
KORONAPOZDRAV – Takole, zgolj z dotikom stopal, so se prejšnji ponedeljek, 18. maja, ob ponovnem 
začetku pouka za prvo triado osnovne šole in dijake zaključnih letnikov srednjih šol (teden kasneje so 
se jim pridružili še devetošolci in učenci s posebnimi potrebami) po dveh mesecih stikov zgolj na daljavo 
pozdravljali otroci in učitelji kostanjeviške osnovne šole. Zaradi dokaj strogih predpisanih ukrepov je 
bilo med njimi tudi nekaj nelagodja, še več pa veselja, da se končno lahko spet učijo in družijo tako 
'v živo'. Sicer pa je to le eno izmed področij javnega življenja, ki počasi oživlja, čeprav bomo očitno še 
nekaj časa morali spoštovati določene omejitve.  Foto: Peter Pavlovič

Telemach obljublja boljše 
storitve, kaj pa cena?!

Kostak prodaja hčerinsko firmo Ansat, upravljav-
ca krškega kabelsko-razdelilnega sistema, družbi 
Telemach. V slednji so pred kratkim prevzeli tudi 
ljubljanski telekomunikacijski inženiring Skyline in 
zasavski EVJ, s čimer razširjajo območje ponujanja 
storitev. Za območje občine Krško so že pripravili 
plan posodobitev, a jih morajo v primeru realizaci-
je nakupa še uskladiti z Občino Krško.
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Sevnica bo vendarle dobila
satelitski urgentni center

LJUBLJANA, SEVNICA – Vlada RS je v splošnem dogovoru do-
ločila financiranje triaže v devetih satelitskih urgentnih cen-
trih. To pomeni začetek delovanja satelitskih urgentnih cen-
trov na t. i. sivih območjih, kjer je slabša pokritost z urgentno 
medicinsko pomočjo. Eden izmed satelitskih urgentnih cen-
trov bo zaživel tudi v ZD Sevnica, ki si je za to prizadeval dalj 
časa. Takrat je bila predvidena organizacija desetih urgentnih 
centrov po državi, njihovo delovanje pa bi na terenu dopol-
njevali satelitski urgentni centri. Predlog je naletel na veliko 
nasprotovanje lokalnih skupnosti in dela politike, zato ga niso 
uvedli, pač pa so zaživeli le novi urgentni centri. Zdravstveni 
domovi, v katerih bodo organizirani satelitski urgentni cen-
tri, bodo na leto dobili vsak po 153.273 evrov za izvajanje, a 
v letošnjem letu le nekaj manj kot 115 tisoč evrov.  S. R.
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Poročilo o izvajanju social-
novarstvene storitve pomoč 
družini na domu za preteklo 
leto je predstavila Marjetka 
Smolič iz sevniške enote CSD 
Posavje in nato podala razlo-
ge za povišanje cene storitve, 
ki jo delno sofinancira Obči-
na Sevnica. Osebam iz ranlji-
vejših skupin, tistim, ki preje-
majo pokojnino, nižjo od 580 
evrov, občina na podlagi vlo-
ge storitev subvencionira v ce-
loti. Smoličeva je med drugim 
še povedala, da upada upo-
rabnikov storitve ne pričaku-
jejo. Vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na občini Mojca 
Sešlar je poudarila, da se cena 
storitve ni povišala že vse od 
leta 2015, število uporabnikov 
se povečuje, a čakalnih vrst ni, 
kar je »redkost v Sloveniji«. V 
razpravi je Franc Pipan iz-
razil nestrinjanje z dvigom 
cene, ki bo po novem višja za 
40 centov, ker »gre za ljudi, ki 
pomoč najbolj potrebujejo«. 
Miran Grubenšek je dodal, 
da gre najpogosteje za osebe 
z nizkimi prihodki, zato se je 
strinjal s kolegom iz stranke 
DeSUS, da ne podpre poviša-

nja cene storitve. Proti povi-
šanju se je izrekla tudi pos-
lanska skupina SDS (Tomaž 
Lisec, Tanja Novšak, Brigi-
ta Karlovšek, Ivan Orešnik, 
Gregor Korene, Aleš Mrgole 
in Marjan Ločičnik), vendar 
je bil po zaključeni razpravi, 
v kateri so sodelovali še Bo-
židar Groboljšek, Janez Ku-
kec, Majda Jazbec in Božidar 
Beci (vsi SLS) ter Franc Pov-
še (LMŠ) in Rado Kostrevc 
(SD), z devetimi glasovi »pro-

ti« in 13 »za« predlog sprejet, 
tako da polna cena za eno uro 
storitve po novem znaša 19,78 
evra, pri čemer 14,48 evra oz. 
71,90 % prispeva Občina Sev-
nica, 5,20 evra pa uporabnik 
(stara cena je bila 4,80 evra). 
Storitev, ki bo opravljena na 
nedeljo, bo Občina Sevnica 
subvencionirala v višini 15,68 
evra oz. 68 % cene, uporabnik 
pa bo do polne cene storitve, 
ki znaša 22,44 evra, doplačal 
6,67 evra (pred povišanjem 

6,27 evra). Storitev, ki bo 
opravljena na državni praznik 
ali dela prost dan, bo Občina 
Sevnica subvencionirala v vi-
šini 16,05 evra oz. 72 %, upo-
rabnik pa bo do polne cene 
storitve, ki znaša 23,33 evra, 
doplačal 7,28 evra. 

V nadaljevanju občinske seje 
so se svetnice in svetniki sez-
nanili z uvedbo participativ-
nega proračuna za leto 2021, 
katerega višina znaša 120 ti-
soč evrov in predstavlja način 
razporejanja dela proračun-
skih sredstev tako, da o njiho-
vi porabi odločajo občanke in 
občani, ki so starejši od 15 let 
in imajo stalno prebivališče 
v občini Sevnica. »Pri tem se 
upoštevajo predlogi in pobu-
de za manjše projekte, manjše 
ureditve do šest tisoč evrov,« 
je pojasnjeval župan Srečko 
Ocvirk. Ob tem je Gorazd Zu-
panc (LMŠ) izrazil željo, da bi 
bila višina participacije višja. 
Rok za oddajo pobud je začel 
teči 1. maja, zaključil se bo 30. 
junija 2020. 

 Smilja Radi

Po več kot dvomesečnem krču, v katerem smo se skupaj z veči-
no sveta znašli zaradi koronavirusne bolezni, se življenje poča-
si vrača v 'ustaljene tirnice'. Morda celo preveč v ustaljene, saj 
kmalu ne bo več ne duha ne sluha o posebni umirjenosti, ki je 
med nami zavela v prvih tednih epidemije. Spet smo priča gne-
či na cestah, morda zaenkrat malo manj še v nakupovalnih sre-
diščih in gostinskih lokalih, kjer nas na to, da nekaj vseeno še ni 
povsem v redu, spominjajo le maske, ki zakrivajo obraze zapo-
slenih in obiskovalcev. Da ne govorimo o političnem področju, 
kjer so v prvih tednih epidemije očitno zgolj na videz pomirje-
ne strasti spet vzplamtele in se prelile v ulične kolesarske pro-
tivladne proteste.

V Sloveniji, še zlasti pa v Posavju, smo jo v epidemiji, vsaj z zdra-
vstvenega vidika, dokaj dobro odnesli in najbrž je tudi to razlog, 
da so vse glasnejši 'koronazanikovalci' oz. ljudje, ki so prepriča-
ni, da je novi virus le zarota političnega razreda, da ustrahuje 
državljane in si jih še čvrsteje podjarmi z zdaj že znanimi ome-
jitvami, pri tem pa mu zvesto služi vsa zdravstvena stroka, ki 
je glede nevarnosti virusa sicer (presenetljivo) enotna. Menim, 
da je krepitev takšnega prepričanja ne le omalovažujoča in ža-
ljiva do vseh, ki jih je nova bolezen kakor koli prizadela, in tis-
tih, ki so se proti njej borili v prvih vrstah, ampak v luči napo-
vedanega drugega jesenskega vala epidemije tudi nevarna, saj 
spodbuja brezbrižnost in neupoštevanje ukrepov.

Po drugi strani pa je že več kot jasno, da nas je oz. nas bo že prvi 
val pahnil v krizo, katere razsežnosti se očitno še ne zavedamo 
oz. jo bomo, kot pravi naš osrednji sogovornik v tem časopisu, 
spoznali šele v drugi polovici leta. Potem ko smo v minulih tednih 
v našem časopisu dajali prednost besedam spodbude in optimiz-
ma, saj smo bili tega zelo potrebni, bo zdaj čas, da prisluhnemo 
tudi bolj pesimističnim glasovom, ki nas opozarjajo na ne tako 
svetlo post-epidemično prihodnost. Ampak naj nas to ne pahne 
v apatijo in obup, tako Slovenija kot Posavje sta v preteklosti že 
velikokrat splezala tudi iz bolj globokih brezen, kot bo tokratno.

komentar

Kako trda bodo 
post-epidemična 
tla? Piše: Peter Pavlovič

Kresanje mnenj glede podražitve
pomoči družini na domu
SEVNICA – Na 15. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica, ki je zaradi ukrepov pri preprečevanju širje-
nja koronavirusa 13. maja potekala v Kulturni dvorani Sevnica, so prisotni največ časa namenili razpravi o 
višji ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ter se med drugim seznanili tudi s participa-
tivnim proračunom za leto 2021.

Sevniški občinski svet je zaradi covida-19 zasedal v kulturni 
dvorani.

Vizjak in Šiško za spremembe
naravovarstvene zakonodaje
LJUBLJANA – Vlada RS je že 
v okviru Zakona o inter-
ventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije covid-19 predla-
gala, Državni zbor pa sprejel 
nekatere novosti, s kateri-
mi naj bi zagotovili hitrejše 
umeščanje pomembnih in-
vesticij v prostor. Zlasti za-
ostritev pogojev (npr. ob-
veznost, da društva štejejo 
najmanj 50 članov), pod ka-
terimi lahko nevladne orga-
nizacije (NVO) sodelujejo v 
postopkih, je izzvala števil-
ne reakcije. Tri izmed NVO 
so v začetku maja na Ustav-
no sodišče vložile pobudo 
za presojo ustavno spornih 
delov zakona. Spremembe 
pa je pozdravila Gospodar-
ska zbornica Slovenije, ki 
je terjala tudi zagotovitev 
strokovne usposobljenosti 
nevladnih organizacij. 

Po kratkem zatišju je prišlo 
do nove zaostritve pred 17. 
sejo Odbora za infrastruktu-
ro, okolje in prostor, ki je imel 
na dnevnem redu spremembo 
Zakona o ohranjanju narave, s 
katero je Ministrstvo za okolje 
in prostor pod vodstvom mag. 
Andreja Vizjaka predlaga-
lo uskladitev slovenske zako-
nodaje z zakonodajo EU. S to 
uskladitvijo se je strinjala ve-
čina poslancev, opozicijo pa je 

nato razburil amandma, ki ga 
je v imenu poslanske skupine 
SNS vložil posavski poslanec 
Dušan Šiško in je tudi v Zakon 
o ohranjanju narave predlagal 
že navedene omejitve za NVO.

Opozicijski poslanci so na-
sprotovali sprejemu tako do-
polnjenega zakona, koalicijski 
pa so sklenili amandma in ce-
loten zakon podpreti, vendar 
z manjšo omilitvijo pogojev 
za NVO. Tako Šiško kot minis-
ter Vizjak sta bila deležna hu-
dih očitkov o brezbrižnosti do 
narave, kar naj bi počela v ko-
rist domačega in tujega kapi-
tala. Vizjak je to večkrat zani-
kal in opozoril, da bodo NVO 
še naprej lahko sodelovale v 
razpravah o posegih v naravo, 
saj so omejitve namenjene le 

zaostritvi pogojev za tiste, ki 
naj bi imele status javnega in-
teresa. »Sodu je izbilo dno, ko 
se je ena nevladna organizaci-
ja iz Novega mesta, okoljska si-
cer, ne naravovarstvena, iz po 
moje namišljenih razlogov pri-

tožila na izdano gradbeno do-
voljenje za projekt tretje raz
vojne osi, ki ga pravzaprav 
podpira celotna Koroška,« je 
pojasnil Vizjak.

Šiško je opozoril, da je stališče 
njegove stranke že dolgo kri-
tično do nevladnih organiza-
cij. Spomnil je, da je vprašanje 
glede nesmotrne zaustavitve 
projekta HE Mokrice posta-
vil že vrsti ministrov prejšnje 
vlade pa tudi samemu pred-
sedniku Marjanu Šarcu, ki 
je takrat dejal, da bo Ministr-
stvo za okolje in prostor mo-
ralo pristopiti k pripravi zako-
nodaje, ki bo prevetrila, katere 
organizacije so dejansko v jav-
nem interesu, zdaj pa poslanci 
LMŠ temu nasprotujejo. Sko-
raj povsem enaka in razgreta 

razprava, polna očitkov z obeh 
strani, je sledila v torek na re-
dni majski seji DZ, medtem ko 
naj bi poslanci o samem zako-
nu odločali in ga tudi sprejeli 
v sredo popoldne.
 S. Mavsar

Dušan Šiško:  »Narava je res ena sama, zato jo mo-
ramo ohranjati, vendar ne za vsako ceno. Treba je 
tudi dokončati kakšno hidroelektrarno, zgraditi 
nove tovarne, postaviti proizvodnjo, ker ljudje rabi-
jo nova delovna mesta in denar za preživetje. Od gle-
danja trave ne bomo siti.« 

POSAVJE – Še nekaj dni in 
epidemije v Sloveniji bo tudi 
uradno konec (s koncem 
maja), v zadnjih tednih so se 
sprostile še nekatere zdra-
vstvene in druge storitve, ki 
so bile predtem »zamrznje-
ne«, prav tako še vedno de-
lujeta Covid točki v Brežicah 
in Sevnici, kjer lahko opravi-
te tudi samoplačniško testi-
ranje na covid-19.

Za odvzem brisa, ki bo pokazal, 
ali ste pozitivni na bolezen co-
vid19, in je na voljo v Splošni 
bolnišnici Brežice, boste mo-
rali odšteti 95 evrov in se nanj 
naročiti vsaj 36 ur pred pred-
videnim terminom za izdajo 
izvida. Nanj se lahko naroči-
te vsak dan v tednu ob določe-
nih urah po telefonu pri triaž-
ni sestri v Urgentnem centru 
Brežice. Plačilo storitve mora-
te opraviti še pred prihodom 
na odvzem brisa. Več informa-
cij je na spletni strani SB Bre-
žice. V sevniškem ZD je na vo-
ljo samoplačniška preiskava 
– test za določanje protite-
les proti covid19 (na podlagi 
krvi). Diagnostični laboratorij 
je namreč začel z izvajanjem 
novega imunološkega testa, 
katerega namen je odkriti, ali 
ima pacient protitelesa pro-
ti SARSCoV2, ali je torej pri-
šel v stik s koronavirusom in 
tvoril protitelesa, kar pa ne po-
meni, da je na določen virus 
tudi imun. Priporočajo testi-

ranje zdravih oseb najmanj 14 
dni po izzvenelih simptomih 
okužbe s covid19. Test vas bo 
stal 20 evrov. V ZD Sevnica od 
25. maja po ustaljenem urni-
ku ambulante spet deluje tudi 
dispanzer za ženske, še vedno 
je na voljo samo ena vstopna 
točka za vse paciente, izvajajo 
samo nujne zobozdravstvene 
storitve. Že nekaj časa je odpr-
ta tudi ZP Krmelj. V ZD Krško 
vse specialistične ambulan-
te (UZ, RTG, razvojna, pulmo-
loška, psihiatrična in diabe-
tološka ambulanta) ter ostale 
zdravstvene službe sprejema-
jo predhodno triažirane in na-
ročene paciente.

