�ko�srce�obstane,�
rodi�se�večnost,�ki�ostane.�

FRANC ŽIBERT
iz Radeč.
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ZAHVALA

MARIJA PETACI
z Velikih Malenc 25.

29. marca 2021 je tiho odšla od nas mama, 
babica, prababica, tašča ter sestra in teta

Hvala vsem za izražena sožalja, darovane maše in sveče.
Zahvaljujemo se Domu upokojencev Brežice za vse storitve, Splošni 
bolnišnici Brežice, gospodu župniku Jožetu Packu, cvetličarni in 
pogrebni službi Žičkar, pevkam za zapete pesmi in gospodu za 
zaigrano Ave Mario.
Hvala tudi vsem, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

Odhajam�z�vetrom,�a�ne�v�praznino.
(Khalil Gibran)

ZAHVALA

V ponedeljek, 29. marca 2021, smo se poslovili od našega 

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, še posebej 
prijateljem motoristom, se iskreno zahvaljujemo za tolažilne besede, 
stiske rok in vse darovano. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se prijatelju Blažu 
za besede slovesa in gospodu Gregorju za lepo opravljen obred. 
Posebno zahvalo namenjamo vsem zdravstvenim delavcem, ki so 
pomagali pri njegovem zdravljenju.

Žalujoči: vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 

ki�v�srcih�bo�ostala 
in�večno�lep�spomin�na�te.
Ne�bomo�tožili,�ker�si�odšel,�
hvaležni�bomo,�ker�si�bil.

DARKA MIHELIČA 
iz Presladola.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste v teh težkih časih mislili na nas, nam stali ob 
strani, nam izrekali pisna in ustna sožalja, darovali cvetje, sveče, 
sv. maše in denarne prispevke. Hvala kolektivu OŠ Leskovec pri 
Krškem, nekdanjim sodelavcem PGE Krško, gasilskemu društvu 
Malo Mraševo in Podbočje. Hvala patronažni sestri Lidiji, dr. Sever 
in SB Brežice, pogrebni službi Žičkar, pevcem Andante za lepo 
zapete pesmi, trobentaču za odigrano tišino, gospodu župniku za 
lepo opravljen obred ter Cvetličarni Darja za aranžmaje. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter ga boste ohranili v 
lepem spominu. 

Žalujoči: žena Breda, hčerke Monika, Klavdija 
in Tina z družino ter ostalo sorodstvo

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –

le�daleč,�daleč�je�...

JOŽETA JALOVCA 
iz Malega Mraševega

ZAHVALA

V 78. letu starosti je umrl moj dragi

Iskrena hvala vsem za izrečene besede sožalja, vso pomoč pri 
organizaciji in izvedbi pogreba, še posebej LD Podsreda, katerega 
ponosen član je bil vrsto let.
Posebna zahvala sosedom, sorodnikom in mojim najdražjim za 
pomoč v času njegove bolezni, zdravstvenemu osebju SB Novo 
mesto, UKC Ljubljana in Hospicu Ljubljana, kjer je preživel zadnje 
dni svojega življenja.
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga spoštovali in ga 
skupaj z menoj pospremili na zadnji poti.

Žalujoča: njegova Gelca s svojimi

Bremena�v�življenju�te�niso�zlomila,
a�skrita�bolezen�iz�tebe�življenje�je�spila.

Prišla je pomlad, ki ne bo te zbudila,
z menoj bo jokala, z menoj šepetala

bo tvoje ime.

BRANKO MLINAR
iz Kostanjka pri Zdolah.

