
TEKLI ZA PODNEBJE – V času, ko se vse bolj zavedamo posledic podnebnih sprememb, tej temi precej 
pozornosti posvečajo tudi v šolah. Med drugim s simboličnimi akcijami, kakršna je tek podnebne 
solidarnosti, ki so se mu v okviru projekta Zdrava šola pridružili na OŠ Brežice. S tem učence vzgajajo 
k solidarnosti, medsebojni pomoči in spoštovanju, prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja, 
spodbujanju zdravega življenjskega sloga z gibanjem ter celostni skrbi za zdravje našega planeta. Poleg 
teka so izvedli tudi krajše čistilne akcije in različne delavnice, pri čemer sta se z nasveti in doniranjem 
materiala vključila tudi Komunala Brežice in Lions klub Brežice, ki je šoli podaril drevo. 800 učencev ter 
84 učiteljev in spremljevalcev je skupaj preteklo kar 6302,5 km.  P. P., foto: Hedvika Lopatič
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Drugi poskus razrešitve Zorčiča
LJUBLJANA – Prejšnji teden je koalicija vložila že drugi pred-
log za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zor-
čiča. Slednji je zato sam predlagal, naj se o tem razpravlja na 
prvi od izrednih sej DZ v tem tednu. A njegov predlog ni do-
bil zadostne podpore, saj so ga podprle skoraj vse opozicijske 
stranke in poslanska skupina nepovezanih poslancev, v kateri 
je tudi sam. »Potem ko je prejšnji petek koalicija vložila zah-
tevo za mojo razrešitev, sem pohitel in na kolegiju takoj pred-
lagal uvrstitev te točke na prvo prihajajočo sejo. Na žalost se 
koalicija s tem ni strinjala,« je pojasnil za naš časopis. Spom-
nil je, da imajo po izstopu skupine nepovezanih poslancev iz 
SMC v Državnem zboru manjšinsko vladajočo koalicijo, ki šte-
je 38 poslancev. Podporo pri glasovanju ji zagotavljata še pos-
lanski skupini DeSUS in SNS, »a ne vedno in ne brezpogojno, 
kar so pokazala tudi nekatera zadnja glasovanja«. »Ne glede 
na to se koalicija obnaša, kot da ima absolutno večino, še po-
sebej ko gre za njene politične apetite, med katere sodi tudi 
prevzem funkcije predsednika DZ. Pri prvem glasovanju ko-
aliciji ni uspelo zbrati dovolj glasov za zamenjavo, tudi zad-
nji obisk vodij koalicijskih poslanskih skupin pri meni, ki so 
prinesli papirje z ’bianco’ podpisi, ni bil nič bolj prepričljiv,« 
je izjavil. Dodal je, da glede na vztrajnost, ki jo pri tem kaže 
koalicija, ni dvoma, da sledi še eno preštevanje glasov. »Če se 
izkaže, da ima koalicija za to večino, ki jo ta hip ne vidim brez 
podpore poslancev narodnih skupnosti, bo glasovanje pri-
neslo spremembo na čelu institucije in jaz v tem ne vidim te-
žav,« je še povedal in zatrdil, da bo svojo dolžnost še naprej 
opravljal z vso resnostjo in odgovornostjo, »tako kot sem jo 
ves čas«. Kot njegovega naslednika se sicer omenja vodjo po-
slancev NSi Jožefa Horvata.  R. R.
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Smo korak bližje
samostojni pokrajini? 

Tako v krškem kot v sevniškem občinskem svetu so 
(ponovno) obravnavali osnutek pokrajinske zako-
nodaje, ki Posavje 'tlači' v skupno pokrajino z Za-
savjem. V obeh so se izrekli proti takšnemu predlo-
gu oz. za samostojno pokrajino Posavje, ki jo je 
(presenetljivo) podprl tudi predsednik Državnega 
sveta Alojz Kovšca.

Stran 2

Krško bo vendarle 
dobilo nov bazen

Po poldrugem desetletju, odkar Krško nima več ba-
zena ob tovarni celuloze in papirja, današnjem Vi-
papu, kaže, da bo mesto, z njim pa občina in regi-
ja, dobilo nov bazen. V letih 2022 in 2023 ga bodo 
zgradili na območju športno-rekreacijskega parka 
ob stadionu Matije Gubca.

Stran 20

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 27. maja.

AKU NAHRBTNA 
ŠKROPILNICA 
KM040718DE 
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V uvodnem delu je župan Sreč-
ko Ocvirk izpostavil, da gre 
že za tretji poskus vzpostavi-
tve pokrajin, v kateri so »obči-
ne osnovni gradnik lokalne sa-
mouprave in tudi pokrajine«. 
Ob tem je poudaril, da je vodi-
lo pri pripravi osnutka potreba 
po bolj sorazmernem razvoju. 
»Pokrajine bi bile vmesni nivo 
lokalne samouprave med obči-

nami in državo. Gre za proces, 
v katerem se država decen-
tralizira in prenaša del držav-
nih nalog na nižji nivo, to je na 

Tudi Sevničani za samostojno posavsko pokrajino
SEVNICA – 5. maja se je v sevniški kulturni dvorani odvijala 23. redna seja tukajšnjega občinskega sveta in ena izmed točk dnevnega reda je bila namenjena tudi 
izmenjavi mnenj o osnutku nove pokrajinske zakonodaje. Po zaključeni razpravi je bil sprejet sklep, da mora Posavje (p)ostati samostojna pokrajina. 

pokrajine,« je pojasnjeval prvi 
mož občine in nadaljeval, da v 
Sloveniji že obstajajo statistič-
ne regije. Ena izmed njih je ra-
zvojna regija Posavje, ki pove-
zujejo šest občin, a izhodišče 
priprave osnutka razdelitve 
Slovenije na pokrajine je 100 
tisoč prebivalcev, zaradi česar 
je podan predlog, da bi se po-
savska in zasavska razvojna 

regija povezali v eno skupno 
celoto – glede na število pre-
bivalcev. V razpravi, ki je sle-
dila, je bilo mnenje svetnic in 

svetnikov enotno – Posavje naj 
bo samostojna pokrajina, kajti 
povezovanja v preteklosti, na 
primer z okraji, niso prinesla 
želenih razvojnih rezultatov.

V razpravi glas proti 
ustanavljanju pokrajin

»Ko je žaba videla pri kme-
tu podkovanje konja, je tudi 
ona dvignila nogo,« je svo-
je mnenje ponazoril z meta-
foro Franc Pipan (DeSUS), ki 
v ustanavljanju pokrajin vidi 
samo še večjo rast admini-
stracije, ki jo plačujejo kme-
ti, obrtniki in delavci v pro
izvodnji. »Majhna Slovenija bi 
se rada razdelila na neke eno-
te, ki bi samo povečevale stro-
šek upravljanja te države in bi 
dobra mesta v teh pokrajinah 
namenila odsluženim funkci-
onarjem ter političnim velja-
kom na plečih naroda. Osebno 
nasprotujem pokrajinam, ker 
so to povsem nepotrebne or-
ganizacijske oblike in le pomoč 
vladajoči eliti, da lažje obvla-
duje narod,« je zaključil svo-
je razmišljanje. Tomaž Lisec 
(SDS) je ustanovitev pokrajin 
podprl, vendar naj bi pri tem 
ne bilo osnovno merilo samo 

število prebivalcev. »Če ima-
mo osem pokrajin, jih imamo 
lahko tudi 14,« je menil in do-
dal, da združitve Posavja z Za-
savjem ne vidi, idejo o tem je 
označil za »brezzvezno mala-
rijo slovenskega zemljevida«. 
Podobno mnenje je izrazil tudi 
Rado Kostrevc (SD): »Sedaj 
imamo združevanje pokrajin 
v izogib prevelikemu številu. 
To je tako, kot bi prišel v neko 
naselje in rekel, da bo nekdo 
sosed tega in tega, čeprav ni-
koli nista imela ničesar sku-
pnega. To je vedno problema-
tično.« Ob tem je izpostavil še 

operativno prožnost, funkci-
onalnost pokrajin pri uresni-
čevanju razvojnih projektov v 
upanju, da stroški upravljanja 
ne bodo višji. »V prihodnjem 
obdobju bo treba urediti neko 
vmesno strukturo med drža-
vo in občino,« je ocenil stanje. 
Ustanovitev pokrajin je podprl 
tudi Franc Povše (LMŠ), ki je 
menil, da morajo biti ustano-
ve in službe, v katerih je mogo-
če urediti različne dokumen-
te, čim bližje uporabnikom. Ob 
tem je še izpostavil, da bi mo-
rali biti vsi administrativni po-
stopki hitrejši, tudi pri prido-

bivanju gradbenih dovoljenj.

Po zaključeni razpravi so bili 
sprejeti trije sklepi, in sicer da 
se je sevniški občinski svet sez-
nanil z osnutkom pokrajinske 
zakonodaje v Sloveniji ter pod-
pira prizadevanja Državnega 
sveta RS za nadaljnje usklaje-
vanje te zakonodaje, seveda ob 
upoštevanju regionalnih spe-
cifik. Drugi sklep izraža stali-
šče, da naj bo statistična regi-
ja Posavje, glede na dosedanjo 
institucionalno, gospodarsko 
in širšo družbeno povezanost 
ter glede na vse skupne naloge, 
samostojna regija. Tretji sklep 
poudarja, da morajo biti v po-
stopkih nadaljnje priprave za-
konodajnih predlogov pri-
stojnosti ter naloge pokrajine 
jasno definirane. Glede na šte-
vilčnost in velikost občin je po-
membno, da se naloge prena-
šajo iz države na pokrajine ter 
da se za njene naloge zagotovi-
jo sredstva za delo. Pokrajine 
bi morale imeti svoj lasten vir 
sredstev za delovanje, pri če-
mer naj se uskladi delitev dav-
čnih virov med državo, pokra-
jinami in občinami. 

 Smilja Radi

Franc Pipan (z mikrofonom) je edini izrazil nestrinjanje z 
ustanavljanjem pokrajin.

Tomaž Lisec je izrazil nestrinjanje, da bi Posavje in Zasavje 
povezali v eno pokrajino. 

V uvodu sta svetnikom povze-
la dosedanje aktivnosti in pri-
zadevanja po ustanovitvi sa-
mostojne pokrajine Posavje, 
ki segajo vse v leto 1997, vod-
ja Službe za pravne in splošne 
zadeve na občini Krško Natali-
ja Geršak in župan mag. Miran 
Stanko. Slednji je med drugim 
izpostavil, da je Posavje pre-
poznavno na zemljevidu RS, 
ne nazadnje pa tudi, da bi bilo 
drugačno sprejeto stališče ne-
etično do dela predhodnikov, 
ki so si prizadevali za obliko-
vanje  samostojne regije. Alojz 
Kovšca je kot predsedujoči Dr-
žavnemu svetu, ki je koordina-
tor projekta pripravljajočega 
se osnutka nove pokrajinske 
členitve, v svoji razpravi de-
jal, da je strokovna skupina pri 
oblikovanju osnutka pokrajin-
ske zakonodaje resda izhaja-
la iz idealnega matematičnega 
modela, a da se tudi sami zave-
dajo, da življenje in ljudje niso 
zgolj številke in da ne name-
ravajo vztrajati na razdelitvi, 
ki že v štartu povzroča trenja: 
»Zato ne bomo vztrajali pri na-
šem predlogu. Obljubljam, da 
bomo v Državnem svetu nare-
dili več variantnih predlogov, 
vi pa imate možnost vplivati 
na poslance. Vaš predlog, da bi 
bilo Posavje samostojna pokra-
jina, se mi zdi smiseln, še sploh, 
ker mejite na Hrvaško.« Ob tem 
je dejal, da bo sprejem zako-
na o pokrajinah  šele začetek 

Zdaj je še Kovšca podprl pokrajino Posavje
KRŠKO – Občina Krško v luči pripravljajoče se nove pokrajinske zakonodaje ne soglaša z umestitvijo občine v Zasavsko-posavsko regijo, pač pa vztraja na stališču, 
da se na podlagi dosedanje statistične regije Posavje ustanovi samostojna pokrajina Posavje. Občinski svet je takšno mnenje sprejel 6. maja, proti pričakovanju 
pa temu ni oporekal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ki se je na 22. redno sejo vključil preko spletne povezave.

zgodbe in da ni pričakovati, da 
bi lahko do policentričnega ra-
zvoja Slovenije prišlo prej kot v 
desetih letih, saj gre za prenos 
prek 170 zakonov in podsis-
temov z ministrstev na bodo-
če pokrajine, pač pa da morajo 
občine že danes začeti razmi-
šljati o kadrih, bodisi da bodo 
te usposobile bodisi zaposlile 
uslužbence z ministrstev, med 
katerimi jih je mnogo že ustre-
zno strokovno podkovanih ali 
degradiranih zaradi zdaj ene 
zdaj druge politične struje na 
oblasti. Četudi je bilo za vklju-
čitev v razpravo najavljenih več 
članov in članic strokovne ko-
misije za pripravo nove pokra-
jinske zakonodaje ter strokov-
nih služb DS, med drugim naj 
bi svoja stališča predstavila 
tudi glavna pripravljavca nove 
’parcelacije’, dr. Boštjan Bre-
zovnik in dr. Borut Holcman, 
se nihče od gostov ni prijavil k 
besedi.

Občinski svetnice in svetniki 
so se v nadaljevanju seznani-
li z letnimi poročili o upravlja-
nju stanovanj (Rudar Senovo), 
kabelskem razdelilnem siste-
mu (Ansat–Telemach) in obra-
tovanju Tržnice Videm (Agro 
Posavje). Soglašali so tudi z 
izplačilom dodatka za delovno 
uspešnost ravnateljem vzgoj-
noizobraževalnih ustanov in 
direktorjem javnih zavodov za 
leto 2020. Kot je povedal Pe-

ter Planinc, ki je tokrat prvič 
sodeloval na seji kot novoime-
novani vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti, so podlaga za 
izplačilo delovne uspešnos-
ti zakon, kolektivna pogod-
ba, uredba in pravilnik po po-
sameznih področjih v javnem 
sektorju, ravnatelji in direkto-
rice pa bodo prejeli dodatke v 
razponu bruto zneska med 802 
in 976 evri. Prav tako so sve-
tniki prižgali zeleno luč progra-
mu vzdrževanja namakalne-
ga sistema Kalce–Naklo v letu 
2021. Do letošnjega leta je vi-
šino odmere nadomestila do-
ločalo resorno kmetijsko mi-
nistrstvo in je bilo razdeljeno 
med vse uporabnike namakal-
nega sistema na celotni povr-
šini 250 ha, medtem ko mora z 
letošnjim letom občina sprejeti 
program rednega vzdrževanja 
– predvideni stroški vzdrževa-
nja znašajo okoli 6.780 evrov 
– in določiti višino odmere na-
domestila le tistim uporabni-
kom, ki so sklenili pogodbe-
no razmerje, teh pa je letos na 
dobrih 121 ha devet.

Polemično o sredstvih 
za Rome

Nedvomno pa se je v primer-
javi z navedenimi in še nekaj 
drugimi obravnavanimi toč-
kami ozračje v dvorani ogrelo 
pri obravnavi osnutka pravil-
nika o sofinanciranju urejanja 

bivalnih razmer pripadnikov 
romske skupnosti na območju 
občine. Kot je povedal Andrej 
Sluga, po novem vodja oddel-
ka za gospodarske dejavno-
sti, so po novem občine z evi-
dentiranimi romskimi naselji 
upravičene do sofinanciranja 
iz državnega proračuna. Obči-
na bo tako iz naslova primerne 
porabe v letošnjem letu preje-
la dobrih 161.000 evrov, v pri-
hodnjem letu bo znesek podvo-
jen, v nekaj letih pa bo znašal 
že več kot 600.000 evrov. V 
prvi vrsti bodo sredstva na-
menjena romskim družinam za 
prvo reševanje stanovanjskega 
problema, naj si gre za legaliza-
cijo črne gradnje ali za nakup 
stanovanjskega objekta, v pod-
kontu pa naj bi bila sredstva 
namenjena tudi za nadomesti-
lo za stroške, ki so povezani z 
načinom bivanja romske skup-
nosti, predvsem v naselju Keri-
nov Grm, kot so stroški izlova 
psov, čiščenja naselja, gasilskih 

intervencij, vzdrževanje večna-
menskega objekta ipd. 

Več svetnikov je v razpravi de-
jalo, da ne nameravajo podpre-
ti osnutka, saj so predvsem v 
Kerinovem Grmu živeče druži-
ne neobvladljive, pri čemer je 
predvsem zaskrbljujoč v zad-
njih letih ekstremen porast 
izvrševanja kaznivih dejanj s 
strani romskih otrok med še-
stim in 14. letom starosti, ki 
kazensko še ne odgovarjajo 
za svoja dejanja oz., kot je de-
jal svetnik Dušan Dornik, te 
napeljujejo k izvrševanju ka-
znivih dejanj njihovi starši, pri 
čemer ne otroci, mladostni-
ki ne odrasle osebe sploh več 
ne upoštevajo avtoritete poli-
cije in sodišča. Župan Stanko je 
opozoril, da si na nek način dr-
žava resda s temi sredstvi ’umi-
va roke’, po drugi strani pa se 
jim ne gre odreči, sicer bo tudi 
v prihodnje celotna proble-
matika na plečih občine in da 

je treba vsaj dati možnost tis-
tim romskim družinam, ki se 
želijo rešiti »pekla Kerinove-
ga Grma«. Kot je pojasnil Slu-
ga, pravilnik v prvi vrsti res 
rešuje bivanjsko problemati-
ko, vendar pa skozi pripravlje-
na merila in pogoje posredno 
vpliva tudi na reševanje osta-
le problematike. Na javni raz-
pis za pridobitev sredstev se 
bodo namreč lahko prijavile le 
tiste romske družine, ki imajo 
na območju občine prijavljeno 
stalno prebivališče več kot 18 
let, vlagatelj bo moral biti za-
poslen ali aktiven iskalec zapo-
slitve, zahtevano bo tudi potr-
dilo, da so šoloobvezni otroci 
v preteklem šolskem letu pri-
sostvovali pouku več kot 80 % 
časa ipd. Pri tem je svetnik Jože 
Olovec menil, podprlo pa ga je 
več svetnikov, da naj se osnutek 
dopolni še s tem, da bo moral 
prijavitelj na razpis predložiti 
potrdilo o nekaznovanosti. Dej-
stvo je, da tudi brez dodatnih 
zaostritev meril za pridobitev 
sredstev, saj bi občina posame-
zni romski družini pri reševa-
nju stanovanjskega problema 
krila stroške na podlagi točk-
ovnika tudi do višine 30.000 
evrov, veliko prijav ni pričako-
vati. In četudi se sliši veliko, je 
dejal svetnik Aleš Suša, gre pri 
tem za majhen vložek, če bi se 
na ta račun uspelo iz primeža 
geta izviti vsaj eni družini.
 Bojana Mavsar

Letošnji nagrajenci so …
Na seji so potrdili dobitnike občinskih priznanj ob prihajajo-
čem občinskem prazniku: veliki znak Občine Krško bo preje-
la družba Kemokovina, znak Občine Krško Mirjana Marin-
čič, Jože Kodela in Branko Strgar, priznanje Občine Krško 
Helena Španovič, jubilejna priznanja pa prostovoljna gasil-
ska društva Krško, Podbočje, Zdole, TEB, Smednik in Rožno, 
Kozjanski park, Zavod Neviodunum, družbi GEN energija in 
SIPRO inženiring, KD Leskovec pri Krškem ter Posavski od-
bojkarski klub.
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Ne le v vlogi člana krškega ob-
činskega sveta, Jože Olovec 
tudi kot predsednik sveta Kra-
jevne skupnosti Leskovec pri 
Krškem opozarja ne neodgo-
voren odnos posameznih kme-
tovalcev, lokalne skupnosti in 

države pri zaščiti vodnih virov. 
Konkretno na vodovarstve-
nem območju črpališča Drno-
vo, ki se nahaja na območju 
navedene krajevne skupnosti 
in je zaradi ugotovljenih pre-
sežnih vrednosti ostankov fito-
farmacevtskih sredstev v vodi 
nedelujoče že polno desetletje. 
Voda iz črpališča Drnovo, ki ga 
bolj kot pod tem imenom do-
mačini poznajo pod nazivom 
Beli breg, je vse do njegove-
ga zaprtja oskrbovala vodovo-
dni sistem Krško kot največji 

Drnovo kot ’speči’ vodni vir
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Zdrava pitna voda sodi med najpomembnejše osnovne dobrine za zadovoljevanje 
človekovih potreb, zato bi morali z vodnimi viri, tudi z vidika njihovega zagotavljanja zanamcem, ravnati 
kot družba skrbno in odgovorno, že skoraj desetletje v vlogi občinskega svetnika opozarja Jože Olovec.

sistem v občini, na katerega je 
priključenih prek 14.500 upo-
rabnikov, nanj pa je občasno  
zaradi pomanjkanja vode ali 
okvare na zajetju Črna mla-
ka priključenih tudi okoli 900 
uporabnikov vodovodnega sis-
tema Dolenja vas. »Zato bi bilo 
na tem območju nujno potreb-
no razširiti vodovarstvene pa-
sove, kar bi dodatno varovalo 
to vodno zajetje pod Krškim 
poljem, na katerem se naha-
ja tudi črpališče Brege, iz ka-
terega se, poleg iz vrtine Rore, 
oskrbujejo uporabniki na na-
vedenem širšem območju,« 
pravi Olovec.

Največji problem je gnojevka

Kot pojasnjujejo na Oddelku 
za urejanje prostora in varstvo 
okolja na Občini Krško, je za za-
varovanje vodnih virov, s tem 
pa tudi podtalnice na Krškem 
polju, zadolžena država. Zara-
di varovanja vodnih virov so 
pristojno okoljsko ministrstvo 
v preteklih letih že večkrat poz-
vali k izdelavi strokovnih pod-
lag o vodovarstvenih območjih 
na območju cele občine, a naj bi 
bil po zadnjih informacijah, ki 
so jih prejeli s strani ministr-
stva sredi aprila letos, osnutek 
novelirane uredbe pripravljen 

šele konec leta 2021 ali v začet-
ku prihodnjega leta. Ne glede 
na to, da črpališče Drnovo ne 
obratuje oz. ta občasno še ved-
no služi kot rezervni vodni vir 
v primeru večjih okvar na vo-
dovodu Krško, pa na Kostaku 
Krško kot izvajalcu javne go-
spodarske službe redno izvaja-
jo na njem meritve, pravi vodja 
nadzora kakovosti pitne vode 
Nina Leskovar Ferme: »Tre-
nutno najbolj pereč problem 
predstavlja gnojenje z gno-
jevko, ki jo kmetje polivajo po 
kmetijskih površinah na vodo-
varstvenih območjih v bližini 
črpališč pitne vode, saj se gno-
jila pretvorijo v nitrat, ki ga po-
sledično najdemo v podzemni 
vodi, ta pa predstavlja grožnjo 
zdravju občutljivejši populaci-
ji, kot so dojenčki, nosečnice in 
ljudje s slabšim imunskim sis-
temom.« V primerjavi z nitrati 
so resda v upadu, a v podtalni-
ci na Krškem polju so še ved-
no prisotne koncentracije de-
setilatrazina, katerega mejne 
vrednosti so bile v letih 2005 
in 2006 kar štirikrat preseže-
ne, ter pesticida bentazon in 
Smetaloklor, ki sta se na za-
jetju Drnovo v presežnih kon-
centracijah pojavila leta 2010. 
Posledice neprimerne in pre-
komerne uporabe fitofarma-

cevtskih sredstev v kmetijstvu 
se bodo kazale še desetletja. 

Ravno zato, poudarja Olovec, 
bi morale inšpekcijske službe 
pa tudi koncesionar pogosteje 
izvajati nadzore nad kmetoval-
ci in lastniki zemljišč na vodo-
varstvenih območjih, v pove-
zavi z vodnim zajetjem Drnovo 
pa občina na tem območju tudi 
ne bi smela dovoljevati širitve 
obrtne cone ter gradnje ostalih 
nestanovanjskih objektov, pre-
povedati prevoz nevarnih ke-
mikalij po regionalni cesti, ki 
poteka v bližini samega črpa-
lišča in intenzivno kmetovanje. 
»Vsekakor sem menja, da bi 
bilo treba razširiti pasova naj-
manj najožjega in ožjega vo-
dovarstvenega območja, kjer 
lahko onesnaženje hitro pri-
spe do zajetja, pri čemer bi bilo 
najbolj smotrno, da bi občina 
tamkajšnjim kmetovalcem in 
lastnikom kmetijskih površin 
v zameno za obstoječe površi-
ne ponudila nadomestna ob-
delovalna zemljišča. Odločiti 
se moramo, tudi zaradi naših 
zanamcev, ali bomo imeli na 
tem območju intenzivno kme-
tijstvo ali vodo iz največjega 
zalogovnika, ki je ne moremo 
črpati,« je še povedal Olovec.
 Bojana Mavsar

Jože Olovec

Kot pravi Franc Bogovič, je 
kmalu po izbruhu koronak-
rize zavladala panika, ali bo 
v Evropi prišlo do motenj pri 
oskrbi s hrano, a se je evrop-
ski model prehranske oskrbe 

pokazal kot zelo trden in se je 
po začetnem šoku, ko je zaradi 
zaprtja meja prišlo do motenj 
pri transportu hrane, relativ-
no hitro normaliziral in oskr-
ba je ostala nemotena. »Ome-
jevalni ukrepi pa so vplivali na 
delovanje trgovin in transpor-
ta in posledično tudi na povi-
šanje maloprodajnih cen hra-
ne, kar pa se vse do sedaj še ni 
prelilo do kmetov. Nasprotno, 
v nekaterih panogah, npr. vino-
gradništvo, govedoreja, praši-
čereja, je prišlo celo do zniža-
nja odkupnih cen za kmete,« 
pojasnjuje. V zadnjih mese-

Hrana se bo, kot kaže, še dražila
KRŠKO – Eno od osrednjih področij, na katerih je 'doma' in mu posveti največ pozornosti evropski posla-
nec Franc Bogovič, je zagotovo kmetijstvo in proizvodnja hrane. V času, ko so vse glasnejša opozorila o 
podražitvah hrane, kmetijstvo pa se sooča s posledicami klimatskih sprememb, je to zelo pomembna tema.

cih se na svetovni ravni draži-
jo tudi surovine, kot so nafta, 
železo in plastika, prav tako se 
zelo dvigujejo cene kmetijskih 
vhodnih surovin (elektrika, 
koruza, gnojila, pesticidi), kar 
bo, kot nadaljuje evropski po-
slanec, vplivalo na stroške pro-
izvodnje hrane in s tem tudi na 
povišanje cene hrane. »Ob tem 
se morajo nujno zvišati tudi 
odkupne cene pri kmetih, saj 
bodo v nasprotnem primeru 
nekatere panoge še bolj ogro-
žene (govedoreja, prašičere-
ja, vinogradništvo),« poudarja.

Koronakriza je po njegovem 
mnenju pokazala tudi nove 
priložnosti v kratkih prehran-
skih verigah, saj je zaživela ne-
posredna povezava med pri-
delovalci hrane in potrošniki, 
pogosto tudi z uporabo digital-
nih platform, kar vzpodbujajo 
tudi v okviru njegovega kon-
cepta Pametnih vasi. »Predvi-
devam, da bodo takšne oblike 
prodaje v prehranski verigi v 
porastu tudi v prihodnje. Po-
večuje se ozaveščenost potro-
šnikov, v kratkih prehranskih 
verigah je manj posrednikov,« 
ugotavlja, »kar pomeni bolj 
pošteno delitev prihodka, za-
radi česar je delo kmeta bolj 
pošteno plačano, potrošnik 
pa dobi svežo in kakovostno 

lokalno pridelano hrano za 
praktično enako ceno kot v 
trgovskem centru. Sam v to-
vrstnih oblikah povezovanja 
kmetov in potrošnikov vidim 
veliko priložnost tudi za manj-
še kmetije, ki lahko na takšen 
način zaslužijo dovolj za svoj 
razvoj.«

Pozeb pred leti niso poznali

Sicer pa je kmetijstvo pano-
ga, ki po eni strani s svojo de-
javnostjo vpliva na okolje, 
po drugi strani pa podnebne 
spremembe in posledično ek-
stremni vremenski pojavi, kot 
sta npr. pozeba ali toča, vedno 
pogosteje prizadenejo kme-
tijsko pridelavo in posledično 
kmete. Bogovič je kot dolgole-
tni sadjar – na njihovi kmeti-
ji se s pridelavo jabolk ukvar-
jajo od leta 1986, v letih 2007 
in 2013 so posadili že drugo 
generacijo jablan – tudi sam 
utrpel nedavno pozebo. Pra-
vi, da pozeb jablan v prete-
klosti praktično niso poznali, 
v zadnjih šestih letih pa jih je 
huda pozeba prizadela kar šti-
rikrat. »Ker ne moremo zago-
toviti zadostne količine vode 
za protipozebno oroševanje, 
da bi se lahko aktivno brani-
li proti pozebi (40 m3 vode na 
hektar na uro), nam je leta zo-

pet naredila veliko škode. Lan-
sko leto smo sicer s kurjenjem 
'kresov' v nasadu obranili pri-
delek, letos pa je bilo to prak-
tično nemogoče. Najprej je za-
padlo 15 cm snega, nakar se 
je proti večeru zjasnilo, zara-
di česar je temperatura padla 
na  8°C,« je pojasnil. 

Kot je bilo v zadnjem času 
večkrat poudarjeno, je edina 
zanesljiva rešitev proti spo-
mladanski pozebi oroševanje, 
kakršno imajo urejeno na 50 
hektarjih sadovnjakov ob Savi  
v Evrosadu in na nekaterih 
kmetijah z zadostnimi zbiral-
niki vode. Kmetijski minister 
Jože Podgoršek je pred krat-
kim napovedal sistemske uk-
repe za povečanje robustnos-
ti in odpornosti kmetijskega 
sektorja na naravne nesreče 
in podnebne spremembe, de-
nimo skozi razpise za nama-
kalne in oroševalne sisteme, 
protitočne mreže ipd., kar Bo-
govič podpira, ob tem pa tudi 
sam sodeluje pri načrtova-
nju namakalnega sistema na 
Krškem polju, ki bo lahko iz-
koristil namakalni potenci-
al Save, kmetje pa bi tako lah-
ko hkrati izkoristili potencial 
kakovostne zemlje in vode iz 
reke Save. 
 Peter Pavlovič

Franc Bogovič

POSAVJE – Zadnji dnevi nas lahko navdajajo z zmernim op-
timizmom, saj je število okužb tako na ravni Slovenije kot v 
Posavju v upadu. V naši regiji se je situacija s covidom-19 v 
razmeroma kratkem času toliko izboljšala, da smo se prib-
ližali mejni vrednosti med rumeno in zeleno fazo epidemije. 
Tako glede na tedensko povprečje novih okužb kot po inci-
denci okuženih smo zdaj med najboljšimi regijami.

Število okuženih v Posavju je zdaj podobno tistemu konec marca 
oz. okoli 250. Najvišjo incidenco ima sicer radeška občina, neko-
liko nižjo sevniška, brežiška in krška, nižjo pa kostanjeviška in še 
zlasti bistriška občina. Izboljšanje razmer se kaže tudi pri številu 
covidnih bolnikov v SB Brežice, kjer jih je zdaj že manj kot deset, 
tako da računajo, kot je sporočila direktorica Anica Hribar, da 
bodo, glede na število hospitaliziranih bolnikov v Sloveniji, ki je 
nižje od 500, že konec tedna prenehali sprejemati covidne bolni-
ke, ki bi potrebovali bolnišnično obravnavo v brežiški bolnišnici. 
Precepljenost s prvim odmerkom cepiva proti covidu19 se je v 
Posavju sicer povzpela nad 20 % (po včerajšnjih podatkih znaša 
20,71 %), vendar smo pri tem na zadnjem mestu med 12 sloven-
skimi statističnimi regijami. V nekaterih regijah (Zasavska, Ko-
roška, Goriška …) so enkrat cepili že okoli četrtino prebivalstva. 
Boljši smo v Posavju po precepljenosti z drugim odmerkom, kjer 
smo z dobrimi 12 % cepljenih na ravni državnega povprečja, naj-
višji delež, skoraj 15 %, imajo v Goriški regiji. Med posavskimi 
občinami so glede tega sicer precejšnje razlike. Medtem ko ra-
deška občina s skoraj 30odstotnim deležem prvič in 16odsto-
tnim deležem drugič cepljenih s tega vidika sodi med najuspe-
šnejše slovenske občine, med boljše pa sodi tudi sevniška občina 
(slabih 23 in dobrih 14 %), so v ostalih občinah deleži cepljenih 
nekoliko nižji, izrazito nizek pa je delež cepljenih občank in ob-
čanov Bistrice ob Sotli (slabih 17 in dobrih 7 %). 
V posavskih zdravstvenih domovih pojasnjujejo, da je dinamika 
cepljenja odvisna tudi od dobave naročenega cepiva, saj za prve 
odmerke ponovno ne dobivajo vsega naročenega cepiva, poleg 
tega doslej nekaterih skupin kandidatov niso mogli cepiti, dok-
ler niso v skladu s tedanjo nacionalno strategijo cepili predho-
dnih prednostnih skupin, čeprav so zanje uporabili drugo cepivo. 
Tudi v posavskih cepilnih centrih se v teh dneh, kljub začetni-
škim težavam, uspešno povezujejo s portalom za naročanje na 
cepljenje zVem. Vsi, ki so vpisani na čakalni seznam preko por-
tala, bodo termin za cepljenje prejeli preko SMS, ki ga je treba 
obvezno potrditi.
 P. Pavlovič, R. Retelj

Znova smo blizu zelene faze
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VPLIV ALKOHOLA NA AGRESIVNOST – 27. 4. je v okoli Krške-
ga 34letni moški v opitem stanju pretepel očeta, 4. 5. pa je, prav 
tako v vinjenem stanju, 33letni moški iz okolice Brežic maltre-
tiral družinske člane in žalil partnerko. Oba nasilneža so pridr-
žali in jima zaradi kršitev izdali plačilne naloge. 2. 5. je 46le-
tnik iz Krškega dvakrat poklical na pomoč policiste, češ, da mu 
žena grozi in razbija inventar. Policisti so se sicer preventiv-
no odzvali na oba klica, a ugotovili, da pravzaprav ni nič naro-
be, razen tega, da sta zakonca pregloboko pogledala v kozarec. 
Potem, ko sta prišla k sebi, so z njima opravili resen pogovor ...

KRADEJO KOT SRAKE – Po prijavi so policisti 29. 4.  v Kr-
škem prijeli štiri mlajše osebe, ki so poskušale v trgovini iz-
vesti drzno tatvino, in sicer na način, da so trije zamotili trgov-
ko, četrti pa je odprl blagajno in hotel ukrasti denar. Krajo 
je opazila stranka, zakričala in s tem dosegla, da so pridani-
či denar pustili in pobegnili s kolesi. Policisti so vse štiri pri-
jeli, najstarejšega med njimi, 20letnika, pa kazensko ovadili. 
3. 5. popoldne sta mladoletnika v eni izmed krških prodajaln 
ukradla več kosov oblačil in obutve ter pobegnila. Policisti so 
ju na podlagi opisa izsledili na Drnovem in jima zasegli ukra-
dene predmete. 4. 5. so policiste ponovno poklicali na pomoč 
iz ene izmed krških prodajaln, v kateri so storilci ukradli več 
prehrambnih artiklov in pobegnili. Na podlagi opisa so jih iz-
sledili v Kerinovem Grmu.  
Z dvorišča gospodarskega objekta v Artičah na območju Brežic 
je nekdo odtujil šest akumulatorskih baterij in lastnika oško-
doval za 500 €,  v Leskovcu pri Krškem pa je med 27. 4. in 3. 5. 
neznanec na parkirnem prostoru poslovnega objekta z oseb-
nega avtomobila odmontiral in odtujil štiri platišča s pnevma-
tikami in prednje žaromete. Z istega parkirišča je ukradel še 
12 platišč s pnevmatikami za različna vozila, vlomil v avtomo-
bil ter snel volanski obroč z varnostno blazino. Po prvih oce-
nah je povzročil kar za okoli 13.500 € premoženjske škode. 

PRVA LETOŠNJA SMRTNA ŽRTEV PROMETNE NESREČE – 
12. 5. je izven naselja Krajna Brda med vožnjo v smeri Čanja za-
radi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad 
mopedom 52letni moški, kar je imelo za posledico, da je za-
peljal v obcestni jarek. Pri padcu je utrpel tako hude poškod-
be, da je umrl na kraju prometne nesreče.
 Zbrala: B. M.

Marjeta Pfeifer, Sevnica: Kam bom šla na do-
pust, še točno ne vem, ker sva z možem avto-
domarja in za bivanje ne potrebujeva v naprej 
določenega kraja ter rezervacije prenočišča. 
Letošnji dopustniški dnevi bodo morda trajali 
malo dlje in mislim, da bova čas namenila razi-
skovanju Slovenije, ki ima veliko lepih naravnih 

kotičkov. Cepila se bom zaradi sebe in ne zaradi dopusta.

Helena Poznič, Senovo: Z možem sva že oba 
cepljena, jaz prvič, mož že drugič, zato zadržkov 
okoli dopustovanja ni. Vsekakor dopust namera-
vava preživeti ob morju, v tujini. Zaenkrat sicer 
nimava še nič dorečenega ali rezerviranega, ker 
si bova, kakor vselej do sedaj, destinacijo poi-
skala dva tedna pred dopustom, saj sva še ved-

no našla proste pa tudi cenovno ugodne ’last minute’ nastanitve.

Saša Pohar, Brezina: Načrti za letošnji dopust 
so že in glede na to, da sva z ženo že cepljena, 
upava, da se bova lahko za kak teden umaknila 
iz našega kraja in odšla nekam, kjer ne bo toliko 
ljudi. Ker sva tudi že v t. i. rizični skupini, gleda-
va na to, da sploh zdaj v času epidemije iščeva 
tiste lokacije, kjer se lahko umakneva od velike 

množice turistov in obljudenih krajev.

Jože Fišter, Šentjernej: Seveda razmišljam o 
dopustu, a je letos težko kaj bolj natančno na-
črtovati, saj ga zaradi razmer ne moreš nikjer 
rezervirati. V vsakem primeru bomo šli nekam 
od doma, vsaj za en teden, če ne več, najraje bi 
videl, da bi ga preživeli kar nekje v Sloveniji. Če 
bo pogoj cepljenje, sva se z ženo nanj prijavila, 

a še ne vem, kdaj bova prišla na vrsto.

Kaj pa letošnji dopust?
Običajno v tem času, sredi maja, že načrtujemo poletne 
dopuste. Kako je glede tega letos, smo vprašali naše tok-
ratne sogovornike, tudi že kaj načrtujejo oz. je to zaradi 
nepredvidljivih razmer sploh možno, se bodo zaradi do-
pusta cepili ali bodo raje kar doma ...

anketa

Kaj vam pomeni prejeto 
priznanje, najbrž človeku 
godi, če prepoznajo njego-
vo delo …
Zagotovo, ta zlati znak je naj-
višje priznanje, ki ga lahko do-
seže medicinska sestra. Zlasti 
veliko to pomeni, ker te pre-
poznajo tvoji lastni kolegi in 
kolegice, ki te tudi predlagajo 
Zbornici–Zvezi. Ja, to mi res ve-
liko pomeni.

Že 15 let ste vodja enote za 
sterilizacijo v novomeški 
bolnišnici. Lahko pojasnite, 
kaj delate na tem oddelku, ki 
velja, za 'srce vsake bolnišni-
ce', čeprav dejansko nimate 
stika s pacienti?
Naše delo ni neposredno s pa-
cienti, zagotovo pa za pacien-
te, brez sterilnega oz. primerno 
pripravljenega inštrumentari-
ja medicinskotehničnih pripo-
močkov ni uspešnega zdravlje-
nja. Mi smo prvi v vrsti pri 
preprečevanju prenosa okužb. 
Mladim medicinskim sestram, 
ki prihajajo k nam na vaje, ved-
no rečem, da lahko v trenutku 
svoje nepazljivosti ali pomanj-
kanja znanja ogrozijo zdra-
vstveno stanje enega pacienta, 
s katerim trenutno delajo, pri 
nas pa je zgodba popolnoma 
drugačna – če gre pri nas kar-
koli narobe, nikoli ne gre le za 
enega pacienta, ampak vedno 
za večje število pacientov. Naše 
delo je pomembno, smo pa edi-
ni oddelek, ki bi lahko v celoti 
ustavil delovanje nekega zdra-
vstvenega zavoda, brez nas ni 
operativnega delovanja.