V ZD Brežice so v preteklih 
dneh sprostili še nekaj stori-
tev, tudi zobozdravstvene, pri 
čemer zdaj delujejo štiri am-
bulante (dve v stavbi ZD, na 
Trdinovi 1 v Brežicah in na Bi-
zeljskem). Obravnavani bodo 
pacienti z nujnimi zobozdra-
vstvenimi stanji, ki zahteva-
jo prvo pomoč, in pacienti, 
ki imajo izbranega osebnega 
zobozdravnika v teh ambulan-
tah ter njihovo stanje, glede na 
ponovno triažo, zahteva obrav-
navo. Termini za obravnavo, 
na katere so bili pacienti na-
ročeni pred razglasitvijo epi-
demije, ne veljajo. Zobozdra-
vstvene ambulante bodo po 
izvedeni ponovni triaži paci-
entom dodelile nove termi-
ne. Kot nam je ob tem sporočil 

vodja zobozdravstvene de-
javnosti v ZD Brežice Matjaž 
Strašek, dr. dent. med., mora 
biti vsak prihod v zobozdra-
vstveno ambulanto predhod-
no dogovorjen, v ta namen je 
vzpostavljena administrativ-
na zobozdravstvena ambulan-
ta. V juniju načrtujejo odprtje 
še preostalih zobozdravstve-
nih ambulant. »ZD Brežice 
ima razvejano mrežo zuna-
njih zobozdravstvenih ambu-
lant, predvsem šolskih, po vsej 
občini Brežice. Delo v šolskih 
zobozdravstvenih ambulan-
tah bo prilagojeno razmeram 
v šolstvu,« pojasnjuje in doda-
ja, da jim zdaj delo, ki poteka 
v skladu s strokovnimi pripo-
ročili za obravnavo pacientov 
v zobozdravstvenih ambu-
lantah, predstavlja nov izziv. 
»Potreben je dodaten napor, 
da nova strokovna priporo-
čila udejanjimo v vsakodnev-
ni praksi.« Obljublja, da bodo 
pacienti tudi v bodoče delež-
ni kakovostne zobozdravstve-
ne oskrbe, in še omenja, da ZD 
Brežice v sodelovanju z Občino 
Brežice kljub zahtevnim raz-
meram celo krepi mrežo zuna-
njih ambulant, nova zobozdra-
vstvena ambulanta bo namreč 
odprta v Pišecah. V ZD Brežice 
ponovno izvajajo tudi logope-
dijo in varno vadbo v noseč-
nosti (izvajalec Center za kre-
pitev zdravja).

 R. Retelj

Testi prostovoljni, a plačljivi
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S 4. majem na Agenciji za 
varstvo konkurence objavlje-
na priglasitev postopka s stra-
ni družbe Telemach kot ponu-
dnika televizije, interneta in 
mobilne telefonije o nameri 
prevzema podjetja Ansat Kr-
ško je namreč sprožila med 
občani vprašanje, ali s tem po-
sredno ne prihaja do odproda-
je tudi njihovega vložka v iz-
gradnjo kabelskorazdelilnega 
sistema v občini Krško. Slednji 
je v višini 52 odstotkov v las-
ti Občine Krško, v preostalem 
deležu pa so solastnice siste-
ma šest krajevnih skupnosti 
(KS mesta Krško, Brestanica, 
Dolenja vas, Leskovec pri Kr-
škem, Senovo in Spodnji Stari 
GradSpodnja Libna), na obmo-
čju katerih je stekla izgradnja 
kabelskorazdelilnega sistema 
konec osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Od leta 2010 
na podlagi podeljene koncesi-
je s kabelsko razdelilnim sis-
temom upravlja družba Kos-
tak, ki je istega leta tudi kupila 
podjetje Ansat. Slednjega je z 
namenom upravljanja s siste-
mom in povezovanja z drugimi 
kabelskimi operaterji po Slove-
niji ustanovil Franc Dobravc iz 
Dolenje vasi, ki je bil tudi vodil-
ni inženir pri izgradnji kabel-
skega sistema v mestu in več-
jih primestnih krajih.

Sistem za obveščanje

Občina Krško se je v drugi po-
lovici osemdesetih let uvršča-
la med tedaj še redke sloven-
ske občine, ki so se odločile za 
izgradnjo kabelskega sistema, 
ki bi ob maloštevilnih sloven-
skih in hrvaških programih v 
programski shemi nudil tudi 
ogled tujih televizijskih pro-
gramov. Leta 1983 je pričela 
s komercialnim obratovanjem 
jedrska elektrarna, zaradi ka-
tere je bil poseben interni ka-
nal namenjen tudi obveščanju 
prebivalstva. Na podlagi leta 
1986 podane pobude izvršne-
ga sveta občine je izgradnjo 
kabelskega razdelilnega siste-
ma vodila tedanja Stanovanj-
ska skupnost v sodelovanju z 
odborom za izgradnjo, ki so jo 
sestavljali predstavniki krajev-
nih skupnosti, in programskim 
odborom, ki je zasnoval pro-
gramsko shemo in ga je vrsto 
let vodil Ivan Mirt. Kot je ta za-
pisal v Naš glas, naj bi sprejem 
tujih programov predstavljal 
tudi korak k naprednejši druž-
bi: »Naše okno moramo široko 
odpreti v svet, saj bomo tudi 
tako dokazali, da iskreno te-
žimo k demokratični družbi.«

Pa vendar sta izgradnja ka-
belskega sistema in izvedba 
hišnih priključkov večini go-
spodinjstev predstavljali ve-
lik zalogaj. Ljudje so na svo-
jih zemljiščih sami izvajali 
izkope za položitev koaksial-
nega kabla, v večstanovanj-
skih objektih so imeli naroč-
niki strošek KTV vključen v 

Krški Ansat v roke Telemacha?
KRŠKO – Če že ni zaradi omejitev gibanja završalo po ulicah in lokalih Krškega ter v njegovi okolici, se je to 
v začetku maja zgodilo zaradi novice, da družba Kostak Krško, katere največji lastnik je Občina Krško, po 
desetletju upravljanja prodaja hčerinsko podjetje Ansat enemu največjih kabelskih operaterjev v tem delu 
Evrope – družbi Telemach.

stanarine, lastniki individual-
nih hiš pa so lahko prispevek 
za izgradnjo in priklop porav-
nali v šestih obrokih. Do kon-
ca januarja 1988 je zajamčena 
cena za priključek na KTV zna-
šala 480.000 dinarjev, kar je bil 
tedaj štirikratni znesek pov-
prečne plače v Sloveniji. Inve-
sticijo so gospodinjstvom dra-
žili dodatni stroški, denimo, za 
sprejem signala z oddajnika na 
Grmadi so morali tisti uporab-
niki, ki so imeli televizije sta-
rejših letnikov, kupiti tudi kon-
verterje ali pretvornike. Zato 
se je marsikatero gospodinj-
stvo konec osemdesetih let in 
v začetku devetdesetih let od-
ločilo tudi za nakup novega te-
levizijskega sprejemnika, saj so 
imele TV, izdelane po letu 1985 
(Iskra, Gorenje, uvožene TV), ki 
jih je bilo mogoče upravljati že 
z daljinskim vodenjem, pre-
tvornike že vgrajene, mnogo 
gospodinjstev pa je imelo pri-
ključek na KTV izveden pre-
ko tedaj že dodobra razširje-
nih videorekorderjev, ki so si 
jih nekateri tudi »prešverca-
li« iz tujine. Sprejem domačih 
programov je potekal po zem-
lji oziroma zemeljskih oddajni-
kih, tuje programe, v začetku 
po tri nemške in angleške pro-
grame in francoski program, pa 
je sprejemna postaja lovila pre-
ko evropskega satelita. 

Krški kabelski sistem, na kate-
rega je bilo priključenih oko-
li 2700 naročnikov, je bil do-
končan v letih 1991 in 1992. 
Na pobudo občine je bil usta-
novljen odbor KDS Krško za 
nadzor upravljanja in vzdrže-
vanja sistema. Vzdrževanje je 
prevzelo podjetje Ansat, med-
tem ko je nadgradnjo omrež-
ja kabelske kanalizacije finan-
cirala občina. Ker so se zaradi 
izredno hitrega razvoja kabel-
skega sistema vse bolj poveče-
vale potrebe ne le po vzdrževa-
nju, temveč tudi nadgradnji, je 
Dobravc podjetje Ansat prodal 
družbi Kostak, in to v času, ko 
je ta v sodelovanju z občino za-
čela z izgradnjo širokopasov-
nega optičnega omrežja. 

V teku postopek 
prodaje Ansata

Po desetletju upravljanja s sis-
temom se je zaradi vse več-
jih stroškov odločila za proda-
jo podjetja Ansat tudi družba 

Kostak. Po besedah direktor-
ja Ansata Tomija Horvata so 
trenutno v izvajanju postop-
ki natančnega pregleda poslo-
vanja podjetja ter postopki za 
pridobitev ustreznega soglasja 
Agencije za varstvo konkuren-
ce: »Stroški pri nabavi TVpra-
vic se zvišujejo, zaradi česar 
nam ostaja premalo sredstev 
za nadaljevanje investicijske-
ga vlaganja ter posodobitev 
tehnologije. Ocenjujemo, da 
bo prišlo do konsolidacije ve-
likih ponudnikov, medtem ko 
bodo majhni kabelski opera-
terji, med katere se uvrščamo 
tudi mi, izgubili možnost ka-
kovostnega delovanja na trgu. 
Poudarjamo, da se prodaja 

lastniški delež, pri čemer druž-
ba Ansat ni lastnica kabelsko-
razdelilnega sistema, lastnik 
tega ostaja nespremenjen. 
Prav tako ni predmet prodaje 
lokalni TV program in spletni 
portal ePosavje.com.« Ne gle-
de na izkazan namen prodaje 
nameravajo na Ansatu nada-
ljevati s strani Sveta KRS po-
trjen letošnji program nad-
gradnje kabelsko razdelilnega 
sistema, s tem da bo v prime-
ru realizacije prodaje poslov-
nega deleža novi lastnik druž-
be naročnikom nudil dodatne 
kakovostne možnosti za izved-
bo nadgradnje sistema ter no-
vosti, ki bodo omogočale med 
drugim ogled TVprogramov 
z zamikom ali za nazaj, česar 
obstoječi sistem ne omogoča, 
izbiro iz različnih baz filmov, 
programe v 4K resoluciji idr., 
je še povedal Horvat.

Kot so nam sporočili z Občine 
Krško, so bili s strani družbe 
Kostak seznanjeni z namera-
vano prodajo, sicer pa občina 
kot koncedent nima vpliva na 
spremembo lastništva Ansata: 
»Tudi v koncesijski pogodbi ni 

določil v zvezi s tem. Načeloma 
lastništvo ne vpliva na konce-
sijo samo, saj je v primeru me-
njave lastnika Ansat še vedno 
ista pravna oseba, s katero je 
bila podpisana koncesijska po-
godba.« Ker prodaja nima no-
bene povezave z lastništvom 
omrežja, tudi ni potrebno so-
glasje občinskega sveta. 

Za mnenje smo zaprosili tudi 
Jožeta Olovca, predsednika KS 
Leskovec pri Krškem, ki je de-
jal, da je nad prodajo sicer ne-
koliko presenečen, da pa mu 
je iz do sedaj znanih informa-
cij razvidno, da gre za proces 
kupovanja malih operaterjev s 
strani velikih: »Mali operater-
ji verjetno na današnjem trgu 
le težko sledijo večjim oziro-
ma zaradi zahtevanih vložkov 
posodabljanja in sledenja vse 
bolj naprednim tehnologijam 
ne morejo preživeti. Navedeno 
odprodajo vidim kot del da-
našnjih zakonitosti trga, kako 
se bodo v bodoče usklajeva-
la razmerja in pogoji nad so-
lastništvom sistema, ki je pre-
ko Kostaka povezano z občino 
Krško, pa bomo še spremljali.« 

Podobnega mnenja je tudi mag. 
Nataša Šerbec, predsednica 
največje KS mesta Krško, ki je 
za nas izpostavila, da jo zani-
ma, kako se bo v bodoče izvaja-
la koncesija, predvsem pa vpliv 
odprodaje na ceno storitve in 
paketov, ki jih bo v tem prime-
ru nudil nov koncesionar, in ali 
bodo ti še dostopni za občane. 
Tako Olovec kot Šerbčeva pri-
čakujeta več neposrednih in-
formacij v zvezi s prodajo na 
današnji seji občinskega sveta 
(četrtek, 28. 5., op. p.). Nanjo je 
namreč uvrščena tudi predsta-
vitev Ansatovega letnega poro-
čila za minulo leto in z njihove 
strani prvotno načrtovani pro-
gram dela v letošnjem letu. 

Kot so nameravan nakup za 
naš časopis komentirali v 
družbi Telemach, želijo svo-
je kakovostne in zanesljive 
storitve ponuditi kar največ 
uporabnikom na slovenskem 
trgu: »Zato se strateško odlo-
čamo tudi za prevzeme pod-
jetij, ki nam omogočajo širitev 
na kraje, kjer še nismo priso-
tni. V tem trenutku s podje-
tjem Ansat še potekajo pogo-
vori in usklajevanja ter skrbni 
pregledi. Vsekakor pa zagota-
vljanje kakovostnih, stabilnih 
in tehnološko dovršenih sto-
ritev zahteva veliko investicij 
in posodobitev infrastruktu-
re. Telemach to počne že vrsto 
let, saj vrhunskemu delovanju 
storitev, dolgoročnemu razvoju 
in nenehni izboljšavi uporab-
niške izkušnje posvečamo ve-
liko pozornosti. S ciljem, da to 
omogočimo tudi v prihodnje, 
smo pripravili plan posodobi-
tve sistema, vendar pa moramo 
podrobnosti še uskladiti s kon-
cedentom.«
 Bojana Mavsar

Tomi Horvat,  
direktor Ansat d.o.o.

KRŠKO, SENOVO, BREŽICE – Le tri leta po odprtju poslovalni-
ce v krškem hotelu City je banka LON sredi aprila zaprla vra-
ta krške enote, komitenti banke pa lahko osebno bančne posle 
opravljajo v njihovi najbližji poslovni enoti v Brežicah. Zara-
di optimizacije mreže s 15. junijem NLB zapira deset poslo-
valnic po Sloveniji, med njimi tudi na Titovi cesti 86 na Seno-
vem. Medtem ko bo bankomat ostal na obstoječi lokaciji, bo 
poslovanje komitentov preneseno na najbližjo poslovno eno-
to v Krškem. S 26. junijem zapira vrata za poslovanje s stran-
kami tudi poslovalnica Nove KBM na Cesti krških žrtev 137 v 
Krškem, ki se združuje oziroma prenaša poslovanje s stranka-
mi v brežiško poslovalnico. Na dosedanjem sedežu poslovne 
enote v Krškem bo še naprej deloval bankomat, vse najpogo-
stejše bančne storitve pa bodo lahko komitenti opravljali tudi 
na vseh enotah pošte, saj je Nova KBM od leta 2016 tudi lastni-
ca Poštne banke Slovenije.  B. M.

Banke ukinjajo poslovalnice

BREŽICE – Po treh mesecih in pol se bo v ponedeljek, 1. junija, na 
redni seji spet sestal Občinski svet občine Brežice, seveda ob upo-
števanju vseh priporočil zdravstvene stroke (razdalja, maske, raz-
kuževanje). V obdobju epidemije sta bili sicer dve korespondenč-
ni seji, redno sejo z udeležbo svetnic in svetnikov pa so v Brežicah 
letos imeli samo februarja. Med 22 točkami 12. seje bodo obrav-
navali tudi sklep o potrditvi ukrepov Občine Brežice v času epi-
demije covida19. Občina Brežice je sprejela prvi in drugi sveženj 
ukrepov z namenom krepitve in spodbujanja gospodarstva ter 
podporo lokalnih institucij in prebivalstva. Ukrepi se med dru-
gim nanašajo na zamik plačila določenih obveznosti v drugo po-
lovico leta pa tudi na oprostitev plačila najemnin prostorov v las-
ti občine, parkirnin, vrtcev itd., posebna skrb v času epidemije je 
namenjena najbolj ranljivim skupinam (nujno varstvo otrok, ak-
cija zbiranja računalnikov za šolarje iz socialno šibkejših družin, 
nujna pomoč starejšim občanom brez bližnjih in socialne mreže). 
V času epidemije so se izvajala nujna javna naročila, vsa ostala so 
bila začasno ustavljena, v tem času je bila sklenjena tudi pogodba 
o javnozasebnem partnerstvu za energetsko sanacijo 15 stavb 
v občinski lasti. Na obširnem dnevnem redu so še točke, kot npr. 
prva obravnava odloka o OPPN za stanovanjsko gradnjo Dobo-
va Kaptol – sever, odloka o občinskih cestah in javnih površinah 
v brežiški občini, sklep o financiranju Fakultete za turizem, pet-
letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
javni razgrnitvi sklepov o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev 
služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarskih po-
vezav Brežice–Krška vas in Brežice–Dobova.  R. R.

V Brežicah prva »koronaseja«

KRŠKO – Potem ko sta se v aprilu in maju zvrstili dve telefonski 
seji občinskega sveta, se zasedanje sveta ponovno vrača v veliko 
sejno dvorano občine, saj je župan mag. Miran Stanko za danes 
popoldan sklical 13. redno sejo. Nanjo je uvrščena obravnava 17 
točk dnevnega reda. Med temi bodo svetniki prejeli v sprejem 
predlog OPPN za območje Stara vas v Krškem, po katerem je na 
predlog stranke Savaprojekt kot izdelovalec umestil na do sedaj 
nezazidana stavbna zemljišča ob Erjavčevi ulici na Vidmu sedem 
parcel za gradnjo individualnih hiš. V nadaljevanju se bodo sve-
tniki seznanili z letnimi poročili za leto 2019 družb Rudar, Agro 
Posavje, Ansat Krško in končnim poročilom opravljenega nadzo-
ra nad oddajo športnih površin, ki ga je opravil Nadzorni odbor 
na Občini Krško in Nogometnem klubu Krško. Občinski svet bo 
predvideno potrdil za letošnje leto načrtovane izvedbene načrte 
izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu, 
poleg še nekaj točk podal soglasje k zadolžitvi OŠ Jurija Dalmati-
na Krško, prejel v sprejem predlog zaključnega računa proračuna 
Občine Krško za leto 2019 ter v potrditev imenovanja predstavni-
kov občine v svete več javnih zavodov. Ob tem bodo obravnavali 
tudi osnutek odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v občini. Omenjeni svet je bil pred več kot desetle-
tjem že ustanovljen, a v praksi ni nikoli zaživel. Naloga petčlan-
skega sveta bo dajanje pobud, mnenj in priporočil v zvezi z de-
lovanjem in izboljševanjem gospodarske javne službe v občini 
(zbiranje odpadkov, čiščenje voda, upravljanje pokopališč, cest, 
vzdrževanje javnih površin ipd.).  B. M.