ZAHVALA

Ob nepričakovani in nenadomestljivi izgubi 
ljubljene mamice, žene, hčerke, sestre, snahe, 

dobre prijateljice in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste v teh naših najtežjih trenutkih sočustvovali z nami, nam 
izrekali pisna in ustna sožalja, nam darovali cvetje in sveče ter 
izdatne denarne prispevke. Zahvaljujemo se sosedom, posebna 
zahvala otrokom, staršem in zaposlenim v vrtcu in osnovni šoli 
Velika Dolina, hvala gospodu župniku Janezu Zdešarju za občuteno 
povedane poslovilne besede, pevcem Andante za lepo zapete pesmi, 
hvala pogrebni službi Žičkar.
Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani in našo drago Ivano pospremili na njeni 
prezgodnji zadnji poti. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem 
spominu in spoštljivo postali ob njenem preranem grobu.

Žalujoči: vsi njeni

IVANE PRUŽEK BEZJAK 
z Obrežja

ZAHVALA

V 79. letu se je poslovila draga sestra in teta 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe. Hvala osebju DSO 
Krško, oskrbovalkam projekta MOST Krško in osebju SB Brežice za 
prijaznost, skrb in nego. Hvala sodelavcem podjetja Kostak d.d. Krško, 
Društvu izgnancev. Hvala pogrebni službi Kostak d.d., trobentaču in 
pevcem ter gospodu župniku Mitji Markoviču za opravljen obred in 
poslovilne besede. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Sonce�si�spet
in�ptica

in�zadnja�resnica

MIJA GLAVAČ 
iz Krškega.

ZAHVALA

V ponedeljek, 22. marca, smo se poslovili 
od naše drage mame in stare mame

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja. Hvala gospe Miri in gospe 
Branki za pomoč pri mamini oskrbi, trobentaču Dejanu za odigrane 
žalostinke in pevcem za tenkočutno zapete pesmi. Hvala vsem, ki 
ste nam v teh težkih trenutkih kakor koli pomagali in naši mami 
izkazali spoštovanje.

Žalujoči: vsi njeni

V�solzi�žalosti�
se lesketajo lepi spomini.

LJUDMILE LISEC
iz Sevnice.

ZAHVALA

Poslovili smo se od našega sodelavca

MIRA BESKORVAJNEGA

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 
partnerja, starega očeta, tasta, strica in svaka 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, tople besede tolažbe v težkih trenutkih ter za 
podarjene sveče in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo in izvedbo pogreba, g. župniku Janezu Zdešarju za 
opravljen obred, Slavčkom za zapete žalostinke, g. Andreju Prišelu za 
nošenje prapora ter trobentaču za zaigrano Tišino. Prav tako hvala 
vsem, ki ste se prišli poslovit od našega Pepija ter ga pospremili k 
njegovemu zadnjemu počitku. 

Žalujoči: vsi njegovi

Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 

bolezen�bila�je�močnejša�od�življenja.�

JOŽETA BAJSA – PEPIJA 
s Ponikev 9 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
dragega moža, očeta, tasta, dedka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, ki ste 
nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani, nas tolažili, vsem hvala 
za izrečena sožalja, darovane sveče, denarno pomoč in sv. maše.
Hvala zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana, ORL Novo mesto in 
patronažni sestri Andreji.
Hvala pogrebni službi Kostak, cvetličarni Lilija, župniku Mitji, 
glasbenim izvajalcem, govornici Alenki in gasilcem Dolenja vas. 
Hvala sodelavkam in sodelavcem Jutranjke, Tipsa, CGP enote IGM 
za denarno pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

Če�bi�solza�te�zbudila,
ne bi krila te gomila.

ANTONA MAKSA ŠPILERJA
z Libne

ZAHVALA

8. aprila se je poslovila naša draga mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje,  denarno pomoč in svete 
maše. Hvala g. župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen obred. Hvala 
tudi bolnišnici Brežice, osebju internega oddelka za trud, da bi naši 
mami podaljšali življenje. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja 
in ste jo spoštovali.

Žalujoči: vsi njeni

Mama,
ko�pošle�so�ti�moči,
zaprla�trudne�si�oči,

a�čeprav�spokojno�spiš,
z�nami�še�naprej�živiš.