Vaše sterilizacijsko delo je 
bilo torej zelo pomembno 
že pred epidemijo, zdaj pa je 
najbrž še bolj oz. je to podro-
čje še poostreno …
Vsekakor. Z razglasitvijo epide-
mije so se stvari v zdravstvenih 
zavodih bistveno spremenile. 
Že do takrat je bil seveda po-
udarek na preprečevanju pre-
nosa bolnišničnih okužb, po-
tem pa se je to še stopnjevalo, 
saj so se vsi medicinskotehnič-
ni pripomočki začeli tudi ter-
modezinfekcijsko obdelovati. 
To pomeni, da se možnost pre-
nosa okužbe z nekim predme-
tom praktično izniči. Pomemb-
ni smo bili tudi pri preskrbi 
covid oddelkov z osebno varo-
valno opremo. Na covid oddel-
kih so namreč delali v t. i. ska-
fandrih, ki jih je bilo treba za 
uporabo pravilno pripraviti, 
kar se lahko uredi le v eni cen-
tralni enoti.

Nekateri menijo, da bomo 
ob poudarjenem razkuževa-
nju izgubili odpornost proti 
mikroorganizmom nasploh, 
kar bo povečalo tveganje za 
okužbe – kaj mislite o tem?
Jaz sem samo medicinska se-
stra, nisem epidemiologi-
nja. Zagovarjam, da tudi pri 
majhnih otrocih malo umaza-
nije ne škodi, vsekakor pa je v 

tem trenutku najpomembnej-
ša higiena rok in kašlja ter do-
sledno spoštovanje vseh pripo-
ročil stroke.

Ste morda tudi v zasebnem 
življenju na ta vidik bolj po-
zorni?
To so mi privzgojili že star-
ši, umivanje rok je bilo pri nas 

zelo pomembno, in to sem priv-
zgojila tudi svojemu sinu, tako 
da glede tega kakšnih bistvenih 
sprememb nismo uvedli. Umi-
vanje rok je prva stvar, ko sto-
piš skozi vrata v hišo.

Kakšno je sicer delo medi-
cinske sestre v širšem pogle-
du? Kakšen je njihov odnos 
do zdravnikov, od katerih 
ste veliko manj plačane, saj 
so nekateri med rekordnimi 
zaslužkarji?
Ne bi vlekla vzporednic med 
plačami zdravnikov in pla-
čami medicinskih sester. Za-
govarjam stališče, da je delo 
medicinske sestre izjemno po-
membno in zelo odgovorno, 
zato zagotovo za delo, ki ga 
opravljamo, nismo dobro pla-
čane. Dokaz za to, da je naše 
delo res podcenjeno, je tudi to, 
da naše mlade kolegice odhaja-
jo na delo v tujino oz. zapušča-
jo poklic in odhajajo na delo v 
trgovske centre in druga pod-
jetja. Žalostno je, da je delo za 
tekočim trakom ali v trgovi-
ni bolje plačano od dela zdra-
vstvenega tehnika, ki dela na 
oddelku vse dni v tednu.

Diplomirane medicinske 
sestre postajajo pri svojem 
delu vse bolj samostojne, 
najbrž to prinaša tudi večjo 
odgovornost, kajne?
Zagotovo, višja stopnja ti daje 
več znanja, posledično pa se-
veda tudi večjo odgovornost. 
Prepričana sem, da so v zdra-
vstvenem sistemu še ved-

no priložnosti za diplomirane 
medicinske sestre, ki bi lahko 
z naprednimi znanji, se pravi z 
magisteriji in specializacijami, 
po zgledu iz tujine prevzemale 
določene aktivnosti, predvsem 
pri obravnavi kroničnih bolni-
kov. Primer: za inkontinenčne-
ga pacienta ne vidim prav no-
bene potrebe, da bi se moral 

vsake tri mesece zglasiti pri 
zdravniku, da dobi naročilnico 
za inkontinenčni pripomoček, 
s tem, da je to že zabeleženo v 
izvidu specialista in mu to pri-
pada iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja. Odgovornosti pa 
so čedalje večje, zlasti z regu-
lacijo poklica.

Ali še vedno velja, da zdrav-
nik nima časa za pogovor, 
medicinska sestra pa in se 
lahko bolj posveti pacientu?
To še vedno velja, saj je medi-
cinska sestra nenehno ob pa-
cientu oz. bistveno več, kot so 
zdravniki. Vendar tudi medi-
cinskim sestram ravno zara-
di tega, ker nas je vse manj, 
zmanjkuje časa za delo s pa-
cientom. Slednji pa se ni spre-
menil, še vedno potrebuje pri-
jazno besedo, stisk roke in 
podobno. Glede na aktivno-
sti se zdravstvena nega spre-
minja, vendar leta s takšnim 
številom medicinskih sester 
v slovenskem prostoru ne bo 
mogla slediti vsem potrebam, 
ki se pojavljajo. 

Je odnos pacientov do zdra-
vstvenega osebja še vedno 
spoštljiv?
V glavnem je spoštljiv, osebno 
menim, da toliko, kot daš paci-
entu, dobiš tudi nazaj.

Omenili ste odhajanje medi-
cinskih sester v druge pok-
lice, najbrž veste, da je zdaj 
tudi v Brežicah srednješolski 
program zdravstvena nega 

in da bo tako v našem oko-
lju večji bazen tega kadra …
To mi je seveda znano, saj 
sem članica upravnega odbo-
ra Zbornice–Zveze in smo dali 
načelno podporo vzpostavi-
tvi tega programa v Brežicah. 
Sicer pa mislim, da ni toliko 
problem sproducirati kader, 
problem ga je ohraniti v tem 
poklicu.

Ste članica številnih zdru-
ženj in organov, med dru-
gim tudi delovne skupine 
koordinatorjev za prepreče-
vanje in obvladovanje okužb 
s koronavirusom in drugimi 
nalezljivimi respiratornimi 
boleznimi v javnih social-
novarstvenih zavodih in pri 
koncesionarjih. Koliko časa 
vam to vzame?
Ob izbruhu drugega vala epi-
demije, se pravi od oktobra 
do nekje konca januarja, so 
bili temu namenjeni v povpre-
čju trije popoldnevi na teden. 
Šlo je za obiske predvsem po-
savskih domov za starejše, od 
Brežic do Loke pri Zidanem 
Mostu. Ponosna sem na vse 
kolegice v domovih za starej-
še. Medtem ko so bile prej ori-
entirane bolj na socialni vidik 
oskrbe, so morale v času epi-
demije narediti res tektonski 
premik in se usmeriti bolj v 
zdravstveno oskrbo, kar jim je 
glede na razmere v celoti uspe-
lo. Tudi v domovih za starejše 
so – govorim tudi kot svojka – 
kadrovsko podhranjeni za kva-
litetno zdravstveno oskrbo.

Čas epidemije je zahteven za 
vsakogar izmed nas, kako v 
njem skrbite za lastno teles-
no in duševno zdravje?
V prvem valu epidemije je bilo 
to izjemno slabo, saj sem nado-
meščala še pomočnico direkto-
rice za področje zdravstvene 
nege, tako da je organizacij-
ski del padel name in sem bila 
praktično cele dni v službi. Po-
tem smo se nekako naučili ži-
veti v tako spremenjenih po-
gojih in je bilo malo lažje. Sicer 
pa grem zelo rada malo peš v 
naravo in preberem kakšen 
šund, kaj veliko prostega časa 
pa nimam

Kam odpeljete znance, če 
pridejo k vam v Kostanjevi-
co, kaj jim pokažete?
Odvisno od znancev, če so res 
prijatelji, jih odpeljem na krog 
po mestu, saj je otok izjemno 
lep in je že sprehod po njem 
doživetje. Sicer pa bi jih zago-
tovo povabila v Kostanjeviško 
jamo in v grad oz. v nekdanji 
samostan. 

Kaj vam v življenju prinaša 
največje zadovoljstvo?
Zagotovo moja družina, torej 
mož in sin. Sicer pa sem rada 
medicinska sestra, rada op-
ravljam ta poklic in me izpol-
njuje.
 Peter Pavlovič

Nataša Piletič, medicinska sestra:

Mlade kolegice zapuščajo poklic
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja, smo 
k pogovoru povabili Kostanjevičanko Natašo Piletič, prejemnico letošnjega zlatega znaka Zbornice–Zveze 
zdravstvene in babiške nege Slovenije, sicer vodjo enote za sterilizacijo v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Nataša Piletič
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Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l) 
 ureditev grobov

 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

Inovativnost je potrebna naše 
pozornosti, pohvale in spodbude.

10. junija 2021
bodo tematske strani namenjene ravno

inovacijskemu naboju našega gospodarstva.

Za več info: 
redakcija@posavje.info

mobi: 040 634 783

Ob tej priložnosti spomnimo, 
da je do konca maja še odprt razpis 

za Inovacije Posavja.

Več informacij na 
www.gzs.si/posavska_gzk/vsebina/Inovacije-Posavja

Brežičan Aljoša Rovan o tem, 
ali bo v opoziciji ter ali pojma 
koalicija in opozicija v občinski 
svet sploh sodita, do prve seje 

leta 2014 sploh ni razmišljal. 
A kmalu se je po njegovem iz-
kazalo, da so besede o sodelo-
vanju vseh svetnikov prazne in 
da gre za spopad interesov in 
trgovanje z glasovi. »Svetnika 
Levice sva bila že na prvi seji 
ne po lastni krivdi ’postavlje-
na v konflikt’. Očitno je oblast 
opozicijo potrebovala – brez 
tega bi bilo mogoče komu, ki 
se hrani s konflikti, dolgčas,« 
iskreno pove in doda, da se je 
podobno zgodilo ob pričetku 
tega mandata: »Nihče od teh, 
ki smo bili v prejšnjem manda-
tu kritični, ni dobil mest v sve-
tih javnih zavodov. S tem je bila 

»Vsi naši predlogi le niso zanič«
BREŽICE – V brežiškem občinskem svetu je v zadnjih dveh mandatih eden najbolj »glasnih« svetnikov Aljo-
ša Rovan, ki s Petrom Dirnbekom zastopa svetniško skupino Levica. Od leta 2014, ko je bil izvoljen v občin-
ski svet, skoraj ne mine seja, da se ne bi oglasil pri razpravi in marsikdaj izrazil svoje nestrinjanje s poteza-
mi župana in občine.

delu političnega telesa odvze-
ta možnost upravljanja občine 
in povožena volja volivcev. Iz-
govor je bil, da ’želimo blokira-
ti delovanje občine’ in da ’no-
čemo sodelovati’, kar seveda 
ni res.« Rovan v nadaljevanju 
navaja, da so predlogi opozi-
cije običajno sprejeti z igno-
ranco ali s posmehom, z neut-
emeljenimi obtožbami o želji 
po osebnem okoriščanju ali z 
razlagami, zakaj se nekaj nika-
kor ne da. »A čez čas se izkaže, 
da naši predlogi le niso bili za-
nič. V Brežice se je vrnil kino, 
urejajo se dotrajani mostovi, 
vodovodni stolp je bil vrnjen 
v posest občine, pripravlja se 
elaborat o ureditvi kaosa na 
področju plakatiranja, prip-
ravlja se prometna ureditev 
Stare kolonije, končno je pod 
vodstvom kolega Dirnbeka ak-
tivna Komisija za spremljanje 
položaja romske skupnosti. 
Na vse to smo prvi opozarja-
li in predlagali mi, opozicija,« 
zatrjuje.

Realiziranih kar nekaj 
predlogov Levice

Izpostavlja, da so velikokrat 
kritizirali »poslovne avantu-
re« javnega podjetja Komu-
nala Brežice z ustanavljanjem 

hčerinskih družb, prav tako so 
opozarjali na nelojalno konku-
renco Komunale na trgu ure-
janja večstanovanjskih zgradb. 
Kot pravi, so jih obtoževali, da 
»podpiramo privatna podje-
tja, ne pa občinskega« in trdi-
li, da bodo občani zaradi hče-
rinskih družb plačevali nižje 
položnice. »No, zdaj pa se je 
pokazalo, da smo imeli prav – 
Komunala se je odločila, da se 
upravljanja večstanovanjskih 
stavb ne gre več, saj ni renta-
bilno. Tudi hčerinska podjetja 
glede na poslovne rezultate iz 
2020 svojega poslanstva ne 
izpolnjujejo,« razlaga Rovan. 
Kot posebno zgodbo označu-
je participativni proračun, ki 
ga je Levica predlagala že leta 
2014, a je bilo to odpravljeno 
s »saj ga imamo, vsakdo lahko 
predlaga vsebine v proračun«. 
»Ko je bil na predvolilnem so-
očenju leta 2018 izzvan na to 
temo, pa je župan obljubil iz-
vedbo občinskega participa-
tivnega proračuna, kar se je 
tudi zgodilo,« tako Rovan, ki 
poudarja, da je kar nekaj pre-
dlogov Levice prišlo do reali-
zacije, tako da po njegovih be-
sedah očitno opozicija še kako 
konstruktivno prispeva k ra-
zvoju občine.

Težava pri gradivih za seje

Kljub temu pa še vedno osta-
ja težava, na katero po Rova-
novem mnenju večkrat neu-
spešno opozarjajo: »Materiale 
za občinski svet dobivamo pre-
pozno, le deset dni pred sejo. 
Še posebej, ko obravnavamo 
teme v zvezi s Komunalo ali s 
proračunom, dobivamo kupe 
gradiva. Na zadnji seji je bilo le 
pri točkah v zvezi s Komunalo 
za prebrati približno 400 stra-
ni formata A4. Zato dostikrat 
zmanjka časa za podrobno pri-
pravo na sejo.« Nekateri mate-
riali so po njegovem tudi po-
manjkljivi, npr. pri točkah, kjer 
glasujejo o imenovanjih ljudi 
na funkcije ali delovna mes-
ta, ni utemeljitev, pač pa le naj
osnovnejši podatki. Prav tako 
pri glasovanju za dodelitev fi-
nančnih sredstev za kak grad-
beni poseg v gradivu ni prilo-
ženih načrtov, tako da večkrat 
glasujejo brez bistvenih infor-
macij, še dodaja Rovan. Trenu-
tno je v postopku sprejemanje 
novega poslovnika občinskega 
sveta: »Pri prvem branju smo 
podali veliko pripomb, za ka-
tere upam, da bodo v čim več-
ji meri upoštevane in bo s tem 
delo občinskega sveta v priho-
dnosti boljše.«  Rok Retelj

Aljoša Rovan

»Krajevna skupnost Loka pri 
Zidanem Mostu ima marsi-
kaj, na kar je ponosna in kar 
lahko ponudi tudi turistom. 
Imamo zelo lepo in zanimivo 
preteklost, slavne literate, ne-

okrnjeno naravo in ponudnike, 
ki se trudijo s svojimi zgodba-
mi približati tako preteklost 
kot vsakdanji utrip. V želji po 
ohranjanju tradicije in razvo-
ju pa je treba v prvi vrsti pos-
krbeti za javno infrastruktu-
ro,« pravi občinski svetnik z 
liste LMŠ Gorazd Zupanc in 
izpostavi regionalno cesto, ki 
vodi iz Sevnice mimo Brega 
skozi Račico v Loko pri Zida-
nem Mostu in od tu dalje v Ra-
deče. »Cestni odsek od Račice 
do Loke je na mnogih mestih 
dotrajan in tudi nevaren, pred-

vsem zaradi pešcev, ki morajo 
hoditi ob robu cestišča, ker ni 
pločnika; na določenih delih 
pa regionalna cesta ne omo-
goča niti normalnega srečanja 
dveh osebnih vozil,« pojasnju-
je in nadaljuje, da je v prihod-
njih dveh do treh letih v načrtu 
rekonstrukcija ceste in izgra-
dnja pločnika od začetka Loke 
do konca Račice. 

»Seveda se bomo v okviru iz-
vedbe projekta zavzemali za 
najboljše rešitve, tudi za ume-
stitev ukrepov za umirjanje 
prometa na celotni trasi, pred-
vsem pa na najbolj kritičnih 
odsekih od gasilskega doma 
do trgovine, kjer je tudi dom 
starejših občanov, pa v okolici 
športnega igrišča itd. Potrebno 
je tudi nadaljevati oziroma do-
končati projekt izgradnje ploč-
nika Šentjur na PoljuBreg,« 
opozori še na »nedokončano 
zgodbo« in doda, da je v kra-
jevni skupnosti, ki obsega ve-
like površine in ima razpršeno 
poseljenost, kar nekaj občin-
skih cest in poti, ki bi bile pot-
rebne temeljite obnove. Ob 
tem predstavi še željo krajank 
in krajanov za ureditev kole-
sarske poti, ki bi povezovala 
Radeče s Sevnico. »Trenutna 
ureditev kolesarske poti med 

Loko in Šentjurjem na Polju ob 
Savi je primerna le za spreho-
de in mogoče kakšna gorska 
kolesa, za rekreativce s cestni-
mi kolesi ni uporabna, zato bi 
bilo smiselno to pot asfaltira-
ti in postaviti smerokaze. Pro-
blematičen glede dotrajanosti 
vozišča in količine kolesarjev 
je tudi odsek regionalne ceste 
iz Loke proti Radečam,« še iz-
postavi.

Vodovodna oskrba in 
kanalizacijski sistem

Drug velik projekt v KS Loka 
je izboljšava vodovodnega 
omrežja, ki bi zagotovila oskr-
bo s pitno vodo na do sedaj kri-
tičnih območjih tudi v času po-
letne suše. »Menim, da bi bilo 
smotrno in potrebno vodoos-
krbo urediti celostno, kar po-
meni, da javni vodovod pripe-
ljemo do vsake hiše, vemo pa, 
da je Čelovnik iz takšnih ali 
drugačnih razlogov ponovno 
izvzet,« predstavi še eno ure-
ditev, ki bi izboljšala pogoje bi-
vanja predvsem v višje ležečih 
zaselkih. »Seveda si v Loki in 

Račici želimo tudi kanalizacij-
skega omrežja in čistilne na-
prave, kar je na razvitih obmo-
čjih že nekako samoumevno. 
Po zadnjih informacijah je či-
stilna naprava predvidena v 
Loki, kjer imamo tudi najve-
čjega odjemalca te storitve, to 
je Trubarjev dom, žal pa Rači-
ca v ta projekt ni vključena, za 
kar se bomo še naprej zavze-
mali,« je odločen sogovornik, 
ki meni, da so bili krajanke in 
krajani KS Loka pri Zidanem 
Mostu v vseh dosedanjih letih 
za marsikaj prikrajšani. »Vla-
ganj je bilo zelo malo in če pog-
ledamo, kako lepo so urejene 
ostale vasi vse do Brežic po 
izgradnji hidroelektrarn, po-
tem ugotovimo, da naša kra-
jevna skupnost ob izgradnji 
HE Vrhovo ni doživela razvo-
ja, ki bi si ga zaslužila. To se v 
zadnjem času spreminja, saj 
se obeta posodobitev vaškega 
središča in računamo tudi na 
posodobitev regionalne ces-
te,« optimistično zaključi po-
govor. 

 Smilja Radi

Za boljše ceste in vodooskrbo
RAČICA, LOKA – Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu je ena izmed tistih krajevnih skupnosti, za ka-
tero se zdi, da se glede cestne infrastrukture vanjo vlaga najmanj in Gorazd Zupanc je na sejah sevniškega 
občinskega sveta že večkrat podal pobudo za ureditev odseka državne ceste od Račice do Loke.

Gorazd Zupanc

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – Občinski svet Krško je 
6. maja na predlog sveta Mla-
dinskega centra Krško soglašal 
z imenovanjem Manuele Boj-
nec iz Krškega za direktorico 
mladinskega centra. 39letna 
Bojnečeva je začela pridobivati 
delovne izkušnje kot učiteljica 
angleščine in zatem še francošči-
ne, zatem delala kot prevajalka 
in se leta 2017 zaposlila na Regi-
onalni razvojni agenciji Posavje, 
kjer je bila zadolžena predvsem 
za pripravo programov in pro-
jektov s področja pomorstva in 

ribištva. Kot direktorica MC Krško si bo prizadevala k delovanju 
pritegniti čim večji odstotek mladih, ki predstavljajo, kot je deja-
la, 14 odstotkov v občini živeče populacije. Spodbujati namerava 
njihovo sodelovanje, »da se bodo ti razvijali v avtonomne, soli-
darne, aktivne, predvsem pa odgovorne člane družbe,« s poudar-
kom na mladinskem delu, spodbujanju zdravega načina življenja, 
vključevanju mladih v formalna in neformalna izobraževanja ter 
podjetništvo idr. Med drugim si bo nova direktorica prizadeva-
la tudi za vzpostavitev športne infrastrukture za mlade, razširi-
tev nastanitvenih kapacitet MC Hostla, izvedbo različnih medna-
rodnih projektov, za razvoj športnega in mladinskega turizma v 
občini in dobro sodelovanje z ustanovami in nevladnimi organi-
zacijami, ki prav tako delajo na programih za mladino. Manuela 
Bojnec bo štiriletni mandat vodenja začela opravljati s 1. junijem.
 B. Mavsar

MC Krško z novo direktorico

Manuela Bojnec
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LJUBLJANA, POSAVJE – Pred-
sednik DZ Igor Zorčič je bil 
5. maja eno šolsko uro po-
vezan s predstavniki otro-
škega parlamenta iz osmih 
osnovnih šol v brežiški ob-
čini. V sklopu projekta vir-
tualne »Šolske ure s predse-
dnikom parlamenta« bodo 
osnovnošolci seznanjeni s 
parlamentarizmom in spod-
bujeni k njihovi aktivni ude-
ležbi v procesih družbenega 
odločanja.

Pri prvi izvedbi šolske ure so v 
sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine (ZMP) Krško – mla-
de je k postavljanju vprašanj 
spodbujal Uroš Brezovšek 
– sodelovali učenke in učen-
ci OŠ Artiče, Bizeljsko, Breži-
ce, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova, Globoko, 
Maksa Pleteršnika Pišece in 
Velika Dolina. Predsednik DZ 
Igor Zorčič jim je na začetku 
predstavil delovanje Državne-
ga zbora in parlamenta, naj-
višje predstavniške in zako-
nodajne institucije v državi. 
V osrednjem delu druženja 
je predsednik z učenci tret-
je triade razpravljal na temo 
»Glas otrok v politiki«, v kate-
ri so iskali možnosti za njihovo 
vključevanje v procese odloča-
nja tako na ravni šole in lokal-
nega okolja kot na nacional-
ni ravni. Razpravljali so tudi o 
znižanju starostne meje za pri-
dobitev volilne pravice na 16 

Šolska ura s predsednikom DZ

let. Mladi so Zorčiču med dru-
gim zastavili vprašanja, ali lah-
ko s svojim delom pripomore 
k razvoju občine Brežice, kako 
sploh poteka delo predsedni-
ka DZ, kako so se v parlamen-
tu morali prilagoditi delovanju 
v času epidemije, ali meni, da 
je Slovenija pravna država, itd. 
Učenci so povedali, da jih poli-
tika in soodločanje precej za-
nimata, vendar se počutijo iz-
ključene in neupoštevane ter 
počasi obupujejo nad neodziv-
nostjo politike, zato tudi vedno 
večja volilna abstinenca med 
mladimi. Iskreno so dejali, da 
bi se sami najverjetneje udele-
žili volitev, če bi imeli volilno 
pravico že pri 16, a v razredih 
in med svojimi vrstniki opaža-
jo, da ni tolikšnega zanimanja 
za politiko, kot bi pričakovali, 

saj med mladimi ni več prave-
ga zaupanja v politike, ki s svo-
jimi odločitvami in ne nazad-
nje tudi obnašanjem vplivajo 
na trenuten odnos mladih pa 
tudi odraslih do politike. »Tru-
dili se bomo, da s šolsko uro s 
predsednikom parlamenta in 
tudi z drugimi projekti DZ, kot 
je Aktivno državljanstvo, ta 
trend obrnemo,« je poudaril 
Zorčič in mlade še pozval, naj 
se udejstvujejo, če želijo, da se 
nekatere njihove ideje uresni-
čijo, pri čemer lahko začnejo 
že v svoji razredni skupnosti 
in lokalnem okolju. »Ko odras-
tete, pa se morda odločite tudi 
za to, da kandidirate v občinski 
svet ali celo v nacionalni parla-
ment,« je še povedal učencem 
šol iz brežiške občine.
 R. Retelj

Predsednik parlamenta Igor Zorčič med virtualno povezavo 
z učenci (foto: Državni zbor)

BREŽICE – 8. maja se je oko-
li Doma upokojencev Bre-
žice slišal zvok harmonike, 
ki je risal nasmeške na usta 
stanovalk in stanovalcev. 
Ti so prisluhnili krajšemu 
programu ob že 12. Dnevu 
za spremembe, ki poteka v 
organizaciji Slovenske filan-
tropije, tej akciji pa se tradi-
cionalno pridruži tudi Dru-
štvo upokojencev Brežice.

Program v okviru dneva za 
spremembe, ki ima letos slo-
gan »Premagajmo osamlje-
nost«, se je začel na vrtu DU 
Brežice, kjer so stanovalke in 
stanovalce nagovorili vodja DU 
Brežice, ki je enota DUO Im-
poljca, mag. Valentina Vuk, 
podpredsednica Društva upo-
kojencev Brežice Milka Ci-
zelj, Ana Kalin iz brežiškega 
društva upokojencev, ki vodi 
program Starejši za starejše, 
ter brežiška podžupanja Mila 
Levec. Kalinova je napoveda-
la glasbena gosta iz Glasbene 
šole Brežice, prof. harmoni-
ke Nika Ogorevca in njegove-
ga učenca Blaža Plevnika, ki 
sta imela pripravljenih nekaj 
glasbenih točk in s katerimi sta 
skušala prinesti nekaj sonca 
med starejše, saj se je na začet-
ku programa leto še vztrajno 
skrivalo za oblaki. Podžupanja 
je vsem v domu zaželela lep 
dan in da bi jim harmonika, ki 
jo bodo slišali, čim dlje odzva-
njala v ušesih, v prihodnosti 

Nad osamljenost s harmoniko

pa »da bi se lahko spet kma-
lu družili, stisnili roko in ob-
jeli kot včasih«. Kalinova je za 
naš časopis še izjavila, da so s 
programom ob dnevu za spre-
membe začeli leta 2012 takrat 
še v starem domu upokojen-
cev in nato tradicijo nadaljeva-
li tudi na sedanji lokaciji doma, 
na pomoč so jim po navadi pri-
skočili učenci OŠ Artiče in OŠ 
Cerklje ob Krki, ki so izmenjaje 
pripravljali program. »Slogan 
'Premagajmo osamljenost' je 
še posebej namenjen starej-
šim v domovih, ki jih je ta epi-
demija še toliko bolj zaznamo-
vala in so zato najbolj potrebni 
premagovanja osamljenosti,« 
je poudarila in spomnila, da je 
DU Brežice ob lanskem dnevu 
za spremembe v septembru 
obiskal Policijski pihalni or-

kester iz Ljubljane in starej-
šim pripravil svojevrsten kon-
cert, saj je 37 članov orkestra 
igralo na dveh lokacijah zunaj 
doma. Harmonikarja sta letos 
nastopila celo na štirih lokaci-
jah okoli doma, tako da so bili 
njune glasbe deležni čisto vsi 
stanovalci – nekateri so ju pos-
lušali z balkonov, drugi sloneč 
na oknih –, pa tudi tisti, ki zara-
di bolezni ne morejo iz sob. Po 
odzivih in širokih nasmeških, 
ki jih v zadnjem času zakriva-
jo maske, je bilo moč zaznati, 
da so stanovalke in stanovalci 
brežiškega doma vsaj za nekaj 
časa pozabili na osamljenost in 
so tudi med njih posijali žarki 
upanja, da bo nekega dne spet 
vse tako, kot mora biti. 

 R. Retelj

Stanovalci DU Brežice so bili po odzivih sodeč resnično veseli, 
da so lahko vsaj za nekaj časa pozabili na osamljenost.

Bilo je na septembrsko nedeljo 
leta 1990, se spominja Justina 
Molan iz Podulc nad Rako, ko 
je v času pred kosilom njene-
ga sedaj že pokojnega sopro-

ga Marjana poklical načelnik 
Občinskega štaba Teritorial-
ne obrabe (TO) Krško Ernest 
Breznikar: »Enča in Marjana 
je povezovalo dolgoletno znan-
stvo in zaupanje, saj je Marjan 
kot rezervni oficir pri TO vodil 
predvojaška usposabljanja.« 
Tedanje vzdušje, pripovedu-
je Molanova, je bilo že naelek-
treno, saj so se tako politične 
kot vojaške napetosti v drža-
vi intenzivirale, zaradi česar 
je njen mož, ki se je že zavedal 
resne grožnje vojaškega spopa-
da, v hiši na Raki pričel preu-
rejati enega izmed prostorov v 

zaklonišče: »Tedaj smo bili že 
previdnejši, tudi pogovori po 
telefonu, v katerih smo se iz-
ogibali komentiranja situaci-
je, so bili kratki. Takšen je bil 
tedaj tudi pogovor med En-
čem in Marjanom, po katerem 
je odšel mož na sestanek. Po 
vrnitvi je bil zamišljen in šele 
po kosilu, ko sva ostala sama, 
mi je povedal, da je orožje TO 
in Manevrske strukture naro-
dne zaščite ogroženo, da ga želi 
zaseči JLA, zato ga nameravajo 
preseliti na tajne lokacije. Ena 
izmed teh, kot mi je mož de-
jal, za potrebe oborožitve ra-
ške čete, je bila sprva predvi-
dena tudi v naši hiši na Raki, ki 
je bila sicer dovolj velika, a je 
mož ocenil lokacijo kot nepri-
merno, saj je v skupnem gospo-
dinjstvu poleg nas živela tudi 
moja mama, ki je, ker je šla sko-
zi trnovo pot izgnanstva med 2. 
sv. vojno, nismo želeli vznemir-
jati.« Poleg tega sama lokacija 
v središču Rake ni bila ustre-
zna tudi zaradi tega, ker so do-
mačini na različne načine doje-
mali tedanje politično stanje in 
pripadnost. Pravzaprav ne veli-
ko drugače, pripoveduje Justi-
na, kot je bilo med vojno, ko je 
bil del tedanjega prebivalstva 
izseljen v taborišča, drugi del 
pa simpatiziral z domobran-

stvom. Zato je glede na celot-
no situacijo njen mož predla-
gal hrambo orožja in streliva v 
njihovi zidanici.

Strogo varovana skrivnost

»Okoli skladiščenja orožja pri 
nas nisem imela niti najmanj-
šega pomisleka, ravno naspro-
tno, bilo mi je v čast, da so nas 
ocenili kot domoljubno in za-
upanja vredno družino. Ker 
sta se Marjan in Enč dogovori-
la za dostavo orožja že v noč-
nih urah naslednjega dne, sva 
z možem še istega dne odšla v 
zidanico, iz kleti odmaknila vse 
sode in jo temeljito očistila. Za-
vedala sva se tudi, da morava s 

situacijo seznaniti hčerki Moj-
co in Marjanco, ena je bila te-
daj že zaposlena, druga je še 
študirala, saj sta bili vajeni, da 
sta v zidanici gostili prijatelje, 
saj se ta nahaja pravzaprav na 
idealni lokaciji, le kilometer od 
Rake, hkrati pa dovolj na sa-
mem, da druženje ni moteče za 
okolico. Ne nazadnje sva tudi 
midva z Marjanom pogosto pri 
njej prirejala piknike, zato sva 
ugotovila, da lahko s tem, kako 
z danes na jutri več nikogar ne 
vabiva v zidanico, samo vzbu-
diva pozornost,« pripoveduje 
Justina. Tako se je mož v družbi 
izgovoril, da se mu je pokvarilo 
vino, dekleti pa sta svojim pri-
jateljem dejali, da sta dobili za-

časni vzgojni ukrep prepovedi 
druženja pri zidanici, češ da so 
si na enem izmed srečanj njuni 
kolegi postregli s preveč slivov-
ke, za nameček pa namesto nje 
v steklenice nalili vodo. »Nasle-
dnjo noč,« niza spomine sogo-
vornica, »bilo je okoli pol ene 
zjutraj, so s kamionom pripe-
ljali orožje in strelivo. Marjan 
se je zatem z vodjo akcije dogo-
voril tudi, kje bo spravljen ključ 
od prostora, hkrati pa smo pre-
jeli tudi poverilno pismo, ki naj 
bi ga predali osebi, ki bi prišla 
po orožje. Bilo ga je res veliko, 
od pištol, ostrostrelskih pušk 
do tromblonskih min, samo na-
bojev je bilo najmanj 75.000.« 

Seveda se povsem nepredvi-
dljivim situacijam, ki so sledi-
le, Molanovi niso mogli pov-
sem izogniti. Tako je Mojca, 
tedaj zaposlena kot voditelji-
ca programa na Studiu D, res 
pripeljala kolege iz službe k 
vikendu, a se je izgovorila, da 
nima ključa od kleti. »Tedaj je 
radijski tehnik,« pripovedu-
je Molanova, »ki se je nedavno 
pred tem vrnil iz vojske, dejal, 
da vonja vojaško mazivo za či-
ščenje orožja, kar je ne nazad-
nje držalo, saj so teritorialci 
med hrambo opravili dve či-
ščenji orožja. A sva z možem, 

da bi čim bolj zakrila sledi, le-
sena vrata in okna prebarvala 
z barvo za železniške tramove, 
da bo vonjati les, ki smo ga im-
pregnirali. Nad omembo hčeri-
nega sodelavca pa smo se vse-
eno zamislili in od tedaj dalje 
našli še dodatnih sto in en iz-
govor, da k vikendu res nismo 
več nikogar pripeljali, medtem 
ko sva sama k njemu zahajala 
zelo pogosto, saj je bilo treba 
kletne prostore zračiti.«
 
Orožje in strelivo je ostalo ne-
dotaknjeno in v hrambi Mola-
novih vse do zaključka vojne 
za Slovenijo. Za spremembo 
od tedaj, ko so orožje pripelja-
li v poznih nočnih urah, so tega 
zatem naložili in s kamionom 
odpeljali sredi belega dne, mi-
mogrede pa naredili še posta-
nek v gostilni na raškem trgu, 
s čimer je bila tudi domačinom 
razkrita strogo varovana skriv-
nost Molanovih. V krškem Ob-
močnem združenju veteranov 
vojne za Slovenijo so 5. oktobra 
2007 na vinski kleti v Celinah 
pri Raki odkrili spominsko plo-
ščo, v katero je vgraviran tudi 
izrek slovenskega arhitekta 
Jožeta Plečnika: »Minljiv si, le 
tvoja dela so tvoj spomin.« 

 Bojana Mavsar

V zidanici so skrivali orožje za raško četo
Dnevi osamosvajanja v Posavju

RAKA – Od septembra 1990 do junija 1991 je bilo v občini Krško vzpostavljenih devet tajnih skladišč orožja, v katere je Teritorialna obramba Krško skrila orožje 
in minskoeksplozivna sredstva pred zaplembo s strani JLA. Eno izmed teh se je nahajalo tudi v vinski kleti družine Molan na Celinah pri Raki.

Justina Molan

Vinsko klet so Molanovi prodali, a na njej v spomin na njihov 
prispevek še vedno ostaja spominska plošča.
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Ureditvena situacija bodoče-
ga kompleksa OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja zajema prostor 
vzhodno od Bohoričeve ulice 
v ozadju niza stikajočih se hiš 
ob CKŽ, to je od zadnje strani 
Mencingerjeve hiše oz. za njo 
umeščenih delavnic nekdanje 
srednje tehnične šole pa vse 
do zadnje strani objekta Okro-

žnega sodišča v Krškem. V ta 
namen je decembra lani žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko sprejel sklep o pripra-
vi sprememb in dopolnitev ob-
činskega podrobnega prostor-
skega načrta, trenutno pa se 
postopek nahaja v fazi izdela-
ve osnutka za pridobivanje 
prvih mnenj nosilcev urejanja 
prostora ter ostalih udeležen-
cev, obenem pa je že izdelana 
tudi idejna rešitev, na podla-
gi katere bo predvidoma še v 
tem letu stekel postopek jav-
nega naročanja za projektira-
nje nove šole. Nanjo na OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja že težko ča-
kajo.

Stiska v obstoječih prostorih

Organizirano izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami 
v občini je bilo vzpostavljeno 
leta 1964, ko so prvi oddelek, 
ki ga je obiskovalo osem otrok, 
kot poseben oddelek Osnovne 
šole Krško umestili v prostore 
Vrtca Krško. Zaradi narašča-
jočega števila otrok, vključe-
nih v prilagojen program šo-
lanja, saj je bilo teh že dve leti 
kasneje za tri razrede, so pouk 
zanje organizirali v stanovanj-
skem bloku na Vidmu, kjer je 
zaradi prostorske stiske pote-
kal pouk tudi za nekaj oddel-
kov OŠ Krško, ki je sicer do-
movala v objektu, zgrajenem 
v začetku prejšnjega stoletja, 
kjer se OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja nahaja še danes. Z letom 
1971, ko je bila odprta novo-
gradnja OŠ Krško, tedaj pre-
imenovana v OŠ Jurija Dal-
matina, je t. i. »Posebna šola« 
Krško postala samostojna šola, 
ki je dobila v uporabo celotno 
poslopje dotedanje osnovne 
šole ob C. 4. julija, v letu 1976 

Nova šola v starem delu mesta
KRŠKO – Po dosedanjih načrtih naj bi v šolskem letu 2023/2024 v starem mestnem jedru Krškega stekla 
gradnja trietažne stavbe za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, v kleti katere je, poleg telovadnice, pred-
videna tudi ureditev podzemne garaže tako za potrebe šole kot druge uporabnike.

pa je dobila poimenovanje po 
psihologu, politiku in pisate-
lju dr. Mihajlu Rostoharju z 
Goleka. Leta 1980 je bil, poleg 
osnovnošolskega programa z 
nižjim izobrazbenim standar-
dom, ustanovljen prvi oddelek 
posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja za t. i. delovno 
usposabljanje. Ob izvedeni ob-

novi poslopja je bil v letu 1986 
k šoli dograjen prizidek in leto 
kasneje še telovadnica, saj je 
bilo treba šolske prostore pri-
lagajati tudi vse večjemu šte-
vilu gibalno oviranih učencev. 

Občina Krško si sicer vsa leta 
prizadeva, kolikor je mogoče, 
vzdrževati in na podlagi raz-

položljivih možnosti arhitek-
turno prilagajati več kot 110 
let star objekt za potrebe izva-
janja učnega procesa, a ta še 
zdaleč in že dolgo več ne od-
govarja zahtevam izvajanja so-
dobnega šolanja, kaj šele var-
nostnim zahtevam, saj bi bilo 
v primeru požara ali potresa 
praktično nemogoče iz štirih 
nadstropij šole varno evakui-
rati učence, še posebej gibalno 
ovirane. Kot je povedala ravna-
teljica šole dr. Barbara Smo-

lej Fritz, se poleg dotrajanosti 
stavbe soočajo tudi s prostor-
sko stisko. Poleg tega v zad-
njih desetih letih beležijo tudi 
izrazit porast števila ur mobil-
ne pedagoške službe, ki je na-
menjena otrokom s posebnimi 
potrebami, ki so vključeni v ve-
činske osnovne šole in vrtce, 
na OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
pa jo s specialnimi pedagogi, 
socialnimi pedagogi, pedago-
gom in logopedom izvajajo za 
vse šole in vrtce v občini Krško 
in deloma tudi občino Brežice. 
Sicer imajo v letošnjem šol-
skem letu na šoli 14 oddelkov 
in dva oddelka podaljšanega 
bivanja, na voljo pa le 12 učil-
nic, manjšo učno kuhinjo, teh-
niško delavnico, računalniško 
učilnico, knjižnico in telovad-
nico, zaradi česar so primora-
ni s tremi oddelki gostovati v 
Glasbeni šoli Krško, do konca 
šolskega leta pa so pridobili 
še dodatne prostore v hiši na 
Vidmu za štiri oddelke poseb-
nega programa. Kajti šolo v le-
tošnjem letu obiskuje kar 98 
učenk in učencev (46 v progra-
mu osnovne šole z nižjim izo-
brazbenim standardom in 52 v 
posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja), od tega 17  tež-
je in težko gibalno oviranih. A 
ne le učenci, boljše pogoje dela 
potrebuje tudi 59 zaposlenih. 