Svetniki ponovno v sejni dvorani

BREŽICE – Občina Brežice bo v javnozasebnem partnerstvu 
z družbo Petrol in podjetjem Plistor letos prenovila 15 javnih 
objektov v občinski lasti. Za prenovo v skupni vrednosti pet mi-
lijonov evrov je občina na razpisu Ministrstva za infrastrukturo 
pridobila 1,8 milijona evrov evropskih sredstev iz Kohezijskega 
sklada. Zasebna partnerja si bosta v 15letnem pogodbenem ob-
dobju povrnila svoj vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov po-
rabe energije, po tem obdobju pa vsi prihranki ostanejo obči-
ni. Po besedah župana Ivana Molana občina sama sanacije teh 
objektov ne bi mogla izvesti prej kot v desetih letih. Več na str. 12. 

Obnovili bodo 15 javnih objektov

Na KDS se je začela krška televizija
Izgradnja krškega kabelsko distribucijskega sistema je omo-
gočila ne le predvajanje lokalnih obvestil v obliki videostrani, 
za katere je med drugim skrbelo podjetje Savaprojekt, tem-
več tudi nastanek prve krške televizije pod imenom Krški ka-
nal 10. Zanjo sta poskrbela Goran Rovan in Jože Grajžl v letih 
1992–1993, med ducatom sodelavk in sodelavcev pa so bile 
tudi kasneje dobro znane slovenske TVvoditeljice – Alenka 
Mirt, Tamara Vonta in Bernarda Žarn. V zgodovino krških 
'gibljivih sličic' se je v letih od 2001 do 2008 zapisal tudi naš 
Zavod Neviodunum s TV Krško, ki je pripravljala popularno 
oddajo Od torka do torka.
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OGENJ UNIČIL DELAVNICO, VOZILA IN FASADO – Na tem 
mestu poročamo kar o treh požarih, ki so povzročili materi-
alno škodo na objektih in prevoznih sredstvih. 18. 5.  je oko-
li 21.30 izbruhnil požar v 10 x 7 m veliki delavnici v Bojsnem. 
Ognjeni zublji so uničili vso opremo v objektu, tamkaj gara-
žiran traktor, močno so poškodovali tudi ostrešje delavnice. 
Med požarom je iz plastične cisterne v jašek izteklo 2.800 l po-
gonskega goriva, od tega je gasilcem PGE Krško uspelo iz jaška 
prečrpati 2.300 l mešanice goriva in vode. Ker je obstajala ne-
varnost porušitve objekta, so gasilci armirano ploščo objekta 
podprli z lesenim hrastovim stebrom. 

21. 5.  so nekaj po 1. uri zjutraj gasilci sevniškega društva na 
Glavnem trgu v Sevnici pogasili goreči motorni kolesi in oseb-
no vozilo, vsa tri vozila je ogenj povsem uničil. Gasilci so pred 
ognjem zavarovali še večstanovanjski objekt, pred katerim so 
bila vozila parkirana. 

25. 5. zgodaj popoldan je na Strmeckijevi ulici v Krškem za-
gorelo v zabojniku za smeti, ogenj pa se je razširil še na v ne-
posredni bližini parkiran motor in fasado stanovanjske hiše. 
Ker je ogenj poškodoval predel, kjer se na hiši nahaja priklju-
ček za plin, je upravljavec plinskega omrežja opravil pregled 
inštalacije in do sanacije lastnikom prepovedal njeno upora-
bo. Po navedbah policije je požar povzročil pepel, ki so ga sta-
novalci še vročega stresli v zabojnik. 

VLOMI IN TATVINE NA 'DAN MLADOSTI' – 25. 5. so policisti 
obravnavali štiri vlome. V Sevnici je bilo vlomljeno v nenaselje-
no hišo v Florjanski ulici, a po prvih ugotovitvah iz nje ni bilo 
ničesar ukradenega. Pač pa je bilo med popoldanskim delom 
na njivi na Drnovem ženski ukradeno starejše kolo svetlo ze-
lene barve. Tatvino je prijavil tudi krajan Reštanja, ki so mu 
neznanci odpeljali starejše neregistrirano kolo z motorjem To-
mos APN 4. Pred tem je bil v bližini opažen moder kombi. V kr-
škem Lidlu so v večernih urah trije storilci pograbili dva zabo-
ja pijače Monster v vrednosti več kot 60 €, in ju želeli odnesti 
brez plačila. Pri tem so imeli »smolo«, saj jih je zalotil varno-
stnik, zaradi česar so stisnili »rep med noge« še pred priho-
dom policistov. 
 Zbrala: B. M.

Borut Simončič, Sevnica: Letošnje dopustova-
nje bo drugačno kot pretekla leta, ko sem ga z 
družino običajno preživel na hrvaški obali. Le-
tos bova z ženo dopustovala v Sloveniji, kjer je 
mnogo prijetnih kotičkov, ki jih še nisva uspela 
videti. Odločila sva se, da bova obiskala in razi-
skovala Prekmurje ter z bivanjem v enih izmed 

tamkajšnjih bioterm izkoristila tudi obljubljeni vavčer. 

Marija Kurevija, Krško: Z možem sva že bila 
en teden na morju v hrvaškem Medulinu. Pri 
prehodu meje ni bilo nobenih težav, le pokaza-
ti sva morala vso dokumentacijo. Tudi poletni 
dopust imava že načrtovan, saj imava na morju 
svoje stanovanje in nama ga ni treba rezervirati. 
Vsekakor bova izkoristila tudi napovedane turi-

stične bone, s čimer bova podprla slovenski turizem.

Nika Đođ, Brežice: Do sedaj sicer nisem razmi-
šljala o tem, da bi počitnikovala v Sloveniji, saj 
sem vsa pretekla leta počitnice preživela v Črni 
gori, a turistični vavčerji se mi zdijo dobra ide-
ja in priložnost za prijetno dopustovanje. Defi-
nitivno ga bom izkoristila za nekaj dni ob mor-
ju ali za potep po gorenjskem hribovju oziroma 

se mi trenutno zdi najbolj vabljiva Kranjska Gora.

Marko Berkovič, Brežice: S punco sva že fe-
bruarja rezervirala septembrski dopust na Hr-
vaškem, vendar se zdaj še odločava, ali bova 
sploh šla dopustovat ali ne, odvisno, kakšna bo 
takrat situacija. Oddiha na slovenski obali sicer 
nimava v načrtu, a če bo res možno uveljaviti 
bone, kakor obljublja vlada, bova seveda to tudi 

izkoristila, kajti podarjenemu konju se ne gleda v zobe. 

Zaradi nejasne situacije glede poletnega turizma je letos 
bolj kot običajno na mestu vprašanje, ali že kaj razmiš-
ljamo o dopustu, ali ga bomo preživeli v tujini ali bomo 
raje ostali doma ter seveda ali in kje bomo izkoristili na-
povedane turistične bone. Kaj pravijo naši sogovorniki?

anketa

Kam pa letos na dopust?

Mag. Aleksandar Cvetanovski, direktor podjetja INO: 

Kako globoko je brezno,
bo vidno jeseni in pozimi

Pandemija novega korona-
virusa je zarezala v vse pore 
življenja, na udaru je pred-
vsem gospodarstvo. Kako je 
zaustavitev javnega življenja 
vplivala na delovanje podje-
tja INO, ki proizvaja kmetij-
ske in komunalne stroje?
Na poslovanje podjetja je zau-
stavitev vplivala na tri načine, 
v prvem valu je povzročila te-
žave z dobavo sestavnih kom-
ponent naših kooperantov. Po 
inicialnem šoku razglasitve 
pandemije se je bilo treba bli-
skovito notranje reorganizira-
ti, da proizvodni proces ni bil 
v celoti prekinjen. Zdaj pa pri-
haja najbolj težaven tretji del, 
ko se srečujemo z zmanjša-
nim povpraševanjem po na-
ših izdelkih iz celotnega sveta. 
V tem trenutku je največji pri-
tisk na prodajno ekipo podje-
tja. Kratkoročno ne načrtujemo 
nobenih odpuščanj, imamo pa 
pripravljene različne scenarije 
za zimo, ko bodo bolj jasne sre-
dnjeročne posledice.

Ste v podjetju sprejeli 
kakšne posebne ukrepe, da 
bi skušali čim bolj ublažiti 
posledice te krize?
V podjetju smo sprejeli celo 
vrsto mikro ukrepov za ubla-
žitev krize, ki bo na gospodar-
stvo lahko imela spiralno po-
navljajoče negativne vplive. Ti 
vplivi se lahko raztegnejo na 
več let. V tem trenutku je dol-
goročno vzdržna likvidnost 
podjetja na prvem mestu in 
zmožnost obvladovanja fleksi-
bilne maloserijske proizvodnje 
s čim krajšimi dobavnimi roki. 
Pri optimizaciji stroškov pa 
smo še bolj aktivni. V podjetju 
izvajamo vsa priporočila NIJZ. 

Vsako leto se udeležujete 
številnih sejmov po svetu, na 
katerih predstavljate svoje 
izdelke. Kako bo s tem letos?
V prvem kvartalu leta smo se 
udeležili kar nekaj sejmov v 
Nemčiji, Avstriji in na Madžar-
skem ter smo beležili pozitiv-
ne odzive, brez kančka naz-
nanitve po težavah, ki nas 
čakajo. Sejmi so za nas eden 
od najpomembnejših kanalov 
za prodajo. Tam se srečamo z 
našimi distributerji in kupci. 
Pogostokrat predstavimo tudi 
svetovne novosti, kot specia-
listi za obdelavo zelenih po-
vršin z več kot 60letno tradi-
cijo. Sejmi so žal po večini za 
letos odpovedani.

Kakšne spremembe na trgu 
vaših izdelkov bo oz. je že 
prinesla ’koronakriza’? 
Kriza se zdaj že kaže v zmanj-
šanem povpraševanju na vseh 
trgih. Glede na potek dogodkov 
pričakujemo dva možna scena-
rija. Če bodo države EU uspe-

le z različnimi ukrepi vzpod-
buditi potrošnjo celotnega 
prebivalstva, bo kriza kratke-
ga cikla, do enega leta. Drugi 
scenarij je lahko bolj črnogled, 
pomeni pa lahko zmanjšanje 
povpraševanja na daljše ob-

dobje, takšna oblika krize pa 
bo od vseh nas kot širše druž-
be, okolja in podjetja zahtevala 
prilagoditve v smislu raciona-
lizacije vseh aspektov življenja 
in poslovanja.

Kmetijstvo in vaša proizvo-
dnja gresta z roko v roki. 
Predvidevamo, da ste ves 
čas v stiku s področjem pri-
delave hrane, ali se pričaku-
je, da se bo v tem sektorju še 
povečala potreba, posledič-
no tudi potreba po strojih?
Kot kažejo uradne številke iz 
trgovinske prodaje na drobno, 

je v Sloveniji padec prometa 
približno 15 % tudi pri naku-
pih prehrambnih proizvodov. 
Jasno je, da se je del končnih 
kupcev preusmeril na direk-
tne nakupe pri proizvajalcih 
vseh vrst hrane. Posledično 

so tudi pri investicijskih ciklu-
sih v kmetijsko tehniko kupci v 
času krize previdni in zadrža-
ni. Skratka, ne pričakujem ras-
ti prodaje strojev v Sloveniji.

Kako vidite slovensko samo-
oskrbo s hrano? Kje so naj-
večji izzivi, pasti, kje imamo 
morda zmotna prepričanja?
Samooskrba oz. pridelava do-
mače zdrave hrane do začet-
ka krize ni bila obče zavedajo-
ča primarno pomembna tema. 
Zdaj, ko so globalne verige pre-
kinjene in onemogočeni migra-
cijski pretoki sezonske delov-

ne sile v države članice EU, se 
srečujemo z dejstvom, da bodo 
tudi veliki plantažni posevki s 
težavo pobrani in plasirani na 
trg. V tej luči je samooskrba te-
meljni faktor preživetja. Upam, 
da se širša okolica zaveda, da 
bomo morali doseči čim več-
ji odstotek samooskrbe z raz-
ličnimi vzpodbudami na lokal-
nem in državnem nivoju. Tako 
kot smo v energetiki samo-
oskrbni v približno 85 %, bi 
si morali zadati podoben cilj 
na področju pridelave hrane. 
V Posavju osebno poznam og-
romno pridnih ljudi, ki pride-
lujejo kvalitetno hrano. Sadje, 
zelenjava, med, meso …, vse 
imamo na dosegu roke in ven-
dar se včasih sprašujem, zakaj 
je neonska luč v trgovini bolj 
privlačna. Ne pristanem na iz-
govor cene, saj so v večini pri-
merov direktni nakupi pri pro-
izvajalcu kvalitetne hrane za 
potrošnika cenejši. Zdrava hra-
na ima multiplikativne učinke 
v celotni družbi, ki se kažejo v 
manjšem obolevanju prebival-
stva, posledično nižjih stroških 
zdravljenja, znižani stopnji de-
belosti, obdelanosti površin na 
podeželju, vzdržnem upravlja-
nju z naravnimi viri itd.

Ste tudi član upravnega od-
bora Posavske gospodarske 
zbornice, Krško. Zagotovo 
ste seznanjeni s trenutno si-
tuacijo v posavskem gospo-
darstvu, kakšna je? Kakšen 
se vam zdi odnos do gospo-
darstva v Posavju? Prepoz-
navajo ljudje gospodarstvo 
kot panogo, ki daje regiji in 
državi kruh?
Situacija ni vzpodbudna. Mis-
lim, da se širša okolica ne zave-
da, kakšni izzivi so pred nami 
v gospodarstvu. Kako globoko 
je brezno, se bo pokazalo v je-
senskozimskem času. Vsem 
nam kot družbi mora biti jas-
no, da je gospodarstvo mo-
tor celotne družbe. Le s kon-
stantnim vlaganjem v razvoj 
ter prodajo izdelkov in stori-
tev na globalnih trgih ustvar-
jamo novo vrednost. Leta pa 
je pogostokrat vodilna veliči-
na pri plačevanju vseh dajatev, 
iz katerih se financirajo različ-
ni socialni in državotvorni ste-
bri naše razvite družbe.

Kateri so glavni mejniki 
podjetja INO v njegovi več 
kot 60-letni zgodovini, tudi 
morda v povezavi s Posav-
jem?
Mejnikov je veliko. Vsi so bili 
doseženi z jasno vizijo lastni-
kov po zdravem in vzdržnem 
razvoju podjetja ter željo po 
organski rasti. Širitve v proi-
zvodne prostore, konstantna 
vlaganja v avtomatizacijo proi-
zvodnje s ciljem doseganja več-

KRŠKA VAS – V času kriznih razmer je pomembno, da podjetja čim hitreje in ustrezno ukrepajo ter s tem 
zmanjšajo možnosti za negativen vpliv na poslovanje. Pri tem odločilno vlogo seveda igrajo vodstva podje-
tij. Z direktorjem podjetja INO Brežice, ki ima sedež v Krški vasi, mag. Aleksandrom Cvetanovskim smo se 
pogovarjali o trenutnih razmerah v podjetju in regiji, samooskrbi s hrano, pridobivanju kadrov in še čem.

