
DAN ZEMLJE POVEZALI S TEMATSKO POTJO – 22. april, ko praznujemo dan Zemlje, je tudi dan tematske 
poti Gozd je kultura, ki se vije okoli vznožja sevniškega gradu. Zanimiva učna pot je odprta vse dni v 
letu ter nudi prijeten sprehod z interaktivnim raziskovanjem grajskega gozda in okolice. Za letošnje 
nepozabno doživetje ob omenjenem dnevu je za igrivo raziskovanje narave skrbel prikupni Waldi, 
nova maskota tematske poti. Morda se boste v prihajajočih prazničnih prvomajskih dneh tudi vi podali 
na katero izmed poti skozi gozd – na Lisco, Bohor, Planino, Šentvid … Morda boste obiskali Lovrenc, 
botanični biser Posavskega hribovja, kjer že cveti encijan, varujejo pa ga prostovoljci sevniškega 
planinskega društva. Želimo vam prijetno praznovanje!  Foto: Smilja Radi
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Naslednja številka Posavskega obzornika izide v četrtek, 13. maja.

Budnica (uradno) le v Krškem
POSAVJE – Že drugo leto zapored bodo organizirana 
prvomajska praznovanja na predvečer praznika dela in 
na prvi majski dan obtičala v karanteni, prvomajsko jut-
ro pa bo v večini občin, razen v Krškem, osiromašeno tudi 
za budnice pihalnih zasedb.

Medtem ko so se posamezni godbeni sestavi po Posavju v mi-
nulem letu organizirali na način, da so zaigrali prazniku in de-
lavskemu razredu v pozdrav na prvomajsko jutro koračnice 
preko spletne aplikacije Zoom ali posnetke budnice predva-
jali iz vozečega vozila, do zaključka redakcije, 28. aprila, ra-
zen s strani Pihalnega orkestra Krško, v zvezi s tem nismo pre-
jeli nobenega obvestila. Četudi, resnici na ljubo, posamezni 
sproščeni epidemiološki ukrepi godbam že dovoljujejo raz-
lične oblike izvedbe budnic, pred časom pa je godbe k igranju 
prvomajskih budnic pod naslovom Prebudimo Slovenijo 2021 
pozval tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije. Tako 
bo, vsaj uradno, prvomajsko budnico občanom namenil le Pi-
halni orkester Krško, ki bo 1. maja ob 9. uri v živo zaigral ko-
račnice na ploščadi Trga Matije Gubca na Vidmu. Pri tem v or-
kestru pozivajo občane, da jim, kdor ima možnost, prisluhne 
z balkonov in oken, ostali občani, ki želijo prisostvovati njiho-
vem nastopu, pa naj jim prisluhnejo med sprehodom ali z do-
volj oddaljenih površin, pri čemer naj upoštevajo vse zaščitne 
ukrepe (medsebojna razdalja, nošenje mask idr.).   
S tega mesta naslavljamo na občane, ki bodo kurili prvomaj-
ske kresove, tudi poziv Uprave RS za zaščito in reševanje, da 
pri tem upoštevajo napotke in omejitve: kurišče mora biti 
očiščeno in obdano z negorljivim materialom, kres mora biti 
ves čas pod nadzorom odrasle osebe, ob vetrovnem vreme-
nu je treba s kurjenjem prekiniti, po končanem kurjenju pa 
je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti. B. M.  
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Hvaležen, da lahko deli čustva 

Tudi vina 2020 zrcalijo epidemijo
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Nove oblike bivanja
v skrbi za starejše 

Smo starajoča se družba in potrebe po socialni os-
krbi starejših se bodo z leti še povečevale, zato so 
izzivi na področju dolgotrajne oskrbe vse bolj ak-
tualni. Ob vzpostavljenem institucionalnem varstvu 
se razvijajo še druge oblike, s katerimi bi starejši 
lahko ostali čim dlje časa doma. Ena izmed mož-
nosti je bivanje starostnikov na kmetijah. 

Stran 3

Grad Pišece 
še naprej sameva

Do sedaj je bilo v obnovo pišečkega gradu po zad-
njih podatkih vloženih že osem milijonov evrov, a 
je ta še vedno prazen, brez prave vsebine. Ideje, 
kako ga oživiti, so, tudi lokalna skupnost si želi, da 
bi se v njem začelo kaj dogajati, odločitev pa je v 
rokah države kot lastnice, ki je že nekajkrat neu-
spešno iskala najemnika gradu.

Stran 6

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 4. 5. 2021, ob 15:30

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

AKU nahrbtna 
škropilnica 
KM040718DE
prostornina 18 L, tlak 
0,15-0,5 Mpa, baterija 
12 V-8 Ah
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PREVERJENA KAKOVOST! !!
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s KS Zakot-Bukošek-Trnje, kjer 
so na igrišču v Trnju želeli za-
gotoviti mrežo za odbojkarsko 
igrišče, pri čemer pa bi lahko 
KS zašla v finančne težave, ker 
je nastal spor med stanovalci 
in uporabniki igrišča iz oko-
liških blokov. »Mreža, ki so jo 
hoteli zagotoviti na odbojka-
rskem igrišču, ne bi pomeni-
la razrešitve tega spora, zato 
smo se odločili, da KS ne pris-
topi k nakupu mreže, ampak 
dolgoročno strokovno zagoto-
vi ureditev blokovske soseske, 
ki bi delovala v smislu sinergi-
je med starejšimi stanovalci in 
mladimi družinami z otroki,« 
je ob tem pojasnila.  »Mogoče 
je k uspešnemu vodenju jav-

Na podlagi potrjenih elabora-
tov, ki so jih pripravili v kon-
cesionarju za opravljanje go-
spodarskih javnih služb v 
kostanjeviški občini, krški 
družbi Kostak, bo z majem 
povprečna položnica za pov-
prečno gospodinjstvo, priklju-
čeno na javno kanalizacijsko 
omrežje, dražja za slabih šest 
evrov (z nekaj manj kot 53 na 
58,5 evra), za gospodinjstvo 
brez kanalizacije pa za dob-
rega pol evra (s 40,5 evra na 
dobrih 41 evrov). Kot je po-
jasnil vodja Sektorja komu-
nale na Kostaku Jože Lesko-
var, je zvišanje cen v manjši 
meri posledica podražitve 
storitev, večji del pa gre na ra-
čun tega, da občina v skladu z 
lanskim sklepom občinskega 
sveta ne bo več subvencioni-
rala omrežnine. Občina je na-
mreč do junija lani subvenci-
onirala omrežnino pri ceni 
izvajanja storitev in omre-
žnin za dejavnosti gospodar-
skih javnih služb individual-
ne rabe, lani pa se je, podobno 
kot Občina Krško, odločila, da 
preneha s subvencioniranjem, 
vendar da stori to postopo-
ma. Tako je občina na podlagi 
lanskega programa gospodar-
skih javnih služb subvencioni-
rala omrežnino v višini 50 %, s 
sprejemom letošnjega progra-
ma pa se subvencija ukine. »Na 
letnem nivoju je občina za sub-
vencioniranje omrežnine iz 
svojega proračuna prispevala 

43.150,37 evrov (vrednost za 
leto 2019, ko je bila subvenci-
ja v višini 100 %),« pojasnju-
je višji svetovalec za gospodar-
sko infrastrukturo, urejanje 
prostora in varstvo okolja na 
kostanjeviški občini Matej Ku-
har. Za poldrugi evro bo draž-
ja tudi letna grobnina za dvojni 
grob na kostanjeviškem poko-
pališču. Leskovar je zagotovil, 
da so cene storitev v kostanje-
viški občini v primerjavi s po-
dobno velikimi občinami med 
najnižjimi.

Kot je v poročilu o delu v lan-
skem letu povedal Leskovar, 
so na področju gospodarskih 
javnih služb individualne rabe 
(oskrba s pitno vodo, odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode, 

zbiranje odpadkov in 24-urna 
dežurna služba) lani zabeležili 
367 tisoč evrov prihodkov, ob 
čemer so imeli nekaj tisočakov 
izgube pri zbiranju odpadkov, 
kjer so se količine krepko po-
večale. »Ugotavljamo, da mor-
da tudi zaradi večjega obsega 
poštne prodaje z veliko emba-
laže,« je pojasnil. V letošnjem 
letu na tem področju načrtu-
jejo 372 tisoč evrov prihod-
kov. Janez Kozole je predsta-
vil poslovanje na področju 
gospodarskih javnih služb ko-
lektivne rabe (vzdrževanje ob-
činskih javnih cest, urejanje in 
čiščenje javnih površin, javna 
razsvetljava, izobešanje zastav 
in okraševanje v naseljih), za 
kar so lani porabili 298 tisoč 
evrov, v podobnem obsegu pa 

jih načrtujejo tudi letos.

Potrdili so tudi novo ceno soci-
alnovarstvene storitve pomoč 
na domu,  ki jo je ob koncu leta 
koristili 20 kostanjeviških ob-
čank in občanov, v celem letu 
pa 24. Cena storitve se ma-
lenkost zviša, uporabnike bo 
od 1. maja dalje ob 60-odsto-
tni občinski subvenciji stala 
8,61 evra na uro, ob nedeljah 
12,05 evra na uro in ob pra-
znikih 12,91 evra na uro. Vred-
nost točke za obračun občin-
skih taks so znižali za 1,1 %, 
kolikor je bila lanska inflaci-
ja v državi. Sprejeli so še 160 
tisoč evrov vreden letni pro-
gram kulture in 21 tisočakov 
vreden letni program športa 
v občini ter potrdili programa 
asfaltiranja občinskih maka-
damskih javnih poti in občin-
skih lokalnih cest. V prvega je 
vključenih osem poti, med ka-
terimi je najdaljša Dolšce–Ore-
hovec, v drugega pa pet odse-
kov, med katerimi je najdaljši 
in najdražji odsek od Kostanje-
vice do občinske meje v Karl-
čah, ki bo predvidoma stal več 
kot pol milijona evrov, zato si 
zanj obetajo tudi državno so-
financiranje.

O nekaterih poudarkih iz obse-
žnega poročila župana Ladka 
Petretiča o izvrševanju skle-
pov v času od zadnje seje pa v 
naslednji številki časopisa.
� Peter�Pavlovič

Omrežnina na računu občanov
KOSTANJEVICA NA KRKI – Občutno višji znesek na položnici za komunalne storitve, nekoliko dražja grob-
nina in pomoč na domu – to so odločitve s prve letošnje seje kostanjeviškega občinskega sveta, ki bodo naj-
bolj zanimale tamkajšnje občanke in občane, saj bosta imeli neposreden vpliv na njihove žepe.

Ker je Lamutov likovni salon, v katerem so doslej potekale 
seje�v�času�epidemije,�zaradi�poškodb�v�decembrskem�potresu�
zaprt,� je� tokratna� seja� potekala� v� razstavnih� prostorih�
Galerije� Božidar� Jakac.� V� ospredju� svetniki�Matjaž� Jakše,�
Anton�Jarkovič�in�Jože�Kržičnik.

BISTRICA OB SOTLI – Bistriški svetniki so se 22. aprila ses-
tali na 16. seji v tem mandatu. Seznanili so se z zaključnim 
računom proračuna 2020 in oceno varnostnih razmer v ob-
čini, podali soglasje k imenovanju direktorice ZD Šmarje pri 
Jelšah ter potrdili odpis dolga iz naslova najemnin za občin-
sko stanovanje.

V lanskem letu je bila realizacija na prihodkovni strani 100-od-
stotna, realiziranih je bilo približno 1,8 milijona evrov, največji 
delež so predstavljali davčni prihodki (več kot 1,4 milijona). Od-
hodki občinskega proračuna so znašali skoraj 1,8 milijona, kar 
predstavlja realizacijo v višini 74 %. Največji delež so predstav-
ljali stroški za investicije (skoraj 715 tisoč evrov), je navedla ob-
činska finančnica Lidija Centrih. Svetniki so potrdili sklep o 
odpisu dolga v višini skoraj 1300 evrov iz naslova zapadlih in 
neplačanih najemnin za stanovanje v lasti Občine Bistrica ob So-
tli, saj dolžnik, ki je do konca aprila 2019 bival v občinskem sta-
novanju, ni bil zaposlen in ni razpolagal z zadostnimi prihodki, 
posledično je bil ustavljen tudi sklep o izvršbi na plačo in dru-
ge denarne prejemke, ki ga je na predlog občine izdalo sodiš-
če. Svetniki so soglašali z imenovanjem Jasne Žerak za direk-
torico ZD Šmarje pri Jelšah še za naslednje mandatno obdobje 
do leta 2025. 
Varnostno situacijo na območju občine Bistrica ob Sotli policisti 
ocenjujejo kot dobro, piše v vsakoletnem poročilu o oceni var-
nosti v bistriški občini. Na področju kriminalitete beležijo padec 
kaznivih dejanj. Kršitve javnega reda in miru so v upadu, med-
tem ko so ostale kršitve s področja javne varnosti v porastu pred-
vsem na račun kršitev s področja zakona o nalezljivih boleznih 
(teh je bilo 19). Na področju prometne varnosti so lani obravna-
vali osem prometnih nesreč, razveseljujoče je, da ni bilo smrtnih 
žrtev, prav tako noben povzročitelj ni bil pod vplivom alkohola. 
Število ilegalnih prestopov državne meje je primerljivo z letom 
2019, obravnavali so devet ilegalnih prestopov meje, ki jo je pres-
topilo 69 oseb. Župan Franjo Debelak je še omenil, da so z na-
predkom gradnje večnamenskega doma v kraju več kot zadovolj-
ni, trenutno se zaključuje fasada in ureja tudi že okolica doma. 
Slovesno odprtje načrtujejo ob občinskem prazniku konec juni-
ja.  R. Retelj 

Varnost v bistriški občini dobra

Ponovni zagon v prvih dneh maja
KRŠKO – V jedrski elektrarni Krško se zaključuje redni eno-
mesečni remont, v okviru katerega bodo opravili okoli 40.000 
remontnih aktivnosti ter izvedli 13 večjih tehnoloških poso-
dobitev. »Številne obratovalne, vzdrževalne in projektne ak-
tivnosti letošnjega remonta potekajo skladno s časovnim na-
črtom. Ključna dela so opravljena; pregledi so pokazali dobro 
stanje opreme, zaključujejo se mnoge tehnološke posodobitve. 
Uspešno je končana tudi menjava goriva, sestavljena je sredica 
za 32. gorivni ciklus,« so za naš časopis sporočili iz elektrarne. 
Ponovni zagon oz. sinhronizacijo elektrarne z omrežjem načr-
tujejo v prvih dneh maja.  P. P.

Precejšnje znižanje cene 
pomoči na domu

Občinski svet je s potrditvi-
jo sklepa uskladil ceno social-
novarstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2021. 
Uporabniki te storitve bodo od 
1. maja dalje plačevali bistveno 
manj kot do zdaj. Nova cena za-
nje je namreč 5,62 evra, kar je 
za 1,32 evra oz. 23 % nižja od 
prejšnje. Uvodničarka Patricia 
Čular je spomnila, da so na za-
četku leta izvajalcu pomoči na 
domu, CSD Posavje – enoti Bre-
žice, predali v uporabo doda-
tna tri vozila, zaradi česar so 
jih na občini tako kot lani ob 
predaji prvih treh vozil prosili 
za novo kalkulacijo cene stori-
tve. Ugotovili so, da je prišlo do 
znižanja ekonomske cene (za 
2,2 % oz. 0,44 evra), ki po no-
vem znaša 19,97 evra. Na pod-
lagi rebalansa letošnjega pro-

Pomoč na domu odslej tudi ob vikendih
BREŽICE – Brežiški občinski svet je 19. aprila na 17. seji obravnaval tudi nekaj točk, ki bodo neposredno vplivale na občanke in občane oz. njihove življenjske 
stroške. Znatno se znižuje cena storitve pomoči na domu, sprememba bo tudi na položnicah za komunalo. Svetniki so bili seznanjeni tudi s poročilom Nadzorne-
ga odbora občine, ki pa ni ugotovil kakšnih posebnosti.

računa je povečana postavka 
pomoči na domu, in sicer za 
dodatnih 20 tisoč evrov. »Ob 
upoštevanju demografske sli-
ke in zavedanju, da si starejši 
želijo dlje časa bivati na domu 
ter da sami še vedno ne do-
segamo zadovoljivega števila 
uporabnikov storitve pomoči 
na domu, predlagamo za upo-
rabnika dodatno znižanje na 
račun povišanja deleža sofi-
nanciranja ekonomske cene 
za uporabnika, in sicer s tre-
nutno veljavnega 62,8-odsto-
tnega na 70-odstotni delež,« je 
pojasnila Čularjeva in dodala, 
da bodo s tem storitev še bolj 
približali uporabnikom, isto-
časno pa bosta po njenih be-
sedah cena storitve za uporab-
nika in delež sofinanciranja 
primerljiva sosednjim obči-
nam. Pomoč na domu bodo 
odslej izvajali tudi ob viken-
dih in praznikih, saj so potre-

be po tem vse večje. Svetniki 
so to namero pozdravili in iz-
razili željo, da bi se v prihod-
nje cena te storitve še dodatno 
znižala, saj je v nekaterih obči-
nah še nižja. 

NO ni zaznal 
omembe vrednih kršitev

Svetniki so prisluhnili vsakole-
tnemu poročilu o delu Nadzor-
nega odbora Občine Brežice, 
ki ga je predstavila predsedni-
ca NO Franja Žokalj. Slednja 
je poudarila, da so v lanskem 
epidemičnem letu opravili 
dva nadzora manj kot običaj-
no. Pregledali so poslovanje 
štirih KS (Cerklje ob Krki, Ka-
pele, Jesenice na Dolenjskem, 
Bizeljsko), dveh javnih zavo-
dov (Zavoda za šport Breži-
ce in Knjižnice Brežice) ter 
dveh vzgojno-izobraževalnih 
zavodov (OŠ Brežice in Vrtca 
Mavrica Brežice). Dejala je, da 
nikjer niso ugotovili omembe 
vrednih kršitev, razen pri do-
ločenih KS so zaznali, da letno 
poročilo še vedno ni sestavlje-
no tako, kot mora biti. Prejeli 
so eno prijavo, in sicer v zvezi 

nih zavodov doprineslo tudi 
to, da smo vztrajali, da vodstvo 
beleži vse nadzore, priporoči-
la pa tudi odpravo le-teh, saj 
so s tem seznanjeni tudi sve-
ti JZ,« je razložila Žokaljeva in 
še omenila, da nameravajo le-
tos izpeljati nadzor pri petih 
KS ter po dveh JZ in VIZ. 

Za nekatere položnice 
cenejše, za nekatere dražje

Na dnevnem redu seje je bilo 
tudi kar nekaj komunalnih 
točk. Direktorica JP Komuna-
la Brežice d.o.o. mag. Jadran-
ka Novoselc je razložila, da 
se cena javne infrastruktu-
re (pri odpadkih; pri odpad-
nih vodah je to omrežnina), 
ki je sestavljena iz najemnine 
za infrastrukturo in zavaro-
vanja, z nižanjem najemnine 
posledično tudi znižuje. Cena 
javne infrastrukture je zato 
nižja tako pri zbiranju določe-
nih vrst komunalnih odpad-
kov (stara cena: 0,0042 evra/
mesec, nova cena: 0,0029 
evra/mesec) kot tudi zbira-
nju bioloških odpadkov (sta-
ra: 0,0088 evra/mesec, nova: 

0,0049 evra/mesec). Znižu-
je se tudi cena zbiranja bio-
loških odpadkov (dosedanja: 
0,3195 evra/kg, nova: 0,1567 
evra/kg). Podobno je tudi pri 
omrežnini za čiščenje komu-
nalne odpadne vode in pa-
davinske vode z javnih povr-
šin (dosedanja omrežnina: 
1,1763 evra/DN 20 (notranji 
premer cevi 20 mm)/mesec, 
nova omrežnina: 0,8927 evra/
DN 20/mesec). Izpostavila je 
še spremembo tarifnega pra-
vilnika za obračun storitev ob-
vezne GJS ravnanja s komunal-
nimi odpadki. In kako bo vse 
to videti na položnici za komu-
nalo? Kot je povedala Novose-
lčeva, bo za štiričlansko druži-
no, ki doma nima zabojnika za 
bio odpadke, z mesecem ma-
jem položnica v povprečju niž-
ja za 2,4 evra, za štiričlansko 
družino, ki doma posebej zbi-
ra bio odpadke, pa se bo cena 
na položnici v povprečju dvig-
nila za slaba 2 evra. O letnem 
poročilu in poslovnem načrtu 
komunale kot tudi še o neka-
terih drugih sprejetih sklepih 
pa v naslednji številki.
 Rok Retelj

Franja�Žokalj
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Tako kot drugod po Sloveniji 
tudi v Posavju na mnogih kme-
tijah živi več generacij skupaj, 
kjer mlajši skrbijo za svoje star-
še in morda celo za stare star-
še, tako da bi bila uvedba oskr-
be drugih odraslih na kmetiji 
logična širitev dopolnilne de-
javnosti kmetij, a vprašanje je, 
ali so posavske kmetije prip-
ravljene na to. Z izbranimi so-
govorniki smo ugotavljali, kje 
so prednosti in kje so pomanj-
kljivosti, kakšna sistemska ure-
ditev bi bila potrebna.

Včasih je bila skrb za 
starejše avtomatska

»Kot nosilka kmetijske dejav-
nosti na majhni kmetiji sem 
se s to idejo že večkrat spog-
ledovala. Oskrba starejših 
na kmetiji je namreč z vidika 
oseb, ki so vse življenje živele 
na podeželju, v naravi, in so še 
zmožne manjših opravil, rabi-
jo pa zgolj dopolnilno oskrbo, 
nekako najbolj humano in že-
leno,« pravi Bernardka Zor-

ko iz Brezovske Gore. Nadalju-
je, da je število oskrbovank in 
oskrbovancev pogojeno tudi z 
velikostjo kmetije ter ustrezni-
mi kapacitetami, ob čemer je 
treba zagotoviti tudi ustrezne 
prostorske pogoje, kot je na 
primer dostopnost; osebe, ki 
bi delale s starejšimi, pa bi mo-
rale imeti tudi ustrezna znanja 
in usposobljenosti. »Nekoč se 
je sicer za starejše na večge-
neracijskih kmetijah avtomat-
sko skrbelo, za ta namen ni 
bilo potrebnih dodatnih znanj 
ter predpisanih prilagoditev 
prostora, za registrirano tovr-
stno dopolnilno dejavnost na 
kmetiji pa je zdaj to pogoj,« 
pojasnjuje sogovornica, ki iz-
haja iz lastne izkušnje, saj živi 
na kmetiji, kjer v skupnem go-
spodinjstvu živi več genera-
cij, a dodatnih kapacitet nima-
jo, ker gre za majhno kmetijo, 
na kateri se nihče ne preživlja 
zgolj s kmetijsko dejavnostjo. 
»Vezani smo na druge službe 
in tako ne moremo biti na raz-
polago starejšim doma,« opi-
suje domačijo, na kateri bi 
morali, če bi se odločili za do-
polnilno dejavnost socialnega 
varstva starejših, ustrezno pri-
lagoditi prostore, za kar bi pot-

rebovali dodatna investicijska 
sredstva, do katerih pa bi kot 
majhna kmetija težko prišli. 
»Seveda bi se morala iziti tudi 
ekonomika, zlasti za tistega, 
ki bi se zaradi oskrbe starej-
ših v celoti zaposlil na kmeti-
ji, obenem pa tudi zanj pred-
videti občasno razbremenitev, 
nadomeščanje ...« predstavi še 
dva pogoja, ki bi ju bilo treba 
izpolniti in zato bolj kot o regi-
straciji dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji za oskrbo starejših 
razmišlja o manjši samooskrb-
ni skupnosti vitalnih starejših 
– a ko bo napočil čas za to. »Op-
cija je tudi zadruga,« zaključi 
sogovornica.

Tržnim zakonitostim se ni 
možno izogniti

Karolina in Jožef Roštohar iz 
Selc nad Blanco vidita v dopol-
nilni dejavnosti oskrbe starej-
ših na kmetiji novo priložnost, 
a tudi veliko neznank. »Pode-
želje je polno naravnih dobrin 
in dobrot, ob katerih bi lahko 

starejši, ki so še opravilno spo-
sobni, preživljali prijetno je-
sen življenja. Izletniška kme-
tija, kakršna je naša, bi lahko 
sprejela določeno število sta-
rostnikov. Ti bi imeli na kme-
tiji svojo sobico, hrano, lahko 
bi se igrali z domačimi živalmi, 
hodili na sprehode v okolico, ki 
je naravno bogata, obiskovali 
bi jih svojci, kar bi jim dodatno 
polepšalo dan, in tako naprej. V 
tem ’koronačasu’ bi bilo takšno 
bivanje še posebej dobrodošlo. 
Seveda se trdim tržnim zako-
nitostim, ki vladajo v teh časih, 
tudi na kmetijah ni mogoče iz-
ogniti, zato se pojavlja vpraša-
nje financiranja takšne oblike 
varstva in skrbi za starejše. Če 
se postavimo v vlogo skrbni-
ka, je treba razmišljati o tem, 
da se boš lahko kot vsak zapo-
slen preživljal. To je treba razu-
meti, tukaj ne gre za to, da boš 
dobil en znesek, s katerim boš 
plačal prašek in hrano, gre za 
veliko več, vendar bi bilo to tre-
ba zakonsko urediti. Seveda je 
odločitev tudi v rokah mladih, 
bodočih prevzemnikov kmeti-
je, v najinem primeru sta to hči 
Darja in sin Aleksander,« po-
jasnjujeta zakonca Roštohar, ki 
razmišljata, kako bi ljudi obdr-

žali na podeželju, kjer je vedno 
več praznih hlevov in zarašče-
nih kmetijskih površin. Sama 
se ukvarjata s proizvodnjo su-
homesnatih izdelkov kot do-
polnilno dejavnostjo na kme-
tiji. »Pa ne mislite, da jo je bilo 
enostavno registrirati – pet let 
je trajalo, da nama je uspela re-
gistracija,« se spominja gospo-
dar domačije poznih devetde-
setih let 20. stoletja, ko mu je 
kot prvemu v Posavju uspela 
omenjena registracija dopol-
nilne dejavnosti. Zdaj, ko si je 
že dodobra utrl pot do kupcev, 
od slovenskega Primorja do 
Prekmurja, si želi spremeniti 
tržni tok. To pomeni, da si želi, 
da bi meščani, ljubitelji doma 
pripravljenih kakovostnih su-
homesnatih dobrot, prihaja-
li na podeželje in tako njemu 
ne bilo treba v zgodnjem jut-
ru odhajati na pot ter se vra-
čati v poznem večeru, čeprav: 
»Ni lepšega občutka, ko se pri-
pelješ zvečer domov s praznim 
zabojčkom mesnin.«

Alternativa bivanju v domu 
za ostarele?

Vodja Oddelka za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kmetij-
stvo in razvoj na Občini Breži-
ce Patricia Čular meni, da 
je prednost oskrbe starejših 
na kmetiji v obliki dnevnega 
varstva in/ali bivanja na njej 
naravno okolje in tudi mož-
nosti izvajanja različnih pro-
gramov, ki jih kmetija lahko po-
nudi starostnikom, poleg tega 
imajo kmetije urejeno tudi in-
frastrukturo. »Naj izpostavim, 
da je glavna prednost te oskr-
be, da lahko starostnik z življe-
njem na kmetiji ohranja svojo 
samostojnost in se vključuje, 
po lastni želji, v ponujene pro-
grame. Osebno verjamem, da je 
prehod v takšno obliko oskrbe 
za posameznika v jeseni življe-
nja manj stresen. Ta oblika vse-
kakor prispeva k zmanjševanju 
institucionalizacije starostni-
kov. Želim si, da bi bila name-
stitev starostnikov v domove 
upokojencev namenjena pred-
vsem tistim, ki niso več spo-
sobni samostojnega bivanja in 
ki glede na svoje zdravstveno 

ter fizično stanje potrebujejo 
hitro, neposredno oskrbo ter 
24-urni nadzor oziroma redno 
pomoč pri osebnih opravilih,« 
pojasnjuje ter dodaja, da zago-
varja podporo vseh dejavnosti, 
ki starejšim omogočajo kvalite-
tnejšo starost in bivanje v do-
mačem okolju. »Zavedam se, 
kako težko in stresno je slo-
vo za starostnika od lastnega 
doma, ki ga je gradil in v kate-
rem je bival vse svoje življenje, 
zato menim, da moramo zas-
ledovati možnost čim daljšega 
bivanja starejših v lastnih do-
movih. Tu bi izpostavila soci-
alnovarstveno storitev pomoč 
družini na domu, ki ji sledi-
jo dejavnosti oziroma storitve 
dnevnega varstva ter bivanja 
v manjših skupinah za osebe, 
ki so samostojno opravilne. Po 
tej poti gremo tudi v brežiški 
občini, saj smo ob investiciji 
v objekt bivšega doma upoko-
jencev glavnino teh prostorov 
namenili ravno tej ciljni sku-
pini oziroma za omenjeno de-
javnost. Veselim se otvoritve 
objekta, ki bo s svojim obrato-
vanjem pokazal tudi, kakšen je 
interes starejših, da svoje dol-
goletne domove zamenjajo z 
manjšimi stanovanjskimi eno-
tami,« zaključi razmišljanje Ču-
larjeva.

Bivši sekretar Skupnosti soci-
alnih zavodov Slovenije Jaka 
Bizjak je v eni izmed svojih iz-
jav pred tremi leti dejal: »Go-
tovo bomo morali v Sloveniji 
razmišljati o vmesnih oblikah 
bivanja starejših, saj ti pri nas 
pogosto živijo v prevelikih bi-
vališčih, so brez družbe in bi z 
malce pomoči ostali precej dlje 
samostojni. Kmetije so ena od 
možnosti, a moramo zagotovi-
ti celovit sistem, da bo ta staro-
stnikom na kmetijah, ko obne-
morejo, pomagal najti ustrezne 
storitve, a na kmetijah z dese-
timi stanovalci verjetno ne bo 
mogoče izvajati zahtevnej-
še zdravstvene nege.« Sedanji 
sekretar Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije Denis Sa-
hernik na vprašanje, ali je do-
polnilna dejavnost socialne-
ga varstva starejših na kmetiji 
morda neke vrste konkurenca 

institucionalnemu varstvu, od-
govarja: »Ne, te dejavnosti ne 
vidimo kot konkurenco – na-
sprotno, zagovarjamo sistem, 
v katerem bi si lahko vsak po-
sameznik izbral obliko pomoči, 
ki jo želi in potrebuje, pri tem 
pa zaradi izbire izvajalca ne bi 
bil diskriminiran. Možnost iz-
bire izvajalca moramo zagoto-
viti vsem, ne glede na njihovo 
premoženjsko stanje, kraj bi-
vanja ali druge okoliščine. Nu-
jen pogoj za to je seveda ra-
zvoj raznolikih oblik pomoči 
in oskrbe. Na kmetijah se de-
javnost dnevnih (brez nastani-
tve) ali celodnevnih (z nastani-
tvijo) oblik bivanja odraslih in 
starejših oseb, ki niso odvisne 
od tuje pomoči pri opravlja-
nju osnovnih dnevnih opravil, 
izvaja že kar nekaj časa. Seve-
da pa bivanje na kmetiji ni pri-
merno za vse starejše, zlasti za 
tiste, ki potrebujejo več pomo-
či ter zahtevnejšo zdravstveno 
nego ali pa si preprosto želijo 
pestrejše socialno življenje, ki 

ga lahko v večji meri zagota-
vljajo izvajalci institucionalne-
ga varstva.« 

Kakšni so pogoji za 
opravljanje socialnega 
varstva starejših?

Opravljanje dopolnilne dejav-
nosti socialnega varstva na 
kmetiji pomeni, da bi moral 
nosilec dejavnosti na kmetiji 
poskrbeti za bivanje – za ure-
jene enoposteljne ali dvopos-
teljne sobe,v katere bi smel la-
stnik kmetije sprejeti do šest 
oseb, v dnevne oblike bivanja 
odraslih in starejših pa naj-
več do 12 oseb. Poskrbljeno bi 
moralo biti tudi za čiščenja in 
vzdrževanja bivalnega pros-
tora ter za družabništvo, tudi 
z vključevanjem v življenjski 
ritem kmetije kot celote, kot 
neke vrste sožitja generacij z 
bivanjem na podeželju (vse os-
tale potrebe, pri katerih bi bilo 
treba nuditi nego in pomoč pri 
življenjskih opravilih na kme-
tiji ne bi bile dopustne). Nosi-
lec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji bi moral poleg splošnih 
pogojev izpolnjevati še določe-
ne posebne pogoje – poskrbeti 
bi moral za hrano, ki bi vsaj v 
50 odstotkih vrednosti priha-

jala s slovenskih kmetij in od 
tega bi moral pridelati oz. pre-
delati 30 odstotkov hrane na 
lastni kmetiji, na kateri bi se 
izvajala dopolnilna dejavnost 
socialnega varstva ... Kmetij-
sko gospodarska zbornica Slo-
venije priporoča kmetijam, ki 
se bodo odločile za opravljanje 
dopolnile dejavnosti socialne-
ga varstva starejših, v okvi-
ru katere poteka do oktobra 
2022 pilotni projekt, da si iz-
delajo izjavo z oceno tveganja. 
Treba bo tudi voditi evidenco 
o prisotnost in odsotnosti ter o 
razlogih za odsotnost o vseh, ki 
bodo vključeni v storitev soci-
alnega varstva na kmetiji.

Potrebe po socialni oskrbi 
starejših se bodo z leti 
povečevale

Smo starajoča se družba in 
potrebe po socialni oskrbi sta-
rejših se bodo z leti povečeva-
le, zato so izzivi na področju 
dolgotrajne oskrbe starejših 

vse bolj aktualni. Poleg ome-
njene možnosti bivanja starej-
ših na kmetiji je mogoča tudi 
namestitev starejše osebe v 
drugi družini. »S takšnim na-
činom socialnega varstva je 
mogoče nadomestiti, dopolni-
ti ali zagotoviti funkcijo doma 
ali lastne družine,« meni va-
ruh človekovih pravic Peter 
Svetina, ki dodaja, da je prav, 
da imajo državljanke in drža-
vljani, ki potrebujejo socialno 
varstvo, možnost izbire, kje 
oziroma kako bodo prežive-
li starost. 

Ob vsem naštetem je vedno 
bolj pereč problem starajoče 
se družbe visok delež bolnikov 
z demenco. Najhitreje se pove-
čuje starostna skupina nad 80 
let, v kateri za demenco zbo-
li kar od 30 do 45 % popula-
cije, zato Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti v skladu z no-
vim Nacionalnim programom 
socialnega varstva išče mož-
nosti hitrejše širitve socialno-
varstvenih storitev v domačem 
okolju in za razvoj novih sto-
ritev, ki bodo prilagojene tudi 
osebam z demenco in njihovim 
svojcem. 
 Smilja Radi

Oskrba starejših na kmetiji je nova priložnost, 
a zaenkrat še z veliko neznankami
POSAVJE – Pokrajina v spodnjem toku Save ohranja podeželsko poselitev in nekateri lastniki kmetij razmišljajo o dodatni dopolnilni dejavnosti oskrbe starejših 
v obliki celodnevnega bivanja do šest oseb v enoposteljnih ali dvoposteljnih sobah ter dnevnem varstvu do 12 oseb. Takšna oblika namestitve bi bila namenjena 
starejšim osebam, ki pri opravljanju osnovnih opravil niso odvisne od tuje pomoči. 

Dopolnilna�dejavnost�socialnega�varstva�na�kmetiji�bi�med�
drugim�omogočala�oživitev�podeželja.

Sušilnica�domače�koruze,�ki�so�jo�v�jeseni�ročno�zličkali.�Pri�
ličkanju,�jesenskem�kmečkem�opravilu,�bi�lahko�sodelovali�
starostniki,�ki�bi�bivali�na�kmetiji.

Na�kmetiji�Roštohar�imajo�prijazne�ponije,�ki�jim�gospodar�
zaradi�dolge�grive�pravi,�da�so�'Bitelsi'.��
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OPITI ZA VOLANOM IN ’BALANCO’ – Brežiški policisti so 
15. 4. pri Velikih Malencah zaradi nezanesljive vožnje ustavili 
51-letnega voznika Opel Astre, ki je vozil brez veljavnega vo-
zniškega dovoljenja, saj so mu tega zaradi predhodnih kršitev 
že odvzeli. Poleg tega je alkotest pokazal, da moški sodi vse 
prej kot za volan, saj je napihal kar 1,4 mg alkohola ali kar 2,8 
promila. Krški policisti so 21. 4. po prejetem obvestilu, da vo-
znik osebnega vozila z objestno in nevarno vožnjo ogroža dru-
ge udeležence v prometu, tega na podlagi opisa izsledili v Kr-
škem in s preizkusom alkoholiziranosti ugotovili, da je 31-letni 
voznik opit, saj je napihal 0,41 mg alkohola. 

25. 4. so policisti iz bolnišnice prejeli obvestilo, da se pri njih 
nahaja lažje poškodovan 52-letni moški, ki naj bi pred tem pa-
del s kolesom v Malem Mraševem. Kot so ugotovili, je kolesar 
vozil preblizu roba vozišča, kjer je očitno na bankini izgubil 
oblast nad kolesom in padel. K njegovem ravnotežju je uteg-
nil prispevati tudi zaužit alkohol, saj je imel v litru izdihanega 
zraka 0,58 mg alkohola. Istega dne zvečer je pri Gornjem Pi-
javškem 53-letna voznica povzročila prometno nesrečo, saj je 
iz neznanega vzroka ustavila vozilo v nepreglednem delu ces-
te, zaradi česar je vanj trčil 41-letni voznik, ki se vozilu ni mo-
gel izogniti. Voznica, ki je kazala očitne znake opitosti, je pre-
izkus odklonila, zaradi njenega nedostojnega obnašanja med 
izvajanjem uradnega postopka pa so ji nadeli lisice in jo od-
peljali na prenočevanje v za treznjenje namenjene prostore.  

TATVINE OD VRTNEGA ORODJA DO KOLESA – 19. 4. so po-
licisti v krškem trgovskem centru prestregli mladoletni tatici, 
ki sta imeli pri sebi več novih artiklov, za katere nista imeli ra-
čuna, niti njihov nakup ni bil zabeležen v blagajnah treh pro-
dajaln. Mladoletnici so odpeljali na policijsko postajo, kamor 
so poklicali tudi njune starše. V Otavniku je med 22. in 24. 4. 
neznanec z dvorišča počitniške hiše odnesel vrtno orodje in 
kovinske žlebove, medtem ko so bili s strehe objekta oško-
dovanca s Čateža ob Savi v zadnjem mesecu sneti in odtuje-
ni bakreni žlebovi in cevi v vrednosti okoli 2.000 €. Krajanka 
Drnovega je 19. 4. obvestila policiste, da ji je z dvorišča hiše 
nekdo odpeljal kolo. Slednjega je hitro dobila nazaj, saj so po-
licisti ugotovili, da gre za isto kolo, ki so ga zaradi suma, da je 
ukradeno, pred tem zasegli 21-letnemu osumljencu iz Krške-
ga.� Zbrala:�B.�M.

Boris Kuzmin, Brežice: Na predvečer prazni-
ka dela bomo že tradicionalno pri etnografski 
zbirki Marije Sušnik v Vitni vasi zakurili kres in 
se v prijateljskem krogu malce poveselili, vse v 
mejah dovoljenega. Sicer sem se v preteklosti 
enajstkrat zapored udeležil gorskega teka na Li-
sco, ko je bil ta še 1. maja. Pogrešam vsakoletno 

srečanje na Šentvidu, kjer smo včasih tudi šotorili.

Nina Škoberne, Krško: Prvomajske praznike 
bomo praznovali samo v krogu družine, sicer 
smo praviloma za prvi maj opravili tudi pohod 
na Lisco. A odkar imava otroke, se držimo pred-
vsem doma, v tem času pa še sploh. Sama pri-
hajam sicer iz Brestanice, kjer smo imeli za 1. 
maj vedno povorko, odkar sem v Krškem, pa te 

ni in to tradicijo res nekoliko pogrešam.

Saša Šibilja, Sevnica: Čas okoli prvomajskih 
praznikov ponavadi preživljam v družinskem 
krogu. Običajno pripravimo piknik in tudi manj-
ši kres, ki ga prižgemo na predvečer delavskega 
praznika. Udeleževala sem se tudi kresovanja v 
Boštanju, dokler so ga pripravljali. Letos bom 
šla, tako kot vsa leta doslej, prvega maja na Li-

sco, vendar v ožjem krogu prijateljev, ker je to tradicija.