Namesto knjižnice šola

Zaradi vse slabših pogojev za 
izvajanje pouka na obstoječi 
šoli so na Občini Krško že pred 
leti pričeli z iskanjem prosto-

rov za umeščanje šole, najprej 
v okviru preverjanj že obstoje-
čih, a izpraznjenih objektov po 
mestu, zatem pa z iskanjem lo-
kacije za gradnjo nove šole, za 
katero se je kot primerna iz-
kazalo območje za starim tr-
škim jedrom Krškega (pod 
kompleksom igrišč Šajspoh), 
kjer je bila prvotno predvi-
dena gradnja nove knjižnice 
in je v lasti občine. Po načrtih 
naj bi z gradnjo energetsko 
varčnega objekta, v katerem 

bodo vsi prostori prilagoje-
ni gibalno oviranim učencem 
ter učencem z drugimi razvoj-
nimi posebnostmi (slepim 
in slabovidnim, z avtizmom 
idr.), pričeli v šolskem letu 
2023/2024, v šolskem letu 
2025/2026 pa naj bi bila nova 
'učilna zidana' tudi že preda-
na namenu. 

Kot so nam sporočili z Občine 
Krško, bodo po zdajšnjih idej-
nih zasnovah prostori v prit-
ličju namenjeni posebnemu 
programu in prvi triadi prila-
gojenega programa z nižjim iz-
obrazbenim standardom: »Ve-
čina učilnic v pritličju bo imela 
neposredni izhod na nadkrite 
terase. V pritličju se bodo na-
hajale še učilnice za tehniko, 
gospodinjstvo, jedilnica, pre-
vijalnice, garderobe, multi-
senzorna soba ter prostori za 
logopedsko in delovnotera-
pevtsko obravnavo. V pritlič-
je bo umeščeno tudi učno sta-
novanje z ločenim vhodom in 
zeliščnozelenjavnim vrtom. 
Zasnova stanovanja bo omo-
gočala v največji meri opol-
nomočenje starejših učencev 
za čim bolj samostojno živ-
ljenje po končanem šolanju. 
V 1. nadstropju bodo učilnice 
za pouk 2. in 3. triletja, knji-
žnica z multimedijsko učilni-
co, glasbena, likovna učilnica, 
ki se bodo povezovale v več-
namenski prostor za manjše 
kulturne prireditve. V kletnih 
prostorih bo telovadnica in 
pripadajoči garderobni pro-
stori, tehnični prostori in ga-

raža.« Naložba v gradnjo nove 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja je 
okvirno ocenjena na okoli 8,5 
milijona evrov, od tega oce-
njen strošek podzemne ga-
raže znaša okoli 2 mio evrov. 
Šolski prostori, vključno s te-
lovadnico, se bodo razprosti-
rali na površini cca. 4000 m2, 
podzemna garaža za potrebe 
šole in druge uporabnike pa 
na površini 2000 m2. 

 Bojana Mavsar
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meja območja SD OPPN za osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško

LEGENDA:

prometne površine (cesta, parkirišča)

gradbena meja za umestitev nove osnovne šole

zunanje površine ob objektu (utrjene, zelene)

načrtovana osnovna šola- primer možne umestitve

glavni dostop do šole

pločnik

obstoječe otroško igrišče

utrjena površina trga

obstoječe asfaltno igrišče

nov poslovni objekt Bohoričeva ulica 2

obstoječe stavbe

načrtovane odstranitve delavnic 

dostopi do stanovanjskih in poslovnih objektov

družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d.

Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

Vpogled v skico kompleksa, ki se bo razprostiral zadaj za kompleksom najstarejših hiš v 
starem mestnem jedru (vir: Občina Krško)

Pobudo za gradnjo Ljudske šole na Vidmu je dal videmski 
župnik Janez Novak. Temeljni kamen zanjo, na zemljišču, ki 
ga je v ta namen podarila krška dobrotnica Josipina Hočevar, 
je bil položen 10. maja 1903, gradbinec Valentin Scagnetti 
pa jo je zgradil v pičlih šestih mesecih, saj je bila odprta 
že 8. novembra istega leta. Od leta 1971 v njej domuje OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja, s kakšnimi vsebinami pa bo objekt 
zapolnjen po njeni izselitvi, pa se zaenkrat še ne ve (foto: P. P.).

KRŠKO – Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Ka-
čič je skladno z rezultati volitev, ki so na Fakulteti za ener-
getiko UM potekale dne 16. aprila, za novega dekana fakul-
tete za mandatno dobo od 3. 5. 2021 do 2. 5. 2025 imenoval 
izr. prof. dr. Sebastijana Semeta. 

Izr. prof. dr. Sebastijan Seme 
je na Univerzi v Mariboru zapo-
slen od leta 2006, v začetku kot 
mladi raziskovalec na Fakulte-
ti za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko UM. V letu 
2012 se je zaposlil na Fakulte-
ti za energetiko UM, najprej kot 
asistent z doktoratom, v nasled-
njih letih pa je delo na fakulte-
ti nadaljeval kot visokošolski 
učitelj. V obdobju 2017–2019 
je opravljal funkcijo prodekana 
za kakovost in mednarodno so-
delovanje, v letih med 2019 in 

2020 pa funkcijo prodekana za raziskovalno dejavnost. Od 15. 
12. 2020 je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti dekana Fakulte-
te za energetiko UM, saj je s 14. 12. 2020 potekel drugi mandat 
dekana red. prof. dr. Bojanu Štumbergerju, ki je vodil fakulte-
to zadnjih osem let. Seme je aktiven v organih in delovnih tele-
sih Univerze v Mariboru, kjer je član Senata Univerze v Mariboru, 
član Statutarne komisije, predstavnik fakultete v Svetu doktor-
ske šole Univerze v Mariboru in član projektne skupine za inve-
sticije na Univerzi v Mariboru. Na fakulteti opravlja tudi naloge 
vodje doktorskega študijskega programa Energetika, v zadnjih 
letih je bil tudi vodja več projektov, v katerih je sodelovala fakul-
teta. Pedagoško delo opravlja na vseh treh stopnjah študija, in si-
cer na področju obnovljivih virov energije s poudarkom na sonč-
nih elektrarnah, ter tudi na področjih elektronike v energetiki, 
električnih naprav in prenosa električne energije, visokonape-
tostnih sistemov in trga z električno energijo.
Izr. prof. dr. Sebastijan Seme je ob imenovanju izpostavil, da bo 
stremel k uresničevanju zastavljenih ciljev v programu dela in 
ustvarjanju dobrih pogojev za ustvarjalnost na znanstvenoraz-
iskovalnem in pedagoškem področju in za spodbudno delovno 
okolje, ki bo temeljijo na dobrih medsebojnih odnosih in kultur-
nem dialogu ter prispevalo k zadovoljstvu vseh zaposlenih in štu-
dentov.  P. P./vir: FE Krško

Sebastijan Seme dokončno 
na čelu Fakultete za energetiko

Izr. prof. dr. Sebastijan Seme

KRŠKO – V Klubu posavskih študentov so se s projektom 
Mladinski kulturni festival prijavili na razpis za Evropsko 
mladinsko nagrado Karla Velikega in osvojili drugo mesto.

MKF je največji jesenski projekt Kluba posavskih študentov, ki 
vsako leto zajema pestro kulturno dogajanje za otroke, mlade 
in mlade po srcu, saj se ti lahko udeležijo glasbenih koncertov, 
standup predstav, potopisnih predavanj, literarnih večerov in 
delavnic za otroke. Vsako jesen  MKF v Krško prinese svežino 
in priložnost, da se študenti pred odhodom v študijska središ-
ča s prijatelji še zadnjič snidejo v domačem okolju. Prejšnja leta 
je dogajanje večinoma potekalo na ulici in v parku pri Valvasor-
jevi knjižnici Krško, lani pa se je dvodnevni festival preselil na 
novo lokacijo, v t. i. Šumico v bližini Mladinskega centra Krško.
Klub posavskih študentov se je s projektom Mladinski kulturni 
festival 2020 prijavil na razpis za Evropsko mladinsko nagrado 
Karla Velikega in v konkurenci šestih tekmecev v Sloveniji osvo-
jil drugo mesto. Pristal je tik za zmagovalci, ki se bodo v nasled-
nji fazi natečaja pomerili s 26 drugimi nacionalnimi zmagoval-
nimi projekti za prestižno evropsko nagrado, ki jo spremlja tudi 
denarna nagrada.
Nagrado Karla Velikega že od leta 2008 podeljuje Evropski par-
lament skupaj s Fundacijo za mednarodno nagrado Karla Veli-
kega iz Aachna. Vsako leto vabita mlade iz vseh držav članic EU, 
naj predložijo projekte, ki jih vodijo mladi za mlade in kažejo na 
dejavno udeležbo v razvoju Evrope. Za nagrado se lahko potegu-
jejo projekti, ki spodbujajo evropsko in mednarodno razumeva-
nje, krepijo občutek skupne evropske identitete in povezanosti 
ter predstavljajo zgled mladim v Evropi. 
 P. P./ vir: Klub posavskih študentov

Študentom priznanje za festival

Mladinski kulturni festival je tradicionalen jesenski projekt 
Kluba posavskih študentov.
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Dodatni novi prostori Vrt-
ca Ciciban v Sevnici obsegajo 
480 m2 uporabnih površin – tri 
nove velike in svetle igralnice, 
ki imajo vsaka svojo teraso v 
velikosti 20 m2, lepo osvetljen 
prostor s sanitarijami, prostor 

za zaposlene ter veliko teraso 
na strehi prizidka in majhen 
del travnate površine oko-
li prizidka. »V našem vrtcu, ki 
ima z novimi prostori v upora-

Z dogradnjo sevniškega vrtca
so omogočili sprejem vseh otrok
SEVNICA – Z zaključnimi ureditvami, umestitvijo opreme in pridobitvijo uporabnega dovoljenja se je v 
drugi polovici aprila zaključila dozidava največjega vrtca v sevniški občini in od 19. aprila se v treh novih 
igralnicah v občinskem mestnem središču sliši otroški smeh in klepet.

bi 2.700 m2 površine, je sedaj 
521 otrok. Veseli nas, da so v 
predšolsko vzgojo vključeni 
vsi otroci, ki izpolnjujejo po-
goje,« pove ravnateljica Tanja 
Sorčan, župan Srečko Ocvirk 
pa, da je bilo v novogradnjo 

vloženih 887 tisoč evrov ter 
dodatnih 71 tisoč evrov za 
opremo. »Investicija je bila v 
celoti investirana iz občinske-
ga proračuna,« še doda sogo-

vornik in nadaljuje, da si v sev-
niški občini prizadevajo, da bi 
bilo v vrtec vključenih od 90 
do 95 odstotkov otrok. 

Trenutno se največje potre-
be po zagotavljanju dodatnih 
prostorov pojavljajo v Sevni-
ci in Boštanju ter na Blanci. »V 
predšolsko vzgojo je vključe-
nih 780 otrok, ki so nastanje-
ni v 45 oddelkih tako v cen-

tralnem vrtcu kot v vrtčevskih 
enotah po občini, kar je največ 
vpisanih otrok doslej,« pojas-
ni vodja oddelka za družbene 
dejavnosti na Občini Sevnica 
Mojca Sešlar ter nadaljuje, da 
se bodo 1. septembra odprla 
vrata novega vrtca v prenovlje-
nih prostorih v nekdanjem bo-
štanjskem gostišču Panorama.  

 S. Radi

Dodaten igralni prostor bo nudila velika terasa na strehi 
novega prizidka vrtca.

Vse tri nove igralnice imajo tudi vsaka svojo teraso, ki bodo 
omogočale igro na prostem. 

Predsednica sveta KS Sevnica 
Stanka Žičkar je za naš me-
dij izpostavila nekatere naj-
pomembnejše posodobitve od 
lanskega do letošnjega maja 
ter nekaj načrtov za nadaljnji 
razvoj občinskega središča, ki 
poteka tudi v sodelovanju z 
Občino Sevnica in s Komunalo 
Sevnica. »Večkrat skupaj uredi-
mo kakšen odsek lokalne ces-
te, da je manj stroškov z izva-
jalci. V letošnjem letu so se žal 
že začeli kazati znaki gospo-
darske krize, ki se nam pribli-
žuje. Poleg prehrane, goriv in 
embalaže se dražijo tudi grad-
beni materiali, zato bo v pri-
hodnjih letih naše delo težje, 
treba bo izbirati res nujne ure-
ditve,« pojasnjuje sogovorni-
ca ter predstavi nekaj izpelja-
nih investicij in načrte za nove. 

»V lanskem letu smo investi-
rali v asfaltacijo nekaterih jav-
nih poti in s tem smo zmanjšali 
strošek za gramoz, prebivalcem 
pa omogočili lažje dostope ter 
protiprašno zaščito njihovih 
domov. Na ta način smo uredili 
odsek javne poti v Lončarjevem 
Dolu in v Prešni Loki ter kratek 
odsek do cerkve svetega Roka v 
Sevnici,« izpostavi ureditve po-
imensko in nadaljuje, da vsako 
leto nekje do sredine maja prip-
ravijo dva glavna javna razpisa 
ter objavijo javni naročili za 
ureditve javnih poti – za tiste, 
ki so še gramozne in za tiste, ki 
so asfaltirane, a so poškodova-
ne. »Gre za prevoz gramoza in 

Hrasti spreminjajo podobo
SEVNICA – V maju, ko svoj praznik obeležuje KS Sevnica, že drugo leto zapored zaradi ukrepov proti epide-
miji koronavirusa in upoštevanja priporočil NIJZ posebne slovesnosti ne bo, a delo v skupnosti poteka te-
koče, prav tako se izvajajo vse načrtovane naloge in investicije. 

za sanacije. Pesek za javne poti 
lahko krajani naročijo do pora-
be sredstev, predvidenih v jav-

nem razpisu. Sanacije obsegajo 
tudi odvodnjavanje in so malo 
obširnejši projekt, h kateremu 

pristopamo odgovorno,« na-
daljuje. V pripravi sta dva nova 
javna razpisa, in sicer za ure-
ditev odseka javne poti v Rib-
nikih, v sodelovanju z Občino 
Sevnica pa je v načrtu tudi ure-
ditev makadamske poti, ki vodi 
mimo vrtičkov na Hrastih do 
območja sevniškega pokopali-
šča. »Urediti nameravamo pro-
tiprašno zaščito in odvodnja-
vanje ter dodatno zasaditev 
mladih hrastovih dreves,« opi-
še še enega izmed načrtov ter 
za zaključek zaželi vsem kra-
jankam in krajanom, da bi tudi 
v času epidemije ostali poveza-
ni in zdravi. 
 Smilja Radi

Makadamska pot na Hrastih bo preurejena.

ZBIRNI CENTER
V SEVNICI

na Planinski cesti 49

OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure

- BARVNE KOVINE IN ŽELEZO 
 (peči, radiatorji, izrabljena kmet. in gradb. mehanizacija ...)

- PAPIR
- PALETE

d.
o.

o.

PLAČAMO - ODPELJEMO!

051 621 223
ODKUPUJEMO:

V sklopu projekta VGC Posavje bosta v Radečah 18. maja 2021 po-
tekali delavnici, namenjeni razvoju ter nadgrajevanju socialnih in 
zaposlitvenih kompetenc lokalnega prebivalstva. KTRC Radeče bo 
brezplačni delavnici izvedel v sodelovanju s Slovensko vojsko – v 
sklopu prve delavnice bo na promocijski točki Slovenske vojske po-
tekala predstavitev vojaškega poklica ter drugih oblik sodelovanja 
z vojsko, v sklopu druge delavnice pa bo udeležencem omogočen 
ogled vojaškega helikopterja ter predstavljena poklica vojaški pilot 
in letalski tehnik. 
V okviru projekta VGC Posavje bo KTRC Radeče predvidoma v zakl-
jučku meseca junija izvedel tudi aktivnost Počitniške igrarije z učni-
mi delavnicami. Z našimi najmlajšimi bomo, seveda če nam bodo 
epidemiološke razmere to omogočale, tako letos že petič zapored 
razigrano pričakali poletje. Zdravo, varno, aktivno in poučno preživ-
ljanje prostega časa mladim občanom Radeč ponuja številne prilož-
nosti za krepitev njihovih socialnih kompetenc.
V KTRC Radeče se veselimo prihajajočih aktivnosti in vas prijazno 
vabimo k udeležbi. 

Zaključne aktivnosti projekta VGC 
Posavje v Radečah
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Toplotne          črpalke Klima         naprave

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

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

BREŽICE – Ker je zvišan krvni tlak oz. t.i. arterijska hipertenzija, 
kot pojav strokovno poimenujemo, najpogostejši dejavnik za ra-
zvoj srčnožilnih bolezni, je pomembno, da ga zdravimo. Zato je 
še posebej pomembno, da delujemo preventivno in si krvni tlak 
merimo vsaj enkrat letno. Zvišan krvni tlak namreč ne dela težav, 
povzroča pa strukturne spremembe na žilah, ki vodijo v okva-
re organov. Imenujemo ga tudi »tihi ubijalec«. V Lekarni Brežice 
zato vabijo, da se v ponedeljek, 17. maja, oglasite v njihovih eno-
tah v Brežicah in v Trnju ter si brezplačno izmerite krvni tlak. 
Lahko se boste posvetovali s farmacevtom in dobili dodatne nas-
vete glede samomeritev krvnega tlaka doma. Za več informacij o 
krvnem tlaku si oglejte njihovo spletno stran. 
 Vir: Lekarna Brežice 

Vabijo k meritvam krvnega tlaka

Tržnica

SEZO
NA

JAGO
D

RADEČE – Na 14. redni seji radeškega občinskega sveta, ki 
je potekala 5. maja v prostorih tamkajšnjega Doma kultu-
re, so svetnice in svetniki potrdili vse predlagane sklepe.

V prvem delu je potekala druga obravnava in sprejem OPPN za 
urejanje dela nepozidanih zemljišč naselja Dobrava, kjer bo trav-
nato območje v velikosti 2,98 ha namenjeno stanovanjski grad-
nji eno ali dvostanovanjskih objektov (samostojoče hiše, vile in 
atrijske hiše). Skozi območje OPPN poteka kategorizirana javna 
cesta Radeče–Dobrava–Rudna vas, od katere zahodno poteka 
dovozna pot do že obstoječega stanovanjskega objekta. V sever-
nem delu se navezuje na zbirno cesto Trg Radeče–Ulica Milana 
Majcna–Gaj. Z območja prostorske ureditve se odpirajo vedute 
na občinsko središče, tok reke Save in proti Posavskemu hribov-
ju na levi strani reke. Na omenjenem območju je mogoča grad-
nja 28 novih stanovanjskih objektov.
V nadaljevanju je radeški občinski svet zaradi uskladitve z obsto-
ječo zakonodajo obravnaval ter sprejel odlok o podlagah za od-
mero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Radeče, sama višina komunalnega prispev-
ka pa ostaja na približno enaki višini kot doslej. Občinski svet je 
obravnaval in sprejel tudi nov odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN za del eno-
te urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Ra-
dečah«, v katerem so merila za odmero komunalnega prispev-
ka (cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje), ki ga v skladu 
z zakonom plača vsak posameznik, ki želi zaprositi za gradbe-
no dovoljene novogradnje, precej zapletena. Komunalni prispe-
vek se izračuna iz enačbe, v katero so vključeni različni faktorji, 
a najbolj pomemben dejavnik je velikost objekta in parcele. »Na 
podlagi elaborata ekonomike znaša strošek celotnega opremlja-
nje stanovanjskega območja Dobrava z gospodarsko infrastruk-
turo približno 421.000 evrov in če to delimo z 28 stanovanjski-
mi objekti, bi znašal komunalni prispevek okoli 15.000 evrov na 
objekt. Skladno z določili odloka pa bo višina komunalnega pri-
spevka za parcelo v velikosti 914 m2 in s tlorisno površino objek-
ta 160 m2 znašala okoli 8.500 evrov, saj se je Občina Radeče odlo-
čila, da bo del stroška prevzela nase v obliki nepovratnega vložka 
občinskega proračuna ter s tem znižala obračunske stroške inve-
stitorjev gradnje stanovanjskih objektov,« je pojasnil višji sveto-
valec za gospodarstvo Dalibor Crljenković.
V zaključnem delu so prisotni obravnavali in sprejeli zaključ-
ni račun proračuna občine Radeče ter premoženjsko bilanco za 
leto 2020 ter prisluhnili poveljniku Štaba civilne zaščite občine 
Radeče mag. Matjažu Šušteršiču glede aktivnosti omenjenega 
štaba v času epidemije covid19. 
 Smilja Radi

Radeški komunalni prispevek 
za stanovanjsko gradnjo bo nižji

www.PosavskiObzornik.si

KS Sromlje sestavlja šest vasi, 
poleg Sromelj še Silovec, Cur-
novec, Volčje, Oklukova Gora in 
Zgornja Pohanca. Število pre-
bivalcev v teh naseljih je med 
600 in 700, navaja Ferdo Pin-
terič. »V zadnjih letih opažamo 
trend, da se je zmanjševanje 

števila prebivalcev ustavilo oz. 
se marsikateri objekt, prvotno 
bolj namenjen počitnikovanju, 
spreminja v objekt za stalno 
bivanje. V zadnjem obdobju 
se je k nam naselilo tudi ne-
kaj mlajših družin, kar je seve-
da zelo razveseljivo, in upamo, 
da se bo tak trend še nadalje-
val,« izpostavi. Veliko vlagajo 
v obnovo in vzdrževanje cest, 
res pa je, da je glede na razpo-
ložljiva sredstva potreb in želja 
vedno več, kot pa je dejansko 
možno urediti. Pinterič ome-
nja obnovo (po krajših etapah) 
lokalne ceste Artiče–Volčje, ka-
tere dobra polovica je že sani-
rana. V tem letu je predvide-
na tudi sanacija lokalne ceste 
proti Rucman vrhu. V zadnjem 
času je med izvajanimi projekti 
v ospredju obnova Doma kra-
janov Sromlje. Izvedba del se 
je začela v letu 2019 in nada-
ljevala v 2020, letos pa se bo 
tudi zaključila. Po njegovih na-
vedbah je bil objekt popolno-
ma saniran z novo izolacijo, saj 
so imeli težave z vdorom vlage, 

Kulturna krajina je pravi magnet
SROMLJE – V KS Sromlje, ki je ena večjih KS po površini in manjših po številu prebivalcev v občini Brežice, 
veliko vlagajo v obnovo in vzdrževanje cest, zaključuje se obnova Doma krajanov Sromlje, zelo prisotno je 
društveno življenje. S predsednikom sveta sromeljske KS Ferdom Pinteričem smo se dotaknili dogajanja v 
severozahodnem delu občine.

zaradi česar je propadalo stav-
bno pohištvo, oprema itd. Ob-
novili so prostore, sanitarije in 
talno ploščo v prvem nadstro-
pju, kjer so dvorane, v celoti 
se je preplastila tudi površi-
na dvorišča pred domom kra-
janov. V tem letu so predvide-
na zaključna dela z zunanjimi 
hortikulturnimi ureditvami in 
še nekaj manjših zadev znot-
raj objekta, ki bodo zagotav-
ljale njegovo funkcionalnost. 
Vrednost celotne investicije 
bo po trenutnih ocenah pre-
segla 300 tisoč evrov. Sočasno 
bodo potekala tudi manjša sa-
nacijska dela na drugem že 
kar dotrajanem objektu, kjer 
je sedež KS. Najbolj pereča za-
deva v kraju je slaba pokritost 
z novejšo komunikacijsko teh-
nologijo (optično in mobilno 
omrežje), poudarja Pinterič. 
»V času korone na našem ob-
močju predvsem učenci, dijaki 
in študentje pa tudi zaposleni 
niso imeli osnovnih pogojev za 
opravljanje svojih obveznosti 
in dela na daljavo, zato so mo-
rali iskati druge rešitve. Upa-
mo, da se bo tudi zaradi tega 
v bodoče na tem področju kaj 
spremenilo,« pravi. 

Pohod, narcise, zbirke, 
kulturna krajina ...

Na Sromljah je društveno živ-
ljenje zelo prisotno, saj delu-
je kar veliko različnih društev 
(turistično, vinogradniško, ga-
silci, moški zbor, ljudski pev-
ci, borčevska organizacija, 
Rdeči križ in aktiv kmečkih 
žena), ki vsako leto poskrbijo 
za različne dogodke. Najbolj 
znani so pohod in tek po sro-
meljski pešpoti, festival posav
skih vin, ki so ga letos izpelja-
li devetič, borčevska proslava 
ob dnevu upora proti okupa-
torju itd. Seveda pa ne more-

mo mimo t. i. sromeljske ali 
kar posavske Golice, številnih 
narcis, ki vsako leto zacvetijo 
v tem kraju. Med krajevnimi 
znamenitostmi Pinterič ome-
nja še Ajdovsko jamo v Silovcu 
nad Sromljami, katere najdbe 
hranijo v Posavskem muzeju, 
spominski zbirki o ustanovi-
tvi Kozjanskega odreda in de-
lovanju Teritorialne obrambe 

v prostorih doma krajanov, ne 
nazadnje pa kulturno krajino, 
saj je to območje z vinogradi in 
številnimi razglednimi točka-
mi, od koder se vidi praktično 
celotno Krškobrežiško polje, 
ter razgibanim terenom pravi 
magnet za pohodnike in kole-
sarje, ki jih je tudi v času ko-
rone čedalje več.
 Rok Retelj

Ferdo Pinterič

Osvežena podoba Doma krajanov Sromlje in dvorišča pred 
njim

CERKLJE OB KRKI – Z današnjim dnem se na ozemlju Republi-
ke Slovenije začenja mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 
2021 (angl. Adriatic Strike), na kateri bo Slovenska vojska (SV) 
v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaške-
ga letalstva že devetič izvedla usposabljanje kontrolorjev zdru-
ženega ognja. Vajo bo organiziralo in vodilo poveljstvo 15. pol-
ka vojaškega letalstva iz Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki, na njej se pričakuje okoli 650 udeležencev, od tega prib-
ližno 200 pripadnikov iz 20 zavezniških in partnerskih držav, 
in sicer: Avstrije, Belgije, BiH, Češke, Črne gore, Danske, Franci-
je, Grčije, Hrvaške, Italije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozem-
ske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije 
in ZDA. Ker istočasno že poteka vaja Zvezdni vitez 2021, bodo 
izvedli skupno urjenje v postopkih reševanja in iskanja. Uspo-
sabljanje kontrolorjev ognja bo potekalo tudi na območju obči-
ne Radeče, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko podpo-
ro. Na letališču Cerklje ob Krki bo stacioniranih večina letal in 
helikopterjev sodelujočih držav in SV. Glavne aktivnosti bodo 
potekale v času med 17. in 21. majem, ko bo bistveno povečan 
zračni promet nad letališčem in celotnim Posavjem, tako v dnev-

nem kot tudi v nočnem času. 
Obiska letališča in letalnikov 
v okviru dneva odprtih vrat pa 
letos zaradi covid situacije ne 
bodo izvedli, še sporočajo iz 
cerkljanske vojašnice. 

 R. R./vir: VJM

Zračni promet bo zelo povečan
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KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Kostanjeviški župan Ladko 
Petretič in predsednik upra-
ve družbe Kostak Miljenko 
Muha sta 7. maja podpisala 
pogodbo za izvedbo komu-
nalne ureditve zahodnega 
dela novega stanovanjskega 
naselja ob Ljubljanski cesti.

Dobrih 323 tisočakov (z DDV) 
vredna pogodba vključuje iz-
vedbo fekalne in meteorne ka-
nalizacije, javnega vodovoda, 
elektro voda, javne razsvetlja-
ve in ceste, pa tudi tlačnega 
voda fekalne kanalizacije od 
stanovanjskega območja (gre 
za približno 15 stanovanjskih 
objektov) do fekalne kanali-
zacije na območju zahodnega 
rondoja kostanjeviške obvo-
znice. Komunalno opremljanje 
na območju stanovanj bo ure-
jeno v dolžini cca. 250 m, tlač-
ni vod pa ima še dodatnih cca. 
450 m. Izvedba naštetih uredi-
tev je predvidena v dveh fazah, 
prva, bolj obsežna, ima rok za-
ključka letos poleti, druga, ki 
zajema asfaltiranje cestišča in 
nadzemni del javne razsvetlja-
ve, pa v letu 2022. 

Župan Ladko Petretič je po-
jasnil, da bi se investicija po 
prvotnih načrtih morala začeti 
že v lanskem letu, a so pri pre-
gledu kanalizacijskega sistema 
ugotovili, da se ni možno pri-
ključiti na obstoječi komunalni 
vod do čistilne naprave, zato je 

bilo treba zadevo ponovno pro-
jektirati in pridobiti novo grad-
beno dovoljenje, projekt pa se 
je posledično podražil in bo 
terjal tudi rebalans občinske-
ga proračuna. Zaradi admini-
strativnih zapletov se je tudi 
razpis za izbor izvajalca zavle-
kel na kar štiri mesece, med še-
stimi ponudniki pa je bil naju-
godnejši krški Kostak, ki je v 
kostanjeviški občini sicer tudi 
koncesionar za izvajanje go-
spodarskih javnih služb. »Zau-
pam v njihovo kvaliteto izved-
be. Če bodo finančna sredstva 
le dovoljevala, bomo poskuša-
li projekt zaključiti še v letoš-
njem letu,« je poudaril Petretič. 
V novem občinskem prostor-
skem načrtu je sicer pozidava 
predvidena vse do rondoja pri 
novem mostu čez Krko. 

Prvi mož Kostaka Miljenko 
Muha se je zahvalil za prilož-
nost, da zgradijo komunalno 

infrastrukturo na tem obmo-
čju Kostanjevice na Krki, ki si 
po njegovih besedah zaslu-
ži kvalitetne rešitve. »Pri vsa-
kem takšnem projektu gre za 
dodaten vložek v kakovost živ-
ljenja občank in občanov ter v 
prihodnost, saj na ta način oh-
ranjamo naravo,« je pouda-
ril, saj bo nova infrastruktura 
omogočila, da se bodo na čis-
tilno napravo priključili novi 
uporabniki, to pa pomeni nje-
no kvalitetnejše delovanje in 
bolj čisto reko Krko. Z uvedbo 
v delo začenjajo že v tem tednu, 
projekt pa želijo, kot je omenil 
že župan, dokončati še v leto-
šnjem letu. Napovedal je, da 
bodo v izvedbo vključeni tudi 
lokalni podizvajalci. Muha je 
ob tej priložnosti omenil še, da 
bo kostanjaeviška občina kma-
lu oskrbovana zgolj z lastnim, 
občinskim vodovodom in ne bo 
več potreben nakup vode iz so-
sednjih občin. P. Pavlovič

Kostaku urejanje novega naselja

Muha in Petretič po podpisu pogodbe

Med najboljšimi razvojnimi dobavitelji sveta

Osnovna dejavnost podjetja 
TPV Automotive, kot pojasni 
njegov direktor dr. Ivan Eren-
da, je razvoj in proizvodnja iz-
delkov in storitev za avtomo-
bilsko industrijo. Iz njihovih 

razvojnih oddelkov in tovarn 
prihajajo avtomobilske kom-
ponente, ki so uporabniku vo-
zil sicer neopazne, a vendar 
zelo pomembno vplivajo na 
varnost, vozno dinamiko, eko-
loškost vozil in udobje pri vo-
žnji. Intenzivno vpeljujejo tudi 
nove tehnološke rešitve na po-
dročju električnih vozil. »S po-
nosom lahko poudarimo, da 
smo v vseh letih našega delo-
vanja – štejemo dobrih 30 let 
– s kakovostnim delom do-
dobra dokazali svoje znanje 
in sposobnosti ter se prebili 
v sam svetovni vrh razvojnih 
dobaviteljev v avtomobilski in-
dustriji. Naši izdelki se naha-
jajo v domala vseh evropskih 
znamkah vozil, naši razvoj-
ni inženirji pa z ramo ob rami 
sodelujejo z najzahtevnejšimi 

proizvajalci in razvijajo izdel-
ke za njihove blagovne znam-
ke, kot so BMW, Mercedes 
Benz, Volvo, Rolls Royce, Jagu-
ar, Land Rover, Renault idr.,« 
razloži Erenda. Po njegovih 
besedah so si pred dvema leto-
ma zastavili vizijo Ustvarjamo 
mobilnost prihodnosti, z ude-
janjanjem katere se že uspeš-
no dokazujejo v sklopu enega 
najmočnejših trendov v avto-
mobilski industriji – elektrifi-
kacije vozil.

Razširili tovarno v Šentlenartu 
in zgradili novo v Brezini

V preteklih letih so v podje-
tju TPV Automotive na osnovi 
izkazanega znanja, inovativ-
nosti in dolgoletnega dobre-
ga dela uspeli pridobiti posle 
zgodovinskih razsežnosti pri 
kar dveh pomembnih proi-
zvajalcih vozil – BMW in Vol-
vo Cars. Da bi te posle lahko 
izvedli, so morali najprej ob-
čutno povečati svoje proizvo-
dne kapacitete, poudari Eren-
da. »V ta namen smo razširili 
našo obstoječo tovarno v Šen-
tlenartu, ki smo ji pripojili pro-
store bivšega soseda Vino Bre-
žice in jih ustrezno obnovili. Tu 
od lanske jeseni že teče serij-
ska proizvodnja nosilcev za 
baterije za kupca Volvo Cars. 
Gre za izjemno pomemben 
produkt, ki bo vgrajen v prvo 
popolnoma električno vozilo 
tega proizvajalca – model Vol-
vo XC40 Recharge. Volvo Cars, 
ki že tako slovi po svoji preda-
nosti varnosti, zatrjuje, da bo 
to najvarnejše vozilo vseh ča-
sov,« izpostavi in nadaljuje: 

»V IPC Brezina pa smo v pre-
teklem letu zgradili povsem 
novo tovarno, prav tako zasno-
vano po načelih pametne to-
varne oz. industrije 4.0. V njej 
bomo proizvajali komponente 
iz visokotrdnostnega jekla za 
podvozja najsodobnejših vozil 
višjega cenovnega razreda. Vi-
sokoserijska proizvodnja bo tu 
stekla letošnjo jesen, do tedaj 
pa v tovarni poteka vrsta pred-
serijskih aktivnosti. V tovarni 
Brezina bomo razvili celovit 
tehnološki proces preobliko-
vanja in spajanja komponent 
ter na inovativen način inte-
grirali optimizirane proizvo-
dne tehnologije s sodobnimi 
vizualnoglasovnimi tehnolo-
gijami in tehnologijami ume-
tne inteligence.«

Sodelovanje z lokalnim 
okoljem

V avtomobilski industriji so 

vse večje zahteve po tem, da so 
vozila čim lažja, saj tako za svo-
je delovanje potrebujejo manj 
energije. Seveda pa je pri tem 
pomembno, da kljub zmanj-
šanju teže ohranijo ali celo iz-
boljšajo vse svoje varnostne in 
funkcionalne karakteristike. 
In ravno na tem »lightweight« 
področju je TPV Automotive 
eden največjih specialistov, za-
trjuje direktor podjetja, ki brez 
lažne skromnosti poudarja, da 
dejstvo, da slovensko podjetje 
v tekmi na globalnem podro-
čju pri tako zahtevnih kupcih 
pridobiva tako pomembne ra-

zvojne posle, gotovo ni naklju-
čje. »Že od samega začetka se 
zavedamo, da je za uspeh na 
mednarodnem področju ključ-
no lastno znanje in inovativno-
st, zato to sistematično razvi-
jamo in spodbujamo na vseh 
področjih že vrsto let. Naše 
rešitve temeljijo na izjemno 
dobrem teoretičnem znanju 
pa tudi na dolgoletnih prak-
tičnih izkušnjah. Vse to se kot 
prednost odraža tudi na ka-
kovostni, logistični in cenov-
ni ravni. Potrditev vseh teh 
prednosti nam partnerji tudi 
odprto priznajo in nam zau-
pajo vedno nove projekte,« 
pravi Erenda, ki tudi navaja, 
da je podjetje že ves čas svo-
jega obstoja tesno vpeto v so-
delovanje z lokalnim okoljem. 
Že vrsto let sodelujejo z RRA 
Posavje pri izboru štipendis-
tov in sofinanciranju štipendij 
ter Šolskim centrom Krško-
Sevnica, saj dijakom omogo-
čajo izvedbo obveznih šolskih 
praks in vajeništva. Družbe-
no odgovornost po njegovem 
štejejo za svojo moralno zave-
zo, ki jo udejanjajo s podporo 
športnim, kulturnim, huma-
nitarnim, izobraževalnim in 
drugim projektom. Sodelav-
cem zagotavljajo varno delov-
no okolje in nenehno vlagajo v 

njihov strokovni razvoj. Traj-
nostni razvoj je ena njihovih 
prioritet, saj »z najrazličnejši-
mi ukrepi za učinkovito rabo 
energije zmanjšujemo porabo 
električne energije in si priza-
devamo za stalno zmanjševa-
nje emisij v okolje. Da nam to 
uspeva, dokazuje tudi certifi-
kat za ravnanje z okoljem, ka-
terega veljavnost vsako leto 
uspešno obnavljamo, naša 
prizadevanja na tem področju 
je letos prepoznala tudi jav-
na agencija SPIRIT Slovenia in 
nas uvrstila med ambasadorje 
’zelenega, ustvarjalnega in pa-
metnega’ gospodarstva Slove-
nije.«

Erenda ob koncu še pove, da so 
v preteklem mesecu v IPC Bre-
zina že preselili celoten razvoj-
noprodajni sektor, jeseni pa 
je predvidena selitev še vseh 
preostalih podpornih služb, 
vključno z vodstvom podje-
tja. Temu bo sledila tudi njiho-
va kadrovska strategija. Poleg 
proizvodnih delavcev bodo za-
poslovali tudi strokovni kader. 
Trenutno že razpisujejo prosta 
delovna mesta za krepitev ra-
zvojne ekipe in področja logi-
stike.

 Rok Retelj

BREZINA, ŠENTLENART – V podjetju TPV Automotive, ki je s svojimi tovarnami v Posavju prisotno v Šentlenartu in od lanskega leta tudi v IPC Brezina, so se v zad-
njih letih prebili v sam svetovni vrh razvojnih dobaviteljev v avtomobilski industriji. V razširjeni tovarni v Šentlenartu od lanske jeseni že teče serijska proizvo-
dnja nosilcev za baterije za kupca Volvo Cars, v tovarni v Brezini pa poteka vrsta predserijskih aktivnosti, kajti v letošnji jeseni bo tu stekla visokoserijska proiz-
vodnja komponent iz visokotrdnostnega jekla za podvozja najsodobnejših vozil višjega cenovnega razreda.

V novi tovarni podjetja TPV Automotive v IPC Brezina že 
potekajo predserijske aktivnosti pred jesenskim zagonom 
visokoserijske proizvodnje komponent iz visokotrdnostnega 
jekla za podvozja najsodobnejših vozil.

Direktor podjetja TPV 
Automotive dr. Ivan Erenda 
(foto: arhiv podjetja)

POSAVJE – 20. aprila je pote-
kala 6. redna seja upravne-
ga odbora LAS Posavje, na 
kateri so med drugim potr-
dili razpisno dokumentacijo 
za 4. javni poziv LAS Posavje 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj in razpravljali 
o novem programskem ob-
dobju 2021–2027. 

»Potencialne prijavitelje pro-
jektov za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja 
(SLR) na območju LAS Posavje 
obveščamo, da bo Regionalna 
razvojna agencija Posavje, kot 
vodilni partner LAS Posavje, 
predvidoma v maju objavila 4. 
javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev SLR na ob-
močju LAS Posavje v letu 2021 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj (ESRR),« so sporoči-
li po seji iz RRA Posavje. Obja-
va javnega poziva je pogojena 
s prejemom odločbe Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano o potrditvi spre-
membe SLR LAS Posavje, do-
datno pa tudi s potrditvijo raz-
pisne dokumentacije s strani 

Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. V okviru 
javnega razpisa je predvideno 
sofinanciranje projektov v vi-
šini 293.865,97 evra. Črpanje 
sredstev bo možno iz naslo-
va dveh ukrepov: Podjetniške 
ideje za nova delovna mes-
ta in Izboljšanje stanja oko-
lja, kar pomeni, da morajo biti 
temu prilagojene tudi vsebi-
ne projektov. Prijavitelji bodo 
lahko pravne osebe javnega in 
zasebnega prava, nevladne or-
ganizacije in fizične osebe (sa-
mostojni podjetniki), ki imajo 
stalno bivališče oziroma delu-
jejo na območju občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško, Radeče in Sev-
nica. Rok za oddajo prijav bo 

predvidoma 22. 6. 2021, raz-
pisna dokumentacija pa bo do-
segljiva na spletni strani LAS 
Posavje.