MIHAELA – ELKA 
MATIJEVIČ

iz Bušeče vasi.

ZAHVALA

Ob boleči in nepričakovani izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, še posebej 
LD Videm ob Savi in g. Roku Urbanici za poslovilni govor, PGD Videm 
ob Savi, Čebelarskemu društvu Krško, pevcem iz Brestanice in g. 
Matjažu za zaigrano žalostinko.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo pogrešali

Ko imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je.

FRANCA PAVLIČA
iz Krškega



Posavski obzornik - leto XXV, številka 8, četrtek, 15. 4. 202122 OBVESTILA

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

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

Prodam 30 kock otave. 
Tel.: 040 394 744

Prodam hlevski gnoj ali me-
njam za koruzo, ječmen ali sla-
mo. Tel.: 031 306 072

Ugodno prodam baterijski 
vrtalnik (»bormašino«), zelo 
močen, 20 V, 3A, z železno gla-
vo, voziček za delavnico, manj-
ši pank, rostfrei stolice. 
Tel.: 031 566 399

Prodam traktor Tomo Vin-
kovič 5–18, letnik 1974, 
cena 1.600 € ali po dogo-
voru. Tel.: 041 758 958

Prodam kvalitetno suho seno 
v okroglih balah. 
Tel.: 041 565 142

Prodam 10 AŽ panjev s čebe-
lami in mediščnim satjem, 20 
praznih AŽ panjev in 2 siva 
bikca. Tel.: 041 784 230

NEPREMIČNINE
Prodam vikend, Brezje pri 
Bojsnem 3d, papirji ureje-
ni, voda, elektrika, asfalt, 
cena ugodna. Vse skupaj 
12 arov. Tel.: 031 306 586

Kupimo hišo v Posavju, zaže-
leno z večjo parcelo. 
Tel.: 040 855 824

Kupim manjšo hišo ali bivalni 
vikend v okolici Sevnice.
Tel.: 031 493 302

Prodam 2-sobno stanovanje v 
starem delu Krškega. 
Tel.: 070 715 540

Prodamo hišo (140 m²) v oko-
lici Krškega, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 298 356 

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-
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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 12 silažnih bal. 
Tel.: 051 646 484

Prodam ohranjen kozolec na 
dva štanta; možna menjava za 
drva. Tel.: 031 637 277

Prodam pajek SIP 340 in 
zagrabljalnik Deutz-Fahr 280. 
Tel.: 070 815 003

Prodam krožne brane Olt s 24 
diski, cena 200 €. 
Tel.: 041 697 849

Prodam bukova in mešana 
drva, kosilnico BCS, železni voz 
ter Singer šivalni stroj; okolica 
Brežic. Tel.: 031 415 574

Prodam puhalnik Grič 4000, 
trifazni motor, z vsemi cevmi. 
Tel.: 031 751 024

Prodam vinogradniško opre-
mo, kadi, cisterne, mlin, prešo, 
motor za škropljenje – polovič-
na cena, kličite; tri letne vrtne 
hibiskuse. Tel.: 040 832 448

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava; trak-
torski cepilec drv ter prašiče, 
cca. 200 kg. Tel.: 031 594 663 

Prodam poljedelsko traktor-
sko škropilnico in puhalnik za 
žito. Tel.: 041 446 254

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 koruzo v zrnju, trdin-
ko, naravno sušeno; cena 0,25 
€/kg. Tel.: 07 62 09 117

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo in nekaj ječmena. 
Tel.: 051 358 306

Prodam belo in rdeče mešano 
vino ter rumeni muškat. 
Tel.: 041 638 868

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

Prodam kravo simentalko 
z mlekom, po prvem teletu, 
mirna, vajena ročne in strojne 
molže. Tel.: 040 309 402 

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.: 041 820 313

Prodam teličko simentalko, 
staro 4 mesece, zelo primerna 
za nadaljnjo rejo in obnovljen 
molzni stroj. Tel.: 040 309 402