Marisa Lupšina, Krško: Seveda pogrešam tra-
dicionalne prvomajske prireditve, npr. kresova-
nje na Trški gori, pohode in podobno, lepo se je 
na ta dan družiti s prijatelji. Ampak tudi brez 
tega bomo praznovali, z možem bova šla najprej 
na pohod, to je pri nas obvezno, nato pa bomo 
imeli doma piknik. Sicer pa je prvi maj še ved-

no pomemben praznik in ga vedno obeležimo. 

Kako boste praznovali 1. maj?
Prvi maj bo še drugo leto zapored minil brez velikih jav-
nih prireditev, od kresovanj in prvomajskih zborovanj do 
pohodov. Pogrešate tradicionalne prvomajske prireditve 
v naših krajih? Boste praznik dela kljub temu praznova-
li in na kakšen način?

anketa

Pa začniva najin pogovor s 
tem, kako vas je, Celjana, pot 
zanesla v Krško?
Pred skoraj 40 leti, leta 1982, 
so na Senovem iskali učite-
lja za tedaj novoustanovlje-
no folklorno skupino. Ker 
je bil moj učitelj v Celju zelo 
zaseden, mi je kot vaditelju 
folklorne skupine, tedaj sem 
poučeval že v Celju in Laškem, 
predlagal, da prevzamem še 
senovsko skupino. Bil sem 
mlad in željan novih izzivov, 
četudi logistično ni bilo ravno 
lahko izvedljivo, saj sem imel 
v Celju službo, doma pa mlado 
družino, saj je prvorojeni sin 
tedaj štel šele tri mesece.
Na Senovo me vežejo lepimi 
spomini, saj sem prišel v zelo 
dobro, pozitivno in dela in ple-
sa željno sredino. Že medtem 
ko sem deloval na Senovem 
kot mentor in koreograf, sem 
z dekleti iz folklorne skupine 
začel razvijati tudi moderne 
tekmovalne plese. Najprej je 
bila to v letih 1984/1985 ples-
na skupina Ritem, ki je kmalu 
začela tudi z nastopi, iz tega je 
bila v okviru Literarnega klu-
ba Luna formirana plesna 
skupina Luna in zatem Studio 
Videm kot predhodnik Luk-
ca (plesni klub, op. p.). Tedaj 
sem pridobil že status samo-
stojnega kulturnega delavca 
in po treh letih vožnje iz Celja 
na Senovo in Krško sem pus-
til službo, saj je bilo aktivnosti 
vedno več, poleg vaj tudi vse 
pogostejši nastopi in gostova-
nja doma in v tujini s folklorno 
skupino, s skupino za sodob-
ni ples pa smo začeli nastopa-
ti po različnih odrih in prizori-
ščih. Hkrati, kajti zgolj od tega 
se ni dalo živeti, sem začel po-
učevati tudi folklorne plese po 
šolah, z ženo Zorko in sinom 
pa smo se leta 1987 preselili 
na Senovo. Zorka se je sicer še 
pol leta vozila v službo v Celje, 
nakar se je uspela zaposliti na 
Rudniku Senovo. Leta 1990, 
ko sem ustanovil plesni klub 
kot predhodnico v letu 1995 
ustanovljenega Plesnega klu-
ba Lukec, smo se preselili s Se-
novega v Krško, leto pred tem 
pa sem prenehal aktivno delo-
vati v senovski folklorni sku-
pini.

Veljate za začetnika orga-
nizirane plesne dejavnosti 
v Posavju, kako je bil tedaj 
ples sprejet v tem okolju?
Moram reči, da je bilo do tedaj 
Posavje siva lisa na zemljevidu 
Plesne zveze Slovenije in da 
se je to toliko bolj čutilo tudi 
v samem okolju, saj je ples-
na dejavnost tedaj predsta-
vljala pravcati ’bum’. Že sredi 
osemdesetih let smo izvaja-
li  samostojne plesne priredi-
tve na odru krškega kulturne-
ga doma, na katere še zdaleč ni 
uspelo vsakomur priti, po šo-
lah pa sem poučeval tudi po 
1500 učencev. In ker sem mo-
ral preživeti, sem poleg folklo-

re izven regije poučeval tudi 
standardne (ST) in latinskoa-
meriške (LA) plese.

S plesom ste se srečali že v 
Celju.
Želja in občutek za gibanje sta 
mi bila očitno prirojena in se 
po mojih žilah očitno še ved-
no pretaka makedonski tem-
perament. Po mami sem na-
mreč Makedonec, tudi rodil 

sem se v Kičevem in se pri pe-
tih letih z družino, oče je bil 
namreč 'vojno lice', preselil v 
Celje. Že kot otrok sem imel 
rad vse športe, še posebej me 
je navduševala gimnastika, 
eno obdobje celo balet. Kot 
mladinec sem začel obiskovati 
plesno šolo in pričel s trenira-
njem ST in LA plesov, vzpored-
no pa sem se leta 1974 vpisal 
tudi v Folklorno skupino Celje, 
pri kateri sem plesal kar 13 let 
in sočasno v njej opravljal raz-
lične funkcije, od podpredse-
dnika do organizacijskega se-
kretarja. Za mentorja plesov 
sem se uril pri več priznanih 
učiteljih od Maribora do Lju-
bljane, predvsem lahko zase 
rečem, da so mi bili najbliže in 
da sem bil najbolj podkovan v 
ST plesih. Tudi potem, ko sem 
začel leta 1990 trenirati prve 
plesne pare, sem se redno 
udeleževal usposabljanj in se-
minarjev, že pred tem usposa-
bljanj iz sodobnih tehnik prek 
poletnih plesnih šol in delav-
nic, na katere sem vselej pe-
ljal tudi plesalke. Nikoli nisem 
skrbel samo za svojo rast, tem-
več tudi za plesalke, ki so izka-
zale interes, da si želijo napre-
dovati ali tudi same poučevati.  

Katerih uspehov, ki ste jih 
dosegli na plesnem podro-
čju s PK Lukec, se najra-
je spominjate oz. bi jih iz-
postavili?
V bistvu so mi najbolj lju-

bi osvojeni naslovi evropskih 
prvakov, enkrat smo osvoji-
li tudi naslov svetovnih prva-
kov. Vsekakor so se me moč-
no dotaknili vsi finalni nastopi 
na evropskih in svetovnih pr-
venstvih, saj so naše plesalke, 
plesalci in skupine na držav-
nih in mednarodnih tekmova-
njih osvojili okoli 700 medalj. 
Pri tem so mi bili vselej ne-
popisni občutki, ko sem slišal 

našim plesalcem v čast igrati 
slovensko himno. Rad se spo-
minjam tudi različnih plesnih 
festivalov, ki so zgodba zase, 
ki smo jo spoznali in dožive-
li v treh tednih v Ameriki leta 
2010, zato smo festivale zače-
li prirejati tudi sami in se jih 
še številčneje  udeleževati po 
Evropi. Pri tem gre v bistvu za 
plesno druženje, na katerem 
na manj vsiljiv in stresen na-
čin dobi plesalec občutek, ko-
liko je vreden njegov nastop in 
kaj mora še popraviti.

Iz ST in LA plesov, s kateri-
mi ste zaorali ledino na tem 
področju, ste razširili ples 
še na step, hip hop in ostale 
sodobne plese. Kje ste danes 
najmočnejši?
Žal smo danes glede na situ-
acijo, v kateri se nahajamo, 
nekoliko v upadu. Tudi obisk 
je manjši, v preteklih letih pa 
smo bili res najmočnejši v ste-
pu, pri čemer nismo prevla-
dovali le na slovenski sceni, 
temveč tudi v mednarodnem 
merilu. V zadnjem obdobju 
smo močni tudi v hip hopu, 
predvsem na festivalih, dob-
re  posameznike imamo tudi v 
jazz baletu in modernu, neko-
liko manj v show danceu. Ste-
pa na žalost nimamo več, ker 
so najboljši plesalci odšli na 
študij, nekateri so si ustvarili 
družine, drugi so se posvetili 
delovnemu področju, pa tudi 
sinova, Sebastijan in Luka, sta 

prenehala s tekmovalno kari-
ero. 

A bi lahko okvirno strnili 
številko, koliko mladih je šlo 
skozi vaš klub, ne nazadnje 
tudi starejših, saj imate tudi 
plesne skupine za odrasle?
Trenutno imamo samostojno 
organizirane tri klube, in sicer 
v Krškem, Brežicah in Sevni-
ci. V zadnjem obdobju je vanje 
včlanjenih okoli 800 plesalk 
in plesalcev, v času plesne ek-
spanzije je bilo teh tudi več kot 
1500. Pavšalno bi dejal, da se 
je v skoraj 40 letih, v letu 2022 
bomo dopolnili ta okrogli ju-
bilej, pri nas in z nami plesalo 
prek 50.000 posameznikov, od 
predšolske dobe dalje.   

Vaše delovanje ste z leti raz-
širili na celo Posavje, spod-
budili nastajanje novih 
plesnih društev, ples se po-
učuje tudi v glasbeni šoli ... 
Menite, da smo v plesnem 
smislu dobro razvita regija? 
Absolutno smo plesna regija. 
Že ob prihodu na Senovo sem 
takoj začutil, da me je pot za-
nesla v neko skupnost ne le 
dobrih ljudi, temveč kar v ne-
kakšen ritmični center glasbe-
nikov, pevcev, plesalcev.

Po vaših stopinjah sta šla 
tudi sinova Sebastijan in 
Luka ...
Tudi njima je bil ples tako re-
koč položen v zibelko, četu-
di sta si karakterno različna. 
Predvsem to velja za Sebastija-
na, ki je že pri 20 letih vodil te-
čaje, me nadomeščal oziroma 
se je že med študijem odločil, 
da bo ples tisti, ki se mu bo po-
klicno posvetil. Mlajši Luka je 
imel v primerjavi z njim različ-
ne preokupacije, se preizkusil 
v različnih športih in delova-
njih, od plavanja do gasilstva, 
zatem pa se je po obdobju mla-
dostnega raziskovanja ponov-
no predal plesu. 

Klubske prostore ste večkrat 
selili, prizadevali ste si za iz-
gradnjo oz. ureditev plesne 
dvorane, a do tega zaenkrat 
ni prišlo ... Kako ocenjujete 
občinsko politiko na podro-
čju športa?
Če je do sedaj beseda tek-
la pretežno o blišču, lahko na 
tem področju, žal, govorim o 
bedi plesa oziroma odnosu do 
njega s strani krških vodstve-
nih struktur tako v preteklosti 
kot danes, saj te že desetletja 
izkazujejo neargumentiran ne-
posluh za to področje. Že v ob-
dobju, ko smo imeli vadbene 
prostore v nekdanjih barakah 
pri videmski tržnici, tam smo 
bili kar 25 let, smo dosegali za-
vidljive rezultate v evropskem 
in svetovnem merilu, pa se ni 
nič premaknilo ali je bila bolj 
kot ne zaznana moralna nak-
lonjenost le pri posameznikih 
na občini, a ti niso imeli neke 
odločevalske moči. Kar pa se 

Dušan Vodlan, plesni učitelj: 

Zame je ples predvsem umetnost
KRŠKO – Pred slabimi 40 leti je v naše kraje priseljeni plesalec, koreograf in mentor plesa Dušan Vodlan 
zaoral ledino organizirane plesne dejavnosti v Posavju. Danes, pri 66 letih, pravi, da če bi se povrnil na za-
četek, bi si prav tako želel odplesati življenje. Ker je ples umetnost! Ker ga izpopolnjuje.

Dušan�Vodlan
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ožjega vodstva občine tiče, pa 
je poraz, ne najdem drugih be-
sed. Bolje bi bilo, da o tem ne 
bi govoril, ker se mi bo vsaka 
beseda kot bumerang vrnila, 
po drugi strani pa niti ne gre 
za ne vem kakšno skrivnost, 
saj to vedo že generacije star-
šev otrok, ki so bili vključeni 
v plesno dejavnost. Še danes 
se v matični občini, v primer-
javi z občinama Brežice in Sev-
nica, kjer izkazujejo popolno-
ma drugačno razumevanje in 
podporo naši dejavnosti, bije-
mo kot z mlini na veter, že pri 
tem, da nam kratijo pravice oz. 
upravičenost do sredstev pri 
razpisih. Pa da ne bo izzvene-
lo kot pretiravanje, še zdaleč 
nismo edini osmoljenci. Krška 
občinska politika na področju 
športa, razen do posameznih 
klubov, je slaba. Če omenim le 
nogomet: krškemu klubu, ker 
ima pač dobre ’botre’, ni bilo 
treba na področju vzpostav-
ljanja športne infrastrukture 
nič vložiti, od ureditve igrišč 
do garderob idr., mi moramo 
vložiti vse. Samo v ureditev 
prostorov, kjer smo že nekaj 
zadnjih let, smo vložili 30.000 
evrov, pa občina ni primak-
nila niti evra. Zdaj kupujemo 
prostore v Brežicah in verja-
mem, da nam bo vodstvo tam-
kajšnje občine, tako kot nam 
je v vseh letih do sedaj, priš-
lo naproti. To je tudi razlog, 
da v Krškem niti ne prirejam 
več tekmovanj. Nam ni treba 
kupovati plesalcev, da bi z nji-
mi zablesteli na slovenskem 
nebu, plesalci iz tega okolja 
so zaslužni, da se je ime drža-

ve in v primerjavi z mnogimi 
mesti majhnega Krškega sliša-
lo doma in v tujini. Pa naj bo 
dovolj o tem.

Za ples velja, da je 'mejno' 
področje med umetnostjo 
in športom, na kakšen na-
čin ga doživljate vi?
Zame je ples umetnost. Pred-
vsem umetnost. In vsi plesalci, 
če želijo dobro plesati, ga mo-
rajo kot takšnega doživljati. 
Ples je šport samo v toliko, ker 
gre za  tekmovalno panogo, 
vse ostalo je umetnost. Da bi 
se ga kot takšnega tudi  okva-
lificiralo, da mora biti pouda-
rek pri plesu vselej na ume-
tniškem vtisu, sem se vrsto 
let neuspešno boril na Plesni 
zvezi Slovenije, zato sem lani 
ustanovil Umetniško plesno 
združenje Slovenije (UPZS). 
Če nam bodo omogočale raz-
mere, nameravamo v Brežicah 
izvesti letos poleti tudi že prvo 
državno prvenstvo. 

Če se še nekoliko zadrži-
mo pri tem, saj smo v pre-
teklih mesecih na to temo 
zasledili kar nekaj časopi-
snih in spletnih zapisov, gre 
v bistvu za paralelno zdru-
ženje Plesni zvezi Slovenije 
(PZS), ki seveda vam ostro 
nasprotuje.
Mi zagovarjamo stališče 
WADF (Svetovna umetniška 
plesna zveza), da je pri plesu 
najpomembnejši faktor ume-
tniški vtis in tehnika, medtem 
kot je pri WDSF (Svetovna 
zveza športnega plesa), ka-
tere članica je PZS, poudarek 

na plesu kot športni panogi. 
Pri drsanju na ledu je ocenje-
vanje razdeljeno že na tiso-
činke, vsak zase se ocenjuje-
ta umetniški vtis in tehnika, 
pri nas pa se še vedno plesni 
nastop ocenjuje z ocenami od 
1 do 6. Sicer tudi na WDSF že 
izvajajo ocenjevanje na način, 
da črtajo najboljšo in najslab-
šo oceno, PZS pa to še odkla-
nja. Očitno tudi zaradi tega, 
ker so nekateri trenerji po 
klubih tudi sodniki, ki zatem 
na takšen način lahko preferi-
rajo tekmovalce iz svojih klu-
bov. Mi menimo, da mora biti 
sodnik nepristranski, zato si 
bomo prizadevali, da bodo na 
naših tekmovanjih, če bo mo-
goče, vsekakor pa mednaro-
dnega ranga, sodili izključno 
sodniki iz tujine. Prednost na-
šega združenja bo tudi v tem, 
da sodelovanje na tekmah 
ne bo pogojeno s članstvom 
v klubih ali v našem združe-
nju, temveč se bo lahko prija-
vil nanj prav vsak, razlika bo 
le v prijavnini na tekmovanje. 
Sicer sem tudi sam že tri leta 
sodnik pri WADF, zadnje leto 
predvsem on-line sodnik na 
mednarodnih festivalih.

Že dobro leto smo v prime-
žu epidemije, kako se to od-
raža pri vas?
Če je epidemija, pomeni, da je 
epidemija za vse, pri nas pa se 
gremo to, da eni lahko, dru-
gi ne. Mi ne smemo imeti tre-
ningov, krčiti moramo višino 
ur, dolgov imamo na ta račun 
že toliko, da moramo zmanjša-
ti urno postavko, da bomo v je-

seni, vsaj upam, lahko normal-
no spet zaživeli. Tudi plesalci 
niso več kondicijsko priprav-
ljeni, nekateri so se na račun 
tega, ker ni treningov dvakrat 
do trikrat na teden, boljši ple-
salci trenirajo tudi večkrat, v 
tem času tudi poredili, kondi-
cijska pripravljenost je upa-
dla. Po drugi strani smo pri-
ča temu, da podjetja ves čas 
delujejo, veliko samostojnih 
podjetnikov pa ne sme. Že 
celo leto smo priča sprejema-
nju ukrepov z danes na jutri 
ter brez repa in glave, skrega-
nih z zdravo pametjo. Mi smo 
treninge skušali izvajati preko 
Zooma, a pri mlajših katego-
rijah to ni uspelo, starejši pa 
so izvajali treninge tudi na ta 
način. Vsekakor bo to obdob-
je pustilo dolgoročne posle-
dice. Predvsem pri otrocih, ki 
postajajo vse bolj asocialni, v 
prisilno osamitev so potisnje-
ni starejši, katerim se že po 
naravnih zakonitostih zožu-
je krog znancev in prijateljev, 
srednje generacije, bi rekel 
temu, pa bolj kot ne vegeti-
rajo v neki zatečeni situaciji 
in negotovosti. Predvsem na 
račun vlade, ki ne zna komu-
nicirati z državljani in to na-
domešča z represijo kot naj-
močnejšim orožjem, ne pa da 
bi se pri tem zgledovala po dr-
žavah, ki so uspešne pri tem, 
denimo Novi Zelandiji in še 
nekaj drugih.

Pred leti ste se, tudi tekmo-
valno, ukvarjali s kolesar-
stvom. V Sloveniji je zdaj 
zaradi izjemnih uspehov 

�
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KRŠKO – 6. maja je pred članicami in člani krškega občin-
skega sveta 22. redna seja, do konca mandata v prihodnjem 
letu pa jih bodo predvidoma opravili še nekaj več kot deset, 
saj posamezna sestava občinskega sveta opravi v štiriletnem 
mandatu med 35 in 40 rednih sej ter po okoli deset kore-
spondenčnih in izrednih sej. 

Na tokratno sejo je sklicatelj, župan občine mag. Miran Stanko, 
uvrstil 18 točk dnevnega reda. V prvem delu seje se bodo svetni-
ki seznanili s poročili o lanskoletnem delu družb Rudar Senovo, 
Ansat-Telemach in Agro Posavje, pri zadnjih dveh tudi s progra-
moma dela za letošnje leto. Med obravnavanimi točkami bo imel 
največjo težo sprejem mnenja Občine Krško k osnutku nove po-
krajinske zakonodaje, saj občina na podlagi svetniških pripomb 
zavrača predlog, po katerem bi bila posavska regija združena z 
zasavsko oz. vztraja na stališču, da mora biti tudi v prihodnje 
Posavje samostojna regija. 
Ker se bo v juniju zvrstil občinski praznik, bodo svetniki potr-
jevali predlagane prejemnike občinskih priznanj, in sicer je za 
prejemnika velikega znaka Občine Krško predlagana družba Ke-
mokovina, za prejemnike znaka Občine Mirjana Marinčič, Jože 
Kodela in Branko Strgar, za priznanje pa Helena Španovič. Po-
leg tega bo podeljenih še 12 jubilejnih priznanj. V drugem delu 
seje bodo svetniki prejeli v potrditev tudi več sklepov o dodelitvi 
dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 ravnateljem 
šol, vrtca ter direktoricam javnih zavodov. Večina nagrad, ki jih 
bodo ti prejeli, se zneskovno giblje v razponu med dobrimi 800 
in 980 evri (bruto). V zadnjem delu seje bodo obravnavali pred-
log programa vzdrževanja namakalnega sistema Kalce–Naklo za 
leto 2021 in sklep o višini nadomestila za kritje stroškov njego-
vega delovanja in vzdrževanja ter odloke, ki se nanašajo na delo-
vanje lokalnih gospodarskih javnih služb, ravnanje s komunalni-
mi odpadki ter plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Med 
točkami, vrednih pozornosti, je tudi obravnava osnutka pravil-
nika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov rom-
ske skupnosti na območju občine.
 Bojana Mavsar

Uradno proti združitvi z Zasavjem

slovenskih kolesarjev pravi 
kolesarski bum, ali sami še 
kaj sedete na kolo? V čem vi-
dite še izziv?
Zadnjih pet, šest let se manj 
angažiram, ker imam druge 
prioritete. Zase lahko rečem, 
da česar koli sem se v življenju 
lotil, da sem se tistemu posve-
til v celoti, zadnja leta temu, 
kako narediti plesno združe-
nje po meri in v zadovoljstvo 
plesalcev, ki bo enakovredna 
alternativa PZS. Četudi sem 
se upokojil, sem še vedno pri-
soten v klubu kot športni di-
rektor, Sebastijan je strokovni 
vodja programov, Luka tre-
ner, ob njem imamo v klubu 

še osem trenerjev. Kolo sem 
bolj kot ne nadomestil z ves-
po, s katero sem se lani pope-
ljal po Sloveniji in v tem času 
je v meni dokončno dozorela 
želja, da ustanovim umetniško 
plesno združenje. Pri nas bi 
rad uvedel še plese, ki še niso 
toliko razširjeni, denimo ca-
ribbean, merengue, salsa, ba-
chata idr. Tu še vidim izzive, 
pa v potovanjih v kakšne ek-
sotične dežele in pri svoji dru-
žini, ki mi je bila vselej, tako 
pri vzponih kot padcih, naj-
močnejša in najpomembnejša 
opora v življenju.

 Bojana Mavsar

V občini Brežice je bilo število 
oseb z aktivno okužbo že sko-
raj 160, posledično je od vseh 
posavskih občin glede okuže-
nosti najbolj temno obarvana, 
višjo okuženost od slovenske-
ga povprečja ima tudi sevniš-
ka občina, kjer je bilo kak dan 
tudi čez 100 okuženih, nižjo pa 
imajo v kostanjeviški, radeški, 
krški in zlasti v bistriški. Tudi 
regijski podatki so pri nas nad-
povprečni, tako glede 14-dnev-
ne incidence okuženih na 100 
tisoč prebivalcev kot tudi 
7-dnevnega povprečja novih 
okužb, kjer smo se dvignili z 
dna regijske lestvice in smo 
na 5. (incidenca) oz. na 4. mes-
tu (povprečje okužb) med 12 
statističnimi regijami. Poste-
lje na brežiškem covid oddel-
ku so tako rekoč vse zasedene, 
saj nam je direktorica SB Bre-
žice Anica Hribar povedala, da 
je 25 postelj zgornja meja, ki jo 
zagotavljajo za zdravljenje teh 
bolnikov v tretjem valu epide-
mije. »Ko so bile v bolnišnici 
zasedene vse postelje, smo ne-
kaj bolnikov – takšnih preme-
stitev je bilo 5 – na zdravljenje 
iz Urgentnega centra premesti-
li v druge bolnišnice v Sloveniji, 
kjer so imeli na voljo proste ka-
pacitete,« je dejala in še ome-
nila, da tako kot v drugem valu 
tudi v tretjem v okviru inten-

V Posavju cepljena slaba petina
POSAVJE – Kljub izboljšanju podatkov v državi epidemija v Posavju tudi v drugi polovici aprila še ni pojenja-
la, število okuženih se je celo še zviševalo, najbolj v brežiški občini. Vmes se je spet spremenila strategija cep-
ljenja, tako da zdaj že lahko cepijo starejše od 50 let, cepljeni so bili ali še bodo tudi zainteresirani maturanti.

zivne terapije izvajajo neinva-
zivno ventilacijo, če pa bolnik 
potrebuje invazivno ventila-
cijo, ga premestijo v SB Novo 
mesto, UKC Ljubljana ali Kli-
niko Golnik. Takšni primeri so 
bili doslej trije. Povprečna sta-
rost bolnikov na covid oddel-
ku je 72 let, povprečna starost 
devetih umrlih bolnikov s co-
vidom-19 v brežiški bolnišnici 
pa je enaka kot v drugem valu, 
in sicer 85 let, je še navedla 
Hribarjeva.

Največ cepljenih v radeški, 
najmanj v bistriški občini

V Sloveniji je bilo doslej s pr-
vim odmerkom proti covi-
du-19 cepljenih nekaj več kot 
410 tisoč ljudi oz. slaba peti-
na prebivalstva, z drugim od-
merkom pa nekaj več kot 175 
tisoč ljudi. V Posavski regiji je 
bilo enkrat cepljenih 13.757 
oz. dobrih 18 % prebivalcev, 
z drugim odmerkom pa 6646 
oz. slabih devet odstotkov pre-
bivalcev regije. Po preceplje-
nosti s prvim odmerkom smo 
v primerjavi z drugimi sloven-
skimi regijami med slabšimi, 
saj imajo slabši delež cepljenih 
le v Podravski in Obalno-kraški 
regiji, boljši pa smo po precep-
ljenosti z drugim odmerkom, 
saj smo na petem mestu med 

regijami. Dokaj visoki so dele-
ži cepljenih v starostnih skupi-
nah nad 70 let, soliden je tudi 
delež cepljenih med 60. in 69. 
letom starosti, dokaj nizek pa 
v mlajših starostnih skupinah. 
Najvišji delež cepljenih ima-
jo sicer v Goriški, Zasavski in 
Koroški regiji – 22–23 % s pr-
vim in slabih deset odstotkov z 
drugim odmerkom. Med posa-
vskimi občinami imajo najvišji 
delež cepljenih v radeški obči-
ni, kjer je bilo enkrat cepljenih 
27,5 % občank in občanov, dru-
gič pa 11,3 %, nadpovprečna 
je tudi precepljenost v občini 
Sevnica (21,1 in 9,9 %). Manjši 
delež cepljenih od slovenskega 
povprečja je v občinah Kosta-
njevica na Krki (17,4 in 7,4 %), 
Brežice (16,6 in 8,9 %) in Kr-

ško (16,2 in 7,7 %), izrazito ni-
zek pa je delež cepljenih v bi-
striški občini – 13,9 % s prvim 
in 5,1 z drugim odmerkom ce-
piva. Na spletni strani Nacio-
nalnega laboratorija za zdrav-
je, okolje in hrano (NLZOH) pa 
je glede sledenja različicam vi-
rusa SARS-CoV-2 razvidno, da 
se je v prav vseh sekvenciranih 
vzorcih med 5. in 12. aprilom v 
Posavju pojavila angleška razli-
čica B.1.1.7.

Strokovna vodja ZD Krško Nina 
Fritz, dr. med., spec. druž. med., 
nam je povedala, da se je s tem 
tednom ponovno spremeni-
la strategija cepljenja, tako da 
lahko cepijo vse zainteresirane 
paciente, starejše od 50 let, po-
sebej ranljive kronične bolnike 
ter kronične bolnike, stare od 
18 do 59 let. Poleg teh predno-
stnih skupin bodo v krškem ZD 
v tem tednu cepili še maturan-
te in zaposlene, ki se vključuje-
jo v izvedbo mature (njihov od-
ziv je bil podobno kot drugod 
po državi dokaj slab, op. p.), za-
poslene v pravosodju, šolstvu, 
kritični infrastrukturi in zain-
teresirane zdravstvene delav-
ce ter zaposlene in oskrbovan-
ce v DSO in SVZ. Večina cepiva 
v tem tednu bo ponovno name-
njena drugim odmerkom.
� R.�Retelj,�P.�Pavlovič
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Pišečki grad je v pisnih virih 
prvič omenjen leta 1329 in 
je bil vse od leta 1595 pa sko-
raj do začetka druge svetovne 
vojne v lasti rodbine Moškon 
(Moscon). Bil je torej »matič-
ni« grad te družine, ki je bivala 
na gradu do leta 1938. Posled-
nji Alfred von Buttlar-Moscon, 
zadnji moški potomec svoje 
rodbine, ki je bil tudi župan v 
Pišecah, kar je bilo za graščaka 
precej nenavadno, je tega leta 
celotno posest z gradom pro-
dal pokojninskemu zavodu v 
Ljubljani in mestni hranilni-
ci v Mariboru ter tako prekinil 
večstoletno lastništvo Moško-
nov nad Pišecami. Po koncu 
vojne so grad nacionalizira-
li. Sledilo je obdobje propa-
danja, pošteno ga je načel zob 
časa, vse do preloma tisočletja, 
ko so se lokalni entuziasti zav-
zeli za veličasten objekt, ki je 
danes kulturni spomenik dr-
žavnega pomena. 

Obnova gradu se je zače-
la že leta 1996 in je že nekaj 
časa dokončana (po zadnji ce-
nitvi naj bi v obnovo gradu 
doslej vložili že osem milijo-
nov evrov), saj je treba obno-
viti le še romansko kapelo in 
stolp, kar naj bi se tudi še iz-
vedlo, saj so s kulturnega mi-

nistrstva obljubili, da se ima-
jo namen prijaviti na razpis za 
pridobitev evropskih sredstev 
za obnovo, nam je povedal 
predsednik sveta KS Pišece 
Peter Skrivalnik, ki si v ime-
nu krajevne skupnosti želi, da 
bi grad enkrat le dobil primer-
no vsebino. Grad že nekaj časa 
vzdržuje Društvo za ohranja-
nje naravne in kulturne dediš-
čine Grad Pišece (glavni oskr-
bnik je Ivan Radanovič), ki je 
bilo ustanovljeno leta 2001, 
in sicer z namenom pospeše-

Lepotec je malo »zaspal«,
a se lahko hitro »zbudi«
PIŠECE – Med posavskimi gradovi je nekako še najbolj stran od oči javnosti grad, ki stoji na manjšem stor-
žastem hribu na južnem pobočju Orlice, skrit med orliškimi gozdovi – grad Pišece. Grad, ki se v pisnih vi-
rih prvič omenja v 14. stoletju, je v pretežni meri obnovljen, a še vedno prazen, brez vsebine. Država kot 
lastnica že nekaj časa neuspešno išče najemnika, bile so že pobude, da bi grad pod svoje okrilje prevzel Po-
savski muzej, ideja je tudi, da bi v njem uredili center šolskih in obšolskih dejavnosti.

vati razvojni projekt revita-
lizacije gradu Pišece, vzpod-
bujati promocijo turističnih 
znamenitosti Pišec, raziskova-
ti zgodovino gradu, vzpodbu-
jati trajnostni sonaravni razvoj 
ter skrbeti za varstvo narave in 

okolja (grajski park). Predse-
dnik društva Uroš Škof poja-
snjuje, da je grad, ki je z več-
je oddaljenosti lepo viden, s 
približevanjem pa se njegova 
lokacija skrije, v celoti statič-
no saniran, obnovljeni so stre-
ha, stopnišče, dvorane, urejeni 
so apartmaji s 30 posteljami, 

sanitarije, po celotnem gradu 
je urejeno talno gretje, zame-
njano je stavbno pohištvo, iz-
vedena določena restavrator-
ska in konservatorska dela, 
urejena je komunalna infra-
struktura do gradu, dostopna 
pot, parkirišča. Grajska stav-
ba ima obliko nepravilnega 
mnogokotnika, kar je rezultat 
večstoletnega razvoja in pre-
zidav. Njegov romanski stolp 
kljub kasnejši baročni in histo-
ricistični dozidavi ter prenovi 
prevladuje nad preostalim ob-
zidjem. Pod gradom se bohoti 
angleški park s sekvojami, pla-
tanami, ginkom in drugimi tu-
jerodnimi drevesnimi vrstami.

PMB pripravljen upravljati 
z gradom

Grad je torej skoraj v celoti ob-
novljen, a znotraj grajskih zi-
dov se nič ne dogaja. Zelo red-
ki so primeri iz preteklih let, 
ko je bil v njem kak dogodek. 
Leta 2018 ga je obiskal takra-
tni minister za kulturo Dejan 
Prešiček, ki je navedel, da se 
je že večkrat iskalo upravljav-
ca gradu, a so bile predlaga-
ne neprimerne vsebine, zato 
se primeren upravljavec tudi 
ni našel. Interesent za najem 
gradu je bil v preteklosti Koz-
janski park, ki naj bi v sode-
lovanju z deželo Bavarsko v 

objektu uredil Akademijo za 
varstvo narave, razvoj pode-
želja in regionalni razvoj. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 
ustanovitelj zavoda Kozjanski 
park, prevzem gradu pod okri-
lje Kozjanskega parka ni pod-

prlo. Ministrstvo za kulturo je 
nekajkrat izvedlo javno zbira-
nje ponudb za oddajo gradu v 
najem, ki pa ni bilo uspešno. V 
zadnjem času so prišle na dan 
pobude, da bi z gradom Pišece 
upravljal Posavski muzej Bre-
žice. »Spomenik državnega 
pomena je obnovljen za raz-
lične namene, kjer so nekatere 
rešitve tudi manj ’posrečene’, 
tako so mogoče tudi različne 
kombinacije upravljanja, zago-
tovo pa je za tovrstno dedišči-
no usposobljen za upravljanje, 
razvoj in omogočanje dosto-
pnosti prav Posavski muzej 
Brežice,« pravi njegova direk-
torica Alenka Černelič Kroš-
elj in nadaljuje, da je grad od-
lično prizorišče za programe, 
ki povezujejo kulturno in na-
ravno dediščino, območje med 
mesti in naravo, pri čemer bi 
bilo dobro povezovanje tudi 
s Kozjanskim parkom, ki sta 
ga že snovala z nekdanjim di-
rektorjem mag. Hrvojem T. 
Oršaničem. Černelič Kroš-
ljeva še omenja, da je družin-
ska zgodba rodbine Moškon 
tudi zgodba celotnega Posav-
ja, zato je po njenem prav, da 
je grad namenjen tudi prika-
zu življenja in vpliva druži-
ne ter s tem življenja Posavja, 
kot ga poznamo tudi danes. 
»V Posavskem muzeju hrani-
mo portrete družinskih čla-
nov, ki so jih morali prodati, za 
nov muzej v Krškem – muzej 
obeh bregov, takratnih politič-
nih okrajev Brežice in Krško, 
pa jih je leta 1940 kupil indu-
strialec Fran Bonač, ki je ravno 
v tistem času zgradil in odprl 
Tovarno celuloze, ki je zazna-
movala številne posavske dru-
žine. Portreti so pomemben 
del stalne postavitve v našem 
muzeju, ki smo jo nedavno ce-
lovito prenovili – tudi konser-

virali in restavrirali portrete, a 
je njihovo izvorno mesto grad 
Pišece in prav je, da bi bili sku-
paj še z nekaterimi predmeti, 
ki jih hranimo, del stalne po-
stavitve na gradu. Ob njih je 
moč predstaviti dediščino Po-
savja, s katero je moč zapolni-
ti prostore, ki so na voljo,« po-
udarja. 

Ideja tudi vzpostavitev CŠOD

Društvo Grad Pišece in tudi 
OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce pa si prizadevata, da bi na 
gradu Pišece vzpostavili Cen-
ter šolskih in obšolskih dejav-
nosti (CŠOD). »V naši regiji 
takšnega centra trenutno ni-
mamo. Ocenjujemo, da je lega 
pišečkega gradu idealna za to-
vrstno dejavnost, saj leži znot-
raj Kozjanskega regijskega 
parka,« pravi Uroš Škof, po či-
gar besedah ob letošnji 20-le-
tnici društva načrtujejo izda-
jo monografije o gradu Pišece. 
Ravnateljica Nuška Ogorevc 
dodaja: »Vemo, da območje 
Posavja, Kozjanskega in daleč 
naokoli ni pokrito z možnostjo 
izvajanja tovrstnih aktivnosti 
za obšolske dejavnosti. Pišece 
in vsa širša okolica imajo bo-
gato naravno in kulturno de-
diščino. Kot vemo, je že dobro 
poznana Vodna učna pot Ga-
bernica, Gozdna učna pot, mli-
narstvo, program CŠOD Misi-
ja ’Pojd’mo peš po P'šecah’ 
ter mnoge druge aktivnosti 
in projekti, s katerimi bi tovr-
stni center lahko dopolnjeval 
osnovno izobraževalno dejav-
nost, saj ima grad poleg boga-
tega naravnega okolja, ki ga 
obkroža, tudi namestitvene 
kapacitete, ter bi hkrati dopol-
nil turistično ponudbo Občine 
Brežice in Pišec.« Ogorevčeva 
še omenja, da bi lahko v gra-
du svoje mesto dobili tudi po-
membni projekti mednaro-
dnih razsežnosti, ki jih izvaja 
šola v Pišecah, kot npr. med-
narodni Unesco tabori Pre-
mikamo meje. »Hkrati pa je 
oživitev gradu v Pišecah pri-
ložnost za turistične, kultur-
ne in ostale vsebine, ki bi se 
izvajale v njem. Obnova je bila 
ne nazadnje namenjena temu, 
da grad prične delovati s svo-
jo vsebino, kar je naša velika 
želja,« še poudarja ravnatelji-
ca. »Žal smo vsi tako kot grad 
’malo zaspali’, a se lahko zelo 
hitro ’zbudimo’. Upamo, da bo 
to čim prej mogoče. Dediščina 
pripada vsem nam, prav je, da 
je dostopna, jo poznamo, ceni-
mo, v njej uživamo in tako pri-
dobi še večjo vrednost v druž-
bi, kar ponovno zagotavlja 
podporo za ustrezno in kako-
vostno skrb v službi javnosti,« 
zaključi Černelič Krošljeva.

 Rok Retelj

Grad�Pišece�stoji�na�manjšem�storžastem�hribu�na�južnem�
pobočju�Orlice,�skrit�med�orliškimi�gozdovi.

Grad Pišece je skoraj v celoti obnovljen, na obnovo 
čakata le še romanska kapela in stolp.

Zgodba o prisilni ločitvi in izgubi identitete 
je podana skozi oči sedemletnega fantka 

Ameriga in združuje glasove resničnih tragičnih zgodb. 
70.000 otrok so po koncu druge svetovne vojne s socialno 
ogroženega juga Italije družine poslale v rejo na bogatejši 
sever države, kjer jih je pričakal nov in nerazumljiv svet in 
so bili na milost in nemilost preuščeni dobroti tujcev ter so 
se vsak po svojih močeh spopadali z neznanim okoljem, 
navadami in drugačnim jezikom. Nekateri so pobegnili. 
Drugi so ostali in pri krušnih starših našli nov dom. Dokler jih 
niso znova poslali nazaj na jug.

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST 
Viola Ardone 
Otroci z vlaka
prevedla Irena Trenc-Frelih, MK 2020, 229 strani

Glavni junak, prvoosebni pripovedovalec 
Donald Meerbach, je rojeni Sarajevčan z 

dedom Nemcem, ki je tu ostal po drugi svetovni vojni in 
po katerem je vnuk tudi dobil ime in priimek. Je prototip 
sodobnega Sarajevčana, taksist, ki je preživel vojno, 
tranzicijski podjetnik, ki si je v povojnem srečnejšem času 
ustvaril podjetje in družino, neutrudni pripovedovalec, ki 
nam v sočni bosanščini (spretno prevedeni v slovenščino) 
postreže z neskončnim nizom prigod, ugotovitev, zgodb 
in globljih resnic o človekovi naravi in njenem delovanju v 
izrednih vojnih ter povojnih razmerah. 

BOSANSKA KNJIŽEVNOST 
Ahmed Burić
Ti je smešno, da mi je ime Donald? 
prevedla Lili Potpara, Goga 2020, 146 strani

KRŠKO – Do konca maja je v 
Mestnem muzeju Krško na 
ogled gostujoča občasna raz-
stava Pokrajinskega muze-
ja Maribor, posvečena 100. 
obletnici rojstva muzealca dr. 
Sergeja Vrišerja (1920–2004). 
Razstava z različnih zornih ko-
tov predstavlja njegovo delo-
vanje z vidika umetnostnega 
zgodovinarja, kustosa, dolgo-
letnega ravnatelja Pokrajinskega muzeja Maribor, konservator-
ja na ljubljanski filozofski fakulteti, profesorja likovne umetnosti 
in kulture, barokista, uniformologa ter plodovitega pisca, saj nje-
gova bibliografija obsega kar 797 enot. Za svoje delo je dr. Vrišer 
prejel visoka priznanja. Razstavo, naslovljeno po Vrišerjevem iz-
reku »Brez muzeja ne gre«, si lahko v mestnem muzeju ogleda-
te od torka do petka med 10. in 18. uro in ob sobotah med 12. in 
18. uro, spletno odprtje razstave pa si lahko ogledate na YouTu-
be kanalu Kulturnega doma Krško.
 B. M.