Ker se bodo v povezavi z iz-
polnjevanjem vloge za prijavo 
projekta na javni poziv pora-
jala številna vprašanja, vabi-
jo, da se dogovorite za sveto-
vanje in pomoč pri pripravi 
vloge. Dodatne informacije so 
na voljo na telefonskih števil-
kah 07 488 10 52 in 07 488 
10 40, na elektronski pošti 
las.posavje@rraposavje.si ali 
osebno po predhodnem dogo-
voru na sedežu Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje, CKŽ 2, 
8270 Krško. 
 P. P./vir: RRA Posavje

Še v maju razpis za nova sredstva

S 6. redne seje upravnega odbora LAS Posavje
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Za vas smo pripravili tehnične napotke, kako pripraviti 
priključek na kanalizacijsko omrežje. V pomoč bo vsem, 
ki gradite ali pa se v prihodnje nameravate priključiti na 
kanalizacijo. 

Zaželeno je, da je od priključnega mesta, kjer je revizijski 
jašek, proti izvoru komunalne odpadne vode (hiše) pot 
odpadne vode čim krajša in brez zavojev. Ker pa se v veči
ni primerov temu ne moremo izogniti, je priporočljivo na 
vsakem zavoju, ki naj bo izveden iz 33o ali 45o kolen, izvesti 
tudi revizijski jašek, saj je v primeru zamašitve dostop veli

ko lažji. Priključek naj bo izveden v padcu od 1 do 3 % (1−3 
cm/meter). Včasih v kanalizacijo vdrejo tudi druge odpa
dne vode in lahko zalijejo hišne priključke. Da bi prepre
čili vdor vode v svoje prostore, je priporočljiva vgradnja 
protipovratne lopute, ki obvaruje pred poplavo. Spodnji 
skici prikazujeta pravilno (zeleno) in nepravilno (rdeče) iz
veden hišni priključek.

Uporabniki, ki imajo še vedno prekatne pretočne grezni-
ce, se na nas obrnejo z vprašanjem, kako naj bodo spelja
ne odtočne cevi v samih prekatih. Po izkušnjah, ki smo jih dobili na terenu, je najpogostejša in obenem najučinkovi

tejša vrsta napeljave takšna: 

• Cev vtoka greznice 1 in teme 
cevi iztoka greznice 1 naj bosta na 
višinski razliki najmanj 5 cm (mod
ro). Če je višinske razlike manj, pa 
priporočamo izgradnjo cevovoda 
tako, kot je v greznici 2 in 3 (zele
no).
• Vertikalne cevi naj bodo dolži
ne 40 do 50 cm – odvisno od glo
bine greznice.

Izvedba hišnega priključka 
na javno kanalizacijo
Komunala Brežice je v letu 2019 sprejela Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa tako pravila 
za projektiranje kanalizacij in čistilnih naprav kot tudi tehnično pravilno izvedbo priključitve stavb na kanalizacijsko omrežje. 

naročena objava

Razvojni svet je organ odloča-
nja kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija, v katero se za izva-
janje kohezijske politike EU in 
opravljanje drugih skupnih na-
log, povezanih z razvojem, po-
vezuje osem razvojnih regij: 
Pomurska, Podravska, Koro-
ška, Savinjska, Zasavska, Posa-
vska, Jugovzhodna Slovenija in 
Primorskonotranjska. Vsaka 
v kohezijsko regijo vključena 
razvojna regija ima v Razvoj-
nem svetu pet predstavnikov 
(posavski predstavniki so žu-
pani Ivan Molan, mag. Miran 
Stanko, Srečko Ocvirk in Lad-
ko Petretič ter Danijel Levi-
čar kot predstavnik gospodar-
stva). Razvojni svet kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija ima 
tako skupaj 40 članov in ena-
ko število nadomestnih članov. 

Z letom 2021 se začenja novo 
programsko obdobje evropske 
kohezijske politike, ki je veza-
no na izvajanje 7letnega pro-
računa EU, do leta 2027 in tudi 
mandat sveta je vezan na pro-
gramsko obdobje. Zato se v za-
četku obdobja konstituira nov 
Razvojni svet in izvoli izmed 
članov predsednika za nemo-
teno izvajanje svojih nalog. Za 
predsedniško mesto sta kan-
didirala dosedanji predsednik 
'vzhodnega' Razvojnega sve-
ta dr. Ivan Žagar, župan obči-

ne Slovenska Bistrica, in mari-
borski župan Saša Arsenovič, 
več glasov pa je prejel slednji 
in prevzel vodenje seje, do tak-
rat jo je namreč vodil najstarej-
ši član Razvojnega sveta, krški 
župan Stanko. Naloge novega 
sveta bodo vezane predvsem 
na uspešen zaključek projek-
tov mehanizma dogovorov za 
razvoj regij ter programiranja 
programskih in izvedbenih do-
kumentov kohezijske politike. 
Vse predvidene obveznosti so 
člani potrdili s sprejetjem pro-
grama dela za leto 2021.

Počivalšek: Dogovor za razvoj 
regij daje rezultate

Seje se je udeležil tudi minister 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek. 
Kot je dejal, z veseljem ugota-
vlja, da je bilo v kohezijski regi-
ji Vzhodna Slovenija do sedaj v 
okviru mehanizma dogovorov 
za razvoj regij na prednosti osi 
3.1, ki je v pristojnosti MGRT, 
izdanih 45 odločitev o podpori 
od skupaj 59 projektov v pod-
pisanih dogovorih. Vrednost 
EUsofinanciranja za podprte 
projekte znaša 37 mio evrov, 
za vseh 59 projektov pa 57 mio 
evrov. Celotna razpoložljiva 
sredstva projektov za Vzhod-
no Slovenijo znašajo več kot 
328,3 mio evrov. »Verjamem, 

da je regionalni razvoj na teme-
lju dogovorov za razvoj regij v 
preteklosti dal rezultate, ki so 
prispevali k bolj skladnemu re-
gionalnemu razvoju, zato se ve-
selim prihodnjega obdobja, ko 
bomo imeli za obe kohezijski 
regiji na razpolago iz različnih 
virov kar precej sredstev – iz 
EU sklada za regionalni razvoj 
1,5 milijarde evrov, iz evrop-
skega socialnega sklada pa ne-
kaj manj kot 500 mio evrov,« je 
dejal minister. Razvojni razko-
rak med vzhodno in zahodno 
Slovenijo je sicer še vedno velik 
in ravno zato sta vzpostavljeni 
dve kohezijski regiji, v pripra-
vi je tudi zakonodaja za doda-
tne vzpodbude obmejnim pro-
blemskim območjem, pa tudi 

dopolnitve zakona, s katerimi 
želijo spodbuditi investitorje k 
investicijam na teh območjih.

Pričakovanja posavskih 
županov

Župan Občine Krško mag. 
Miran Stanko: V Dogovoru za 
razvoj regij so prednostne osi 
že začrtane. Nekega vpliva ni-
mamo, s čimer seveda ne mo-
remo biti zadovoljni. Osnovni 
infrastrukturni projekti občin 
še vedno niso v celoti izvedeni 
in želimo si EUsredstev na tem 
področju. Pri tem imajo največ 
težav manjše občine, kot sta Bi-
strica ob Sotli in Radeče, ki sta 
v prejšnji perspektivi zaradi 
omejitev pri nekaterih projek-

tih izpadli, kot je npr. izgradnja 
komunalne infrastrukture, pri 
čemer aglomeracije do 2000 
PE sploh niso bile v igri za čr-
panje sredstev. Želimo si manj 
birokracije in bolj realnega pri-
stopa glede potreb občin. Sode-
lovanje občin je nujno in pred-
pogoj, saj EU spodbuja in daje 
prednost skupnim regijskim 
projektom. Izkušnje v Posavju 
pri tem že imamo in prepričan 
sem, da bomo tudi v prihodnje 
realizirali skupne projekte.

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan: V novem program-
skem obdobju 2021–2027 bi 
morala biti še vedno v ospred-
ju izgradnja infrastrukture, 
predvsem take, ki prinaša do-
dano vrednost in nova delovna 
mesta. To so sredstva za opre-
mljanje industrijskih con in 
turističnih objektov, med temi 
tudi kajakaški, vodni centri. Po-
tem podpora gospodarstvu pri 
proizvodih, ki prinašajo izbolj-
šane tehnologije in višjo doda-
no vrednost, in seveda projekti, 
ki so namenjeni višji kakovosti 
življenja – posodobitev bolni-
šnic, zdravstvenih domov, so-
cialnih servisov za oskrbo sta-
rejših, tudi infrastrukture za 
izobraževanje … Kot že do se-
daj bo ključno sodelovanje 
med občinami. Znotraj naše 
posavske razvojne regije smo 

najlažje osmislili skupne pro-
jekte in jih tudi uspešno izved-
li. Posavje je na ravni države 
primer dobre prakse pri pove-
zovanju in sodelovanju za sku-
pen uspeh.

Župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk: V občini Sevnica je še 
precej potreb po ureditvi infra-
strukture, predvsem okoljske, 
z zagotovitvijo sredstev za po-
večanje odpornosti na klimat-
ske spremembe. Gre za pro-
jekte izgradnje vodooskrbne 
mreže ter za izgradnjo infra-
strukture odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda. Potrebe so 
po ureditvi prometa z integra-
cijo različnih prometnih oblik 
v luči trajnostne naravnanosti. 
Pričakujemo projekte v sklopu 
posodobitve Železniške posta-
je Sevnica, sredstva za gradnjo 
mostu Log in za izgradnjo kole-
sarskih stez. Med prioritetami 
je tudi skrb za družbeno infra-
strukturo, še posebej za najra-
nljivejšo populacijo, za otroke 
in starejše. Trudili se bomo za 
pridobitev sredstev za razvoj 
in opremljanje poslovnih con, 
spodbujanje tehnološkega na-
predka, urejanje turistične in 
športne infrastrukture … Kot 
doslej je naša želja povezova-
nje in sodelovanje s posavski-
mi občinami.
 Peter Pavlovič

Vzhodnoslovenski regiji bo na voljo 328 milijonov
KRŠKO – Občinska sejna dvorana je bila 5. maja prizorišče ustanovne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021–
2027. Na seji, ki je bila bolj proceduralne narave, se je zbralo 37 od 40 članov omenjenega razvojnega sveta, med njimi številni znani slovenski župani, za predse-
dnika pa so izvolili mariborskega župana Sašo Arsenoviča.

Zbrani na ustanovni seji v Krškem, desno spredaj predstavniki 
regije Posavje
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PROIZVODNJA – APRIL 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1* TG - - 353 - 10 - 1 -

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

PB 3* TG - - 371 - 35 - 2 -

PB 4* ZP 0 - 201 - 7 - 2 -

PB 6** TG <1 - 36 - 4 - 2 -

PB 6 ZP <1 - 34 50 3 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB6
995.807 25 20

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Kljub epidemičnim razmeram
v NEK uspešno končali remont 
KRŠKO – Nuklearna elektrarna Krško je bila v sredo, 5. 
maja, zjutraj ponovno vključena v elektroenergetski sis-
tem, po preverjanjih na nizki moči pa so postopoma zvi-
ševali moč elektrarne. 

Med rednim remontom, ki se je začel 1. aprila, so s strokovnim 
in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načr-
tovanem obsegu kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, 
ki so otežile dobavo blaga in storitev, opravili več kot 40.000 
aktivnosti, so sporočili iz elektrarne. »V sredici reaktorja smo 
56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako za-
gotovili vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega 
remonta, ki bo jeseni 2022. Opravili smo načrtovana vzdrže-
valna dela, preverili celovitost materialov opreme in struktur 
ter izvedli več sto nadzornih testiranj, ki so potrdila ustreznost 
delovanja komponent in sistemov. Med 13 večjimi izvedenimi 
tehnološkimi posodobitvami je glavnina del projektov tretje 
faze Programa nadgradnje varnosti. Preizkušeni in na obstoje-
če sisteme elektrarne so bili med drugim priključeni nov neod-
visni sistem za hlajenje sredice in zadrževalnega hrama, alter-
nativni sistemi za varnostno vbrizgavanje, alternativni sistem 
za polnjenje uparjalnikov in električno napajanje nove, pose-
bej utrjene varnostne zgradbe,« so strnili opravljena dela med 
remontom. Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS 
za jedrsko varnost, spremljale pa so jih tudi pooblaščene orga-
nizacije. Zaščitni in omejitveni ukrepi, povezani z epidemijo, 
so delovnim procesom dodali novo zahtevnost, so še pouda-
rili v NEK: »Čeprav je bilo dnevno v elektrarni hkrati več kot 
1500 delavcev, smo zadovoljni, da smo uspeli v celoti končati 
načrtovana obsežna in zahtevna dela ter zagotoviti varno de-
lovno okolje. Sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi or-
ganizacijami, izvajalci del ter zdravstvenimi ustanovami je bilo 
na visoki ravni.«  P. P./vir: NEK

BRESTANICA – V Termoelektrarna Brestanica (TEB) so v okvi-
ru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) 
v sklopu remonta 29. aprila uspešno izvedli testiranje plinskih 
agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem 
dela lastne rabe jedrske elektrarne. Ob tem sta bila v TEB akti-
virana plinska agregata PB6 in PB2, ki sta po 16 minutah od zah-
teve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energi-
je v vzpostavljen energetski otok TEB – NEK. Test je bil izveden 
znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje 
plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izve-
dene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po 
protokolu testa. Test se je izvajal v skladu z navodili in postopki 
otočnega obratovanja TEB za pokrivanje nujne lastne rabe NEK. 
S tem testom je TEB ponovno potrdila svojo vlogo pri zagota-
vljanju jedrske varnosti in dokazala, da lahko Nuklearni elek-
trarni Krško zanesljivo in nemoteno zagotavlja napajanje nuj-
ne lastne rabe. Vir: TEB 

Uspešno zagnali plinske agregate

VELIKO MRAŠEVO – Sredi aprila je tradicionalna čistilna ak-
cija potekala tudi v KS Podbočje, vsako leto pa se ji pridruži-
jo tudi v Velikem Mraševem. Skupina članov ŠRD Veliko Mra-
ševo se je lotila čiščenja nabrežin reke Krke, kjer se še vedno 
najdejo najrazličnejši, tudi večji kosovni odpadki, akciji pa 
se je tudi letos pridružila skupina družin vključno z otroki 
(na fotografiji), ki je znova očistila nekajkilometrski ob cestni 
pas od vasi proti Cerkljam ob Krki, kjer mimovozeči še ved-
no odmetavajo različne stvari, od pločevink in plastenk do 
zaščitnih mask in plenic. Naravo so tako vsi skupaj 'olajša-
li' za zvrhan velik zabojnik odpadkov, ki ga je odpeljalo pod-
jetje Kostak. P. P.

»Odziv krajank in krajanov, 
članic in članov sveta krajevne 
skupnosti, učenk in učencev 
ter učiteljic in učiteljev osnov-
ne šole ter društev v krajevni 
skupnosti je bil dober. Ob upo-
števanju ukrepov za zajezitev 
epidemije smo počistili obce-
stne brežine na sedemnajstih 
relacijah, pohodne poti in spo-
minska obeležja. Smeti, ki smo 
jih pobrali, je bilo malenkost 
več kot pretekla leta. Ob tem 
zaskrbljeno ugotavljamo, da 
je ob zelo prometnih cestah v 
času epidemije odvrženih nep-
rimerljivo več smeti – pločevin-
ke, steklenice alkoholnih pijač, 
cigaretne škatlice, razna em-
balaža, zaščitne maske itd. – 
vse to konča v obcestnih jar-
kih. Sprašujemo se, kje je vest 
ljudi, ki te odpadke brezbrižno 
odvržejo iz avtomobila ali s ko-
lesa! Očitno nekateri res živijo 
v drugem svetu in samo želi-
mo si lahko, da tako ne vzgaja-
jo tudi svojih otrok. Dve društvi 
sta tudi poročali o divjih odla-

Kje je vest ljudi, ki odpadke 
brezbrižno odvržejo v naravo!
ŠENTJANŽ – V tednu od 10. do 18. aprila je v KS Šentjanž potekala čistilna akcija, ki jo je, kot običajno, orga-
niziralo in koordiniralo tamkajšnje turistično društvo. Udeleženke in udeleženci čistilne akcije so po zak-
ljučenem delu oddali 60 vreč smeti s prostornino 110 litrov. 

gališčih ob poteh; nekdo pa je 
opazil celo navoz salonitne kri-
tine v gozdu ob poti, čeprav je 
bil po ujmi s točo odvoz tega 
nevarnega odpadka urejen, za 
vse zamudnike pa se bo mož-
nost odvoza ponovila. Spom-
nila bi, da lahko vsako gospo-
dinjstvo brezplačno enkrat 
letno na Komunali Sevnica na-
roči kontejner in na ta način 
poskrbi za odvoz kosovnega 
odpada, tako da za odvažanje 
odpadkov v gozd ter njihovo 
odlaganje v razna brezna ni 
nikakršnega izgovora,« je spo-
ročila predsednica TD Šentjanž 

Petra Majcen ter se še zahvali-
la Komunali Sevnica, ki je pri-
peljala kontejner in ga pusti-
la na razpolago kar cel teden. 
»Tako smo lahko pobrane sme-
ti pripeljala na skupno mesto k 
šoli v Šentjanžu. Hvala tudi Tu-
ristični zvezi občine Sevnica, ki 
je priskrbela vreče. Lete smo 

razdelili vsem 129 osebam, ki 
so se udeležile čistilne akci-
je. V čistilni akciji gre seveda 
glavna zahvala vsem sodelujo-
čim. Hvala, ker ste in ker vam 
je mar!« je zaključila Majcnova. 

 Smilja Radi, 
 foto: Petra Majcen

Del udeležencev čistilne akcije v KS Šentjanž
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229,99  €

314,89 €

679,90  €
ŽAR PLINSKI CHEF, 
CADAC
barva: črna /kremasto siva 

ŽAR  ELEKTRIČNI Q1400 
 WEBER
barva: temno siv

ČAS JE ZA PIKNIK IN POLETNO

OSVEŽITEV  NA VAŠI TERASI

TEHNIČNO PRODAJNI CENTER  KRŠKO
Odprto: Ponedeljek - Sobota: 7.00 - 20.00

SPLETNA TRGOVINA
www.inpos.eu

DODATKI ZA ŽAR

ŽAR PLINSKI SPIRIT II
E-310 GBS, WEBER

Največja izbira novih in rabljenih vozil v Posavju

Verjetno tudi vi vsakih nekaj let izbirate novo vozilo zase ali za 
svojo družino. V salonih novih vozil v starem krškem jedru izbira
te med široko paleto osebnih pa tudi gospodarskih vozil za vse 
okuse in vse potrebe. To pomlad so ponudbo novih vozil še raz
širili, saj so postali pooblaščeni prodajalec (in serviser) za vozi
la Peugeot. »S tem je v Avtoline ponudba novih vozil največja v 
Posavju, za stranke pa tudi zelo praktična, saj na istem dvorišču 
izbirate med novimi vozili treh zelo priljubljenih znamk na slo
venskem trgu – Škoda, Citroën in Peugeot,« pravi Slavko Hot-
ko, direktor Avtoline.

V primeru, da raje izbirate med dobro vzdrževanimi rabljenimi 
vozili, v centru rabljenih vozil v Žadovinku gotovo najdete pra
vi avto zase. Damijan Božič, vodja prodaje rabljenih vozil, pravi: 

»Prednost rabljenega vozila je večja izbira, nižja cena in manjša 
izguba vrednosti. Vsak rabljen avto je znanega izvora, s servisno 
zgodovino, iz katere so razvidna vsa izvedena popravila in vzdrže
valna dela. Ob dobavi so vozila preverjena na servisu, narejen 
imajo tehnični pregled, so temeljito očiščena, imajo urejeno do
kumentacijo in poravnane dajatve. V primeru, ko imate povsem 
specifične želje, pa avto pripeljemo iz uvoza tudi po naročilu.« 
Božič dodaja: »Vemo, da je izbira rabljenega vozila lahko stresna 
in negotova. Zato smo tu tudi potem, ko se z izbranim avtom že 
odpeljete – z garancijo in podpornim servisom zmanjšamo tve
ganje za nevšečnosti na minimum.«

Tehnični pregledi z najdaljšo tradicijo v Posavju

Vsako leto je treba podaljšati registracijo svojega avtomobila, ob 
določenih intervalih pa opraviti še tehnični pregled. V mesecu 
aprilu je minilo prvo leto, odkar so se tehnični pregledi Avtoline 
preselili v Žadovinek, v novo zgrajen objekt poleg samopostrež
ne avtopralnice, na odlično lokacijo ob novi obvoznici. Davorin 
Naglič, vodja tehničnih pregledov Avtoline, razloži: »Storitve na 
novi lokaciji smo dopolnili, tako da sedaj stranke lahko opravite 
tehnične preglede vseh vrst vozil – poleg osebnih, motornih vozil 
in traktorjev pregledamo tudi tovorna vozila in priklopnike vseh 
kategorij ter avtobuse. Stranke na enem mestu opravite registra
cijo, zavarovanje, preverjanje skladnosti (homologacije) uvoza ra
bljenih avtomobilov in posamičnih predelav vozil ter preglede in 
popravilo tahografov«.

Svoj avto zaupajte strokovnjakom  
pooblaščenega servisa 

Zelo pomembno je, da svoj avto redno vzdržujete, odgovorni vo

zniki pa pomembno izbirate, komu jih zaupate. Avtoline je po
oblaščeni serviser za vozila znamk Škoda, Citroën in Peugeot, z 
enako mero strokovnosti pa poskrbijo za avtomobile vseh znamk. 
»Pooblaščeni servis voznikom zagotavlja vrhunsko storitev, saj za
posleni z rednimi izobraževanji sledimo novostim, diagnostična 
in programska oprema ter orodja pa so natančno predpisana s 
strani uvoznika in se redno dopolnjujeta,« pravi Andrej Zupan-
čič, vodja servisa Avtoline.

Tudi na servisu je izje
mno pomemben zau
panja vreden odnos s 
strankami, ves čas od 
sprejema vozila do od
daje. »Vozniki se na nas 
pogosto obrnejo, ko se 
jim na cesti ali v vozilu 
zgodi nevšečnost ali 
okvara. Z razumeva
njem jim prisluhnemo, 
odpravimo težavo ali 

napako in jim svetujemo, kako za vozilo skrbijo v prihodnje. Po
sebno pozornost namenjamo reševanju težav pri nesrečah in po
škodbah, pri čemer opravimo cenitev, sodelujemo z zavarovalni
cami, na vozilu pa izvedemo vsa mehanična, kleparska in ličarska 
dela. Stranke vedo, da je njihov avto v dobrih rokah, so zadovolj
ne in se k nam tudi vračajo.« razloži Andrej Zupančič, vodja servisa. 

»Samopostrežne avtopralnice v osmih slovenskih krajih, v katerih 
svoj avto operete najbolj enostavno, dopolnijo naš namen – voz
nikom ponuditi vse storitve za popolno vzdrževanje avtomobila 
na enem mestu. V Avtoline klubu pa za piko na i vozniki pridobi
jo ugodnosti pri nakupu, servisu, registraciji in pranju vozil,« za
ključi Hotko.  J. Ž., www.avtoline.si

Kako popolno poskrbeti za svoj avto?
Ste veliko na cesti, zato se med vožnjo radi počutite varno in udobno? Pa veste, kam se obrniti, ko izbirate nov avto, kam, ko je treba podaljšati registracijo ali opravi-
ti redni servis, in kje poiskati pomoč, ko se pojavijo težave? Avtoline je edina avto hiša v tem delu Slovenije, ki vam omogoča, da na enem mestu izberete avto in po-
polno poskrbite zanj – s široko ponudbo storitev po meri sodobnih voznikov. 

Poleg novih vozil Škoda in Citroën v Avtoline  
lahko izbirate tudi vozila Peugeot. 

Zadovoljstvo strank je na servisu 
najpomembnejše.
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BREŽICE – Komunala Brežice je prevzela vlogo vodilnega 
partnerja v projektu Tujerodke, v katerem sodelujeta še Ko-
munala Sevnica in Posavski muzej Brežice. Njegov namen 
bo izvajati ukrepe proti razraščanju tujerodnih invazivnih 
rastlin in ozaveščati prebivalce o pravilnem ravnanju s tu-
jerodkami.

»Potreba po ohranjanju naravnega okolja in biotske raznovrstno-
sti Posavja postaja vse večja, saj se zavedamo, da v naše okolje 
vdira vse preveč tujerodk. Slednje našim rastlinam izpodrivajo 
normalen razvoj in uničujejo naravno okolje za normalno vege-
tacijo,« je poudarila mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komu-
nale Brežice. Omenjeni projekt je sofinanciran s pomočjo Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v 
podeželje, celotna vrednost znaša slabih 200 tisoč evrov. »S pro-
jektom bomo usposobili enega zaposlenega za izvajanje ukre-
pov proti razraščanju tujerodk, za njihovo identifikacijo na na-
šem območju in osebo tudi usposobili za upravljanje s strojem 
na paro, ki na ekološki način poskrbi za zatiranje tujerodnih in-
vazivnih rastlin. Ob tem bomo tudi prebivalce ozavestili o pro-
blemu prehitrega razraščanja invazivnih rastlin in jih s pomočjo 
organiziranih delavnic poučili o pravilnem ravnanju s tujerod-
kami ter kako jih prepoznati in na ekološki način odstraniti,« je 
še izpostavila Novoselčeva in dodala, da bodo za ozaveščenost 
otrok izdelali igralne karte, s katerimi se bodo skozi igro pouči-
li, katere so invazivne rastline v njihovi okolici, kakšne so njiho-
ve značilnosti in kako pridejo v njihovo okolje. Poleg ekološke-
ga zatiranja tujerodnih rastlin s strojem za zatiranje pleveli na 
paro bodo tujerodke odstranjevali tudi strojno, in sicer s košnjo 
in drobljenjem zelenega dela. V ta namen bodo nabavili traktor 
in drobilec vej. »Z drobljenjem bomo pridobili lesne sekance, s 
katerimi bomo rastline prekrili in s tem preprečili dotok svetlo-
be kalicam in posledično fotosintezno aktivnost. Z rednim po-
navljanjem postopka bomo izčrpali semensko banko in vegeta-
tivne poganjke, kar bo rastlinam preprečilo razmnoževanje in 
širjenje. S tem bomo dolgoročno in trajno poskrbeli za učinko-
vito zatiranje in pojav tujerodk v našem okolju,« je zaključila di-
rektorica brežiške Komunale. 
 R. R./vir: Komunala Brežice 

S projektom nad tujerodke

www.PosavskiObzornik.si

SROMLJE – Tamkajšnje turistično društvo je 26. aprila 
organiziralo tradicionalno čistilno akcijo. Tudi tokrat so 
krajani različnih starosti čistili po vseh šestih vaseh v KS 
Sromlje – Sromljah, Silovcu, Curnovcu, Zgornji Pohanci, 
Oklukovi Gori in Volčjem. 25 udeležencev čistilne akcije se je 
razdelilo v šest manjših skupin, napolnjene vreče z odpadki 
so nato prinesli na zbirno mesto na avtobusni postaji na 
Sromljah, od koder jih je v dogovoru z brežiško Komunalo ta 
tudi odpeljala. Odkrili in odstranili so tudi črno odlagališče 
na območju Curnovca, kjer je bilo potrebnih kar nekaj močnih 
rok. Vir: TD Sromlje
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Vzrokov za nastanek multiple 
skleroze (MS), bolezni, ki pri-
zadene osrednji živčni sis-
tem in lahko človeku čez noč 
spremeni življenje, kljub teh-
nološkemu napredku in razi-
skavam medicina in znanost 
še nista odkrili. Vedo pa, da je 
to kronična vnetna avtoimun-
ska in tudi degenerativna bole-
zen, za katero zbolevajo osebe 
med 20. in 40. letom staros-
ti, pogosteje ženske kot moš-
ki. »Razmerje med spoloma je 
pri MS približno 3:1. Bolezen 
sicer ne velja za žensko bole-
zen, pri nekaterih oblikah bo-
lezni (primarno napredujoča 
MS) je namreč razmerje med 
spoloma enako,« je pojasnil 
predstojnik kliničnega oddel-
ka za bolezni živčevja UKC Lju-
bljana dr. Uroš Rot. 

Čimprejšnje ukrepanje 

Za MS pravijo, da je bole-
zen mnogih obrazov, začetne 
simptome, kot so utrujenost, 
nejasen ali dvojni vid, motnja 
koordinacije, blago mravljin-
čenje, pa zlahka spregledamo 
tudi zato, ker lahko ti znaki v 
tednu ali dveh izzvenijo. »Prvi 
simptomi se ponavadi prika-
žejo kot vnetje različnih de-
lov živčevja, najbolj pogosto 
hrbtenjače, kar se odraža kot 
mravljinčenje, občutek okle-

Tisočeri obrazi multiple skleroze
Multipla skleroza je lahko zahrbtna bolezen, ki prizadene številne dele telesa in postopoma povzroči resno invalidnost. Po podatkih Mednarodne federacije za 
multiplo sklerozo na svetu za to nevroimunsko boleznijo boleha okoli 3 milijone ljudi, pri nas pa med 3000 in 3500 ljudi. 

pa, krčev, šibkosti, pogosto 
odvajanje vode ali pa vidne-
ga živca ter posledično izgu-
ba ostrine vida na enem oče-
su, bolečina pri premikanju 
zrkel,« razlaga Rot. Lahko pri-
de tudi do vnetja možganske-
ga debla ali malih možganov, 
kar povzroča videnje dvojne 
slike, motnjo govora, nestabil-
nost pri hoji, motnje koordi-
nacije, našteva zdravnik spe-
cialist. Ob pojavu omenjenih 
simptomov bo osebni zdrav-
nik pri sumu na MS osebo na-
potil k nevrologu, ki bo opravil 
dodatno diagnostiko za potr-
ditev diagnoze kot MR glave 
in pregled cerebrospinalnega 
likvorja. Z dostopno tehnolo-
gijo namreč zgodnja diagno-
za MS ni zelo velik problem, je 
pa čimprejšnje odkritje more-
bitne bolezni pomembno, saj 
lahko MS namreč povzroči raz-
lične okvare živčevja, ki lahko 
v poznejših fazah vodijo v laž-
jo ali težjo invalidnost.

Kako hitro se odločiti za 
obisk zdravnika?

Anita Hočevar, predsednica 
Dolenjske podružnice Zdru-
ženja multiple skleroze Slove-
nije, o MS, preden je dobila di-
agnozo, ni vedela nič: »Prvo, 
na kar sem pomislila, je bil vo-
ziček. Zdaj pa vidim, da ni vse 

tako.« Kako hitro bi moral po-
sameznik, ki opazi nekatere 
simptome, obiskati zdravni-
ka? »Vsaka sprememba v tele-
su (zdravju) je najprej en velik 
vprašaj pri nas samih. Nekate-
ri se hitro odločijo in obiščejo 
zdravnika, drugi še malo poča-
kajo, če se bo stanje izboljša-
lo. Dokler diagnoza še ni pos-
tavljena, je toliko težje. Pred 
leti (sama imam diagnozo MS 
od leta 1998, prvi znaki so bili 
leta 1993) je trajalo kar nekaj 
časa, preden je bila diagnoza 
potrjena. Zdaj gre vse hitreje. 
Tudi zdravil je sedaj že več, kot 
takrat,« odgovarja Hočevarje-
va in doda, da »oboleli v veli-
ki večini prepoznamo 'zagone' 

(poslabšanje stanja) in se od-
ločimo, kdaj je treba obiskati 
zdravnika«. 

Zdravljenje je napredovalo

Hočevarjeva opaža tudi, da se 
danes v javnosti vse več go-
vori, ozavešča in piše o MS. 
»Nikdar ni preveč. Vedno so 
kakšne novosti, sploh na po-
dročju zdravljenja. Prav v ta 
namen je tudi vsako leto konec 
maja Teden MS,« pravi Hoče-
varjeva, Rot pa pojasnjuje, da 
MS »zagone (akutna poslabša-
nja) zdravimo z infuzijami kor-
tikosteroidov; z imunsko tera-
pijo, ki je v zadnjih desetletjih 
izredno napredovala, pa vpli-

vamo na potek bolezni (za-
gone, napredovanje prizade-
tosti, pojav novih sprememb 
na MR glave).« Pravi, da je pri 
zdravljenju MS z zagoni na vo-
ljo okoli 15 zdravil. »Zaradi ve-
likega nabora se trudimo najti 
optimalno zdravilo za posame-
znika z MS. V zadnjih dveh le-
tih smo dobili tudi zdravili, ki 
vplivata na potek primarno in 
sekundarno napredujoče MS,« 
pojasnjuje. Prav tako so na vo-
ljo zdravila za lajšanje simp-
tomov MS, kot so spastičnost, 
težave pri hoji, težave z odva-
janjem vode, utrudljivost. Do-
daja, da je nekatere simptome 
mogoče uspešno zdraviti, kot 
so simptomi prekomerno ak-

tivnega mehurja, »drugi pa so 
precej trdovratni za zdravlje-
nje, na primer motnje koordi-
nacije«.

Niste sami

Pomembno je tudi, da se ljud-
je, ki imajo MS, zavedajo, da 
niso sami. Obolele osebe se 
lahko včlanijo v Združenje MS 
Slovenije, ki ima 16 podružnic 
in pokriva celotno Slovenijo. 
»Cilj Združenja MS je pomaga-

ti obolelim na vseh področjih. 
Zelo pomembna je obnovitve-
na rehabilitacija, obiski čla-
nov, seminarji za mlajše obo-
lele, razna srečanja, asistenca 
na domu,« pravi Anita Hoče-
var, ki predseduje dolenjski 
podružnici, v katero je včlanje-
nih 156 invalidnih oseb z mul-
tiplo sklerozo s področja Bele 
krajine, Dolenjske in Posav-
ja. Za boljše počutje obolelih 
je po besedah Hočevarjeve iz-
redno pomembna redna fizič-
na in psihična aktivnost, »zato 
se zbiramo na skupinskih re-
kreacijah«. V okviru slednjih 
imajo v Posavju v Fitnes centru 
Arena Brežice jogo. Organizi-
rajo pa tudi družabnošportna 

srečanja, na katerih si člani iz-
menjavajo svoje izkušnje z bo-
leznijo, predavanja in pa tudi 
različne aktivnosti, kot so šah, 
pikado, streljanje z zračno pu-
ško, balinanje, in tudi izlete po 
Sloveniji.

Več informacij o multipli skle-
rozi si lahko preberete v knjiži-
ci Razumevanje multiple skle-
roze.

 Anita Volčanjšek

Pomembno je, da se ljudje, ki imajo multiplo sklerozo, 
zavedajo, da niso sami. (Foto: Canva, ThitareeSarmkasat)

Za boljše počutje obolelih je izredno pomembna 
redna fizična in psihična aktivnost.
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Franc Cerovšek, predsednik 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Smednik, v katerem v 
letošnjem letu obeležujejo 60 
let delovanja, je poudaril, da 
gre za izredno pomembno pri-
dobitev društva, s tem pa tudi 
GZ Krško: »Specialno gasilsko 
vozilo omogoča tako notranje 
napade, to je gašenje in reševa-
nje, kot zunanje napade z nu-
denjem varnosti in podpore, 
vozilo pa je med drugim opre-
mljeno tudi za posredovanje 
pri nesrečah na avtocesti.« 
PGD Smednik je namreč avto-
cesti, na odseku od meje z ob-
čino Škocjan do meje z občine 
Brežice, najbližje stacionirano 
prostovoljno gasilsko društvo 
na območju občine Krško. Kot 
je še povedal Cerovšek, je in-
vesticija v novo vozilo znašala 
okoli 243.800 evrov, od tega so 
v PGD Smednik zagotovili ne-
kaj manj kot 31.000 evrov za 
podvozje, nadgradnjo in opre-

KRŠKO – V Prostovoljnem gasilskem društvu Videm ob Savi 
so 4. maja na domače dvorišče pripeljali novo gasilsko vo-
zilo GVM-1 za prevoz skupno devetčlanske posadke, v pod-
jetju Premier-Adria Ljubljana pa so vozilo tudi nadgradili z 
opremo za potrebe izvajanja intervencij.

Kot je ob dobavi vozila povedal predsednik PGD Videm ob Savi 
Ivan Učanjšek, bo novo vozilo društvu, ki deluje že častitljivih 
133 let predvsem pri intervencijah na levem bregu mesta Krško, 
po potrebi pa se operativni gasilci društva vključujejo tudi v dru-
ge intervencije na območju občine, služil za prevoze ekip in mo-
štva na tekmovanja, vaje in ostale aktivnosti pri gasilski zvezi, 
pa tudi na intervencije pri tehničnem reševanju, poplavah, goz-
dnih požarih ipd. Vozilo je namreč opremljeno s kar nekaj do-
datne opreme: osnovnimi gasilnimi aparati, dihalnikoma, pripa-
dajočima maskama, stožci za označevanje prizorišča nesreče in 
osvetljevalnimi telesi, prvo pomočjo, razkužili idr. »Vozilo je po-
daljšano, ima dvojna stranska vrata za hitri izstop gasilcev, moč-
nejšo konstrukcijo za večjo obremenitev, ki omogoča tudi priklop 
prikolice,« je še med drugim povedal Učanjšek, pri čemer je še 
izpostavil, da je k med 50.000 in 60.000 evrov vredni investici-
ji Gasilska zveza Krško prispevala okoli 24.000 evrov, preosta-
nek sredstev pa so zagotovili v društvu tako iz naslova sredstev 
za delovanja kot z zbranimi prispevki krajanov in donatorjev, ki 
so izkazali razumevanje za potrebe društva in se jim s tega mes-
ta še enkrat, je dodal predsednik, najlepše zahvaljuje. Ob tem je 
poveljnik enote Peter Kostrevc še povedal, da so izredno vese-
li, da z načrtovano dinamiko potekajo tudi gradbena dela 2. faze 
izgradnje objekta PGE Krško, v katerem bodo v društvu prido-
bili dve garaži ter prostore za društveno delovanje.   
 B. Mavsar 

Darilo smedniškim gasilcem 
ob 60-letnici – avtocisterna
SMEDNIK – Gasilci s Smednika so 6. maja v radgonskem podjetju Rosenbauer prevzeli novo avtocisterno GVC-
16/25. Prva postojanka vozila je bila pred občinsko zgradbo, kjer sta ga pričakali vodstvi občine in Gasilske 
zveze Krško, saj gre za nakup prve nove gasilske avtocisterne od ustanovitve zveze v letu 1955 dalje.

mo, preostanek sredstev pa 
sta zagotovili GZ in Občina Kr-
ško. Sicer je smedniško gasil-
sko društvo kar številno, saj 
šteje med 170 in 180 članov 
in članic, pri čemer je izredno 
razveseljivo, dodaja Cerovšek, 
da imajo v svojih vrstah veli-
ko gasilskega usposabljanja in 
dela pripravljenega podmlad-

ka, pred desetimi leti, ob 50le-
tnici delovanja društva, pa so 
predali namenu tudi novozgra-
jen gasilski dom, ki jim omo-
goča dobre pogoje delovanja.