Kupim kozlička srnaste pasme 
brez rogov, starega 4–6 mese-
cev, za nadaljnjo rejo; podarim 
muce, moške in ženske, stare 
do enega leta. 
Tel.: 041 712 976

Prodam bikca, sive pasme, za 
nadaljnjo rejo; cena po dogo-
voru. Tel.: 041 575 471

Prodam teličko sivko – limu-
zin, staro 4 tedne, in dvovre-
tenski obračalnik v delovnem 
stanju. Tel.: 070 848 863

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

Prodam kravo za zakol, vino 
frankinjo in brejo telico simen-
talko. Tel.: 051 870 909

Prodamo dva odojka, 30 in 40 
kg. Tel.: 07 49 68 390

Prodam telico simentalko, 
staro 17 mesecev, pašno, pri-
merna za pripust. 
Tel.: 031 843 282

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 100 do 120 kg, možen 
zakol. Tel.: 041 682 865

Prodam bikca limuzin, simen-
talko s teličko, pajka SIP 350, 
dvoredno sejalnico za koruzo. 
Tel.: 051 773 825

RAZNO 

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

Prodam cestno kolo Cannon-
dale CAAD8, št. 54 (M), Tiagra, 
obročniki Fulcrum Racing Qu-
attro, svetlo zelen. 
Tel.. 041 904 808

Prodam elektronsko pasjo 
ovratnico, pripomoček za šo-
lanje psa. Cena 50 €. 
Tel.: 041 545 102

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

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si
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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 (9/2021) bo izšla v 
četrtek, 29. aprila 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 22. april 2021.

odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Prodam okenska krila in pol-
kna Jelovica, dim. 120 x 140, in 
star šivalni stroj Singer. 
Tel.: 040 772 634

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po-
slovnih prostorov. Ugodno 
hitro in čisto! Lisec Nina 
s.p., Lukovec 4 c, Boštanj, 
tel.: 041 722 676

Prodam malo rabljen, večji 
štedilnik na drva, za 50 €. 
Tel.: 031 737 913

Zaposlimo tesarje, krovce in 
kleparje z izkušnjami, zaželen 
izpit C in E ktg. Možnost zapo-
slitve za nedoločen čas. Andrej 
Abram s. p., Rostoharjeva ulica 
62 a, Krško. Pišite na krovstvo.
abram@siol.net, tel.: Gorazd 
041 773 469, Andrej 041 611 
877, pisarna 07 49 05 580

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!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Vidi Vlašič, Jankoviči 10, 8341 Ad-
lešiči. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. BORŠT - Odpelji me na samo
 2. (1.) Ans. SPEV - Slovenec sem
 3. (4.) VESELI SVATJE - Zakaj si pustil me
 4. (2.) Ans. VIKEND - Dovolj sva mlada
 5. (3.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Tvoje ljubezni dotik
 6. (8.) Ans. MLADI ASI - A tebe ni
 7. (10.) Ans. MODRIJANI - Moje slovensko srce
 8. (8.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran
 9. (5.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Moj domači kruh
 10. (-.) Ans. LESARJI - Srce želi drugam

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Gadi – Ko mislim nate  

Kupon št. 567
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, 17. 4. 2021, ob 20. uri

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, sprejemamo 
naročila za bele 

kilogramske piščance, 
ki bodo v prodaji v začetku 

maja. Mlade rjave in 
grahaste jarkice
si lahko priskrbite 

od 15. maja dalje vsak 
delavnik, po 16. uri.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 
 www.metelko.si

Na voljo imamo bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji 
v soboto, 17. aprila. 

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
v začetku maja.

Vsak delavnik so na 
voljo tudi rjave in 

grahaste jarkice tik pred 
nesnostjo in enoletne 

rjave kokoši.
Nudimo tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo in zakol.