Razstava o muzealcu dr. Vrišerju

Dr.�Sergej�Vrišer
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Na podlagi 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško in 

določil pravilnika o podeljevanju priznanj 
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim 
organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam 
ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspešno delo, 
ki imajo izreden pomen pri uresničevanju napredka in 
družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta Krško in 
širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja: 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje 

priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom 
KS mesta Krško, občanom občine Krško in drugim 
državljanom Republike Slovenije, katerih delo in 
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na 
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so 
posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS 
mesta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za 
več kot 10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
5-letno uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za 
enkratne pomembne dosežke in rezultate v zadnjem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet 
KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter 
druge organizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o 
predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke 
o predlaganem prejemniku priznanja in obrazložitev k 
predlogu.

4. Predloge je treba poslati na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje  
do četrtka, 13. maja 2021.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica 

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@krsko.si, www.ks-krsko.si

Kot je povedal predsednik or-
ganizacijskega odbora 9. festi-
vala vin Sromlje 2021 Ferdo 
Pinterič, so letos v skladu z 
odločitvijo Občine Brežice, 
da zagotovi enotno strokovno 
komisijo za vsa vinogradni-
ška društva v občini, vina oce-
njevali strokovnjaki Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Novo 
mesto v naslednji sestavi: An-
drej Bajuk (predsednik), Mi-
lena Rožman, Jernej Martin-
čič, Damijan Vrtin in Brigita 
Kocjan. Ocenili so 83 vzor-
cev vin. Deset vzorcev je pre-
jelo zlato medaljo (ocena nad 
18,10), in sicer kar šest vzor-
cev rumenega muškata nas-
lednjih vinarjev: Vinske kle-
ti Martina in Janko Matjašič 
(tri zlate medalje), Petra Ma-
tjašiča, Vinske kleti Volčan-
šek in Damjana Rožmana. 
Zlato medaljo sta prejela še 
Emil Černelič za sauvignon 
in Klemen Černelič za trami-
nec. Ocenjeni sta bili tudi dve 
predikatni vini, in sicer ker-
ner – jagodni izbor 2011 iz VK 
Martina in Janko Matjašič ter 
laški rizling – izbor 2020 Fer-

Visoke ocene za rumene muškate
SROMLJE – Vinogradniško društvo Sromlje je 26. marca organiziralo ocenjevanje vin v sklopu 9. festivala 
posavskih vin Sromlje 2021. Med več kot 80 ocenjenimi vzorci vin jih je deset doseglo oceno in kriterij za 
prejem zlate medalje. Razglasili so tudi prvaka sorte in podelili nazive šampion.

da Pinteriča. Po pravilniku o 
ocenjevanju sta razglasitev pr-
vaka sorte izpolnjevala vzorca 
rumenega muškata VK Mar-
tina in Janko Matjašič z oce-
no 18,30 in sauvignon Emila 
Černeliča z oceno 18,27. Na-
ziv šampion pa so prejeli vzor-
ci: beli bizeljčan PTP (ocena 
16,93), rumeni muškat (oce-
na 18,30), in predikatno vino 
kerner – jagodni izbor z oceno 
18,47 – vsi trije iz VK Martina 
in Janko Matjašič, rdeči bize-
ljčan PTP Jožeta Kodele z oce-

no 16,63 ter modra frankinja iz 
VK Dular z oceno 17,97.

Tudi letos bo Vinogradniško 
društvo Sromlje vse rezultate 
ocenjevanja prikazalo v svo-
jem biltenu, v katerem bodo 
med ostalim predstavljene 
tudi nove odporne sorte vin-
ske trte, ki so uvrščene v tr-
sni izbor in jih je dovoljeno 
saditi tudi v vinorodni deželi 
Posavje. V društvu bi radi or-
ganizirali tudi zaključno pri-
reditev ter javno podelitev 
priznanj in nagrad, kar pa za-
radi aktualnih ukrepov najbrž 
ne bo mogoče, zato bodo vsem 
vinogradnikom priznanja do-
stavili na ustrezen način, je na 
koncu še navedel Pinterič. 
 R. Retelj

Po�vseh�vinogradniških�društvih�v�občini�Brežice�vina�ocenjuje�
enotna�komisija�KGZ�Novo�mesto�(foto:�VD�Sromlje).

Na terasi gostišča se je na s 
strani Andreja Bajuka, vod-
je enološkega laboratorija pri 
KGZS Novo mesto, ki je bil 
tudi predsednik petčlanske 
ocenjevalne komisije, vodeni 
degustaciji zbralo le okoli 60  
vinogradnikov, saj je to maksi-
malno število gostov, kolikor 
jih lahko zaradi epidemiolo-
ških ukrepov na prostem po-
gostijo v gostišču. Kot je zbra-
nim vinarjem dejal predsednik 
DV Sremič Jože Kodela, je 
petčlanska komisija ocenje-
vanje 110 vzorcev vin izved-
la 17. marca, pri čemer jih je 
bilo izločenih le okoli 16 %. To 
je relativno malo, je v nadalje-
vanju dejal predsednik komi-
sije Bajuk, saj se epidemija ko-
ronavirusa posledično odraža 
tudi v nekoliko nižji kvalite-
ti vin, ker so bili vinogradni-
ki zelo omejeni pri druženju, 
izmenjavi izkušenj in preha-
janju občinskih in regional-
nih meja, kar je bilo razvidno 
tudi s številčno nižjega obiska 
enološkega laboratorija. Na-
vedeno seveda ni govorilo v 
prid že tako za pridelavo vin 
zahtevnemu letniku 2020, saj 
je pretežni del vinogradov na 
našem območju prizadela spo-
mladanska pozeba, ki je vpli-
vala tako na količinsko slabši 
pridelek kot zatem na grobost 
vin zaradi neenakomernega 
cvetenja vinske trte in zatem 
dozorevanja. 

V zvezi z letošnjo pozebo je 

Tudi vina 2020 zrcalijo epidemijo
RAZTEZ – V Društvu vinogradnikov Sremič so s podelitvijo priznanj pridelovalcem najvišje ocenjenih vin 
23. aprila pri gostišču na ribnikih Mačkovci zaključili 26. praznik vin ob Bizeljsko-sremiški vinsko-turistič-
ni cesti. Kot so ugotovili, je bil lanski letnik kljub težkim razmeram po kvaliteti dober.

Bajuk za naš časopis dejal, da 
je trenutno še prezgodaj go-
voriti o tem, v kolikšni meri 
so bile prizadete trte, saj se 
bodo posledice šele pokazale: 
»Tiste sorte, ki so že odganja-
le, je sigurno prizadela poze-
ba, medtem ko se bo na tistih, 
ki še niso bile v fazi odganja-
nja, šele pokazalo, če so očesa 
pozebla, ali bo kaj z rezervni-
mi očesi, vsekakor pa lahko že 
pričakujemo količinsko manjši 
pridelek. Mogoče bo ta v toliko 
boljši od lanskega letnika, ker 
bo vse enakomerno odganjalo. 
In če je to zadnja ujma, ki smo 
je bili deležni, potem je to še 
sprejemljivo in naj pri tem tudi 
ostane.« Sicer je Bajuk vzorce 
vin na 26. ocenjevanju ozna-
čil kot dobre, kar je razvidno 
tudi iz števila podeljenih zla-
tih medalj, teh je bilo prek 40, 

kar pomeni, da so vzorci vin 
posameznih zvrsti in sort pre-
jeli oceno med 17,50 in 18,09, 
trije pridelovalci pa so z oceno 
18,10 in več osvojili veliko zla-
to medaljo. Kot je prejemnike 
najvišjih odličij še komentiral 
predsednik ocenjevalne komi-
sije, gre za pridelovalce, ki že 
tradicionalno s kakovostnimi 
vini izstopajo na ocenjevanjih, 
kar pomeni, da so kos negova-
nju trte, pridelavi in kletarje-
nju tudi v najbolj zahtevnih po-
gojih.

Za prvake ocenjevanja vin Sre-
mič 2021 so bili razglašeni: 
KZ Krško, ki je z laškim rizlin-
gom – izbor 2007 osvojila ve-
liko zlato medaljo in za najviš-
je podeljeno oceno tudi naziv 
šampion; kar dve veliki zla-
ti medalji in naziv prvak sta 

si prislužili vini modra franki-
nja in sauvignon, ki ju je pri-
delal Vili Bostele; za najbo-
lje ocenjeni beli bizeljčan PTP 
je (v odsotnosti) prejela zlato 
medaljo in lončeno priznanje 
bakhus klet Vina Vevar, zla-
ti medalji in lončeni priznanji 
bakhus za rdeči bizeljčan PTP 
pa sta z osvojenim enakim 
številom točk prejela zakon-
ska para Mija in Jože Kode-
la ter Janko in Martina Ma-
tjašič; zakonca Matjašič sta si 
pridelala zlato medaljo in na-
ziv prvak tudi z vinom rume-
ni muškat; v kleti Vina Dular 
so pridelali dva prvaka, in si-
cer so prejeli zlato medaljo za 
najvišje ocenjeno modro fran-
kinjo ter bronasto medalje za 
najvišje ocenjeni rose, letoš-
nje prvake pa so pridelali še: 
Ferdo Pinterič z laškim riz-
lingom (zlata medalja), Anton 
Habinc z žametno črnino (sre-
brna medalja) in Marjan Po-
žun z rdečo zvrstjo (bronasta 
medalja). 

Priznanja vinarjem je po-
leg Bajuka in Kodele podelil 
tudi krški župan mag. Miran 
Stanko, ki se jim je ob tej pri-
ložnosti zahvalil tako za vlo-
ženo delo v vinogradih kot za 
kakovostno pridelana vina, 
predvsem pa za njihov velik 
prispevek pri ohranjanju po-
dobe krajine in vinogradniške 
tradicije. 

 Bojana Mavsar

Prejemniki� najvišjih� odličij� na� 26.� ocenjevanju� vin� s�
podeljevalci�v�ozadju�(z�leve:�Andrej�Bajuk,�mag.�Miran�Stanko�
in�Jože�Kodela)

KRŠKO – Inštitut za politike prostora (IPoP) je 13. aprila pripra-
vil virtualni sejem dobrih praks Mesta mestom, na katerem so se 
z dobrimi praksami trajnostnega urbanega razvoja predstavila 
slovenska mesta oz. občine, med njimi tudi Občina Krško. Roma-
na Pečnik z oddelka za gospodarsko infrastrukturo je na sejmu 
predstavila projekt ureditve mirujočega prometa v okolici OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško, ki je bil izbran med 15 najboljših, ki so pre-
jele priznanja Mesta mestom.  Vir:�Občina�Krško

Ureditev mirujočega prometa 
med 15 najboljšimi projekti

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki zaradi vpliva epidemije 
na delo upravnih enot ne morejo pravočasno izvesti potreb-
nih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev, potrebnih 
za vložitev zbirne vloge, bo priznana izjemna okoliščina in ne 
bodo imeli znižanja plačil, čeprav bodo vložili zbirno vlogo v za-
mudnem roku. Pogoj za to je, da se bodo pravočasno prijavili na 
urejanje podatkov v RKG na UE – do 4. maja 2021 za drobnico 
oz. do 5. maja 2021 za ostale zahtevke. 
 P.�P./vir:�KGZS

Na UE se naročite pravočasno
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»Trenutno smo v fazi pridobi-
vanja projektne dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo no-
vih šolskih prostorov za otro-
ke, ki obiskujejo OŠ Ane Gale. 
Naslednja investicija se bo od-
vijala v Mirnski dolini, kjer bo 
potekala izgradnja nove šole v 

Krmelju. Trenutno smo v fazi 
pridobivanja projektnih po-
gojev, da bo šola stala na pre-
dlagani lokaciji. V načrtu je še 
dograditev OŠ Blanca, kjer je 
nujna dozidava kuhinje in ne-
katerih drugih prostorov za 
osebje. Usklajevanja idejne za-
snove že potekajo in pričaku-
jemo, da bomo v roku enega 
meseca pridobili vse potreb-
ne projektne pogoje in potem 

Investirali bodo v šolske objekte
SEVNICA – Po soglasno sprejetem rebalansu proračuna za leto 2021 na sevniški občinski seji v mesecu 
marcu Občina Sevnica načrtuje več dodatnih projektov s pripravo projektne dokumentacije za investicije, 
med drugim tudi v dograditev, obnovo ter gradnjo objektov šolske in glasbene vzgoje.

nadaljujemo s pridobivanjem 
gradbenega dovoljenja,« je na-
nizala nekaj pomembnejših in 
cenovno zahtevnejših ureditev 
na področju šolstva vodja od-
delka za družbene dejavnosti 
na Občini Sevnica Mojca Se-
šlar. Ocenjena investicija ure-
ditve prostorov vrtca Kekec pri 

sevniški osnovni šoli za potre-
be OŠ Ane Gale znaša 800 ti-
soč evrov; vrednost izgradnje 
nove šole v Krmelju se giba 
okoli 3,5 milijona evrov; dozi-
dava OŠ Blanca je ocenjena na 
500 tisoč evrov. 

Ureditev GŠ Sevnica 

Zaradi boljših pogojev delo-
vanja glasbene šole so bila na 

objektu pod sevniškim gradom 
že zamenjana vsa okna in ob-
novljena streha, v letošnjem 
letu pa sledi ureditev plošča-
di pred šolo ter obnova fasade 
z ureditvijo odvodnjavanja in 
okolice. Obstoječo ploščad bo 
zamenjala armiranobetonska 
konstrukcija, ki bo uporabna v 
dveh nivojih – na vrhnji bodo 
urejene klopi in parkirna mes-
ta za kolesa, v kletni etaži bodo 
enotno urejene drvarnice. Raz-
pis za izbor izvajalca plošča-
di bo zaključen konec meseca 
aprila in sledil bo podpis po-
godbe ter izvedba v času po-
letnih počitnic. Občina Sevnica 
je kot naročnik obnovitvenih 
del za izvedbo fasade ter ure-
ditev okolice in odvodnjavanja 
pri šoli izvedla izbor projektan-
ta, ki bo pripravil popis del (t. i. 
PZI dokumentacijo). Razpis za 
izbor izvajalca del bo predvi-
doma objavljen konec meseca 
maja, izvedbeni del bo potekal 
v poletnem času. Za oba pro-
jekta obnove, ki sta usklajena 
z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Celje, je v občinskem 
proračunu namenjenih 200 ti-
soč evrov. 

In kaj pomeni prenova za izo-
braževalno delo v prenovljeni 
šolski stavbi? Ravnateljica Ka-
tja Krnc pravi: »V Glasbeni šoli 

Sevnica se razveselimo vsake 
investicije v stavbo in šolske 
prostore. Notranja in zunanja 
ureditev pomeni velik prispe-
vek h kakovostnemu izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela 
in omogoča tudi sodelova-
nje pri oživljanju starega dela 
mesta. Pouk poteka v stavbi 
nekdanje trške šole, ki se je 
mnogi starejši krajani in kra-
janke radi spominjajo. Stav-
ba, ki se nahaja v prekrasnem 
ambientu pod sevniškim gra-
dom, je skozi leta počasi prido-
bivala dodatne prostore. Prva 
leta je glasbeno izobraževalno 
delo potekalo le v delu, kjer 
je šolska dvorana in prostori 
nad njo, ki so se ves čas smi-
selno urejali; veliko se je pre-
mišljeno pregrajevalo, s čimer 
smo pridobili več učilnic. Nove 
učilnice smo dobili še s selitvi-
jo vrtca na drugo lokacijo, célo 
stavbo pa v upravljanje, ko je 
Občina Sevnica odkupila pro-
store zasebnega stanovanja. 
Dobrega sodelovanja in finanč-
ne podpore Občine, ki zgledno 
skrbi za vzgojno-izobraževal-
ne objekte, si želimo tudi v pri-
hodnje, naša pomembna skrb 
in naloga pa je šolski prostor 
napolniti s kvalitetno vsebino 
ter zadovoljnimi učenkami in 
učenci ter zaposlenimi.« 
 Smilja Radi

Med�investicijami�bo�tudi�zunanja�ureditev�GŠ�Sevnica.

Kot mnoge stvari se časom 
primerno spreminja in jim 
prilagaja tudi način prazno-
vanj, zato smo tokrat dan 
upora proti okupatorju in 
praznik dela obeležili ne-
koliko drugače. S posnetki 
nastopov, ki so jih pripravi-
li člani Gledališkega društva 
Radeče in učenci Glasbene 
šole Laško – Radeče, smo 
počastili spomin na oba iz-
jemno pomembna državna 
praznika. Kot je Karel De-
stovnik Kajuh nekoč zapi-
sal v svojih verzih: »Kaj je v 
vasi vse tak pusto, kaj žalu-
jejo ljudje, kaj tak tihi so goz-
dovi, kaj samujejo steze?«, 
je današnja, vsaj trenutna 
slika, še kako aktualen prikaz teh brezčasnih misli. Naša svoboda 
je od lanskega leta omejena, držimo se vsak zase, manjka veselega 
druženja med ljudmi. Res je, da so omejitve zasnovane z mislijo na 
ohranitev naše največje vrednote, zdravja, a vseeno, toliko prepo-
vedi in omejitev osebne svobode kot narod nismo doživeli vse od 
druge svetovne vojne. 

Obeležitev praznikov se je, po scenariju Katje Čeč, odvijala na več 
prizoriščih, tudi pri Plečnikovem spomeniku na radeškem trgu, kjer 
je delegacija predstavnikov Krajevne organizacije Zveze združenj 
borcev, Društva izgnancev in Občinskega sveta Občine Radeče na 
spomeniku položila cvetje in sveče. Slavnostni govornik, župan Ob-
čine Radeče Tomaž Režun, je v govoru spomnil na zgodovinska dej-

stva, povezana z obema praznikoma, dotaknil pa se je tudi aktual-
nih razmer v državi in gledalcem zaželel predvsem, vsemu navkljub, 
lepo praznovanje. Sledil je recital Kajuhovih verzov s strani članov 
Gledališkega društva Radeče Tomaža Lavrinca in Francija Grosa iz 
žal prazne dvorane v Domu kulture Radeče. Z glasbenimi vložki so 
program popestrili učenci Glasbene šole Laško – Radeče. Posne-
tek obeležitve je bil na YouTube kanalu Občine Radeče premierno 
predvajan 27. aprila zvečer, na ogled pa je tudi na povezavi na sple-
tni strani občine. Vsem bralcem želimo predvsem prijetno prazno-
vanje praznika dela in vse dobro nasploh.

Obeležitev dneva upora proti okupatorju 
in praznika dela

Plečnikov spomenik v Radečah

Tomaž Lavrinec v recitalu Gledališkega društva Radeče

Župan Tomaž Režun med govorom v Svibnem

»Težave zaradi uporabljene 
gnojnice pri škropljenju trav-
nika v bližini vodnega izvira 
so se pojavile že večkrat in re-
zultat je vdor v podtalnico, ki 
postane onesnažena s fekalija-
mi in potem je voda neprimer-
na za uporabo tako za človeka 
kot za domače živali,« je v te-
lefonskem pogovoru pojasnil 
sogovornik. Kot je dodal, bodo 
štiri kmetije vasi Čelovnik, ki 
sodijo v občino Laško, v leto-

šnjem letu dobile javni vodo-
vod, kmetije na sevniški stra-
ni pa nanj ne bodo priključene, 
čeprav bi lahko bile, a to izve-
mo, ko po telefonskem kli-
cu sovaščana obiščemo skrb-
nika vaškega vodovoda v 
zaselku Pleš. Ta je podrobne-

Rešitev bi bil nov vodovod
ČELOVNIK, PLEŠ – Majhna hribovska vas Čelovnik z zaselkom Pleš, ki sodi v KS Loka pri Zidanem Mostu v 
sevniški občini, se sooča s težavami pri vodooskrbi in tudi z onesnaževanjem vodnega zajetja z gnojnico oz. 
s hlevskim gnojem, o čemer so bile 4. aprila letos obveščene pristojne službe.

je predstavil težavo ter rešitev. 
»Občina Laško bi v dogovoru 
z Občino Sevnica napeljala vo-
dovod tudi do naše in še dveh 
sosednjih kmetij, a žal lastnica 
zemljišča, po katerem bi pote-
kala zemeljskega dela, ne želi 
podpisati služnostne pogod-
be in tako smo prisiljeni piti 
vodo, ki nam jo dovažajo ga-
silci iz Loke. Voda iz vodnega 
zajetja, ki je bil na novo zgra-
jen leta 2010, žal ni primerna 

za pitje zaradi prisotnosti fe-
kalij, ki so posledica gnojenja 
s hlevskim gnojem na precej 
strmem travniku v bližini vo-
dnega vira. V času deževnih 
dni prihaja do spiranja gnoja in 
pronicanja v podtalnico, tako 
da je voda precej kalna oziro-

ma motna, rumenkaste barve 
in s čudnim vonjem,« pripove-
duje vaščan, ki živi na doma-
čiji, veliki 18 hektarjev in na 
kateri potrebuje vodo tudi za 
govedo, ki ga gojijo na kmetiji. 

»Rešitev glede vodooskrbe bi 
bil podpis služnostne pogod-
be, da se lahko napelje vo-
dovod, za katerega bi potem 
skrbelo komunalno podjetje. 
Trasa za nov vodovod je znana 
in bi ne posegala na rodovitno 
zemljo, temveč bi vodovodne 
cevi položili ob robu cestišča. 
Upam, da bomo težavo, ki se 
vleče od leta 2014, zaključili 

v dobrobit vseh nas, kajti vsi 
potrebujemo zdravo in pitno 
vodo,« optimistično zaključi 
sogovornik ter se ozre po ure-
jenih in v tem letnem času lepo 
cvetočih travnikih ter sadnem 
drevju, ki ga je letošnja april-
ska pozeba precej prizadela. 
Ob zaključku pogovora pova-
bi še na ogled srednjeveškega 
bisera, cerkvice sv. Duha, ki je 
na 487 metrih nadmorske viši-
ne vidna in prepoznavna zara-
di rdečega fasade zvonika tudi 
iz doline reke Save, če se v bli-
žini Hotemeža ozremo v sme-
ri Velikega Kozjega. 
 Smilja Radi

Hribovska�vas�Čelovnik�s�prekrasnim�razgledom�na�dolino�
Save�se�sooča�s�težavami�pri�vodooskrbi.

Dragocen�biser�vasi�je�cerkev�sv.�Duha,�ki�je�navdušila�tudi�
pisatelja� Alojza� Rebulo,� tako� da� cerkev� omenja� v� svojem�
pripovednem delu Zvonovi Nilandije.
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Decembrski potres je namreč 
tako zamajal stavbo nekda-
njega ministerialnega dvorca 
z Lamutovim likovnim salo-
nom, v katerem je od oktobra 
2017 domoval TIC, da po oceni 
statikov ni več varna za upora-
bo, zato je bilo treba zanj naj-
ti novo lokacijo. Kot primer-
no lokacijo so izbrali prostor 
mestne tržnice, ki so jo pred 
leti v okviru projekta Posavska 
špajza uredili v občinski stav-
bi na Kambičevem trgu, a se ni 
nikoli prav 'prijela' med doma-
čini. Za potrebe TIC-a je pros-
tor primeren in na pravi loka-
ciji, saj je tik ob cesti in tako 
bolj dostopen, pravi Maša Za-
gorc, ki je v minulih tednih 
poskrbela za ureditev nove 
informacijske točke. V njem je 
obiskovalcem poleg promocij-
skega gradiva o znamenitosti 
Kostanjevice na Krki z okoli-
co, drugih posavskih občin in 
tudi Novega mesta na voljo še 
pestra ponudba lokalnih iz-
delkov in pridelkov: sivka s 
kmetije Jarkovič, med čebe-
larstva Punčuh, kocke razpo-
loženja umetnika Jožeta Ma-
rinča, klekljan nakit Stanke 
Gorenc, okrasni izdelki ume-
tnice Mateje Kavčič, torbe in 
recikliranih transparentov za 
razstave v kostanjeviški gale-
riji, spominski kostanj in Pod-

boški cegu, knjige v povezavi s 
Kostanjevico na Krki, razgled-
nice, po novem pa še izdelki iz 
filca, pridobljenega z reciklira-
njem plastenk, trajnostne bla-
govne znamke Molly & Cooper 
za hišne ljubljenčke in njiho-
ve lastnike. 

V minulih 14 dneh, kolikor je 
bil TIC odprt, veliko obisko-
valcev še niso zabeležili, jih 
pa vsekakor pričakujejo med 
prihajajočimi prvomajskimi 
prazniki in s sprostitvijo pre-
hajanja med regijami, zato so 
zdaj odprti vsak dan med 9. in 
17. uro. »V lanski sezoni smo 

v TIC-u zabeležili nekaj manj 
kot 2.200 obiskov, med njimi 
je bilo le 156 tujcev. V primer-
javi z letom prej se glede na to, 
da smo bili štiri mesece zapr-
ti, obisk ni bistveno zmanjšal, 
saj je bilo le 300 manj obisko-
valcev,« pravi Zagorčeva. Obi-
skovalci pridejo k njim zlasti 
po informacije o bližnjih zna-
menitostih in zemljevide, za-
nimata jih zlasti galerija in 
Kostanjeviška jama, pogos-
to pa jih pošljejo še na ogled 
stražnega stolpa v Črneči vasi, 
ki ga običajno ne poznajo, pre-
cej sprašujejo tudi po kolesar-
skih in pohodniških poteh. 

Parkirišče za avtodomarje 
že širijo

Sicer pa so v Kostanjevici na 
Krki že v prvih spomladanskih 
tednih zabeležili zelo dober 
obisk avtodomarjev na parki-
rišču pri severnem mostu čez 
Krko. Dvanajst urejenih par-
kirnih mest je, kot kaže, pre-
cej premalo, saj so ob nekate-
rih koncih tednov našteli celo 
okoli 50 avtodomarskih vozil, 
ki so zaparkirala vse razpolož-
ljive površine v okolici. Kot je 
na zadnji seji občinskega sve-
ta povedal župan Ladko Pe-
tretič, bodo parkirišče razši-
rili, kolikor dovoljuje prostor, 
predvidoma za osem par-
kirnih mest, razmisliti pa bo 
treba tudi o uvedbi parkirni-
ne. Uporabniki parkirišča na-
mreč zaenkrat plačujejo le po-
rabo elektrike in pitne vode, a 
to ne pokriva stroškov, ki jih 
ima s tem občina. Kot težava 
se je v tem obdobju izkazala 
tudi (pre)skromna gostinska 
ponudba v kraju, gostje so po-
grešali zlasti ponudbo hrane, 
zato upajo, da se bodo lokal-
ni gostinci zdaj bolj opogumi-
li, seveda v okviru možnosti, ki 
jih nudijo omejitveni ukrepi.

� Peter�Pavlovič

Nova lokacija, osvežena ponudba
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji Turistično informacijski center (TIC), ki deluje pod okriljem Galerije 
Božidar Jakac, se je sredi aprila preselil na novo lokacijo – v občinske prostore na Kambičevem trgu 5 oz. v 
prostore (nekdanje) mestne tržnice, kjer v prenovljeni podobi čaka na začetek turistične sezone.

V�novih�prostorih�kostanjeviškega�TIC-a�obiskovalce�pričakuje�
Maša�Zagorc,�pomagala�pa�ji�bo�še�Pia�Peršič.

RAKA – Občina Krško je lansko jesen pristopila k rešitvi prostor-
ske stiske na OŠ Raka z nadkritjem dveh atrijev, s čimer bodo pri-
dobili dve novi učilnici velikosti 35 m2 in 54 m2. Naložba, vredna 
okoli 366.000 evrov, je v zaključni fazi. Poleg nadkritja dveh atri-
jev so dela obsegala tudi sanacijo dela strehe, vgradnjo strešnih 
oken, ureditev elektroinstalacij in tlakov, nabavili so tudi vso pot-
rebno opremo. Trenutno so dela v zaključni fazi, v teku je prido-
bivanje uporabnega dovoljenja. V novi učilnici se bodo učenci po 
načrtih vselili še v tem šolskem letu.  Vir:�Občina�Krško

Na Raki kmalu dve novi učilnici
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NOVI
POOBLAŠČENI 
PRODAJALEC  
IN SERVISER 
VOZIL PEUGEOT

www.avtoline.si Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško

Po pridobljenih pooblastilih 
za prodajo in servisiranje vo-
zil znamke Škoda v letu 1992 
in znamke vozil Citroën v letu 
2003 so v krški družbi Avtoli-
ne z mesecem marcem s strani 
uvoznika za Slovenijo, družbe 
P Avtomobil Import, pridobi-
li pooblastilo še za prodajo in 
servisiranje uveljavljenih in 
zanesljivih vozil znamke Peu-
geot. Kot je ob otvoritvi dejal 
direktor uvozne družbe Adam 
Kavšek, gre za 17. prodajno-
-servisni center Peugeot v Slo-
veniji, s katerim je posavska 
regija pridobila pestrejšo izbi-
ro ponudbe jeklenih konjičkov 
na slovenskem avtomobilskem 
trgu, za Peugeotove voznike, 
kot je poudaril direktor druž-
be Avtoline Krško Slavko Hot-
ko, pa to pomeni ne le kupcu 
bližjega mesta nakupa novega 
vozila, temveč tudi vzdrževa-
nje vozila na enem mestu, saj 
se do sedaj najbližje Posav-
ju pooblaščeni družbi za pro-
dajo in servisiranje vozil te 
znamke nahajata v časovno 
in logistično oddaljenih Celju 
in Novem mestu: »Več kot pol 
stoletja izkušenj v servisu ter 
skoraj toliko v prodaji avtomo-

Avtoline »posvojil« tudi Peugeot
KRŠKO – Podjetju Avtoline Krško je letošnja pomlad prinesla novo razvojno in tržno 'lastovko' v obliki za-
stopstva za prodajo in servisiranje vozil znamke Peugeot, ki so jo v prodajnem salonu na Bohoričevi ulici 
umestili ob bok novim vozilom znamke Citroën.

bilov različnih znamk so nam z 
ogromno pridobljenega znanja 
odličen temelj, da sprejmemo 
izziv z novo blagovno znam-
ko. Naša ponudba novih vozil 
je s tem največja v Posavju, za 
stranke pa tudi zelo praktična, 
saj sedaj na istem dvorišču lah-
ko izbirajo med novimi vozili 
treh zelo priljubljenih znamk 
na slovenskem trgu – Škoda, 
Citroën in Peugeot.«  

Peugeot, ki je sicer dru-
ga najstarejša avtomobilska 

znamka na svetu, je v letu 
2020 ohranil peto mesto med 
prodanimi avtomobili v Slove-
niji, zato je razširitev ponud-
be za voznike, ki lahko poslej 
v Avtolineovem salonu izbira-
jo med celovito prodajno po-
nudbo novih osebnih avtomo-
bilov in lahkih gospodarskih 
vozil, dodatne opreme in na-
domestnih delov Peugeot, na 
pooblaščenem servisu opravi-
jo redno in strokovno servisi-
ranje ter uveljavljajo garancijo, 
v primeru nesreče ali poškod-

be vozila pa v škodnem centru 
na enem mestu uredijo vse po-
stopke in popravila, nedvom-
no zanimiva. S prisotnostjo 
pooblaščenega centra za pro-
dajo v Krškem pa je tudi pri-
čakovati, da bo številčnejša po-
nudba te znamke vozil tudi v 
njihovem centru rabljenih vo-
zil. Ob novi pridobitvi so v Av-
tolineu pripravili tudi otvorit-
vene ugodnosti, in sicer vsem 
kupcem novega vozila Peuge-
ot podarjajo do konca meseca 
junija brezplačno pranje vozi-
la v njihovi samopostrežni av-
topralnici, darila dobrodošlice 
pa bodo deležni tudi že obsto-
ječi lastniki vozil Peugeot, ki 
bodo svoje vozilo pripeljali na 
servis. 

Kot zanimivost naj v zaključku 
navedemo, da je Peugeot ko-
nec februarja na svetovni pre-
mieri predstavil tudi nov logo-
tip: dosedanjo silhueto leva, po 
kateri je znamka prepoznana 
že 210 let, je zamenjala lev-
ja glava, s katero bodo v roku 
treh let opremljeni vsi modeli 
vozil Peugeot.

 Bojana Mavsar

Direktorja�Avtoline�in�P�Avtomobil�Import,�Slavko�Hotko�(levo)�
in�Adam�Kavšek,�pred�prodajnim�salonom�vozil�Peugeot�v�
Krškem�

Včasih se izkaže tudi za dobro, 
da kakšna stvar pride k nam z 
rahlim zamikom. Čeprav no-
ben sistem ne omogoča direk-
tnega prenosa praks, pa se v 
vmesnem času lahko iz ugo-
tovitev iz tujine tudi česa na-
učimo in pohitimo z iskanjem 
odgovorov na izzive. To se rav-
nokar dogaja tudi v Posavju 
pri spopadanju s posledicami 
še trajajoče epidemije. Ne pre-
tiravamo, če trdimo, da so de-
lodajalci že najmanj pol leta 

nenehno v vlogi kriznih mene-
džerjev. A spremembe so tudi 
na strani mnogih delavcev, saj 
se ti trudijo ne le z rednim de-
lom, ampak tudi s še večjim 
prispevkom kot poprej k iz-
boljšanju delovnega procesa s 
svojimi idejami. Tista podjetja 
namreč, ki uspejo tudi v tako 
težkih okoliščinah spodbuditi 
zaposlene k predlogom inova-
cij in spremenjenim izdelkom 
in storitvam, ki bodo prilagoje-
ni na novo realnost (ob seveda 
še mnogih drugih izpolnjenih 
pogojih za normalnejše delo-
vanje panog), dejansko čaka-
jo leta intenzivnega razvoja in, 
verjamemo, do lani še neslute-
nih poslovnih priložnosti.

Posavje – turistični in 
gostinski sektor v nemilosti

Spremenjene oblike dela z 
ogromnim poudarkom na di-
gitalizacijo, spremenjen pog-
led na mobilnost, spreme-

njen vrednotni sistem glede 
občutka varnosti in dragoce-
nosti zdravja (tako fizičnega 
kot psihičnega), spremenjen 
odnos do finančnih sredstev, 
navsezadnje tudi spremenje-
ni medosebni odnosi – bodo 
zahtevali konkretne prilagodi-
tve vseh vpletenih. Gospodar-
ske družbe in podjetja, s tem 
pa zaposleni, so bili prizadeti 
na različne načine in potisnje-
ni v zelo neenakomerne obre-
menitve. O tem redno piše-

mo analitične članke v našem 
mediju, obravnavamo različ-
ne vidike, pisali smo npr. tudi 
o obremenitvi na trgu dela po 
spolu (Ženske – že ves čas na 
prvi epidemiološki črti tako 
po svetu kot v Posavju ipd.). 

Kot pojasni Igor Iljaš, sekre-
tar Območne organizacije 
ZSSS za Dolenjsko, Belo kra-
jino in Posavje, so bili v času 
epidemije za pravice iz naslo-
va zaposlitve v določeni meri 
prikrajšani zaposleni, ki so 
morali ostati doma na čaka-
nju, najbolj pa je nedvomno 
nastradal sektor gostinstva in 
turizma: »Eden večjih deloda-
jalcev v Posavju so Terme Ča-
tež, ki so bile osem mesecev 
v preteklem in tem letu več-
ji del zaprte, delavci pa doma 
na subvencioniranem čaka-
nju, trpeli so tudi ostali go-
stinski ponudniki. Delno je 
bilo tako tudi v trgovski de-
javnosti, predvsem pri ponu-

dnikih neživilskih proizvodov, 
npr. tekstila, delno tudi tehnič-
ne robe. Precej razburjenja je 
bilo v tej panogi tudi zaradi 
rednega tedenskega testira-
nja.« Na srečo, kot pove Iljaš, 
v našem koncu kljub primanj-
kovanju delovne sile v drugih 
panogah večjih izpadov pro-
izvodnje zaradi okužb s koro-
navirusom ni bilo.

»Kar se tiče prihodnosti, nas 
najbolj skrbi, kako se bo po-
novno zagnala turistična dejav-
nost, zlasti v kolikšnem obse-
gu bodo delovale Terme Čatež, 
kjer je zaposlenih več kot 350 
ljudi. Trenutno veljavni ukrepi 
v gostinstvu in turizmu so sicer 
neživljenjski, ampak upam, da 
se bodo do začetka sezone še 
malo zrahljali,« doda.

Razmere so se urejale, 
vseeno nekaj pretresov 
– INKOS, TA – Regulator, 
Integral Brežice

»V prvi fazi epidemije je bila 
težava zagotavljanje zaščitnih 
sredstev proti okužbam, ni 
bilo dovolj mask, pregrad ipd., 
skozi leto pa se je to kar ure-
dilo. Bili so posamezni primeri 

tako na strani delavcev, ki niso 
hoteli upoštevati določenih 
ukrepov, kot na strani deloda-
jalcev, ki niso zadostno zago-
tavljali pogojev za varno delo, 
ampak se je to počasi urejalo. 
V javnem sektorju so bili naj-
bolj obremenjeni v zdravstvu, 
v nekaterih fazah bolj, v dru-
gih manj,« nadaljuje Iljaš.

Ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela

Cilj: kjer se zares srečata delavec in delodajalec
POSAVJE – V letu za nami je bilo izjemno veliko stresa in skrbi na obeh straneh poslovnega procesa. Iskrenih poročanj o negotovosti obeh strani, tako s strani za-
poslenih kot delodajalcev, smo bili deležni skoraj vsakodnevno na dežurnih številkah in elektronskih kanalih časopisa Posavski obzornik. Ob vseh zaskrbljujočih 
podatkih, s katerimi smo bili kot družba 'bombardirani', pa smo mi preko teh pogovorov z bralci in podjetji opazili tudi drugo, svetlejšo točko srečevanj: na eni 
strani posavskega delodajalca, ki ga je še intenzivneje skrbelo za dobrobit zaposlenega in se je podal v iskanje novih rešitev za zadovoljstvo le-tega, ter na drugi 
strani posavskega delavca, ki je v času pandemije očitno bolj kot kdaj prej spremljal razvoj panoge, v kateri dela, poskušal razumeti tudi izredne okoliščine svoje-
ga zaposlovalca in ne-samoumevnost obratovanja podjetja v svojem okolju.

Foto: Igor Kardasov (Canva)
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SPOŠTOVANE  
POSAVKE IN POSAVCI,  
TOVARIŠICE IN TOVARIŠI!

Ob dnevu upora proti okupatorju, nekdaj dnevu osvobodilne fronte, ko se 
spoštljivo spominjamo poguma in odločnosti našega ljudstva, ki je 27. aprila 1941 
vzelo usodo v svoje roke, vam iskreno čestitamo. Naj bo enotnost, tovarištvo in  
domoljubje tistega časa zgled tudi za danes in v prihodnje.

Hkrati čestitamo tudi ob 1. maju, prazniku delavk in delavcev, simbolu boja  
za  delavske in socialne pravice. Te se v današnjih časih grobo teptajo, zato je 
čas, da stopimo skupaj in jih obranimo.

Levica, pokrajinski odbor Posavje

Naslovnica DE 180x178 ZSSS- 1_maj2021-tisk.pdf   1   19/04/2021   17:44
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odni sindikati Dolenjske, Bele krajine in Posavja

V enem trenutku parkirana, v nas-
lednjem že veselo na poti, vsa-
ko drugo sredo tudi v Kostan-
jevici na Krki, Dobovi, Bistrici 
ob Sotli in na Senovem. Moder-
no opremljena, v rokah naših od-
ličnih bančnih svetovalcev, bo v 
36 krajih po vsej Sloveniji obča-
nom in mikro podjetjem ponujala 
bančne storitve, znanje, izkušnje 
in nasvete, predvsem pa oseben 
stik, brez katerega včasih prepros-
to ne gre. 