Ob prevzemu novega gasilske-
ga vozila, ki omogoča prevoz 
osemčlanske posadke opera-
tivnih gasilcev, so smedniškim 

gasilcem nudili v podjetju Ro-
senbauer tudi prvo inštruira-
nje o opremljenosti vozila, v ta 
namen pa jih bodo predstav-
niki radgonskega podjetja še 
dvakrat obiskali na Smedniku, 
saj je avtocisterna GVC16/25 
izredno sodobno opremlje-
no vozilo, je povedal povelj-
nik PGD Smednik Stanislav 
Vene: »Poleg cisterne s 3000 
litri vode je vozilo opremljeno 
s kompleti zaščitne obleke in 
opreme, kamor sodi tudi več 
kosov dihalnih aparatov z ma-
skami, gasilsko opremo od ve-
drovk do kompleta za gašenje 
dimniških požarov, z različni-
mi tipi tlačnih in visokotlačne 
cevi, z delovnimi in vezalnimi 
vrvmi, mešalnikom in sesalni-
mi cevmi za penilo, reševalno 
opremo z raztegljivo in stiskal-
no lestvijo, sanitetnim pribo-
rom, različno osvetlitvijo in 
signalizacijo, prenosnimi re-
flektorji in električnimi podalj-
ški, ima tudi potopno črpalko, 
elektroagregat, verižno motor-
no žago, kotno rezalko, napra-
vo za taktično prezračevanje, 
ročno orodje, merilne napra-
vami idr.«
 Bojana Mavsar 

Smedniški gasilci pred novo avtocisterno, spredaj z leve 
poveljnik Stanislav Vene in predsednik društva Franc Cerovšek

PGD Videm z novim GVM-1

Spominska fotografija ob novem društvenem vozilu

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
Društvu ljubiteljev suhome-
snatih dobrot iz Leskovca pri 
Krškem so 26. aprila izvedli 
zbiranje vzorcev domačih sa-
lam in špehovk, dva dni kasne-
je pa je sledilo še ocenjevanje 
mesnin, dozorelih v postopku 
naravnega sušenja. Šestčlan-
ska komisija, ki so jo sestav-
ljali Stane Zupančič, Franc 
Jelen, Štefan Kiler, Kristi-
na Ogorevc Račič, Jože Me-
nič in Martin Žibert, je oce-
nila skupno 47 vzorcev salam 
ter 22 vzorcev špehovk, med-
tem ko ocenjevanja suhih klo-
bas in slanin letos niso izved-
li. V kategoriji salam je najvišji 
seštevek ocen v ocenjevanju 
okusa, prereza (barva in vse-
bina), vonja in zunanjega vi-
deza prejela salama izdeloval-
ca Matjaža Peterlina iz Bele 
Cerkve, drugo najbolj okusno 

Sedma leskovška salamiada

je po mnenju komisije izdelal 
Boris Arnšek iz Dolenje vasi 
pri Krškem in tretjo Stojan To-
mažič z Otavnika. V kategoriji 
špehovk je najvišjo oceno pre-
jel vzorec Stanislava Pflegeja 
z Mrtvic, drugo mesto je osvo-
jila špehovka Jožeta Petkov-

ška iz Leskovca pri Krškem, 
tretje mesto pa Janeza Lenar-
ta iz Tomažje vasi. Leskovški 
salamarji so letošnjo salamia-
do uradno zaključili s podelit-
vijo priznanj izdelovalcem naj-
boljših suhih mesnin 9. maja.
 B. Mavsar

Zmagovalca v kategorijah špehovke in salame (z leve): 
Stanislav Pflege z vnukom in Matjaž Peterlin

Vrtni center 
Eurogarden

PE Dobrova
Podsmreka 7b
1356 Dobrova
01 24 25 100

PE Krško
Cesta krških žrtev 147
8270 Krško
07 49 88 385
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

ŠAPI (21054KK) je 10-letni kuža, 
ki je v zavetišče prišel po smrti 
lastnice. Še vedno je poln ener-
gije in brez težav v enem dnevu 
prehodi tudi 10 km. Šapi rad sam 
postavlja pravila, zato išče dom 
pri aktivnih ljudeh, ki imajo izku-
šnje s psi in se bodo z njim ukvar-
jali ter ga vodili na sprehode.

DAISY (21084B) 
je mesec dni stara mucka, ki je 
igriva, cartljiva in navihana, kot 
se za mačjo mladičko spodobi. 
Muca Daisy išče notranji dom pri 
prijaznih in odgovornih ljudeh. 

CVETKA (21071B) 
je prijazna in cartljiva muca, ki 
obožuje igre z žogico. Ker je FIV 
pozitivna, išče dom, kjer bo edi-
na muca. Cvetka išče svoj za ved-
no dom pri prijaznih in odgovor-
nih ljudeh.

Kot je dejal župan Občine Bre-
žice Ivan Molan, je vesel, da je 
to že tretji projekt, za katere-
ga je občina pridobila evropska 
sredstva – poleg projektov Kole-
sarska povezava Brežice–Dobo-
va in Hidravlične izboljšave vo-
dovodnih sistemov v občinah 
Brežice in Bistrica ob Sotli. Žu-
pan je poudaril, da gre za grad-
beno izjemno zahteven projekt, 

zato bodo potrebne tudi popol-
ne zapore ceste. Prebivalce, ki 
izvedbo kolesarske povezave že 
težko pričakujejo, župan prosi 
za sodelovanje in razumevanje, 
saj lahko le s skupnimi močmi iz-
boljšamo prometno varnost za 
kolesarje na tem nevarnem od-
seku ceste ob reki Krki.

Obvestilo
Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si, rubrika RAZPISI) objavljen Javni razpis za sofi-
nanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2021.

Rok za prijavo je 28. 5. 2021.

Vrednost javnega razpisa za leto 2021 znaša 13.000 EUR. 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje rednega letnega pro-
grama društev in za sofinanciranje izvajanja projekta Starejši za 
starejše (projekt ZDUS).

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil v 
zvezi z razpisom je Mojca Banič, referentka I za področje zdra-
vstvenega in socialnega varstva

T: 07 620 55 31; E-naslov: mojca.banic@brezice.si

Občina Brežice pridobila evropska sredstva tudi za 
gradnjo kolesarske povezave Brežice–Krška vas
Občina Brežice je bila pri pridobivanju evropskih sredstev za sofinanciranje uspešna tudi s prijavo projekta kolesarskih 
povezav Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi. Za projekt v vrednosti 3,34 milijona evrov, ki ga bo občina izvaja-
la v okviru Dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje, je pridobila sredstva v višini 1,3 milijona evrov. Dober milijon 
evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država. Gradnja no-
vih kolesarskih povezav se načrtuje v času od 2021 do junija 2023.

V okviru projekta bo Občina Bre-
žice zgradila 1,5 kilometra kole-
sarske poti ob državni cesti R2-
419 od območja gostilne Grič pri 
starem mostu čez Krko, čez Ve-
like Malence do Krške vasi. Do-
datni del kolesarske povezave se 
bo v dolžini 1,6 km izvedel z vo-
denjem po lokalnih cestah. Tako 
bo celotna dolžina kolesarske 
povezave ob zaključku projekta 

znašala 4,3 kilometra, in sicer od 
gradu Brežice preko starega mo-
stu čez Savo in Krko do Čateža ob 
Savi in do Krške vasi.

Naložba bo omogočila vzposta-
vitev kolesarske povezave, ki bo 
zagotovila pogoje za varno kole-
sarjenje na območju občine ter 
spodbudila prebivalce k bolj po-

gosti rabi kolesa. S tem bo pri-
spevala k trajnostni mobilnosti 
oziroma k rabi okolju prijaznih 
prevoznih sredstev.

IZGRADNJA NOVE 
KOLESARSKE POVEZAVE JE 
DEL VEČJEGA PROJEKTA

Občina Brežice bo v sodelovanju 
z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo sočasno izvaja-
la sanacijo državne ceste R2-420 
in urejala dve križišči na Velikih 
Malencah – križišče pri mostu 
v Krški vasi ter pri avtocestnem 
nadvozu skupaj z ureditvijo pre-
hodov za pešce in ureditvijo av-
tobusnih postajališč. Celoten 
projekt teh ureditev bo potekal 
skupaj z izgradnjo nove kolesar-

ske povezave. Za ta del projek-
ta sredstva zagotavljata Občina 
Brežice in direkcija.

Vrednost širšega projekta sana-
cije državne ceste, gradnje kole-
sarske steze in ostalih ureditev 
znaša 5,5 milijona evrov (od tega 
je 3,34 milijona evrov namenje-
nih za novo kolesarsko poveza-
vo), v investicijo so vključena 
tudi vsa potrebna dela, od arhe-
oloških raziskav, nadzorov nad 
gradnjo, varnosti na gradbišču, 
urejanja lastniških vprašanj do 
prilagoditev infrastrukture. Ta 
dela bodo zaradi smotrnosti in 
gospodarnosti potekala soča-
sno z gradnjo kolesarske pove-
zave, čeprav niso predmet sofi-
nanciranja s strani EU.

Cesta Brežice–Krška vas

Cesta Brežice–Krška vas – križišče

DARUJMO KRI - REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic 
in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri 
tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 
65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri 
vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju 
z RKS, ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira 

krvodajalsko akcijo v

• ponedeljek, 17. maja 2021, z vpisom od 7.00 do 13.00 
• torek, 18. maja 2021, z vpisom od 7.00 do 13.00

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE -  GUBČEVA ULICA 10/A

PROSIMO POKLIČITE IN SE NAROČITE NA DAROVANJE KRVI!
051-389-270, 051-671-147, 030-716-796

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje in 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov .

Vljudno vabljeni!

Občina Brežice z dnem 13. 5. 2021 objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih 
objektov na podeželju v letu 2021. 

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so dostopni na spletni 
strani Občine Brežice, pod rubriko razpisi. 

Rok za prijavo je 13. 6. 2021. 

Vrednost javnega razpisa za leto 2021 znaša 4.000 EUR. 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil v 
zvezi z razpisom je Damjan Žerjav, tel.: 07 620 55 34 oz. e-pošta: 
damjan.zerjav@brezice.si.

Občina Brežice je v naselju Ve-
like Malence (zaselek Vitovec) 
po zamenjavi vodovoda uredi-
la in asfaltirala vozišče v dolži-
ni 425 m. V prihodnji dneh bo 
občina pričela z obnovo odse-
ka lokalne ceste 024462 Sko-
pačna–Oklukova Gora v dolži-
ni 215 m in ceste v KS Križe na 
odseku Poklek–Goli vrh v dol-
žini 340 m. Obnove dotrajanih 
odsekov cest so namenjene iz-
boljšanju dostopnosti in prome-
tne varnosti. 

Urejanje odsekov lokalnih cest in javnih poti 
po krajevnih skupnostih
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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. Občanke 
in občani ste za naj prostovoljca do 30 let izbrali prostovoljca Zveze 
prijateljev mladine Krško Andraža Dostala (zbral je 2040, protikan-
didatka Sara Jurkas Omerzu, prostovoljka Mladinskega centra Kr-
ško, pa 1552 glasov), naj prostovoljska organizacija leta 2020 je Pro-
stovoljno gasilsko društvo Krško. Iskrene čestitke.

Dolgotrajna oskrba v skupnosti MOST 
v občini Krško se v tem letu nadaljuje
V letu 2020 se je zaključil iz evropskih sredstev sofinanciran projekt 
MOST, s katerim je bil v občini Krško vzpostavljen koncept integri-
rane oskrbe na domu. Glede na pozitivne učinke projekta je Občin-
ski svet na decembrski seji sprejel sklep o sofinanciranju projekta 
dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«. Na javnem razpisu je bil 
za izvajanje projekta izbran Center za socialno delo Posavje, pro-
jekt pa je v polni zasedbi z majem začel ponovno delovati. V občin-
skem proračunu je za leti 2021 in 2022 zagotovljenih po 110.786 
evrov na leto. 

Storitve projekta »Most« sofinancira Občina Krško v 50 % in so na-
menjene vsem občanom občine Krško v starosti nad 18 let, ki so za-
radi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, 
pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časov-
nem obdobju ali trajno, odvisni od pomoči drugih oseb pri opravlja-
nju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. V okviru projekta tako 
izvajajo storitve fizioterapije, delovno terapijo, kineziologijo in zdra-
vstveno nego na domu. Projekt dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most 
je nadgradnja pomoči na domu in deluje v prostorih CSD Posavje, 
enota Krško – Pomoč na domu, Cesta krških žrtev 19, Krško. Vlogo 
lahko oddate osebno na naslovu CKŽ 19, Krško, po pošti, po e-pošti 
na naslov: carmen.rajer@gov.si ali mirjana.pilipovic-racman@gov.si 
ali ob obisku strokovne delavke na domu upravičenca. Za vsa vpra-
šanja sta na voljo vodja projekta Carmen Rajer (041 943 482) in Mir-
jana Pilipović Racman (040 125 743). 

Uspešna redna presoja sistema 
vodenja kakovosti občinske uprave
Presojevalna hiša SIQ je 22. aprila na občinski upravi Občine Krško 
opravila redno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu 
ISO 9001:2015. Kot je poudaril vodja Jure Urek, je presoja potrdi-
la, da se sistem vodenja kakovosti vzdržuje in razvija, vodstvo in za-
posleni pa ga razumejo kot sistematičen pristop k načrtovanju, iz-
vajanju, spremljanju in beleženju rezultatov, analiziranju le-teh ter 
sprožanju ustreznih ukrepov oz. stalnemu izboljševanju procesov. 

»Jasno razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 kot orodja za 
sistematično izboljševanje procesov, aktivna podpora vodstva Obči-
ne Krško, angažiranost skrbnice sistema vodenja kakovosti in aktiv-
na vključenost vseh zaposlenih v sistem stalnih izboljšav je zagoto-
vilo za nadaljnji razvoj sistema vodenja kakovosti, » je dodal Urek. 
Stalno izboljševanje procesov in posledično zadovoljstva občanov 
po njegovem dokazuje tudi učinkovito vodenje ukrepov oz. izbolj-
šav, ki jih je bilo v letu 2020 kar 281. Izpostavil je tudi skrbno izde-
lano Poročilo vodstvenega pregleda za leto 2020, ki podaja jasno in 
celostno informacijo o delovanju sistema vodenja s ključnimi ugo-
tovitvami in zaključki. Uspešnost Občine Krško potrjujejo številne 
aktivnosti in projekti, kot so oživljanje starega mestnega jedra, pri-
zadevanja za energetsko učinkovito občino (izgradnja skoraj »nič-
energijskega« vrtca na Senovem), ohranjanje kulturne dediščine 
(prizidek Valvasorjeve knjižnice Krško), aktivnosti na področju va-
rovanja okolja (nadgradnja kanalizacijskega sistema, sofinanciranje 
malih čistilnih naprav in priključevanje na kanalizacijsko omrežje). 
Kakovost storitev občine potrjuje tudi anketa, ki jo je opravilo podje-
tje Episcenter d.o.o., iz katere je razvidna visoka stopnja zadovoljstva 
občanov z delom župana in občinske uprave, pa tudi pozitiven trend 
zadovoljstva občanov za večletno obdobje, s čimer Občina Krško 
tudi dokazuje uspešno uresničevanje svojega osnovnega poslanstva. 

Krška in turška občina Silvan s skupnim 
projektom Obnovljivo recikliranje
Potem ko sta župan občine Krško mag. Miran Stanko in županja 
turške občine Silvan avgusta 2019 podpisala protokol o medse-
bojnem sodelovanju v okviru projekta Obnovljivo recikliranje, je v 
aprilu na to temo virtualno potekala konferenca, na kateri je Obči-
na Krško predstavila dobro prakso ravnanja z odpadki. Cilj skupne-
ga projekta, je predvsem, da občina Silvan po zgledu krške občine 
pripravi strategijo ravnanja z odpadki in posledično poveča osveš-
čenost med prebivalci na tem področju. Uvodoma je župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko predstavil ureditev ravnanja z odpadki 
v naši občini, Martin Baznik iz družbe Kostak je predstavil delova-
nje Centra za ravnanje z odpadki, način sortiranja in predelave, dr. 
Bošt jan Vimpolšek pa ponovno rabo in krožno ekonomijo.

Za aktiviranje brezposelnih občanov 
v krški občini letos 93.000 evrov
Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi so-
cialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter 
spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Pretežno se v občini Kr-
ško izvajajo na programih kulture, dela z mladimi, varstva in vzgoje 
predšolskih otrok ter osnovnega šolstva, socialnega varstva in špor-
ta. Občina Krško ima v letošnjem letu za sofinanciranje javnih del v 
proračunu zagotovljenih okoli 93.000 evrov. 
Skupno je v javna dela, ki jih sofinancira Občina krško, letos vklju-
čenih 23 oseb, opravljajo pa različna dela. Na področju predšolske 
vzgoje ena oseba v Vrtcu Krško izvaja pomoč pri učenju in drugo po-
moč, na področju izobraževanja pet oseb nudi pomoč pri učenju na 
OŠ Leskovec pri Krškem, na OŠ XIV. divizije Senovo ter na OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, ena oseba pomaga pri izvajanju programov za ob-
čane na Ljudski univerzi Krško. 
Na področju športa so preko javnih del zaposlene štiri osebe, in si-
cer na OŠ Jurija Dalmatina krško, v Nogometnem klubu Krško, na 
OŠ XIV. divizije Senovo ter na ŠC Krško-Sevnica. 
Na področju sociale je vključenih osem oseb, od tega sedem na Cen-
tru za socialno delo, in sicer v okviru projekta Sopotniki, v programu 
socialnega vključevanja jih je pet, eden pa še nudi pomoč Romom 
pri socializaciji, ena oseba je vključena v delo pri usmerjanju obisko-
valcev in posredovanje informacij v Bolnišnici Brežice. 
Na področju dela z mladimi sta dve osebi vključeni v delo znotraj 
Mladinskega centra Krško, na področju kulture pa prav tako dve ose-
bi v Valvasorjevi knjižnici Krško.

PGD Smednik in PGD Videm ob Savi 
z novimi gasilskimi vozili
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Smednik in Prostovoljne-
ga gasilskega društva Videm ob Savi ter predstavniki Gasilske zve-
ze Krško so 6. maja županu občine Krško mag. Miranu Stanku s so-
delavci predstavili novi gasilski vozili. 

PGD Smednik, ki ga vodi predsednik Franc Cerovšek, je svoj vozni 
park nadgradilo z gasilskim vozilom s cisterno GVC 16/25, katere-
ga vrednost znaša nekaj več kot 240.000 evrov, od tega je Občina 
Krško prispevala 213.000 evrov v okviru financiranja Gasilske zve-
ze Krško, preostale stroške je krilo društvo samo. Novo vozilo GVC-
16/25 je vozilo z vgrajenim rezervoarjem za vodo, gasilsko-tehnično 
opremo ter hitronapadalno napravo in ima vgrajeno gasilsko cen-
trifugalno črpalko. Uporablja se za gašenje in reševanje pri požarih 
ter za manjše intervencije.
PGD Videm ob Savi pod vodstvom Ivana Učanjška pa je bogatejše 
za gasilsko vozilo za moštvo z dodatno gasilsko in reševalno opre-
mo, vredno dobrih 50.000 evrov, pri čemer je Občina Krško v okvi-
ru financiranja Gasilske zveze Krško prispevala 23.800 evrov. Kot je 
povedal župan, nabava gasilskih vozil za gasilska društva občine Kr-
ško sledi dolgoročnemu načrtu, s katerim bodo zagotovili ustrezno 
opremljenost vseh gasilskih enot. Kot je še dodal poveljnik Gasilske 
zveze Krško Borut Arh, je vozilo GVC 16/25 v krški gasilski zvezi tre-
nutno najsodobnejše. 

Milena Perko Bogovič (SDS) je predlagala, da se po vzoru MO Lju-
bljana pristopi k sofinanciranju razgradnje, prevoza in deponiranja 
nevarnih azbestnih odpadkov.
Tone Petrovič (SD) je predlagal, da skupni prekrškovni organ usme-
ri več aktivnosti glede onesnaževanja okolja, hkrati pa naj opozarja 
lastnike psov, ki ne čistijo za svojimi ljubljenčki. Predlagal je, da se 
opravi strokovni pregled kolesarskih poti in odpravi pomanjkljivosti.
Janez Barbič (SLS) je vprašal, v kateri fazi so aktivnosti za ureditev 
preozke ceste Drnovo–Križaj in da naj občina na to opozori DRSI. Po-
dal je še pobudo, da se na cesti Križaj–Kostanjevica na Krki omejitev 
hitrosti zaradi nesreč še zniža.
Jože Olovec (SDS) je podal predlog, da se del sredstev za reševanje 
romske problematike nameni za odpravo posledic neodgovornih 
ravnanj Romov. Vprašal je še, kako je lahko trgovski center v Leskov-
cu dobil uporabno dovoljenje, saj ne zagotavlja sanitarij za obisko-
valce. Predlagal je, da če ne gre drugače, to uredi občina.
Aleš Suša (Levica) je podal predlog, da pri novem turističnem pro-
duktu Čarovniško Krško občinska uprava upošteva stroko s področ-
ja zgodovine.

Naj prostovoljska organizacija PGD Krško, 
naj prostovoljec pa Andraž Dostal

Andraž Dostal

Pobude, vprašanja in predlogi z 22. redne seje 
Občinskega sveta Občine Krško

Člani PGD Krško z županom

www.krsko.si
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SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM
Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2022

OBMOČJA, KRITERIJI IN KVOTE

Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razde-
li sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno 
in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skup-
nosti ter njeno velikostjo. Na sorazmeren način ponudi vsem pre-
bivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v pro-
račun občine. 

Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120 ti-
soč evrov. Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med po-
samezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna 
skupnost. Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih 
živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve 
strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa 
razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male 
vasi in zaselki, dolge cestne povezave ter precejšnje višinske razlike. 

Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti smo 
pri pripravi participativnega proračuna za leto 2022 določili šest ob-
močij razporejanja dela proračunskega denarja, za vsako izmed ob-
močij pa kvoto do 20 tisoč evrov:

KAKO SODELOVATI

Vsi pogoji za sodelovanje in upravičenost za uvrstitev v kvoto po-
sameznega območja so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica, 
www.obcina-sevnica.si. Sodelujete lahko kot predlagatelj ali v sku-
pini predlagateljev z izpolnitvijo in oddajo obrazca. 

Dostopnost obrazca: 
• na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, 
• v sprejemni pisarni Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica).

Obrazec lahko oddate:
• preko spletnega obrazca, objavljenega na www.obcina-sevnica.si, 
• v elektronski obliki na e-naslov sodelujem@obcina-sevnica.si,

• fizično – osebno ali po navadni pošti – v Sprejemno pisarno Ob-
čine Sevnica.

Rok za podajo pobud je 10. junij 2021.
Vložene pobude bo pregledala strokovna komisija, ki bo tehtala za-
konitosti vsebine pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevni-
ca ter ustreznost glede na navedene kriterije. V kolikor presoja ne 
bo možna, lahko komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi pobude.

Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo objavljen na občin-
ski spletni strani in preko sredstev obveščanja vsaj en mesec pred 
glasovanjem. V teh objavah bo posamezna pobuda označena z uni-
katno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje. Glasovanje bo predvi-
doma potekalo v začetku septembra 2021 in bo javno najavljeno. 
Glasovanje bo časovno omejeno in bo teklo preko SMS oddajanja 
glasov. Glasovati bo možno enkrat za eno pobudo.

V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste po-
bude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega obmo-
čja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednos-
ti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, 
ki bo število glasov zbrala hitreje.

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine 
Sevnica za leto 2022, bodo javno objavljene. Vljudno vabljeni k so-
delovanju pri participativnem proračunu za leto 2022.

Objavljen je tretji razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam«, s katerim občanke in občane sev-
niške občine vabimo k sodelovanju pri oblikovanju dela občinskega proračuna za leto 2022. Participativni proračun je 
sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujete prebival-
ke in prebivalci občine. Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2022, 
bi po vaše mnenju pripomogle k višanju kakovosti bivanja v vašem ožjem bivanjskem okolju. 

Območje 1 – KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec
Območje 2 – KS Sevnica
Območje 3 – KS Boštanj

Območje 4 – KS Krmelj in KS Šentjanž
Območje 5 – KS Tržišče in KS Primož

Območje 6 – KS Loka in KS Zabukovje

Praznik Krajevne skupnosti Sevnica

Vsako leto 2. maja svoj praznik obeležuje Krajevna skupnost Sevni-
ca. Leta 1869 se je prav na ta dan zgodil eden najpomembnejših kul-
turno-političnih zgodovinskih dogodkov za Sevnico in občino, Sev-
niški tabor, ki se po številu udeležencev ter radikalnosti in zrelosti 
zahtev uvršča med najpomembnejše slovenske tabore. Tradicional-
na prireditev v počastitev praznika, ki bi ob drugačnih okoliščinah 
potekala minuli petek, tudi letos še ni bila mogoča. Zato je predse-
dnica Stanka Žičkar pripravila video-sporočilo o prazniku z voščilom 
in najlepšimi željami.

Stanka Žičkar, predsednica Sveta KS Sevnica 

Podpis pogodbe za nakup opreme nastanitvenih 
kapacitet Tončkovega doma

V zaključevanju je gradbena faza obnove nastanitvenih kapacitet v 
pritličju in mansardi Tončkovega doma na Lisci. Naslednji korak je 
zagotovitev in montaža opreme v tem delu doma, za kar je bila med 
Občino Sevnica in na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem 
Lesing d.o.o. iz Kočevja, podpisana pogodba v vrednosti dobrih 70 
tisoč evrov. Z umestitvijo opreme v obeh nadstropjih – gre za 15 sob 

s skupno 50 ležišči in sanitarijami – bo v celoti obnovljen še nasta-
nitveni del doma, kot zaključek vseh doslej izvedenih notranjih pre-
ureditev v pritličju in kletnih prostorih.

Pogodbo za nakup opreme sta podpisala župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in direktor podjetja Lesing d.o.o. Andraž Hribar. (Fo-
to: Občina Sevnica)

Gradbena dela v zaključevanju (Foto: Občina Sevnica)

w w w. o b c i n a - s e v n i c a . s i

Vozilo se bo prvenstveno upora-
bljalo ob morebitnih nesrečah z 
nevarnimi snovmi, kot so nesre-
če s kemikalijami in razlitji ter iz-
pusti nevarnih snovi v industri-
ji, nesreče z nevarnimi snovmi 
v prometu (iztekanje motornih 
tekočin, nesreče tovornih vozil 
kjer je potrebno prečrpavanje 
nafte, nesreče cistern za pre-
važanje nevarnih snovi, nesre-
če na železnici itd.), dezinfekcija 
ob epidemijah in boleznih, spro-
ščanja nevarnih plinov, požari s 
prisotnostjo nevarnih snovi, 
onesnaženja vodotokov z nevar-
nimi snovmi, nesreče z radioak-
tivnimi in jedrskimi snovmi ter v 
drugih primerih. Obenem bo z 
možnostjo menjave logističnih 
vozičkov vozilo uporabno tudi v 
primeru naravnih nesreč.

Sevniški gasilci z novim večnamenskim gasilskim vozilom
V Prostovoljnem gasilskem društvu Sevnica so v uporabo prevzeli novo gasilsko vozilo, tipizirano kot večnamensko ga-
silsko vozilo, in sicer na podvozju Citroen Jumper L3H2, z dodatno vgrajeno hidravlično nakladalno ploščadjo in logi-
stičnimi vozički.

Oprema za prečrpavanje in 
prestrezanje nevarnih tekočin 
je nameščena na dveh logistič-
nih vozičkih, v nadgradnji vo-
zila pa se nahajajo oprema za 

tesnjenje in prestrezanje, vpoj-
na sredstva, oprema za dekon-
taminacijo, dezinfekcijo, plino-
tesne obleke, izolirne dihalne 
aparate, ročno orodje, neiskreče 

orodje, oprema za zavarovanje 
kraja nezgode, elektro oprema 
in še kaj. Na dodatne logistične 
vozičke bo nameščena še opre-
ma za posredovanje ob naravnih 
nesrečah, kot so neurja in popla-
ve, tako da bo vozilo uporabno 
tudi ob ujmah, ki zadnja leta žal 
ne prizanašajo.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Sevnica namenja iskreno zahva-
lo krajanom Sevnice, ki so v veli-
kem delu omogočili nabavo tega 
vozila z doniranimi prostovoljni-
mi prispevki ob koncu lanskega 
leta. Obenem pa gre velika zah-
vala za pomoč pri nabavi vozila 
tudi podjetju Tanin Sevnica d. d., 
Občini Sevnica ter podjetjem Si-
liko d. o. o., Plastoform d. o. o 
ter GEN-I d. o. o.
 Vir: PGD Sevnica
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na muhi ...

Obrazne maske zakrijejo mar-
sikaj, pogosto pa ne more-
jo zakriti nasmeška, ki neka-
terim ljudem dobesedno sije 
iz oči. Eden takšnih je Kosta-
njevičan Stanislav Matija To-
mazin, dolgoletni predsednik 
tamkajšnjega vinogradni-
škega društva in organizator 
cvičkarije, ko je ta še potekala 
v mestecu na otoku. Tomazin 

je tudi redni udeleženec sej kostanjeviškega občinskega sve-
ta, pa ne zato, ker bi bil svetnik, ampak ker opravlja funkci-
jo predsednika nadzornega odbora. Kot vedno tudi v tej vlo-
gi nastopa umirjeno in povezovalno, zaradi česar ga v kraju 
ne nazadnje tudi zelo cenijo. (P. P.)

Brez mask na obrazu v času preprečevanja širjenja korona-
virusa ne gre, tako da so nasmehi za maskami skriti, vendar 
so kljub temu vidni – skozi oči. Sevniški župan Srečko Ocvirk 
ter direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
Darja Cizelj sta bila ob delovnem obisku državnega sekretar-
ja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Cveta Uršiča, ki je konec letošnjega marca obiskal 
dom na Impoljci, dobro razpoložena in viden je bil tudi na-
smeh. Ali je bil razlog zanj, da se bo že dalj časa načrtova-
na gradnja novega doma upokojencev na območju sevniških 
Hrastov vendarle pričela? (S. R.)

Ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Tanja Sorčan (desno) in 
Tanja Urek, zaposlena v splošni službi Občine Sevnica, sta se 
ob ogledu novih, dodatnih prostorov centralnega sevniškega 
vrtca v eni izmed igralnic zapletli v pogovor o otrocih in ka-
ko jim omogočiti doživetij polno ter čim bolj brezskrbno otro-
štvo v družbi sovrstnic in sovrstnikov. Obe Tanji sta se stri-
njali, da novi prostori nudijo veliko možnosti za ustvarjalno 
igro in druženje ter postopen razvoj otrokovih sposobnosti ta-
ko na telesnem kot socialnem in čustvenem področju. (S. R.)

Ustanovna seja Razvojnega sveta vzhodnoslovenske kohezij-
ske regije je v Krško privabila številne znane in medijsko pre-
poznavne slovenske župane in županje. Med njimi je kar ne-
kako izstopala trojica, ki se je tudi barvno precej uskladila v 
modri barvi: novomeški župan mag. Gregor Macedoni, koče-
vski župan dr. Vladimir Prebilič in mariborski župan Aleksan-
der Saša Arsenovič (na fotografiji ob vpisu prisotnosti). A oči-
tno se ta 'modra koalicija' ni uskladila le barvno, ampak tudi 
kadrovsko, saj je bil Arsenovič kar nekoliko presenetljivo iz-
voljen za predsednika tega organa oz. je na volitvah prema-
gal dosedanjega predsednika, slovenskobistriškega župana 
dr. Ivana Žagarja. (P. P.)

Ob robu seje vzhodnega razvojnega sveta sta 'glavi staknila 
skupaj' tudi brežiški župan Ivan Molan in gospodarski mini-
ster Zdravko Počivalšek. Molan je ministra malce hudomušno 
pobaral, ali se v službo v Ljubljano iz domačega Olimja kdaj 
pelje tudi skozi Brežice, nato pa sta se zapletla v precej resen 
pogovor. Morda sta kakšno rekla tudi o predsedniku Držav-
nega zbora Igorju Zorčiču, Molanovem političnem konkuren-
tu na lokalnem področju in donedavnega Počivalškovi 'desni 
roki', ki mu želita stranki SDS in SMC ravno v teh dneh izmak-
niti stolček prvega med poslanci … (P. P.) 

V Gasilskem pihalnem orkestru Loče, ki je lani praznoval 
100-letnico delovanja, se tudi letos niso izneverili tradiciji in 
so na prvomajsko jutro (sicer ne tako zgodaj) v domačem kra-
ju zaigrali tradicionalno budnico. Zbranim na primerni raz-
dalji okoli postavljenega mlaja je navodila, katero pesem naj 
zaigrajo, dajal Miran Petelinc, ki je pred kratkim spet prevzel 
mesto dirigenta ločke godbe. Uveljavljeni učitelj na Glasbeni 
šoli Brežice, kjer poučuje igranje trobente, je namreč pred le-
ti že imel v rokah dirigentsko palico, zdaj pa bodo glasbenice 
in glasbeniki znova igrali pod njegovo taktirko, saj je prejšnji 
dirigentki Aniti Kiralj potekel mandat oz. se je zaradi števil-
nih drugih obveznosti odločila, da to vlogo prepusti svojemu 
nasledniku. (R. R.)

Na občinskih sejah v Brežicah so vedno prisotni tudi vodje po-
sameznih oddelkov na občini, ki imajo po navadi uvod v po-
samezne točke dnevnega reda, da predstavijo, za kaj sploh 
gre, svetnikom pa so na razpolago tudi za podrobnejše ob-
razložitve določenih nerazjasnjenih zadev. Letošnji februar-
ski seji so tako prisostvovali Suzana Ogorevc, David Flajnik, 
mag. Aleksander Denžič, Patricia Čular, mag. Nadia Vižintin 
in mag. Urška Klenovšek (z leve proti desni), vodje šestih ob-
činskih oddelkov – za investicije, občinsko premoženje in jav-
na naročila; komunalno infrastrukturo in GJS; finance in ra-
čunovodstvo; družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo 
in razvoj; pravne in splošne zadeve ter prostor (sedmi je Ka-
binet župana, ki ga vodi Lavra Kreačič). (R. R.)

V lanskem letu se prvič po letu 1964 Krčani v prvomajsko jut-
ro niso prebudili ob zvokih igranja budnice krških godbeni-
kov, pač pa so si ti prizadevali praznično vzdušje vsaj deloma 
doseči s pripravljenim pogovorom in posnetki budnic preko 
spletne aplikacije. Eden izmed lanskoletnih sogovornikov je 
bil tudi Edo Komočar, zvest in navdušen spremljevalec kr-
ške godbe vse od njene ustanovitve leta 1957, ki mu je Darja 
Dobršek, predsednica Pihalnega orkestra Krško, obljubila, da 
se ob letu osorej ponovno snidejo, seveda v živo. In do tega je 
kljub še vedno trajajočim epidemijskim razmeram na letoš-
nji prvi maj tudi prišlo: godbeniki so zaigrali v živo, njihov na-
stop pa je v družbi krškega veterinarja Metoda Šerbca navdu-
šeno spremljal tudi Edo Komočar (levo). (B. M.)

Bi se strinjali, da je letnik 1957 najboljši letnik? Nekateri bi 
prikimali, mar ne, še posebej, če bi se znašli ob temnem lepo-
tcu znamke Chevrolet omenjenega letnika. Zagotovo bi si vze-
li tudi čas za vožnjo, če bi vas nanjo povabila prikupna pevka 
Lara Poreber z umetniškim imenom Lamai. Slednja si je za 
snemanje videospota izbrala idiličen nižinski Krakovski gozd, 
za počitek pa je izbrala znan Leničev dom. (S. R.)

Predsednica Turistične zveze občine Sevnica Annemarie 
Culetto se včasih pojavi tudi v vlogi moderatorke ali vodnice 
po sobanah sevniškega gradu, za snemanje videospota glas-
bene zasedbe Makadam pa se je spremenila v grajsko prin-
ceso. Med sprehodom po gradu jo je opazil temnolasi vaga-
bund. Damir Škerl, ki je član omenjene glasbene zasedbe, je 
prikupno mladenko skušal očarati z glasom. Ali mu je uspe-
lo, bomo izvedeli ob ogledu posnetka skladbe z naslovom Va-
gabundova pesem, ki bo prvič predvajana na YouTube kana-
lu 25. maja. (S. R.)

Peter Planinc je na majski 
seji občinskega sveta prvič 
stopil za govornico kot no-
vi vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini Kr-
ško. Pred tem smo Planinca 
poznali predvsem kot raču-
nalničarja, ki je bil na obči-
ni zadolžen za informatiko in 
gospodarjenje, tudi po tem, 
da je v letu 2016 pridobil na-
ziv magister turizma kot prvi 
študent prve generacije ma-
gistrskega študija na brež-
iški Fakulteti za turizem, ne 
nazadnje pa tudi po tem, da 
je soprog direktorice krškega 
Kulturnega doma Darje Pla-
ninc. (B. M.)
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Bomo čez dve leti res zaplavali v novem bazenu?

Vsega, kar se je v minulem pol-
drugem desetletju dogajalo v 
zvezi z novim bazenom v Kr-
škem, v okviru tega članka ni 
ne možno ne smiselno povzeti, 
izpostavimo le, da je bil objekt 
predmet številnih (predvolil-
nih) obljub, lokacija zanj pa 
je bila na občinskem svetu 
(prvič) izbrana še istega leta 
po zaprtju – v športnem par-
ku ob Savi južno od stadiona 
Matije Gubca. »Zavedajoč se 
pomembnosti in tradicije pla-
valnega bazena in plavalnega 
športa v Krškem je Občina Kr-
ško vse od leta 2006 do danes 
izvedla številne aktivnosti, vse 
s ciljem izgradnje novega ba-
zena. Občinski svet Občine Kr-
ško je nazadnje leta 2017 spre-
jel odločitev, da je lokacija v 
sklopu stadiona Matije Gub-
ca najbolj primerna za izgra-
dnjo novega bazena,« so spo-
ročili z Občine Krško. Kot so še 
pojasnili, bo bazen dimenzije 

25 x 30 metrov, poleg pa bo še 
manjši bazen, del Športno re-
kreacijskega parka Krško na 
območju ob stadionu Matije 
Gubca oz. se bo pridružil tenis 
igriščem oz. balonu, balinišču 
in fitnes napravam, ki jih je v 
zadnjih letih občina že uredi-
la, na južni strani območja pa 
je predvidena še gradnja ba-
zena in parkirišč, kolo parka 
in čolnarne. »Vsi ti načrtovani 
objekti so upoštevani v uredbi 
o državnem prostorskem na-
črtu za območje HE Brežice, 
pri čemer so upoštevana tako 
merila za stoletne kot petstole-
tne poplave. Kot je zapisano v 
uredbi, je na tej lokaciji, južno 
od stadiona, načrtovana ure-
ditev bazenskega kompleksa, 
športnega parka, večnamen-
ske poti, rečnega pristana s 
spremljajočimi objekti ter pri-
padajočih funkcionalnih povr-
šin in infrastrukturnih uredi-
tev. Ob bazenskem kompleksu 
je predvidenih najmanj 200 
parkirnih mest, v okviru kate-
rih sodijo tudi parkirna mesta 
oz. postajališče za avtodome, 
katerega gradnja se trenutno 
zaključuje.«

Predvidoma šestmilijonski 
projekt

Na februarski seji občinske-
ga sveta je na projekt z vpra-
šanjem, v kateri fazi so aktiv-

nosti za izgradnjo bazena v 
Krškem in katere aktivnosti 
se načrtujejo v letih 2021 in 
2022, spomnil svetnik Aleš 
Zajc. Z občinskega oddelka 
za družbene dejavnosti so mu 
odgovorili, da so v letu 2020 
vzpostavili kontakt z Mestni-
ma občinama Nova Gorica in 
Slovenj Gradec, ki sta kot me-
stni občini ekskluzivno upra-
vičeni do koriščenja sredstev 
CTN (Celostnih teritorialnih 
naložb) in sta se podobno kot v 
Novem mestu odločili za izgra-
dnjo pokritih bazenov. Z njiho-
ve strani so pridobili izdelano 
dokumentacijo, seznanili so se 
tudi z vsemi težavami, s kateri-
mi so se srečevali v fazi načrto-
vanja. S Plavalnim klubom Ce-
lulozar so izvedli več srečanj, 
na katerih so usklajevali rešit-
ve, ki bodo osnova za pripra-
vo projektne naloge, ta pa bo 
podlaga za naročilo projektne 
in investicijske dokumentacije 

v prvi polovici leta 2021. »Ba-
zen bo služil vsem rekreativ-
cem, s Plavalnim klubom Celu-
lozar kot največjo organizacijo 
na področju plavalnega športa 
v naši občini pa sodelujemo s 
ciljem, da bo načrtovan bazen 
ustrezal vsem tehničnim pogo-
jem tudi za izvedbo tekmovanj 
in drugih prireditev,« so še do-
dali na občini za naš časopis. 

V letošnjem občinskem pro-
računu je predvidenih 70 ti-
soč evrov za del stroškov za 
projektno in investicijsko do-
kumentacijo, v letih 2022 in 
2023 pa skupaj šest milijonov 
evrov za samo izvedbo pro-
jekta. »Vrednost lahko oceni-
mo le na podlagi podobnih že 
izvedenih projektov v drugih 
občinah, npr. v Slovenj Gradcu 
in Novi Gorici, kjer bazen istih 
dimenzij že gradijo. Po njiho-
vih izkušnjah gre za naložbo 
v višini med pet in šest milijo-
nov evrov, seveda odvisno od 
spremljajočih objektov in vse-
bin,« pojasnjujejo na občini 
glede ocene vrednosti projek-
ta. Omenjene mestne občine 
so iz prav tako že omenjene-
ga programa Celostnih terito-
rialnih naložb, ki je sicer za-
enkrat namenjen le mestnim 
občinam, pridobile tri mili-
jone evrov. Upravljanje nove-
ga bazena v Krškem bo tako 
kot upravljanje bazena v Bre-

stanici treba urediti celovito v 
sklopu enega izmed javnih za-
vodov.