POHIŠTVO, OPREMA
Prodam nov samostoječi po-
mivalni stroj Gorenje, 13 pog-
rinjkov, po znižani ceni. 
Tel.: 031 653 134

STIKI

Iščem skrbno gospodinjo za 
pomoč v hiši – kuhanje, pranje, 
pospravljanje. V okolici Čate-
ških toplic. Možnost bivanja in 
prehrane. Sem samski moški, 
star 60 let. Tel.: 068 932 000

NOVO MESTO – 23. marca je 
podjetje TPV, ki se je nedav-
no preimenovalo v TPV Au-
tomotive, organiziralo tradi-
cionalni Dan inovativnosti, 
ki je v letošnji že osmi izved-
bi nosil naslov »Umetnost 
inoviranja«. Zaradi omejitev 
v povezavi z epidemijo covi-
da-19 so ga letos prvič izved-
li prek spleta.

V podjetju TPV Automotive, 
d. o. o., ki ga kot direktor vodi 
dr. Ivan Erenda, po besedah 
slednjega področje inovativ-
nosti aktivno razvijajo in spod-
bujajo že vrsto let. »Pri svojem 
delu delujemo predvsem na 
osnovi znanosti,« je nakazal, 
da je umetnost na prvi pog-
led sicer področje, s katerim 
avtomobilska industrija nima 
prav dosti skupnega, a po nje-
govih besedah je med podro-
čjema znanosti in umetnosti 
kar nekaj močnih vezi, med 
katerimi je tudi inovativnost. 
»Ko namreč v znanost poseže 
ustvarjalnost, se rodi inovaci-
ja,« je dodal. Na spletnem do-
godku je bilo še poudarjeno, da 
so v preteklem letu, ko je celo-
ten svet presenetila pandemi-
ja covida-19, v TPV Automoti-
ve dokazali, da jih na področju 
inovativnosti ne morejo zau-
staviti niti izredne razmere, 
saj so s strani zaposlenih pre-
jeli sedem prebojnih izboljšav, 
odprli pet raziskovalnih pro-
jektov s področja razvojno na-
prednih rešitev in elektrifika-
cije, prejeli osem nagrad za 
inovativnost, med njimi tudi 
nacionalno zlato priznanje za 
inovacijo Gospodarske zborni-

Spodbujajo umetnost inoviranja

ce Slovenije, skupaj pa je bilo 
lani nagrajenih kar 44 njiho-
vih inovatorjev. Z regionalnim 
in nacionalnim zlatom nagra-
jeno inovacijo »Univerzalna 
robotska 'bin picking' celica«, 
ki je novost v svetovnem me-
rilu, je na dogodku predsta-
vil Boštjan Piletič, direktor 
raziskav in razvoja. Skozi na-
predke in trende na področju 
inovativnosti pa je gledalce 
tudi letos popeljal Krunoslav 
Šimrak, direktor razvojno-
-prodajnega sektorja.

Nagrado za najkoristnejši ino-
vativni predlog posamezni-
ka je prejel Boštjan Dobov-
šek za predlog Odlitek battery 
tray, kot najkoristnejši inova-
tivni predlog tima v letu 2020 

pa je bil izbran predlog: Slede-
nje varilnega robota dejanski 
zvarni regi, ki so ga podali Ed-
vin Jankovič, Boštjan Piletič 
in Marko Malnarič. Direktor 
TPV Group mag. Marko Gor-
jup je najavil podelitev nagra-
de Martina Severja. Le-to v 
Skupini TPV podeljujejo že od 
leta 2012, njen pobudnik pa 
je bil Vladimir Gregor Bahč, 
predsednik nadzornega sveta 
TPV Group. Prejemnik nagrade 
za leto 2020 je diplomant Fa-
kultete za energetiko Univer-
ze v Mariboru Aljaž Rebselj 
za diplomsko nalogo Ogreva-
nje stanovanjske hiše s kombi-
nacijo solarnih kolektorjev in 
pečjo na pelete.