Tanja Ahlin, direktorica Poslovne 
mreže v NLB, je poudarila: »Stran-
kam želimo priti naproti, prisluh-
niti njihovim željam in potrebam, 
da jim lahko ponudimo storitve, ki 
jim bodo olajšale bančno poslo-
vanje. Vse več ljudi se odloča za 
opravljanje bančnih storitev pre-
ko spleta, a kljub temu nekateri 
iz različnih razlogov na to še niso 
pripravljeni. Ljudi bi sčasoma zato 
radi opogumili in jih naučili, kako 
lahko uporabijo mobilni telefon 

za vse to, zaradi česar so prišli v 
mobilno poslovalnico.«

Osebni stik je najbolj domač 
zlasti starejši populaciji, zato ši-
rite glas in povejte svojim ded-
kom in babicam, znancem in 
prijateljem, da bančne oprav-
ke lahko uredijo tudi v mobilni 
poslovalnici. Kdaj pripelje tudi 
v njihov kraj, preverite v urni-
ku na spletni strani www.nlb.si/
bankgo. 

V NLB zdravje strank in zaposle-
nih postavljajo na prvo mesto ter 
pri svojem poslovanju  dosledno 
upoštevajo priporočila in ukrepe 
pristojnih. Obiskovalce zato po-
zivajo, da ob obisku mobilne po-
slovalnice poleg bančne kartice in 
njene številke PIN ne pozabijo niti 
na preventivne zdravstvene ukre-
pe: zaščitno masko, razkuževanje 
rok, ustrezno varnostno razdaljo, 
vstopajo pa lahko le posamezno. 

Naročnik: NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

Edina mobilna poslovalnica v Sloveniji tam, 
kjer ste vi – tudi v Posavju
NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go je ena izmed najbolj prilagodljivih NLB storitev. S posebej prilagojenim vozilom, ki omogoča izvajanje bančnih storitev na tere-
nu, pride tja, kjer ste vi. Tako lahko tudi prebivalci v manjših slovenskih krajih, kjer ni bančnih poslovalnic, nemoteno poslujejo z banko ter imajo osebni stik z banč-
nim uslužbencem. 

Kraj Lokacija Predviden prihod

KOSTANJEVICA NA KRKI pri občini, nasproti Mercatorja 08:30

DOBOVA pri kulturnem domu 10:05

BISTRICA OB SOTLI parkirišče pri trgu 11:35

SENOVO pred kulturnim domom, Trg 14. divizije 13:30

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go vsako drugo sredo (12. in 26. maja) tudi v vašem kraju. 
Več na www.nlb.si/bankgo

Čestitamo ob 
mednarodnem prazniku 
dela in vam želimo veliko 
delovnih uspehov. 

tel.: +386 7 499 11 80           KOVIS d.o.o., Brezina 102, 8250 Brežice
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email: info@kovis-group.com             

Za največji pretres na trgu dela 
ocenjuje stečaj krmeljske-
ga Inkosa ob koncu lanskega 
leta, »ki je bil na eni strani pre-
senečenje, na drugi strani pa 
vsaj ni bilo agonije glede ča-
kanja na plače in dolgov. Večji 
del tistih, ki so ostali brez dela, 
vsaj tisti, ki so iskali zaposli-
tev, je kar hitro našel zaposli-
tev v okolici Sevnice, pa tudi 
na Senovem in v Trebnjem. 
Težko je reči, kaj bo s poplači-
lom stečajne mase.« 

Za drug večji udarec Iljaš oce-
njuje novembrsko ukinitev 
proizvodnje v podjetju TA – 

Regulator Brežice: »Tam je 
brez zaposlitve ostalo več kot 
30 ljudi, za katere smo se do-
govorili za malo višje odško-
dnine. Tudi tu je večji del takoj 
dobil druge zaposlitve.« Prav 
tako v Brežicah je prišlo do še 
enega pretresa lokalnega oko-
lja, ko je Integral Brežice pre-
šel v Nomago, kar ste nekateri 
bralci posredno že opazili, ko 
ste kupovali vstopnice za av-
tobusne prevoze in nas na to 
opozorili. Iljaš pojasni: »Marca 
je prišlo še do prenosa zapo-
slenih z lokalne družbe Inte-
gral Brežice v ogromen slo-
venski sistem Nomago. Gre 

za ljudi, ki so bili lokalpatri-
oti in so živeli za to firmo, la-
stniki pa so se odločili druga-
če. To je za vsakogar šok, saj 
ni več domačega odnosa med 
vodstvom družbe in zaposle-
nimi, so pa zaenkrat vsi obdr-
žali zaposlitve.«

Vsak naj doda svoj del

Ozrimo se še v lastno ogledalo 
– izjemen vpliv na doživljanje 
epidemije in njegovih posledic 
imamo tudi mediji. Velikokrat 
so mediji, žal, stiske ljudi le še 
povečevali – mi smo se v Po-
savju trudili nasprotno. Tudi 
pri spopadanju z gospodar-
sko krizo se čutimo zavezani 
predstavljati še bolj celovito 
sliko, urgentno pa se zdi tudi 
pomagati najti primeren regi-

onalni odziv na krizo, ne gle-
de na mednarodno in nacio-
nalno vpetost naših podjetij. 
Regionalni odziv mora slone-
ti na dobrem poznavanju iz-
hodiščnega stanja na trgu dela 
podjetij, ki omogočajo gospo-
darsko dejavnost v regiji, kot 
tudi poznavanju razmer, v ka-
terih delajo naši delavci, in na-
činov dela, ki si jih le-ti želijo 
v prihodnje. Skupni cilj podje-
tij, institucij, občinstev in nas, 
medijev, bi morala biti točka, 
kjer se delodajalec in dela-
vec zares srečata. Točka, kjer 
lahko končno prvi maj pre-
haja iz nostalgičnih spomi-
nov prejšnje države v resnični 
praznik dostojanstva in zado-
voljstva ob delu.

� Maruša�Mavsar
www.PosavskiObzornik.si
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Podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. želi svojim sodelavkam
in sodelavcem ter bralkam in bralcem

LEPO PREŽIVET PRAZNIK DELA!

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

 

 

 

 
 

 

NAJ SE VSAKO DELO KONČA Z USPEHOM 
IN DOBRIMI PREDLOGI ZA PRIHODNOST. 

 

ČESTITKE OB PRAZNIKU DELA! 

SENOVO – V podjetju Metalna Senovo so leto 2020 zaključili pos-
lovno uspešno z 19 milijoni evrov prometa in z zaključenimi, 3,5 
milijona evrov vrednimi investicijami v novo halo, obnovo ob-
stoječe hale in nov CNC rezkalni center. Epidemija covida-19 je 
najprej povzročila izpad prometa v marcu in aprilu 2020, v nada-
ljevanju pa so se zadeve postavile na načrtovane tirnice. »Največ-
ji izzivi so bili obvladovanje kupca, ukvarjanje s covid-19 ukrepi 
znotraj podjetja in planiranje dela glede na razpoložljiv kader,« 
pravijo v senovskem podjetju. Za leto 2021 imajo v planu 21 mi-
lijonov evrov prometa in kaže, da bodo uspeli plan realizirati. Pri 
glavnih kupcih opažajo povečana povpraševanja od konca leta 
2021 in za prvo polovico leta 2022. Za Slovenijo že imajo pod-
pisani dve pomembni pogodbi za dobavo in montažo hidrome-
hanske opreme za leto 2021 in 2022, s čimer imajo v letošnjem 
letu kapacitete že skoraj zasedene. »S tržnimi spremembami smo 
začeli že z letom 2018 in danes že žanjemo uspehe teh odločitev. 
Naš največji izvozni uspeh je bil uspešno dokončanje projekta, 
del in opreme na hidroelektrarni na Islandiji ter seveda serijska 
izdelava in dobava enega tipa dvigala 125K za našega kupca Li-
ebherr Bau Krane, ki ga mi edini delamo zanje,« še sporočajo s 
Senovega.  P.�P./vir:�Metalna�Senovo

Podpisani dve pomembni pogodbi

KRŠKO – Podjetje Avtoline je to pomlad postalo pooblaščeni 
prodajalec in serviser za vozila Peugeot, tako da lahko na istem 
dvorišču izbirate med novimi vozili Škoda, Citroën in Peugeot (o 
tem sicer podrobneje na strani 10). Sicer pa so v podjetju zaokro-
žili prvo leto opravljanja tehničnih pregledov na novi lokaciji – 
v Žadovinku, kjer lahko opravite tudi registracijo, zavarovanje, 

preverjanje skladnosti, pod-
jetja pa tehnični pregled to-
vornih vozil vseh kategorij in 
pregled tahografov. V pomlad-
nih mesecih izvajajo tehnične 
preglede traktorjev na tere-
nu. Celovito ponudbo storitev 
za popolno vzdrževanje avto-
mobila dopolnjujejo rabljena 
vozila z največjo in najbolj ra-
znoliko ponudbo v Posavju in 
samopostrežne avtopralnice 
za najbolj enostavno pranje 
avtomobila. 

 P.�P./vir:�Avtoline

V Žadovinku so že eno leto

Iskrene čestitke ob prihajajočih praznikih.

Vsem bralkam in bralcem želimo prijetno

praznovanje! 

BRESTANICA – »Covid-19 je pospešil obstoječe dejavnike struk-
turne rasti embalaže iz valovitega kartona in razvoj trgov, pred-
vsem segment spletne prodaje. Pandemija ni drastično vplivala 
na naše poslovanje, največji upad smo občutili lani maja– julija 
predvsem na segmentu avtomobilske, kemične in elektro indu-
strije. Hkrati smo bili priča velike rasti nabave embalaže za iz-
delke hitre potrošnje in e-trgovine, saj klasične trgovine pospe-
šeno prodajajo prek spleta,« pravi Majda Androjna, generalna 
direktorica DS Smith Slovenija. V Brestanici se fokusirajo na raz-
voj embalažnih rešitev za spletno prodajo in že investirajo v novo 
strojno opremo za proizvodnjo sodobnih, potrošniku prijaznih 
embalažnih rešitev za spletne trgovine. V sodelovanju s podje-
tjem Bosch so razvili okolju prijazno e-commerce embalažo, ki je 
primerna za enostavno reciklažo. Zaradi optimalne konstrukcije 
in prilagodljivosti embalaže po višini izdelkov jih lahko pakirajo 
brez odvečnih plastičnih polnil. V načrtu imajo velike investici-
je, usmerjene v racionalizacijo treh proizvodnih enot v Sloveni-
ji. V prvi fazi se načrtuje posodobitev poslovne enote v Bresta-
nici, s sodobno strojno premo in optimizacijo vseh proizvodnih 
procesov, ki bodo omogočale večjo prilagodljivost spreminjajo-
čim se tržnim razmeram.  P.�P./vir:�DS�Smith

Okolju prijazne embalažne rešitve

Majda Androjna
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RUDAR SENOVO d.o.o.
E: info@rudar-senovo.si

Cesta kozjanskega odreda 4, Senovo

Čestitamo ob mednarodnem prazniku dela 
in vam želimo veliko delovnih uspehov. 

Strankam, poslovnim partnerjem 
in bralcem Posavskega obzornika čestitamo ob prazniku dela.

Titova cesta 75 | 8281 Senovo | e-pošta: joze.pozun@kabelnet.net | Tel.: 07 48 81 960 | Fax: 07 48 81 967 | GSM: 041 739 485

30 let

Delo in mir sta sreče izvir.

Iskrene čestitke ob mednarodnem prazniku dela.

www.he-ss.si

Iskreno čestitamo ob mednarodnem 
prazniku dela in vam želimo 

veliko delovnih uspehov. 

BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so od 13. do 
15. aprila izvedli krajšanje dimnikov na plinskih blokih 1–3 
z višine 60 m na višino 45 m.

Omenjeni plinski bloki so v obratovanju od leta 1975, torej je mi-
nilo že več kot 45 let, odkar so bili predani v uporabo. Predvsem 
v prvih letih obratovanja so akumulirali precejšnje število obra-
tovalnih ur v kombiniranem plinsko-parnem procesu, kar je za-
radi vsebnosti žvepla v takratnem tekočem gorivu terjalo davek v 
obliki korozijskih poškodb na poti izpušnih plinov, drugi del vpli-
va pa skozi leta dodajajo vremenski vplivi (padavine in vlaga). 
»Zaradi navedenih razlogov so bili zgornji deli dimnikov že ob 
koncu devetdesetih let tako stanjšani, da so bili zamenjani zgor-
nji deli nad višino 45 m ter izvedene statične ojačitve na ohra-
njenem delu dimnika pod koto 45 m,« so sporočili iz elektrarne. 
Debeline dimnikov spremljajo periodično z izvajanjem ultra-
zvočnih meritev debelin plašča dimnika. Meritve zadnjih let ka-
žejo, da se je zaradi korozije debelina plašča dimnika stanjšala 
na raven, kritično za statično stabilnost dimnika. »Iz tega razlo-
ga smo v dneh od 13. do 15. aprila izvedli krajšanje dimnikov z 
višine 60 m na višino 45 m,« pojasnjujejo v Brestanici. »S tem je 
najbolj kritičen del dimnika pod to koto razbremenjen teže se-
gmenta nad koto 45 m in bo njegova statična stabilnost zadostna 
do konca preostale življenjske dobe plinskih blokov PB1-3, pred-
vidoma do leta 2030 oziroma do končanja izgradnje plinskih blo-
kov PB-8 in PB-9.« 
 P.�P./vir:�TEB

Na starih plinskih blokih so tri 
dimnike skrajšali za 15 m

Krajšanje�dimnikov�na�najstarejših�treh�plinskih�blokih�(foto:�
TEB)

Porast zanimanj za psihološka testiranja
BREŽICE - Bralci na nas nas-
lavljate razna vprašanja, 
lansko leto je za nekatere 
pomenilo tudi širitev dejav-
nosti in takšni ste nas spra-
ševali o vlogi psihološkega 
testiranja. Za odgovor smo 
se tokrat obrnili na psi-
hologinjo Anamarijo Toth 
Kostevc iz podjetja Plus Re-
šitve, ki beleži porast tovr-
stnih storitev.

Kot pojasni Toth Kostevčeva 
ima psihometrično psihološko 
testiranje za namen selekcije 
kadra predvsem dva vidika: 
zaposliti primernega kandida-

ta za določeno delovno mesto 
ter zaposliti kandidata na nje-
mu primerno delovno mesto. 
Torej, gre za vidik delodajal-
ca in vidik kandidata. »S tem 
postane proces selekcije ka-
dra združevanje obeh vidikov 
v kar se da veliki meri. Obe 
strani pa k procesu pristopata 
s strahom. Delodajalec z neza-
upanjem, ali bo to res najbolj 
primeren kandidat, kandidat 
pa s strahom o primernosti in 
z razmišljanjem 'ali sem dober 
ali slab',« pojasni. 

Za določena delovna mes-
ta je dovolj, da kandidat za-

dosti kriterijem, za druga de-
lovna mesta, ki so ključna za 
uspešno delovanje podjetja, 
pa je pomembno, da se izbe-
re kompetenten kandidat, ki 
bo hkrati čutil lastno primer-
nost in zmožnost za opravlja-
nje dela. Toth Kostevčeva opi-
še: »S tem povečamo možnost, 
da bo kandidat ostal v podje-
tju dlje časa in da bo delo op-
ravljal vestno, motivirano in z 
osebnim zadovoljstvom. Pred-
vsem se koristi objektivne-
ga testiranja vidijo v zadnjem 
času, saj so kandidati vse bolj 
spretni pri pisanju življenjepi-
sa in pri pripravah na razgo-

vore. Konkurenca na trgu dela, 
predvsem za 'zaželena' delov-
na mesta, je visoka. Ob vsem 
trudu in zagnanosti pa do-
stikrat pozabijo pri sebi pre-
tehtati, ali se delovno mesto 
sklada z njihovimi karakteri-
stikami. Vidijo samo 'status' 
delovnega mesta, ne pa, ali se 
bodo počutili dobro na dolo-
čenem delovnem mestu. Tu pa 
igra ključno vlogo ocena stro-
kovnjaka, ki ne pozabi na oba 
vidika delovnega mesta in po-
skrbi tako za delodajalca, ka-
kor za kandidata.«

 M. M.

KRŠKO – Podjetje Evrosad Krško v času koronakrize deluje ne-
moteno, prav tako pa potekajo tudi dobave do njihovih kupcev. 
Pred kratkim jih je, kot smo poročali v prejšnjem časopisu, kot 
večino slovenskih sadjarjev prizadela pozeba, razsežnost nasta-
le škode pa bodo lahko ocenili šele nekje v mesecu juniju ali juli-
ju. V začetku februarja so kljub zaostrenim razmeram odprli vra-
ta novih prostorov Evrosad Tržnice, kar so obljubili že natanko 
pred enim letom. »Naše sodelovanje z lokalnimi dobavitelji smo 
tako medtem še dodatno okrepili ter hkrati povečali ponudbo 
in zalogo lokalnih izdelkov. Po novem pri nas sedaj najdete tudi 
mlečne izdelke in sire kmetij Krhin, Dimec in Kukenberger, mes-
nine in izdelke iz mesa mesnic Tršinar in Krošelj ter sveža doma-
ča jajca in testenine kmetije Metelko. Sodelovanja z nami pa si 
želi še kar nekaj dobaviteljev in kmetij s širšega območja Posav-
ja, zato bomo večini dali priložnost, da ponudijo in hkrati promo-
virajo svoje izdelke v naši trgovini,« sporočajo iz Evrosada. Že v 
začetku meseca maja bodo lahko ponudili jagode iz lastnega na-
sada, šparglje in mladi krompir, seveda vse slovenskega porekla. 
 P.�P./vir:�Evrosad

Krepijo sodelovanje z 'lokalci'

Februarja�so�odprli�prostore�nove�trgovine.
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Na mestu direktorja TEB 
ste že od novembra 2010, 
že prej pa ste bili vpeti v 
delo termoelektrarne in 
slovenske energetike … 

S TEB sem zelo povezan, saj 
je bila tu moja prva zaposli-
tev in tudi po prekinitvi sem 
se vrnil nazaj. Torej, v TEB 
sem se zaposlil leta 1988 ta-
koj po uspešno zaključenem 
študiju na Fakulteti za stroj-
ništvo v Ljubljani. Razpore-
jen sem bil v tehnični sektor, 
v službo strojnega vzdrževa-
nja, kjer sem se seznanil s 
tehnologijo plinsko-parnega 
procesa. Opravljal sem na-
loge pomočnika vodje stroj-
nega vzdrževanja. Poleg del 
na tehničnem področju sem 
opravljal tudi aktivnosti v 
zvezi z organizacijo in pla-
niranjem dela. Leta 1991 
sem napredoval na delov-
no mesto inženir za stroj-
no opremo, kjer sem pri-
dobil dodatne izkušnje in 
poglobljena znanja na po-
dročju vzdrževanja elektro-
energetskih naprav. Aktivno 
sem bil vključen v vzdrže-
valne dejavnosti pri remon-
tih na plinskih blokih in par-
nih turbo-agregatih ter se 
hkrati vključeval v projekte 
družbe. Svojo poklicno pot 
sem v letu 1998 nadaljeval 
kot vodja službe obratova-

nja. Novo okolje in številčno 
okrepljena ekipa sodelav-
cev je zame predstavlja-
la povsem nove izzive, saj 
sem se soočil z novo vsebi-
no dela, ki je vključevala 
organizacijo dela, vodenje 
in komunikacijo tako znot-
raj službe kot tudi navzven 
v stikih z javnostjo na nivo-
ju EES Slovenije. Z izgradnjo 
plinskih blokov PB4–5 se je 
obseg dela povečal v smis-
lu koordinacije obratova-
nja, saj se je z novimi ka-
pacitetami spremenil status 
elektrarne. Po izvedeni re-
organizaciji sem leta 2001 
zasedel delovno mesto vod-
ja službe proizvodnje, kjer 
sem se kot pooblaščenec za 
okolje pričel aktivno vklju-
čevati tudi v okoljske pro-
jekte. Septembra 2007 sem 
zamenjal delovno okolje in 
se zaposlil v GEN energiji kot 
vodja sektorja proizvodnje. 
Osnovno poslanstvo je bilo 

trgovanje z električno ener-
gijo ter koordinacija in vo-
denje proizvodnje bilančne 
skupine GEN energija. Leta 
2010 pa sem se vrnil v TEB 
kot direktor in nastopil svoj 
prvi petletni mandat. V tem 
času smo realizirali izgra-
dnjo plinskega bloka PB6, 
zaključujemo tudi že izgra-
dnjo PB7. Lani jeseni je la-
stnik, GEN energija, potrdil 
tretji mandat. Ker mi je bilo 
že tretjič izkazano zaupanje 
za vodenje TEB, sklepam, da 
delam dobro …

Kot ste že omenili, ste po 
letih dela na tehničnem po-
dročju leta 2010 kandidira-
li in bili imenovani za direk-
torja TEB. Kako ste sprejeli 
ta izziv? Ste imeli kakšne 
pomisleke, dileme? 

Imenovanje za direktorja je 
bilo zame nedvomno velik 
izziv v vseh pogledih. Vse-
kakor nisem želel, da bi bil 
kakšna lutka ali da bi samo 
grel direktorski stolček, 
temveč sem nameraval ak-
tivno prispevati k razvoju, 
napredku in rasti elektrar-
ne. Zavedal sem se, kaj me 
čaka, predvsem pa, da vsto-
pam v zame povsem drugo 
vsebino dela. Veliko dilemo 
so predstavljala vprašanja 
glede nadaljnjega razvo-

ja elektrarne. Zavedal sem 
se namreč, da bo delovanje 
starih plinskih blokov slej 
kot prej nezanesljivo in da 
kot takšni ne bodo zmožni 
zagotavljati zahtevane za-
gonske in obratovalne zane-
sljivosti v luči zagotavljanja 
vloge sistemske rezerve. S 
to mislijo sem prevzel man-
dat direktorja, ob zagotovi-
lu krovne družbe GEN ener-
gije, da se realizira projekt 
zamenjave plinskih blokov 3 
x 23 MW iz leta 1974. 
Sedaj, ob nastopu tretje-
ga mandata, lahko rečem, 
da sem zadovoljen s pre-
hojeno potjo, vsekakor pa 
bom tudi ta mandat skušal 
zaznamovati s kakovostnim 
delom in, če bo mogoče, 
še nadgraditi v smislu pos-
lanstva naše elektrarne. Po-
nosen sem, da smo v Termo-
elektrarni Brestanica znova 
dokazali, da znamo in zmo-
remo. Da zmoremo dovolj 

poguma in da znamo slediti 
zastavljenim ciljem. 

V času vašega vodenja TEB 
se je začel projekt zame-
njave starejših plinskih 
blokov PB1–3, ki je obsegal 
izgradnjo dveh novih na-
domestnih plinskih blokov 
PB6–7. Projekt je v zak-
ljučni fazi. Kdaj je predvi-
dena otvoritev? 

Naj najprej pojasnim, 
kakšno vlogo ima TEB. TEB 
je v slovenskem elektroe-
nergetskem sistemu največ-
ja sistemska elektrarna za 
zagotavljanje ročne rezer-
ve za povrnitev frekvence z 
možnostjo zagona agrega-
tov brez zunanjega vira na-
pajanja ter rezervni vir na-
pajanja nujne lastne rabe 
NEK. Z inštalirano skupno 
močjo 406 MW (vključen 
PB7) ima tako TEB v danem 
trenutku večjo moč od slo-
venskega dela Nuklearne 
elektrarne Krško. Zato os-
taja pomemben energetski 
objekt za zanesljivo oskrbo 
Slovenije z električno ener-
gijo v kritičnih razmerah. 
Termoelektrarna je tudi v 
letu 2020 z zanesljivostjo 
zagonov in razpoložljivostjo 
naprav potrdila svojo vlogo 
sistemske elektrarne pri za-
gotavljanju stabilnosti delo-
vanja elektroenergetskega 
sistema. Poleg zagotavlja-
nja sistemskih storitev pa se 
v TEB pojavlja vse več ko-
mercialnega obratovanja. 
Moram poudariti, da smo v 
letu 2020 že drugič zapored 
presegli plan proizvodnje, 
saj je realizirana proizvo-
dnja znašala malo več kot 
52 GWh (plan 25 GWh), od 
tega je bilo več kot 48 GWh 
komercialnega obratovanja. 
Vsekakor se je tako že lani 
izkazala pravilnost odločit-
ve za izgradnjo šestega in 

sedmega bloka. Pandemi-
ja, ki je praktično ohromi-
la cel svet, je še toliko bolj 
izpostavila pomen varne in 
zanesljive oskrbe z električ-
no energijo. Brez te dobri-
ne si zagotovo ne znamo 
več predstavljati izvajanja 
vsakdanjih poklicnih in za-
sebnih aktivnosti. In ele-
ktrične energije ne bomo 
potrebovali manj, potrebo-
vali jo bomo vedno več. 
In seveda še nekaj besed o 
projektu. TEB je v fazi inve-
stiranja v dva nova plinska 
bloka, s katerima se bodo 
postopoma nadomestili trije 
plinski bloki moči 3x23 MW, 
ki so bili v obratovanju od 
leta 1974. V sklopu te inve-
sticije je bila že v letu 2018 
realizirana izgradnja plin-
skega agregata PB6, trenu-
tno se zaključuje izgradnja 
drugega nadomestnega plin-
skega agregata PB7, ki se je 
začela leta 2019, v začetku 
aprila 2021 pa je bil uspešno 
zaključen tehnični pregled. 
Na osnovi zaključkov teh-
ničnega pregleda je odre-
jeno šestmesečno poskusno 
obratovanje, v sklopu ka-
terega bodo izvedene tudi 
prve meritve obratovalnega 
monitoringa v skladu s pro-
gramom prvih meritev. Nato 
sledi pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predaja plin-
skega agregata v uporabo. 
Z izgradnjo PB7 se bo sku-
pna zmogljivost Termoelek-
trarne Brestanica povečala 
na 406 MW. Glede na razvoj 
in potek projekta predvide-
vam, da bo otvoritev nekje 
proti koncu maja 2021.
Sedaj, ko končujemo pro-
jekt izgradnje PB6–7, smo 
pristopili k prvem koraku na-
črtovane zaustavitve PB1–3, 
in sicer h krajšanju dimni-
kov, za kar smo pridobili vsa 
ustrezna soglasja s strani 
pristojnih organov. Opravlje-

ne meritve okoljskih vidikov 
obratovanja teh blokov pa 
so pokazale, da so znotraj 
predpisanih parametrov. 

Kakšni so načrti za naprej? 
V katero smer bo šel razvoj 
TEB?

V TEB se s PB7 zaključuje ob-
dobje večjih investicij, ve-
lja pa ob tem omeniti, da 
so v sklopu projekta zame-
njave plinskih blokov PB1–3 
predvidene štiri enote, kar 
pomeni še plinski blok osem 
in devet, za katera že ima-
mo gradbeno dovoljenje. 
Terminsko gradnja teh dveh 
blokov še ni začrtana, je 
pa naložba v osmi in deve-
ti blok odvisna od potreb na 
trgu električne energije ozi-
roma na področju sistemskih 
storitev.
V TEB z oblikovanjem ra-
zvojnih ciljev in določanjem 
novih strategij za njihovo 
doseganje nadgrajujemo ra-
zvojne korake, ki smo jih na-
redili v preteklem obdobju, 
predvsem pa opredeljujemo 
mehanizme, poti in načine, 
ki bodo družbi dali tisti po-
slovni zagon, ki ga v prihod-
njem obdobju nujno potre-
buje. Ob tem intenzivno 
iščemo in v tej smeri preu-
čujemo možnosti širitve pro-
izvodnih kapacitet z obno-
vljivimi viri energije (OVE).

V lanskem letu ste kot eno 
redkih podjetij prejeli nag-
rado za poslovno odličnost. 
Zagotovo pridobitev takšne 
nagrade ni nekaj samou-
mevnega? 

V letu 2018 je bila spreje-
ta odločitev o začetku pro-
jekta »Poslovna odličnost v 
TEB«, po modelu odličnosti 
EFQM. Marca 2020 smo pre-
jeli to nagrado kot prvo pod-
jetje iz Posavja in tudi kot 
prvo podjetje iz proizvodne-
ga dela celotnega elektroe-
nergetskega sektorja. S šte-
vilom prejetih točk (več kot 
400) smo tudi med najvišje 
ocenjenimi podjetji iz ele-
ktroenergetskega sektorja 
Republike Slovenije, ki so 
se do sedaj potegovala za 
to ugledno priznanje. Glav-
ni namen nagrade za poslov-
no odličnost pa je podpira-
nje in spodbujanje stalnih 
izboljšav, napredka, izme-
njave dobrih praks in zna-
nja ter zvišanje konkurenč-
nosti organizacij. 
Na pridobitev certifikata 
sem seveda ponosen, zaslu-
ge za priznanje pa pripisu-
jem vsem zaposlenim, ki si 
vsak dan prizadevamo za iz-
boljšave na vseh področjih 
ter imamo znanje in voljo, 
da dosežemo še višjo stop-
njo poslovne odličnosti. Pri-

znanje je v današnjih časih 
še toliko bolj pomembno 
tudi v luči nadaljnjega ra-
zvoja elektrarne kot ozave-
ščene družbe. 

Vemo, da so zaposleni po-
memben dejavnik v podje-
tju. Kako v TEB skrbite za 
svoje zaposlene?

V TEB se zavedamo, da so 
zavzeti in zadovoljni zapos-
leni ključni za poslovanje 
in razvoj podjetja, zato je 
vpeljava celovitega razvoja 
kadrov eden od strateških 
ciljev družbe. V TEB od leta 
2013 skrbimo za uravnoteže-
nost med delom in zasebnim 
življenjem, saj smo v tem 
letu pridobili osnovni cer-
tifikat Družini prijazno pod-
jetje, ki smo ga leta 2016 
nadgradili s polnim certifi-
katom. Izvajamo 13 spre-
jetih ukrepov na tem po-
dročju, npr. delno gibljiv 
delovni čas, otroški časov-
ni bonus, varovanje zdravja 
itd. V družbi občasno izva-
jamo merjenje organizacij-
ske klime in zadovoljstva za-
poslenih, v preteklem letu 
smo začeli opravljati tudi 
letne razgovore. TEB zago-
tavlja zaposlenim varno de-
lovno okolje. Celovito uspo-
sabljanje s področja VZD in 
PV zagotavlja visoko raven 
usposobljenosti in zaveda-
nja zaposlenih, ki se odraža-
ta pri rezultatih na področju 
varovanja zdravja zaposle-
nih. Izvajamo pripravništva 
in omogočamo opravljanje 
obveznih praks dijakom in 
študentom, ki za svoje delo 
prejmejo denarno nagrado. 
V okviru športnega društva 
se s sofinanciranjem izvaja-
jo številne športne aktivno-
sti zaposlenih. Zaposlenim 
in upokojencem je omogo-
čeno kakovostno preživlja-
nje letnega oddiha, saj ima-
jo na razpolago počitniške 
kapacitete TEB.
Mogoče še premalokrat po-
udarim, da sem ponosen na 
svoje sodelavke in sodelav-
ce, ki so porok, da bo, kot 
je bilo v preteklosti, tudi 
v bodoče obratovanje naše 
termoelektrarne zaneslji-
vo, varno ter ekološko spre-
jemljivo. Še posebej pa bi 
ob tej priložnosti izposta-
vil krovno družbo GEN ener-
gijo in ELES, ki razumeta 
pomen nenehnega razvoja 
naše elektrarne in nas pri 
tem podpirata. Hvala vsem!

Direktor TEB Tomislav Malgaj:

V TEB dokazujemo, da znamo in zmoremo
Termoelektrarna Brestanica (TEB) ima za sabo že več kot 70 let delovanja. V vseh teh letih je doživela marsikaj, od različnih sprememb do poslovnih in 
tehnoloških vzponov, ves čas pa je močno vplivala na razvoj in rast tako kraja Brestanica kot tudi regije Posavje. Elektrarna je seveda zamenjala nekaj 
direktorjev, zadnjih deset let jo uspešno vodi Tomislav Malgaj, ki se dobro zaveda pomena zanesljive oskrbe z električno energijo.

Direktor TEB Tomislav Malgaj
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Ključni rezultat projekta je no-
vozgrajeni splav, opremljen z 
vso ustrezno materialno-teh-
nično opremo. Za izgradnjo 
splava je bil pripravljen elabo-
rat, kasneje izdelan tudi var-
nostni film. V okviru projekta 
smo vzpostavili regijsko par-
tnersko mrežo ponudnikov. Za-
vedamo se, da lahko splavar-
jenje postane eden ključnih 
promotorjev turizma destina-
cije, vendar le pod pogojem, 
da se v turistične produkte smi-
selno vključi ustrezne historič-
ne podlage, sodobne pristope 
razvoja turizma ter kakovostno mrežo turističnih ponudnikov. Re-
zultat teh prizadevanj je katalog Savske zgodbe – dober primer 
kulturnega turizma, v katerem KTRC Radeče predstavlja z reko 
Savo povezane integralne turistične produkte, Posavski muzej Bre-
žice pa zagotavlja strokovne podlage. Vez med tradicijo in sodob-
no razvojno identiteto krajev ob Savi je pomembno izpostavil pro-
mocijski dogodek Splavarska košta in befeli, z namenom ohranitve 
avtentičnosti splavarskega spomina pa je potekalo zbiranje tradi-
cionalne splavarske opreme.   

S projektom smo vzpostavljali vez med mladimi in tradicijo – preko 
muzejskih učnih uric, ki so potekale pod okriljem Posavskega mu-
zeja Brežice, smo v projektne aktivnosti vključevali številne otroke. 

Posavski muzej Brežice je tudi 
sicer  projektnim aktivnostim 
vseskozi zagotavljal ustrezne 
strokovne podlage, pri čemer 
velja še zlasti izpostaviti izdela-
vo aplikacije Savske zgodbe ter 
pripravo elaboratov za uredi-
tev splavarske zbirke in za vpis 
splavarjenja v register nesnov-
ne dediščine.
  
Izvedli smo kar 18 projektnih 
delavnic, usmerjenih v spodbu-
janje inovativnosti, kreativnos-
ti ter marketinškega opolnomo-
čenja ponudnikov, v izboljšanje 

izkustva gosta ter v razvoj atraktivnih doživljajskih produktov. Z 
željo po odkrivanju tradicionalnih znanj lokalnega okolja smo se 
z deležniki povezovali tudi v študijskih krožkih.

Zadnja faza projekta je z izdelavo promo filma, elaborata za vzpo-
stavitev regijskega sistema trženja, z izvedbo regionalnega kuli-
naričnega dogodka na splavu, z vzpostavitvijo plavajočega muze-
ja ter z aktivacijo novinarjev, blogerjev in vlogerjev bila primarno 
namenjena promociji splavarjenja in savskih zgodb.

Na osnovi projektnih rezultatov želimo v prihodnje razvijati 
5-zvezdična butična doživetja, ki bodo doprinesla k dolgoročne-
mu ohranjanju tradicije in tradicionalnih lokalnih znanj. 

V maju zaključek projekta 
Oživimo savske zgodbe 
Projekt Oživimo savske zgodbe, ki se zaključuje v mesecu maju, je odličen primer, kako kulturno dedi-
ščino splavarjenja verodostojno vključiti ter promovirati v sodobnih turističnih produktih. Projekt je so-
financiran iz ESRR sredstev, partnerski konzorcij pa sestavljajo KTRC Radeče, Občina Radeče in Posavski 
muzej Brežice.  

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

SENOVO – Akcija Očistimo Senovo je 17. aprila v organizaciji čla-
nov Turističnega društva Senovo in s sodelovanjem članov KO 
ZB za vrednote NOB Senovo, DU Senovo, DPM Senovo, FS DKD 
Senovo, PGD Senovo in krajanov, ki so se spontano odzvali, zelo 
uspela. »Pobrali smo smeti/odpadke, očistili potok mimo naše 
pisarne, uredili pešpot med Ravnami in Senovim, pokosili oko-
lico muzeja tehniške dediščine v Ravnah, pregrabili površine ig-
ral pri KS Senovo in spominskih obeležij NOB v parku pri zdra-
vstvenem domu, v centralnem parku in pri nekdanji rudniški 
upravi ter odstranili kadaver mačke iz potoka. Člani KO ZB za 
vrednote NOB Senovo so pri spominskem obeležju v parku pri 
KS Senovo zasadili smreko, članice DU Senovo pa so uredile še 
okolico društvenega prostora. Složno smo uspeli,« so sporočili 
marljivi Senovčani.
� P.�P./vir:�TD�Senovo

Senovčani složno očistili kraj

Očistili�so�tudi�okolico�spominskega�obeležja�v�parku�in�ob�
njem�zasadili�smreko.

Ste v dvomih, kakšno izbrati? Mi smo za na-
svet prosili strokovnjaka, ki nam je svetoval 
dve kosilnici za manjše vrtove – do 600 kvad-
ratnih metrov. Predlagal pa je eno tako, ki se 
bo lahko spopadla z bolj enostavnimi zele-
nicami, in tako, ki se lahko loti tudi zaplete-
nih vrtov. 

Za površino 200 kvadratnih metrov trate sta 
najbolj primerni robotski kosilnici AM105 
in AM305. Obe sta namenjeni za košnjo do 
600 m2.

Za košnjo odprtih površin

Prva je model AM105. Robotska kosilni-
ca Husquarna Automower 105 je kompakt-
na trikolesna kosilnica za učinkovito košnjo 
odprtih površin. Primerna je za manjše vrto-
ve do 600 kvadratnih metrov. Kar še posebej 
navdušuje, je, da brez težav premaguje tudi 
naklone do 25 %. Je enostavna za uporabo 
in omogoča osebne nastavitve. Zmogljivost 
košnje je približno 43 kvadratnih metrov na 
uro. Napolnili jo boste v 50 minutah, čas koš-
nje pa ena ura.

Za zapletene vrtove

Drugi priporočljiv model je AM305. Husqu-
arna Automower 305 odlikuje kompakt-
na zasnova in je idealna za manjše, zaplete-
ne vrtove do 600 kvadratnih metrov, zlahka 
obvladuje pobočja z naklonom 40  %. Šti-
rikolesna ploščad skupaj s sistematičnim 
upravljanjem prehoda zagotavlja učinko-
vito delovanje, funkcija trojnega iskanja pa 

omogoča najhitrejšo pot do polnilne posta-
je. Kosilnica je opremljena s časovnikom, za-
ščito pred zmrzaljo in Automower Connect 
@ Home. Enostavno se čisti in opere s cevjo. 
Zmogljivost košnje je cca. 55 kvadratnih met-
rov na uro. Čas polnjenja je 60 minut, čas koš-
nje pa 70 minut.

Mejno žico napeljemo tako, da je pokošeno 
do okrasnih rastlin. Dreves ali večjih grmov-
nic praviloma ne omejujejo. Manjše rastline 
in cvetlice pa omejimo z žico, da jih robotska 
kosilnica ne poškoduje. Kosilnici nastavimo 
njen delovni urnik po dnevih. Padavine jo ne 

motijo! Prednost modela AM305 je v tem, da 
lahko premaguje večji naklon, štirikolesni sis-
tem omogoča večjo gibljivost, možna je tudi 
v ozkih prehodih do 60 centimetrov. Od bli-
zu pa jo lahko upravljamo tudi preko telefo-
na s pomočjo sistema bluetooth.

Bogata ponudba vseh vrst kosilnic, vrtnih 
strojev in pripomočkov za delo na vrtu je 
na voljo v vrtnih centrih Eurogarden PE Krš-
ko in PE Dobrova, kjer vam bodo pri izbi-
ri pomagali izkušeni prodajalci. Eurogarden 
vam omogoča tudi nakupe preko spleta na 
www.eurogarden.eu.

Kako izbrati pravo robotsko kosilnico?
Dež in sonce travo kar poženeta k višku. Za lepo in urejeno zelenico jo je treba te dni kositi kar pogosto. A tudi de-
lovni dnevi so dolgi, vedno daljši in kaj hitro nam lahko zmanjka časa za urejanje okolice. In tu nam lahko učinkovi-
to na pomoč priskoči robotska kosilnica. 
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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

CERKLJE OB KRKI – 22. aprila popoldne je po celovito obnov-
ljenem lesenem mostu v Cerkljah ob Krki po tehničnem pre-
vzemu ponovno stekel promet, kar pomeni, da so ga v sev-
niškem podjetju Rafael d.o.o. (s podizvajalci) končali precej 
pred prvotno napovedanim rokom – koncem junija letos.