Plavalci že nestrpno čakajo

Predsednik Plavalnega kluba 
Celulozar Krško Erazem Šri-
bar pravi, da so v klubu seve-
da veseli, da se luč na koncu tu-
nela pri tem projektu vendarle 
nakazuje: »Zdaj kaže, da bomo 
ta kompleks, ki ga potrebuje in 
zasluži ne le plavalni klub, am-
pak cela občina Krško in regi-
ja Posavje, le dobili.« Plavalci 
ga seveda nestrpno pričaku-
jejo zlasti zaradi boljših pogo-
jev za trening, saj imajo zdaj v 
zimski sezoni na voljo le šolska 
bazena v Leskovcu pri Krškem 
in Krškem, v poletni pa bazen 
v Brestanici in Termah Čatež, 
kjer pa letos glede odprtja zu-
nanjega olimpijskega bazena 
slabo kaže. »Plavati v 16me-
trskem bazenu in se priprav-
ljati na resne tekme, ki se od-
vijajo v 50metrskih bazenih, 
je težko. Upam, da bo šlo res 
tako, kot se zdaj napoveduje, 
in da bomo v roku dveh let za-
plavali v novem bazenu,« do-
daja zadnja štiri leta prvi mož 
krškega kluba.

V klubu, v katerem so lani be-
ležili 65 let delovanja (o tem 
smo poročali v prejšnji šte-
vilki časopisa), so, kot je bilo 
že omenjeno, sodelovali pri 

usklajevanju rešitev, pri če-
mer je njihova želja pred-
vsem, da bo objekt omogočal 
organizacijo tekem tako na 
državni kot mednarodni rav-
ni. »Je pa ta objekt tudi v inte-
resu drugih društev, tako tis-
tih, ki se ukvarjajo z vodnimi 
športi, kot tudi drugih, saj so 
v tem kompleksu, če prav ra-
zumem, predvidene tudi dru-
ge vsebine. Zato je pomembno, 
da bo zadeva že v štartu pravil-
no zastavljena, da bo čim več 
športnih društev lahko izvaja-
lo svoje programe, absolutno 
pa tudi prebivalci Krškega, ki 
se bodo želeli na ta način re-
kreirati,« poudarja Šribar. 

V plavalnem športu so sicer že 
ves čas epidemije v zelo neza-
vidljivi situaciji, saj so bazeni 
kot prizorišča športne dejav-
nosti še vedno zelo omejeni. 
Trenutno lahko izvajajo tre-
ninge le za štiri skupine naj-
starejših tekmovalcev (običaj-
no so jih imeli devet ali deset), 
medtem ko mlajši dečki in de-
klice še ne smejo trenirati oz. 
so zahteve za izvedbo njihove 
vadbe nesprejemljive. Tudi te-
kem je zelo malo, ena redkih v 
lanskem letu je bila ravno nji-
hova za pokal Krškega na bre-
staniškem bazenu. »Za najbolj-
še, posebej moram izpostaviti 
Tima Bizjaka, ki je res izven-
serijski plavalec in državni re-
prezentant, iščemo možnos-

ti za tekmovanja v tujini, na 
katerih bi se lahko preizkusi-
li, saj jim to veliko pomeni,« še 
pojasnjuje sogovornik. Upa-
jo predvsem na čimprejšnje 
odprtje brestaniškega baze-
na, kjer so se težave z ogreva-

njem bazenske vode v zadnjih 
letih sicer precej uredile, a so 
pogoji za vadbo seveda precej 
odvisni od vremena. In seve-
da nestrpno čakajo na nov ba-
zen …
 Peter Pavlovič

Nekdanji plavalci o bazenu
Polonca Špan: Nov bazen bo pomenil pred-
vsem boljše pogoje za plavalni klub, saj se-
daj plavajo v bazenu dolžine 16,66 m in 12,5 
m. Z novim bazenom bi plavalci Celulozarja 
lahko imeli večji obseg treningov, posledično 
pa zagotovo tudi boljše rezultate. Tu so še ve-
terani Celulozarja, ŠD Plavalček in sinhrone 

plavalke in vsi se morajo razvrstiti v tako malem bazenu. Nov 
bazen bi tako prinesel boljše pogoje in časovno razvrstitev za 
vse omenjene. Velika možnost rekreiranja pa bi bila tudi za 
vse rekreativce in ostale občane, za katere vem, da si marsik-
do želi telo malo razmigati v vodi, pa sedaj to ni mogoče, kot 
tudi za upokojence, ki bi lahko bazen izkoristili tudi v jutra-
njih urah, ko klubi nimajo treningov. Vemo, da je plavanje zelo 
koristno za telo, ne glede na starost. Ne smemo pozabiti še na 
potapljače, saj tudi oni potrebujejo plavalno kilometrino za 
opravljanje svojih nalog. Skratka, bazen bi bil zelo velika pri-
dobitev za vse občane.

Andrej Škafar: Za plavalce PK Celulozar bi 
izgradnja novega bazena pomenila velik pre-
mik v izenačevanju pogojev z ostalimi klubi 
v  Sloveniji. To bo bistveno pripomoglo k na-
predku tako v rezultatih kot tudi v povečanju 
števila plavalcev. Za optimalno vadbo bi mo-
ral biti bazen 50metrski, dobro, bolje to kot 

nič. Koristil pa bo tudi drugim klubom, ki se ukvarjajo z vod-
no dejavnostjo (triatlon, sinhrono plavanje, veslanje, vaterpolo 
itd.). Plavalci se bodo približali normalnim pogojem za vadbo, 
rekreativci pa bi v Krškem s tem bazenom dobili krila. Vadba 
bi bila mogoča preko celega leta, kar je sedaj zgoščeno v dva 
meseca. Prepričan sem, da bi se veliko občanov rekreiralo v 
tem bazenu tudi zaradi zdravstvene rehabilitacije, s tem pa bi 
se bistveno pridobilo na kvaliteti življenja v Krškem, seveda 
ob znosni vstopnini.

Natalija Rovan: Vsi, ki smo kdaj koli bili v 
plavanju kot tekmovalnem športu, vemo, da 
vsa velika tekmovanja potekajo v velikih, 
50m bazenih, zato me kot bivšo plavalko 
preseneča, da se bo gradil manjši bazen. Po 
drugi strani pa je Krško že toliko časa brez 
bazena, da me srce boli. PK Celulozar ima 

dolgoletno tradicijo in je v svoji zgodovini 'naredil' ogromno 
vrhunskih plavalcev, zato se veselim, da bo Občina Krško uspe-
la zgraditi vsaj notranji bazen. V današnjem času, ko je zdravje 
največja vrednota in se tega v tempu življenja toliko bolj zave-
damo, je zelo pomembno, da se poskrbi za vse občane, da ima-
jo možnost rekreacije! Plavanje ni samo tekmovalni šport, am-
pak je šport, s katerim se lahko rekreativno ukvarjamo vse do 
pozne starosti, saj vemo, da ima voda pozitivne učinke na ce-
lotno telo. Definitivno z bazenom ne pridobi samo Krško, tem-
več tudi širša okolica. Tudi sama se veselim, da bom lahko kdaj 
skočila v bazen in odplavala kakšen kilometer.

Rok Kerin: Novica o izgradnji pokritega pla-
valnega bazena v Krškem je razveseljiva, za-
gotovo se bo s tem kvaliteta življenja dvignila. 
Bazen bo omogočal številne nove dejavno-
sti, ki so bile sedaj ljudem nedostopne. Skoraj 
upam si trditi, da v kolikor bo vodstvo bazena 
imelo vizijo razvoja, bo to že v štartu premaj-

hen bazen. Sicer sem mnenja, da bi Občina Krško morala ime-
ti olimpijski plavalni (50 x 25 m) in otroški bazen (10 x 25 m). 
Kar se tiče vrhunskega plavanja, to nikakor ne bo zadosten ba-
zen za vrhunske dosežke in konkurenčnost na evropski in sve-
tovni ravni. Toliko koristi, kot jih ima plavanje, jih ima redko 
kateri šport in s tega vidika zagovarjam tezo, da bi ravno pla-
vanje moralo biti dostopno vsakomur v občini in bi ga mora-
li kot takšnega promovirati ter omogočiti uporabnost celotni 
skupnosti. Zagotovo pa bom med prvimi, ki bom kupil celo-
letno plavalno vstopnico za neomejeno plavanje, ko bo leta 
zgrajen, pa četudi bo to samo 25m bazen.

KRŠKO – Čez dve leti bo minilo že 70 let, odkar je Krško dobilo 50-metrski bazen z ogrevano vodo, prvega v tedanji državi, ki je v naslednjih letih in desetletjih 
postal osrednji prostor druženja in rekreacije v občini, avgusta letos pa 15 let, odkar so bazen, ki ga medtem ni več, zaprli. Vse od takrat se vlečejo prizadevanja 
za izgradnjo novega bazena, ki se bodo v naslednjih dveh letih, kot kaže, vendarle in končno uresničila.

Nekdanji bazen pri tovarni celuloze in papirja je le še 
nostalgičen spomin (foto: arhiv PO).

Predsednik PK Celulozar Krško Erazem Šribar pred lokacijo 
predvidenega bazena (foto: P. P.)

V Sloveniji se v zadnjih letih, razen v Kopru, ni gradilo bazenov, 
v bližnji prihodnosti pa je poleg Krškega predvidena gradnja 
novih bazenov še v Novem mestu, Lendavi, Slovenj Gradcu, 
Novi Gorici ... Imajo pa v hrvaškem Pulju skoraj nov bazenski 
objekt, večkrat nagrajen za arhitekturne in funkcionalne 
rešitve, ki so ga zgradili s približno enako visokimi sredstvi 
(dobrih 7 mio evrov), kot je predvideno za krškega (foto: J. 
Kovačič).
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Turistične destinacije in doži-
vetja so nadgradnja prejšnje-
ga študijskega programa Tu-
rizem. Sprememba programa 
je bila predvsem prilagoditev 
hitrim spremembam v svetu, 
predvsem v turističnem go-
spodarstvu, ki vedno znova 
išče inovativne pristope. Tako 
imajo vsebine, kot so trajnost 
ter digitalizacija in komuni-
ciranje, še večjo veljavo kot 
prej. Sodoben in vsebinsko 
bogat program je usmerjen k 
poglobljenemu izobraževanju 
in usposabljanju razvojnega in 
vodilnega kadra, poudarek je 
na pridobivanju znanja o stra-
teškem razvoju destinacij in 
oblikovanja kreativnih dožive-
tij po meri sodobnih turistov. 
Poleg strateškega in analitič-
nega pristopa študij vključuje 
tudi prakso in veliko izbirnih 
predmetov, tudi v obliki uče-
nja tujih jezikov.

Študij je zasnovan precej ino-
vativno ter stavi predvsem na 
osebni pristop in kakovostne 
medsebojne odnose. Načrto-

Prenovili so magistrski študijski 
program turizma

van je tako, da študenti pri-
dobijo potrebna znanja, ki se 
nadgrajujejo, in da lahko svo-
jo kreativno idejo za magistr-
sko nalogo razvijajo že med 
študijem. Delo poteka v manj-
ših skupinah, kar omogoča 
prilagodljivost in individual-
no mentoriranje, ki ne pote-
ka le pri pripravi magistrske 
naloge, ampak tekom celot-
nega trajanja študija. Študij se 
zaključi s pripravo in zagovo-
rom zaključnega dela, študenti 
pridobijo naziv magistrica oz. 
magister turizma.

Način študija je redni in za 
vse tiste, ki te možnosti še 
niso izkoristili, brezplačen. 
Predavanja potekajo pravilo-
ma med tednom v popoldan-
skem času, kar omogoča ude-
ležbo tudi tistim študentom, 
ki so že zaposleni. Na Fakulte-
ti za turizem Univerze v Mari-
boru se veselijo sodelovanja in 
dela z novo generacijo študen-
tov, bodočih inovativnih krea-
torjev turizma. 

Fakulteta za turizem 
Univerze v Mariboru 

BREŽICE – Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru vabi na informativni dan za 
magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja. Predstavitev bo 
potekala v četrtek, 20. 5. 2021, ob 17. uri, na spletu. Za več informacij za pridru-
žitev k informativnem dnevu obiščite spletno stran fakultete ft.um.si. Zaželena 
je prijava na dogodek na njihovi spletni strani. Vse, ki vas zanima nadaljevanje 
študija na 2. stopnji, vljudno vabljeni! 

BREŽICE – Na praznični 
prvomajski dan se je po pe-
tih etapnih dneh v Novem 
mestu zaključil nov kole-
sarski podvig krškega re-
kreativnega kolesarja Da-
mija Zupija in Trebanjca 
Alojza Poglavca, ki sta dru-
go leto zapored kolesarila 
okrog Slovenije, tokrat tudi 
z dobrodelno noto. Zadnji 
dan sta s številnimi kolesar-
ji, ki so ju spremljali, kolesa-
rila tudi skozi Posavje in se 
ustavila v Brežicah.

Med 27. aprilom in 1. ma-
jem sta Dami Zupi in Alojz 
Poglavc na največji vsesloven-
ski kolesarski vožnji Dobrodel-
no okrog Slovenije (DOS) 2021 
v petih etapah prevozila skup-
no 1225 kilometrov, posame-
zne so se zaključile dnevno 
v Portorožu, Soči, Prevaljah, 
Dobrovniku in Novem mestu. 
Spremljalo ju je veliko število 
drugih rekreativnih kolesar-
jev – v vseh petih etapah jih je 
bilo skupno več kot 300, med 
njimi tudi 20 takih, ki so od-
vozili vseh pet etap. Kolesar-
jenje je potekalo tudi po delu 
Posavja, vmesni postanek je 
bil pred Občino Brežice, kjer 
je zadnji dan potekal manjši 
sprejem z nagovorom župana 
Ivana Molana. Kot je za naš 
medij izjavil ’idejni oče’ pro-
jekta DOS Zupi, je projekt pre-
segel vsa pričakovanja. »Veseli 
me, da so posamezniki premi-
kali svoje meje. Tako po številu 

Veliko več kot kolesarska vožnja

odvoženih etap, po kilometrih 
kot tudi po psihični pripravlje-
nosti. DOS je znova dokazal, da 
je veliko več kot zgolj kolesar-
ska vožnja,« je poudaril. »Vite-
zi«, kakor je nagovoril udele-
žence, so vseh pet dni složno 
garali na kolesu, vsak dan v 
povprečju 10 ur, med 250 in 
300 kilometrov. V prvi etapi 
so bili takoj po štartu deležni 
preizkušnje z vetrom, dežjem 
in tremi stopinjami. »Enotni 
smo bili, da je za dober namen 
– zbirali smo sredstva za na-
kup koles za otroke iz socialno 
ogroženih družin – vredno po-
trpeti in ’oddelati’ svoj del pos-
la,« je povedal Zupi in dodal, 
da je Slovenska karitas, par-
tnerica v projektu DOS 2021, 
na začetku izrazila pričakova-
nja, da se z zbranimi sredstvi 
omogoči nakup koles. Sloveni-

jo so razdelili na šest regij in 
vsaka lokalna izpostava je do-
ločila posameznega otroka, ki 
bo prejel novo kolo. »Že po za-
ključku tretje etape so nas iz 
Karitas razveselili s podat-
kom, da smo za 200 % prese-
gli načrtovan cilj. Kolesarji so 
s svojim poganjanjem pedalov 
zbrali sredstva ne za šest, tem-
več že za 12 koles!« je navdu-
šeno izpostavil. Ker želi ekipa 
projekta DOS omogočiti lepšo 
športno prihodnost čim več 
otrokom, so se odločili, da po-
daljšajo trajanje akcije »Pot za 
srečo otrok« vse do 21. maja, 
ko se akcija tudi uradno zaklju-
či s tiskovno konferenco v Ga-
leriji Družina v Ljubljani, na 
kateri bodo tudi razkrili konč-
ne številke zbranih sredstev in 
kupljenih koles ter ostalo stati-
stiko DOS 2021.  R. Retelj

Kolesarji (v ospredju Dami Zupi) med vožnjo po glavni 
brežiški ulici (foto: Verica Lajkovič)

SLOVENIJA, POSAVJE – Lju-
bitelje kolesarstva v Posav-
ju je prejšnji teden razvese-
lila novica, da bo tretja etapa 
letošnje kolesarske dirke po 
Sloveniji, ki bo na sporedu 
od 9. do 13. junija, 11. juni-
ja potekala skozi naše kraje, 
saj bo štart etape v Brežicah, 
cilj pa v Krškem.

Kot so razkrili organizator-
ji dirke, bo karavana dirke po 
Sloveniji po dveh etapah v šta-
jerskem koncu tretji dan go-
stovala v Posavju. Po štartu ob 
11. uri v Brežicah bodo kole-
sarili skozi ali mimo številnih 
posavskih in kozjanskih kra-
jev (Dobova, Kapele, Župele-
vec, Bizeljsko, Bistrica ob So-
tli, Lesično, Kozje, Podsreda, 
Koprivnica, Senovo, Brestani-
ca, Blanca, Gor. in Dol. Brezo-
vo, Sevnica, Boštanj, Impolj-
ca, Studenec, Raka, Smednik, 
Kostanjevica na Krki, Brod, 
Veliki Podlog, Drnovo, Kr-
ško, Sremič, Zdole, Zg. in Sp. 
Pohanca, Dolenja vas, Stari 
Grad), po malo manj kot 166 
km pa bo cilj etape na Cesti 4. 
julija v Krškem, predvidoma 
malo pred 15. uro. Ljubitelji 
kolesarstva bodo tako lahko 
v živo videli nekatere najbolj-
še slovenske kolesarje (Jana 
Tratnika, Luko Mezgeca ...), 
medtem ko drugi kolesar sve-
ta in lanski zmagovalec Tour 

de Francea Tadej 
Pogačar še ni po-
trdil udeležbe. Med 
svetovno znanimi 
imeni izpostavimo 
Španca Mikela Lan-
do, Italijana Diega 
Ulissija in Kolumbij-
ca Estebana Chave-
sa. Tekmovali bodo 
tudi kolesarji obeh 
najboljših slovenskih 
ekip (Adria Mobil iz 
Novega mesta in Lju-
bljana Gusto Santic) 
ter slovenska repre-
zentanca, v kateri 
bodo združeni ko-
lesarji iz preostalih 
slovenskih klubov. 
Dirko bo prenašala 
televizija Eurosport, 
TV Slovenija 2 pa 
vsak dan zadnji dve 
uri etap, tako da bo 
to tudi lepa prilož-
nost za promocijo naše pok-
rajine.

Verstovškov epski dvoboj 
z Nemcem

In ko smo že pri kolesar-
stvu. Ultramaratonski kole-
sar Stanko Verstovšek iz Zi-
danega Mosta, ki ga poznajo 
tudi mnogi posavski kolesar-
ski navdušenci, je na ultra-
maratonski dirki preko Italije 
(Race across Italy), od Jadran-

skega do Tirenskega morja in 
nazaj, ki je štela tudi za evrop-
sko prvenstvo v vožnji na 500 
milj, osvojil 2. mesto. Na 792 
km dolgi trasi z 10.556 višin-
skimi metri sta Verstovšek in 
Nemec Rainer Steinberger 
uprizorila epski dvoboj, ki ga 
je za nekaj minut dobil sle-
dnji, saj je preizkušnjo opra-
vil v času 26 ur in 47 minut, 
Stenč, kot pravijo Verstovšku, 
pa v času 27 ur in 5 minut. 
 P. Pavlovič

Slovenska dirka tudi v Posavju,
velik uspeh Verstovška

Stanko Verstovšek po opravljeni ultra-
maratonski preizkušnji (foto: FB Race 
across Italy)
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Na ploščadi pred Kulturnim 
domom Krško se je s plesnimi 
točkami predstavil Oddelek za 
sodobni ples Glasbene šole Kr-
ško pod mentorstvom Rosane 
Horvat, v atriju Mestnega mu-
zeja Krško in Valvasorjeve ka-
varne je prepevala Mihaela 
Komočar Gorše, pred Studiem 
44 oz. prostorom Big banda Kr-
ško so igrali Aleš Suša – sakso-
fon, Janez Hrastovšek – po-
zavna, Urban Cedilnik – bas in 
Miha Koretič – kitara, v atriju 
Mencingerjeve hiše je nastopa-
la Eva Fritz – fagot, v Valvasor-
jevi knjižnici Krško je potekalo 
javno branje Roka Sande, pred 
MC Krško pa je DJ poskrbel za 
glasbeno popestritev.

Kulturni ustvarjalci si želijo 
sogovornika

»Kulturni ustvarjalci občine 
Krško in kulturnih institucij 
smo se odzvali povabilu Na-
rodnega doma Maribor, ki je 
povabil h kulturnemu dogod-

ku Pet pred dvanajsto – v boj 
za kulturo. Odziv sodelujočih je 
bil odličen, tako da so poteka-
li kratki javni kulturni nastopi 
na več izbranih kotičkih v mes-
tu, filmski ustvarjalci pa bodo 
pripravili tudi krajše filmske iz-
seke za predvajanje na spletnih 
družbenih omrežjih. V vseh, ki 

KRŠKO – Ob svetovnem dnevu 
knjige in avtorskih pravic, ki 
ga obeležujemo 23. aprila, so v 
Kulturnem domu Krško prip-
ravili spletno čajanko, na kateri 
je bil v gosteh slovenski tržaški 
pisatelj, pesnik in prevajalec 
Marko Kravos. Dogodek je 
povezovala Boža Ojsteršek iz 
Bralnega krožka DU Senovo, v 
predvajanem kratkem filmu na 
podlagi Kravosovega knjižnega 
dela pa je poleg bralnega krož-
ka nastopila tudi Gledališka 
skupina DKD Svoboda Seno-
vo. Izvedbo dogodka je podprl 
Kulturni dom Krško, natančne-
je enota Grad Rajhenburg, v so-
delovanju s produkcijsko hišo 
Vihar media d.o.o.

Marko Kravos je uvodoma de-
jal, da je počaščen, da so Se-
novčani za interpretacijo 
izbrali ravno njegovo delo – ak-
tualno knjižico pesnitev o koro-
nakrizi z naslovom »Poslanica 
v dvanajstih zlogih«. V nadalje-
vanju so člani Bralnega krožka 
DU Senovo spregovorili o knji-
gi in branju, o prvem srečanju 
s knjigo pa je nato spregovoril 
tudi Kravos; povedal je, da je 
pri stari mami na Vipavskem 
iskal knjige, ki so bile zaradi 
varnosti skrite v panjih in so 
zato dišale po medu in vosku. 
V okviru spletne čajanke je bil 
na portalu YouTube predva-
jan tudi kratki film z naslovom 
»Poslanica v dvanajstih zlo-

gih«, ki govori o vseh možnih 
vidikih koronakrize ter o tem, 
da moramo bolj ceniti prostost 
in trenutek, pa o maski čez ob-
raz kot obljubi varnosti, o pre-
povedi odhajanja od doma (v 
več jezikih) in o tem, da je časa 
na pretek, a da se zato ne sme-
mo predajati brezdelju itd. 
»Poslanica v dvanajstih zlo-
gih je neke vrste listina oziro-
ma memento o tem, da je vsak 
trenutek treba uživati kot dar 
ali priložnost,« je dejal Kravos 
in zaključil: »Živeti brez poezi-
je je kot živeti brez vetra; oku-
žite ljudi z veseljem do lepe be-
sede, do lepih zgodb.«

  A. Kališnik

Marko Kravos: Brez poezije je kot brez vetra

'Živa' kultura je med epidemijo 
eno najbolj prizadetih področij
KRŠKO – Kulturni dom Krško se je 29. aprila pridružil pobudi »Pet pred dvanajsto« Narodnega doma Mari-
bor ter v sodelovanju z domačimi glasbeniki in plesalci pripravil na več prizoriščih kratke kulturne nasto-
pe na prostem. Z javnimi nastopi je bila izražena podpora pobudi, da se v zaostrenih epidemioloških raz-
merah omogoči tudi kulturnim ustvarjalcem delovanje, ljudem pa obiskovanje kulturnih prireditev. 

smo bili danes prisotni na do-
godku, so se prebudila čustva 
in občutja – na eni strani sreča 
in veselje, a na drugi žalost, ker 
že več kot leto dni nismo bili 
priča resnemu in kakovostne-
mu koncertnemu dogodku. 
Upam, da bomo našli sogovor-
nika, ki bo pripravljen prisluh-
niti kulturnim ustvarjalkam in 
ustvarjalcem. Bili smo potrpež-
ljivi, sedaj pa je čas, da nameni-
mo kulturnemu izražanju več 
pozornosti,« je povedala Tin-
ka Vukič, vodja JSKD OI Krško. 
Mihaela Komočar Gorše je po 
svojem samostojnem solistič-
nem nastopu povedala: »Vesela 
sem, da sem lahko danes sode-
lovala na prireditvi na pros-
tem, čeprav je bila zelo kratka. 
Takšnih dogodkov nam manj-

ka, zato je bilo zelo lepo videti 
obiskovalce v atriju Mestnega 
muzeja Krško in Valvasorjeve 
kavarne, ki so prisluhnili zim-
zelenim slovenskim popevkam 
in vsako odpeto skladbo nagra-
dili z aplavzom. Kultura je hra-
na za dušo, a odnos do nje je 
mačehovski, na žalost.« 

Kultura je duhovna hrana

Glasbeno dovršeno zgodbo 
je v atriju Mencingerjeve hiše 
pripravila študentka zagreb-
ške akademije za glasbo Eva 
Fritz na fagotu, za našo me-
dijsko hišo pa je po zaklju-
čenem nastopu povedala: »Z 
nastopom sem želela pokaza-
ti moč in pomen kulture, nje-
ne ustvarjalnosti in vseh, ki 
poustvarjamo ter ustvarjamo 
glasbene zgodbe. Kultura ni 
samo beseda, temveč je giba-
lo notranjih človekovih vzgi-
bov, ki vodijo k tistemu naj-
boljšemu in najsvetlejšemu, 
kar je v človeku. Srčno upam, 
da se bomo z obiskovalkami in 
obiskovalci kmalu lahko sre-
čali v koncertnih dvoranah. 
Pogrešam igranje v orkestrih, 
komornih sestavih. To je po-
polnoma drugo doživetje, kot 
če igraš sam, kot je bilo to da-
nes. Igrati pred publiko, v živo, 
ne pred kamerami, v glasbe-
nem sestavu, je moja želja, za 
katero upam, da se bo kma-

lu uresničila.« Nastop je spre-
mljala Evina mati, ki je doda-
la: »Pozdravljam organizacijo 
tega današnjega dogodka, kaj-
ti kultura je v trenutni situaci-
ji zapostavljena, še posebej, če 
vse skupaj primerjamo z ukre-
pi na ostalih področjih. Nujno 
bi bilo, da se odprejo vrata gle-
dališč in koncertnih dvoran, se-
veda ob upoštevanju vseh pri-
poročil preprečevanja širjenja 
koronavirusa. Sama sem zvesta 
obiskovalka kulturnih dogod-
kov in jih pogrešam. Ne smemo 
pozabiti, da človek ni samo fi-
zično bitje, temveč je tudi ču-
stveno, duhovno – in tudi na 
tem področju potrebuje hra-
no.«

Zadnja javna kulturna 
prireditev v Krškem oktobra 
lani

Koordinator in organizator 
kulturnih programov v Kultur-
nem domu Krško Žiga Kump 
je povedal, da je pobuda »Pet 
pred dvanajsto« vseslovenska 
akcija, ki jo je spodbudil Naro-
dni dom Maribor, ki je podob-
no akcijo izpeljal že pred ne-
kaj tedni, ko je pozval kulturne 
ustvarjalke in ustvarjalce, da 
so nastopali na balkonih. »Prej 
kot protestna je to bolj akcija 
ozaveščanja, pri čemer želimo 
opozoriti na dejstvo, da je prav 
'živa' kultura eno od področij, 
ki jih je pandemija najbolj pri-
zadela. Naj samo omenim, da 
smo zadnjo javno kulturno 
prireditev ob fizični prisotno-
sti občinstva v Krškem imeli v 
prvi polovici oktobra lani, vse 
od takrat pa smo več ali manj 
na spletu. Možnost posredo-
vati ustvarjalnost publiki je 
tako že nekaj časa zelo ome-
jena,« je poudaril sogovornik 
in dodal, da so z javnimi nas-
topi na prostem želeli opozo-
riti, da so kulturni ustvarjalci 
še vedno prisotni in bi se žele-
li resno pogovarjati o tem, na 
kakšen način bi se kultura spet 
odpirala in delovala v prihod-
nje. »Nismo neki ’diletanti’, ne 
zanikamo zdravstvene situaci-
je in je ne podcenjujemo, am-
pak enostavno menimo, da se 
nas mora jemati resno in se 

začnemo resno pogovarjati o 
tem,« je še izpostavil.

Njegovo stališče je (in upa si tr-
diti, da je to tudi stališče KD Kr-
ško), naj se kulturne prireditve 
čim prej spet začnejo odvijati, 
»vendar se naj to naredi smi-
selno, torej z ne preveč omeje-
valnimi ukrepi, pri čemer se-
veda razumemo, da bomo še 
nekaj časa morali upošteva-
ti razdaljo, nositi maske in da 
naša prizorišča ne bodo mogla 
biti povsem zapolnjena, ni pa 
najbolj smiselno, da se obisko-
valce še dodatno obremenjuje, 
na primer z obveznimi testira-
nji in podobnimi ukrepi, ob ka-
terih bo, če bodo ti res obvelja-
li, takšno odpiranje kulturnih 
ustanov neučinkovito in manj 
smiselno, saj bo ljudi odvrni-
lo od tega, da bi šli na kultur-
no prireditev«. Eden od razlo-
gov za tovrstne »akcije« je po 
njegovem tudi ta, da se ne bo 
možno na kulturne dogodke 
vrniti kar »z danes na jutri« – 
ljudje ne bodo kar planili, am-
pak bo najprej potrebno neko 
obdobje navajanja. »Želimo si, 
da se 'živa' kultura vrne čim 
prej, a brez pretiranih omeje-
valnih ukrepov, ki bi vplivali 
tudi na sproščenost obiskoval-
cev,« je povzel dogajanje v kul-
turi Žiga Kump.

Naključni obiskovalki sta nam 
zaupali mnenje o pobudi, da bi 
na kulturne dogodke v usta-
nove lahko prišli le tisti, ki so 
preboleli covid19 ali pa z ne-
gativnim testom. »V koncertnih 
dvoranah je mogoče s primer-
no razdaljo, z maskami, razku-
ževanjem in ustreznim prezra-
čevanjem zagotavljati v visoki 
meri pogoje, da lahko obisko-
valke in obiskovalci varno sle-
dijo dogajanju na odru, tako da 
dodatna zaostrovanja pogojev 
niso nujna,« je menila prva, 
druga ji je pritrdila. »Kultura 
mora biti dostopna vsem, vsak 
se sam odloča o svojem zdrav-
ju in če bo omenjeni ukrep res 
sprejet, bodo določeni ljudje 
prikrajšani za umetniške užit-
ke,« je pojasnila. 

 Smilja Radi, Rok Retelj

Ena izmed odpetih zimzele-
nih slovenskih popevk v atri-
ju Mestnega muzeja Krško in 
Valvasorjeve kavarne je bila 
Nad mestom se dani v izved-
bi operne pevke Mihaele Ko-
močar Gorše.

V atriju Mencingerjeve hi-
še se je predstavila študent-
ka zagrebške akademije za 
glasbo Eva Fritz na fagotu.

Pred Kulturnim domom Krško so skupaj z mentorico Rosano 
Horvat nastopile učenke oddelka za sodobni ples Glasbene 
šole Krško.

KRŠKO – Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic so v li-
terarni sekciji KUD Liber pripravili video in izdali knjižno delo 
z naslovom »Še dobro, da je prišla korona«. Literarne prispev-
ke so predstavile Vida Dvoršek, Branka Pirc, Petra Kampl Pe-
trin, Darja Dobršek, Špela Osojnik in Marjetka Uršič. Zbirko 
je oblikovala Mateja Gačnik, ki je skupaj z Juretom Gačnikom 
na omenjeno tematiko posnela tudi video. Idejno zasnovo si je 
zamislila vodja sekcije Dobrškova. Ob tem je dejala, da je kulturni 
dogodek v času koronskih omejitev zelo težko pripraviti. »Tokrat 
smo izkoristile odprtje teras in ob kavi, s pomočjo foto in video 
sekcije društva, dogodek posnele in s takšno predstavitvijo po-
kazale na nesmisel odprtja gostinskih teras, ko v kulturnih usta-
novah praktično ni mogoče imeti dogodkov.« Dodala je še, da je 
to zaenkrat realnost, ko se ob tovrstnih prireditvah ne obreme-
njujejo, koliko obiskovalcev bodo imeli, ampak lahko samo šte-
jejo oglede in všečke. Za njimi pa ostaja tudi knjižno delo, ki ga 
je besedilno pregledala Vidka Kuselj, vsaka od avtoric pa se je 
zastavljene tematike lotila na svoj način.  M. Hrvatin

»Še dobro, da je prišla korona« 

Literarna sekcija KUD Liber (foto: M. Gačnik)

Črno-belo
družinski ustvarjalni kotiček

ob razstavi IZ ROK V USTA
Vladimirja Lebna

sobota, 15. 5., od 10. do 13. ure
Grad Rajhenburg

M kot muzej
pogovor z dr. Tanjo Roženbergar

 torek, 18. 5., ob 18. uri
Mestni muzej Krško

"Brez muzeja ne gre!"
strokovno vodstvo po razstavi
avtorice dr. Valentine Bevc Varl

sobota, 22. 5., ob 16. uri
Mestni muzej Krško

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si
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• ob 19.00: spletni dogo-
dek (Facebook in Zoom) 
Posavskega muzeja Breži-
ce – tretje predavanje iz ci-
kla Posavje v diplomskih in 
raziskovalnih nalogah – Sara 
Ćosić: Vpliv globalizacije, na-
stanka samostojne države in 
vstopa v Evropsko unijo na 
občino Brežice

Sobota, 15. 5.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: mednarodni dan dru-
žin – prost vstop v muzej za 
družine ter družinski delav-
nici Izdelovanje srečenos-
nih sporočil in Poigraj se z 
ribiškimi zgodbami

• med 10.00 in 13.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: družinska 
ustvarjalnica »Zgodba o lesu 
in glini«, obvezna prijava na 
dejavnosti@galerijabj.si ali 
07 49 88 140

• od 10.00 do 13.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: družinski ustvarjalni ko-
tiček ob razstavi »Iz rok v 
usta« Vladimirja Lebna

Nedelja, 16. 5.

• ob 20.00: posnetek spletne-
ga koncerta v živo iz Kultur-
nega doma Krško: Maja Keuc 
Amaya & SoulCrew: Music 
Soulfood (preko povezave 
na spletni strani KD Krško)

Gostujoča razstava iz Mestne 
galerije v Ljubljani je na ogled 
v dopolnjeni in razširjeni raz-
ličici, saj ravno Galerija Boži-
dar Jakac hrani največjo zbirko 
njenih del iz različnih obdobij, 
skupaj več kot 270 kipov. »Ved-
no izhajam iz časovnega zapo-
redja, najbolje se je držati le-
tnic in ciklusov, ki so nastajali 
v tem obdobju,« je o postavi-
tvi razstave povedala Dragi-
ca Čadež, ki si je že v sredi-
ni 60. let, potem ko se je leta 
1966 udeležila Mednarodnega 
simpozija kiparjev Forma viva 
v Kostanjevici na Krki (njen 
kip Simbol T še vedno stoji v 
parku skulptur), za material-
no bistvo svojega ustvarjanja 
izbrala predvsem les, v pre-
teklih dvajsetih letih, po seli-
tvi iz znamenitega ateljeja Švi-
carija v središče Ljubljane, pa 
tudi glino. »Ta dva materia-
la me spremljata ves čas. Gli-
na je bila prisotna že od študij-
skih začetkov, saj je to osrednji 
material, ki ga kot kipar moraš 
obvladati. Ciklusi z glino pa so 
povezani tudi z lesom, v zad-
njem času v obliki gajbice, ki 
ima simbolni pomen oz. pred-

Presek polstoletnega opusa 
kiparke Dragice Čadež
KOSTANJEVICA NA KRKI – Novo razstavno sezono so v kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac odprli z 
retrospektivno razstavo kiparke Dragice Čadež z naslovom Zgodba o lesu in glini, na kateri je predstavljen 
presek več kot 50-letnega opusa kiparke, ki je zaznamovala slovenski in širši regionalni kulturni prostor. 

stavlja potrošniško družbo. 
Les je obenem zaščita in no-
silec krhke keramike,« je po-
jasnila o materialih iz naslova 
razstave. Razstava se osredo-
toča na različna obdobja njene 
bogate kariere, v katerem se je 
Čadeževa navezovala na različ-
ne tradicije modernizma. Leta 
1986 je med drugim prejela 
Nagrado Prešernovega sklada 
za prelomni kiparski cikel Aso-
ciacije na Pompeje.

Kot je povedal kustos v kosta-
njeviški galeriji Miha Colner, 

je razstava, s katero so odprli 
novo razstavno sezono, nasta-
la ob lanski 80letnici umetni-
ce: »Dragica Čadež je umetni-
ca, ki deluje že vse nekje od 
leta 1965, zato se je nabralo 
veliko njenih del in je tudi ta 
razstava zelo reducirana, saj 
nismo mogli predstaviti vsa-
kega njenega ciklusa, ampak 
smo se morali osredotočiti 
na najbolj ključne, pri tem pa 
upoštevati tudi ambientalni 
aspekt, torej da razstava delu-
je v prostoru,« je pojasnil. Gre 
še za eno v seriji preglednih 
razstav umetnikov, ki so tako 
ali drugače povezani s kosta-
njeviško galerijo in njenim šir-
šem okoljem – Čadeževa preko 
že omenjenega sodelovanja na 
Forma vivi, v nekdanji samo-
stanski cerkvi je razstavljala že 

leta 1996, pogosto pa kot men-
torica sodeluje tudi s posavski-
mi ljubiteljskimi ustvarjalci. 

Razstava Eve Sajovic

V Lapidariju Galerije Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki je 
od 7. maja do 1. avgusta na 
ogled razstava Eve Sajovic 
»Visenje na nitki / Hanging 
By a Thread«, katere kustos je 
Miha Colner. Avtorica se v svo-
jem ustvarjanju v največji meri 
posveča perečim okoljskim 
problematikam, njena razsta-
va pa se osredotoča na tri ob-
stoječa kontinuirana dela, ki 
se od leta 2015 z različnimi li-
kovnimi, performativnimi in 
izobraževalnimi prijemi osre-
dotočajo na pojav naraščajo-
če klimatske nestabilnosti in s 
tem povezanih okoljskih inici-
ativ: Ecology, Picturing Clima-
te in All Rise for the Planet. Po-
leg tega je Sajoviceva posebej 
za razstavo v Galeriji Božidar 
Jakac ustvarila povsem novo 
delo, ki se navezuje na vidike 
lokalne ekologije in sobivanja z 
okoljem. V lapidariju je ustva-
rila ambientalno »sitespeci-
fic« instalacijo, kjer so njena 
angažirana dela predstavljena 
na način celostne postavitve, v 
kateri se prepletajo fotografi-
ja, gibljiva slika in prostorska 
instalacija. 
 Peter Pavlovič

V kostanjeviški galeriji je na ogled retrospektivna razstava 
Dragice Čadež.  

kam v posavju

Ponedeljek, 17. 5.

• v Lekarni Brežice in Trnje: 
meritve krvnega tlaka ob sve-
tovnem dnevu hipertenzije

• ob 12.00: posnetek spletne-
ga koncerta v živo iz Kultur-
nega doma Krško: Mascara 
Quartet (preko povezave na 
spletni strani KD Krško)

Torek, 18. 5.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: mednarodni muzejski 
dan – prost vstop v muzej, 
ob 10.00: dogodek v živo 
Predmeti, ki so spremeni-
li Posavje, ob 16.00: sple-
tni dogodek (Facebook, You-
Tube): Kateri predmet, ki je 
spremenil Posavje, bo nova 
muzejska zvezda?

• od 10.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: mednarodni muzej-
ski dan – prost vstop

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: M kot muzej – pogo-
vor z dr. Tanjo Roženbergar

Sobota, 22. 5.

• ob 10.00 v Mencingerjevi 
hiši Krško: likovna delavni-
ca »Videz tipnega«, mentor 
Janez Zalaznik, akademski 
slikar, obvezna prijava

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
po razstavi »Brez muzeja ne 
gre!« avtorice dr. Valentine 
Bevc Varl

SEVNICA, LJUBLJANA – V aprilu je izšel knjižni prvenec Urške 
Klakočar Zupančič, ki ga je naslovila Gretin greh. V zgodo-
vinskem romanu avtorica ljubezensko zgodbo poveže s ča-
som, v katerem so verjeli v čarovnice in jih preganjali. 