 R. Retelj

Z�vklopom�v�njegov�domači�studio�so�med�dogodkom�lahko�
opazovali�ustvarjanje�Rajka�Požarja�z�uporabo�inovativnih�
tehnik in orodij, ki si jih je za ta namen naredil kar sam (foto: 
TPV Automotive).

BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica je bil 1. aprila us-
pešno opravljen tehnični pregled novega plinskega bloka PB7, ki 
poleg končnega prevzema (Taking Over Certificate), predstavlja 
simboličen mejnik zaključevanja projekta. Štiričlanska komisija 
s strani Ministrstva za okolje in prostor je pregledala dokumen-
tacijo in dejansko stanje na terenu. Poudarek je bil na podrob-
nem pregledu dokazil o kvaliteti vgrajenih inštalacij, opreme, 
materialov in dokumentacije izvedenega stanja. Na tehničnem 
pregledu je komisija ugotovila, da je plinski blok PB7 izveden v 
skladu z gradbenim dovoljenjem, pri čemer so bili upoštevani 
vsi pogoji in ukrepi, ter da je dokumentacija za pridobitev upo-
rabnega dovoljenja izdelana v skladu s predpisi. Na osnovi zak-
ljučkov tehničnega pregleda je odrejeno šestmesečno poskusno 
obratovanje, v sklopu katerega bodo izvedene tudi prve meritve 
obratovalnega monitoringa v skladu s programom prvih meritev. 
Nato sledi pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinske-
ga agregata v uporabo.  Vir: TEB

Zaključen tehnični pregled PB7 

www.PosavskiObzornik.si
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Rebeka Beribak
mag. inž. preh.

Spoznajte z dokazi podprte smernice in priporočila ter osvojite 
prehranjevalne veščine, ki jih lahko uporabite v vaši vsakodnevni prehrani!

AMBULANTA ZA KLINIČNO 
PREHRANO IN PREHRANSKO 
SVETOVANJE

Cilj prehranskega svetovanja, katerega rezultat so nove prehranjevalne navade, ki jih oblikujeta 
prehranski svetovalec in stranka, je izboljšati stopnjo uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev.

Prehransko svetovanje samo pa predstavlja proces, ki spodbuja zdravo in trajnostno spremembo 
vedenja posameznika, da zaupa svoji presoji, prepozna vedenjske vzorce in osebne cilje spremeni v 
akcijo. V ambulanti za klinično prehrano in prehransko svetovanje stremimo k izobraževanju ljudi 
o prehrani in jih želimo na poti do boljšega počutja usmerjati, spodbujati in jim ponuditi veščine, s 
pomočjo katerih boste kasneje lahko sami izbirali bolj zdravo in uravnoteženo hrano. 

KOMU JE PREHRANSKO 
SVETOVANJE NAMENJENO?

Vsakemu posamezniku, ki se 
ob poplavi trenutno dostopnih 
informacij ne znajde. Danes je že 
skoraj na vsakem koraku mogoče 
prebrati kakšen prehranski 
nasvet, pa vendar ni vsak nasvet 
dober ali primeren za vsakogar. 

Zato se prehransko svetovanje
izvaja individualno in prilagojeno
ciljem posameznika – pa naj bodo
cilji usmerjeni v izgubo telesne
mase, kot podpora ob različnih
boleznih ali svetovanje, kako si
olajšati prehranjevanje v času
preobremenjenosti in stresa.