Obnova je tako potekala le približno tri mesece, tudi zaradi le-
pega vremena, ki so ga delavci s pridom izkoristili. Zadnja dela, 
ki so se še izvajala pred ponovnim odprtjem, so bila povrnitev 
gradbišča in okolice mostu v prvotno stanje, postavitev novih 
tabel in znakov ter asfaltiranje dostopa na most z manjšimi gr-
binami oz. »ležečimi policaji« za upočasnitev prometa. Most je 
v celoti obnovljen, ima novo leseno konstrukcijo, lesene vzdolž-
nike, ki povezujejo pilote, so zamenjali z jeklenimi nosilci, kar 
omogoča povečanje nosilnosti mostu na 15 ton. To pomeni, da 
bodo most lahko uporabljala večja intervencijska gasilska vo-
zila in tudi šolski avtobus, kar bo pomembno skrajšalo poti. Za 
postavitev nove lesene konstrukcije je zaslužno podjetje KT Tr-
šinar iz Kostanjevice na Krki, jekleno podkonstrukcijo pa je iz-
delalo podjetje Montaža kovinskih konstrukcij, Marjan Kus s.p. 
iz Župeče vasi. Pogodbena vrednost del obnove lesenega mo-
stu je slabih 658 tisoč evrov z DDV. Ministrstvo za obrambo RS 
je v skladu z dogovorom o vlaganjih v lokalno infrastrukturo, ki 
jo souporablja Slovenska vojska, sofinanciralo obnovo mostu v 
višini 200 tisoč evrov, preostalo pa je zagotovila Občina Brežice 
kot investitor. Občudovanja vreden obnovljen cerkljanski most 
je v teh dneh postal že prava atrakcija, saj privablja tudi števil-
ne pešce in kolesarje ter je verjetno eden najbolj fotografiranih 
objektov v občini, če ne celo širše.  R. Retelj

Most je postal že kar atrakcija

Po�obnovljenem�cerkljanskem�mostu�so�že�takoj�po�sprostitvi�
za�promet�zapeljala�prva�vozila.
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Barvna kombinacija cvetličnih 
zasaditev naj bo čim bolj pisana

Katere cvetoče vrste rast-
lin so primerne za sončno, 
polsenčno ter senčno lego?
Več vrst jih je, a naj omenim 
le nekatere. Za večje cvetlič-
no korito, ki ga bomo posta-
vili na sočno lego, priporo-
čam zasaditev pelargonij z 
imenom Calliope, ki razvije-
jo velike rdeče cvetove. Za-
sadimo jih ob rob okrasnega 
lonca, v sredino pa posadi-
mo plektrantus. Če želimo, 

da se le-ta lepo razraste, 
moramo na začetku vršič-
ke poščipati, da dobi maso, 
da postaja košat. Ko se bo 
plektrantus razrasel, bo tudi 
opora pelargonijam, ki bodo 
ob sončni svetlobi in toploti 
lepo uspevale. Če bi pelargo-

nije dali na prostor s senčno 
lego, bi bile zelo lepe, z ve-
likimi zelenimi listi, vendar 
brez cvetov. Na sončni legi 
lepo uspeva tudi skevola ali 
modri čudež in ker ima za-
nimivo ’kodrasto’ rast, ga je 
zelo lepo videti v t. i. obe-
šankah. Cvetovi so modre 
in bele barve, dobro se ob-
nese na sončnih ali polsenč-
nih legah. Za polsenčno lego 
oziroma za jutranje sonce 

predlagam še okrasne tra-
ve, okrasne koprive in surfi-
nije ’pink wine’, ki so neob-
čutljive na dež. 

Za senčno lego je najbolje 
izbrati rastline, ki ne cvetijo; 
če pa želite imeti cvetove, je 

najboljša izbira navadna vo-
denka, ki senco naravnost 
obožuje, vendar jo je treba 
zaščiti pred dežjem in vet-
rom. Vodenko začnemo sa-
diti po 15. maju, ostale rože 

v drugi polovici aprila. V sen-
ci se dobro počutijo tudi go-
moljne begonije in pisanoli-
stne pelargonije. Na senčnih 
legah lepo uspeva še zajčja 
deteljica (roza in belo cve-

toča), pri kateri pazimo, da 
je ne zalivamo preveč, raz-
množuje se z gomoljčki. Na 
senčnih legah nudijo cve-
toče razkošje tudi rastline 
z obarvanimi listi. Lepo us-
pevajo grmičaste fuksije, ki 
zrastejo do višine poldruge-
ga metra in cvetijo od junija 
do septembra.

Vedno več je mešanih zasa-
ditev cvetlic, kaj je potreb-
no vedeti o takšni zasadit-
vi, lahko zasadimo mednje 
tudi dišečo sivko, rožmarin, 
žajbelj, citronko itd.?
Krasna kombinacija v istem 
koritu so polviseče pelargo-
nije v kombinaciji z gnafaliu-
mom v srebrni barvi, ki mu 
moramo, če želimo, da se 
bujno razraste, vršičke na 
začetku rasti poščipati. Tudi 
drobnocvetni mleček daje 
odlično ozadje petunijam, 
gavra pa pelargonijam. 

V mešane zasaditve ni pri-
poročljivo saditi dišavnic, 
bolje jih je saditi vsako pose-
bej. To je priporočljivo že za-
radi samega zalivanja, sur-
finija na primer potrebuje 

veliko vode, sivka ali dišavni-
ce pa ne. Okrasna roža, ki se 
sadi samostojno, ker razvi-
je takšen koreninski sistem, 
da uniči ostale rože, če so 
zasajene v istem koritu, je, 
na primer, bidens. Skratka, 
treba je vedeti, katere rože 
sadimo v isto korito in kate-
re ne – tako zaradi pogosto-
sti zalivanja kot zaradi dob-
rih »medsoseskih odnosov«.

Na kaj moramo biti pozorni 
pri izbiri sadik ob nakupu?
Prvi znak o kakovosti rastli-
ne so njene korenine. Pri-
merno razvit in zdrav kore-
ninski sistem je prepleten z 
vidnimi belimi koreninami in 
drži zemeljski substrat sku-
paj. To pomeni, da je rastlina 
zdrava in le takšna bo dobro 
prenesla presajanje. Pri tem 
je še pomembno, da prvih 
nekaj dni po sajenju mlade 
rastline privajamo na razme-

re - postavimo jih v zavetje 
hiš, kjer ne bodo neposred-
no na soncu, v primeru mra-
za jih zaščitimo s prekrivno 
folijo ali tekstilom.

Kakšna so priporočila za 
dobro rast, za bujno cvetje?
Zelo pomembna je izbira 
zemlje, pri njej ne smeš ni-
koli ’šparat’, bolje je dati kak-
šen evro več. V naši cvetli-
čarni glavnino rastlin sadimo 
v Terra Brill zemljo, ki je zelo 
dobra. Ni šotna in ni preveč 
zračna, je poseben substrat 
z vsemi hranljivimi sesta-
vinami, ki so potrebne za 
vzgojo rastlin. Zelo dobra 
je tudi Humkotova zemlja. 
Izbrani zemlji za rože mora-
mo dodati gnojilo in po 14 
dneh oz. treh tednih začne-
mo dodajati tekoče gnojilo 
ali pa v prahu, ki se raztopi 
v vodi, da so cvetovi res lepi.
 
Pri velikocvetnih rastlinah, 
kot so na primer surfinije, je 
pomembno, da jih redno čis-
timo. To naredimo tako, da 
ko cvet odcveti, ga odstrani-
mo, da lahko rastlina naredi 
nov cvet in cveti naprej. Če 

želimo doseči bujno rast, ko-
šatost, poganjke na začet-
ku poščipamo. To počnemo 
samo na začetku. Surfini-
jam moramo redno dodaja-
ti železo, ker zelo hitro ras-
te in listi zaradi pomanjkanja 
železa porumenijo. Obstaja 
tudi posebno gnojilo za sur-
finije, ki že ima vse potreb-
ne sestavine za uspešno 
rast. Surfinija rabi več oskr-
be, kot na primer bršljanka.

Kaj svetujete pri izbiri 
okrasnih loncev, naj bodo 
lončeni ali iz plastike?
Priporočam lončene lonce, 
ker bolj zadržujejo vlago, a 
mnogi se odločajo za nakup 
plastičnih okrasnih korit ali 

loncev, ker je barvna izbira 
zelo velika in prav tako ve-
likost. Lahko jih kombinira-
mo z barvo fasade, okenski-
mi policami itd. Trenutno je 
najbolj popularna siva bar-
va korit in loncev, medtem 
ko naj bi bile barvne kom-
binacije rož čim bolj pisane. 

Katere so prednosti in po-
manjkljivosti korita z zalo-
go vode?
Na tržišču je že nekaj let t. 
i. samozalivalno korito, ko-
rito z zalogo vode. Kori-
to je nekoliko širše in glob-
lje od običajnega, ima dvojni 
podstavek z vodomerom, ki 
meri količino vode v koritu. 
Rože v teh koritih sprva zali-
vamo z vrha, dokler niso ko-

renine sposobne črpati vode 
iz spodnjega dela, v katerem 
je rezerva vode – to pomeni, 
da morajo korenine rastlin 
doseči dno cvetličnega ko-
rita, od koder bodo črpale 
vodo. Iz izkušenj vemo, da 
je za rastline postana voda 
ali pa deževnica najboljša. 
Omenjena korita so primer-
na za sončne lege, saj naj-
bujnejše balkonske rastli-
ne v meter dolgem koritu v 
vročem dnevu posrkajo tudi 
do 10 litrov vode. Samoza-
livalna korita so priporočlji-
va tudi, kadar so ljudje ve-
liko odsotni, a bi želeli kljub 
temu imeti lepo balkonsko 
cvetje. No, slaba stran ome-
njenih korit je, da če pogosto 

dežuje, je naenkrat v cvetlič-
ni posodi preveč vode. 

Na balkonskih rastlinah 
se radi pojavijo škodljivci, 
kako ukrepati, pri kom po-
iskati pomoč?
Pršicam so zaradi pogoste 
spremembe vremena pod-
vržene bršljanke, surfini-
je so dovzetne za bele uši. 
V naši cvetličarni imamo že 
narejene pripravke, s kateri-
mi smo uspešni pri zatiranju 
omenjenih škodljivcev. Zad-
njih nekaj let se pojavljajo v 
zemlji beli črvi, zaradi kate-
rih rastlina ne raste, temveč 
počasi hira. V takem prime-
ru je najbolje vse vreči stran, 
korito razkužiti in potem vse 
zasaditi na novo.

Ali so vaše misli že pri cvetličnih zasaditvah, ki bodo lepšale vaš dom v prihajajočih mesecih? Se tudi vi sprašujete, katero kombinacijo rastlin izbrati, kako jih 
posaditi in oskrbovati, da bodo lepo rastoče in zdrave? V današnji rubriki VRTOVI POSAVJA bo na nekaj vprašanj odgovorila Alenka Kerin iz Vrtnega centra in 
cvetličarne Kerin. Prijetno branje!

Vijolica – pomladanska 
princesa

Vijolica je pomladna 
rastlina, za katero pa 
le malokdo ve, da je 
tudi zdravilna. K na-
biranju nas premami-
ta njena barva in vonj, 
a tudi njene zdravilne 
lastnosti, če jih po-
znamo. Antični grški 
pesnik Homer omen-
ja, da so v Atenah z vi-
jolico umirjali jezo, rimski pisec in državni uradnik Plinij je 
pisal o nošenju venčkov iz vijolic proti glavobolu in omo-
tičnosti. V srednjem veku so z njo zdravili skoraj vse, od 
vnetja v grlu, obolenj dihal in srca do pivskega mačka. 

V zdravilne namene je uporabna cela rastlina. Liste, cve-
tove in stebla nabiramo spomladi, koreninske poganjke 
avgusta in septembra. Iz dišečih vijolic lahko naredimo 
od obkladkov, poparkov, sirupov in tinktur do piškotov. 
Sirup pripravimo tako, da v kozici segrevamo 100 g po-
sušenih cvetov, 500 g sladkorja in 300 g vode. Ko meša-
nica zavre, jo odstavimo z ognja in ohladimo. Sirup vza-
memo po žlico dvakrat ali trikrat na dan po jedi.

Iz dišeče vijolice pridelujejo tudi eterično olje, ki ima pro-
tibolečinske, antidepresivne, protivnetne, razkuževalne, 
diuretične in pomirjevalne učinke, vendar ima eterično 
olje zelo visoko ceno, zato si ga le redki privoščijo. Ete-
rično olje vijolice uporabljajo tudi pri izdelavi parfumov. 

  Viktorija Senica, cvetličarka

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!

DNEVI 
BALKONSKEGA 

CVETJA

Pred vsako zasaditvijo je priporočljiva cvetlična razporedi-
tev skupaj z lončki, ki ji sledi zasaditev v zemljo.

V sredino večjega okras-
nega lonca s pelargonijami 
lahko zasadimo namesto 
plektrantusa bel mleček, ki 
se bo razvil v košat grmiček.

Okrasno travo Solzico in Hypoestes z rdečkastim okrasnim 
listjem, ki ne cveti, lahko postavimo na sonce ali v senco.

Mešana zasaditev - okrasne trave in okrasne koprive ter 
surfinije. Rastline, ki zrastejo malo višje, se posadi v ozadje 
korita, nižje rastoče in viseče pa v prednji del.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Voščilo ob 1. maju
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Iskrene čestitke ob 1. maju, mednarodnem dnevu dela.  
Vsem vam želim, da vam delo omogoča dostojno 
življenje, zadovoljstvo, uspeh in tudi zaslužen počitek. 
Verjamem, da bomo s skupnimi močmi, konstruktivnim 
sodelovanjem, strpnostjo in medsebojnim 
razumevanjem uspeli premagati tudi izzive, ki jih 
prinaša epidemija.

Živel 1. maj! 

Kot je dejal župan Občine Bre-
žice Ivan Molan, ga veseli odo-
britev evropskih sredstev. Potr-
ditev projekta za sofinanciranje 
izgradnje kolesarske steze je re-
zultat kakovostne priprave obse-
žne dokumentacije, saj je mora-
la občina za projekt pridobiti 
95 služnosti za poseg na prib-
ližno 200 zemljiščih, čez kate-
re bo potekala kolesarska pove-
zava. Ob tej priložnosti je župan 
krajane zaprosil za sodelovanje 
in razumevanje ob gradnji, saj 
bosta izgradnja kolesarske po-
vezave in obnova državne ces-
te pomembno izboljšali prome-
tno varnost.

Občina je bila s prijavo projek-
ta kolesarske povezave Brežice–

V občini Brežice smo 
veseli visokih jubile-
jev občank in obča-
nov, je dejal župan 
Občine Brežice Ivan 
Molan, ko je voščil 
gospe Amaliji Mo-
horčič ob njenem 
častitljivem jubile-
ju predvsem zdravja 
in dobrega počutja v 
krogu njenih najdraž-
jih. Čila slavljenka je 
prisotnim zaupa-
la tudi svoj recept 
za dolgo življenje: 
Najprej delati, dob-
ro jesti, dobro piti in 
s sosedi vedno dober 
biti. Sovaščani iz Slo-
venske vasi so gospe 
Amaliji izpolnili željo 
in ji podarili lipo, ki jo 
je posadila prav na 
svoj rojstni dan. Ob 
sajenju je obljubila, 
da bo hodila pridno 
zalivat lipo.
Jubilantki so poleg domačih ter župana čestitali še predsednica Kra-
jevnega odbora Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem Rajka Križa-
nac, predsednik sveta KS Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja ter so-
vaščan in podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik.
Gospa Amalija Mohorčič se je rodila 23. aprila 1918 v majhni vasi  
Ponikve v družini Tomše. Osnovno šolo je obiskovala na Veliki Do-
lini, staršem je pomagala v vinogradu in na njivi.  Leta 1939 se je 
poročila z Jožetom Mohorčičem iz Slovenske vasi in rodila se jima 
je hčerka Marija. Druga svetovna vojna je družini veliko prezgodaj 
vzela moža in očeta. Pozneje se je gospa Amalija ponovno poročila 
in z drugim možem Francijem sta dobila sina Slavka. Danes jo raz-
veseljujeta vnukinji Bernardica in Štefica ter štirje pravnuki: Luka, 
Natalija, Lorena in Kristina ter prapravnuk Roko.
Teta Malči, kot ji pravijo v njenem kraju, je poznana in spoštovana 
po svoji delavnosti in življenjski energiji. Do svojega 95. leta se je po 
vseh opravkih vozila kar s kolesom. Svoje zadovoljstvo in vir energi-
je še vedno najde pri delu ter pri druženju s sorodniki in prijatelji. 

Na osnovi ZUreP-2 in Odloka je 
bila v juniju 2020 podana pobu-
da, ki se nanaša na začasno upo-
rabo prostora. Z začasno rabo 
prostora se omogoči drugačno, 
vendar začasno uporabo stavb-
nega zemljišča, kot je sicer pred-
videna po prostorskem aktu.  

Pobuda se nanaša na začasno 
rabo prostora oziroma stavbnega 
zemljišča na parcelah s parc. št. 
769, 784, 787/2, 792/1, 792/2, 
792/3, 792/4, 792/5, 792/6, 793, 
794, 795, 796, vse k.o. Črnc. V 
skladu z določili 130. in 131. čle-
na ZUreP-2 je za začasno rabo 
prostora treba pripraviti Elabo-
rat lokacijske preveritve za zača-
sno rabo za enoto CUN-03 (v na-
daljevanju: ELP), s čimer se želi 
območje, namenjeno intenzivni 
kmetijski dejavnosti (IK), za do-
ločeno časovno obdobje (največ 
5 let) nameniti za dejavnost par-
kiranja in skladiščenja. 

Občina Brežice je pobudo anali-
zirala in v skladu z zastavljeno di-
namiko opravila predhodni po-
stopek kot proces preveritve. 
Predhodni postopek je zajemal 
ogled terena, ki je bil opravljen 
26. 8. 2020. Na osnovi ogleda 
terena in podane pobude z ELP 
smo uradno pristopili k postop-
ku lokacijske preveritve.

Na osnovi popolne vloge in dolo-
čil Odloka je Občina Brežice izda-
la sklep o plačilu stroškov. Pred-
metna lokacijska preveritev se 
izvaja z namenom smotrne rabe 
prostora ter aktivacije zemljišč 

in objektov, ki niso v uporabi, 
na delu območja CUN-03. Pobu-
dniku je bil izdan sklep, s katerim 
je bil na osnovi 2. člena Odloka 
zavezan za plačilo takse v višini 
2.000,00 EUR.

Plačilo nadomestila stroškov je 
pogoj za obravnavo in podajo 
predloga sklepa o lokacijski pre-
veritvi v obravnavo Občinskemu 
svetu Občine Brežice. Plačilo na-
domestila stroškov za izvedbo 
lokacijske preveritve pobudni-
ku ne zagotavlja potrditve loka-
cijske preveritve na Občinskem 
svetu Občine Brežice. 

Z namenom preveritve ustre-
znosti ELP in v skladu z določi-
li 131. člena ZUreP-2 je Občina 
Brežice 16. 3. 2021 pozvala tan-
girane nosilce urejanja prostora 
k podaji mnenj. V skladu s pri-
poročili Ministrstva za okolje in 
prostor (v nadaljevanju: MOP) 
je za podajo mnenj priporočen 
15-dnevni rok. Ne glede na pri-
poročila MOP smo upoštevali 
tudi kasnejša mnenja, vendar v 
okviru sprejemljivega in razum-
nega roka (30 dni). 

Vezano na dejstvo, da le začasno 
dovoljujemo drugačno uporabo 
prostora, kot je le-ta določena v 
občinskem prostorskem načrtu, 
smo zaprosili za podajo mnenja 
Ministrstvo za infrastrukturo, Di-
rektorat za energijo, saj se z za-
časno rabo dotikamo vsebin, ve-
zanih na energijo – prostozračni 
nadzemni elektro vod Krško–
Tumbri nazivne napetosti 2x400 

kV. Na poziv smo prejeli mnenje 
Ministrstva za infrastrukturo, 
Direktorata za trajnostno mobil-
nost in prometno politiko. 

Mnenje s področja trajnostne 
mobilnosti se navezuje na za-
gotavljanje trajnostne mobil-
nosti z vidika vizije mobilnosti 
prebivalstva in trajnostnega ra-
zvoja, razvoja učinkovitega siste-
ma javnega potniškega prometa, 
zagotavljanja fizične integracije 
prometnih podsistemov za učin-
kovitejše izvajanje gospodarske 
javne službe javnega potniške-
ga prometa in potreb po zmanj-
šanju onesnaževanja iz naslova 
osebnega prometa. Predmetna 
ureditev se ne navezuje in ne 
vpliva na nobeno od navede-
nih vsebino čemer smo pristoj-
ni direktorat tudi obvestili. Pred-
metnega mnenja in priporočil 
ne moremo reševati skozi pred-
metni prostorski instrument. Ob-
čina Brežice se bo do vseh obre-
menilnih faktorjev v prostoru, 
ki jih je Direktorat za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko 
izpostavil, opredelila po preteku 
petih let, če bo za ureditev pre-
dlagana sprememba namenske 
rabe prostora.

Občina Brežice na osnovi sedme-
ga odstavka 131. člena ZUreP-2 
javnost seznanja da bo od 30. 
4. 2021 do vključno 17. 5. 2021 
potekala javna razgrnitev ELP s 
pobudo. 

Ogled gradiva bo možen:
• v prostorih Občine Brežice, 

Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce – Oddelek za prostor,

• na spletnem portalu Občine 
Brežice.

Vsi zainteresirani posamezniki, 
organi in organizacije lahko na 
razgrnjen ELP podajo pripombe 
in predloge ali izrazijo strinja-
nje z razgrnjenim dokumentom. 
Pripombodajalci bodo s stališči 
do pripomb obveščeni. Stališča 
do pripomb bo pred sprejetjem 
sklepa potrdil in sprejel Občinski 
svet Občine Brežice.

Pripombe in predloge se lahko 
poda:
• pisno na obrazcu v knjigo 

pripomb na Občini Brežice, 
Oddelek za prostor, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 
Brežice; 

• pisno na obrazcu, ki je 
objavljen na internetni 
strani http://www.brezice.
si, in sicer po pošti na naslov 
Občina Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, Brežice ali na 
elektronski naslov obcina.
brezice@brezice.si;

• ustno na zapisnik ob vpogledu 
v razgrnjeno gradivo.

Rok za oddajo pripomb in 
predlogov je vključno do 
17. 5. 2021.
Za dodatne informacije smo 
vam na voljo na spodaj navede-
nih kontaktih:
tel.: 07 620 55 72; e-pošta: 
katja.pongracic@brezice.si; Ka-
tja Pongračič – pomočnica vod-
je oddelka za prostor. 

Občina Brežice pridobila evropska sredstva 
za kolesarsko povezavo Brežice–Dobova
Občina Brežice vsako leto vlaga sredstva v izboljšanje prometne varnosti ter dostopnosti in trajnostne mobilnosti. 
Med te sodi tudi gradnja kolesarskih stez, ki so hkrati tudi del turistične ponudbe. Kolesarska povezava Brežice–Dobo-
va je del večjega projekta, ki obsega še obnovo državne ceste v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infra-
strukturo (DRSI) in za katerega so se začeli pogovori o sodelovanju že l. 2015. V 2018 je bil projekt kolesarske poveza-
ve vključen v Dogovor za razvoj regij, občina je pripravila dokumentacijo in v letu 2021 pridobila evropska ter državna 
sredstva v skupni višini 2,25 milijona evrov za izgradnjo kolesarske povezave.

Dobova uspešna in je za 2,86 
milijonov evrov vreden projekt 
pridobila sredstva v višini 1,8 
milijona evrov Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Sredstva 
iz naslova državnega proračuna 
znašajo 0,45 milijona evrov. Pre-
ostala sredstva zagotavlja obči-
na, ki bo z investicijo zagotovila 
kakovostne infrastrukturne po-
goje, izboljšala prometno var-
nost ter spodbujala trajnostno 
mobilnost.

Izgradnja novih 4,6 km kolesar-
ske steze, ki bo potekala od kro-
žišča v Trnju do podvoza v Do-
bovi, je del večjega projekta 
Izgradnja kolesarskih povezav 
in ureditev ceste R2-420/1335 
Brežice–Dobova, ki ga na pod-

lagi dogovora iz l. 2020 sofinan-
cirata občina in DRSI. Vreden je 
8 milijonov evrov in zajema stro-
ške gradnje, nadzora, projektne 
dokumentacije, arheoloških raz-
iskav, pridobitev zemljišč. Od 
tega 65,3 % zagotavlja DRSI in 
34,7 % občina. V 1. fazi bo zgra-
jena kolesarska povezava in ob-
novljeni tisti deli ceste, kjer bo 
potekala kolesarska povezava po 
vozišču (Mostec, Dobova). Ure-
jena bodo tudi avtobusna posta-
jališča. V 2. fazi bodo obnovlje-
ni preostali deli ceste, ki se lahko 
izvajajo samostojno in ne pose-
gajo v kolesarsko povezavo.

Trenutno je objavljeno javno na-
ročilo za izvajalca, rok je 14. 5. 
2021. Pričetek gradnje kolesar-

ske steze je odvisen od podpi-
sa pogodbe z izvajalcem, pred-
vidoma bi lahko bilo to v avgustu 
2021 z dokončanjem gradbenih 
del do predvidoma junija 2023.

Občina Brežice je v okviru Do-
govora o razvoju regij prijavila 
tudi projekt Kolesarska poveza-
va ob R2 419 Brežice–Krška vas 
in Brežice–Čatež ob Savi (vred-
nost 1,7 milijona evrov) in pro-
jekt Hidravlične izboljšave Bre-
žice 2 – Hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema v obči-
nah Brežice in Bistrica ob Sotli 
(vrednost 5,9 milijona evrov). 
Oba projekta trenutno še čaka-
ta na odobritev sredstev. 

Obvestilo o javni razgrnitvi lokacijske preveritve 
za začasno rabo prostora za enoto CUN-03foto: Thomas B. from Pixabay

103 leta Amalije Mohorčič

Župan Ivan Molan in Amalija Mohorčič ob 
lipi, ki jo je posadila prav na svoj rojstni dan

Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju: ZUreP-2) je Občina Brežice spre-
jela Odlok o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v občini Brežice (Ur. list RS. št. 90/2020; v nadaljeva-
nju: Odlok).
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Novi dodatni prostori za štiri oddelke 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem
Občina Krško je na Vidmu našla začasno rešitev pomanjkanja prostora v objektu osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. 
Od starejše občanke je občina skupaj z OŠ za obdobje petih let (oz. do izgradnje novega objekta v starem mestnem je-
dru) v najem prevzela enostanovanjsko hišo na Vidmu na Cesti 4. julija, kjer bo dovolj prostora za štiri oddelke poseb-
nega programa s skupno 26 učenci z učitelji in varuhi. V hiši sta Občina Krško in OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško v pre-
teklih mesecih uredili učilnice ter učno stanovanje s kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico. 

Občina Krško je za naložbo, ki je 
obsegala nabavo opreme, ob-
novo elektro in strojnih insta-
lacij, stavbnega pohištva, talnih 
oblog, zunanjo ureditev z uredi-
tvijo dostopne poti in parkirišča, 
iz občinskega proračuna name-
nila skupno 106.000 evrov. Na-

jemnina hiše znaša nekaj manj 
kot 300 evrov mesečno, a sta se 
občina in najemodajalka dogo-
vorili o pobotu najemnine z vla-
ganji v objekt. Lastnica hiše je 
namreč varovanka doma starej-
ših občanov, oskrbnino pa ji do-
plačuje Občina Krško. To je prvi 
primer reševanja problemati-
ke praznih stanovanjskih objek-
tov, v katerih lokalna skupnost 
najde potencial za potrebe jav-

nih zavodov oz. za nove vsebi-
ne. »Z novimi prostori smo pri-
dobili novo širino, predvsem pa 
možnost za opolnomočenje na-
ših starejših učencev, ki se poleg 
ostalega soočajo tudi z znižanimi 
prilagoditvenimi funkcijami oz. 
spretnostmi. Primanjkljaji v pri-

lagoditvenih spretnostih se po-
membno odražajo na področjih 
govora in komunikacije, skrbi 
zase, samostojnosti, socialnih 
spretnostih, učnih in delovnih 
zmožnostih, funkcionalnih uč-
nih sposobnostih, sposobnostih 
praktičnih znanj, skrbi za lastno 
varnost. Z novimi prostori lahko 
pedagogi, poleg ohranjanja in 
poglabljanja že pridobljenega 
znanja, pomembno vplivamo 

in razvijamo znanja, spretnos-
ti in veščine, ki našim učencem 
tlakujejo pot v lažje in spretnej-
še vključevanje v vsakodnevno 
življenje. S tem povečujemo na 
eni strani sprejetost oseb s po-
sebnimi potrebami ter na drugi 
samostojnejše, kvalitetnejše in 
bogatejše življenje naših učen-
cev,« poudarja ravnateljica OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja dr. Bar-
bara Smolej Fritz. »Ob tem se 

zahvaljujemo Občini Krško, da 
je prisluhnila našim potrebam, 
ter donatorjem, ki so prispeva-
li sredstva za nakup notranje 
opreme.« Kot sta še dodali spe-
cialni pedagoginji Ida Ravnikar 
in Nataša Libenšek, so mlado-
stniki in odrasli s posebnimi po-
trebami ves čas obnove budno 
spremljali napredek. Ob prevze-
mu prostorov pa so se vsi nalezli 
njihovega navdušenja. …

Občina Krško je skupaj z OŠ dr. Mihajla Rostoharja za obdobje petih 
let (oz. do izgradnje novega objekta v starem mestnem jedru) v 
najem prevzela enostanovanjsko hišo na Vidmu na Cesti 4. julija, 
kjer bo dovolj prostora za štiri oddelke posebnega programa s 
skupno 26 učenci z učitelji in varuhi.

O novih prostorih so učenci povedali:
Matej: Všeč mi je kuhinja, ker bomo lahko kuhali. Všeč mi je tudi 
kopalnica, rad jo čistim.
Kristjan: Lepo mi je v hiši. Rad pometam pred hišo, brišem prah 
in uživam v  čiščenju oken.
Miha: Všeč mi je, da se bom naučil uporabljati pralni stroj.
Jan: V novi hiši mi je lepo. Skupaj s Tomažem poslušava Dejana 
Vunjaka in tudi Brendija.
Samir: V hiši je lepo.
Maj: V hiši mi je všeč, ker je veliko več prostora.
Tomaž: Všeč mi je v hiši, ker bom lahko gledal televizijo in se dru-
žil s prijatelji. Želim se tudi kaj novega naučiti in da bom tudi lahko 
počival na kavču in se vedno nasmejal, ko bo kaj novega. Najbolj 
pa si želim ležalnike, da se bomo lahko poleti na soncu sončili na 
balkonu v hiši.
Alen: Všeč mi je, da se bom naučil uporabljati pomivalni stroj.

Glasujte za Naj prostovoljca/Naj prostovoljsko 
organizacijo občine Krško v letu 2020 
Občina Krško je objavila javni natečaj za naziv »Naj prostovoljec« in 
»Naj prostovoljska organizacija leta 2020, saj ima prostovoljsko delo 
velik pomen za razvoj. Prispeva k razvijanju solidarnosti, zato ga je 
potrebno negovati in ustrezno vrednotiti ter spodbujati. 

V kategoriji do 30 let smo prejeli dva predloga, v kategoriji nad 30 
let predlogov ni bilo, v kategoriji naj prostovoljske organizacije pa je 
prispel en predlog. Vabljeni, da do vključno 7. maja 2021 glasujete.

PGD Krško poleg pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah 
skrbi tudi za usposabljanje občanov za varstvo pred požari, usposa-
blja mladino, skrbi za opremo in sredstva za gašenje in pomoč. Dru-
štvo, ki letos praznuje 150 let, vključuje 117 članic in članov.
Sara Jurkas Omerzu je prostovoljka v Mladinskem centru Krško, ak-
tivna predvsem na projektih in programih dela z ranljivimi skupina-
mi mladih in otrok ter na področju mednarodnih programov v ob-
liki mentorstev. Največ nalog opravlja v sklopu projekta Rast(išče) 
sreče, ki obsega delo v dnevnem centru ter mladinsko ulično delo.
Andraž Dostal je aktivni prostovoljec ZPM Krško, njegovo delo pa 
je najbolj opazno v okviru programa letovanj, kje je opravljal vloge 
plavalnega učitelja, vodje skupine in pomočnika pedagoškega vod-
je. Nepogrešljiv je tudi pri drugih projektih in programih ZPM Krško, 
kot so pustovanje, dan za spremembe, teden mobilnosti, delavni-
ce v dnevnem centru …

Glasovnica za Naj prostovoljca/Naj prostovoljsko 
organizacijo občine Krško v letu 2020

Obkrožite kandidata v posamezni kategoriji.

Naj prostovoljska organizacija
1. Prostovoljno gasilsko društvo Krško  

(predlagatelj Gasilska zveza Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec do 30 let
1. Sara Jurkas Omerzu (predlagatelj Mladinski center Krško)
2. Andraž Dostal (predlagatelj Zveza prijateljev mladine Krško)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško s pripisom »Prostovoljec leta 2020«, najkasneje do 
7. maja 2021. 

Maja začetek gradnje nove podružnične šole 
in vrtca v Velikem Podlogu

V novem objektu s 1358 m2 površine so v vrtcu predvidene šti-
ri igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice.
Aktivnosti za gradnjo nove podružnične osnovne šole in vrtca v Ve-
likem Podlogu se nadaljujejo, trenutno je v zaključni fazi izdelava 
projektne dokumentacije. Gradnja se bo po terminskem planu za-
čela v začetku maja, zaključila pa konec pomladi naslednje leto. Z 
izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole, ki jo bo obči-
na v višini okoli treh milijonov evrov financirala v celoti iz občinske-
ga proračuna, se bodo izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za ot-
roke in zaposlene. Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen 
v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratni-
mi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prosto-
ra, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove 
igralne in učne površine ustrezale normativom. V vrtcu so predvi-
dene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole 
pa štiri učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Veli-
kem Podlogu v letošnjem šolskem letu obiskuje 61 učenk in učen-
cev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lump-
ki vpisanih 52 otrok.

Participativni proračun za leto 2022

Od 15. marca do 15. aprila 2021 ste občanke in občani v okviru po-
stopka participativnega proračuna za leto 2022 lahko oddali predlo-
ge za projekt, ki ga želite v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina 
Krško je prejela 68 predlogov, vse pa bo v skladu s kriteriji in meri-
li pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev 
posredovala pristojni komisiji. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih 
bo predlagal komisija, bo potekalo v sprejemni pisarni Občine Kr-
ško v okviru delovnega časa in na spletni strani Občine Krško od 4. 
6. 2019 do vključno 11. 6. 2021. Izglasovani projekti bodo predlaga-
ni v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 
2022, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Občani oddali 68 predlogov, glasovanje med 4. in 
11. junijem

Občina Krško je v letu 2018 začela s prvo fazo rekonstrukcije Ulice 
Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, trenutno pa potekajo zaključ-
na dela druge faze rekonstrukcije te ulice. Za celotno obnovo, ki je 
v obeh fazah obsegala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, ši-
rokopasovnih povezav, vodovoda, pločnikov in javne razsvetljave, 
je Občina Krško iz proračuna namenila nekaj več kot 1, 2 milijona 
evrov. Prva faza, ki je potekala v letu 2018, je obsegala obnovo ulice 
od odcepa z Ulico 11. novembra do odcepa s Sejmiško ulico v skupni 
dolžini okoli 540 metrov. Dela so obsegala ureditev meteorne in fe-
kalne kanalizacije, širokopasovnih povezav, obnovo vodovoda, ploč-
nikov in javne razsvetljave. V avgustu 2020 pa je občina nadaljevala 
z drugo fazo v dolžini okoli 600 metrov od priključka za Sejmiško uli-
co do zaključka naselja v smeri Senuš, t.j. do odcepa za naselji Loke 
in Volovnik. Tudi v tej fazi so uredili fekalno in meteorno kanalizaci-
jo, širokopasovne povezave, vodovod, pločnike in javno razsvetljavo.

Zaključek del rekonstrukcije ulice Anke Salmič

Zaključek obnove ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem
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27. april, dan upora 
proti okupatorju
27. aprila v Sloveniji obeležu-
jemo državni praznik – dan 
upora proti okupatorju. Ob 
tej priložnosti Združenje bor-
cev za vrednote NOB Sevnica 
vsako leto pripravi tradicio-
nalno proslavo na Malkovcu s 
polaganjem vencev k spome-
niku padlim borcem. Zaradi 
letošnje epidemiološke situa-
cije priprava prireditve ni bila 
mogoča, so pa predstavniki 
sevniškega združenja borcev 
za vrednote NOB skupaj s kra-
jevnimi organizacijami v okvi-
ru možnosti počastili spomin s 
polaganjem cvetja na Malkov-
cu, na Cirniku, na Okroglicah, 
v Zabukovju, v Sevnici, v Bo-
štanju, na Blanci in v Krmelju. 

Vir: Zveza borcev za 
vrednote NOB Sevnica

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave 
Za pitno vodo skrbimo vselej, ne samo takrat, ko nam je primanjkuje. Občina Sevnica sprejema pitno vodo kot dobri-
no, ki mora biti dostopna vsem občanom pod enakimi pogoji. V skladu s strategijo vodooskrbe skupaj z javnim podje-
tjem Komunala Sevnica kot izvajalcem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo stalno spremlja urejenost vodo-
oskrbnih sistemov na območju celotne občine, ureja in varuje vodne vire ter sistematično širi, povezuje in nadgrajuje 
mrežo vodovodnih sistemov.
Nadaljevanje teh prizadevanj 
bo v naslednjih letih omogočil 
projekt Hidravlične izboljšave 
v občini Sevnica, za katerega je 
Služba Vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko odobrila 
evropska sredstva v okviru Do-
govora za razvoj razvojne regije 
Posavje. Za skupno 4,2 milijona 
evrov vreden projekt bo evrop-
ski Kohezijski sklad prispeval 2,2 
milijona evrov, nacionalni javni 
prispevek iz državnega proraču-
na pa bo 389 tisoč evrov. Pro-
jekt se bo izvajal do leta 2023.

V sklopu projekta bo zgrajena 
povezovalna hrbtenica med že 
obstoječimi vodovodi v en vo-
dovodni sistem, in sicer na obeh 
bregovih reke Save, v dolžini 
dobrih 21 kilometrov. Projekt 
je razdeljen na osem sklopov in 
bo povezal skupno 11.286 pre-
bivalcev. Namen je zagotoviti 
varno in nemoteno oskrbo, saj 
gre za povezovanje več virov, ki 
se bodo oskrbovali med seboj.

Glavni cilji in nameni projekta 
so povezati vodooskrbne sis-
teme levega in desnega bre-
ga reke Save tako, da bo mogo-
če ob povečani porabi oziroma 
v primeru izpadov vodnih vi-
rov desnega brega del vode za-
gotoviti iz vodooskrbnega sis-
tema Sevnica. Namen in cilj je 
tudi povezati višjeležeče vodne 
vire Podskalice in mesto Sevni-
ca z višjeležečimi deli Drožanja 
in Svetega Roka, kamor se sedaj 
voda prečrpava. Cilj je hidravlič-
na optimizacija vodooskrbe, ki 

bo zagotovljena z izgradnjo vo-
dohranov. Pomembni del pro-
jekta je tudi ta, da se na tistih 
območjih, kjer je že sedaj vi-
dna občasna ali stalna potreba 
za nemoteno oskrbovanje, za-
gotovi pitna voda. Z investicija-
mi na posameznih odsekih vo-
dovodnih sistemov je cilj doseči 
zanesljivo oskrbo s kakovostno 
pitno vodo in zaščito vodnih 
virov pred vplivi onesnaževa-
nja na način, ki bo stroškovno, 
okoljsko in tehnično učinkovit. 

Gradnja cevovodov in objektov 
bo potekala na območju nas-
lednjih sklopov investicije: vo-
dovod Nova gora (Preska–Lu-
kovec), vodovod Sevnica–Nova 
gora (odsek Log–Orle), prečr-
pališče Log, vodovod Šentjanž 
s povezavo na vodovod Krmelj, 
vodohran Šentjanž, vodovod Za-
bukovje–Sevnica (odsek Metni 
Vrh–Drožanje), vodovod Sevni-
ca–Breg–Loka in vodovod Han-
dija.