Mag. Aleksandar Cvetanovski, letnik 1973, je otroštvo preživel 
v Sevnici, zdaj pa z družino – življenjsko sopotnico in dvema naj-
stnikoma – živi v Brezini pri Brežicah. Po izobrazbi je diplomiran 
inženir računalništva in informatike ter magister poslovnih ved. 
Ves čas svoje poslovne poti službuje v Posavju. Začel je v krškem 
podjetju Hermes, bil vrsto let v sevniški Kopitarni, nato pa še di-
rektor invalidskih delavnic v Sevnici. Podjetje INO, kamor je kot 
direktor prišel aprila 2017, je torej njegova četrta služba. Prej 
je v povezavi s tem podjetjem pogodbeno vodil že dva projekta 
– kompleten nadzor nad gradnjo novega objekta, ki je bil odprt 
leta 2017 ob 60-letnici podjetja, in začetki razvoja elektronike 
za merjenje vibracij na kmetijskih strojih. Med številnimi dru-
gimi kompetencami velja omeniti, da je na britanski ambasadi 
v Cambridgeu opravil izpit za angleščino in s konstantnim izo-
braževanjem pridobil številne licence za nadzorne odbore. Tri 
leta je predaval tudi na Višji strokovni šoli Brežice. »Pri nas v 
družini je bila že pred kakšnim desetletjem beseda ’dobiti’ uki-
njena, nasprotno je bila uvedena beseda ’zaslužiti’, ki je zelo po-
membna beseda in jo je treba otrokom čim prej ’vprogramira-
ti’,« pravi in doda, da se slednje potem kaže v delovnih navadah 
in samoiniciativnosti, da mladi sami iščejo študentsko, počitni-
ško delo ter da se že v rani mladosti najstniške želje po mate-
rialnih dobrinah ne kupujejo v celoti, ampak v deležu, »kajti če 
je želja mlade osebe prava, mora na tem nekaj časa tudi dela-
ti, varčevati denar itd., šele nato lahko pristopiš kot ’soinvesti-
tor’, podobno je v podjetništvu, kjer imaš omejene vire in moraš 
z njimi pametno razpolagati«. 
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je dodane vrednosti in cel kup 
razvojnih projektov so popot-
nica, ki jo moramo tudi danes 
vsi mi v podjetju INO spošto-
vati in negovati naprej. Če citi-
ram misli mojega predhodnika 
in mentorja ob 60letnem ju-
bileju iz leta 2017: 'V podjetju 
INO, kjer se prepletajo inova-
tivnost, kakovost in podjetnost, 
je že samo po sebi umevno, da 
je njegova prevladujoča filozo-
fija predvsem ena – biti veno-
mer pred konkurenco. Uspeh 
pa ne prinaša samo strokovno 
visoko izobražen kader, ampak 
tudi njegova ustvarjalnost, mo-
tiviranost in sposobnost spre-
jemanja nenehnih izzivov, ki jih 
prinaša trg.'

Ob 60-letnici podjetja pred 
tremi leti ste med drugim iz-
postavili, da boste v priho-
dnosti veliko vlagali tudi v 
razvoj visoko usposobljenih 
kadrov na področju razvoja 
in trženja izdelkov podjetja 
INO po svetu. Kako daleč ste 
z razvojem IoT (Internet of 
Things) naprav, tj. nadzora 
vibracij na mulčerjih in osta-
lih proizvodih, ki se upora-
bljajo za kmetijsko in komu-
nalno obdelovanje površin?
V podjetju razvijamo in pro-
izvajamo pametne stroje za 
kmetijstvo in komunalo. V zad-
njih dveh letih se je naša pro-
dajna in razvojna ekipa dodob-
ra pomladila in dopolnila. Od 
nje se zahteva, da sledi in razu-
me vse smernice trženja in ra-
zvoja profesionalnih priključ-
nih strojev. Danes v podjetju 
uspešen prodajni paket profe-

sionalnega stroja tvorijo vsi, ki 
razumejo in vključujejo veščine 
in znanja prodaje, strojništva in 
elektronike. Za prodajo strojev 
na zahtevnih trgih pod lastno 
blagovno znamko je potreb-
no veliko znanja in oddelanih 
ur. Prostora za samo osemurni 
delavnik tukaj ni. Mimogrede, 
vsak povprečen Nemec je osem 
ur in 40 minut v podjetju, vsak 
zaposleni v Sloveniji pa je osem 
ur prisoten na delovnem mes-
tu, efektiven pa samo šest ur 
in pol, predvsem zaradi mali-
ce med delovnim časom. In to 
bomo tisti, ki upravljamo pod-
jetja, čedalje težje financira-

li ter bomo prisiljeni narediti 
deverzifikacijo tako človeških 
kot produkcijskih virov, kajti v 
Sloveniji je zadnjih 20 let pre-
lepo, bi se lahko reklo.

Eden od gradnikov te vizije so 
tudi IoT naprave, ki nam po-
spešujejo prodajo na zahtev-
nih trgih EU. Prvi projekt INO 
vibration control, elektronika 
za merjenje vibracij na stro-
jih, je v dveh letih in pol do-
živela že tretjo verzijo, ki jo v 
tem trenutku uspešno tržimo 
in jo imamo patentirano v več 
državah. V podjetju se razvoj 
nadaljuje z novim, za nas ve-
likim projektom, ki ga imenu-
jemo INO operation control. 
Izdelek v prvi, poskusni seriji 
prihaja na trg konec tega leta. 
Govorimo o telemetrični elek-
troniki na profesionalnih INO 

ter ostalih kmetijskih in komu-
nalnih strojih. Produkt je osno-
va in priprava za smernice, ki 
jih bodo prinesle zahteve indu-
strije 4.0.

Kako v podjetju pridete do 
novih kadrov? Obstaja zani-
manje za to področje, tudi 
v naši regiji? Kakšno stanje 
pričakujete na trgu kadrov 
po koncu pandemije?
Do kadrov, ki so samoiniciativ-
ni, odgovorni, željni novih zanj 
in vodenja, je izredno težko 
priti. V večini primerov ti na-
stajajo v podjetju. Za te mlade 
ljudi je INO prava izbira, saj se 

pri nas lahko razvijejo v vrhun-
ske strokovnjake. Stimuliramo 
jih na različne načine. Jasno 
nam je, da je treba takšne ljudi 
posebej nagraditi. Zakonodaja 
žal še vedno teži k uravnilovki 
vseh zaposlenih. Po pandemiji 
pričakujem večji izbor kadrov, 
saj bodo v prvi vrsti odpušča-
le velike gospodarske družbe, v 
drugem valu pa tudi javni sek-
tor, saj bodo vsi viri, iz katerih 
se financira širša družba, moč-
no okrnjeni.

Vizija podjetja INO je, kot je 
zapisano na vaši spletni stra-
ni, postati pomemben evrop-
ski proizvajalec strojev in 
naprav za ekološko obdela-
vo zelenih površin v kmetij-
stvu in komunalnem gospo-
darstvu. Na kako dobri poti 
ste, da to dosežete?

Viziji v celoti sledimo in smo na 
pravi poti. Mislim, da se bomo 
tudi v prihodnje še bolj pribli-
ževali našim zastavljenim ci-
ljem. Do cilja pa ne prideš ni-
koli, če podjetje ugotovi, da je 
prišlo do cilja, te je konkuren-
ca že prehitela.

Kakšni so načrti podjetja na 
področju kmetijske in komu-
nalne mehanizacije?
Načrti ostajajo nespremenje-
ni. Razvoj in proizvodnja pro-
fesionalnih strojev, ki v celoti 
podpirajo ekološko pridelavo 
hrane in zmanjšujejo negativ-
ne vplive na okolje. Pri tem 
mislim porabo umetnih gno-
jil, onesnaževanje podtalnice 
ipd. V smislu notranje organi-
ziranosti pa čim večja diverzi-
fikacija vseh virov. Gre za me-
todo upravljanja s tveganji, ki 
vključuje naložbe v različna 
sredstva zaradi zmanjševanja 
poslovnih tveganj in povečanja 
donosnosti.

Za konec pa še, kako ste vi 
doživljali to ’zaustavitev’ 
sveta? Katere glavne ugoto-
vitve so vam prinesli zadnji 
meseci?
’Zaustavitev’ sveta osebno do-
življam kot čas za premislek o 
vseh stvareh ter pogled na pre-
hojeno osebno in poslovno pot. 
O ugotovitvah pa lahko sprego-
vorimo naslednje leto. Zdaj je 
naš primarni fokus na prodaji 
strojev. Na vseh prodajnih trgih 
bomo morali vložiti enormne 
napore za uspešno prodajo.

 Rok Retelj

Kratkoročno v podjetju INO ne načrtujemo 
nobenih odpuščanj.

RADEČE – V današnjem popoldnevu bo 9. redna seja radeškega 
občinskega sveta zaradi prilagoditve trenutnim aktualnim raz-
meram potekala v Domu kulture, kjer bo zagotovljena ustrezna 
varnostna razdalja med udeleženci. Dnevni red obsega 12 točk 
in v uvodnem delu se bodo prisotni seznanili z izvedenimi ak-
tivnostmi občinske uprave v času epidemije covid19 ter o spre-
jeti odredbi o začasni oprostitvi plačila najemnine za poslovne 
prostore, ki so v lasti Občine Radeče. Vodja Medobčinskega in-
špektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martin 
Cerjak bo predstavil poročilo o izvajanju občinskega programa 
varnosti v radeški občini za leto 2019. Komandir Policijske po-
staje Laško Alan Hrapot bo svetnice in svetnike seznanil s po-
ročilom o delu policijske postaje, ki sega tudi na radeško obmo-
čje, medtem ko bo poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu občine Radeče za leto 2019 predstavil njegov 
predsednik Franc Zorec. Del časa bodo namenili še obravnavi 
zaključnega računa proračuna za lansko leto ter se pogovorili o 
oceni delovne uspešnosti iz naslova projektnega dela direktori-
ce JZ KTRC Radeče Duške Kalin. Zaključni del občinske seje bo 
namenjen vprašanjem, mnenjem in pobudam občinskih svetnic 
in svetnikov.  S. R.

Prisluhnili bodo raznim poročilom

Igor Zorčič (SMC) je vlogo 
predsednika Državnega zbora 
prevzel ravno v začetku ene 
največjih zdravstvenih kriz, 
kar je seveda zelo vplivalo na 

njegovo delo. »Prvi sestanek, 
ki sem ga opravil s službami 
Državnega zbora, sem skli-
cal prav zaradi sprejetja nuj-
nih ukrepov za preprečevanje 
okužb preko 400 ljudi, ki de-

lajo v Državnem zboru, kar je 
bilo zahtevno, saj sem ob šte-
vilnih omejitvah želel zagoto-
viti nemoteno delovanje Dr-
žavnega zbora. Danes sem z 
opravljenim delom zadovo-

V krizi bomo potrebovali več državnih projektov
POSAVJE, LJUBLJANA – Tudi za poslanci v Državnem zboru sta dva meseca, kakršnih pred tem še niso doživeli. Tako rekoč sočasno z oblikovanjem nove vlade in 
posledično prerazporeditvijo moči v parlamentu se je namreč začela tudi epidemija covid-19, ki je in še vedno zaznamuje delo zakonodajnega telesa. K besedi 
smo tokrat povabili predsednika DZ iz vrst SMC Igorja Zorčiča in vodjo druge največje opozicijske poslanske skupine SD Matjaža Hana.

ljen,« pravi nosilec formalno 
druge najvišje funkcije v Re-
publiki Sloveniji. Zorčič je po-
nosen, da je uspel uveljaviti 
spremembe Poslovnika Držav-
nega zbora, ki v primeru okužb 
omogočajo delo s pomočjo so-
dobne tehnologije, tako da 
poslanci razpravljajo in glasu-
jejo s pomočjo telefonov in ra-
čunalnikov, ne da bi bili fizič-
no prisotni na seji. »Smo ena 
prvih držav na svetu, ki je na ta 
način za izjemne primere omo-
gočila delo parlamenta na da-
ljavo,« poudarja. 

Delo parlamenta je bilo dobro

Po Zorčičevem mnenju so 
predstavniki zakonodajne 
veje oblasti svojo vlogo v času 
epidemije covid19 v razme-
rah, ki so bile vse prej kot lah-
ke, uspešno opravili, pri čemer 
je bilo ključno trdo delo vseh 

državnih organov in institu-
cij. Glede aktualne politične 
situacije opozarja na dva vi-
dika – prvi je razglasitev kon-
ca epidemije: »Pri sprejema-
nju in upoštevanju ukrepov 

smo bili vsaj na začetku do-
kaj enotni, zato tudi rezulta-
ti niso izostali. K sprejemlji-
vosti ukrepov je pomembno 
vplivalo, da nismo razglasili 
izrednih razmer v državi, kot 
so to storili v nekaterih dru-
gih državah, kar je omogočalo 
nekoliko bolj normalno življe-
nje ljudi.« Drugi vidik je želja 
dela opozicije, da bi iz epide-
mije nastala politična kriza, 
razpad koalicije in predčasne 
volitve. »To za Posavje zagoto-
vo ne bi bilo dobro, ker bi tež-
ko prišlo do takšnega politič-
nega zastopstva, kot ga ima v 
Ljubljani sedaj, posledično pa 
bi številni pomembni projekti 
v Posavju zastali,« meni Zorčič. 
Mirni protesti so zanj legitimni 
in so del vsake zdrave demo-
kratične države, »ne pozabimo 
pa,  da so pred nami težki časi, 
ki bodo zaznamovani s težava-
mi v gospodarstvu in narašča-
njem brezposelnosti, zato bi se 
vsa politika in družba nasploh 
morala osredotočiti predvsem 
na prihodnost in sodelovanje«. 

Tudi vodja poslancev SD Ma-
tjaž Han delo parlamenta v 
tem obdobju ocenjuje za dob-
ro, a dodaja: »Je pa res, da sta 
bila tako vlada kot parlament 
pri sprejemanju zakonov v 
času epidemije v časovni sti-

ski in bi lahko bile zakonske 
rešitve, predvsem tu mislim na 
vlado, bolj premišljene. Tako 
pogrešam več posluha za opo-
zorila, ne toliko opozicije, kot 
ljudi s terena, ki so jasno po-
vedali, kje vladne protikrizne 
rešitve šepajo, kaj bi bilo po 
posameznih panogah še treba 
narediti (problem najemnin v 
trgovskih centrih, več premo-
stitvenih sredstev v obliki hi-
trih in ugodnih kreditov, bolj 
načrtno sproščanje ukrepov, 
da bi se lahko dejavnosti pra-
vočasno prilagodile). Kritizi-
ranje pa je brez pomena, če se 
ne ponudi tudi rešitev.« Politi-
ki imajo v tej krizi po njegovem 
predvsem nalogo poslušati, 
podjetnike, obrtnike, zaposle-
ne …, torej vse, ki iz prve roke 
vedo, kje so problemi in kaj je 

treba narediti za njihovo us-
pešno reševanje. »Parlament 
je lahko še tako uspešen, potr-
di ogromno zakonov, če ukre-
pi ne rešijo realnih težav, po-
tem se nimamo s čim hvaliti. 
Sam raje vidim nekaj potrjenih 
ukrepov, ki dejansko pomagajo 

ljudem, kot kup rešitev, name-
njenih temu, da se pristojni z 
njimi postavljajo pred kamera-
mi,« pravi najbolj izkušen po-
savski poslanec.

Posavje potrebuje 
več investicij 

Številni opozarjajo, da prave 
posledice epidemije šele pri-
hajajo oz. da smo na pragu 
globoke ekonomske krize. Kaj 
Zorčič in Han v tej luči napo-
vedujeta Posavju? »Gospodar-
ska kriza je globalna in bojim 
se, da ne bo prizanesla niti Po-
savju. Priča smo težavam v tu-
rizmu, upadanju proizvodnje, 
izvoza in BDP. Svet ni še niko-
li obstal, kot se je to zgodilo v 
preteklih dveh mesecih, zato 
je težko natančno predvideti, 
kako globoke in daljnosežne 
bodo posledice za svetovno 
in za naše regionalno gospo-
darstvo,« pravi prvi mož par-
lamenta. Dodaja, da so se na 
začetku v koaliciji dogovori-
li – kar je glavni razlog, zaradi 
katerega se je odločil podpre-
ti koalicijo –, da bodo med dru-
gim pospešili nekatere posa-
vske projekte, med njimi tudi 
največjega energetskoinfra-
strukturnega, to je gradnjo 
HE Mokrice, kar se že dogaja, 
ki bodo zagotovo spodbuda lo-
kalnemu gospodarstvu. 

Han pravi, da je že od pričet-
ka epidemije opozarjal, da 
posledice krize ne bodo samo 
zdravstvene narave, temveč 
da nas žal čaka tudi težka go-
spodarska situacija. »Dnevno 

se srečujem s podjetniki, go-
stinci, avtoprevozniki, obrtni-
ki in trgovci iz Posavja in vsi 
mi pravijo, da so vladni ukre-
pi sicer nekaj posledic epide-
mije ublažili, ni pa zadostnega 
posluha za posamezne sektor-
je in branže, ki so še posebej 

v težki situaciji,« poudarja. 
Vlada mora omogočiti bolj-
še možnosti črpanja evrop-
skih sredstev, meni, da bodo 
ta pripomogla preboju de-
javnosti z visoko dodano vre-
dnostjo. Prepričan je, da ima 
Posavje dobre razvojne pri-
ložnosti: »Bom pa kot doslej 
od vlade terjal več investicij v 
Posavje, npr. v energetiko, ter 
več sredstev za obnovo in nad-
gradnjo cestne infrastrukture. 
Prav dobre ceste so osnovni 
pogoj, da bodo v Posavje priš-
la podjetja in nova delovna 
mesta. Sem pa zadovoljen, da 
se bo končno pričela sanacija 
ceste Radeče–Zidani Most, ki 
že predolgo predstavlja ozko 
grlo prometa med Posavjem in 
Zasavjem ter Štajersko.« Naša 
regija je bila, pravi Han, pre-
večkrat odvisna od vztrajnos-
ti poslancev iz tega območja. 
»Posavje je že večkrat doka-
zalo, da se mora po večini za-
nesti samo nase, na svoje zna-
nje in delo ljudi, čas je, da mu 
vlada sedaj ne samo poma-
ga s kratkoročnimi rešitvami, 
ampak zagotovi dolgoročnej-
ši strateški razvoj,« je prepri-
čan. Pohvalil je Klub posavskih 
poslancev, ki so ga ustanovili 
štirje poslanci iz Posavja, ter 
posavske župane, saj so tudi 
danes občine eden glavnih in-
vesticijskih motorjev v Posav-
ju. 