· Enkraten prehranski posvet s pregledom prehranjevalnih navad posameznika
· Mesečno prehransko svetovanje s ciljem izboljšanja prehranjevalnih
  navad s primerom jedilnika
· Klinična prehranska podpora ob različnih bolezenskih stanjih
· Možnost celostne obravnave posameznika z vključevanjem
  drugih področij v okviru ponudbe Zdravstvenega centra Aristotel:
  (gibanje, estetika, s pomočjo laboratorijskih izvidov in po potrebi
  vključitev zdravnikov specialistov
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Od zmage Mateja Drečni-
ka v prvi sezoni šova Kmeti-
ja išče lastnika bo letos minilo 
že okroglih deset let. Že prej in 
tudi kasneje so v različnih šo-
vih med drugimi nastopili tudi 
Milena Knez iz Spodnjih Vo-

dal v občini Sevnica, Damjan 
Božič z Rake, Danijel Lindič iz 
Dolenjega Boštanja in Danijel 
Frigelj z Velikega Obreža. Kne-
zova je nastopila v prvi sezo-
ni oddaje Slovenija ima talent 
(SIT, 2010), pred petimi leti 
pa tudi s hčerko Petro v šovu 
Moja mama kuha bolje. »V svo-
jem življenju imam rada različ-
ne izzive, rada se preizkusim v 
čem novem. Seveda vsak, ki se 
prijavi v šov, potiho upa ali kdaj 
pa kdaj razmišlja tudi o mož-
nostih za zmago. Sama sem si 
vedno postavila čisto realna 

Kaj so jim prinesli resničnostni šovi?

pričakovanja. Vedela sem, da 
nisem tako slaba, da bi se ’bla-
mirala’, za zmago pa poleg zna-
nja običajno potrebuješ še veli-
ko mero sreče,« pravi Knezova, 
ki ji kamere, mikrofoni in me-
dijske objave niso nič novega, 

saj je navajena nastopati pred 
množico ljudi, ne nazadnje tudi 
kot predsednica TD Tržišče. V 
SIT sicer ni zmagala, a se je po-
čutila kot zmagovalka in me-
dijska zvezda, medtem ko sta 
s hčerko v prvi kuharski odda-
ji zmagali, v drugi pa le za las 
izgubili. 

Božič je pred sedmimi leti so-
deloval v šovu Gostilna išče 
šefa in prišel med šest najbolj-
ših, v oddajo pa ga je prijavi-
la kolegica predvsem z name-
nom, da si nabere kuharskih 

znanj in se ob tem še dobro 
zabava. Lindič je bil leta 2015 
eden od tekmovalcev šova Bar, 
vanj se je prijavil v prvi vrsti za-
radi samopromocije, kot priz-
nava. »Resničnostne šove sem 
začel spremljati na nemški te-

leviziji, konkretno Big Brother. 
Takrat sem si zadal cilj, da se 
prijavim, če se kdaj pojavi v 
Sloveniji, ker sem enostavno 
moral izkusiti vse, kar ti šovi 
prinašajo,« pove in omeni, da 
se je že leta 2007 prijavil v prvi 
slovenski Big Brother, a je na 
izboru izpadel tik pred vselitvi-
jo v hišo. Osem let pozneje mu 
je uspelo, a je postal del glav-
nega dela šova Bar. Že po nekaj 
dneh je videl, da je za preboj v 
finale potrebne tudi veliko igre. 
V Baru je prebil skupaj šest te-
dnov. Po treh tednih je sicer 

izpadel, a ga je produkcija po 
enem mesecu povabila, da se 
vseli nazaj v hišo in v zaključ-
ku premeša karte. »V šovu mi 
je bilo najbolj všeč, da sem se z 
določenimi tekmovalci v tako 
kratkem času res ’poštekal’ in 

smo zelo dobri prijatelji še da-
nes. Seveda pa tudi to, da smo 
imeli vseskozi hrane in pijače 
na pretek, kajti v drugih šovih 
tega ni,« še poudari. Frigelj vse 
do odhoda v oddajo Kmetija v 
letu 2019 ni smel nikomur iz-
dati, da bo nastopil v njej, saj 
bi ga drugače lahko kazensko 
zamenjali z drugim tekmoval-
cem. »Sem pa dan prej povedal 
družini, ki mi je pripravila buč-
no slovo ob odhodu,« se spomi-
nja in dodaja, da je bil zelo pre-
senečen, da je bil sprejet med 
verjetno nekaj tisoč kandida-

ti. Želel je iz prve roke izvedeti, 
kako vse poteka na drugi stra-
ni kamere. V oddaji je tudi po 
zaslugi svoje borbenosti prile-
zel kar daleč, je tudi eden red-
kih, ki se lahko pohvali, da je 
dejansko premagal kasnejšega 
zmagovalca, a je ta na Frigljevo 
žalost dobil še eno priložnost, 
drugi pa ne.