Zasnovo projekta je na strokov-
nih podlagah sooblikovala Obči-
na Sevnica kot investitor in jav-
no podjetje Komunala Sevnica 
kot upravljalec javne vodovod-
ne mreže, v sodelovanju s pred-
stavniki krajevnih skupnosti. 
Projekt investicije za hidravlič-
ne izboljšave v občini Sevnica je 
bil po območnih sklopih pred-
stavljen na sejah svetov krajev-
nih skupnosti in kot celota na 
eni izmed preteklih sej Občin-
skega sveta Občine Sevnica, ki 
je projekt tudi potrdil. Za reali-
zacijo projekta so za vseh osem 
sklopov že izdana vsa gradbena 
dovoljenja. 

Investicije v javno vodooskr-
bno mrežo so tudi sicer stalni-
ca vsakoletnega proračuna Ob-
čine Sevnica. Obnove tečejo kot 
neposredne investicije manjše-
ga obsega, ki pa ravno tako bi-
stveno vplivajo na sistem vodo-
oskrbe. 

22. aprila smo obeležili svetovni dan Zemlje. Namen tega dne je 
krepiti zavedanje o enkratnosti planeta, na katerem živimo, kre-
piti pa tudi odgovornost in skrb za ohranjanje narave in vseh na-
ravnih življenjskih dobrin.

V Tržišču zasadili sevniško voščenko

Turistična zveza občine Sevnica je v le-
tih od 2005 do 2015 po središčih krajev-
nih skupnosti na ta dan vsako leto zasa-
dila občinsko lipo, leta 2016 pa je bila v 
Loki pri Zidanem Mostu prvič zasajena 
sevniška voščenka. Tradicija zasaditve 
te avtohtone vrste jablane, po kateri je 
bila Sevnica z okolico v preteklosti zelo 
poznana, tako nadaljuje zgodbo občinskih lip.
V počastitev dneva Zemlje in ob zaključku čistilnih akcij je zasaditev 
sevniške voščenke na dan Zemlje potekala pri Osnovni šoli Tržišče, v 
omejenem obsegu, ob upoštevanju epidemioloških omejitev. Novo 
drevo, ki ga je podarilo Sadjarstvo Blanca, so zasadili predstavniki 
učencev skupaj z ravnateljico Zvonko Mrgole, predsednico sevniške 
turistične zveze Annemarie Culetto in županom Srečkom Ocvirkom.
 Foto: Občina Sevnica

Po poti Gozd je kultura

Dan Zemlje je vsako leto tudi dan tematske poti Gozd je kultura pod 
gradom Sevnica, na kateri je mogoče spoznati drevesne vrste v deb-
laku, opazovati življenje v grajskem čebelnjaku in še mnogo več. Ob-
čina Sevnica in KŠTM Sevnica sta v počastitev dneva Zemlje in dneva 
tematske poti Gozd je kultura pripravila spletno obeležitev, ki je ob-
javljena na spletnih povezavah Občine in KŠTM Sevnica.
  Vir: Občina Sevnica

Praznovanje dneva Zemlje, literatura in fotografija
Dan Zemlje so s pripravo sim-
patične razstave obeležili tudi v 
Knjižnici Sevnica ter inovativno 
povezali naravne elemente z li-
terarnim izborom. Vabijo k ogle-
du in izposoji knjižnega gradiva.

 Foto: Knjižnica Sevnica

Sevniška območna izpostava 
Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti je objavila foto natečaj – išče se fo-
tografija najbolj zanimivega, najlepšega, nenavadnega, največjega 
ali najbolj ljubkega drevesa v občini Sevnica. Vabijo, da jim do pet-
ka, 7. maja 2021, na e-naslov oi.sevnica@jskd.si pošljete fotografi-
je vašega izbranega drevesa. Vse prispele fotografije bodo objavili 
na svoji Facebook strani in tri fotografije z največ všečki tudi nagra-
dili. Več informacij pa na njihovi Facebook strani. 

Ob svetovnem dnevu Zemlje

Naložba v vašo prihodnost.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
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Rojen je bil leta 1954 v Krškem, 
natančneje na Libni. Po končani 
osnovni šoli je odšel iz Krškega 
v Maribor in nato v Ljubljano, 
kjer je doštudiral psihologijo, 
nato si je v Preddvoru na Go-
renjskem ustvaril družino, ki 
sedaj šteje sedem odraslih ot-
rok in tudi že vnuke. Na Go-
renjskem je zgradil uspešno in 
raznoliko karierno pot. Delo-
val je kot pomočnik ravnate-
lja v osnovni šoli v Preddvoru, 
posvetil pa se je tudi t. i. reali-
tetni terapiji in svetovanju ter 
edukaciji v okviru le-te. Tudi 
po upokojitvi je poznan po svo-
ji pozitivni naravnanosti do živ-
ljenja in kvalitetnem preživlja-
nju prostega časa. Je aktiven 
planinski vodnik, prostovoljec 
in še marsikaj. Redno se vrača 
v rodno Krško in še vedno po-
maga pri kmečkih opravilih na 
obeh domačijah, kjer je odra-
ščal. Iskreno in pristno si priza-
deva za ohranjanje stikov in za 
dobre odnose s svojimi sorodni-
ki in znanci iz rojstnega kraja.

Kot psiholog ste bili zaposle-
ni na osnovni šoli v Preddvo-
ru, bili ste tudi pomočnik 
ravnatelja. Kakšne spomine 
imate na to obdobje vašega 
življenja?
Če sedaj pogledam nazaj, lah-
ko rečem, da so spomini kar 
prijetni. Vendar prva leta služ-
bovanja ni bilo tako. Kot mlad 
psiholog sem živel v prepri-

čanju, da bom lahko s svo-
jim znanjem reševal težave in 
'popravljal' učence po meri in 
željah učiteljev. Seveda so bila 
moja pričakovanja nerealna, 
zato sem se pogosto poču-
til neuspešnega. Tudi znanja, 
ki so jih ponujali razni semi-
narji, mi niso dala tistega, kar 
sem želel. Ko sem se seznanil 
s teorijo izbire, pa sem ugoto-
vil, da je to tisto, kar sem iskal. 
Vedno sem namreč želel, da bi 
se z učenci, njihovimi starši in 
učitelji dobro razumel. Ugoto-
vil sem, da je poleg strokov-
nega znanja za uspešno delo 
potreben tudi dober odnos z 
ljudmi. To je bilo tudi vodilo 
pri mojem delu kot pomočni-
ku ravnatelja. Moja naloga je 
bila organizacija dela na šoli, 
pri čemer mi je znanje o kako-
vostnem neprisilnem vodenju 
zelo koristilo pri mojem delu. 
Pri planiranju dela sem se ved-

Psiholog Janez Planinc:

Vsak je sam odgovoren za svoje življenje
LIBNA, PREDDVOR – Malo je takih ljudi, za katere lahko dejansko rečemo, da se zavedajo svojih korenin in rodnega kraja. Eden takšnih je Janez Planinc, ki se re-
dno vrača v domače Krško ter neguje povezanost z rodbino Planinc z Libne in rodbino Glasovih s Sremiča. Na teh dveh domačijah je namreč preživljal svoje zgo-
dnje otroštvo in mladost, ki je bila zaznamovana s trdim delom na kmetiji. 

no trudil čimbolj upošteva-
ti želje in potrebe zaposlenih. 
Kljub kar napornemu delu lah-
ko rečem, da sem se zelo dob-
ro počutil, še vedno grem rad 
pogledat nekdanje sodelavce 
in se razveselimo drug druge-
ga, pa naj so to učitelji, hišnik 
ali čistilke. 

Ste tudi realitetni terapevt. V 
okviru Evropskega inštituta 
za realitetno terapijo izvaja-
te izobraževanja iz teorije iz-
bire. Lahko poveste, kakšna 
je povezava med teorijo izbi-
re in realitetno terapijo?
Realitetna terapija je psihote-
rapevtski pristop, ki temelji na 
razumevanju človekovega ve-
denja skozi pogled teorije izbi-
re. Teorijo izbire je razvil ame-
riški psihiater William Glasser 
in je njegov izvirni pogled na 
naravo človekovega vedenja. 
Pri svojem delu z ljudmi je pri-
šel do ugotovitve, da se ljudje 
največkrat počutijo nesrečne 
zaradi slabih odnosov z ljudmi, 
ki jim največ pomenijo. Prepri-
čani so, da so ljudje ali okolišči-
ne krivi za njihovo nesrečnost. 
To prepričanje je Glasser poi-
menoval zunanji nadzor. Na-
sproti temu prepričanju Glas-
ser postavi prepričanje, da je 
človek svobodno in odgovor-
no bitje, ki je notranje motivi-
ran za svojo dobrobit. V skla-
du s tem je tudi 'izbira' vedenja 
z namenom ohranjati notranje 
ravnovesje s seboj in z ljudmi 
ali okoliščinami. Čeprav se v 
trenutku odločitve in 'izbire' 
zdi to človeku najboljša izbira, 
pa dolgoročno gledano ni nuj-
no, da je to učinkovita izbira.
K meni kot psihoterapevtu 
prihajajo ljudje, ki pri svojem 
ravnanju ali vedenju izhaja-
jo iz zunanjega nadzora, torej 
se čutijo žrtve okoliščin ali lju-
di in v odnosih največkrat iz-
birajo razdiralna vedenja. To 
jih v resnici še bolj oddaljuje 
od dobrih odnosov, čeprav si 
te pravzaprav želijo. Skozi te-
rapevtski odnos klienta učim 
ozaveščati, razumeti in spre-
minjati pogled na svoje vede-
nje, s čimer si zagotavlja mož-
nost dolgoročnega izboljšanja 
odnosov z zanj pomembnimi 
ljudmi in tako seveda poskrbi 
za več zadovoljstva v življenju. 
Ja, na Evropskem inštitutu za 
realitetno terapijo pa sodelu-
jem pri izobraževanju o teoriji 
izbire kot inštruktor in super-
vizor. Najbolj sem se posvečal 
izvajanju supervizije pri učite-
ljih na številnih šolah po Slo-
veniji.

Ste velik ljubitelj gora in 
kot planinski vodnik od leta 
1997 delujete v Planinskem 
društvu v Preddvoru. Leta 
2020 ste prejeli naziv Ča-
stni vodnik Planinske zveze 
Slovenije. Kaj vam pomeni 
planinstvo in kako bi zajeli 
to področje vaše dejavnosti?
Čeprav sem rojen na hribu, 

sem šele sredi gimnazijskih 
let, ko smo imeli športni dan 
na Okrešelj, prvič videl 'pra-
ve' gore. Takrat so me očara-
le in postale pomemben del 

mojega življenja. Imam sre-
čo, da se z ženo v tem pogledu 
zelo najdeva in veliko proste-
ga časa, kolikor sva si ga lahko 
vzela, sva z otroki ali sama pre-
življala na planinskih poteh in 
vrhovih. In to še vedno počne-
va. Želja, da bi vodil ljudi v hri-
be, me je vodila, da sem postal 
planinski vodnik. Skozi vsa ta 
leta se je res nabralo lepo šte-
vilo čudovitih pohodov in se-
veda tudi prijetnih spominov 
na doživljaje s tur. Kot mentor 
planinskega krožka sem za ot-
roke deset let organiziral in 
vodil planinske tabore na raz-
ličnih lokacijah po hribih. Po-
leg otrok naše šole so se tabo-
ra udeleževali tudi otroci širše 
okolice Kranja. Za mnoge otro-
ke so bile to neprecenljive iz-
kušnje; doživeti napor in sre-
čo ob 'osvojitvi' gorskih ciljev. 
Še to mi je v veliko zadoščenje, 
da se mi ni v vseh teh letih, od-
kar vodim ljudi v hribe, pripe-
tila nobena nezgoda ali nesre-
ča, pa smo hodili tudi po zelo 
zahtevnih poteh.
Pred tremi leti sem v Društvu 
upokojencev Preddvor prev-
zel tudi vodenje tedenskih po-
hodov. Obiskujemo manj zah-
tevne znane in neznane hribe, 
največkrat posejane s cerkvi-
cami ali kakšnimi drugimi na-
ravnimi ali kulturnimi zname-
nitostmi, ki nam poleg lepih 
razgledov obogatijo ali polep-
šajo izlet. Vsak pohod je doži-
vetje zase. Kako so ti pohodi 
dragoceni, ugotavljamo sedaj, 

ko nam epidemija covida one-
mogoča udeležbo na pohodih 
in mi udeleženci sporočajo, 
kako hrepenijo po tem, da bi 
se čimprej zopet srečali.

Kljub številnim aktivnos-
tim ste dejavni tudi kot pro-
stovoljec v Centru Korak v 
Kranju. Vključili ste se tudi 
v projekt 'Prostofer', ki je 
podoben Zavodu Sopotniki 
v Posavju. Kako vas to delo 
izpolnjuje in kaj še počnete 
v prostem času?
Center Korak je namenjen lju-
dem s pridobljenimi možgan-
skimi poškodbami, največkrat 
so vzrok prometne ali delov-
ne nesreče ali drugi dogod-

ki. Kot prostovoljec že vrsto 
let za uporabnike vodim de-
lavnice pletenja košaric iz vi-
ter, sodelujem pri spremstvu 
pri izhodih ali kakšnih dru-
gih dejavnostih. Moram pou-
dariti, da mi je pri navezova-
nju stikov, razumevanju težav 
in čustvenega doživljana upo-
rabnikov zaradi spremenje-
nih okoliščin, s katerimi se le-
-ti soočajo po nesrečah, zelo 
dragoceno znanje teorije izbi-
re. Tako sem z njimi vzpostavil 
pristen človeški odnos, kar jim 
zelo veliko pomeni. Ko si nekaj 
časa z njimi, lahko prepoznaš, 
kako dragoceno je biti zdrav, 
tako telesno kot umsko. Vsak, 
ki se pritožuje nad vsakdanji-
mi malenkostmi, bi moral vi-
deti, kaj doživljajo uporabniki 
tega centra, pa bi se zamislil.
Kaj še počnem v prostem 
času? V zimskem času zelo 
rad pletem košare iz lesko-
vih viter. To je stara kmečka 
obrt, ki je bila v tej okolici ne-
koč zelo razširjena, danes pa 
praktično izumira. To je moj 
hobi in mi je v veselje poda-
riti košarico nekomu, ki ceni 
tak izdelek. Za 'lušt' pa grem 
rad tudi na večdnevne pohode 
po naših daljinskih poteh, kot 
so Evropska pešpot, Jakobo-
va pot in podobno. Vsako leto 
za kakšen teden ali dva. Moja 
želja je prehoditi Slovenijo po 
dolgem in počez.

Izhajate iz številčne družine, 
z leti ste si tudi sami ustva-
rili veliko družino, saj ima-
te z ženo Francko kar sedem 
zdaj že odraslih otrok in tudi 
že vnuke. Kako ste vsa ta 
leta usklajevali poklicno pot 
z družinskimi obveznostmi?
Če sedaj gledam na minula 
leta, sem pomirjen, lahko re-
čem srečen, ko vidim, da so 
otroci že vsi samostojni, od-
govorni zase in za svoje dru-
žine, da so srečni v okviru 

svojih družin. Leta odrašča-
nja otrok pa so bila seveda za 
naju z ženo polna odpovedo-
vanja, nenehnega usklajeva-
nja med poklicnimi obvezno-
stmi in družino. Včasih se je 
bilo težko odločati, čemu dati 
prednost. Moram priznati, da 
je bilo za ženo dosti bolj na-
porno. Danes se zavedam, da 
moje vzgojno ravnanje ni bilo 
vedno v skladu s tem, kar sem 
po letih pridobljenih izkušenj 
prepoznal kot dobro, vendar 
se s tem ne obremenjujem, ker 
se zavedam, da sem vedno rav-
nal, kot sem takrat bil prepri-
čan, da je najboljše. Oba z ženo 
sva srečna, ker se otroci z vnu-
ki radi vračajo 'domov' in tako 
tudi pri njih krepijo občutek 
povezanosti z nama.

Ohranili ste močno vez z roj-
stnim krajem. Kaj je tisto, 
zaradi česar se radi vračate 
v rodno Krško?
Zakaj se rad vračam? Ko se 
spomnim na domači kraj, se 
spomnim otroških let in vse-
ga, kar je povezano z odrašča-
njem. Povezanost z ljudmi, s 
katerimi sem delil del otro-
štva, ohranja ta spomin živ. To 
si pa navsezadnje tudi želim 
in zato se rad vračam 'domov'. 
Rad pa pridem tudi pomagat, 
kadar so večja kmečka opravi-
la, recimo rezatev ali trgatev.

Kakšno je vaše življenjsko 
vodilo, s katerim ohranjate 
optimističen pogled na svet 
in ki vas spodbuja h tako 
kvalitetnemu ter polnemu 
življenju? 
Trudim se živeti v skladu z 
mislijo, da sem sam kreator 
svojega življenja in da počnem 
stvari, ob katerih ne uživam 
samo jaz, ampak tudi drugi.

� Andreja�Kališnik,�
� foto:�osebni�arhiv�
� Janeza�Planinca

Janez�Planinc�z�ženo�Francko

Janez�Planinc,� upokojeni� psiholog,� realitetni� terapevt� ter�
izkušen�planinski�vodnik,�se�rad�vrača�v�rodno�Krško.

SEVNICA – Vseslovenski pro-
stovoljski akciji Dan za spre-
membe, ki je potekala pod 
sloganom Premagajmo osa-
mljenost, so se z akcijo »Vr-
tnarjenje z balkona – podar-
jamo sadike« pridružili tudi v 
VGC Posavje Sevnica ter v so-
delovanju s KŠTM 10. aprila na 
Kmečki tržnici podarjali sadi-
ke zelišč in zelenjadnic. Idej-
na vodja akcije »Vrtnarjenje 
z balkona – podarjamo sadi-
ke« je bila predana in aktivna 
prostovoljka Gordana Šeško, 
ki je skrbela za sadike vse do 
dneva dogodka. Obiskovalke 
in obiskovalci tržnice so bili 
zelo presenečeni in navdušeni 
nad takšno gesto, prostovoljci 
pa so podarili 19 sadik bazili-
ke, 16 sadik peteršilja, 14 sa-
dik rukole, 18 sadik blitve, tri 

Na tržnici podarjali sadike

sadike bučk, štiri sadike para-
dižnika, dve sadiki česna in de-
vet sadik mete ter štiri kapu-
cinke. Ob tem so podarili tudi 

nekaj šopov kamilice, melise, 
citronske mete, okrasne trave 
in par vijolic. 
 S.�R./Vir:�DI�Zaupanje

Obiskovalke� in�obiskovalci� tržnice�so�bili�nad�dobrodelno�
gesto�navdušeni.�
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Zgodba organiziranega plava-
nja v Krškem se je začela leta 
1955, ko je skupina entuzi-
astov pod vodstvom Toneta Li-
lega dve leti po izgradnji »Blou-
dkovega« olimpijskega bazena 
pri papirnici na Vidmu, takrat 
imenovani Djuro Salaj, ustano-
vila Plavalni klub Celuloza, ki 
so mu kasneje dodali še »r« na 
koncu. Cilji kluba niso bili ni-
koli zgolj tekmovalni, temveč 

veliko širši. Poleg plavalnega 
opismenjevanja, razvoja tek-
movalnega plavanja in rekre-
acije, skrbi za strokovno delo 
z izobraženim kadrom je bil 
v klubu vedno močan pouda-
rek tudi na vzgoji, socialni in 
družabni komponenti delova-
nja. »Tako je še danes. Učimo 
se plavati, se rekreiramo, tek-
mujemo, obenem pa organizi-

ramo različne prireditve in se 
srečujemo na klubskih družab-
nih dogodkih,« pravijo v klubu. 

Vsako leto, kljub prostorskim 
omejitvam, v programih klu-
ba sodeluje prek 200 otrok in 
odraslih. Plavajo v obeh šol-
skih bazenih (OŠ Leskovec pri 
Krškem in OŠ Jurija Dalmati-
na Krško), poleti na bazenu v 
Brestanici, občasno gostuje-

jo tudi v Termah Čatež in Tu-
helj, za tekmovalne selekcije 
organizirajo priprave pred le-
tnim in zimskim državnim pr-
venstvom. Udeležujejo se tek-
movanj v Sloveniji in tujini, v 
sklopu praznika Občine Krško 
organizirajo tekmo mlajših ka-
tegorij, ki je v zadnjih letih se-
stavni del Razvojnega pokala 
Plavalne zveze Slovenije. 

Takšen pogon bi bilo nemogo-
če organizirati in izvesti brez 
številnih prostovoljcev, veči-
noma so to starši vadečih ot-
rok, ki so pripravljeni odščipni-
ti del svojega prostega časa za 
pomoč pri delovanju kluba, ter 
pomoči Občine Krško in ostalih 
sponzorjev in donatorjev. V lo-
kalnem in širšem okolju so ce-
njeni in so za svoje delo prejeli 
številna priznanja, med dru-
gim tudi znak Občine Krško v 
letu 2015. »K prepoznavnosti 
gotovo najbolj pripomorejo za-
dovoljni uporabniki naših sto-
ritev in uspešni tekmovalci. Le-
-teh je bilo v klubski zgodovini 
veliko, naši plavalci so nastopa-
li na velikih evropskih in sve-
tovnih tekmovanjih, osvajali 
odličja doma in po svetu in tudi 
danes imamo generacijo,« po-

udarjajo v klubu, »ki je v zad-
njem 'normalnem' tekmoval-
nem letu v Krško prinesla 24 
medalj z državnih prvenstev.«

Tako kot ves šport in družbo je 
tudi njih v minulem letu uda-
rila epidemija. Od oktobra do 
danes je bila večina njihovih 
programov ustavljena in ko-
maj čakajo konec prvomajskih 
počitnic, ko se zopet vsi vrnejo 
v vodo. »Po letih pričakovanj z 
navdušenjem sledimo projek-
tu pokritega bazena v Krškem 
in nestrpno pričakujemo leto 
2023, ko bomo v njem zapla-
vali,« še sporočajo, podrobneje 
o omenjenem projektu pa bos-
te lahko brali v naslednji šte-
vilki Posavskega obzornika.  
 Vir:�PK�Celulozar�Krško/
 P. P.

Urejena postajališča se nahajajo v bližini lokacij 
osrednjih naravnih in kulturnih znamenitosti ter 
hkrati ob priljubljenih dostopnih poteh ali izho-
diščih poti. V neposredni bližini vseh se nahaja-
jo ponudniki s hrano in prenočišči, zato je vsa-
ka lokacija lahko ali izhodišče ali pa postajališče 
s prenočiščem na večdnevni kolesarski, konjeni-
ški ali pohodniški avanturi.

Prva lokacija postajališča za kolesarje in konjeni-
ke je v Okroglicah na domačiji Močivnikovih ozi-
roma pri Gostišču Močivnik. Poleg lesene mize 
s klopema, servisnega stebrička s polnilnico za 
e-kolesa in table z zemljevidi je tukaj tudi napa-
jališče za konje ali kakšnega drugega štirinož-
nega prijatelja, Močivnikovi pa nameravajo lo-
kacijo opremiti tudi z opremo za avtodome. V 
Gostišču Močivnik bo tako možno poleg koles 
in konj »parkirati« tudi avtodome ter se odpra-

viti na Lovrenc, Kozje, Lisco ali na krajši potep do 
Razborja ali proti Loki. Poleg baterije na e-kole-
su pa si lahko kolesarji in konjeniki svoje bateri-
je napolnijo v Gostišču Močivnik, kjer poleg hra-
ne ponujajo tudi nastanitev.

Druga točka se nahaja v vasi Vranje pri Sevnici, 
in sicer na Konjeniškem klubu Vranje Sevnica, 
kjer nastaja konjeniški center s pokrito in zuna-
njo manežo, hlevi za konje in s ponudbo šole ja-
hanja, ponudbo vodenih konjeniških tur v nara-
vo, počitniških kampov za otroke in še drugimi 
vsebinami, ki jih razvijata Jerca in Peter. Tudi tu-
kaj je urejena točka, kjer lahko kolesarji parkira-
jo svoja kolesa, napolnijo e-baterije in poservi-
sirajo kolesa, ravno tako pa so urejeni privezi in 
napajališče za konje. Konjeniški klub se nahaja v 
neposredni bližini cerkve sv. Štefana, ki je izho-
dišče vseh treh variant Poti cerkva, o kateri več 
izveste na spletni strani www.bikeridewalk.si, je 
pa tudi odlično izhodišče za obisk arheološkega 

najdišča Ajdovski gradec. Nedaleč stran se na-
haja tudi Turistična kmetija Grobelnik s ponud-
bo hrane, pijače in nastanitev.

Tretja urejena lokacija se nahaja nedaleč stran 
zahodno od cerkve sv. Janeza Krstnika v Šen-
tjanžu, in sicer pri društvenem kozolcu Društva 
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž. Točka je iz-
hodišče za konjeniški, kolesarski ali pohodniški 
izlet do naravne vrednote T`k pav (Tag Bau) ali 
pa do katere od razglednih točk, kot so cerkve 
na Leskovcu, Brunku ali sv. Jurij nad Tržiščem. 
Samo nekaj sto metrov od društvenega kozol-
ca se nahaja ena najodličnejših slovenskih go-
stiln, Gostilna Repovž, ki poleg odlične kulina-
rike ponuja tudi možnost nočitev.

Seveda se je določena oprema uredila tudi na 
Lisci, ki je osrednja planinska, pohodniška, kole-
sarska in izletniška točka v regiji. Na Lisci je pos-

tavljen servisni stebriček za kolesa s polnilnico 
za e-kolesa ter informacijska tabla, za vse osta-
le potrebe pa poskrbijo v Tončkovem domu, saj 
je točka urejena tik ob njem.

Dodaten kolesarski servisni stebriček s polnil-
nico za e-kolesa in s kolesarskima stojaloma je 
postavljen še na Trgu svobode pri železniški po-
staji Sevnica, kjer bo postavljena tudi dodatna 
interaktivna tabla območja Občine Sevnica in 
celotne RIDE&BIKE destinacije. 
 
Opremo nameravamo skupaj s ponudniki nad-
grajevati, ravno tako si želimo povečevati mrežo 
ponudnikov in lokacij. Opremljenost posame-
znih postajališč se razlikuje, so pa vse vzpostav-
ljene kot del infrastrukture, pomembne za ra-
zvoj kolesarskega in konjeniškega turizma, za 
kar imamo v Sevnici in širšem Posavju izjemen 
potencial!  Foto: KŠTM Sevnica

Urejena postajališča za kolesarje 
in konjenike v Sevnici

V občini Sevnica smo v okviru čezmejnega projekta RIDE&BIKE uredili 5 postajališč za kolesarje in konjenike. Območje občine Sevnica in širše območje Posavja ter Koz-
janskega sta z razgibano pokrajino ter prepletenostjo s številnimi potmi, kolovozi, cestami in stezicami odlična izbira za krajša in tudi večdnevna kolesarska, konjeni-
ška in pohodna potepanja. 

Interaktivni tabli RIDE&BIKE območja in ožjega 
območja občine Sevnica pri Močivnikovih v 
Okroglicah

Jerca in njeni konji v maneži Konjeniškega kluba 
Vranje Sevnica

Ljubezen do konj najlepše zraste v otroških letih Grad Sevnica

Poudarek dajejo tudi druženju
KRŠKO – Malo je društev v Krškem, ki delujejo neprekinjeno že 65 let, kot to velja za Plavalni klub Celulozar 
Krško. Žal je obletnico v lanskem letu zaznamovala epidemija, tako da so vse prireditve in dogodki, s kateri-
mi so jo v klubu želeli obeležiti, končale v »karanteni«, vseeno pa je prav, da se spomnimo na preplavano pot. 

Poleti�plavajo�zlasti�v�brestaniškem�bazenu.

V�klubskih�programih�sodeluje�več�kot�200�otrok�in�odraslih.

KRŠKO, SLOVENIJA – Krški rekreativni kolesar Dami Zupi (v 
Posavskem obzorniku smo ga podrobneje predstavili lani) 
se je s kolegom Alojzem Poglavcem iz Trebnjega na minuli 
praznični torek drugo leto zapored podal na kolesarski pro-
jekt Dobrodelno okrog Slovenije. 

Potem ko sta lani, v prvi izvedbi projekta, Slovenijo prekolesa-
rila v zgolj 54 urah, bosta letos 1225 km prevozila v petih eta-
pah, med 27. aprilom in 1. majem. Prva je potekala od Novega 
mesta do Portoroža, druga od Portoroža do Soče, danes kolesa-
rita od Soče do Prevalj, jutri od Prevalj do Dobrovnika, v soboto 
pa od Dobrovnika do Novega mesta, pri čemer bosta kolesarila 
tudi skozi Posavje. »Kot Posavcu bi mi veliko pomenilo, če bom 
imel spremstvo na cesti in podporo ob njej,« sporoča Dami Zupi.
Projekt letos poteka v sodelovanju s Slovensko karitas in dru-
štvom Celiac Slovenija, kolesarja pa zbirata denar za nakup ko-
les za otroke iz socialno ogroženih družin. Sredstva je možno 
prispevati s SMS-sporočili ZAkolo5 na 1919, prispevke pa pobi-
rajo tudi na poti. »Menim, da v 21. stoletju ne smemo dopusti-
ti, da bi se zaradi novega koronavirusa, tehnologije ali česar koli 
drugega nehali ukvarjati s športom. To mora (p)ostati vredno-
ta in zavedati se moramo, da moramo eden drugemu pomaga-
ti,« je Zupi povedal tik pred začetkom kolesarjenja. Pridruži se 
mu lahko vsak rekreativni kolesar, ki se počuti zdravega in ima 
v nogah že nekaj kilometrov. Pridružite se jima lahko kjerkoli na 
trasi za toliko časa, kot vam dovoljuje kondicija, zlasti lepa pri-
ložnost je to za kolesarje iz raznih kolesarskih društev. Letošnja 
novost je tudi, da bo celoten dogodek možno spremljati preko 
spletne strani https://dos.si/. P. P.

Zbirata denar za otroška kolesa

Štart�kolesarjenja�v�Novem�mestu�(foto:�Sportida/www.dos.si)
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Tekma 15. kroga 2. SNL med 
NK Brežice Terme Čatež in NK 
Krško, ki se je končala z neod-
ločenih 1:1, je bila prva po več 
kot letu in pol (nazadnje so se 
v Brežicah septembra 2019 
minimalne zmage veselili Kr-
čani), zato je bila še toliko bolj 
pričakovana. Srečanje je bilo 
na trenutke zelo razburljivo, 
zaznamovali so ga trdi in ostri 
dvoboji igralcev obeh ekip, 
oboji so igrali »na nož«, konec 

koncev je šlo za primat najbolj-
šega v Posavju. Bližje zmagi so 
bili Brežičani, njihov drugi gol 
je predvsem proti koncu tekme 
»visel v zraku«, a žoga ni hote-
la v mrežo. Krčani so lahko gle-
de na potek srečanja na koncu 
bolj zadovoljni z osvojeno toč-
ko. Domačini so tekmo odpr-

li z dvema lepima priložnost-
ma. Že v 2. minuti je po hitro 
izpeljani akciji nevarno zapre-
til hitri in borbeni napadalec 
Gaber Petric, a je njegov strel 
zletel malenkost mimo gola. 
V 4. minuti je Matic Preda-
nič prodrl v kazenski prostor, 
sprožil s strani, a je krški vra-
tar Matko Kramer žogo odbil 
v kot. Nato so krški nogometa-
ši vzpostavili ravnotežje in bili 
kmalu tudi nekajkrat nevar-

ni pred brežiškimi vrati. V 12. 
minuti je Marin Glavaš z leve 
strani ostro podal pred gol, 
kjer je bil ob slabši obramb-
ni postavitvi na pravem mes-
tu Žiga Ribič in žogo zabil pod 
prečko za vodstvo Krškega v 
Brežicah. V 21. minuti je prej 
omenjeni Glavaš prišel do ne-

varnega strela, a se je z odlično 
obrambo izkazal brežiški vra-
tar Tim Kruljac. Tekla je 29. 
minuta, ko je brežiška »špica« 
Petric prejel dolgo podajo so-
igralca Žana Luke Kocjančiča, 
preigraval, prišel v 16-metrski 
prostor in s strelom po tleh 
prelisičil krškega čuvaja mre-
že. Izenačenje Brežic na 1:1. V 
33. minuti je krški igralec Jo-
sip Krznarić iz prostega stre-
la stresel prečko. V 37. minuti 
je na drugi strani nevarno zap-
retil Berat Beciri, a je bil krški 
vratar na mestu.

Rdeč karton in poškodba 
Zakrajška

V drugem delu tekme velja 
omeniti 53. minuto, ko je bre-
žiški nogometaš David Božič 
premalo odločno podal nazaj 
branilcu Kocjančiču, tako da je 
edini krški strelec Ribič žogo 
prestregel in sam stekel pro-
ti brežiškim vratom, a je še v 
zadnjem trenutku posredoval 
eden od brežiških branilcev. Tri 
minute pozneje je glavni sod-
nik Denis Šabanagić igralcu 
Krškega Jaki Korošcu poka-
zal neposreden rdeč karton, 
potem ko je ta – sicer nena-
merno – s kopačko po glavi 
nesrečno zadel domačo »šesti-
co« Tomaža Zakrajška, ki je 

obležal okrvavljen. Tekma je 
bila zaradi zdravniške pomoči 
za nekaj trenutkov prekinjena, 
krški igralec je šel predčasno 
pod prho, poškodovanega bre-

žiškega nogometaša pa so mo-
rali odpeljati celo v bolnišnico, 
kjer so mu rano zakrpali z de-
setimi šivi. Brežičani so tako 
več kot pol ure igrali z igral-
cem več in imeli možnost, da 
rezultat preobrnejo sebi v prid. 
Kljub temu da so nato prevze-
li pobudo na igrišču in bili ne-
kajkrat zelo nevarni – najlep-
ši priložnosti je zapravil Petric, 
ki je dvakrat pred golom zgre-
šil žogo –, pa niso dosegli tako 
želenega drugega zadetka. Za-

ključna brežiška »ofenziva« to-
rej ni prinesla učinka, tako da 
je ostalo pri neodločenem izi-
du, posavska kluba sta si raz-
delila po točko. Brežiški trener 
Slaviša Dvorančič, ki vodi eki-
po po nepričakovanem odho-
du Roka Zorka, je tekmo po-
komentiral takole: »Tekma je 
bila dobra, čvrsta, hitra, z veli-
ko priložnostmi, gledljiva, kot 
se za posavski derbi tudi spo-
dobi. Imeli smo več priložnos-
ti, morali bi zabiti še drugič, a 
smo bili v odločilnih trenutkih 
premalo skoncentrirani. V ligi 
za prvaka bomo šli tekmo za 
tekmo, vsako skušali odigra-
ti po svojih najboljših močeh, 
upam, da se nam bo končno od-
prlo in bomo priložnosti znali 
tudi realizirati.« Krški strateg 
Damijan Romih pa je izjavil: 
»Vsaka ekipa je imela svoje ob-
dobje na tekmi, tako da je ko-
nec koncev remi še najbolj pra-
vičen. Cilj je bil, da odnesemo 
točko, saj smo imeli več kot pol 
ure izključenega igralca. Kar mi 
je najbolj žal, je težja poškodba 
domačega igralca, ki mu želim 
čimprejšnje okrevanje in hitro 
vrnitev na zelenice. V ligi za ob-
stanek pričakujem trde in tež-
ke tekme, po domače poveda-
no, mesarsko klanje, saj se bo 
vsaka ekipa borila za obsta-
nek.«

Brežičani v ligi za prvaka, 
Krčani v ligi za obstanek

To je bila prva tekma med 
Brežicami in Krškim v letoš-
nji sezoni 2. SNL, a hkrati tudi 
zadnja, saj je sprememba tek-
movalnega sistema vplivala na 
drugačen razpored. 15. krog 
je bil namreč zadnji v rednem 
delu, po katerem se je 16 dru-
goligašev razdelilo v dve sku-
pini – ligo za prvaka in ligo za 
obstanek. Med prvimi osmimi 
so končali Brežičani (trenutno 
so 4. z 31 točkami), medtem ko 
so Krčani na koncu z 9. mestom 
in 18 točkami za nekaj točk za-
ostali za uvrstitvijo v zgornjo 
polovico lestvice. Oboji bodo 
do konca sezone odigrali še 7 
tekem po sistemu vsak z vsa-
kim. Prvi tekmi, obe domači, 
sta bili minulo soboto. Breži-
čani so proti lendavski Nafti, s 
katero so bili pred tekmo toč-
kovno izenačeni, prikazali od-
lično predstavo in zmagali s 
3:1 (strelci Petric, Beciri in 
Tin Martić), Krčani pa so pro-
ti zadnjemu Šmartnemu izgu-
bili z 0:1, potem ko so prejeli 
gol v 92. minuti tekme. V nas-
lednjem krogu Brežice čaka še 
ena domača tekma proti ve-
lenjskemu Rudarju, Krško pa 
se odpravlja na gostovanje v 
Ajdovščino. Rok Retelj

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.

BODITE 
NEUSTAVLJIVI

Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.

Magnezij prispeva tudi k normalnemu delovanju mišic.

Magnezij Krka 300 vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.

www.magnezijkrka.si
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Posavski nogometni derbi upravičil svoj naziv
BREŽICE – 20. aprila smo posavski ljubitelji nogometa po dveh prestavitvah le dočakali veliki dan, ko sta se na brežiškem stadionu »udarila« posavska drugoliga-
ša – Brežice so gostile Krško. Posavski derbi je postregel z zanimivim srečanjem, hitro in dinamično igro, ki je bila gledljiva, a z eno »napako« – zaradi znanih ra-
zlogov so manjkali gledalci.

Brežiški�kapetan�Marko�Felja�v�eni�izmed�akcij

Na tekmi smo videli veliko 
ostrih�dvobojev;�na�fotogra-
fiji�Gaber�Petric�(v�modrem�
dresu)�in�Mateo�Branilović.

KRŠKO – V posavski spe-
edwayski javnosti je že ko-
nec februarja precej odme-
vala objava AMD Krško na 
družbenem Facebook, da 
lanski državni prvak Ma-
tic Ivačič ni več njihov član. 
Medtem se je Ivačič za na-
stope v letošnji sezoni do-
govoril z lendavskim spe-
edwayskim klubom. 

Že tako nekaj časa skrhani od-
nosi med krškim klubom in 
Maticem Ivačičem, ki je lani 
po 26 letih spet pripeljal na-
slov državnega prvaka v Kr-
ško, so se še zaostrili ob kon-
cu lanskega leta in pogajanjih 
za novo sezono 2021. Kot so 
zapisali v AMD Krško, so bile 
Ivačičeve finančne zahteve re-
kordno visoke, »državni prvak 
pa se sploh ni bil pripravljen 
obvezati, da bi v letošnji sezo-
ni branil svoj naslov, med dru-
gim tudi pred svojimi doma-
čimi navijači. Za matični klub, 
od katerega je torej zahteval 
rekordno visok vložek, bi gle-
de na njegovo verzijo pogodbe 
odpeljal rekordno nizko števi-
lo dirk. Ko se s ponujenim nis-
mo strinjali in ko smo se hoteli 
sestati in reševati situacijo na 
podlagi naše pogodbe, so nam 
dali ultimat, da se moramo ta-
koj odločiti in ker se nismo, so 
zahtevali izpisnico.« V klubu 
so zanjo zahtevali odškodni-
no, ki je bila po njihovem do-
ločena v veljavni pogodbi iz 

Ivačič iz Krškega v Lendavo
lanske sezo-
ne, in so svojo 
pravico iskali 
na sodišču, ob 
tem pa so do-
dali še, da so 
»močno razo-
čarani nad od-
nosom vozni-
ka, ki smo mu 
v zadnjih nekaj 
sezonah ponu-
dili največ, kar 
smo si lahko 
kot društvo 
prostovoljcev 
in ljubiteljev 
tega nam tako 
ljubega špor-
ta, lahko pri-
voščili«. 