V naslednji številki časopisa 
prideta na vrsto še poslanca 
Tomaž Lisec (SDS) in Dušan 
Šiško (SNS).
 Peter Pavlovič

Igor Zorčič

Matjaž Han

Igor Zorčič: Ne pozabimo, da so pred nami težki 
časi, zato bi se morali politika in družba osredotočiti 

predvsem na prihodnost in sodelovanje.

Matjaž Han: Pogrešam več posluha za opozorila 
ljudi s terena, ki so jasno povedali, kje protikrizne 

rešitve šepajo in kaj bi bilo še treba narediti.
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Eden izmed prvih ukrepov za 
omejitev širjenja koronaviru-
sa je bilo zaprtje turističnih 
objektov, gostinskih lokalov in 
izletniških kmetij ter odhod ve-
čine zaposlenih na čakanje na 
delo doma. Že pred tem so se 
vrstile odpovedi rezervacij, kar 
je povzročilo še večjo negoto-
vost, kdaj se bodo začeli gosti 
vračati in koliko jih bo. 

»Epidemija koronavirusa se je 
pri nas poznala že v sredini fe-
bruarja z odpovedjo rezerva-
cij gostov iz Italije, v začetku 
marca pa so se vrstile odpove-
di tudi ostalih tujih in sloven-
skih gostov,« pojasnjuje Lucija 
Senica in nadaljuje, da so mo-
rali zaradi prepovedi obratova-
nja zakleniti vrata hotela City 
v Krškem, ne da bi vedeli, kdaj 
ga bodo lahko spet odprli, ne-
kaj zaposlenih pa so bili prisi-
ljeni dati na čakanje. Ob tem so 
bile prekinjene tudi vse ostale 
dejavnosti – gostje in zunanji 
obiskovalci niso smeli v fitnes, 
frizerski salon, fotografski stu-
dio … »Hotel v 40 letih obstoja 
še nikoli ni bil popolnoma za-
prt, tako da je bil to za nas do-
godek, na katerega nismo bili 
pripravljeni in upamo, da fi-
nančne posledice ne bodo pre-
hude,« opiše stanje, ki ni obeta-
lo ničesar dobrega, a počasi se 
življenje vrača v običajni ritem, 
tako da v prihajajočih mesecih 
pričakujejo del gostov, ki niso 
preklicali rezervacije ter seve-
da nove, ki se bodo odločili za 
obisk Posavja. 

»Če država ne bo sprejela 
ustreznih ukrepov, kot je sub-
vencioniranje delovnega časa, 

znižanje DDV za turizem, raz-
bremenitev cene dela, stimu-
lativne socialne politike in 
tako dalje, bo zelo težko,« pra-
vi Srečko Kunst in dodaja, da 
enako, kot je bilo, ne bo, a prip-
ravljeni so se prilagoditi željam 
na trgu in zakonskim predpi-
som. »Spremembe in izboljša-
ve so vedno dobrodošle, ven-

dar bodo morale biti lete sedaj 
hitrejše in večje. Verjamemo 
vase in v sodelavce. Ekipo smo 
v celoti obdržali skupaj in z ve-
seljem čakamo na goste, da na-
daljujemo z različnimi zgodba-
mi, med katere sodi tudi naš 
kapun – mlad skopljen petelin, 
ki je posebej rejen in je naša hi-

šna specialiteta,« zaključi sogo-
vornik, ki je, potem ko je leta 
1985 v domači Bistrici ob So-
tli od staršev prevzel gostilno 
Šempeter, pred petimi leti za-
čel še s ponudbo v Leskovcu pri 
Krškem. 

V Termah Paradiso so morali 
vrata zapreti 16. marca in tak-
rat je odšlo na čakanje na delo 
40 zaposlenih, ki pa se bodo 4. 
junija vrnili, saj bodo vrata po-
novno odprta. »V luči trenutne 
situacije ostajamo pozitivni in 
podpiramo ukrepe za oživi-

tev turističnega gospodarstva. 
Stavimo predvsem na butič-
nost, oseben pristop, odlično 
kulinarično ponudbo, na našo 
čudovito ekipo in lepo nara-
vo. Izvajali bomo seveda viso-
ke higienske standarde in tako 
zagotavljali varno bivanje ter 
prijetno počutje gostov, se pa 
zavedamo, da bodo ravno prvi 
meseci po ponovnem odpr-
tju za nas najtežji,« sporočajo 
in dodajajo, da so njihova cilj-
na skupina domači gosti, med 
katerimi je veliko stalnih in to 
jim je v poseben ponos. »Na 
dan ponovnega odprtja bomo 
praznovali tudi deseto obletni-
co delovanja hotela, pred nami 
je vrsta izzivov in načrtov, kot 
je izgradnja plavalnega baze-
na, postavitev urejenih posta-
jališč za avtodome itd., saj želi-
mo, da se vsi, ki vstopijo skozi 
naša vrata, pri nas dobro poču-
tijo,« optimistično zaključuje-
jo. Medtem se v javnosti precej 
ugiba, kaj se dogaja z največ-
jim turističnim ponudnikom 
in enim največjih zaposloval-
cev v Posavju, Termami Čatež. 
V zvezi s tem smo nanje naslo-
vili vprašanja, odgovorov pa 
žal nismo dočakali. 

Prizadete tudi turistične 
kmetije

Posledice širjenja novega ko-
ronavirusa bodo občutile tudi 
turistične kmetije, kjer je za-
radi odpovedi rezervacij prav 
tako prišlo do izpada dohodka, 
zato nekatere kmetije razmiš-

ljajo o začasnem zaprtju de-
javnosti, pravijo na Združenju 
turističnih kmetij Slovenije, ki 
mu predseduje Brežičan Ma-
tija Vimpolšek. »Razmere so 
zelo resne, zato smo pristojna 
ministrstva pozvali, naj nam 
pomagajo s kakšnimi ukrepi. 
Med drugim predlagamo za-
časno oprostitev plačila dav-
kov in kritje bolniške odsot-
nosti ter dodatne finančne 
ukrepe, ki bodo kmetijam za-
gotovili likvidnostna sredstva, 
potrebna za poslovanje,« raz-
kriva stanje na kmetijah, ki so 
se odločile za dopolnilno de-
javnost na področju turizma. 
Lete so čez noč ostale brez 
gostov, brez prihodkov, ven-
dar ne brez dela in s tem po-
vezanih stroškov, saj se delo na 
kmetiji ni ustavilo – skrbeti je 
treba za živali, opravljati delo 
v sadovnjaku, vinogradu, vrtu, 
njivi in gozdu. »Kako bo z re-
zervacijami za poletno sezo-
no, se še ne ve – upamo na naj-
boljše,« pravi sogovornik, ki je 
tudi sam nosilec dopolnilne tu-
ristične dejavnosti na domači 
kmetiji. Ob tem opozori še na 
prednosti preživljanja proste-
ga časa na kmetijah, kjer imajo 
manjše nastanitvene zmoglji-
vosti, zato ni gneče in je lažje 
ohranjati socialno distanco.

Po dobrih dveh mesecih so 
začeli ponovno obratovati na 
ekološki kmetiji Repovž. Leta 
se lahko pohvali še z vse več-
jo prepoznavnostjo »domače 
gostilne«, ki išče navdih v pe-
strosti in bogastvu dolenjske 
zemlje. »Ne pričakujemo, da 
bo obisk v gostilni enak, kot je 
bil pred krizo. Potrebne bodo 
prilagoditve in še več truda,« 
pojasni Gregor Repovž, ki je 
že šesta generacija Repovže-
vih na domačiji v Šentjanžu, t. 
i. pušel’cu Dolenjske. »Dejstvo 
je, da bo letošnji poslovni izid 

precej slabši, kot je bil pre-
tekla leta, saj smo praktično 
že izgubili eno četrtletje. Veli-
ko bo odvisno od razvoja do-
godkov, sproščanja ukrepov in 
vlivanja optimizma. Predvsem 
v zadnjem vidim največji pro-
blem in skrb. Od politike in vo-
dilnih ne pričakujemo pomoči 

in miloščine, mi znamo dela-
ti in bomo preživeli, saj nismo 
od včeraj. Pričakujemo pa po-
zitivno naravnano retoriko in 
glas upanja, namesto žuganja 
in strahu. Ljudje rabimo po-
zitivne misli in raje gledamo 
vesele obraze. Odpuščanja za-
poslenih ne načrtujemo, na-
črtujemo pa nekatere spre-
membe v poslovanju in trgih, 
predvsem v digitalizaciji,« od-
ločno zaključi pogovor.

Posavje vse bolj prepoznavno

Kakšne bodo posledice epi-
demije na turistične tokove, 
je v tem trenutku nemogoče 
napovedati. V Slovenski turi-
stični organizaciji, v katero so 
vključene tudi posavske turi-
stične zveze, pravijo: »Turisti 
se bodo verjetno izogibali po-
tovanjem v večjih skupinah in 
dogodkom, kjer je prisotna ve-
lika množica, vsaj na začetku. 
Turisti bodo dajali prednost 
individualiziranim in perso-
naliziranim doživetjem. Pred-
nost bodo dajali lokalnemu in 
sezonskemu, kar je velikega 
pomena za gastronomsko po-
nudbo, na pomenu bo prido-
bila usmerjenost v trajnostni 
razvoj.« Morda je to prilož-
nost za Posavje, ki se poča-
si, a vztrajno razvija v skupno 
in vse bolj prepoznavno slo-
vensko turistično destinaci-
jo. Trenutno je naše najboljše 
priporočilo neokrnjena nara-
va, domače jedi in rujna kaplji-
ca, prijazni in gostoljubni ljud-
je ter varnost bivanja, zato ni 
presenetljiv podatek, da se 
povečuje število avtodomar-
jev, ki jih je v posavskih kra-
jih videti vedno več, a to je že 
zgodba za eno izmed prihod-
njih številk časopisa Posavski 
obzornik, ki želi povezovati 
Posavje. 
 Smilja Radi

031 787 900 | info@kerlet.si
keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

KOSTANJEVICA NA KRKI – Takoj po omilitvi ukrepov zaradi 
epidemije, zlasti po sprostitvi občinskih meja, so v Kosta-
njevici na Krki zaznali zelo dober obisk tamkajšnjega par-
kirišča za avtodome na t. i. Gmajni oz. pri severnem mostu 
čez reko Krko.

Ker uporabnikom parkirišča turistične takse ne zaračunavajo, 
na občini nimajo natančne evidence gostov, ugotavljajo pa, da 
se je parkirišče med avtodomarji očitno dobro prijelo in so gle-
de tega lahko zelo zadovoljni. Predvidoma 3. junija bo občinski 
svet obravnaval Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v občini 
Kostanjevica na Krki, na podlagi katerega bo (predvidoma) par-
kiranje še naprej brezplačno, za električno energijo bodo uporab-
nikom zaračunali 0,50 EUR/1 kWh, za pitno vodo 0,10 EUR/10 
l, odvoz odpadne vode in fekalij pa bo brezplačen. »Cene so za-
pisane neposredno na stebričkih in so običajne za celotno Slo-
venijo,« so pojasnili na občinski upravi, postavili bodo še infor-
mativno tablo z vsemi potrebnimi informacijami oz. nekakšnim 
'hišnim redom'. Postajališče na Gmajni, za katerega je občina v 
lanskem letu porabila 200 tisoč evrov, je vključeno v projekt Mre-
ža postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega nosilec projek-
ta je Občina Mirna, tako da je poskrbljeno za promocijo na sej-
mih doma in v tujini ter v različnih tiskanih in spletnih medijih.
Po oceni tamkajšnjega TICa je bilo na kostanjeviškem parkiri-
šču vsak minuli majski vikend 'zasidranih' (izmenično) po oko-
li 30 avtodomov. »Gre za slovenske obiskovalce, iz vseh koncev 
Slovenije. V TIC so v teh vikendih prihajali predvsem z Gorenj-
ske, Štajerske in Obale. Večina med njimi je imela s sabo kole-
sa in so v TICu povpraševali predvsem po kolesarskih zemlje-
vidih, kolesarskih poteh, znamenitostih v Kostanjevici in okolici, 
vinskih degustacijah, kot zanimivost pa precej tudi po lokalnih 
izdelkih in mestni tržnici. V veliki večini so obiskovalci prijetno 
presenečeni nad številčnostjo aktivnosti in doživetij, predvsem 
pa so vzpodbudne besede, da se bodo v Kostanjevico na Krki še 
letos z veseljem vrnili,« je pojasnila Pia Peršič iz TIC Kostanje-
vica na Krki. Avtodomarji so zagotovo pripomogli tudi k večje-
mu obisku v kostanjeviških gostinskih lokalih.
 P. Pavlovič

Majski naval avtodomarjev

Kostanjeviško parkirišče za avtodome je bilo v minulih koncih 
tedna polno zasedeno.

Priložnost je v butičnem turizmu
POSAVJE – Turizem je tista gospodarska panoga, v kateri so posledice zaradi epidemije širjenja koronavi-
rusa začutili med prvimi in prihaja v obdobje velike preizkušnje, kako vzpostavitvi ponovno ravnovesje ter 
privabiti tako domače kot tuje goste. »Brez državne pomoči ne bo šlo,« pravijo naši sogovorniki. 

Narava in aktivno preživljanje prostega časa ter še marsikaj drugega je nova priložnost v 
turizmu za individualne ali družinske obiske (foto: Terme Paradiso).

Če država ne bo sprejela ustreznih ukrepov,
bo zelo težko.KOSTANJEVICA NA KRKI – 3. junija se bodo prvič po lanskem de-

cembru fizično sestali člani in članice kostanjeviškega občinske-
ga sveta. Dnevi red je dolgemu premoru primeren, saj je na njem 
kar 24 točk. Med drugim bodo obravnavali zaključni račun lan-
skega proračuna in spremembo v letošnjem proračunu, s katero 
želijo Galeriji Božidar Jakac omogočiti zadolžitev v višini dobrih 
16 tisočakov za nakup delovnega stroja. Pred svetniki je tudi ob-
sežna točka na temo programa dela gospodarskih javnih služb 
za leto 2020, odlok o pokopališkem redu, odlok o javnem parki-
rišču za avtodome ter podražitve najemnin za občinska nepro-
fitna stanovanja, socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu in cen programov v kostanjeviškem vrtcu.  P. P.