Dobre in slabe strani 
resničnostnih šovov

Vsi sogovorniki so z udelež-
bo v šovih pridobili dragoce-
ne izkušnje, Knezova in Fri-
gelj bi se še prijavila v takšne 
formate oddaj. Knezovi so po-
leg nekaj nagrad vse udeležbe 
v šovih (še kot najstnica je na-
stopila tudi v nekdanjem šovu 
Lingo in pred kratkim v kvizu 
Vem!) predvsem dvignile sa-
mozavest, pridobila pa je tudi 
veliko izkušenj ob snemanjih 
oddaj, Frigelj pa je z nasto-
pom dobil »neverjetno« izku-
šnjo pa tudi »debelo kožo« in 
spoznanje, da mu doma niko-
li ni nič manjkalo. Božič in Lin-
dič pa ravno ne razmišljata o 
ponovni prijavi v šov. Božiču 
je udeležba sicer prinesla do-
ločeno razpoznavnost in bolj-
še pogoje v poklicni karieri, kot 

pravi, a bi se morda prijavil le 
zaradi novega znanja, nikakor 
pa ne, da bi moral biti spet ne-
kaj časa izoliran in zaradi pre-
poznavnosti, ker mu to ravno 
ne godi. Lindiču se je življe-
nje po nastopu v šovu drastič-
no spremenilo – na bolje, kot 
zatrdi, saj je bil nekaj časa de-
ležen »zvezdniškega življenja« 
za slovenske razmere. Me-
dijsko prepoznavnost je leta 
2015 unovčil tako, da je postal 
voditelj oddaje Moj dan, ki se je 
enkrat tedensko predvajala na 
televiziji TV3 Medias. »S tem, 
ko sem dobil priložnost imeti 
svojo oddajo oz. so mi zaupali 
vlogo voditelja, se mi je izpol-
nila največja želja. V tej vlogi 
sem neizmerno užival, vendar 
pa se je po enem letu vodstvo 
televizije zamenjalo in na ža-
lost smo morali s tem konča-
ti,« pove in doda, da ima še 
vedno veliko željo po vodenju 
kakšne oddaje. Mimogrede, je 
tik pred po njegovem največjo 
in najlepšo preizkušnjo v živ-
ljenju – še ta mesec bosta s par-
tnerko prvič postala starša.Še 
več o Posavcih v resničnostnih 
šovih pa v naslednjih dneh na 
www.posavskiobzornik.si.

 Rok Retelj

POSAVJE – Resničnostni šovi (ang. reality shows) so poleg kakšnega pomembnega športnega dogodka že dolga leta najbolj gledana vsebina na (slovenskih) televi-
zijah. Tako kot jih ljudje radi spremljajo, komentirajo, nemalokrat tudi opravljajo, četudi marsikdaj neradi priznajo, tako se na drugi strani radi tudi prijavljajo v 
tovrstne TV-formate. V vseh teh letih, ko se je na naših TV-kanalih zvrstilo že veliko resničnostnih šovov, je bilo med tekmovalci tudi kar nekaj Posavk in Posavcev, 
ne nazadnje je eden od njih tudi dosegel zmago. Nekatere smo povprašali o izkušnjah, ki jim jih je prinesla udeležba v teh oddajah.

Milena Knez Damjan�Božič Danijel�Lindič Danijel Frigelj