Seveda smo se 
obrnili tudi na 
Ivačiča, da iz-
vemo še njego-
vo plat zgodbe. »Zapisi kluba 
glede razlogov za naš razhod 
so žal povsem posplošeni. Več 
kot očitno iz razloga ustvarja-
nja napačnega vtisa v javno-
sti. Dejansko so razlogi za pre-
nehanje sodelovanja bistveno 
bolj kompleksni in dolgotraj-
ni. Več o tem ne želim govori-
ti, saj bo o sporu odločalo so-
dišče. Takrat bo vse jasno,« je 
odgovoril na vprašanje o raz-
logih za odhod iz krškega klu-
ba. Pred kratkim je tudi ura-
dno oznanil, da bo v letošnji 
sezoni dirkal za Speedway 

team Lendava. »Veselim se, da 
bom lahko zastopal lendavski 
klub. Udeležil se bom vseh dr-
žavnih dirk ter odpeljal evrop-
sko in svetovno prvenstvo gle-
de na covid situacijo. Pozivnih 
dirk pa se bom udeležil gle-
de na preostale obveznosti do 
podpisanih pogodb. Cilji so vi-
soki. Z ekipo bomo delali korak 
za korakom, da posežemo po 
najboljših rezultatih. V tujini 
pa me boste lahko spremljali v 
poljski, danski in švedski ligi,« 
sporoča svojim navijačem.
� P.�Pavlovič

Matic� Ivačič� s� predstavnico� lendavskega�
kluba�(vir:�FB)
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Leta 1957 rojena Judith Zgo-
nec se je s fotografijo začela 
ukvarjati pri šestnajstih letih 
in za njo je že nekaj uspešnih 
razstav tako doma kot v tujini. 
Najljubše motive najde v na-
ravi, njen izjemen občutek za 

svetlobo pa daje fotografijam 
poseben čar. Poleg fotografira-
nja ima Judith zelo rada poto-
vanja in na marčevski razsta-
vi v Stari galeriji na sevniškem 
gradu se je v prvem in večjem 
razstavnem prostoru predsta-

Drobni fotografski detajli 
SEVNICA – V Stari galeriji sevniškega gradu je bila v mesecu marcu na ogled fotografska razstava Judith 
Zgonec, ki jo je ljubezen iz najstarejšega švicarskega mesta Chur, ki leži na desnem bregu reke Ren, pripe-
ljala v Boštanj ob Savi, kjer živi že dobra tri desetletja.

vila z izborom fotografij, ki so 
nastale na enomesečnem po-
tovanju po Kanadi, ZDA in Ha-
vajih, kamor je leta 2019 odpo-
tovala z možem Tonetom. 
Ob ogledu fotografij je fotogra-
finja in popotnica obudila ne-

kaj spominov na potovanje. »S 
Tonetom sva sedla v letalo, ki 
naju je z zagrebškega letališča 
odpeljalo v Toronto v Kana-
di, od koder sva z drugim leta-
lom nato letela v meni najlepše 
mesto na svetu, v Vancouver, ki 

leži zelo blizu kanadske meje z 
ZDA. To je res lepo mesto, ar-
hitektura je enkratna, okrog in 
okrog je morje in hribi v ozad-
ju. V njem sva preživela ne-
kaj dni, nato sva se odpravila 
z najetim avtom po severoza-
hodnem delu ZDA ter obiska-
la slikoviti obali Washingto-
na in Oregona ter prečudovit 
ameriški nacionalni park ’Ye-
lowstone’. Park se razprostira-
ta na več tisoč kvadratnih ki-
lometrih in omogoča vožnjo 
z avtomobilom, tako da sva s 
Tonetom v parku v treh dneh 
prevozila okoli 300 kilome-
trov,« pripoveduje Judith s po-
sebnim navdušenjem. »Narava 
v parku je veličastna, številne 
plasti kamnin različnih barv so 
ustvarile nepozabne podobe in 
prav tako voda, ki je izdolbla 
globoke kanjone,« pojasnjuje 
ob fotografijah, na katerih je 
skozi drobne detajle prikazan 
rastlinski svet ter pokrajina, v 
kateri prevladujejo vulkanske 
kamnine ter zelo vroči in blat-
ni vodni vrelci. V razstavnem 
prostoru je bil poseben sklop 
fotografij namenjen še fotou-

trinkom z obiska otoka Maui, 
ki je del havajskega otočja v Ti-
hem oceanu. Na vulkanskem 
otoku so pozornost poleg ra-
stlinja vzbudile še pol metra 
in več velike morske želve in 
nastalo je nekaj prikupnih fo-
tografij.

V lanskem letu se je Judith za-
radi epidemije zadrževala v 
domačem okolju in na svojih 
vsakodnevnih sprehodih je 
skozi fotografski objektiv uje-
la nekaj posebnih utrinkov iz 
narave ter pripravila izbor fo-
tografij za razstavo v drugem, 
manjšem razstavnem prosto-
ru Stare galerije. »Tukaj je ujet 
sončni žarek skozi zelen list ob 
poti na Topolovec, pa velik list 
lapuha v dolini potoka Graho-
vica, zanimiv je bajer na Radni 
...« je opisovala poti, ob katerih 
je vedno našla kakšno zanimi-
vost, ki jo je predstavila še na 
fotografiji. V mesecu aprilu so 
slikarska dela Toneta Zgonca 
in izbor fotografij Judith Zgo-
nec na ogled v Mosconovi ga-
leriji. 
 Smilja Radi

Judith�Zgonec�se�je�v�marcu�z�izborom�fotografij�predstavila�
v�Stari�galeriji�na�sevniškem�gradu�…

…� v�mesecu� aprilu� so� na� ogled� skupaj� s� slikarskimi� deli�
njenega�moža�v�Mosconovi�galeriji.�

13. maj, 19.00, Zoom, Facebook
VPLIV GLOBALIZACIJE, NASTANKA 
SAMOSTOJNE DRŽAVE IN VSTOPA V 
EU NA OBČINO BREŽICE
Predavanje Sare Ćosić

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prijazno vabljeni k ogledu aktualnih razstav: 

»TU SE JE SMRT UTRUDILA DO 
SMRTI …«: SLOVENSKE ŽRTVE 
AUSCHWITZA

IVAN IVAČIČ, KUHARSKI 
MOJSTER – PRVA SLOVENSKA 
KUHARSKA TV-ZVEZDA

ŠTIRJE ELEMENTI: 4 – ZRAK

SAVA ZDRUŽUJE

Muzej je odprt od torka do sobote od 10. 
do 18. ure ter v nedeljo od 14. do 18. ure.
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BREŽICE – 22. aprila je potekalo spletno odprtje gostujoče 
razstave »Tu se je smrt utrudila do smrti ...«: slovenske žrtve 
Auschwitza. Razstavo je predstavil njen avtor Boris Hajdi-
njak iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Mari-
bor, odprla pa jo je direktorica Posavskega muzeja Brežice 
Alenka Černelič Krošelj. 

Dokumentarna razstava pripoveduje o ljudeh iz Slovenije, ki so 
jih odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Večina je bila 
Slovencev, med deportiranimi pa je bilo tudi okoli 350 Judov, vsaj 
78 Romov in vsaj en pripadnik Jehovovih prič z območja Sloveni-
je. Izmed 2300 deportiranih se je iz taborišča vrnilo le okoli 1000 
ljudi, za preostalih 1300 pa je bil Auschwitz kraj smrti. Predsta-
vljena je bila tudi zgodba Stevana Savića, sina staršev judovske-
ga rodu, ki je preživel Auschwitz in je po vrnitvi iz taborišča ži-
vel v Sevnici. O njem je spregovorila hčerka Estera Savić-Bizjak. 
Med drugim je dejala, da ji oče o tem ni veliko pripovedoval, ker 
ni želel, da bi izvedela o vseh grozotah, ki so se dogajale njemu 
in celi družini. Kar ji je povedal, je to, da je bilo okoli 40 najbliž-
jih sorodnikov umorjenih. Izpostavila je še, da se takšne razsta-
ve javnosti predstavljajo tudi zato, da se prikaže drugačnost lju-
di – po veri, usmeritvi, življenju. »In prav je, da to spoštujemo, pa 
tudi človeka, ne glede na to, kakšen je, od kod prihaja in kako je 
usmerjen. Kajti v nasprotnem primeru se lahko iz tega razvije-
jo tragedije, tako osebne kot tudi tako velike, kot je bil genocid v 
drugi svetovni vojni,« je povedala ter še dodala, da jo je oče nau-
čil predvsem ene stvari – spoštovati ljudi, velike in majhne. Raz-
stava je na ogled v Malem avditoriju Posavskega muzeja Breži-
ce.  R. R.

Smrt se je utrudila do smrti ...

BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) ne poči-
vajo. Na svetovni dan Zemlje, 22. aprila, so v avli UE Brežice 
na ogled postavili novo razstavo, keramično instalacijo Zem-
lja, s katero so želeli poudariti pomen tega dne in opozoriti 
na skrajno neodgovorno ravnanje ljudi do našega planeta.

Na razstavi, ki jo je pripravila vodja keramične sekcije likovna pe-
dagoginja Alenka Venišnik, poleg nje sodelujejo Mija Baškovč, 
Branka Benje, Kristina Bevc, Maja Gramc, Jan Petelinc, Joži-
ca Petrišič, Olga Piltaver, Mihaela Prevejšek, Olga Rožman in 
Zlatka Vučinić, ki je tudi predsednica DLB. »Glina je zemlja in na 
Zemlji je glina. Vzeli smo glino iz zemlje in ustvarili podobe Zem-
lje,« so ob tem zapisali v društvu. Venišnikova pa je o razstavi med 
drugim navedla: »Osnovna oblika naše instalacije je okrogla plo-
šča različnih velikosti, ki simbolično ponazarja Zemljo, na ploščah 
pa so različni likovno intervencijski posegi v različnih tehnikah. 
Poudarek je na materialu – glini, ki je že v osnovi vrsta zemlje in 
naravni material, kar smo želeli tudi poudariti. /.../ Med ploščami 
so tudi primeri ’onesnaženja’, s katerimi želimo pokazati razliko 
med estetsko lepim izdelkom in izdelkom, ki na nek način kaže na 
tiste kupe smeti, ki jih ljudje tako brezbrižno mečejo povsod. Vsa-
ka plošča je planet zase – tako različno smo razmišljali člani kera-
mične sekcije DLB.« Zaradi epidemioloških razmer posebne otvo-
ritve ne bo, zato vabljeni, da si razstavo ob priložnosti ogledate.
V DLB so sicer že konec marca povabili tudi k ogledu prve letoš-
nje spletne samostojne razstave, na kateri se predstavlja njihova 
članica mlajše generacije, dijakinja Kaja Križnik, ki za svoja plat-
na iz narave črpa čudovite motive. Njena dela pod skupnim naslo-
vom Umetnine iz Lipovca si lahko ogledate v albumu na Facebo-
ok profilu DLB. V tem mesecu pa so obe vitrini nekdanje trgovine 
Darila Don, kjer je zdaj trgovina La Tangerine, v samem središču 
Brežic, krasila keramična dela razstavljavke meseca aprila, članice 
DLB Daniele Meke. Pod naslovom Naj bo mavrično se je predsta-
vljala s svojimi keramičnimi deli iz več obdobij svojega ustvarja-
nja z željo, naj bodo naši dnevi mavrični, času epidemije navkljub. 
 R. Retelj

Odsevi Zemlje v keramičnih delih

Glineni�izdelki�na�razstavi�Zemlja�v�avli�UE�Brežice

Hajdinjak,�Černelič�Krošljeva�in�Savić-Bizjakova�ob�ogledu�
razstave�(foto:�PMB)

KRŠKO – 22. aprila so v organizaciji krške območne izposta-
ve Javnega sklada za kulturne dejavnosti člani Društva lju-
biteljev fotografije (DLF) Krško v okviru Blaževih dni, pos-
večenih v letu 2009 preminulemu članu Blažu Mirtu, v krški 
Dvorani v parku odprli fotografsko razstavo.

Fotografska razstava obuja spomin 
na pred 100 leti na Zdolah rojenega 
Ivana Ivačiča, ki je kot slovenski in ju-
goslovanski kuharski mojster že v 60. 
in 70. letih prejšnjega stoletja prip-
ravljal na televiziji priljubljene ku-
harske oddaje, spisal več kuharskih 
učbenikov, poučeval na gostinskih 
šolah, sodeloval s prehrambnimi pro-
izvajalci pri nastajanju novih živil in 
dodatkov ter s svojimi kuharskimi 
specialitetami razvajal brbončice go-
stov in delegacij na različnih državni-
ških sprejemih in drugih prireditvah. Z družino se je rad vračal 
tudi v rojstno vas Ravne pri Zdolah med svoje sokrajane in v tam-
kajšnji počitniški hišici pogosto gostil tudi svoje znance in prija-
telje. Fotografije za pričujočo razstavo je prispeval Ivačičev sin 
Peter,  pri oblikovanju razstave pa so sodelovali trije člani DLF: 
predsednica Jožica Mikek Veber s pripravo okvirjev in posta-
vitvijo fotografij, ki jih je razvil Branko Benčin in obenem izde-
lal tudi plakat in vabilo za razstavo, medtem ko je za retuširanje 
fotografij in predstavitev teh tudi na YouTube kanalu poskrbel 
Boris Moškon, opise k fotografijam pa Posavski muzej Brežice. 
Razstavo z utrinki iz Ivačičevega plodovitega življenja si lahko 
do 18. maja ogledate v Dvorani v parku, virtualno odprtje pa na 
YouTube kanalu JSKD Krško. B. Mavsar

Kuharska legenda na razstavi

Ena�izmed�razstavljenih�
fotografij�–�Ivan�Ivačič�v�
mladih�letih
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Razstava je plod sodelovanja 
treh ustanov: Galerije Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki, 
Nacionalnega muzeja moder-
ne umetnosti Zagreb (Moder-
ne galerije) in Akademije li-
kovnih umetnosti v Zagrebu. 
Predstavlja vplive, povezave in 
sodelovanja med slovenskimi 
in hrvaškimi umetniki ter odpi-
ra nekatera osrednja umetno-
stna in družbena vprašanja, ki 
so zaposlovala umetnike tis-
tega časa od nacionalnega li-
kovnega izraza do angažirane 
umetnosti. Hrvaška in Slove-
nija sta bili namreč več stole-
tij znotraj istih državnih meja, 
zato so bili umetnostni stiki 
pogosti. Umetniška in kultur-
na sodelovanja so postala še 
bolj intenzivna po ustanovitvi 
Kraljevine Jugoslavije, ko je Za-
greb postal osrednje kulturno 
in izobraževalno središče, kjer 
je delovala edina likovna aka-
demija v kraljevini. Akademi-
ja je bila sicer ustanovljena že 
leta 1907, a se je v novi drža-
vi njen pomen močno pove-
čal. Njen rektor je postal eden 
najbolj znanih in priljubljenih 
jugoslovanskih likovnih ume-
tnikov Ivan Meštrović in aka-
demija se je po kakovosti izo-
braževanja lahko primerjala s 
podobnimi evropskimi usta-
novami. Na zagrebški likov-
ni akademiji je v obdobju med 
vojnama študiralo skoraj sto 
slovenskih umetnikov in ume-
tnic, mnogi izmed njih so nato 
delovali kot slikarji, kipar-
ji, scenografi, likovni pedago-
gi, kulturni delavci in teoreti-

ki ter tudi kot prvi profesorji 
Akademije likovnih umetnosti 
v Ljubljani, ustanovljene leta 
1945. Med umetniki zagrebške 
akademije so se spletla trajna 
prijateljstva, nekdanji profe-
sorji in študentje so postali ko-
legi, nekdanji sošolci sodelavci, 
umetniki in umetnice so skupaj 
razstavljali, delovali v društvih, 
zasedali v odborih in oblikovali 
tako predvojno kot tudi povoj-
no kulturo in umetnost. 

Kustosinji dr. Asta Vrečko (Ga-
lerija Božidar Jakac) in Dajana 
Vlaisavljević (Nacionalni mu-
zej moderne umetnosti / Mo-
derna galerija) sta na razstavo 
umestili več kot sto slikarskih 
in kiparskih del ter grafik naj-
bolj znanih slovenskih ume-
tnikov, nekdanjih študentov 
zagrebške likovne akademije. 

Med drugim so na ogled dela 
Gabrijela Stupice, Zorana Mu-
šiča, Zorana Didka, Franceta 
Pavlovca, Marija Preglja, Mak-
sima Sedeja, Mihe Maleša, Ni-
kolaja Pirnata, Franceta Gorše-
ta, Franceta Miheliča in Zdenka 
Kalina. Poleg del iz zbirk Na-
cionalnega muzeja moderne 
umetnosti (Moderne galerije) 
in Galerije Božidar Jakac so raz-
stavljena dela še iz 15 sloven-

skih in hrvaških javnih insti-
tucij, številnih zasebnih zbirk 
in arhiva Akademije likovnih 
umetnosti v Zagrebu. 

Ob razstavi je izšel katalog z 
besedili direktorja Nacional-
nega muzeja moderne umetno-
sti (Moderne galerije) Bran-
ka Franceschija in direktorja 
Galerije Božidar Jakac Gorana 
Milovanovića ter umetnostnih 
zgodovinark dr. Aste Vreč-
ko, muzejske svetnice Dajane 
Vlaisavljević, Adriane Novi-
na, vodje arhiva Akademije li-
kovnih umetnosti v Zagrebu, 
in Brede Ilich Klančnik, upo-
kojene višje muzejske svetnice 
Moderne galerije v Ljubljani. 
S tem projektom Galerija Boži-
dar Jakac nadaljuje mednaro-
dna sodelovanja na področju 
umetnosti med obema vojna-
ma, ki jih je začela z razstavo 
Obrazi ekspresionizma (1905–
1925), ki je gostovala v muzeju 
GASK v Kutni Gori na Češkem, 
in jih bo v prihodnjih letih na-
daljevala z raziskavo obdobja 
nove stvarnosti. 

Peter�Pavlovič/vir:�GBJ�
Kostanjevica�na�Krki

Ali ste kdaj zavrnili kaj, česar niste zaslužili ali kar bi vam prišlo 
iz naslova privilegija? Ste morda kdaj koga zaščitili pred sabo? 
Ali ste kdaj odpustili žalitev, ki vam jo je nekdo prizadejal? Ste 
kdaj ostali imuni na poskuse očitnega podkupovanja? Če niče-
sar od tega niste »storili«, ste zamudili priložnost, da uživate v 
svečanosti občutka, ki mu rečemo dostojanstvo. 

Dostojanstveni so tisti, ki so iskreno ponotranjili vero v zmago 
dobrega in pravičnega. V teoriji in praksi raziskovanja pravič-
nosti se vedno poudari, da je človekova vest najpomembnejša 
mera pravice oz. dobrega. Življenjske izkušnje kažejo, da je člo-
vekova vest osnova, na kateri stoji dostojanstvo. Bolj ko v odno-
se med ljudmi vdirajo naplavine, ki človeka ponižujejo, pogoste-
je se piše in sklicuje na dostojanstvo oz. vrednoto, ki jo običajno 
pričakujemo pri drugih. In še to, dostojanstvo je vrlina vitezov, 
torej tistih, ki ščitijo pravice šibkih pred močnimi in spoštuje-
jo žensko kot simbol ustvarjanja življenja. Dostojanstven člo-
vek ima svoj, z ničemer izsiljen odnos do okolja in dogodkov v 
njem. Pogled dostojanstvenega človeka je najlepši, kajti ta se 
lahko vsakomur zazre v oči. 

Človekovo dostojanstvo je danes najpogostejša tema akadem-
skih razprav in hkrati zelo ogrožena individualna vrednota, ki 
se še vedno potika nekje naokrog ter se tu in tam, kdaj pa kdaj, 
le pojavi. Dostojanstvo pogosto zamenjujemo s ponosom in po-
končno držo človeka pa tudi z idejo o tem, da so dostojanstveni 
praviloma močni ljudje. Številni za dostojanstvene štejejo tiste 
ljudi, ki so vedno »nad situacijo« in se jih dogodki v okolju ne 
dotikajo. Mnogi so prepričani, da dostojanstvo v etičnem pome-
nu predstavlja upoštevanje načel, ki jih posameznik »predpiše 
sebi«, v smislu svoje moralne drže. Gre predvsem za izraz suve-
renega gospodarjenja s svojo integriteto, ki pa ima več razse-
žnosti: telesno, duševno oziroma čustveno, osebnostno, duhov-
no, družbeno, eksistencialno in še morda kakšno. Ali drugače, 
o fenomenu dostojanstva je veliko več patetičnih razprav v jav-
nosti kakor resničnega zavzemanja in udejanjanja te vrednote. 

Dostojanstvo samo po sebi in samo zase ne obstaja, je vedno re-
zultanta kakovosti komuniciranja v komunikacijski skupnosti 
in delovanja tega usodnega notranjega človekovega gona (ega). 
Preprosto gre za neko pomembnost v posamezniku, ki jo dru-
gi prepoznajo in spoštujejo (avtoriteta). Ljudje pozabljamo na 
psihološko – telesno integriteto, ki je praviloma načeta s prvim 
pregledom ženske pri ginekologu in moškega pri urologinji. V 
teh okoliščinah, čeprav jih lahko razumemo kot neko višjo silo, 
nihče ni več nedotaknjen v svoji fizični in psihični integriteti, ki 
pa je pomemben del dostojanstva.

Seveda je dostojanstvo, glede na to, kakšne lastnosti mu pripisu-
jemo, zelo povezano s socialno in tudi fizično ali biološko moč-
jo posameznika. Človekove socialne moči pa nič tako usodno 
ne določa kot njegovo zdravje, starost in sredstva za preživetje. 
Nikoli v novejši zgodovini dostojanstvo večine ljudi ni bilo tako 
ogroženo, kot je danes – v obdobju divjanja dveh pošasti: neo-
liberalne ideologije, ki se projicira v obliki lastninske ego-pato-
logije in pandemije covida-19. Nova normalnost je degradira-
la osebnost kot predpostavko dostojanstva. Ljudje zmeraj bolj 
postajamo zgolj statistični podatek. Povsod smo obravnavani 
skozi številke ali odstotke števila brezposelnih, tistih, ki so voli-
li, števila obolelih, testiranih, cepljenih, umrlih, kaznovanih itd. 

Kako naj ima dostojanstvo človek, ki je ravnokar pristal na za-
vodu za zaposlovanje, bolni, za katerega ni prostora v bolnišni-
ci, ali ostareli, ki se sam niti obuti ne more, za dom pa ni denar-
ja? Seveda, tukaj govorimo o empatiji ali dostojanstvu države, 
ki mora poskrbeti za svoje državljane. Če ne, ni dostojna. Ob-
last ravno tako. Svet, v katerem ni več idealov in sanj, ampak 
so samo cilji, svet, v katerem so milijarderji postali filantropi, 
svet, v katerem se igra, da bi se zaslužilo in ne da bi se uživalo v 
veselju dajanja in deljenja radosti, težko prenaša dostojanstvo. 
Samo dostojanstven človek pa je resnično svoboden.

Dostojanstvo, 
kaj je že to? 

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumnaZagreb je močno vplival 
na razvoj slovenske umetnosti
ZAGREB, KOSTANJEVICA NA KRKI – V Nacionalnem muzeju moderne umetnosti (Moderna galerija) v Za-
grebu so 20. aprila odprli razstavo »Vezi. Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema 
vojnama«. V Zagrebu bo na ogled do 20. junija, jeseni pa v spremenjeni obliki še v Galeriji Božidar Jakac v 
Kostanjevici na Krki, kjer bo predstavljenih še več del tako hrvaških kot slovenskih umetnikov. 

Razstavo�so�odprli�s�tiskovno�konferenco�v�prostorih�Nacional-
nega�muzeja�moderne�umetnosti�(Moderne�galerije)�v�Zagre-
bu.�Na�fotografiji:�Branko�Franceschi,�direktor�Nacionalnega�
muzeja�moderne�umetnosti�v�Zagrebu,�kustosinji�Dajana�Vlai-
savljević�in�dr.�Asta�Vrečko�ter�direktor�Galerije�Božidar�Jakac�
Goran�Milovanović�(foto:�Sabina�Kaštelančić).

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Dragica Čadež: Zgodba o lesu in glini 
24. 4. – 8. 8. 2021
razstavišče v zahodnem traktu

NAPOVEDUJEMO:

Eva Sajovic: Visenje na nitki
8. 5. – 8. 8. 2021
Lapidarij

Manca Ahlin in Aleksij Kobal: 
Navzkrižja dilem
22. 5. – 5. 9. 2021
nekdanja samostanska cerkev

Re/Forma viva – razstava 
ob 60-letnici Mednarodnega simpozija 
kiparjev Forma viva
11. 6. – 26. 9. 2021

Vljudno vabljeni!

Kostanjevica na Krki

POMLAD V GALERIJI

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac je od 23. apri-
la do 8. avgusta na ogled retrospektivna razstava kiparke Dra-
gice Čadež z naslovom »Zgodba o lesu in glini«. Razstavljen je 
presek več kot petdesetletnega opusa kiparke, ki je od sredine 
60. let zaznamovala slovenski in širši regionalni kulturni pros-
tor. Gostujoča razstava iz Mestne galerije v Ljubljani je na ogled v 
dopolnjeni in razširjeni različici, saj kostanjeviška galerija hrani 
več kot 270 njenih del iz različnih obdobij. Več o razstavi nasled-
njič.  P. P.

Zgodba o lesu in glini 

TUKAJ JE BIL NEKOČ 
OBJAVLJEN NAPOVEDNIK 
PRIREDITEV KULTURNEGA 
DOMA KRŠKO.

POGREŠAMO 
OBČINSTVO.

info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si

Kulturni dom Krško

@kulturnidomkrsko
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Duet starih znancev predstavlja svoj drugi singel z nas-
lovom Himna, krški Leslie More z debitantskim albu-
mom, Nuša Derenda si je podarila glasbeno darilo za 
rojstni dan. Tokrat preberite: 

Po zelo dobro sprejeti prvi pesmi Greva en gir, ki ste jo 
lahko slišali tudi kot glasbeno spremljavo v oglasu za eno 
od avtomobilskih znamk, sta Brežičanka Lara Love, pev-
ka nekdanje skupine Leeloojamais, in Sky (foto: Youtu-
be), ime, za katerim se skriva eden najbolj uspešnih studij-
skih glasbenikov in basistov pri nas, sicer pa član skupine 
Siddharta Jani Hace, zopet postregla z odličnim glasbe-

nim izdelkom. Himna je glasbeni skok nazaj v t. i. novi val 
iz 80. let in hkrati simbolizira valove, v katere smo se ujeli 
v zadnjem letu in jim ni videti konca. »Danes je prepove-
dano početi stvari, ki so nam bile še v lanskem letu samo-
umevne in povsem normalne. Himna je preizkus, kako da-
leč gre lahko posameznik zavoljo prijateljstva, ki ga skriva 
pred svetom,« pravi Brežičanka o skladbi. Za videospot je 
poskrbel Zvezdan Simić – Zeds, sicer vodja projekta Sla-
dica Live, kjer sta omenjena glasbenika združila moči pri 
prvem singlu Klic na pomoč. Videospot je nastal na stre-
hi Nebotičnika, v okolici bivše tovarne Rog in na Metelko-
vi, glavna akterja pa sta poleg glasbenikov mlada plesalca 
Rosalie Reya in Jan Marolt.

Pisali smo že, da je posavska glasbena diva Nuša Derenda 
(foto: Youtube) na družabnih omrežjih malce dražila svo-
je sledilce, saj je 
objavljala foto-
grafije, na kate-
rih se je pojavljal 
mladi glasbenik 
Isaac Palma, ki 
smo ga mnogi 
spoznali v šovu 
Slovenija ima talent. Rezultat njunega druženja v časih ka-
rantene je čudovita pesem Zaljubljena, ki je bila objavlje-
na ravno na Nušin rojstni dan . Glasbo za pesem je napisal 
Matjaž Vlašič, pod besedilo se je podpisal Rok Lunaček. 
Za aranžma je tokrat poskrbel Krešimir Tomec. Nuša je 
ob tem medijem namignila, da si lahko kmalu obetamo 
še eno skladbo, saj je v karanteni uspela napisati krasno 
besedilo: »To sem si vedno želela, da bi znala napisati kaj 
sama. Zdaj se mi zdi, da mi je končno uspelo in se projek-
ta seveda zelo veselim.«

Spoznajte skupino Leslie More (foto: Press Release), ka-
tere člani prihajajo iz Krškega, njihovi začetki pa segajo v 
konec leta 2013. Predstavljajo se z debitantskim albumom 

My Mind is Clear, s ka-
terim prinašajo na slo-
vensko glasbeno sce-
no pozabljeno liriko 
iz začetka 90. let, ki v 
ospredje postavlja po-
sameznikov odnos do 
sveta ter opisuje nje-
gove najgloblje de-
mone domišljijskega 
in tudi avtobiograf-
skega izvora. »Zagoto-
vo sta na našo glasbo 
vplivala kraj in okoli-
ca, iz katerega priha-
jamo, ljudje, dogodki 

in kulturna scena kraja, ki je skozi zgodovino dala kar ne-
kaj odličnih bendov in glasbenih posameznikov. Skladbe 
na albumu My Mind is Clear kažejo, da nismo bili obreme-
njeni z nekim določenim glasbenim stilom, je mešanica 
različnih podzvrsti alternativnega roka,« sporočajo pos-
lušalcem. Skupino sestavljajo: Maša Zagorc (vokal), Rok 
Bohorč (kitara), Rok Povhe (kitara), spremljevalni vokal 
Jani Bohorč (bas) in Haris Lisić (boben). Izid albuma je 
pospremil tudi novi singel Moments like this, ki si ga lahko 
ogledate na njihovem YouTube kanalu. »Ker je manj več − 
ko je muzike več, « še dodajajo fantje in dekle.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  sončna očala Polaroid
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €
3. nagrada:  gel proti rosenju in etui

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 6. maja, 
na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. 
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OPTIKA RIMC
RIMC D.O.O., POT NA POLŠCO 75, 8270 KRŠKO

Geslo 7/2021 številke:

ZDRAVI S KOLESOM V NARAVI
Nagrade, ki jih podarja Kolo, Matjaž Traven s.p., Drožjanska 
cesta 103, Sevnica, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €: Branko Naglič, Krško
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €: 
 Marija Milenović, Cerklje ob Krki
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €: Robert Blatnik, Sevnica

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ivanu Zormanu, Kutinci 8, 9244 Sv. 
Jurij ob Ščavnici. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. MODRIJANI - Moje slovensko srce
 2. (1.) Ans. BORŠT - Odpelji me na samo
 3. (2.) VESELI SVATJE - Zakaj si pustil me
 4. (3.) Ans. SPEV - Slovenec sem
 5. (10.) Skupina GADI - Ko mislim nate
 6. (7.) Ans. LESARJI - Srce želi drugam
 7. (5.) Ans. VIKEND - Dovolj sva mlada
 8. (6.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Tvoje ljubezni dotik
 9. (8.) Ans. MLADI ASI - A tebe ni
 10. (-.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI – Vsi imamo želje

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. JUHEJ - Najin Portorož

Kupon št. 569
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, 1. 5. 2021, ob 20. uri
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Mateja�Venišnik�iz�Brežic�in�Rajko�Petan�iz�Dečnega�se-
la,�31.�marca�2021,�Upravna�enota�Brežice�(foto:�Foto�
Molan)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Janja Muhič, Globočdol– 

dečka,
• Valentina Rožman, 

Brežice – dečka,
• Elvane Begaj, Krško – 

dečka,
• Sabina Štrucl, Bojsno – 

deklico,
• Tjaša Žveglič, Dečno selo 

– dečka,
• Laura Oštir, Senovo – 

dečka,
• Vedrana Novak, Slovenska 

vas – deklico,
• Laura Jazbec, Zabukovje 

nad Sevnico – deklico,
• Belma Delić, Gračanica 

(BiH) – dečka,
• Nina Pavlin, Krško – 

deklico,
• Klara Mejak, Sevnica – 

dečka,
• Metka Škoporc, Radeče – 

deklico,

rojstva

poroke

• Gregor Jazbec in Anita 
Božinova, oba iz Krškega,

• Franci Musar in Stanka 
Krnc, oba iz Šentjanža,

• Rajko Petan in Mateja 
Venišnik, oba iz Dečnega 
sela,

• Uroš Jeke iz Šentpetra 
pri Otočcu in Katarina 
Kadivnik s Senovega.

ČESTITAMO!

• Katja Jesih, Rovišče pri 
Studencu – deklico,

• Maja Baznik, Podbočje – 
dečka,

• Elma Avdić, Zavidovići 
(BiH) – dečka,

• Cvetka Jurkovič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Eva Božič, Krško – dečka.

ČESTITAMO!

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

BREŽICE – Po kar 22 letih na mestu predsednice Območ-
nega združenja Rdečega križa (OZRK) Brežice je z aprilom 
Antonija Zaniuk to funkcijo predala svoji naslednici Marti-
ni Živič. Slednja se je svoji predhodnici iskreno zahvalila za 
vse storjeno v več kot dveh desetletjih, kar je bila na čelu 
OZRK Brežice.

Globočanka Martina 
Živič, ki že skoraj 40 let 
deluje v gasilstvu, se je z 
delovanjem OZRK Bre-
žice srečala pred tremi 
leti, ko so v okviru KO 
RK Globoko organizi-
rali dobrodelni koncert 
za deklico Alino. Takrat 
je bila ena izmed gonil-
nih sil organizacijskega 
odbora. Kot pravi, si bo 
prizadevala za aktivno 
sodelovanje z ostalimi 
deležniki: Rdečim kri-
žem Slovenije, Občino 
Brežice, Centrom za so-
cialno delo – enoto Bre-
žice, sosednjimi združenji RK, humanitarnimi organizacijami, 
združenji in društvi ter ostalimi silami iz sistema zaščite in re-
ševanja. V naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju (2021–
2025) si bo prizadevala za večjo prepoznavnost OZRK Brežice. 
»V Brežicah si želimo novih prostorov – prostorov, kjer bi izvaja-
li naloge in programe, kot npr. skladišče z razdeljevalnico pake-
tov hrane, večjo učilnico, prostor za druženje in organizacijo ra-
znih tečajev, srečanj, seminarjev in druženj, kuhinjo za kuhanje 
in razdeljevanje toplih obrokov,« je navedla in dodala, da želijo 
povečati obseg njihovega delovanja na socialnem področju, kaj-
ti v teh 'koronačasih' so se razmere zelo poslabšale. Njihov nas-
lednji korak bo še bolj posvečanje individualni obravnavi, je še 
pojasnila Živičeva. V OZRK Brežice bodo še naprej promovira-
li in pozivali občanke in občane, da se pridružijo krvodajalskim 
akcijam, promovirali bodo tudi darovanje organov po smrti, ki 
je še vedno za marsikoga tabu tema, spodbujali mlade k vključe-
vanju v socialno dejavnost RK, skušali razširiti znanje prve po-
moči med mladimi ter se povezati z vsemi osnovnimi in srednji-
mi šolami v občini Brežice ter le-te tudi spodbuditi, da sestavijo 
ekipe prve pomoči, ne nazadnje pa bodo še naprej redno izvaja-
li tečaje in izpite iz prve pomoči ter usposabljanja za predavate-
lje z novostmi iz prve pomoči.  R. Retelj

Zaniukova predala žezlo Živičevi

Sedanja� in� prejšnja� predsednica�
OZRK�Brežice�Martina�Živič�(levo)�in�
Antonija�Zaniuk�(foto:�OZRK�Brežice)

VABLJENI                                     
k sodelovanju v testira-
nju storitve e-oskrbe, ki 
ga izvajamo na Fakulteti 
za družbene vede,     
Univerze v Ljubljani.  

KDO lahko sodeluje?                       
Uporabniki pametnega 
telefona, s srčno-žilnimi 
boleznimi, ki živite sa-
mostojno in aktivno ži-
vljenje, in 
ste starejši 
od 60 let. 

KAJ ponujamo?                   
4 mesece brezplačne 
uporabe nagrajene 
rešitve GoLiveClip®  

 

 Cilj raziskave je preučiti izkušnjo uporabnikov z rešitvi-
jo GoLiveClip®, dejavnike sprejemanja le-te in učinke 
njene uporabe na kakovost življenja uporabnikov.  

 Gre za uveljavljeno rešitev, ki združuje nosljiv senzor in 
aplikacijo za pametni telefon.  

 Rešitev vključuje funkcionalnosti za večjo varnost (npr. 
samoaktiviranje alarma v primeru padca, zaznavanje 
neaktivnosti, izračun nevarnosti padca, ipd.) in kako-
vost življenja (raven aktivnosti, vaje za izboljšanje rav-
notežja, gibljivosti in krepitev telesne moči).  

VVPPRRAAŠŠAAJJTTEE  NNAASS  IINN  SSEE  PPRRIIJJAAVVIITTEE  prek elektronske pošte mojca.setinc@fdv.uni-lj.si ali 
telefona 030 325 939 (vsak delavnik med 9. in 15. uro). Veselimo se sodelovanja z vami! 

KRŠKO – V DSO Krško so 23. aprila stanovalcem pričarali, kot 
vsa leta poprej, »poseben« dan in jih popeljali v svet wellnessa. 
Stanovalci so se lahko prepustili dobrim občutkom ob masaži 
hrbta, rok, nog, manikuri, ličenju in oblikovanju pričesk. Za iz-
vedbo aktivnosti in dobrega počutja so poskrbeli zaposleni v 
domu ter študentki delovne in fizioterapije. Različne aktivnosti 
v duhu  wellnessa so potekale tudi po vseh gospodinjskih sku-
pinah in tako so v ta namen v domski kuhinji pripravili posebno 
wellness kosilo, ob katerem so stanovalcem zaigrale brbončice.
� Vir:�DSO�Krško

Dan dobrega počutja v DSO Krško

KRŠKO – KUD Liber ob podpori Občine Krško razpisuje splet-
ni fotografski natečaj z naslovom Tihožitje smetišča, s katerim 
želijo spodbuditi razmišljanje o družbeni odgovornosti, okolj-
skih vprašanjih, trajnostnem razvoju in recikliranju ter dosto-
janstvu. Natečaj traja od 21. 4. do 12. 5. 2021 in je namenjen tako 
amaterskim kot profesionalnim fotografom. Največ tri fotografi-
je pošljite na elektronski naslov kud.liber@gmail.com v forma-
tu JPG/JPEG v maksimalni kvaliteti. Med prejetimi fotografijami 
bodo izbrali in nagradili tri najboljše.  Vir:�KUD�Liber

Fotonatečaj Tihožitje smetiščaSPOMIN�NA�OF�IN�PADLE�V�2.�SV.�VOJNI�–�Delegacija�Združenja�
borcev�za�vrednote�NOB�Krško�je�dan�pred�dnevom�upora�proti�
okupatorju�položila�venec�k�spomeniku�padlim�na�krškem�
pokopališču.�Kot�je�ob�tem�dejal�predsednik�krške�krajevne�
borčevske�organizacije�Anton�Vodišek,�so�ob�spominu�na�prve�
krške�borce,�ustreljene�v�gozdu�Dobrava�in�po�vojni�prekopane�
na�krško�pokopališče,�in�na�še�nekaj�drugih�borcev,�ki�imajo�na�
pokopališču�obeležje,�počastili�tudi�80.�obletnico�ustanovitve�
Osvobodilne�fronte�slovenskega�naroda�v�Vidmarjevi�vili�pod�
Rožnikom.�B.�M.
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SPOMIN

26. aprila je minilo 10 let,
odkar nas je zapustila naša draga mama

Žalujoče: hčerke Jožica, Gelca, Darinka in Majda z družinami

Kadar�na�nebu�noč�zvezde�prižge,
v�vetru�vrhovi�smrek�spet�zašume,

v�grobu�samotnem�naša�mama�leži,
v�srcih�pa�naših�zanjo�lučka�gori.

MARIJA JALOVEC
iz Krškega.

SPOMIN

3. maja bo minilo žalostno in težko leto, 
odkar nas je zapustil dragi mož, oče, brat

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi, ki ga neizmerno 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.

JANKO KOZOLE 
iz Dobrove.

SPOMIN

18. aprila je minilo 10 let, odkar je odšel v večnost 
dragi mož, oče, dedek, tast in stric

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu. 

Vsi njegovi, ki ga neizmerno 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.�

MARJAN JAMŠEK 
z Malkovca.

SPOMIN

22. aprila je minilo eno leto, odkar nas je 
zapustila draga mami, žena in sestra 

Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojem srcu in se je spominjate. 

Zelo te pogrešamo: mož Milan, hčerka Petra s partnerjem 
Iztokom in sestra Marjanca z možem Robijem

Pomlad�je�na�tvoj�vrt�prišla�
in�čakala,�da�prideš�ti.�

Sedla�je�na�rožna�tla�in�jokala,�
ker�tebe�več�ni.�

MAGDALENA SIMONČIČ 
iz Brestanice. 

SPOMIN

1. maja bo minilo 20 žalostnih let, 
odkar je za vedno odšel naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem 
preranem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi

Mnogo�je�velikih�stvari,
od�človeka�večje�pa�je�ni.

BOŠTJAN TOMŠE
iz Globočic.

SPOMIN

28. aprila je minilo leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

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

Njeni najdražji

Vidimo�tvoj�obraz,�
slišimo�tvoj�glas.

Še�korak�nam�je�znan,�
ko�sprašujemo�zaman�...