Obeta se kar nekaj podražitev
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MALKOVEC, SEVNICA – Tradicionalne proslave ob dneva upo-
ra na Malkovcu letos ni bilo mogoče izvesti, zato je Krajevna or-
ganizacija borcev za vrednote NOB Tržišče organizirala krajšo 
spominsko slovesnost pri spomeniku padlim borcem in žrtvam 
fašističnega nasilja pri spomeniku na Malkovcu, kjer so prisotni 
obudili spomin na dan upora slovenskega naroda in odhoda 14 
Malkovčanov v Duletovo četo 1. dolenjskega partizanskega bata-
ljona. Sočasno so se spomnili tudi delavskega praznika 1. maja, 
40. obletnice smrti tovariša Tita, 75. obletnice prve slovenske 
vlade in 75. obletnice zmage nad nacifašizmom. Venec so k spo-
meniku padlim na Malkovcu položili podžupan občine Sevnica 
Janez Kukec, predsednik krajevne skupnosti Tržišče Janez Vi-
rant, predsednik OZVVZS občine Sevnica Ivan Cajner, predse-
dnica Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas 
in predsednik krajevne organizacije Marjan Povšič. Sočasno je 
tudi delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica s ča-
stnim predsednikom združenja Maksimiljanom Popelarjem 
položila cvetje k osrednjemu spomeniku padlim na Trgu svobo-
de v Sevnici (na fotografiji).  T. Kužner

Spomini so ostali

BREŽICE – V Združenju borcev za vrednote NOB Brežice so v 
tem mesecu načrtovali veliko prireditev ob 75letnici osvobodi-
tve mesta Brežice od nemškega okupatorja in konca 2. svetovne 
vojne, ki je bil največji oboroženi spopad v zgodovini človeštva. 
»Boj za domovino in svobodo kot vrednoto vseh vrednot nas je 
zapisal v zgodovino kot narod upornikov in kot narod zmagoval-
cev,« so ob tem zapisali. Zaradi ukrepov, ki ne omogočajo izvedb 
javnih prireditev, so na predlog podpredsednika organizacije dr. 
Tomaža Teropšiča izvedli simbolično proslavo pri spomeniku 
osvoboditeljem Brežic na brežiškem pokopališču. Delegacija v 
sestavi dr. Tomaž Teropšič, Breda Videnič Kuplenik in Tone 
Bruderman je položila venec k spomeniku, nato pa je vojni in 
vojaški zgodovinar dr. Tomaž Teropšič izvedel simbolično uro 
zgodovine. Dejal je, da padli za svobodo niso umrli zaman. In ži-
veli bodo tako dolgo, dokler bomo ohranjali spomin nanje. V na-
daljevanju pa še, da so prireditev izvedli natanko 75 let kasneje. 
10. maja 1945 ob 14.30 so zmagovite partizanske enote osvobo-
dile mesto Brežice. Tistih nekaj Slovencev, ki so bili v mestu, je z 
veseljem pozdravilo osvoboditelje in jim nudilo, kar je bilo v nji-
hovi moči. In lepa slovenska beseda se je znova, brez strahu, sli-
šala na ulicah mesta. Tudi drugače je bila organizacija ZBV NOB 
Brežice v začetku leta aktivna. Uspelo jim je restavrirati spome-
nika v Krški vasi in na železniški postaji v Brežicah. V načrtu pa 
imajo restavriranje še kakšnega in postavitev štirih informativ-
nih tabel v treh jezikih.  R. R./vir: ZBV NOB Brežice

75 let od osvoboditve Brežic

Predsednica krajevne organizacije Breda Videnič Kuplenik 
med polaganjem venca na spomenik na brežiškem pokopališču, 
zraven praporščak Tone Bruderman (foto: Meho Tokić).

Kljub temu bo 7. junij potekal v 
znamenju spomina in opomina 
na nacistično raznarodovalno 
politiko, ko je bilo s svojih do-
mov izgnanih kar okoli 80.000 
Slovencev, od tega je bilo na 
prisilno delo v delovna tabo-
rišča in na kmetije iz Posavja 
in Obsotelja izgnanih 37.000 
ljudi ali kar okoli 83 odstot-
kov vsega tedanjega prebival-
stva na našem območju. Po 
prvotnem Himmlerjevem na-
črtu je bila preselitev večine 
slovenskih izgnancev predvi-
dena v Srbijo in Neodvisno dr-
žavo Hrvatsko (NDH), a ker ti 
zaradi lastnih težav nista mo-
rali sprejeti tolikšnega števi-
la izgnancev, so bili prebivalci 
posavskega in obsoteljskega 
pasu izgnani v Nemčijo. V sle-
dnjo je bilo prisilno izgnanih 
45.000 Slovencev, na Hrvaško 
10.000, v Srbijo 7.500, na Ma-
džarko 2.500, med skupnim 
številom izgnanih pa je bilo 
več kot 20.000 otrok, starih 
do deset let. Okoli 17.000 Slo-
vencem je pred izgonom uspe-
lo pobegniti. Samo z gradu Raj-
henburg oziroma nekdanjih 
hlevov in konjušnice pri gra-
du, ki jih je okupator upora-
bil za eno največjih zbirnih ta-
borišč, je bilo s 140 transporti 
odpeljanih v tujino 63.000 Slo-
vencev. V pokrajinah Tretjega 
rajha so bili izgnanci namešče-
ni v okoli 400 izgnanskih tabo-
riščih, ki so jih nacisti uredili 
v starih gradovih, samostanih, 
zasilnih barakah in drugih 
objektih, od koder so hodili 
opravljat težaška dela v tovar-
ne, kamnolome, rudnike in na 
kmetije, graditi so morali žele-
znice, ceste idr. Okoli 2.500 jih 
je v izgnanstvu izgubilo življe-
nje bodisi zaradi izredno sla-
bih pogojev bivanja bodisi so 
bili na različne načine likvidi-
rani, umrli med letalskimi na-
padi idr., imena preminulih pa 
tudi po 75 letih še zbirajo. Da 
bi imeli ti, ki so umrli tako v 
Nemčiji kot drugih krajih iz-
gona, obeležje tudi na doma-
či zemlji, so v DIS 1941–1945 
strnili njihova imena in jih ob-
javili na panojih v nekdanjem 
brestaniškem zbirnem tabori-
šču, v 29 letih, odkar društvo 
deluje, pa so tudi v več kra-
jih izgona po tujini pri tam-
kajšnjih oblasteh dosegli, da 
so plošče z imeni preminulih 
in tamkaj pokopanih Sloven-
cev objavljena na spominskih 
ploščah na objektih ali poko-
pališčih.

Spomini so še vedno živi

Po koncu 2. sv. vojne so bili 
izgnanci nastanjeni v zača-
sna taborišča in zbirne cen-
tre za repatriacijo interniran-
cev. V Nemčiji naj bi bilo za 
izgnance z območja Jugosla-
vije enajst taborišč z okvirno 
kapaciteto sprejema za skup-

Mineva tri četrt stoletja 
od vrnitve izgnancev
POSAVJE, SLOVENIJA – Letos mineva 75 let od vrnitve slovenskih izgnancev po 2. svetovni vojni na svoje do-
move. V Društvu slovenskih izgnancev 1941–1945 (DIS) so želeli tako navedeno obletnico kot 7. junij, dan 
slovenskih izgnancev, obeležiti z vrsto prireditev, a so jih bili primorani zaradi znanih razlogov odpovedati.

no po 10.000 ljudi, največ Slo-
vencev pa je zaradi porušene 
infrastrukture, kar je onemo-
gočalo izvedbo transportov, 
na vrnitev več mesecev čaka-
lo v nemških mestih Bamberg, 
Hagenbuchach, Eichstätt, Gie-
boldenhausen, Liebenau, De-
gendorf, Bohorst, Amberg, 
Arnstadt pri Erfurtu, Hagen 
in Rudolstadt. Iz slednjega se 
je dobrih sedem mesecev po 
zaključku vojne, v januarju 
1946, z veččlansko družino, 
razen dveletne sestrice, ki je 
zaradi bolezni umrla v Nem-
čiji, vrnil tudi Alojz Rupar iz 
Dolenjega Boštanja, dolgoletni 

predsednik KO DIS Boštanj in 
eden izmed podpredsednikov 
DIS 1941–1945. »Ko se spomi-
njam, se mi zdi, kot bi sanjal,« 
pripoveduje Rupar. »Četudi te-
daj nisem štel polnih pet let, 
lahko danes domala do potan-
kosti narišem leseno barako z 
desetimi sobami, v kateri smo 
med izgnanstvom živeli, naša 
je bila druga pri vhodu. Med 
najbolj živimi spomini so mi 

ostala zavezniška bombardi-
ranja, ko je bilo nebo črno od 
letal, kako so se od detonaci-
je tresli baraka in šipe na ok-
nih in kako smo, ko se je ogla-
sil alarm za zračni napad, tekli 
v zaklonišče, ki se je nahaja-
lo pod betonsko ploščo bara-
ke. V nosnicah mi je ostal vonj 
zažigalnih fosfornih bomb, s 
katerimi so se začeli letalski 
napadi, za temi so letala od-
metavala še več sto kilogra-
mov težke rušilne bombe. Kar 
večje število jih ni eksplodira-
lo in otroci smo se po napadih 
plazili po njih. V zaklonišču so 
starejši skušali oceniti, kako 
oddaljena so še letala med 
približevanjem od nas, ne-
kateri so v tem času molili, 
da bomba ne bi padla ravno 
na našo barako, drugi jokali, 
tretji preklinjali ... Ob vrnitvi 
je bila naša družina popisana 
v Krškem, doma pa nas je pri-
čakala, na samo srečo, še ved-
no zgledno urejena hiša, v ka-
teri so bivali Kočevarji. Morali 
so biti dobri ljudje, saj so nam 
v Nemčijo poslali tudi nekaj 
paketov.« 

Spomenik o tragediji izgona 
Slovencev

»Izgnanci smo bili dejansko 
prve žrtve 2. svetovne vojne«, 
še pravi Rupar, »ki smo bili v 
jugoslovanskem režimu na-
menoma zamolčane žrtve, saj 
v primerjavi s člani borčevske 
organizacije – pa nikakor ne 
želim zmanjševati njihove-
ga neprecenljivega prispev-

ka, ki so ga dali za svobodo 
– nismo imeli ne priznane-
ga statusa žrtve vojnega nasi-
lja ne kakršne koli odškodni-
ne ali bonitete iz tega naslova 
vse do osamosvojitve Sloveni-
je, ko je bilo ustanovljeno DIS 
1941–1945, v katerem so ste-
kla prizadevanja za sprejem 
t. i. vojnih zakonov in izpla-
čila odškodnin izseljenim.« 
Izgnanci in begunci so si si-
cer uspeli izborili skromno 
dosmrtno rento, za vsak me-
sec izgnanstva so prejeli en-
kratno odškodnino, nekaj sto 
evrov tudi po umrlih starših. 
Še vedno pa nobena sloven-
ska vlada do sedaj ni zmogla 
enotnosti in politične volje 
za sprejem zakona in popla-
čilo gmotne škode. Nemči-
ja namreč še vedno Sloveni-
ji dolguje okrog 50 milijard 
evrov odškodnine za povzro-
čeno vojno škodo, a realno je 
pričakovati, da bi ta izplačala 
vsaj simbolično odškodnino 
v višini treh milijard evrov, iz 
tega naslova pa bi bila še žive-
čim izgnancem, teh je še med 
osem in devet tisoč, izplačanih 
po okvirno šest tisoč evrov. 

Da bi vzpostavili pomnik ohra-
njanju zgodovinskega spomi-
na in opomnik sedanjim in 
bodočim rodovom, so v DIS 
1941–1945 v letu 2004 za ko-
njušnice in hleve z Mariborsko 
nadškofijo podpisali najemno 
pogodbo za dobo 99 let. Po ob-
novi ostrešja in strehe na nizki 
stavbi taborišča, tal, dvorišča, 
okolice ter drugih obnovitve-
nih del so nazadnje ob podpo-
ri članov, krajevnih in obmo-
čnih organizacij in nekaterih 
občin v letu 2012 obnovili še 
zgornje prostore zbirnega ta-
borišča Rajhenburg, v prihod-
njih dveh letih pa želijo zbra-
ti sredstva še za obnovo tal in 
stropa v enem izmed prosto-
rov in vhodna vrata v tabori-
šče. 

 Bojana Mavsar

Pogled na rajhenburško grajsko pristavo, ki je bila največje 
zbirno taborišče za izgon Slovencev v letu 1941 (foto: arhiv 
Posavskega obzornika).

Alojz Rupar

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info
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»Zame je to nov izziv, ki sem si 
ga želel že dalj časa, saj sem po 
osnovni izobrazbi kuhar, ven-
dar sem potem obiskoval še 
višjo gostinsko šolo v Maribo-
ru, na višji šoli strokovni šoli v 
Šentjurju pri Celju pa sem zak-
ljučil še študij živilstva in pre-
hrane,« pove nov najemnik 
Tončkovega doma z nasme-
hom na obrazu in nadaljuje, 
da bo vsaj na začetku delo po-
tekalo v sodelovanju z družin-
skimi člani, tako da bo glavna 
kuharica v novi kuhinji kar nje-
gova mati, a ob njej bo kuhal-
nico vrtel tudi sam. Na jedil-
niku bodo predvsem domače 
jedi pa Jurkov praženec in pa-
lačinke. Del načrtov so temat-
ski dnevi s pripravo določenih 
jedi in takrat bo zadišalo tudi 
po okusnih ribjih jedeh. »Riba 
mora biti sveža, ne želim po-
nujati nekih zmrznjenih rib, in 
tako bomo imeli tudi posebne 
ribje dneve,« pojasni in doda, 
da bodo čez nekaj časa morda 
začeli tudi z nedeljskimi kosi-
li. Tomaž Rantah je bil več kot 
20 let tudi rokometni sodnik, a 
pred tem je bil rokometaš, ki je 
z rokometom kot igro zaključil, 
ko bi se moral priključiti član-
ski ekipi RK Sevnica, v kateri 
je že igral njegov starejši brat 
Nejc, ki bo prav tako pomagal 
pri delu na Lisci. »Odslej bom 
rokometne tekme spremljal 
samo še s tribune za gledalce,« 
pove in doda, da sedaj hodi po 

njegovih stopinjah sin Nik, ki 
je član RK Krško.

Obnova gostinskega dela

Občina Sevnica, ki je lastnica 
Tončkovega doma s pripada-
jočim zemljiščem, je sredstva 
za celovito obnovo v višini 
198.857,50 evrov pridobila v 
sklopu projekta Ribe na nara-
vovarstvenem območju s strani 
Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo, saj je namen 
projekta spodbujanje oskrbe 
prebivalstva z lokalno vzgoje-
nimi svežimi sladkovodnimi 
ribami ter ribjimi izdelki, kar 
bo, pojasnjujejo, prispevek k 
razvoju sladkovodne akvakul-
ture in bolj zdravim izbiram v 
prehrani. V okviru projekta so 
bili preurejeni pritlični prosto-
ri doma s povezavo v zgornje 
nadstropje. Lično je prenovljen 
vhod in predprostor, novo po-

dobo je dobil točilni pult, v ce-
loti je prenovljena in na novo 
opremljena kuhinja. Spomin-
sko sobo, v kateri so bile mno-
ga leta na ogled fotografije Ti-
tovega obiska Lisce, po novem 
krasi natis perorisbe Antona 
Rojca, ki prikazuje Tončkov 
dom in Jurkovo kočo. »Vesel 
sem, da je Tončkov dom po-
novno odprt, kajti Lisca ima za 
nas poseben pomen. Kar je za 
Ljubljančane Šmarna gora, je 
za nas Lisca, tako da želim no-
vemu najemniku uspešno delo 
in dobro razumevanje s poho-
dniki in obiskovalci. Pomemb-
na je tudi kuhinja, kajti sodim 
v generacijo tistih, ki se z vese-
ljem spominjamo naše Marjan-
ke, zaradi katere so mnogi ho-

dili na Lisco, saj je bila odlična 
kuharica in vedno dobre vo-
lje,« pove pohodnik Miran 
Kozmus. 

Na Lisco s helikopterjem SV 

Na ogled obnovljenih prosto-
rov v gostinskem delu Tonč-
kovega doma je v minulem 
sončnem petkovem dopoldne-
vu prispela tudi helikopterska 
posadka Slovenske vojske iz 
cerkljanske vojašnice, ki v me-
secu maju izvaja taktične vo-
jaške vaje Preskok 2020 tudi 
na širšem območju Posavja. S 
tričlansko posadko sta prispe-
la še podpolkovnik Janez Ga-
ube, ki je  poveljnik 15. polka 
slovenskega vojaškega letal-
stva, in sevniški župan Srečko 
Ocvirk. »Polet je bil izredno 
lep, a morda malce prekratek, 
kajti v tako lepem vremenu se 
izredno lepo vidi celotna obči-
na,« pove župan kmalu po pris-
tanku. »Župana sem med dru-
gim seznanil s serijo vojaških 
vaj Preskok 2020, ki so del red
nega usposabljanja. Skozi obči-
no Sevnica poteka transportna 
pot, zato bo morda občasno po-
večana prisotnost vojaških vo-
zil na terenu,« pojasni podpol-
kovnik.  Smilja Radi

TRŽIŠČE – Ena izmed enajstih kra-
jevnih skupnosti v sevniški občini je 
KS Tržišče, ki praznuje svoj krajevni 
praznik na god zavetnika trte in vino-
gradništva svetega Urbana (25. maj), 
a zaradi aktualnih razmer letos pra-
znovanje odpade. Kljub temu je pred-
sednik krajevne skupnosti Janez Vi-
rant za naš medij izpostavil nekaj 
načrtov, ki jih želijo uresničiti v na-
daljevanju leta. »Zaključen je razpis 
za sofinanciranje društev in v prip-
ravi so pogodbe. Zaključena sta tudi 
dva razpisa za sanacijo cestišča v Ma-

rendolu in Tržišču. Predvidena je preplastitev odseka ceste v Ka-
plji vasi in v pripravi so služnostne pogodbe za ureditev varne peš 
poti iz Tržišča proti omenjeni vasi. Zbiramo ponudbe za ureditev 
prostora za potrebe delovanja 
Aktiva kmečkih žena Tržišče. 
V sodelovanju z Občino Sevni-
co je v pripravi ureditev doku-
mentacije za rušitev hiše v vasi 
Vrhek in projekta za razširitev 
pokopališča v Tržišču. Izvršen 
je bil nakup starega gasilske-
ga doma v Tržišču, ki bo poru-
šen zaradi ureditve ceste sko-
zi Tržišče,« predstavi načrte 
ter pohvali delovanje društev, 
ki bogatijo vsakdan v skup-
nosti. »Krajani in krajanke lah-
ko tudi letos s svojimi predlogi 
sodelujejo pri participativnem 
proračunu občine Sevnica. V 
lanskem letu so bila uspešno 
pridobljena sredstva za neka-
tere posodobitve v vasi Ško-
vec,« še povabi k sodelovanju 
ter zaželi, da bi v naslednjem 
letu obeležili krajevni praznik 
s prijetnim druženjem.  S. R.