Dogajanje v romanu, ki ima 513 
strani, se odvija v letih 1634 in 
1635 v manjšem srednjeveškem 
trgu ob Savi, poimenovanem Li-
chtenwald. Tako se je v daljni 
preteklosti imenovala Sevnica, 
od koder prihaja avtorica in ji je 
zgodovina majhnega srednjeve-
škega trga z mogočnim gradom 
znana. Osrednji lik v pripove-
di je Greta Weber, ženska, ki v 
sebi že od otroštva nosi nevar-
ne skrivnosti, grehe svojih star-
šev, ki so zanjo hkrati tudi bla-
goslov, saj ji pomagajo razumeti 
svet okoli nje. V viharnem času, 
ko v evropskih mestih potekajo 
boji med katoliki in protestanti v 

tridesetletni vojni, podložniki pa se s kmečkimi upori počasi os-
vobajajo tlačanstva, je preganjanje čarovnic v polnem razmahu, 
a Lichtenwald pred zunanjimi nevarnostmi varujeta razumeva-
joči vaški župnik ter prizanesljiv in strpen zemljiški gospod, ba-
ron Inocenc Moscon. Nekega poznega poletnega dne lepa Greta 
spozna privlačnega viteza Johanna Savinška, ki je z ženo, baroni-
co Herberstein, baronov gost. Med Greto in Johannom vzplamti 
strast, ki je zanjo tako vseobsegajoča, da jo popolnoma prevza-
me. Ob koncu leta se Johann poslovi z obljubo, da se naslednje 
poletje vrne … 
»Knjiga je namenjena vsem močnim ženskam, ki jih je življenje 
lomilo, vendar so vedno znova našle voljo in moč,« pravi avtori-
ca zgodovinskega romana Urška Klakočar Zupančič, ki z druži-
no živi v Ljubljani, vendar je pogosto na obisku pri starših v Sev-
nici, kjer ima tudi prijatelje iz mladosti.  S. Radi

Knjižni prvenec Zupančičeve

Urška Klakočar Zupančič 
(foto: osebni arhiv)

MEDNARODNI DAN DRUŽIN
15. maj, 10.00–18.00: prost vstop za 
družine
IZDELOVANJE SREČENOSNIH SPOROČIL, 
POIGRAJ SE Z RIBIŠKIMI ZGODBAMI, 
družinski delavnici

MEDNARODNI MUZEJSKI DAN
18. maj, 10.00–18.00: prost vstop 

PREDMETI, KI SO SPREMENILI POSAVJE
javno vodstvo v živo, 10.00

KATERI PREDMET, KI JE SPREMENIL 
POSAVJE, BO NOVA MUZEJSKA ZVEZDA
spletna predstavitev, 16.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Napovedujemo in vabimo k 
soustvarjanju razstave ob 30-letnici 
Republike Slovenije:

ŽIVLJENJE NA PRELOMNICAH
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   
        Posavski muzej Brežice        Posavski muzej Brežice

KRŠKO – KUD Liber v sodelovanju z Društvom keramikov in lon-
čarjev Slovenije vabi kiparje, lončarje in druge ustvarjalce v gli-
ni k sodelovanju na mednarodni tematski razstavi keramičnih 
skulptur Ex terra Krško 2021. Tema razstave je Kič, dela so lah-
ko abstraktna ali figuralna, dovoljeno je kombiniranje keramike 
z drugimi materiali in vse keramične tehnike. Rok za prijavo je do 
vključno 31. avgusta. Razstavo, ki bo na ogled od 25. septembra 
do 30. oktobra, bodo umestili v odprt atrij Mencingerjeve hiše,  
sočasno z razstavo otroške Ex terra Krško 2021.  Vir: KUD Liber

Ex terra Krško 2021

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

V Kulturni dom Krško se vrača 
redni �lmski program. 

Spored in termini na
www.kd-krsko.si
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Medovite grmovnice so paša 
za čebele in ostale opraševalce

V tekočem letu sta dve ob-
dobji, ki sta primerni za za-
saditev okrasnih grmovnic 
in dreves – prvo se prič-
ne zgodaj spomladi, ko se 
zemlja ogreje in so tudi noč-
ne temperature prijetnejše 
ter stabilnejše (nove izbra-
ne grmovnice je priporo-
čljivo presaditi iz lonca na 
gredo, še preden se brsti 
odprejo). Sadimo jih tudi je-
seni, a takrat so že priprav-
ljene na obdobje mirovanja 
–  pazimo le, da grmovnice 
posadimo, ko so temperatu-
re še enakomerne čez dan in 
noč, zemlja pa še ne začenja 
zmrzovati (v primeru napo-
vedane slane oz. nizkih tem-
peratur na novo zasajene 
grmovnice dobro pokrijemo 
in zaščitimo s kopreno). Še 
vedno velja, da bodo jese-
ni posajene grmovnice ime-
le več možnosti, da se dobro 
ukoreninijo ter da bodo nas-
lednje leto preživele sušo in 
vročino ( jeseni so pri nas 
precej deževne, zato se 
zemlja okoli korenin posede 
in ustvari dober stik z njimi). 
Zimzelene rastline, ki so oli-
stane tudi čez zimo, je pri-
poročljiveje saditi spomla-
di, ker so zaradi listov in še 
ne dovolj razvitega korenin-
skega sistema ves čas v ne-
varnosti, da bi se ob mrzlih 
in suhih zimskih vetrovih iz-
sušile.

PREMIŠLJENA IZBIRA LEGE 
GRMOVNIC IN ZASADITEV

Pri izbiri lege zasaditve 
grmovnic moramo upošte-
vati potrebe izbrane vrste. 
Večina medovitih rastlin 
potrebuje sončna rastišča 
(izjema so mahonije, do-
ločene hortenzije in rodo-
dendroni, ki potrebujejo bolj 
senčna mesta). Sončna svet-
loba in toplota poskrbita za 
razvoj cvetov in medovitost. 
Pri izbiri mesta, kamor bomo 
posadili rastlino, upoštevaj-
mo tudi končno velikost, da 
bo imela grmovnica dovolj 
prostora za razraščanje. To 
pomeni, da sadilno mesto 
izberemo premišljeno, upo-
števamo lego in končno veli-
kost vsake zasajene rastline. 
Vsaka grmovnica ima svoj 
čas cvetenja in s pravo izbi-
ro rastlin si lahko zagotovi-
mo cvetove ter opraševalce 
skoraj skozi celotno rastno 
obdobje, zato se je vred-
no potruditi za to, da nam 
bo pogled na okrasni vrt v 
veselje, čebelam in ostalim 
opraševalcem pa bo nudil 
bogato pašo.

Za zasaditev okrasne 
grmovnice pripravimo od 
koreninske grude sadike v 
loncu dvakrat večjo sadil-
no jamo, v kateri bomo lah-
ko razporedili korenine, ter 

poskrbimo, da imamo do-
volj rahle zemlje za razvoj la-
sastih koreninic, ki požene-
jo takoj po sajenju. Rastlino 
posadimo tako globoko, kot 
je bila posajena v loncu. Za-
sujemo jo z zemljo s kom-
postom, ki jo rahlo pritisne-
mo, nato jo zalijemo. 

SORTE MEDOVITIH 
GRMOVNIC

Med okrasne grmovnice, ki 
so hkrati tudi medovite, in 
tako v času cvetenja izlo-
čajo veliko nektarja ali pa 
proizvajajo dovolj cvetne-
ga prahu, da ga čebele lah-
ko nabirajo, uvrščamo kar 
nekaj trajnic. Naj vam jih ne-
kaj predstavimo.

Navadna mahonija je vedno 
zimzelen košat grm, ki zras-
te do meter visoko in do 1,5 
metra široko. Ima svetleče 
pernato deljene liste z zna-
čilnim bodičasto nazobča-
nim robom. Zacveti sredi 
zime ( januarja) ali zgodaj 
spomladi. Ima živo rumene 
cvetove v grozdastih socve-
tjih na koncu poganjkov, ki 
so ob lepemu vremenu pol-
ni pridnih čebel. Plodovi so 
do 8 mm debele škrlatne ali 
modrikaste jagode, ki pozi-
mi predstavljajo hrano za 
ptice. Za mahonijo izbere-
mo delno senčno ali senčno 
mesto.

Španski bezeg, listnati grm 
z značilnim latastim socvet-
jem, sestavljenim iz majhnih 
cvetov, ki imajo močan vonj, 

cveti v mesecu maju. Včasih 
smo poznali dve barvi špan-
skega bezga, danes obsta-
jajo ne samo pestre barv-
ne kombinacije – cvetovi 
so lahko beli, roza, vijolič-
ni, modro vijolični, škrlatno 
rdeči, karminasto rožnati in 
še bi lahko naštevali. Uspe-
va na soncu kot tudi v delni 
senci. Odrasla rastlina špan-
skega bezga doseže tudi do 
sedem metrov višine. Obsta-
jajo tudi pritlikave sorte, ki 
so primernejše za manjše 
vrtove ali zelenice in te vrste 
potrebujejo tudi manj obre-
zovanja. 

Potonike, večne lepoti-
ce naših okrasnih vrtov, se 

delijo na zelnate, lesnate in 
grmaste. Zelnate potoni-
ke so manjše in se uvrščajo 
v listnate trajnice, ki v zim-
skem času popolnoma iz-
ginejo in začnejo s ponov-
no rastjo spomladi. Lesnate 
ali grmaste potonike so li-
stnati manjši grmi, ki zra-
stejo do 2 m v višino. Po-
tonikam na sploh ustreza 
sončno do polsenčno mes-
to. Cvetijo aprila ali maja do 
junija. Cvetovi so veliki, eno-
stavni ali polni, nekateri pri-
jetno dišeči. Pojavljajo se v 
belih, roza, rumenih in mno-
gih drugih barvnih odtenkih.

Hibiskus, listnat grm po-
končne rasti, zraste od dveh 
do treh metrov visoko. Rad 
ima sončna mesta, a cve-
ti tudi na mestih z malo več 

sence. Cveteti začne v me-
secu juniju in nato s svoji-
mi cvetovi v beli, roza ali lila 
barvi privablja čebele ter os-
tale opraševalce vse do sre-
dine jeseni. Posamezen cvet, 
s premerom od 10 do 15 cm, 
lijakasto oblikovan, cveti le 
en dan, vendar tega ne opa-
zimo, saj je popkov, ki se po-
časi razcvetajo, neskončno 
veliko.

Davidova budleja ali me-
tuljnik je visok listnat grm z 
značilno lokasto upognjeni-
mi vejami ter z rdečkastimi, 
modrimi ali belimi cvetovi v 
grozdastem socvetju. Dol-
ga socvetja cvetov se raz-
vijejo sredi poletja in cveti-
jo vse do jeseni. Budleja je 
bogat vir nektarja in priva-
blja čebele. Zelo radi jo imajo 
tudi metulji, ki tako kot če-

bele z veseljem nabirajo me-
dičino na socvetjih.

Perovskija ali ruski žaj-
belj potrebuje sončno lego 
in zraste do enega metra v 
lep in manjši grm. Ima srebr-
no sivo listje ter modro vijo-
lično socvetje na pokončnih 
poganjkih, ki se razvijejo v 
drugem delu poletja. Dobro 
prenaša sušo. Spomladi ga 
porežemo malo nad tlemi, 
da nam ponovno odžene in 
v času cvetenja skrbi za ko-
ristne opraševalce na vrtu. 

Pri razmišljanju o okrasni, 
zeliščni ali sadni zasaditvi 
okolice bivališča vedno po-
mislimo na to, da vsak cvet 
pomeni tudi hrano za neko-
ga, zato naj bo okrasni vrt 
»rajski vrt« za čebele, čmr-
lje, metulje itd.  

Ali si lahko predstavljate vrt brez cvetočih grmovnic? Brez teh okrasnih rastlin, ki lepšajo pogled na zelenico od pomladi do jeseni, ne gre, mar ne? Pri izbiri in 
pred zasaditvijo je dobro, da razmislimo, kakšne velikosti bodo rastline čez nekaj let in koliko prostora imamo na voljo na izbranem mestu, da se bodo lahko 
okrasne grmovnice naravno razvijale. V današnji rubriki VRTOVI POSAVJA se bomo posvetili medovitim grmovnicam, ki so še posebej dobra paša za čebele, pri-
vabljajo pa tudi druge koristne opraševalce. Prijetno branje!

Kopriva – zaklad narave
Koprive ni treba pose-
bej predstavljati, saj 
se je zagotovo vsak-
do vsaj enkrat opekel 
ob njej. Koprive raste-
jo ob skoraj vsaki hiši, 
a morda kdo (še) ne 
ve, kakšne zdravilne 
moči ima. Ljudski rek 
pravi, da ni rudnine, ki 
jo potrebuje naše telo 
in je ne bi vsebovala ta pekoča rastlina. Ljudsko verova-
nje ji pripisuje moč zaščite, zdravljenja in plodnosti. Upo-
rabni so vsi njeni deli: korenine kopljemo jeseni ali zgo-
daj spomladi, liste in zel nabiramo v času cvetenja, med 
junijem in septembrom. 

Koprivo v zdravilne namene najpogosteje uporabimo v 
čaju, a uporabna je tudi v kulinariki.  Najboljši so mladi 
spomladanski vršički in listi, ko lahko iz obarjenih surovih 
mladih kopriv naredimo okusne solate, namaze in poliv-
ke. Koprivo lahko pripravimo tudi kot špinačo: potrebu-
jemo 1 kg mladih kopriv, 3 stroke česna, 1 žličko masla, 1 
žlico kisle smetane in nariban muškatni orešek. Koprive 
operemo in jih blanširamo. Na maslu prepražimo drobno 
zrezan česen, ki mu dodamo sesekljane koprive; kuhamo 
5 minut, dodamo sol, muškatni orešček in kislo smeta-
no. Če želimo bolj kremasto špinačo, lahko vse skupaj še 
zmiksamo s paličnim mešalnikom. Koprive nikoli ne ku-
hamo z drugimi jedmi, ker v takem primeru izgubi svoje 
zdravilne učinkovine. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

VAŠA ZGODBA
Marinka Sotošek iz Starega Gradu na obrobju Krškega z 
vso predanostjo neguje ter ureja okolico hiše, ki jo lah-
ko primerjamo z večplastnim okrasnim vrtom. Na tem 
vrtu rada spije kavo s sorodniki in prijatelji, lahko pa tudi 
samo opazuje cvetoče tulipane in narcise ter si s tem na-
polni dušo. Njen okrasni vrt premore tudi majhen ribnik, 
v katerem plavajo zlate ribice in kjer bodo kmalu vzcve-

teli lokvanji. Marinka Sotošek pravi, da si življenja brez 
rož ne predstavlja in se že veseli poletja, ko bo zeleno 
dvorišče krasilo tudi bujno cvetoče balkonsko cvetje. 
 A. K.

Javor predstavlja zavetje 
cvetlični zasaditvi.

Gredica tulipanov v po-
mladnem soncu

Dobro čebeljo pašo predstavljajo tudi drevesa, zato so dob-
rodošle leske, vrbe, divja češnja, vse sadno drevje, a tudi di-
šavnice in zelišča ter cvetovi na travnikih.

Španski bezeg ima močan 
in prijeten vonj, ki privabl-
ja opraševalce. 

Potonike so ena najstarej-
ših okrasnih rastlin v naših 
vrtovih. 

Hibiskus krasijo cevasti cvetovi v različnih barvnih odten-
kih, od bele do rožnate.
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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

Stanka Krnc z Velikega Cirnika in Franci Musar iz Šent-
janža, 14. aprila 2021, grad Sevnica (foto: Leja Musar)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Maja Vizjak, Šentvid pri 
Grobelnem – deklico,

• Ines Kozmus, Podvrh – 
dečka,

• Barbara Vižintin, Senovo 
– dečka,

• Katja Možic, Velika vas pri 
Krškem – deklico,

• Tjaša Veble, Črnc – deklico,
• Veronika Kozole, Krško – 

deklico,
• Monika Jurečič, Brestanica 

– dečka,
• Jasna Podlogar, Gabrijele 

– dečka,

rojstva

poroke

• Rafko Molan in Andreja 
Županić, oba iz Novega 
Grada.

ČESTITAMO!

• Polonca Lupšina, Krško – 
dečka,

• Ema Volčanšek, Brežice – 
deklico,

• Jerneja Šmajdek, Krško – 
dečka,

• Monika Slatner, Bukovje – 
deklico,

• Nastja Vintar, Brežice – 
dečka.

ČESTITAMO!

BRESTANICA, KRŠKO – 22. ap-
rila je praznovala svoj 90. rojst-
ni dan naša teta Vida Zupanc 
iz Brestanice. Rojena je bila 22. 
4. 1931 v družini Pepija in Jože-
fe Zupanc v Brestanici kot četr-
ti otrok za brati Pepijem, Krist-
lom in Milanom. Ker je mama 
Jožefa ovdovela že pred njenim 
rojstvom, se je kmalu poročila z 
Jožetom Železnikom, prav tako 
kovačem, in tako so Zupančevi 
otroci dobili poleg novega oče-
ta v nekaj letih tudi šest bra-
tov in sester Železnik. Vida je 
večkrat povedala, da je bil oče 
Jože Železnik enako dober oče 
tako svojim kot Zupančevim ot-

rokom in da ni med njimi delal nobene razlike.
Vida je po končanem učiteljišču službovala po več krajih v Slo-
veniji. Po poroki z Jožetom Krežetom je službovala kot učiteljica 
in kasneje namestnica ravnatelja v osnovni šoli Laško, kjer se je 
leta 1983 tudi upokojila. Življenje je hotelo, da se je po upokojitvi 
preselila nazaj v Brestanico, kjer si je kupila stanovanje in se 
zopet lepo vključila v življenje v domačem kraju. Vida je bila 
vsem poznana kot prijazna in vedno nasmejana sogovornica. 
Njen hobi je bil vrt v bližini stanovanja in vsakodnevni sprehodi, 
kar jo je držalo pri zdravju in v dobri kondiciji.
Leta 2016 je po kapi, ki jo je doletela na izletu upokojencev v Izo-
li, zamenjala svoj dom v Brestanici za domovanje v Domu starej-
ših občanov v Krškem. V petih letih se je dobro vključila v živl-
jenje v domu, kjer je ob pomoči vozička vsak dan obhodila vse 
bližnje ulice v okolici doma. Toda leto 2020 je tudi v domu pus-
tilo posledice. Stanovalci so omejeni na življenje in gibanje znot-
raj doma. To je pustilo posledice tudi na počutju in zdravju naše 
tete. Vesela je vsakega obiska sorodnikov in znancev. Tako smo 
jo za njen 90. rojstni dan obiskali nečaki Marko, Boštjan, An-
dreja in Meta z družinami ter prijateljice Vida, Magda in Mar-
ta, ji pripravili kratek pevski program ter ji tako popestrili njen 
praznik.  M. Ž.

LISCA – V teh majskih dneh poteka obnova kapelice pod 
Tončkovim domom na Lisci, ki so jo februarja leta 1939 za-
čeli graditi na pobudo ljubitelja narave, pohodništva in uči-
telja Blaža Jurka z Razborja pod Lisco prebivalci Jurkloštra 
pod vodstvom sokrajana Alojza Šmida. 

Kapelica je zgrajena deloma iz apnenčastega kamenja, deloma 
iz lehnjaka, nabranega v dolini potoka Gračnica. Ob vhodu je v 
kamniti zid kapelice vzidanih šest marmornatih ploščic s staro-
slovanskimi imeni. Na levi strani vhoda v kapelico so imena (od 
spodaj navzgor) Vaclav, Simeon, Vladimir; na desni strani (od 
spodaj navzgor) pa Andrei, Hozana, Ema. To naj bi bila imena 
nečakinj in nečakov župnika Lojzeta Pavliča iz Briš pri Zidanem 
Mostu, ki je kapelico ob njeni postavitvi 9. julija 1939 blagoslo-
vil, kajti v tistem času je imela posavska podružnica Slovenske-
ga planinskega društva (društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, 
kasneje se je iz njega razvila Planinska zveza Slovenije) sedež v 
Zidanem Mostu. Notranjost kapelice, ki je posvečena sv. Cirilu 
in sv. Metodu (bizantinskima misijonarjema, ki sta med Slova-
ni širila krščanski nauk in izumila vsak svojo pisavo – glagolico 
in cirilico), še vedno krasi velik kip Matere Božje, ki ga je poda-
ril Blaž Jurko.  S. R., foto: L. M.

90 let Vide Zupanc

Slavljenka Vida Zupanc

POSAVJE, KUMROVEC – 4. maja je delegacija ZB za vrednote NOB 
iz Posavja obiskala Kumrovec, ob 41. obletnici smrti Josipa Bro-
za Tita, jugoslovanskega maršala, politika hrvaškoslovenskega 
rodu. Letošnje polaganje cvetja k spomeniku, preminulemu dol-
goletnemu predsedniku Jugoslavije in predsedniku ZKJ tovari-
šu Titu, je bilo okrnjeno glede števila udeleženih, vendar ne po 
številu delegacij. Poleg delegacij SABA Hrvaške so vence položi-
li predstavniki nekaterih političnih strank, predstavniki lokalnih 
oblasti in več društev »Josip Broz – Tito«, posebnega združenja 
spoštovalcev tovariša Tita. Iz Slovenije so, kot vsako leto doslej, 
venec položili predstavniki Pokrajinskega sveta Združenj borcev 
za vrednote NOB Posavje – iz ZB Brežice podpredsednik Lojze 
Godec, iz ZB Krško podpredsednik Ivan Petrišič, iz ZB Sevnica 
predsednica Vladka Blas ter predsednik Pokrajinskega sveta ZB 
NOB Posavje Alojz Štih (na fotografiji).  V. Blas

Na obisku v Kumrovcu

brez vzdrževanja
trajen 
izdelek

www.karodi.si

PIRŠENBREG – 9. maja, 
prav na dan konca druge 
svetovne vojne, je v 100. 
leto vstopil Anton Cizel iz 
Piršenbrega. Tu se je davne-
ga leta 1922 rodil kot prvi 
otrok očeta Antona in ma-
tere Marije. Tudi slavljenca 
je podobno kot vso njego-
vo generacijo močno za-
znamovala druga svetov-
na vojna. Skupaj z očetom 
in bratom, ki se ni več vrnil, 
je odšel v partizane. A na 
svoj 23. rojstni dan, 9. maja 
1945, mu ni bilo dano sle-
či uniforme. Nova oblast mu 
je določila nalogo starešine 

v eni od teharskih barak. Kot tak je danes eden redkih, če že ne 
edini pričevalec tragičnega obdobja nacionalne zgodovine. Prav 
spoznanja iz tistega časa so zarisala slavljenčevo življenjsko pot: 
odrekel se je ponujeni karieri in življenje preživel na kmetiji, v 
tesarski stroki in gradnji vodnjakov. Od leta 2007, ko mu je umr-
la žena, je nekaj let na domačiji živel sam, zadnji dve leti pa zanj 
skrbita sin Milan in hčerka Anica, še posebej pa se razveseli pe-
tih vnukov in štirih pravnukinj. Gospod Anton, ki ne ve, koliko 
let mu je še naložilo življenje, niti s kolikšnimi križi in težavami 
bo leto še prepleteno, želi vsem, da bi bili v življenju srečni ter 
bi znali po padcih vedno vstati in začeti znova. Slavljencu ob vi-
sokem jubileju vsi domači iskreno čestitajo. 
 Milan Cizl

Anton Cizel praznoval 99 let

Slavljenec Anton Cizel je bil 
deležen tudi rojstnodnevne torte 
z dvema deveticama.

RIBNICA – Vedno smo vese-
li visokih jubilejev naših kraja-
nov in zato jih tudi z veseljem 
obiščemo ter voščimo ob čas-
titljivem jubileju. V ponedeljek, 
26. aprila, smo v Ribnici obiska-
li Ano Komočar, da bi ji zažele-
li predvsem zdravja in dobrega 
počutja v krogu njenih najbliž-
jih. Gospa Ana je ob svojem 90. 
jubileju še vedno čila in vedra 
slavljenka. Skupaj je zapela z 
Ljudskimi pevkami z Žejnega, ki 
so ji prinesle glasbeno voščilo. 
Jubilantki smo poleg domačih, 
sorodnikov in sosedov voščili v 
imenu KO Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem in KS Jesenice 
na Dol. Gospa Ana se je rodila 26. aprila 1931 v Ribnici. Osnov-
no šolo je obiskovala na Veliki Dolini med drugo svetovno vojno. 
Staršem je vedno pomagala v vinogradu in na njivi ter je nauče-
na trdo delati na kmetiji od majhnih nog. Poročila se je s Fran-
cem Komočarjem in rodili sta se jima hčerki Irena in Vesna. Da-
nes jo razveseljujejo trije vnuki Iztok, Matjaž in Mitja ter šest 
pravnukov. Teta Anica je širokega nasmeha na obrazu, še vedno 
pri volji in moči, da se kljub vsem zdravstvenim oviram odpra-
vi na vrt, kjer mora še nekaj postoriti. Še vedno ima voljo za sa-
jenje rož in opravljanje kakšnih manjših zunanjih del. Slavljenki 
želimo še veliko energije in zdravih dni.  Rajka Križanac 

90 let Ane Komočar

Slavljenka s hčerkama

Na Lisci obnavljajo kapelico

Na posavskem biseru bo obnovljena tudi kapelica.
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17. MAJ – SVETOVNI DAN HIPERTENZIJE

SPOZNAJTE SVOJE ŠTEVILKE –
SPREMLJAJTE SVOJ KRVNI TLAK! 

Vabimo vas, da nas 17. maja obiščete
v Lekarni Brežice in Lekarni Trnje, kjer Vam 

bomo brezplačno izmerili krvni tlak.
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Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

VPIS NOVIH UČENCEV ZA  ŠOLSKO LETO 2021/2022

INFORMACIJE:
http://www.gslasko-radece.si/

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2021/2022, ki bo v soboto, 29. maja 2021, ob 9. uri.
5- in 6-letni otroci se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pri-
pravnice. Ti otroci nimajo sprejemnega preizkusa, po kratki predstavitvi programa jih boste lahko 
takoj vpisali v tajništvu šole. 
Otroci, stari 7 let in več, se vpisujejo na instrument, petje in ples. Opravljali bodo preizkus glasbe-
nih oziroma plesnih sposobnosti. 
Vpisovali bomo tudi na lokacijah: 
• v ponedeljek, 24. 5. 2021, ob 17. uri na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
• v torek, 25. 5. 2021, ob 17. uri na OŠ XIV. divizije Senovo
Vse informacije najdete na spletni strani šole ali na telefonski številki 07/ 48 80 142.

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Vokalna skupina Solzice je z 
delovanjem pričela v šolskem 
letu 19901991 pod okriljem 
Glasbene šole Brežice. Takrat
no skupino mladih deklet z 
veliko željo po prepevanju je 
združila zborovodkinja Mar-
jetka Podgoršek Horžen, 
profesorica petja na glasbe-
ni šoli. Vse od takrat je sestav 
številčno rasel, z leti se je sku-
pina spreminjala, petje se je 
nadgrajevalo. Solzice so priče-
le s prepevanjem na lokalnih 
prireditvah in širše, nadaljeva-
le s pevskimi revijami, zapele 
so tudi v Slovenski filharmoni-
ji. Družile so se ob Avsenikovih 
pesmih, s prijateljskimi zbori, 
gostovale pri njih in oni pri nas. 
Sestav pa je z leti zorel, zboro-
vodkinja je posegala po zahtev-
nejših skladbah, s katerimi so 
si Solzice pripele vrsto presti-
žnih nagrad in priznanj doma 
in zunaj meja. 

Poseben uspeh pomenijo uvr-
stitve na »Naši pesmi« v Ma-
riboru, kjer so si zaslužile vse 
nagrade, najžlahtnejšo zlato v 
letu 2010, dvojno zlato prizna-
nje na »Lipanjskih zvucih« na 
Hrvaškem v istem letu, v ita-
lijanskem Riminiju so v 2011 
osvojile srebrno plaketo, v letu 
2014 so dosežkom dodale dve 
zlati priznanji z mednarodne-
ga tekmovanja v Španiji in dve 

30 let petja posavskih »Solzic«
BREŽICE – Na predvečer prve majske sobote bi združeni ženski glasovi Posavja v sestavu Vokalne skupine 
»Solzice« zazveneli na jubilejnem koncertu, obeležile bi namreč 30. obletnico delovanja.  

zlati ter srebrno iz Bratislave 
v 2018. Za odlično zastopanje 
zunaj meja je vokalna skupina 
prejela plaketo občine Breži-
ce, v minulih letih pa je posne-
la tudi dve zgoščenki.

Solzicam največ pomeni tradi-
cionalni letni koncert, ki pra-
viloma z zvokom in vonjem 
šmarnic napolni Viteško dvo-
rano Posavskega muzeja na v 

uvodu omenjenem majskem 
sobotnem večeru. Žal ga tudi 
letos drugič zapovrstjo zaradi 
aktualnih razmer ne bo. Kljub 
temu so pevke povezane in se 
z veliko angažiranostjo in vo-
ljo zborovodkinje pripravlja-
jo z jubilejnim programom za 
čas, ki bo bolj naklonjen zbo-
rovskemu petju. Repertoar 
pesmi, ki jih pojejo Solzice, je 
pester, od izbranih klasičnih, 

ljudskih, umetnih do zabav-
nih, nikoli pa ne izostane nji-
hova »Šla bom na goro viso-
ko«, s katero se zaključi vsak 
letni koncert, skupaj z glasovi 
njim zvestih poslušalcev. Prav 
ti poslušalci in občutki, vezi, ki 
se vedno znova stkejo z njimi, 
so Solzicam v teh časih motiva-
cija za delo in pričakovanje no-
vega »majskega« večera.  
 Vir: Vokalna skupina Solzice

Solzice v Bratislavi leta 2018

LOČE PRI DOBOVI – Približno 30 članic in članov domačega 
orkestra se je 1. maja zbralo okoli mlaja pri godbenem 
in gasilskem domu ter odigralo tri skladbe (Dobovsko 
koračnico, Čas počitnic in Židana marela) in s tem poskrbelo, 
da so bili okoliški prebivalci tudi letos, ko je bilo igranje 
budnic že drugo leto zapored zaznamovano z veljavnimi 
’koronaukrepi’, deležni  glasbenega ’prebujanja’. Predsednik 
GPO Loče Ivan Kovačič je omenil, da bi radi do konca leta 
izpeljali dva promenadna koncerta, enega v Ločah in drugega 
na brežiškem grajskem dvorišču, tradicionalni Miklavžev 
koncert ter šli z inštrumenti na Triglav. »Vmes pa tudi upamo, 
da bomo še kje lahko nastopili in imeli redne vaje, se bomo pa 
seveda sproti prilagajali situaciji,« je dodal. R. R.

KRŠKO – Pihalni orkester Krško je 1. maja s preigravanjem 
koračnic na ploščadi pred Kulturnim domom Krško podaril 
občanom mnogo več kot ’živo’ glasbeno voščilo ob prazniku 
dela: občutek vračanja v življenje, pripadnost, radost, solze 
ganjenosti in navdušenja … Z vihtenjem slovenske zastave je 
njihovo igranje pospremila predsednica sveta KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, godbenikom pa se je v svojem imenu 
in v imenu zbranih občanov zahvalil dolgoletni godbeni 
navdušenec Edo Komočar. B. M.  

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Obvestilo
Srčno upamo, da bodo razmere že dopuščale, 

da se ljubitelji pisane besede tudi v živo srečamo na

predstavitvi pesniške zbirke Slavice Jarkovič 
V sobi srca, 

3. junija ob 19. uri v parku pred Valvasorjevo knjižnico.
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

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

prejeli smo

SPOMIN

JOŽE KRŽIČNIK

25. maja bo minilo žalostnih pet let, 
odkar te ni več med nami, naš najdražji

Žena Anica ter sinova Jože in Dejan z družinama

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate sveče in 
nanj ohranjate lep spomin.

iz Kostanjevice na Krki.

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

za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.

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

SPOMIN

JOŽEF HRIBERŠEK

5. maja je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

Njegovi najdražji

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

z Rožnega.

Ko imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre – 

vedno živi v tvojem srcu.

SPOMIN

TONE DOLNIČAR 

Že 10 let čutimo žalost in bolečino, 
vendar si naš angel, ki povsod pazi na nas, 

Povsod so sledi, ki jih spomin obudi, spomin na leta, ko skupaj srečni 
smo bili. Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepih spominih. 

Vsi njegovi

iz Dol. Boštanja 66. 

Nekje daleč na nebu 
med zvezdami spiš, 

v srcih pa naših 
za vedno živiš.

SPOMIN

JOŽE RIBIČ 
iz Sevnice. 

Mineva 15 let, odkar te ni več med nami, 

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

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu …?

Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da mu ne zmotimo miru.

(Svetlana Makarovič)

SPOMIN

BENJAMIN JALOVEC
iz Sobenje vasi.

22. maja bo minilo žalostnih pet let, 
odkar je prerano odšel od nas najdražji

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

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Žalostni so dnevi, žalostne noči, 
a spomin nate vedno bolj živi.

SPOMIN

NEDELJKO SIMIĆ
iz Krškega.

3. maja je minilo eno leto, 
odkar je umrl naš dragi

Hvala vsem, ki se ga še spominjate in mu prižigate svečke. 

Pogrešamo njegovo bližino, njegovo dobro voljo, njegov pozitiven 
pogled na življenje in njegov originalen humor.

 
Njegovi najdražji

IN MEMORIAM

ZVONE ROŽMAN
Res smo se razžalostili novice, da nas je zapustil ljubitelj nogometa, 
naš zvesti navijač in bivši predsednik NK Brežice, Zvone Rožman, 
bolj poznan kot Dač. Zvone je bil predsednik NK Brežice, vedno ostal 
zvest podpornik kluba tudi po predsedstvu in je redno spremljal 
rezultate mlajših selekcij ter seveda članskega moštva, ki jih je vedno 
rad spremljal tudi v živo. 

V imenu celotnega kluba izrekamo vsem najbližjim iskreno sožalje. 

Zvone, z nami boš ostal v mislih tako na zelenici kot ob njej, tebi pa 
naj bo lahka zemljica.
 NK BREŽICE 1919

SPOMIN

SONJA OMERZEL 
iz Brestanice. 

11. maja je minilo 20 žalostnih let, 
odkar nas je zapustila naša draga 

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

Zelo te pogrešamo: vsi tvoji

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikoli ne umrejo ... 

Le v nas se preselijo 
in naprej živijo ... 

So in tu ostanejo ... 

SPOMIN

TONČEK ZAGMAJSTER 
Hvala vsem, ki se spominjate našega Tončka, veselega godca, ga 
obiščete na njegovem poslednjem počivališču ter mu prinesete 

cvetje in prižgete svečko. 

Žena Anica ter hčerka Bernarda in sin Blaž z družinama

Dve leti žalostni sta preč, 
odkar ne vidimo te več, 

odkar tvoj glas ne sliši se 
in ljubi dom bolj prazen je. 

Plesni klub Lukec od leta 2003 
od Občine Krško prejel več kot 
330.000 evrov
(Odgovor Občine Krško na izjavo Dušana Vodlana v intervju-
ju z naslovom Zame je ples predvsem umetnost, objavljenem 
v Posavskem obzorniku 29. aprila 2021)

Dušan Vodlan, plesni učitelj, je v intervjuju v zadnji številki Posa-
vskega obzornika ocenil politiko Občine Krško z besedami, da se 
v matični občini v primerjavi s sosednjima občinama »bijejo kot z 
mlini na veter ter da občina ne izkazuje razumevanja in podpore 
njihovi (plesni) dejavnosti«.

Številke oz. podatki Erar (aplikacije za prikaz porabe javnega de-
narja v Republiki Sloveniji) zgovorno kažejo povsem nekaj dru-
gega.

Plesni klub Lukec je od leta 2003 do danes od Občine Krško 
prejel 331.662 evrov, poleg tega so od Zavoda RS za zaposlova-
nje prejeli 113.288 evrov za javna dela. Za vsak program jav-
nega dela pa mora obstajati javni interes, ki ga zagotavlja naroč-
nik programa javnega dela, v primeru Plesnega kluba Lukec je to 
Občina Krško.

Od KS mesta Krško so v teh letih prejeli 5.135 evrov, od Kultur-
nega doma Krško kot javnega zavoda, katerega ustanoviteljica 
je Občina Krško, pa 4.770 evrov.

V letih 2003 do danes je Plesni klub Lukec od sosednjih dveh občin 
prejel 3.570 oz. 3.150 evrov. Vir: https://erar.si

Tudi podatki o višini sredstev, ki so jih v zadnjih petih letih preje-
la športna društva in klubi v občini Krško, kažejo, da je bil Plesni 
klub Lukec v zadnjih petih letih vedno med tistimi prvimi petimi z 
najvišjim zneskom prejetih sredstev na razpisu Občine Krško. Ta-
koj za Nogometnim klubom Krško, Plavalnim klubom Celulozar 
Krško, Rokometnim klubom Krško in Judo klubom Krško. V letih 
2016 do 2020 je prejel 56.174 evrov, pri čemer pa niso upoštevana 
sredstva za uporabo objektov (v lasti občine ali zasebni lasti). Ples-
nemu klubu Lukec je v zadnjih petih letih Občina Krško še dodatno 
za objekte v lasti občine odobrila za več kot 10.000 evrov, za 
objekte, ki niso v lasti občine, pa še nekaj več kot 60.000 evrov.

Številke so dokaz, da navedba, da občina Plesnemu klubu Lukec 
»ni primaknila niti evra« in da »ne podpira njihove dejavnosti«, 
zagotovo ne drži. 
 Občina Krško

KRŠKO – V Slovenijo je prispelo 21 tujih policistov, deset iz 
Poljske, šest iz Litve in pet iz Estonije, ki bodo slovenskim poli-
cistom pomagali pri obvladovanju nezakonitih migracij na slo-
venskohrvaški meji. Deseterica poljskih policistov (med njimi je 
ena policistka) je nastanjena v krškem hotelu City. Kot je za naš 
medij povedal njihov vodja, major Radoslaw Stryjski, so njiho-
vi prvi vtisi prijetni, saj so naleteli na prijetne ljudi in profesio-
nalne kolege policiste »Veseli smo, da smo prišli sem pomagat 
kolegom v Sloveniji, ki se ukvarjajo z migrantsko krizo na t. i. ze-
leni meji. Gre za izraz naše solidarnosti z državami, ki imajo te-
žave s tem vprašanjem. Želimo pokazati svojo strokovnost in iz-
kušnje v sodelovanju s slovenskimi policisti in policisti iz drugih 
držav.« Prihajajo z južnega dela Poljske oz. obmejnega območja s 
Češko, kjer je težav z ilegalnim prehajanjem meje sicer manj kot 
pri nas.  P. P.

Poljski policisti so v Krškem
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ZAHVALA

MARIJE HUMEK
rojene Požgaj iz Obrežja.

V soboto, 24. aprila 2021, smo se poslovili od naše ljube mame, 
taje, tašče, sestre, tete, botre in sestrične 

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih dneh mislili na nas, 
nam izrekli sožalje in nam stali ob strani v naši bolečini. Iskrena hvala 
za podarjene svete maše, denarno pomoč, cvetje in sveče.
Posebna zahvala Zdenki, sodelavcem OŠ Medvode in nekdanjim 
sodelavcem pekarne Suban. Hvala dr. Regvat, dr. Motore in sestri 
Ksenji, dr. Vučkoviću ter patronažnim sestram Lavri, Gordani, Vasji 
in Janji, ki ste ji lajšali življenje.
Hvala tudi g. župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred in 
sveto mašo, pevcem za zapete pesmi in pogrebni službi Žičkar. Hvala 
otroškemu pevskemu zboru OŠ Medvode za predvajano pesem.
Z odhodom naše drage mame je nastala neskončna praznina, ki jo 
bomo skušali zapolniti z dragocenimi spomini, ki nam jih je podarila.

Žalujoči: hčerki Irena in Marinka z družinama

Ne stoj nad grobom, kjer ležim,
ker ni me tam in ker ne spim. 

Sem veter s tisočih strani,
sem lesk draguljev, ko sneži. 

Sem sonce v žitu iz zlata,
ko dež jesenski šepeta. 

In ko zbudi te jutra dah,
sem ptic ščebet, ki polni zrak, 

ko krožijo v tišini v vis.
Sem zvezda, ki zate gori.

Ne stoj nad grobom, kjer ležim. 
Ne joči. Ni me tu. Živim.

(Mary Elizabeth Frye)

ZAHVALA

FRANCA OJSTERŠKA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, starega očeta, 
pradedka, brata, strica, svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, LD Podsreda za podarjene denarne prispevke, cvetje, 
sveče, svete maše in besede tolažbe. Hvala g. Sotošku in g. Šmajdku 
za topel govor, g. župniku in pogrebni službi Kostak.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam kakor 
koli pomagali, vendar vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Koprivnice

ZAHVALA

VINKA TURŠIČA st. 
iz Ardra pri Raki 27.