Zakaj�te�več�ni?

ŠTEFANIJA KOZOLE 
iz Dobrove 31.

SPOMIN

27. aprila je minilo deset žalostnih let, 
odkar nas je zapustila naša draga 

Iskrena hvala vsem, ki prižigate sveče, darujete cvetje, 
postojite ob njenem grobu in jo ohranjate v lepem spominu. 

Zelo te pogrešamo: Nika, Filip in vsi njeni

Stvarnik�je�hotel�polepšati�raj,�
nam�vzame�najdražjo,�
v�objem�za�vekomaj.�

TADEJA OGORELC 
z Rigonc. 

SPOMIN

28. aprila 2021 mineva eno leto, odkar si odšla v večnost.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojem spominu.

Vsi njeni

Vsa�toplina�tvojega�srca�
in�vsa�tvoja�ljubezen

�ostajata�za�vedno�z�nami.

ANA BLATNIK

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 IN MEMORIAM

JOŽE JALOVEC
iz Malega Mraševega, PGD Malo Mraševo

Tovariš Jože je bil rojen leta 1957. V gasilske vrste je vstopil leta 
1974 v PGD Malo Mraševo. Bil je gasilski častnik.

V gasilskem društvu kot tudi v gasilski zvezi je opravljal dela 
predvsem na operativnem področju. Služboval je v gasilskih vrstah 
Poklicne gasilske enote Krško, kjer si je pridobil izkušnje, ki jih je 
posredoval članom gasilskega društva. Kot poklicni gasilec je pridobil 
veliko znanja na specialnem področju gasilstva. V letih od 2010 do 
2013 je deloval v poveljstvu in predsedstvu GZ Krško ter prevzel 
funkcijo sektorskega poveljnika. V društvu je leta 2018 prevzel 
funkcijo namestnika predsednika, ki jo je opravljal do konca svoje 
življenjske poti. Prisoten je bil na vajah in intervencijah, na katerih 
je podajal svoje bogate izkušnje. Pomagal je tudi pri vseh ostalih 
aktivnostih društva. Zavzemal se je za strokovno usposobljenost 
operativcev, spodbujal k posodabljanju vozil, zaščitne in ostale 
opreme.

Dolgoletno delo tovariša Jožeta je pustilo sledove med člani društva 
in širše. 

� Gasilska�zveza�Krško�in�PGD�Malo�Mraševo

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 99. letu zapustil

RUDOLF GLAVAČ ST. 
iz Radeč.

Naš vzornik in prijatelj ter najstarejši aktivni godbenik v Sloveniji.

Za zmeraj bo ostal v naših srcih!

Godbenice in godbeniki 
Godbe Slovenskih železnic Zidani Most

ZAHVALA

31. marca smo se poslovili od našega dragega 
moža, očeta, dedka in tasta, nepozabljenega

Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od njega. 

Žalujoči: vsi njegovi

Veliko�solza�je�in�veliko�še�bo,�
al'�tebe�več�nikoli�ne�bo.

JOŽETA BAHČA

ZAHVALA
Umrla je

Od nje smo se poslovili 15. aprila 2021 na brežiškem pokopališču. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se na lep način "dotaknili" njenega 
življenja.

Andrej

OTILIJA – TILKA DOKLER 
rojena Berkopec

21. 11. 1931–9. 4. 2021

ZAHVALA
Ob nepričakovani in nenadomestljivi izgubi našega ljubljenega 

moža, atija, dedka, brata, strica, svaka in soseda 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste v najtežjih trenutkih sočustvovali z nami, nam stali ob strani, 
izrekli ustno in pisno sožalje, darovali sveče in denarne prispevke. 
Iskrena hvala dobrim sosedom za denarno pomoč. Posebna zahvala 
gre Jožici in Vikiju Kožar, gospodu župniku Francetu Novaku za 
ganljiv obred, pevcem za lepo zapete pesmi in pogrebni službi Žičkar. 
Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in ga pospremili na prezgodnji zadnji poti. Hvala vsem, 
ki ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA UNETIČA
iz Vrhovske vasi 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija 
in starega ata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v času trajanja njegove bolezni in ob poslednjem 
slovesu stali ob strani. Hvala za pisna in ustno izražena sožalja, za 
vsako izrečeno lepo misel, za darovano cvetje, sveče, svete maše in 
denarne prispevke. Hvala gospodu župniku Jožetu Špesu za lepo 
opravljen pogreb, gospodu Blažu Sotošku za ganljive poslovilne 
besede in Galu za vse lepo zaigrane pesmi. Hvala pogrebni službi 
Kostak in cvetličarni Kerin. Hvala vsem, ki ste našega atija imeli radi, 
ga obiskovali in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ko�življenje�tone�v�noč,
še�žarek�upanja�išče�pot.

Ostala�pa�je�bolečina�
in�tiha�solza�večnega�spomina.

MIRKA KOVAČIČA
iz Gorice pri Raztezu 

ZAHVALA

Ob nepričakovani izgubi dragega 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, sveče, denarno pomoč in svete maše. 
Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku Francetu Novaku za 
opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke. 

Žalujoči: vsi njegovi

Res�težko�je�slovo,�
a�v�večnosti�se�zopet�snidemo.�

JOŽETA KODRIČA 
s Planine v Podbočju 

ZAHVALA

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem se iskreno zahvaljujemo 
za tolažilne besede in izraženo sožalje. Hvala vsem za darovano 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. V zahvalo tudi vsem, ki 
ste se prišli poslovit in jo pospremili na njeni prezgodnji zadnji poti. 

Žalujoči: mama Veronika, sestra Tatjana z družino  
in ostali sorodniki

Brez�sonca,�brez�prijatelja�bo�treba�na�pot.�
Čas�je.�Ne�tisti�na�stolpni�uri.�
Oni�–�neizprosni�čas�vesolja.�

(Neža�Maurer)�

JOŽICA VUČAJNK 
iz Dobove (7. 7. 1977–15. 4. 2021) 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, sina, tasta in dedija

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, sošolcem, 
sodelavcem Gorenja in OŠ Bistrica ob Sotli za izrečena ustna in pisna 
sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke.

Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar�imaš�rad,�
nikoli ne umre, 

le�daleč,�daleč�je.

FRANCA BABIČA
iz Srebrnika

ZAHVALA

MILKA TEŽAK
26. marca se je poslovila draga mama

Žalujoči: sin Mile in Margareta

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem in sosedom iz bloka, 
kjer je živela, za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in pomoč. 
Hvala g. župniku Kšeli za lepo opravljen obred. Hvala tudi bolnišnici 
Brežice, osebju internega oddelka za trud, da bi moji mami podaljšali 
življenje. 
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste jo spoštovali.

iz Brežic.

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

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

ZAHVALA

FRANCA UMEKA
V sredo, 14. aprila 2021, smo se poslovili od 

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče ter svete 
maše. Hvala g. Ludviku Žagarju za lepo opravljen cerkveni obred. 
Hvala dr. Pibernik, dr. Vučkoviču in pat. sestri Zdenki Kernulc za 
dolgoletno zdravljenje. Hvala pogrebni službi Kostak, pogrebni službi 
Žičkar, Žanu in trobentaču za zaigrano pesem slovesa.

iz Krškega. 

Odhajam�z�vetrom,
a�ne�v�praznino.

ZAHVALA

VINCENCA ZORKA
iz Kalc pri Velikem Trnu

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
brata, strica, botra, tasta, starega očeta in 

pradedka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvalo smo dolžni 
reševalcem ZD Krško, osebju intenzivnega in internega oddelka 
bolnišnice Brežice za skrb in nego v zadnjih dneh njegovega življenja. 
Hvala družinama Zorko in Niederkofler iz Nemčije. Zahvaljujemo 
se sodelavcem iz podjetja Vipap Krško papirnice in zavijalnice za 
izrečena sožalja in za podarjene denarne prispevke. Hvala pogrebni 
službi Kostak, cvetličarni Lilija, župniku Marku Burgerju za čuteče 
besede slovesa in za lepo opravljeno sveto mašo in obred, glasbenim 
izvajalcem Veseli Dolenjci za lepo zaigrane in zapete pesmi, 
zastavonoši in izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v 
teh žalostnih dneh stali ob strani in nam kakor koli pomagali ter se 
v tako velikem številu poslovili od njega.

Žalujoči: žena Terezija, brat Peter z družino in otroci: 
Bernardka, Marinka, Brigita, Vinko in Janez z družinami

Ni�te�več�na�vrtu,�ne�v�hiši,
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši,

če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

ZAHVALA

ANICA ŽUPEVC
rojena Mavsar, iz Raven pri Zdolah 51.

Po hudi in kruti bolezni nas je v 50. letu starosti 
za vedno zapustila naša draga mami, žena, 
babica, hčerka, sestra, nečakinja, snaha, tašča, 
sestrična, botra, soseda in dobra prijateljica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
iskreno in sočutno sožalje. Zahvaljujemo se kolektivom Handte-Ost, 
Kostak in Kmečke zadruge Krško za darovane sveče, darovano cvetje 
in denarno pomoč. Zahvala gre tudi družinama Župevc in Polanc ter 
PGD Zdole za darovano cvetje. Zahvaljujemo se tudi bivšim sošolcem 
OŠ Artiče za darovano cvetje in denarno pomoč. Zahvala gre tudi 
družinama Gerjevič in Hren-Uhan za darovane maše. Zahvala gre 
tudi vsem prijateljem in znancem iz KS Zdole za darovano denarno 
pomoč ter ostalim sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene 
iskrene besede ob izgubi naše preljube mame in žene ter za darovane 
sveče in denarno pomoč.
Zahvaljujemo se tudi Onkološkem inštititu Ljubljana, posebej dr. 
Mariji Skoblar Vidmar in njenemu osebju v času zdravljenja, Splošni 
bolnišnici Brežice, internem oddelku in zdravniku Maksu Pečarju, 
dr. med. Zahvaljujemo se tudi Centru za socialno delo, enoti Pomoč 
na domu in Most, posebej delavkam Meri in Mariji za nego na domu 
ter tudi ge. Carmen Rajer za pomoč ob hudih trenutkih. Posebna 
zahvala gre tudi ge. Heleni Bratanič, osebni asistenki, ki je za našo 
mami skrbela ob naši službeni odstonosti ter tudi Mariji Mavsar, 
njeni mami, ki je poleg zaradi zdravstvenega stanja v času zdravljenja 
in tudi zaradi naše službene odsotnosti skrbela zanjo.
Zahvala gre tudi pogrebni službi Žičkar za lep opravljen pogreb, 
pevcem vokalne skupine Andante za zapete žalostinke, trobentaču za 
zaigrano Tišino, župniku Mitji Markoviču za lep opravljen pogrebni 
obred ter sosedu in gasilcu Mitji Ficku za ganljiv in čudovit nagovor. 
Zahvala tudi cvetličarni Žičkar za čudovite cvetlične aranžamaje.
Še enkrat se vsem zahvaljujemo za izrečene besede in sožalje, da 
ste našo Anico pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: mož Franci, sin David in hčerka Urška z družino, 
mama Marija in sestra Alenka z družino ter ostalo sorodstvo

Bremena�usode�te�niso�zlomila,
pod�zadnjim�bremenom�pa�si�omahnila.

Bolezen�iz�tebe�vso�moč�je�izpila�–
za�tabo�ostala�je�le�še�gomila.

ZAHVALA

BORISLAVA GAJIĆA

Ob boleči izgubi našega predragega moža, 
očeta, dedka, pradedka in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami, nam izrekali pi-
sna in ustna sožalja, nam darovali sveče in denarne prispevke. Poseb-
na zahvala kolektivu Petrola, Ribiški družini Brežice ter ZŠAM Brežice.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam kakor koli pomagali, se 
poslovili od njega ter ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku.

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

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

iz Brežic

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�zgubi,�
odšel�si�tiho,�brez�slovesa,
za�seboj�pustil�si�spomin�

na�naša�skupna�leta.
Le�srce�in�duša�ve,�kako�boli,�ko�te�več�ni.

ZAHVALA

FRANCA AJSTRA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, tasta, 
dedka, pradedka in strica 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sode-
lavcem INA Krška vas za izrečena ustna in pisna sožalja, denarno 
pomoč, darovane svete maše, darove v dober namen in sveče. Zah-
vala patronažni sestri za obiske na domu. Zahvala g. župniku Jane-
zu Žaklju za lepo opravljen obred in obiske na domu. Hvala pevcem 
za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba. 

Žalujoči: vsi njegovi

iz Račje vasi

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a�spomin�nate,�dragi�oče,
bo�večno�ostal.

ZAHVALA

MARTIN KENK
iz Raven pri Zdolah. 

V 84. letu starosti je umrl naš dragi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi dragega Martina 
izrekli pisna in ustna sožalja, darovali cvetje in sveče ter denarne 
prispevke. Hvala pogrebni službi za organizacijo, župniku za lepo 
opravljen obred ter lovcem lovske družine Videm ob Savi za lepo 
opravljen nagovor. Zahvaljujemo se tudi Združenju borcev za vrednote 
NOB Krško, PGD Zdole in Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško. 
Prav tako hvala vsem, ki ste nam stali ob strani ter se prišli poslovit od 
našega dragega. Ostal nam bo v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ni�te�več�na�vrtu,�ne�v�hiši,�
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši,�

če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,�
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.�

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



Posavski obzornik - leto XXV, številka 9, četrtek, 29. 4. 202130 OBVESTILA

Prodam teleskopski puhalnik 
z motorjem, telico LS, brejo 7 
mesecev (pašno), nakladalko 
SIP, 17 m³, harmoniko Lubas 
CFB. Tel.: 031 302 355

Ugodno prodam nebalirano 
seno. Tel.: 041 576 717

Prodam koruzo v zrnju, ajdo-
vo moko, ječmen, bel krompir 
carlingford, suhe hrastove des-
ke in kosilnico Figaro. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo, električno žago za ob-
rezovanje žive meje, motor-
no žago Stihl 391, škropilnico 
Stihl SG 17, lakserico Jonsered, 
mešalec betona; možna men-
java za vino. Tel.: 031 730 830 
(Tine)

Prodam kosilnico Samas 1,65 
cm, malo rabljena, popolno-
ma brezhibna, kot nova. Mož-
na menjava za večjo. 
Tel.: 041 773 508

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

Kupim traktorski izkopalnik 
za krompir, lepo ohranjen! 
Tel.: 051 870 915 

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

Prodam suhe in silažne okrog-
le bale, 40 komadov, premer 
130 cm. Tel.: 051 476 816

Prodam hidravlično stiskal-
nico za grozdje, 120 l, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 797 497

Ugodno prodam betonske 
stebre in železna sidra za vi-
nograd ali sadovnjak. 
Tel.: 031 816 083

Prodam mulčar za travo in 
rozgo z noži, Stark KS 135 s 
kardanom, nov, 1000 €; klina-
sto brano IMT, 3-delno, ohran-
jeno, 100 €. Tel.: 041 353 130

Prodam metrska drva (bukev, 
gaber) z dostavo v Sevnico in 
okolico; cena 55 €. 
Tel.: 070 820 330 

NEPREMIČNINE
Prodam hišo v občini Škocjan 
(8275), letnik 1996. Hiša v ve-
likosti 180 m² stoji na zeml-
jišču 1100 m², z lepim razgle-
dom. Garaža je ločena od hiše 
in ima 20 m²; cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 910 346

AVTOMOBILIZEM

Prodam Citroën C4 Picasso, 
dizel, letnik 2008, zelo lepo 
ohranjen, vlečna kljuka, gara-
žiran, prevoženih 190.000 km, 
cena 3.750 € ali po dogovoru. 
Avto je vreden ogleda in naku-
pa. Tel.: 041 799 198

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po polet-
ni ceni že od 3,45 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodamo kalana bukova drva 
za štedilnik, kamin, centralno, 
narezana po želji, možna do-
stava. Tel.: 031 482 596 
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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

Ugodno prodam bale sena. 
Tel.: 041 876 809

Prodam 10 okroglih bal, suha 
otava, okolica Tržišča. 
Tel.: 041 474 879

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni muš-
kat (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, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 561 130

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 455 138

Prodam vino, belo, rdeče in 
modro frankinjo, cena po do-
govoru. Tel.: 051 251 996

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 312 573

ŽIVALI

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

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

Prodam piščance, hranjene z 
domačo hrano, cena za kg očiš-
čenega je 4,50 €. 
Tel.: 041 469 140

Prodamo kokoši v začetku 
nesnosti, nemške pasme loh-
mann, vrhunske nesnice. Do-
stavimo v vse večje kraje v Po-
savju. Tel.: 031 751 675

Prodamo prašiče, krmlje-
ne izključno z domačo hrano 
(kuhan krompir, šrot, pšeni-
ca). Tel.: 040 345 693

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 120–130 kg, in koruzo iz 
koruznjaka, okolica Dobove, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 346 747

Prodam prašiče, težke od 30 
do 110 kg, možen zakol in pre-
voz, mast ter ocvirke. 
Tel.: 051 872 179

Prodam teličko limuzin, staro 
6 tednov, dvovretenski pajek in 
motorno žago Stihl 051 v dob-
rem stanju. Tel.: 070 848 863

Prodam dva siva bikca, težka 
130 kg. Tel.: 041 784 230 

Prodam odojke od 20 kg, 3 
kom. od 100 do 130 kg, hran-
jene z domačo hrano, za zakol 
ali nadaljnjo rejo; cena po do-
govoru. Tel.: 031 401 973 ali 
07 49 56 375

Prodamo teličke, stare eno 
leto, pasme škotsko govedo, 
ekološke reje, ki so navajene 
ljudi, in električnega pastirja; 
prodamo tudi brejo kravo. Tel.: 
041 782 660

Prodam kravo simental, bre-
jo 8 mesecev. Tel.: 031 297 025

Prodam prašiča, težkega oko-
li 145 kg, hranjenega z domačo 
hrano, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

RAZNO 

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

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

Prodam elektronsko polnilno 
pasjo ovratnico, vodoodporna, 
domet 800 m, pripomoček pri 
šolanju psa; cena 50 €. 
Tel.: 041 545 102
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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 (10/2021) bo izšla v 
četrtek, 13. maja 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 6. maj 2021.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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POHIŠTVO, OPREMA

Ugodno prodam lepo ohran-
jeno kotno sedežno garnituro, 
mere 140 x 180, rdeča. 
Tel.: 041 610 411

Prodam visoko otroško po-
steljo, vzmetnico, lateks ležiš-
če, stopnici s predaloma, 90 €. 
Tel.: 031 640 160

STIKI

Sem moški, star 63 let, želim 
spoznati žensko, staro od 50 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

do 65 let, za skupno življenje. 
Tel.: 051 257 442

PODARIM
Podarim rabljeno strešno kri-
tino, 2.500 komadov, beton-
sko, proizvajalec Sotošek. 
Tel.: 070 733 331

Podarim cca. 1 kubik peska 
drobljenca. Tel.: 031 510 308

najstarejši pri nas

Leta 1904 markirana planinska pot  
LISCA – Najstarejša markirana planinska 
pot v Posavju vodi na Lisco. O njej je Pla-
ninski vestnik na strani 144 v avgustovski 
številki leta 1904 objavil, da potekata na Li-
sco dve markirani poti, in sicer ena iz Zida-
nega Mosta, druga iz Rimskih Toplic. 

Pod obvestilo v Planinskem vestniku o dveh 
markiranih planinskih poteh na Lisco je pod-
pisan takratni gospodar Jurkove koče, ljubi-
telj pohodništva in narave, učitelj na Razbor-
ju pod Lisco Blaž Jurko (1859–1944). »Kdor 
si želi lahke ture in krasnega razgleda, naj iz-
leti na lepo Lisco,« je del zapisa. Poti sta ome-
njeni dve leti zatem, ko je bila svečano odprta 
prva Jurkova koča na Lisci, ki velja za najsta-
rejšo planinsko kočo v Posavju. Postavil jo je 
že omenjeni Jurko.

Iz Zidanega Mosta na Lisco še vedno vodi mar-
kirana pot. Z železniške postaje se napotimo 
preko mostu čez reko Savinjo, nato zavijemo 
ostro levo in gremo po asfaltni cesti ob reki Sa-
vinji do prehoda ceste čez železniško progo. Tu 
je razcep ceste in napotimo se ravno po asfaltni 
cesti. Hodimo okoli 500 m, dokler ne opazimo 
oznake za Gašperjevo kočo in pri oznaki se na-
potimo desno po makadamski cesti, ki se po-
časi vzpenja. Pot nadaljujemo po makadamski 
cesti navzgor in kmalu pridemo do Gašperje-

ve koče. Po oznakah nadaljujemo pot v smeri 
Velikega Kozjega ter po nekaj metrih zavijemo 
levo in nadaljujemo s hojo po strmem ter z goz-
dom poraščenem pobočju. Kmalu pridemo do 
razgledne točke, kjer se lepo vidi dolina reke 
Savinje, Zidani Most in v daljavi Kum. Pot nada-
ljujemo po grebenu in po približno eni uri hoje 
pridemo do razpotja, kjer lahko desno zavije-
mo proti Radečam, levo pa je kmalu markirana 
pot v smeri Lovrenca in Lisce. Če želimo na Li-
sco, nadaljujemo naravnost po strmini v sme-
ri Velikega Kozjega, kjer po približno 20 minu-
tah pridemo na Veliko Kozje, od koder se širi 
čudovit razgled. Z razglednega mesta se nato 
napotimo ravno po pobočju, kjer je označena 
pot za Lovrenc in Lisco. Napotimo se po tej poti 
in po 1 uri in 30 minutah hoje pridemo na Lo-
vrenc, od koder že vidimo v oddaljenosti Lisco, 
do katere imamo prav tako še 1 uro in 30 mi-
nut hoje po dokaj dobro označeni poti s planin-
skimi oznakami. Ob prihodu do cerkvice sv. Jo-
šta imamo izbiro ali se napotimo na Breg prek 
Razborja ali prek Zajčje gore v Sevnico, lahko 
pa nadaljujemo levo na vrh Lisce, kjer stoji Jur-
kova koča in ob njej Tončkov dom, zgrajen po 
drugi svetovni vojni. 
 Smilja Radi

Na�koncu�najstarejše�markirane�posavske�
poti� na� Lisco� stoji� najstarejša� planinska�
koča�v�Posavju,�Jurkova�koča.

Zapis�gospodarja�Jurkove�koče�v�Planinskem�
vestniku�leta�1904�(hrani:�Ljubo�Motore)

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
cenjenim strankam sporoča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev 25. maja pri Mirt 
Alojzu na Gmajni 28, Raka in 28. maja na 

Kajuhovi 3, Senovo. Vsak torek in petek so na 
voljo rjave, grahaste jarkice ter petelini za meso. 
Vsak četrtek poteka prodaja enodnevnih belih 
piščancev. Zbiramo naročila za 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!

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, sprejemamo 
naročila za bele 

kilogramske piščance, 
ki bodo v prodaji 8. in 21. 

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

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 

ki bodo v začetku maja. 
Vsak delavnik po 18. uri 
so na voljo rjave jarkice 

v začetku nesnosti.
Nudimo tudi prašiče.

SVIBNO – Postavljanje mla-
jev je slovenska etnološka po-
sebnost in na soboto pred 1. 
majem se nadaljevanja tega 
običaja vsako leto lotijo tudi 

Na grajskem hribu so tudi letos postavili mlaj
mladi fantje (in možje, ki os-
tajajo mladi po srcu), ki živijo 
v Svibnem ali okolici. Tradici-
onalni podvig pred 1. majem 
je poseben predvsem zaradi 

postavljanja na težko dostop-
nem terenu, kjer je na strmih 
pobočjih skalnata podlaga in 
– roko na srce – ponekod tudi 
malce nevarno. Prav zato nik-
dar ni odveč kakšen dodaten 
par rok, ki poprime obeljeno 
smreko, na vrhu okrašeno s 
pisanimi trakovi in slovensko 
zastavo, saj je od svibenske 
cerkve navzgor možno edi-
nole vzeti pot pod noge ter po 
zahtevni poti previdno in pre-
udarno ročno ponesti mlaj. V 
povprečju sodeluje med 20 do 

30 fantov in mož, ki do vznož-
ja grajskega hriba smreko iz 
lokalnih gozdov, katere posek 
se opravi z odobritvijo in s so-
delovanjem z revirnim goz-
darjem, pripeljejo s traktor-
jem. Temu sledi ročno timsko 
delo prenosa in prav tako roč-
no delo s t. i. žavrami – pri-
pomočkom za postavljanje. 
Kot je povedal Matjaž Mikuž, 
član Sveta Krajevne skupnosti 
Svibno, svojevrsten izziv pred-
stavljajo tudi vremenski pogo-
ji – kadar je bilo v preteklosti 

zelo vetrovno, kar je sicer na 
Svibnem prej stalnica kot izje-
ma, so seveda varnost postavi-
li na prvo mesto in za postav-
ljanje namesto sobote izbrali 
kak drug dan, ko je bilo vre-
me bolj naklonjeno. Mesto, 
kjer se je nekoč bohotil grad 
znamenitih Ostrovrharjev, 
tako od minule sobote krasi 
21 metrov visok mlaj, ki kra-
jane pod grajskim hribom zgo-
vorno opominja na prihajajoči 
praznik dela.
� D.�Jazbec,�foto:�J.�Potrpin

Postavljanje�mlaja�na�vzpetini�nad�Svibnim
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»Moj prvi spomin na glasbo 
izvira iz rane mladosti, ko sta 
mi starša prepevala slovenske 
ljudske pesmice, da sem lažje 
in hitreje zaspal. Tega se spom-

nim, kot bi bilo včeraj. Zanimi-
vo je, kako glasba ustvarja tako 
močan spomin, ki se ohrani za 
celo življenje,« pove z nasme-
hom. Pomembne sledi so nato 
pustile ure učenja kitare v glas-
beni šoli, ko je bilo treba vaditi 
tudi doma. V nepozabnem spo-
minu mu je ostalo tudi njegovo 
prvo soočenje z večjim odrom 
ob zaključku gimnazije, ko je s 
svojo prvo uglasbeno pesmi-

Hvaležen, da lahko deli svoja čustva preko glasbe
RAZBOR POD LISCO – »Glasba je zdravilo za dušo,« pravi glasbenik Alen Zabasu, ki svojo ljubezen do glasbe izraža z igranjem na kitaro, na katero je začel bren-
kati v prvem razredu, ko so ga starši vpisali v glasbeno šolo. S kitaro v roki in glasom, ki očara, se je po krajšem glasbenem premoru odločil za predstavitev svoje 
prve solistične romantične pop skladbe 'Le ena je prava'. 

jo nastopil na maturantskem 
plesu. »Takrat treme še nisem 
poznal. V razredu sem dobil 
besedilo, popoldne sem na-
pisal melodijo, naslednji dan 
sem jo že igral na generalki,« 
pove in nadaljuje, da je v tem 
času s svojim prijateljem in 
sošolcem ustanovil tudi naro-
dno zabavni ansambel Fantje 
izpod Lisce, v katerem je sku-
paj s prijatelji prepeval in igral 
na kitaro 11 let. »V tem času 
sem se ogromno naučil, spoz-
nal ogromno čudovitih ljudi in 
pridobil veliko izkušenj. Hva-
ležen sem za vse, kar mi je bilo 
dano na tej poti,« pojasni. 

Epidemija kot velika 
preizkušnja

Po kratki glasbeni pavzi je priš-
lo obdobje epidemije, ki je ve-
lika preizkušnja. »Veliko časa 
preživljam v naravi, s svojimi 
živalmi in z glasbo. Vesel sem, 
da sem odraščal na manjši hri-
bovski kmetiji, kjer se je ob 
kmečkem delu slišalo tudi pet-
je, kajti glasba ima to neverjet-
no moč, da ti da energijo in te 
popelje v čisto nek nov svet. Še 
vedno živim v tem primestnem 
okolju, od koder vodijo poti na 
vse štiri strani neba, tako da 
so poti odprte in se lahko od-
peljem kamor koli ter razve-

selim koga tudi z glasbeno že-
ljo za rojstni dan,« pripoveduje 
in opiše vsakdanjik, v katerem 
del časa namenja glasbene-
mu ustvarjanju. »Pred časom 
sem vzpostavil kontakt z Ro-
kom Lunačkom, ki ga obču-
dujem že dolga leta, in prišlo 
je do prvega sodelovanja s pe-
smijo Le ena je prava, za kate-
ro je napisal besedilo in glas-
bo. Rok je res čudovita oseba, 
polna idej, ki mi je pomagal pri 
veliko stvareh, za kar sem mu 
neskončno hvaležen. Za tiste, ki 
ga morda ne poznate, naj po-
vem, da je slovenski pisec be-
sedil, avtor glasbe, aranžer, 
producent, pevec in kantavtor, 
mnogim verjetno poznan tudi 
kot ’frontman’ skupine Flirt,« 
nadaljuje in nato predstavi svo-

jo najnovejšo skladbo, ki je ta-
koj »ogrela njegovo srce«, saj 
z dekletom Karmen Zupan-
čič v letošnjem letu vstopata 
v deseto leto njune zveze. Be-
sedilo in glasbo za skladbo Le 
ena je prava je napisal že ome-
njeni Rok Lunaček, aranžma je 
dodal studijski mojster Aleš 
Zibelnik, pri katerem je bila 
skladba tudi posneta. Ob tem 
Alen Zabasu še doda: »Zahva-
ljujem se moji mentorici petja 
in odlični pevki Manci Špik za 
vse nasvete ter ure petja, da se 
lahko s svojim glasom še bolj 
svobodno izražam.«

Prva solistična skladba

Ko je bila Alenova prva soli-
stična skladba Le ena je prava 

posneta in jo je prvič poslušal 
v studijski verziji, je  zaprl oči 
in pred njim se je začela odvi-
jati zgodba. »Takoj sem poiskal 
svinčnik in papir ter začel pi-
sati scenarij in iskati lokaci-
je ter vse potrebne stvari, da 
bi zgodba izpadla v čim več-
ji meri takšna, kot sem si jo 
predstavljal, ko sem zaprl 
oči,« pripoveduje s posebnim 
žarom in leskom v očeh. »Za 
lokacijo sem izbral čudovi-
to vasico Vipavski Križ, ki po-
nosna stoji na enem od gričev 
v bližini Ajdovščine v preču-
doviti Vipavski dolini. S svo-
jo lepoto in prijaznostjo do-
mačinov očara vsakogar, ki to 
vasico obišče. Ja, tudi mene je, 
kot vidite,« se spet nasmehne 
in predstavi vsebino, zapisa-
no na filmski trak. »Sem velik 
ljubitelj filmov, zato sem že-
lel, da je pesem predstavljena 
skozi zgodbo, da jo lahko vsak 
še bolje začuti. Gre pa takole: 
sedim na kamnitih stop nicah 
in igram kitaro v eni izmed 
ozkih starih uličic. Moj pog-
led pritegne privlačna dolgo-
laska, s katero grem kasneje 
na piknik ob koncu dneva in 
na katerem uživava v različ-
nih igrah ter dobri hrani. Na 
koncu si padeva v objem pod 
prelepim zvezdnatim nebom,« 
kratko opiše videospot, v kate-

rem nastopa Alenova izvoljen-
ka. Posebej zanjo in za glas-
beno zgodbo je izbral VW T2 
oldtajmer kombi, saj je Kar-
men nosila, ko jo je prvič vi-
del, majico tega legendarnega 
vozila, tako da ima vse skupaj 
še globlji pomen. 

Glasbenik izpod Lisce si je že 
dalj časa želel tudi unikatno 
poslikavo kitare in v letošnjem 
letu se mu je želja uresničila. 
Pri iskanju umetnika, ki bi mu 
poslikal njegovo glasbilo, je na-
letel na odlično slikarko Nežo 
Erjavec. Njene mojstrovine so 
ga očarale, zato je vzpostavil 
stik ter ji predstavil svojo ide-
jo, ki je padla na plodna tla. »In 
tako se je zgodila čudovita po-
slikava sončnega zahoda s sve-
tilnikom. Sedaj me kitara ved-
no, ko nanjo zaigram, popelje 
na morje in obalo,« omeni in 
pokaže zanimivo poslikavo. 

»Hvaležen sem, da lah-
ko ustvarjam in delim svo-
ja čustva preko glasbe, glas-
benik mora odpeti tisto, kar 
čuti. Potrebno je odpreti srce 
in dušo in samo zapeti ter zai-
grati in svet bo v trenutku lep-
ši,« zaključi in nato zabrenka 
na kitaro, kaj menite, katero 
skladbo? 
 Smilja Radi 

Alen�Zabasu�s�kitaro,�zvesto�
spremljevalko� (foto:� osebni�
arhiv)

Prizor�iz�videospota�za�skladbo�Le�ena�je�prava�(foto:�zajem�
zaslona)

43-letni Mladen Samohod 
je pred odhodom v Avstra-
lijo prvo pravo službo našel 
v Termah Čatež, kjer je bil v 
vodstveni strukturi in po nje-
govih navedbah od blizu vi-
del vse stereotipe slovenske-
ga gospodarstva – vpletanje 
politike, nepotizem, klienteli-
zem, korupcijo. »Dolgoročno 
se nisem videl v takšnem oko-
lju in nekega dne sem naletel 
na oglas agencije, ki je posre-
dovala pri migracijah v Avstra-
lijo. Stopil sem v kontakt z nji-
mi in začel urejati papirologijo 
za vizo. Kakšno leto kasneje so 
mi jo odobrili, medtem so raz-
mere v Termah postale še bolj 
neznosne in sredi leta 2007 
sem z nasmeškom na obrazu 
odnesel v upravo svojo odpo-
ved, se vkrcal na letalo in po-
letel proti Avstraliji,« razlaga 
takraten niz dogodkov. Kma-
lu po prihodu je dobil službo v 
vladi Južne Avstralije, kjer dela 
še danes, zadnjih deset let na 
področju digitalizacije javne 
uprave. 11 let mlajša Danijela 
Bosančić je Mladena spoznala 
leta 2013, ko je bil v Brežicah 
na počitnicah. Ostala sta v sti-
kih, najprej je k njemu začela 
odhajati na nekajmesečne obi-
ske, leta 2015 pa se je bolj kot 
ne preselila v Avstralijo. Ker še 

ni imela stalne vize, se je njun 
sin Liam naslednje leto rodil v 
Brežicah, od septembra 2016 
pa vsi trije živijo v petem naj-
večjem mestu v Avstraliji Ade-
laidu, glavnem mestu zvezne 
države Južna Avstralija, v ka-
terem po zadnjih podatkih 
živi približno 1,3 milijona pre-
bivalcev. Danijela je v Slove-
niji študirala pravo, kar pa ji 
zdaj zaradi drugačnega prav-
nega sistema ne pomaga veli-
ko. Odkar ima stalno vizo, ji je 
veliko lažje na trgu dela, pravi. 
Trenutno dela v bančnem sek-
torju, natančneje pri pokojnin-
skem skladu. 

Življenje je že nekaj časa 
spet normalno

Mladen in Danijela pravita, da 
jima je Adelaide všeč, »ker si-
cer je milijonsko mesto in ima 
vse, kar si zaželiš, na dosegu 
roke, ni pa kaotična metropola 
s prometnimi zamaški, krimi-
nalom in vrtoglavimi življenj-
skimi stroški, kar npr. vedno 
bolj postajata Sydney in Mel-
bourne«. Omenjata tudi, da si 
je Južna Avstralija nadela turi-
stični slogan »država festiva-
lov«, saj se tam čez celo pole-
tje vrstijo raznovrstni kulturni 
dogodki na prostem, ki se jih 

udeležujeta, če je le možno. 
»Tu se je pravkar zaključil naj-
večji festival na južni polobli 
Fringe, ki je bil sicer rahlo okr-
njen, ker je bilo zelo malo na-
stopajočih iz tujine, a je pote-
kal skoraj tako, kot da covida 
ne bi bilo,« s primerom pona-
zorita, da je življenje v Avstra-
liji že nekaj časa spet v starih 
tirnicah. Ta država je namreč, 
kar se tiče odziva na pandemi-
jo, ena najuspešnejših na sve-
tu. Pravočasno so omejili med-
narodne lete in vzpostavili 
sistem karanten za vse prišle-
ke iz tujine v t. i. medi-hotelih, 
pravila socialnega distancira-
nja so bila jasno razložena in 

ljudje so se jih v veliki večini 
zelo striktno držali. »Prvih ne-
kaj mesecev je bilo sicer tes-
nobnih, okužbe so naraščale, 
šole in vrtci so se zapirali, in-
terni leti so obstali, meje med 
državami so bile neprehodne, 
večina nas je morala delati od 
doma, mnogi so izgubili služ-
be, v zraku je bilo čutiti nego-
tovost …« povesta sogovorni-
ka in nadaljujeta, da je država 
hitro priskočila na pomoč – 
vsi, ki zaradi covida niso mog-
li delati, so dobili 750 $ pod-
pore na teden, pri gradnji ali 
obnovi hiš je vsak prejel ne-
povratna sredstva, v turiz-
mu so podobno kot v Slove-

niji uvedli voucherje. Kot še 
razlagata, se je že avgusta si-
tuacija začela obračati na bo-
lje, okuženih je bilo iz dneva v 
dan manj, med ljudi se je vrnil 
optimizem, postopoma so se 
začeli vračati v službe, življe-
nje je postajalo vsak dan bolj 
normalno. »Trenutno imamo 
dvaintrideset okuženih, ki so 
prišli iz tujine in se nahaja-
jo v medi-hotelih, za covidom 
pa so v Južni Avstraliji doslej 
umrli štirje ljudje,« navajata. V 
Adelaidu so doživeli tudi ne-
naden šestdnevni ’lockdown’, 
ki so ga napovedali manj kot 
deset ur vnaprej. Na koncu so 
ga po treh dneh preklicali, ker 
se je izkazalo, da je eden od 
okuženih lagal … »Ko ljudje vi-
dijo, da ukrepi delujejo, se jih 
veliko lažje držijo in zaupajo 
vladnim odločevalcem. Ti od 
vsega začetka tesno sodelu-
jejo s stroko in ne poskušajo 
sprejemati popularnih odlo-
čitev, ampak delujejo v intere-
su javnega zdravja,« poudarja-
ta in dodajata, da so Avstralci 
večinoma zelo naklonjeni cep-
ljenju, zapleta pa se pri izved-
bi. Obljubljali so štiri milijone 
cepljenih do konca marca in 
celotne populacije do oktobra, 
a konec prejšnjega meseca ni 
bilo cepljenih niti milijon ljudi.

Posavca opisujeta, da živi-
ta v zelo raznoliki deželi. Na 
eni strani velemesta, na drugi 
neskončne ravnine, puščave, 
tropski gozdovi. »Ljudje so ve-
činoma odprti, sproščeni, pri-
jazni, praktično vse narodnosti 
in kulture sveta sobivajo v har-
moniji, otroci so že od malih 
nog izpostavljeni multikultur-
nosti in vzgajani v duhu spre-
jemanja drugačnosti,« razlaga-
ta, da jima je vsekakor všeč, da 
si njun sin ne izbira prijateljev 
na podlagi barve kože in obli-
ke oči. Oba najbolj pogrešata 
sneg, bele zime v Avstraliji še 
nista doživela. »Čeprav se sli-
ši zelo mamljivo, se je na pra-
znovanje božiča in novega leta 
pri 35 °C na plaži težko nava-
diti,« dodaja Danijela, ki največ 
pogreša družino in prijatelje 
ter da nikjer ne sliši pozdra-
va ’bok’. »Če bi mi nekdo pred 
sedmimi leti rekel, da bom da-
nes živela na drugi polobli, bi 
mu rekla, da je zmešan. Tako 
da tudi težko rečem, kdaj in če 
se bomo vrnili domov,« pravi, 
Mladen pa jo za konec dopolni: 
»Najin sin bo kmalu začel ho-
diti v osnovno šolo, tako da se 
časovno okno za vrnitev v Slo-
venijo počasi zapira. A nikoli 
se ne ve ...«
 Rok Retelj

Ko novo leto pričakaš v vročini na plaži ...
ADELAIDE – Ena najuspešnejših držav v boju s pandemijo je Avstralija, kjer se je že avgusta lani situacija začela obračati na bolje in je življenje postajalo vsak dan 
bolj normalno. O tem smo lahko iz prve roke izvedeli pri Brežičanih Danijeli Bosančić in Mladenu Samohodu, ki sta se pred nekaj leti odločila, da si bosta kariero 
in življenje ustvarila v deželi »tam spodaj«, kot radi rečejo tej državi in celini hkrati.

Mladen�in�Danijela�s�sinom�Liamom�(foto:�osebni�arhiv)