ZBIRNI CENTER
V SEVNICI

na Planinski cesti 49

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

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

- PAPIR
- PALETE

d.
o.

o.

PLAČAMO - ODPELJEMO!

051 621 223

SEVNICA – V mesecu maju praznuje 
KS Sevnica v spomin na veliki vses-
lovenski tabor, ki se je odvijal 2. maja 
leta 1869 v Sevnici, vendar posebne-
ga praznovanja zaradi aktualnih raz-
mer letos ni bilo. Kljub temu delo v 
skupnosti poteka tekoče in prav tako 
se izvajajo vse načrtovane naloge ter 
investicije. »Razpis za sofinanciranje 
delovanja društev je končan in sedaj 
so na vrsti podpisi pogodb. Trenutno 
so v izvajanju naročila za izvedbo sa-
nacij javnih poti in prevoz gramoza. 

Zbiramo prošnje ter predloge krajank in krajanov preko telefon-
ske številke ali elektronske pošte, referentka za krajevne skup-
nosti pa je za stranke dosegljiva vsako prvo sredo v mesecu. Vsem 
se zahvaljujem za strpno in odgovorno ravnanje v času pandemi-
je širjenja okužbe s koronavirusom. Nizko število okuženih po-
trjuje resen pristop tako krajank in krajanov kot vseh sevniških 
institucij,« pojasnjuje predsednica sevniške krajevne skupnos-
ti Stanka Žičkar. »Ob prazniku krajevne skupnosti iskreno vo-
ščim in želim predvsem veliko zdravja,« še zaželi.  S. R.

Kljub epidemiji delajo tekoče

Stanka Žičkar

Nadaljujejo z investicijami

Janez Virant  
(foto: osebni arhiv)

Na Lisci kuha bivši rokometaš 
LISCA – Sončni dnevi kličejo po gibanju v naravi in marsikoga je razveselila novica, da je Tončkov dom na 
Lisci po temeljiti obnovi gostinskih delov ponovno odprl vrata. Za kulinarično razvajanje bo skrbel Tomaž 
Rantah, ki je bil še pred nekaj meseci zaposlen v sevniškem vrtcu kot organizator prehrane in higienik. 

Tomaž Rantah v obnovljeni kuhinji

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), 
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. izdaja naslednje

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2019
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. s pitno vodo oskrbuje cca. 
3.461 prebivalcev občine Radeče. Skupna količina distribuirane vode 
v letu 2019 je bila 254.373 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo 
ima Komunala Radeče vzpostavljen notranji nadzor na osnovi sis-
tema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omo-
goča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, 
ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izva-
janje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora v os-
krbi s pitno vodo. Laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je 
v letu 2019 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hra-
no. Poleg omenjenega notranjega nadzora se skladnost pitne vode 
spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod.

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na 
sistemih redne in občasne dezinfekcije pitne vode s kloriranjem. Re-
dno kloriranje izvajamo na vodovodnih sistemih Radeče, Brunk, Nji-
vice in Svibno, ostale vodovodne sisteme kloriramo občasno. 

V letu 2019 je bilo na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notranje-
ga nadzora, odvzetih 68 vzorcev za preiskave na mikrobiološke para-
metre in 15 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve Pravil-
nika o pitni vodi je izpolnjevalo 62 (93 %) vzorcev za mikrobiološke 
preiskave in vsi vzorci za fizikalno-kemijske preiskave. V okviru dr-
žavnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih 
sistemih odvzetih 11 vzorcev. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je iz-
polnjevalo 11 (100 %) vzorcev. V primerih, ko pitna voda ni bila skla-
dna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za 
neskladnost ter izvedeni vsi ukrepi za njihovo odpravo. 

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, prido-
bljenih tako v okviru notranjega nadzora kot državnega monitorin-
ga, so javni in na vpogled pri upravljavcu.
 
Razširjeno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljavca, 
na naslovu: www.komunala-radece.si.

w w w . r a d e c e . s i
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JESENICE NA DOLENJSKEM – V aprilu je pod organizacijo Kultur-
no umetniškega društva Mokriške vrane potekala akcija šivanja 
mask »Zaščitna maska za vsako družino«. Ob splošnem pomanj-
kanju mask je dal pobudo predsednik sveta KS Jesenice na Do-
lenjskem Aleš Burja, ki se je povezal s predsednikom sveta KS 
Velika Dolina Ma-
rijanom Žiber-
tom in odločila 
sta se za skupno 
financiranje. KUD 
Mokriške vrane 
se je zaradi koli-
čine mask in zah-
tevnosti projekta 
nemudoma po-
vezalo s kar sed-
mimi drugimi 
društvi, in sicer 
DPM Dolina – Je-
senice, DV Dolina 
– Jesenice, MK Castle Riders, TD Jesenice na Dolenjskem, KUD 
Slavček in njihovo dramsko sekcijo Vaška scena ter MD Krokar, 
javilo se je tudi kar nekaj drugih domačinov. Okoli 70 sodelujočih 
v akciji je opravljalo različne naloge, od razreza blaga in trakov, 
šivanja, pakiranja do raznašanja mask. Pri tem je treba posebej 
omeniti in se zahvaliti 23 šiviljam, ljubiteljskim in profesional-
nim, ki so sešile 422 mask. Od ideje do realizacije je minilo sla-
bih štirinajst dni. Za dostavo blaga se zahvaljujejo Svetu metraže 
in Šiviljstvu Adut, za donacijo dela blaga pa krojaštvu Rožman. 
 R. R./ vir: KUD Mokriške vrane

Zaščitna maska za vsako družino

Ljubiteljske in profesionalne šivilje so 
sešile natanko 422 mask (foto: KUD 
Mokriške vrane).

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

določil pravilnika o podeljevanju priznanj 
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Predloge je treba poslati na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje  
do četrtka, 4. junija 2020.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica Sveta  

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Kot mestna KS ga brežiška pra-
znuje malo drugače kot osta-
le KS, večinoma so zadnja leta 
dogodke organizirali v sode-
lovanju z društvi ali ustanova-
mi, ker se jim zdi, da mesto živi 
na drug način. Tako so v pre-
teklih letih že sodelovali s KD 
Drugi oder (glasbena priredi-
tev Pojoči vrtiljak) in z Dru-
štvom za oživitev mesta Breži-
ce (sprehodi po mestu, okrogle 
mize). Letošnji praznik, ki so 
ga posvetili 140letnici smrti 
Radoslava Razlaga – Jakoba v 
Brežicah, je padel ravno v čas 
koronavirusa, zato organizira-
nje dogodka z udeležbo večje-
ga števila ljudi ni bilo možno. 
Pesnik, pisatelj in politik Raz-
lag je bil udeležen v raznih gi-
banjih, postal je priljubljen go-
vornik na taborih, recimo tudi 
leta 1869 v Sevnici, bil med 
ustanovitelji Slovenskega pi-
sateljskega društva in bil nje-
gov prvi podpredsednik. »Gre 
za človeka, ki ni deloval samo 
v Brežicah, kjer je bil odve-
tnik, ampak se je udejstvoval 
vsepovsod, bil politično akti-
ven, deželni poslanec, nekaj 

Praznik KS posvečajo Razlagu
BREŽICE – 18. maja praznuje Krajevna skupnost Brežice v spomin na leto 1353, ko so bile Brežicam potrje-
ne mestne pravice. Zaradi znanih omejitev obeležitev praznika KS s posebnim dogodkom še ni bila možna. To 
leto v mestu posvečajo Radoslavu Razlagu – Jakobu, po katerem je poimenovana tudi brežiška ulica.

mesecev celo glavar dežele 
Kranjske,« opisuje predsedni-
ca sveta KS Brežice Alenka 
Černelič Krošelj in dodaja, da 
je sicer dokaj neznan, čeprav 
ima v Brežicah tudi svojo uli-
co – Razlagovo ulico, zato mu 
posvečajo letošnje leto. Ker je 
umrl 5. junija (kot skrbnik gra-
du v Brežicah), upajo, da bodo 
lahko okrog tega datuma vsaj 
simbolično izpeljali tudi pri-
reditev z odkritjem spominske 
plošče, ki se bo nahajala na 

Mestni hiši Brežice in za ka-
tero so dali pobudo predvsem 
Brežičani, ki živijo drugje. 

Sicer pa so v KS Brežice v tem 
letu že bili aktivni tudi na ne-
katerih drugih področjih. Med 
drugim se zavzemajo, da bi na 
novo zarisali meje med brež-
iško in sosednjo KS, saj je, kot 
priznava Černelič Krošljeva, 
KS Brežice majhna in ima te-
žavo, ker ne zaobjema celotne-
ga mesta Brežice. »Radi bi, da 

bi se meje KS spremenile, da 
bi KS postala prava in močna 
mestna skupnost,« izpostavlja 
in dodaja, da imajo zdaj za-
radi te majhnosti posledično 
tudi majhen proračun in so 
zelo omejeni pri realizaciji in-
vesticij. Kljub temu namera-
vajo nadaljevati s projektom 
ureditve Stare kolonije, ki se 
je lani v sodelovanju z lastniki 
in stanovalci uspešno začel, ter 
spodbujati k čimprejšnji rešit-
vi statusa vodovodnega stolpa. 
»Upam, da covid19 ne bo od-
nesel te investicije, kajti želja 
vseh Brežičanov in še marsiko-
ga je, da simbolu mesta končno 
spet vrnemo življenje,« po-
udarja. Še en znak več, da bi 
bilo treba vodovodni stolp čim 
prej obnoviti, je nedavno od-
padli večji del zidu na vzhod-
ni strani zgornjega dela stol-
pa, o čemer v svojem zapisu o 
propadanju brežiške dediščine 
opozarja tudi domačin Timo-
tej Pavlin, čigar zapis lahko v 
celoti najdete na spletni strani 
www.posavskiobzornik.si pod 
rubriko Prejeli smo.
 Rok Retelj

Plošča, posvečena Radoslavu Razlagu – Jakobu, bo svoj 
prostor dobila na pročelju Mestne hiše Brežice.

BREŽICE – Gozdno gospodarstvo Brežice je v 60. letih minule-
ga stoletja v Vrbini pod mestom zasadilo več kot 600 hektarjev 
topolovih nasadov. To so bile tedaj največje plantaže v Sloveni-
ji, les pa namenjen predvsem proizvodnji celuloze v Krškem, po 
ukinitvi lete je ostalo vsega 20 hektarjev topolovih sestojev. Le-
tos sicer mineva 30 let, odkar se s topoli nazorno seznanjajo štu-
dentje prvega letnika Biotehnične fakultete iz Ljubljane. Tokrat 
jih je spet gostilo domače podjetje HPG, njegov nekdanji direk-
tor Mirko Maljković pa jih je popeljal med zadnjimi topolovi-
mi nasadi. Dvajseterica bodo-
čih gozdarjev je nato obiskala 
še pragozd Krakovo.
  V. P.

Tridesetič med topoli

Mirko Maljković (levo) je študente že tridesetič popeljal v 
topolove nasade.

BREŽICE – Letošnja podeli-
tev spričeval dijakom četrtih 
letnikov je bila drugačna kot 
prejšnja leta. Podelitev je bila 
brez tradicionalnega poho-
da po mestu in predaje klju-
ča. Udeležil se je je tudi Igor 
Zorčič, predsednik Državne-
ga zbora Republike Slovenije. 
Spregovoril je dijakom 4. a ra-
zreda, čestital jim je za uspeh, 
spodbudil k čim boljši pripravi 
na maturo in zaželel veliko us-
peha. Predstavil je tudi spomi-

ne na svoje šolanje na brežiški 
gimnaziji. V tem tednu se ma-
turanti še udeležujejo priprav 

na maturo. V 
soboto, 30. 
maja, se bo 
začela splo-
šna matu-
ra z izpitom 
iz anglešči-
ne. Podelitev 
maturitetnih 
spričeval bo 
v ponedeljek, 

13. julija. 
 Vir in foto: 
 Gimnazija Brežice

Zorčič spregovoril maturantom

Na skupinski fotografiji maturanti niso mogli 
ohranjati varne razdalje, zato so nadeli maske.
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Infrastrukturni minister Jer-
nej Vrtovec je po sestankih z 
vodstvom obeh družb in ogle-
du jedrske elektrarne pove-
dal, da se Ministrstvo za infra-
strukturo in Vlada RS zavedata 
izzivov v povezavi z jedrsko 
energijo, pri čemer je zagoto-
vil, da bo Slovenija še vnaprej 
država z jedrsko opcijo. »Jedr-
ska energija nam predstavlja 
varno in zanesljivo energijo 
z majhnimi vplivi na okolje, 
kar je tudi zelo pomembno,« 
je poudaril in dodal, da delo-
vanje NEK tudi po mednaro-
dnih merilih dosega visoke 

varnostne standarde. Po mi-
nistrovih besedah bomo mo-
rali v prihodnosti narediti vse 
potrebne ekonomske in dru-
ge, zlasti strokovne analize in 
aktivnosti, na podlagi katerih 
bo možno najkasneje do leta 
2027 sprejeti dokončno od-
ločitev nove jedrske elektrar-
ne. »Dokler ne bodo izvedeni 
ključni projekti, ki bi omogočili 
dolgoročno varno obratovanje 
NEK 1 ter dokazali resnost dr-
žave in investitorjev pri skrbi 
za jedrsko varnost – govorim 
o odlagališču za nizko in sre-
dnje radioaktivne odpadke v Vrbini in suhem skladišču za 

izrabljeno jedrsko gorivo ter 
izvedbo presoje vplivov na 
okolje za podaljšanje življenj-
ske dobe NEK 1 –, bi bilo zelo 
tvegano prejudicirati odloči-
tev o gradnji novega bloka oz. 
bi bilo to zelo neodgovorno z 
moje strani,« je bil jasen mi-
nister. Opozoril je še na števil-
ne t. i. readytogo projekte, ki 
jih imamo v Sloveniji na voljo, 
med katerimi so nekateri že 
pripravljeni na izvedbo, a se 
ta ni začela zaradi zapletov pri 
pridobivanju okoljevarstvenih 
soglasij. »Eden izmed takšnih 
bodočih projektov je tudi iz-
gradnja odlagališča NSRAO 
v Vrbini, ki se zaradi dolgot-
rajnega postopka pri pridobi-
vanju okoljevarstvenega so-

glasja in postopka čezmejne 
presoje vplivov na okolje še ni 
začel,« je dejal in se zavzel za 
čim hitrejšo pridobitev teh so-
glasij. »Moj namen je tudi to, 
da spodbudimo vse deležnike, 
da nekatere stvari potrebuje-
mo čim prej, če želimo napre-
dek,« je še dodal. 

Glede ponovnega odločanja 
ARSO glede potrebnosti preso-
je vplivov na okolje za podalj-
šanje življenjske dobe NEK je 
minister dejal: »Žogica je se-
daj na strani ARSO in verja-
mem, da bo sprejel modro od-
ločitev. Na ministrstvu imamo 
sicer tudi rezervne scenarije. 
Zaradi dolgih postopkov iz-
gubljamo ogromno sredstev 
in znanja, ki bi ga lahko ple-

menitili. Polagam tudi upanje 
v namere, ki jih ima kolega mi-
nister Vizjak, da se postopki v 
okviru ARSO skrajšajo.« ARSO 
sicer nima določenega roka, 
do katerega bi moral spreje-
ti to odločitev. Direktor GEN 
energije Martin Novšak je 
glede tega dodal: »Verjamem, 
da lahko postopke izpeljemo, 
tudi če bo potrebno opraviti 
strateško in čezmejno presojo 
vplivov na okolje in dokažemo 
pomembnost, predvsem pa 
koristnost tega objekta.«

Novšak se je sicer ministru 
zahvalil za obisk in možnost 
za predstavitev pomembnos-
ti delovanja jedrske elektrarne 
za zanesljivo oskrbo z energijo 
in njeno cenovno konkurenč-
nost za prebivalstvo. Pogo-
vori so bili po njegovih bese-
dah zelo odprti in neposredni, 
»zato verjamem, da smo na-
redili nekaj korakov naprej k 
boljši koordinaciji in delu za 
uspešno izvedbo projektov, 
ki so pred nami«. Predsednik 
uprave NEK Stane Rožman je 
dejal, da je ministrov obisk v 
celoti izpolnil njihova pričako-
vanja, saj so mu imeli možnost 
predstaviti svoje prioritete in 
izzive, pri čemer so usklaje-
ni z ministrom: »Vsi skupaj 
se zavzemamo, da zagotovi-

mo predpogoje za dolgoročno 
obratovanje jedrske elektrar-
ne Krško do konca leta 2021.« 
Izpostavil je pomembnost or-
ganizacijske revitalizacije in 
zagona izgradnje odlagališča 
NSRAO: »Zelo veseli zagotovi-
lo in namera, da bo ustanovlje-
na koordinacijska ekipa, ki se 
bo sestajala enkrat tedensko 
ter nadzirala in vodila vse pot-
rebne aktivnosti, da se odlaga-
lišče prične čim prej graditi.« 
Druga prioriteta je izgradnja 
suhega skladišča za izrablje-
no jedrsko gorivo, kjer je bil 
občinski postopek umeščanja 
končan v aprilu, zdaj pa je po-
stopek na Ministrstvu za oko-
lje in prostor v fazi pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja za 
zgradbo. »Zaenkrat stvari te-
čejo dobro, vendar glede na 
to, da gre za odprt postopek, 
kjer se v različnih fazah javi-
jo različni udeleženci, je prav, 
da tudi pristojno ministrstvo 
spremlja postopke in da izme-
njujemo informacije in mo-
rebitne probleme,« je pove-
dal Rožman. Sicer pa vsi ostali 
projekti iz naslova nadgradnje 
varnosti od 4. maja ponovno 
tečejo, zamujen čas dveh me-
secev, ko so stali, pa bodo po 
najboljših močeh nadoknadili. 