24. aprila 2021 smo se poslovili od dobrega moža, atija, ata, tasta, 
brata, botra, strica, svaka, soseda in prijatelja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za izkazano sožalje, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše 
ter darove. Hvala g. župniku Francu Levičarju in pogrebni službi 
Blatnik za lepo opravljen obred, moškemu pevskemu zboru Raka, 
vrtnariji Zupančič iz Grmovelj, sorodnicama Pavli Korošec in Tilčki 
Korez za čustvene poslovilne besede. Hvala društvu upokojencev, 
turističnemu društvu, skupinama Č'bularji in Florjan ter Jožetu 
Vidoviču za zvonjenje pri vaški kapelici. Hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki ste nam karkoli pomagali in nam stali ob strani. 

Žalujoči: žena Elizabeta, hči Mateja z družino, 
sin Vinko ml. z družino

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 

bolečina in samota sta pri nas. 

ZAHVALA

VIKTORIJE DENŽIČ
iz Blatnega, ki je zadnja leta živela pri hčerki Ireni v Zakotu, 

Ob boleči izgubi naše drage mame 

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, ki so jo v 
težkih časih obiskovali in ji stali ob strani. Posebna zahvala vsem 
za izrečene besede tolažbe, sočutja, darovane sveče, denarno 
pomoč in svete maše. Hvala pogrebni službi Žičkar, g. župnikoma, 
praporščakom, pevcem in kolektivu ISP Novo mesto. Iskrena hvala 
vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 

ki v srcih bo ostala 
in večno lep spomin na te. 

ZAHVALA

FRANC KOSTEVC
iz Dalmatinove ulice 9 v Brežicah. 

17. aprila 2021 je tiho odšel od nas mož, oče, 
tast, stari ata, pradedek, brat in stric 

Hvala vsem za izrečena sožalja, denarno pomoč, darovane sveče in 
svete maše. Iskrena hvala osebnemu zdravniku dr. Iljažu, patronažni 
sestri gospe Vasji Hrastovšek, Domu upokojencev Brežice za oskrbo 
zadnjih dveh mesecev, pogrebni službi Leš in Cvetličarni Tina, 
pevcem za zapete žalostinke ter gospodu župniku Milanu Kšeli za 
zadnje besede ob slovesu. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se od Franca 
še zadnjič poslovili in ga pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a spomin nate 
bo vedno ostal. 

ZAHVALA

ALOJZ PEČAR
s Stojanskega Vrha 14 B. 

V 71. letu starosti nas je zapustil 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, ata, tasta, svaka, brata 
in strica se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in 
denarno pomoč. Zahvala tudi osebju intenzivnega oddelka bolnišnice 
Brežice, pogrebni službi Žičkar, g. župniku Francetu Novaku za lepo 
opravljen obred, pevcem za lepo zapete žalostinke in OŠ Cerklje ob 
Krki. Zahvala tudi vsem, ki jih nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi – žena Fanika, hči Melita z Darkom, hči 
Nataša z Martinom ter vnuki Anja, Jan, Marcel in Daniel

Kjerkoli si, 
nate bomo mislili vsi. 

ZAHVALA

MARIJE HRIBAR
s Prilip

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, 
sestre, tašce, tete, botre, sestrične in svakinje

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvaljujemo 
se domu Šimić Samobor za nego in skrb, pogrebni službi in cvetličarni 
Žičkar, župniku Jožetu Packu za lepo opravljen obred ter pevcem KUD 
Anton Kreč Čatež ob Savi za lepo zapete žalostinke. Zahvaljujemo se 
tudi sodelavcem KOPa Brežice, podjetju CGP Novo mesto  enota 
Drnovo, sodelavkam kuhinje OŠ Brežice in nekdanjim sodelavkam 
Jutranjke Sevnica. Iskrena zahvala tudi družinama Pavlovič in Gramc 
ter Patriciji in Teji. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v teh žalostnih 
dneh stali ob strani, nam pomagali in našo mamo pospremili na njeni 
zadnji poti ter jo ohranjate v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza ...

Bolečina da se skriti, pa tudi solze 
ni težko zatajiti, le drage mame

nihče nam ne more več vrniti. ZAHVALA

MARIJE LUBŠINA
iz Glogovega Broda

Ob izgubi naše drage mame, babice, 
prababice in tašče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja ter darovane sveče. 
Hvala gospodu Ivanu Ureku za lepo izrečene besede slovesa, kvartetu 
Andante za čutno odpete pesmi, gospodu Jožetu Staniču za zaigrano 
Tišino, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar in praporščaku NOB. Hvala vsem, ki vas nismo imenovali, pa 
ste nam stali ob strani in kakor koli pomagali. Hvala vsem, ki ste bili 
del njenega življenja in jo spoštovali. Zelo te bomo pogrešali.

Vsi tvoji najdražji

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

ANE PASKVALE 
roj. Šalamon, iz Boštanja.

22. aprila je ugasnilo življenje naše mame

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
darovane sveče in svete maše ter denarno pomoč. Zahvala tudi 
vsem, ki ste se prišli poslovit in jo pospremili na zadnji poti. Hvala 
župniku g. Fonziju Žibertu za cerkveni obred in Dejanu Brečku za 
lepo zaigrane poslovilne melodije ter pogrebni službi.

Žalujoči: vsi njeni

Odšla si tja, 
kjer ni trpljenja, ne gorja.

VILJEM PAVLOVIČ
iz Brežic, roj. 25. avgusta 1960.

18. marca nas je zapustil naš ljubljeni

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Na poti kameniti
korak ti je zastal,

v prelepem gorskem kraju
za vedno si zaspal.

ZAHVALA

IVANA BANA 
z Zdol 

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani. Hvala 
vsem in vsakemu posebej, ki ste imeli našega očeta, dedka radi in ga 
pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo in naprej, 

naprej živijo, so in tu ostanejo. 

IVAN PUNGERČIČ 
iz Krškega. 

Konec aprila nas je v 73. letu starosti zapustil 

Na večni počitek smo ga pospremili v ožjem družinskem krogu. 
Od njega se lahko poslovite na družinskem grobu na pokopališču 
v Krškem. 

Žalujoči: vsi njegovi
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ZAHVALA

VINKA ARHA
iz Velikega Podloga 

Ob boleči izgubi našega očeta, brata, strica, bratranca, svaka 

Srčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečeno sožalje, podarjene sveče, darovane svete maše ter denarno 
pomoč. Zahvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen 
obred, cvetličarni Kerin ter sosedi Anici Prah za duhovno pomoč v 
zadnjih mesecih. 

Žalujoči: vsi njegovi

Vse življenje si garal, 
za dom, družino vse si dal. 

Prazna je hiša, prazno dvorišče, 
oko zaman povsod te išče. 

Le tvoj trud in delo nam ostaja. 

ZAHVALA

JOŽEFA DUŠIČA
iz Dednje vasi 9

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 
pradedka, tasta, strica, svaka, bratranca in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, so-
sedom in sodelavcem kolektiva Blas Tip, Kolarič Urošu s. p. in Upravni 
enoti Brežice. Za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in 
denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pog-
reba, trobentaču za zaigrano Tišino, pevcem za zapete pesmi, govor-
niku Martinu Dušiču za ganljive besede slovesa in gospodu župniku 
Gregorju Majcnu za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste se prišli 
od njega poslovit in ga pospremit na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin nate.

ZAHVALA

TEREZIJE JALOVEC 
iz Malega Mraševega 

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice in tašče 

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste v teh težkih časih mislili na nas, nam stali ob stra-
ni, nam izrekali pisna in ustna sožalja, darovali cvetje, sveče, sv. maše 
in denarne prispevke. Hvala kolektivu Kolpa San (obrat Lipa), Mila-
nu Haraloviču za obiske na domu, pogrebni službi Žičkar, pevcem za 
lepo zapete pesmi, trobentaču za odigrano Tišino ter gospodu župni-
ku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti ter jo boste oh-
ranili v lepem spominu.

Žalujoči: hčerke Rezi, Joži in Mojca z družino

 Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a spomin nate,
draga mama, bo večno ostal.

ZAHVALA

ANTONA VOGLARJA
iz Selc pri Leskovcu 

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi, za tople besede in 
izrečena sožalja. Posebna hvala osebju Urgentnega centra Brežice, 
da ste mu lajšali zadnje trenutke. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred ter pevcem in trobentaču za ganljiv prispevek ob 
slovesu. Zahvala gre tudi pogrebni službi Žičkar za vso pomoč in 
opravljene storitve. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, pa vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke. 

Dobrota tvojih rok ne mine, 
čas ohranja nam spomine. 

ZAHVALA

VINKA ŠKOFLJANCA
z Velikih Malenc

Ob nepričakovani in nenadomestljivi izgubi 
našega ljubljenega moža, atija, dedija, sina, 
brata, botra, svaka, strica, prijatelja, 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, cvetje in denarne prispevke. 
Posebna zahvala govornikom Jožetu Škofljancu, Maticu Marklu, Snežki 
Plavulj, gospodu župniku Jožetu Packu za opravljeno sveto mašo, 
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

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,

odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA

DARKA ZUPANČIČA 
iz Radeč 

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izkazano sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala obema gospodoma 
župnikoma za lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi iz Radeč 
za organizacijo in izvedbo pogreba ter trobentaču sosedu Slavku za 
zaigrane žalostinke. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga 
spoštovali in ga skupaj z nami pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

Tiho sedaj si odšel, 
kot lepa misel, ki mine 

in nam pusti le spomine. 

ZAHVALA

JOŽEFA HICTALER – PEPCA 
iz Koprivnice 

V soboto, 17. aprila, je ostal ob tvoji poti drobec srca … 

Zahvala vsem, ki jim je bila draga. Posebno še pevcem in g. J. Avsenaku, 
g. B. Sotošku, instrumentalistu M. Sotošku, g. J. Turinku, cvetličarni 
Irena in pogrebnemu zavodu Kostak, g. S. Molan, vsem sosedom, ki 
ste ji krajšali ure samote z obiski ali telefonskimi pogovori, in vsem 
za izrečene besede tolažbe, svete maše, poklonjen cvet in sveče … jo 
pospremili tja, kjer ni več bolečine in ne žalosti. 

Vsem iskrena hvala, hčerki Helena in Irena z družinama

Kolikokrat bo še treba oditi
in za vselej pustiti ob poti

drobec srca?
(Minatti)

ZAHVALA

MARIJE PETRETIČ

V petek, 16. aprila, smo se poslovili od naše 
drage mame, tašče, stare mame, prababice, 

tete, sestrične in sosede

Žalujoči: vsi njeni

Zadnja leta je bila oskrbovanka doma Trgovčević – Sveta Helena 
Samobor. Iskrena hvala vsem, ki ste nam izrazili ustna in pisna 
sožalja, darovali sveče, svete maše ter denarno pomoč.
Hvala pogrebni službi Žičkar, praporščaku, pevcem, govornici gospe 
Lei, gospodu župniku in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste se od nje še zadnjič poslovili in jo pospremili k 
večnemu počitku.

iz Jablanc 14, Kostanjevica na Krki.

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

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

ZAHVALA

DRAGA BOHORČA 
z Rožnega.

V četrtek, 29. aprila, smo se poslovili od našega 

Hvala vsem sorodnikom in sosedom za izraženo sožalje, za darovane 
sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se dr. Nini Fritz za trud, Splošni bolnišnici Brežice, CSD 
Krško, za poslovilni govor ge. Marjetič, g. Gregorju za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Kostak in pevcem iz Brestanice za lepo petje.

Žalujoči: žena Jožica, sinova Bojan s Karino in Gregor  
z družino ter vsi njegovi bratje in sestre z družinami

Pomlad zelena je tu,
saj se je vse veseli,

samo v naših srcih žalost tli,
ker te več med nami ni.

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

LOVRENC – V drugi polovici aprila se je na Lovrencu, narav-
nem posavskem botaničnem biseru in priljubljeni izletni-
ški točki, ki je tudi izhodišče za pohod na Veliko Kozje ali 
Lisco, v svoji kraljevski modrini razcvetel encijan ter priva-
bil k ogledu ljudi od blizu in daleč.

S travnikom poraščen hrib v osrčju posavskih gričev, ki je do-
bil ime po tamkajšnji cerkvi sv. Lovrenca, krasijo redke zaščite-
ne vrste cvetic, kot je tržaški svišč, kranjska lilija, opojna zlati-
ca itd. V času cvetenja, od sredine aprila do sredine maja, največ 
obiskovalk in obiskovalcev privabi Clusijev svišč oz. encijan za-
radi svojih nežnih »nebeško« modrih cvetov. 
»Vsako leto beležimo obisk in običajno Lovrenc, ko cveti enci-
jan, obišče okoli dva tisoč petsto ljudi. Samo danes, v zadnji ne-
delji v letošnjem aprilu, sem naštel 428 obiskovalcev, najmlajši 

je bil star dobrih pet mese-
cev,« pove načelnik kluba 
za varstvo narave pri PD Li-
sca Sevnica Alojz Rupar, ki 
kot eden izmed prostovolj-
cev že vrsto let varuje ras-
tišče encijana v času cvete-
nja, saj včasih koga zamika, 
da bi utrgal prekrasen mo-
der cvet ali izruval rastlino, 
da bi jo nato posadil v svo-
jem domačem vrtu, kjer pa 

nima pogojev za uspešno rast. »Pot okoli rastišča je označena ter 
zavarovana, saj želimo to naravno danost ohraniti tudi za mlajše 
rodove in obiskovalci se držijo poti, ne skačejo na samo rastišče, 
kot so to radi počeli v preteklosti. Vsi imajo seveda možnost, da 
poslikajo cvet, ki nežno plav kar vabi,« nadaljuje in doda, da je 
na zavarovanem območju prepovedano gnojenje z naravnimi in 
umetnimi gnojili, prepovedano je spreminjanje travniške povr-
šine v njivsko, prepovedani sta paša, gradnja … Travnik z rastiš-
čem encijana, ki je velik okoli štiri hektarje, lastnik pokosi enkrat 
letno proti koncu poletja ali v začetku jeseni. 
»V našem društvu opažamo, da se odnos do narave spreminja, 
da je več spoštovanja in zavedanja, kaj vse nam nudi narava,« 
zaključi čuvar rastišča ter se nato posveti prihodu nove skupi-
ne obiskovalcev. »Prišli smo iz Novega mesta, ker smo slišali za 
rastišče in smo ga želeli videti od blizu,« pove obiskovalka, ki se 
je spomnila, da je pred mnogimi leti že bila na Lovrencu, kamor 
je prišla iz smeri Velikega Kozjega. »Danes sem tukaj z družino, 
imamo lep družinski izlet, ki ga bomo zaključili z obiskom Lisce,« 
pove z nasmehom.  S. Radi 

Očarljiva modrina nežnih cvetov

Nebeško modri cvetovi encijana v času cvetenja privabijo lepo 
število obiskovalk in obiskovalcev.

Encijan je zaradi svoje redkosti 
zaščitena rastlina in prav tako 
njegovo rastišče na Lovrencu. 
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Kupim kostanjevo hlodovino, 
lahko tudi v panju. 
Tel.: 041 878 085

Ugodno prodam miniatur-
no hidravlično prešo, 12 ton, 
za ležaje, uporabna, praktična 
za mehanike ali za vsakogar, 
nova. Tel.: 031 566 399

Prodam dve kletki za prepeli-
ce in žganje (slivovko in sadje-
vec). Tel.: 041 764 758

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

Prodam linijo strojev za izde-
lavo držajev za lopate in vile: 
tračno žago, za struženje in 
brušenje ter sesalno napravo 
za žagovino s cevmi. 
Tel.: 041 341 955

Prodam novo (enkrat rablje-
no) točilo za med; cena 150 €, 
samo resni. Tel.: 040 875 542

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

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

4WD, možna menjava za trak-
tor IMT 539. Tel.: 031 232 945

KMETIJSTVO

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

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

Prodam mulčar kladivar 150, 
pajek SIP 340 in zgrabljalnik 
250. Tel.: 070 815 003

Prodam suhe in silažne bale, 
Radeče. Tel.: 041 583 618

Prodam dvoredno sejalnico 
Olt za koruzo in dva bika limu-
zin, težka 130 kg; cena po do-
govoru. Tel.: 031 284 604

Prodam orehove korenine, Fi-
del črpalko za pretok vina. 
Tel.: 041 732 934

NEPREMIČNINE
Oddam opremljeno 3sobno 
stanovanje v starem Krškem, 
65 m² + klet. Tel.: 070 787 805

Prodamo hišo na lepi in sonč-
ni lokaciji v izmeri 3000 m² s 
sadovnjakom, vrtom in manj-
šim vinogradom, Brezje pri Ve-
liki Dolini. Tel.: 031 445 388

Oddamo hišo v Brežicah, 135 
m², od 1. 7. 2021. Pokličite na 
tel.: 0049 177 190 69 40 ali 
0049 8171 276 97 (po 17.30 
uri) 

Najamem manjšo hiško ali bi-
valni vikend v Brežicah/okoli-
ci. Tel.: 041 792 823

Kupimo hišo ali večji bivalni 
vikend. Tel.: 040 855 824

Kupim garsonjero ali manjše 
stanovanje na Senovem. 
Tel. 031 885 010

AVTOMOBILIZEM

Prodam odličnega Suzuki Ji-
mnya, letnik 2008, 1.3 cm³, 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam kostanjevo kolje, dol-
žine 1,40 m, primerno za pas-
tirja ali kaj drugega. 
Tel.: 041 589 757

Prodam kosilnico BCS, bencin 
petrolej. Tel.: 040 775 985

Prodam rezervne dele BCS ko-
silnice, rezervne dele škropil-
nice Stihl SG 17. 
Tel.: 040 295 510

Prodam traktorsko kosilnico 
Gaspardo, malo rabljena; škro-
pilnico Agromehanika, 340 l; 
krožne brane in avto Golf, di-
esel 1.9, letnik 2003. 
Tel.: 031 573 849

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

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

Prodam metrska drva ali pa 
razžagana, možna tudi dosta-
va v okolici Krškega. 
Tel.: 041 929 830

Prodam silažne bale, prve in 
druge košnje; okolica Brežic. 

Vse informacije na 
tel.: 041 560 136

Prodam 4redni okopalnik za 
koruzo z dognojevalcem. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 529 306

Prodam dvorezno traktorsko 
kosilnico INO in dvoredni dog-
nojevalec koruze. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam dva krmilnika za pra-
šiče 100 l, domače hruškovo 
žganje, traktor Deutz 40 km in 
dvobrazdni plug IMT 756. 
Tel.: 031 209 951

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo po 0,20 €. 
Tel.: 040 262 867

Prodam ječmen, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 741 279

Prodam koruzo v zrnju, ječ-
men, suha metrska drva (je-
sen). Tel.: 041 948 814

Prodam ječmen in koruzo. 
Tel.: 031 216 758

Prodam ječmen 2000 kg, tri-
tikalo 500 kg, koruzo 1000 kg, 
prašiča 120 kg (možen zakol). 
Tel.: 040 796 830

ŽIVALI

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

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 mesecev. 
Tel.: 07 49 69 169

Prodam prašiče, težke od 30 
do 120 kg, in mladico, brejo 3 
mesece; suhe hrastove plohe, 
3–5 cm. Tel.: 051 872 179

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik po 18. uri so 
na voljo beli piščanci, rjave 
jarkice v začetku nesnosti 

in rjave kokoši.
Sprejemo naročila 

za purane.
Nudimo tudi prašiče.
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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 14085917) – 
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
Epošta: 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
Epošta: 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
Epošta: 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, epošti 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 (11/2021) bo izšla v 
četrtek, 27. maja 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. maj 2021.

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 10 tednov. 
Tel.: 041 832 024

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

Prodam pujsa, težkega cca. 
130 kg, krmljenega z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 261 140

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, brejo v petem me-
secu; bukova in kostanjeva 
drva; puhalnik na kardan; že-
lezen voz, 16 col s platonom. 
Tel.: 051 477 243

Prodam teličko simentalko, 
težko 250 kg, staro 6 mesecev, 
pašno. Cena po dogovoru pri 
ogledu. Tel.: 040 742 730

Prodam piščance, stare en 
mesec, in očiščene piščance, 
hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 041 469 140

Prodam kozla, starega 4 leta, 
zaradi sorodstva. Vajen ljudi 
in pastirja. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 991 878 

Prodamo odojke, 25–30 kg; 
možna dostava. 
Tel.: 07 49 68 348

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

RAZNO 

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

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

Izdelovanje in popravilo nag-
robnih spomenikov, klesanje 
črk, izdelava okenskih polic in 
pultov ter montaža. Tel.: 041 
680 358, Kamnoseštvo Arh 
Zvonko s.p., Selce 6, Leskovec

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

Prodam novo vrtno lopo 3 x 
2,5 m, primerna za čebelnjak. 
Tel.: 041 341 955

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Darji Šarabon, Balos 3, 4290 Tržič. 
Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Ob-
javljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Skupina GADI  Ko mislim nate 
 2. (3.) Ans. BORŠT  Odpelji me na samo
 3. (2.) Ans. MODRIJANI  Moje slovensko srce
 4. (6.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI – Vsi imamo želje
 5. (4.) VESELI SVATJE  Zakaj si pustil me
 6. (5.) Ans. LESARJI  Srce želi drugam
 7. (10.) Ans. JUHEJ  Najin Portorož
 8. (7.) Ans. SPEV  Slovenec sem
 9. (8.) Ans. VIKEND  Dovolj sva mlada
 10. (.) Ans. PETAN  Vzornik

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Nemir – Slovenska pesem

Kupon št. 571
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, 15. 5. 2021, ob 20. uri

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 21. maja. Mlade 

rjave in grahaste jarkice
si lahko priskrbite 

vsak delavnik, ob 16. uri. 
Naprodaj bodo enoletne 

kokoši nesnice.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam elektronsko polnilno 
pasjo ovratnico, vodoodporna, 
domet 800 m, pripomoček pri 
šolanju psa; cena 50 €. 
Tel.: 041 545 102

Iščem žensko, staro do 65 let, 
voznico, za kuhanje in gospo-
dinjska dela, nudim ji stanova-
nje. Sem delni invalid, star 82 
let. Tel.: 041 341 955

Ugodno prodam voziček za 
delavnico, rostfrei stolice in go-
rilnik za centralno peč na olje. 
Tel.: 031 566 399

STIKI

Iščem žensko za občasna sre-
čanja in družbo ob kavi z moš-
kim srednjih let, leta niso va-
žna. Tel.: 031 466 038

Sem fant, star 47 let. Iščem 
žensko za skupno življenje pri 
meni, starosti od 40 do 47 let, 
samo resne. Tel.: 040 894 973

PODARIM

Podarim globok otroški vozi-
ček, dobro ohranjen. 
Tel.: 051 225 851

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info

Zahvale, spomini
zahvale@posavje.info

BREŽICE – V marcu so v Posavskem muzeju Brežice zače-
li programski cikel Posavje v diplomskih in raziskovalnih 
nalogah, v okviru katerega študenti iz Posavja predstavlja-
jo svoja študijska dela, ki so povezana z regijo, iz katere pri-
hajajo. Ravno danes je na vrsti tretje predavanje iz omenje-
nega cikla.

»Cikel smo zasnovali iz povezav in sodelovanj, ki jih ima Posavski 
muzej s študenti iz Posavja ali pa je njihovo delo povezano s Po-
savjem. Tako smo želeli, da ne poteka samo izmenjava podatkov 
in gradiva med nami, ampak da tudi širša publika spozna delo in 
rezultate mladih raziskovalcev,« pojasnjuje direktorica Alenka 
Černelič Krošelj. Letos načrtujejo izvedbo šestih predavanj, prva 
tri so pripravili preko Zooma, upajo, da bodo lahko junija tudi že 
v živo in s terenskim ogledom. 
Cikel je pričel diplomirani arheolog Timotej Pavlin, ki je govo-
ril o podnebnih spremembah v pozni antiki, natančneje o tem, ali 
in kako so podnebne spremembe, ki so na našem planetu stalni-
ca, povezane z velikimi spremembami, ki so doletele človeštvo, 
od migracij, političnih sprememb, propadov imperijev, kar vodi v 
razmislek, ali se prav kaj takega ne dogaja tudi danes. 
Nadaljeval je Rok Mrvič, magister slovenistike in rusistike, za-
poslen kot asistent na Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC 
SAZU, ki je predstavil ustaljene folklorne obrazce, ki jih nezave-
dno uporabljamo vsak dan. V prvem delu predavanja je bil pouda-
rek na opredelitvi raznolike množice kratkih folklornih obrazcev, 
h katerim sodijo jezikovni pojavi, od pozdravov do kletvic. Dru-
gi del je bil namenjen odprti diskusiji o raziskavi, ki je trenutno 
v pripravi in bo med drugim obravnavala folklorne obrazce po-
savskega narečja. Obe predavanji si lahko ogledate na FB in Yo-
uTube kanalu PMB. 
Ravno danes, 13. maja, bo od 19.00 dalje v spletnem prenosu na 
Facebooku in Zoomu svoje delo predstavila Sara Ćosić, študent-
ka tretjega letnika dodiplomske smeri etnologija in kulturna an-
tropologija ter zgodovina na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se 
bo dotaknila vpliva globalizacije, nastanka samostojne države in 
vstopa v EU na občino Brežice. Predstavila bo kratek razvoj in zgo-
dovinski pregled občine Brežice od osamosvojitve Slovenije nap-
rej. V juniju načrtujejo predavanje Lare Oštrbenk, za jesen pa se 
še dogovarjajo.  R. Retelj

Posavje skozi oči študentov

Timotej Pavlin, Rok Mrvič in Sara Ćosić (foto: zajem zaslona)

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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Za Miho Koretiča velja rek, da 
jabolko ne pade daleč od dre-
vesa, saj je bil kitarist že njegov 
oče Vinko, večini bolj poznan 
kot Tink. »Doma je bila vedno 
kitara in glasba nasploh, s tem 
sem odraščal in to me je že od 
malega privlačilo,« pove kita-
rist, ki se je prvih akordov na-
učil na očetovi kitari, približ-
no pri desetih letih pa je začel 
obiskovati glasbeno šolo. Da 
bo glasba tudi njegov poklic, 
se je odločil dokaj pozno, saj 
se je lotil študija fizike, ob tem 
pa delal tudi srednjo glasbeno 
šolo. »To sem delal vzpored-
no, a me je čedalje bolj vlek-
la glasba,« pojasnjuje in doda-
ja, da ga že od nekdaj – poleg 
glasbe in fizike – zanima ve-
liko stvari. Na vprašanje o ki-

tarskih vzornikih pravi, da se 
je to skozi obdobja spreminja-
lo, omeni pa jazz kitarista Pri-
moža Grašiča, Bojana Fifnjo 
iz domačih Demolition Gro-
up, med svetovno znanimi pa 
Franka Zappo in Princea, oba 
multiinštrumentalista in glas-
benika v širšem pomenu be-
sede. »Inštrument je na kon-
cu koncev le orodje,« pravi …

Kot solist si najbolj 
'razgaljen'

Miha, ki ga videvamo na števil-
nih glasbenih in drugih prire-
ditvah v Posavju, je nastopanja 
na odru vajen že od osnovno-
šolskih let, tako samostojno 
kot v raznih duetih in (prilo-
žnostnih) zasedbah, denimo 
v duetih z glasbenimi kolegi 
Anjo Kramar, Alešem Sušo, 
Lovrom Ravbarjem, Mi-
tjo Režmanom … Sicer nje-
govo glasbo pogosto, ne da bi 
sploh vedeli, slišimo tudi po 
radijskih valovih, saj sodeluje 
s številnimi glasbenimi zased-
bami in izvajalci, če jih našteje-
mo le nekaj: Xequtifz, Okustič-
ni, Big band Krško, Maja Keuc 
Amaya, Marina Martensson, 
Jadranka Juras, Peter Dir-
nbek & Vox Populi, Klemen 
Kotar in Dušni pastirji … »Tega 
je res veliko, a žal je trenutno 
takšno obdobje, da vse to sto-
ji in marsikatera zasedba tega 
ne bo preživela, po drugi stra-
ni pa se bo zagotovo vzposta-
vilo še kaj novega,« pripominja 

Kitarist Miha Koretič:

Čedalje bolj ceni tudi tišino 
KRŠKO – Med najbolj prepoznavnimi in cenjenimi posavskimi glasbeniki je nedvomno kitarist Miha Kore-
tič, sicer učitelj kitare v Glasbeni šoli Krško. Čeprav je običajno raje v ozadju in poudarja, da se raje kot z 
govorjenjem izraža z glasbo, smo ga povabili k pogovoru o njegovi glasbeni poti in ustvarjanju ter njego-
vem videnju nekaterih aktualnih dogajanj v družbi.

ob tem. »Uživam v glasbenem 
ustvarjanju. Solo nastop je po-
seben izziv, ker je vse odvisno 
le od tebe in se nimaš opreti 
na kaj drugega, najbolj si 'raz-
galjen' in to je najzahtevnejše,« 
odgovori na vprašanje, ali raje 
nastopa sam ali kot del zasedb. 
Sicer pa se odra glasbenik na-
vadi: »Tudi svojim učencem go-
vorim, da si vse naredimo sami 
v glavi. Včasih vidiš koga v prvi 
vrsti, ob katerem se ne počutiš 
prijetno, včasih pa si pred veli-
ko množico in si povsem spro-
ščen.«

Kot je bilo že omenjeno, se 
ima za multidisciplinarnega 
človeka. Trenutno v ospredje 
postavlja učenje na krški glas-
beni šoli, sicer pa je po njego-

vem mnenju malo ljudi, ki se 
jim res lahko reče 'glasbenik', 
in te redke zelo ceni. »To vidim 
kot nekaj globljega, kar tež-
ko sploh ubesedim. Pravi glas-
benik je zame nekdo, ki je na 
nek drugačen način povezan s 
svetom. Eno je biti glasbenik – 
obrtnik, drugo pa biti glasbe-
nik – umetnik, virtuoz, se pra-
vi nekdo, ki napolni prostor z 
energijo, še preden začne igra-
ti. Priti do tam je dolga pot, 
na kateri se je treba mogoče 
še čemu več odreči in si upa-
ti iti še malo dlje …« pojasnju-
je svoj pogled na to zadevo. Ker 
ni le izvajalec, ampak tudi av-
tor glasbe, razmišlja o samo-
stojnem kitarskem albumu, 
saj »si vsak glasbenik želi na-
rediti nek dokument časa«, in 
pravi, da je čedalje bližje ures-
ničitvi te želje.

Spletni nastopi puščajo 
praznino

V minulem letu se je tudi glas-
benikom 'svet obrnil na gla-
vo' in kot je dejal Žiga Kump 
iz Kulturnega doma Krško v 
podcastu, ki sta ga pred krat-
kim posnela z Miho, je bil 'oder 
včasih stalen naslov, zdaj pa je 
le še luksuzna destinacija' za 
številne glasbenike. »Ja, stva-
ri so se zelo spremenile. Zelo 
hitro smo ugotovili, da spletni 
nastopi ne nadomestijo prave-
ga občutka ne publiki ne izva-
jalcu, na obeh straneh ostane 
neka praznina, vsaj jaz tako ču-

tim. Trenutno sem v takšni fazi, 
da video nastopov sploh ne 
morem gledati,« pravi po dol-
gem obdobju odsotnosti prave-
ga stika tako z občinstvom kot s 
svojimi učenci, saj je tudi pouk 
v glasbenih šolah dolgo potekal 
na daljavo oz. preko video po-
vezav, kar je bil, poudarja, velik 
preizkus za vse, tako za učite-
lje in učence kot tudi za starše. 
A dodaja tudi: »Jaz imam srečo, 
da učim kitaro, ki je vizualen 
inštrument in lahko usmerjaš 
orientacijo na njem z beseda-
mi. Moram reči, da je ogromno 
učencev v tem obdobju napre-
dovalo bolj kot kdaj koli prej, 
ker so imeli nek mir, saj so z 
12urnega delovnika prišli na 
'skrajšan' delovnik pouka na 
daljavo, v preostalem času pa 
jim je bilo tudi dolgčas in so se 
morda našli v tem. Še vedno 
pa to ne nadomesti pristnega 
osebnega stika.« Kar se tiče za-
nimanja otrok za igranje kita-
re, je to po njegovih besedah še 
vedno (pre)veliko, saj ne mo-
rejo vpisati vseh, ki so zainte-
resirani za to glasbilo. Meni si-
cer, da pri vpisu v glasbeno šolo 
izbira inštrumenta niti ni tako 
zelo pomembna oz. se mu zdi, 
da je za »potovanje skozi svet 
glasbe vseeno, kaj imaš v ro-
kah«. Sicer v krški glasbeni šoli, 
odkar so dodali še harfo, pou-
čujejo vse orkestrske inštru-
mente in iz te baze se napaja-
jo številne orkestrske zasedbe 
v tem okolju.

Krško še vedno velja za glas-
beno mesto in Miha meni, da 
ga zaznamuje glasbeni nad-
standard, kar se tiče pogojev 
za ustvarjanje, kljub temu pa 
opaža, da je manj t. i. under-
ground scene, kot jo je bilo 
včasih. »To opažamo tudi na 
drugih področjih. Če greš na 
gledališko predstavo, kar na-
enkrat opaziš, da si med mlaj-
šimi v publiki. To zanimanje je 
treba vzgajati, to je odgovor-
nost vseh izobraževalnih usta-
nov, staršev, tudi medijev, vsi 
moramo stopiti skupaj. Včasih 
je bilo dražljajev in vsebin toli-
ko manj, da je vsakdo iskal še 
nekaj drugega. Jaz sem še od-
raščal v času, ko smo si eno ka-
seto ali CD podajali med sabo 

in si čakal, kdaj boš prišel na 
vrsto za poslušanje, danes pa 
imaš na telefonu dostop do 
vseh knjig, ki so bile kadar koli 
napisane, in vso glasbo, ki je 
bila kadar koli posneta, in ra-
biš nekoga, da te prime za roko 
in odpelje na nek kulturni do-
godek oz. do teh vsebin,« raz-
mišlja. Poslušanje glasbe je 
zanj še vedno obred, ki se mu 
namensko posveti, v zadnjem 
času pa čedalje bolj ceni tudi ti-
šino: »Ena od pozitivnih stva-
ri v zadnjem letu je bilo to, da 
je bilo v okolju več tišine – uli-
ce so kar naenkrat postale tihe. 
Ni mi všeč, da se z vsake tera-
se sliši drugačna glasba. Pre-
malo se govori o akustičnem 
onesnaženju, ki je tudi težava 
našega časa. Brez tišine tudi 
glasbe ni.« 

Rad potuje in zanima ga tudi 
glasba drugih kultur, v Indiji 
se je denimo naučil tudi igra-
nja na sitar. »Tam glasbo doje-
majo povsem drugače, bolj po 
neki duhovni plati, zahodnjaki 
pa smo jo začeli dojemati zelo 
racionalno. Ne nazadnje že to, 
da se usedemo v dvorano in 
sedimo pri miru, je zelo stvar 
racionalizacije,« pojasni svoja 
spoznanja o velikih medkultur-
nih razlikah na glasbenem po-
dročju. Sam sicer ne dela po-
sebne ločnice med delom in 
prostim časom, saj glasba za-
vzema večino časa v njegovem 
življenju. »Tudi učitelj si ves čas 
in velikokrat zvečer ali čez vi-
kend razmišljam, kaj bom po-
čel z učenci, se pripravljam na 
razne nastope ipd. Od nekdaj 
sem bil takšen, da sem ves čas 
v pogonu, težko sem pri miru,« 
še pove o svojem delu, sprosti-
tev pa mu predstavlja zlasti tek. 
Je tudi pozoren opazovalec do-
gajanja in razvoja v lokalnem 
okolju, pri čemer si želi pred-
vsem več povezovanja in zdru-
ževanja. »Upam, da bomo ne-
koč tudi pri tem ugotovili, kar 
smo že v glasbi: da glasbo lah-
ko izvajaš sam, ampak je lepše 
že, če si v duetu, še lepše pa, če 
si v večji zasedbi ali celo v or-
kestru. Lepo bi bilo, da se v tem 
okolju povežemo v skupen or-
kester,« zaključi.
 Peter Pavlovič

Miha Koretič pred vhodom v Glasbeno šolo Krško, v kateri 
poučuje kitaro.

Z nastopi popestri številne prireditve, na fotografiji na 
februarskem odprtju razstave izvirnika Bohoričeve slovnice 
v Mestnem muzeju Krško.

Prijave za osmo sezono Slovenija ima talent so odprte, 
skupina Falant, katere član je tudi Krčan, vse bolj pre-
poznavna na slovenski glasbeni sceni:

Televizijski talent šov Slovenija ima talent (foto: POP TV) 
je nazaj. Prijave za vse talente, ki si želijo postati zvezde, 
so namreč odprte. Na naši največji komercialni televizi-
ji ponovno iščejo slovenske talente z vseh področij, ki bi 

radi postali zvezde. Do sedaj so okronali že sedem različ-
nih talentov, zadnja zmagovalka iz leta 2019 Tjaša Dob-
ravec, ki se je vsi dobro spomnimo po dih jemajočih na-
stopih na drogu, pa je ob tem povedala: »Na Slovenija ima 
talent imam zelo lepe spomine in lahko rečem, da je bila to 
zame glavna vstopnica v svet profesionalnih cirkuških ar-
tistov. Imela sem veliko dela, podjetja so me vabila na na-
stope. Trenutno sem v cirkuški šoli na Portugalskem, kjer 
pridobivam znanje iz nove discipline – chinese pole. Po šo-
lanju me še vedno čaka projekt Cirque du Soleil.« Ob tem 
dodajajo, da bo osma sezona šova odskočna deska za ka-
riero za nov pokoronski začetek. Ne gre pa pozabiti tudi 
Posavce, ki so tam že nastopili: Sebastijan in Luka Vod-
lan, Milena Knez, Lidija Kožar, Siniša Hotko, Vesna in 
Matej Krapež, Elvis Nukić, D'Palinka band … Ravno zato 
vas, dragi bralci, naprošamo, da nam, če se boste udeleži-
li avdicije, to sporočite, da vas slučajno ne spregledamo!

Spoznajte skupino Falant (foto: osebni arhiv), ki jo ses-
tavljajo trije fantje in dekle: Franci Falant (harmonika, 
klaviature, vokal), Nejc Kolar (bas, bobni), Janja Bajlec 
(vokal) in Krčan Domen Gošek (kitara, vokal). Skupina 
svoje poti na glas-
beni sceni utira 
približno šest let, 
vsi člani pa so izku-
šeni glasbeniki že 
od prej. Skupaj jih 
je pripeljala želja 
po raznovrstni av-
torski in kvalitetni 
glasbi, zato ne čudi, 
da igrajo narodno-
zabavno in zabav-
no glasbo. Njihove 
najnovejše pesmi, 
kot so Reci, da si moja, Tu srce je doma, Nov dan, Ljubezni 
obroč, Nasmeh in mnoge druge, je mogoče slišati na sple-
tnem portalu YouTube in na mnogih radijskih postajah. Pri 
skladbi Tu srce je doma so moči združili s Čukom Miho No-
vakom, najnovejša pa je polka Reci, da si moja, ki se pona-
ša s hudomušnim videospotom, kjer v glavni vlogi nastopa 
simpatična gospodična Maruša Bajlec, s katero se spog-
leduje kitarist in naš posavski rojak Domen. Slednji se je 
v preteklem letu podal v učiteljske vode in poučuje kita-
ro v zasebni glasbeni šoli. »Nam je na prvem mestu za-
dovoljstvo ljudi in energija ob naših nastopih. Trenutno 
se pripravljamo za nastope tako na zasebnih zabavah kot 
tudi na velikih odrih,« pravi. Falanti že nestrpno čakajo 
polno letošnjo sezono 2021, ki bo, kot kaže, zelo naporna.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

POSAVJE – Zaključila se je tradicionalna spomladanska študent-
ska krvodajalska akcija »Častim pol litra!« v soorganizaciji Štu-
dentske organizacije Slovenije, Študentske organizacije Univerze 
v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Štu-
dentske organizacije Univerze na Primorskem in Zveze ŠKIS. V 
akcijo so bili vključeni tudi lokalni študentski klubi, med njimi 
tudi Študentski klub Sevnica in Klub posavskih študentov. »Da-
rovanje krvi ni samo ena najlepših oblik medčloveške pomoči, 
ampak tudi priložnost neprecenljive življenjske izkušnje! V da-
našnjem času ljudje prepogosto pozabljamo na stvari, ki nas na-
redijo to, kar smo. Ljudje. Sploh v tem času se moramo spomniti 
naše bistvene človeške dolžnosti in vrednote – pomoči sočlove-
ku. Kako malo je potrebno za to, da nekomu ne le polepšamo 
življenje, temveč ga včasih lahko celo rešimo! Zato hvala vsem 
študentom in ostalim krvodajalcem, ki so to pomlad častili pol 
litra!« so sporočili iz Zveze ŠKIS.  P. P. 

Študentje so 'častili pol litra'