 Peter Pavlovič

POSAVJE – 1. junij je zadnji dan, ko lahko družbe, zadruge, podje-
tniki in politične stranke AJPES predložijo letno poročilo za leto 
2019 v strukturirani obliki, v kolikor tega še niso storili. Prosto-
voljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom 
hkrati predložijo tudi poročila o prostovoljstvu. Rok za oddajo 
letnih poročil je bil podaljšan zaradi epidemije covid19, ven-
dar po zadnjih podatkih letnega poročila še vedno ni predložila 
dobra četrtina obveznikov. Letno poročilo poslovni subjekti od-
dajo prek spletnega portala AJPES. Zbrana letna poročila za leto 
2019 bo AJPES konec junija javno objavil na svojem portalu, po-
datke pa bo posredoval tudi državnim organom in drugim prav-
nim osebam, ki so za uporabo podatkov zakonsko pooblaščene. 
Poslovni subjekt, ki AJPES ne predloži letnega poročila pravo-
časno, stori prekršek, za katerega odgovarjata poslovni subjekt 
in njegov zakoniti zastopnik. Podrobnejše informacije o predlo-
žitvi letnih poročil so na voljo v izpostavah AJPES in na njegovi 
spletni strani.  Vir: AJPES Krško

Rok za letno poročilo do 1. junija

Najprej odlagališče in suho skladišče, nato JEK 2
VRBINA – 22. maja je bil na delovnem obisku v družbah GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v družbi državnega 
sekretarja Blaža Košoroka. Zavzel se je za ohranitev in krepitev t. i. jedrske opcije ter poudaril, da bo na podlagi analiz in izvedbe ključnih projektov možno naj-
kasneje do leta 2027 sprejeti dokončno odločitev nove jedrske elektrarne.

Minister Jernej Vrtovec, levo vodstvo NEK in GEN ter državni 
sekretar Blaž Košorok

Čas je, da vsi z odpadki ravnamo odgovorno
V času epidemije smo se več zadrževali doma, zato se je količina odpadkov v gospodinjstvih povečala. Številni uporabniki komunalnih storitev ste jih pravilno 
ločevali in v zbirne centre pripeljali kosovne ter druge večje količine odpadkov. Tako ste odgovorno poskrbeli zanje in omogočili, da se v največji možni meri 
reciklirajo. Še vedno pa se marsikateri odpadek znajde v naravi. Morda je bila takšna navada običajna pred tridesetimi leti, danes pa je to nedopustno. Tudi na 
ekoloških otokih se najde marsikaj: jogi med embalažo, wc školjka v posodi za steklo, številne plastične vrečke med bio odpadki, v ostalih odpadkih pa tudi 
ostanki živali.  Odgovorno ravnanje z odpadki bi moralo biti del splošne kulture in običajnih vsakodnevnih navad.

Ko skrbimo za okolje, skrbimo 
zase in za našo prihodnost

Veliko lahko za naše okolje naredimo že z 
majhnimi koraki. Nekatere razvade lahko 
hitro nadomestimo z naravi prijaznejšimi. 
Zmanjšajmo uporabo plastike, predvsem 
tiste za enkratno uporabo. Namesto plas-
tenk uporabljajmo stekleničke za vodo, za 
druge pijače povratno embalažo. Piknik 
lahko pripravimo tudi s papirnatimi krožniki 
in kozarci, slamice so lahko tudi kovinske. 
V trgovino gremo s platneno vrečko za 
večkratno uporabo in manjšimi vrečkami iz 
blaga za sadje in zelenjavo. Poskušajmo ku-
povati čimbolj odgovorno, živila predvsem 
od lokalnih proizvajalcev. Oni so tisti, na ka-
tere se lahko tudi v kriznih razmerah zane-
semo. Če imamo možnost, si čim več hrane 
pridelajmo sami. Takšna je najbolj okusna. 
Če sami kompostiramo tudi biološke od-
padke, lahko pridobimo kakovostno prst 
za naš vrt, poleg tega pa prispevamo, da se 
naravni krog sklene. Predvsem pa narave 
ne zastrupljamo z nepotrebnimi pesticidi in 
drugimi škodljivimi snovmi ter odpadki.

Ob letošnjem svetovnem dnevu varstva 
okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, so v Zdru-
ženih narodih zapisali: »Hrana, ki jo uživamo; 
zrak, ki ga dihamo; voda ki, jo pijemo, vse to 

nam daje narava. Od »storitev narave« smo 
odvisni veliko bolj, kot smo si lahko kadarkoli 
predstavljali. V teh nenavadnih časih nas na-
rava opozarja, da se zbudimo in ukrepamo.«

Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki, 18.−20. 
junij 2020

Kaj bomo zbirali? 

NEVARNE ODPADKE: baterije, škropiva, 
zdravila, barve, olja, masti, kozmetične iz-
delke, čistila in razpršila. Vsi ti izdelki vse-
bujejo nevarne snovi, ki so s posebnimi 
simboli označene na embalaži.

ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRON-
SKO OPREMO: V sodelovanju z družbo 
Zeos bomo zbirali tudi štedilnike, pralne 
stroje, zamrzovalne skrinje, hladilnike, ra-
čunalnike, pomivalne stroje, pečice, mikro-
valovne pečice, klimatske naprave, tele-
vizorje, radie, monitorje, male gospodinjske 
aparate, sijalke in baterije. Zbirali bomo 
tudi še delujoče aparate, ki jih bomo od-
dali v ponovno uporabo. Na to nas ob od-
daji opozorite!

Odvoz kosovnih odpadkov 
Naročilo odvoza na 07 48 17 276, 07 48 17 313

Sprejemno pisarno in 
blagajno za stranke znova 
odpiramo 1. 6. 2020

Uporabnike obveščamo, da bo od 1. 6. 2020 
naprej možno urejanje zadev v zvezi s ko-
munalnimi storitvami tudi v sprejemni pi-
sarni oziroma blagajni na sedežu družbe 
Kostak na Leskovški cesti 2 a v Krškem, kjer 
boste lahko znova plačevali račune. 

Pri vstopu v poslovne prostore je obvezna 
uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok in 
upoštevanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m.

Kljub odprtju sprejemne pisarne in blagaj-
ne pa strankam priporočamo, da kar največ 
zadev urejajo s pomočjo:     

• elektronske pošte: obracun@kostak.si,
• portala Komunala.info, kjer lahko sami 

mesečno posredujete stanje vaše po-
rabe pitne vode, si uredite prejemanje 
e-računov ipd. 

• z iskanjem informacij na naši spletni strani 
www.kostak.si.

Za vprašanja za obračun komunalnih sto-
ritev smo dosegljivi na 07 48 17 249 ali  
07 48 17 221, telefonska številka sprejemne 
pisarne pa je 07 48 17 200.

Kartonske škatle je treba pred odlaganjem 
zložiti, sicer se posode napolnijo že z nekaj 
škatlami
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Hidro objekti oz. hidroelektrar-
ne na spodnji Savi, s pripada-
jočimi pretočnimi akumulaci-
jami, so verižno zasnovane kot 
pretočno-akumulacijski objek-
ti. Hidroelektrarno sestavlja-
jo strojnica in prelivna polja, s 
katerimi kontroliramo gladino 
akumulacije. Pretok se večino-
ma zagotavlja preko strojnice, 
kar pomeni, da je pretočni del 
neposredno povezan s samo 
proizvodnjo električne energi-
je. Pripadajoči akumulacijski del 
hidroelektrarn je vezan na aku-
mulirano vodo oz. akumulaci-
jo. Akumulirana voda je tista, ki 
omogoča določeno fleksibilnost 
obratovanja, ki je, med drugim, 
nujno potrebna za zagotavlja-
nje zahtev sistemskih storitev 
(primarna in terciarna regulaci-
ja, regulacija delovne in jalove 

moči ipd.), s katerimi pripomo-
remo k varni in zanesljivi oskrbi 
z električno energijo v Sloveni-
ji. Vse to se povečini dogaja pri 
nižjih pretokih reke Save, tj. do 
nazivnega pretoka oz. do cca. 
500 m3/s, ko so prelivna polja 
še zaprta ter vsa voda teče sko-
zi strojnico oz. agregate. 

Vendar pa proizvodnja elek-
trične energije in zagotavljanje 
sistemskih storitev še zdaleč ni 
vse, kar omogočajo hidroelek-
trarne, saj ne opravljajo zgolj 
te funkcije. Zasnovane so tudi 
za zagotavljanje protipoplavne 
varnosti celotnega spodnjesav-
skega prostora. Pri tem ključno 

vlogo igrajo pretočne akumula-
cije, ki s svojo obliko in veliko-
stjo omogočajo obvladovanja 
visokih voda ter uravnavajo ni-
voje podtalnice, omogočajo 
bogatenje podtalnice, zagota-
vljajo vodo za namakanje kme-
tijskih površin itn. 

Bistvo zagotavljanja proti-
poplavne varnosti je, da so pre-
točne akumulacije medseboj-
no ustrezno verižno povezane. 
Ker pretočne akumulacije sega-
jo ena v drugo in so soodvisne, 
je toliko bolj pomembno, da so 
zgrajene vse, ki tvorijo verigo v 
celoti. Pri tem so prav tako po-
membna območja, ki so name-
njena za kontrolirano razlivanje 
vode in s tem za zagotovitev 
protipoplavne varnosti. Takšna 
območja se imenujejo retenzi-

je. Primer retenzije pod HE Kr-
ško je prikazan spodaj na Sliki 1.

V primeru visokih voda se, ob 
vnaprej projektiranih in toč-
no določenih pretokih reke, na 
ta območja kontrolirano razli-
va voda. Tovrstno razlivanje se 
uravnava tudi preko vgrajenih 
zapornic v nasipe, ki se ime-
nujejo visokovodni razbreme-
nilnik. Primer visokovodnega 
razbremenilnika je že v brežiški 
pretočni akumulaciji (Slika 2), 
načrtovan pa je tudi v mokriški 
pretočni akumulaciji. Visokovo-
dni razbremenilniki omogoča-
jo, da so razlivanja v retenzi-
jo načrtovana in kontrolirana. 

Tako je skupaj s hidroelektrar-
nami omogočeno popolnoma 
sonaravno obvladovanje viso-
kih voda.

O visokih vodah govorimo, ko 
naravni pretoki reke Save po-
stopno naraščajo in preseže-
jo cca. 1500 m3/s. Takrat so 
hidroelektrarne upravljane v 
lokalnem režimu vodenja, kar 
pomeni, da je osebje na njih 
stalno prisotno. Pretok Save 
se zagotavlja s pomočjo zapor-
nic, agregati so zaustavljeni, 
gladine pretočnih akumulacij 
so ustrezno znižane oz. sledijo 
krivuljam pretoka. Krivulja pre-
toka, ki se strokovno imenuje 
denivelacijska krivulja, pred-
stavlja gladino reke v odvisno-
sti od njenega pretoka. Na Sli-
ki 3 je prikazana denivelacijska 
krivulja reke Save. Njena oblika 
je prvenstveno odvisna od obli-
ke in velikosti posameznih pre-
točnih akumulacij. 

Obratovalno osebje na hidro-
elektrarnah ob visokih vodah 
zapornice elektrarn in v nada-
ljevanju tudi visokovodni raz-
bremenilnik kontrolirano odpi-
rajo ter tako uravnavajo pretok 
in gladine, ki sovpadajo z narav-
nim obnašanjem reke. Gladina 
Save pri tem postopoma zavze-
ma naravno stanje oz. stanje, 

kot je bilo pred izgradnjo veri-
ge HE, kar je doseženo v celoti 
pri cca. 3500 m3/s. oz. pri sta-
nju stoletnih voda. Seveda so 
takrat kontrolirano poplavlje-
na tudi vsa retenzijska obmo-
čja (Slika 4), kar se zgodi nad-
zorovano in v manjšem obsegu 
(Slika 5), kot je to bilo pred iz-
gradnjo HE. Protipoplavna zaš-
čita naselij je projektno zagoto-
vljena za stoletne vode, vendar 
so zaščite grajene tudi za višje 
pretoke, in sicer segajo do sta-
nja tisočletnih voda (čez 4000 
m3/s), kar je ključno pri zagoto-
vitvi poplavne varnosti poselje-

nih območij (Sevnica, Krško ...) 
in dokazano v preteklih letih.

Za varno obratovanje hidroe-
lektrarn in pretočnih akumu-
lacij je pomembno kontinuira-
no spremljanje meteoroloških 
in hidroloških podatkov ter na-
povedi vremena in pretokov 
predvsem za savsko porečje v 
Sloveniji, ki obsega dobro polo-
vico njene površine. To je omo-
gočeno preko vzpostavljene 
mreže hidroloških in meteoro-
loških merilnih postaj na nacio-
nalnem nivoju, katere podatki 
so dostopni tudi širši javnosti. Ti 

podatki, poleg podatkov o delo-
vanju elektrarn v zgornjem po-
rečju, so osnova za načrtovanje 
in obvladovanje visokih voda v 
spodnjem delu reke Save.

V procesu obvladovanja visokih 
voda poteka stalna komunikaci-
ja med osebjem hidroelektrarn 
vzdolž celotne verige in komu-
nikacija ter sodelovanje s civil-
no zaščito, gasilci in ostalimi de-
ležniki (NEK d.o.o., GEN d.o.o.). 
Obveščanje prebivalstva poteka 
v sodelovanju s civilno zaščito 
ter gasilci, ki so v takih primerih 
na terenu in spremljajo stanje. 
Prelivni objekti (visokovodni 
razbremenilnik) so opremljeni 

s svetlobno in zvočno signaliza-
cijo (sirene), kjer se neposred-
no na samem območju preli-
vanja opozarja prebivalstvo na 
izvajanje prelivanja. Tudi dežur-
no osebje je takrat prisotno na 
teh objektih.

Sodobno načrtovani in grajeni 
objekti, izkušnje osebja, med-
sebojna komunikacija in sode-
lovanje, zanesljivost delovanja 
naprav ter redno vzdrževanje so 
ključni dejavniki, ki zagotavlja-
jo varno in zanesljivo, predvsem 
pa sonaravno obvladovanje vi-
sokih voda. 

www.he-ss.si

Sonaravno obvladovanje visokih voda
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Mednarodnemu dnevu reke Save, po kateri naše območje že dolga leta nosi ime Posavje, je namenjen 1. junij. Reka Sava s svojimi 944 km teče 
skozi štiri države, in sicer Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. V ta namen smo pripravili prispevek, ki pojasnjuje ravnanja v prime-
ru visokih voda. 

Slika 1: Območje retenzije pod HE Krško

Slika 3: Primer denivelacijske krivulje Save je prikazan na grafu z rdečo črto, vijolična črta pa pred-
stavlja krivuljo prostega oz. naravnega pretoka.

Slika 2: Visokovodni razbremenilnik na brežiški pretočni akumulaciji

Slika 4: Poplavljena območja pred izgradnjo akumulacij – območje HE Brežice

Slika 5: Poplavljena območja po izgradnji akumulacij – območje HE Brežice
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Spoštovani občanke in občani občine Krško,

iskreno vam čestitam ob prazniku vaše občine, ko se 
običajno s ponosom ozrete na vse dosežke in pridobitve, 
ki vaši skupnosti prinašajo razvoj in višjo kakovost življenja. 
Posebne razmere v državi in v svetu bodo žal okrnile letošnje 
praznovanje. Prepričan sem, da so letošnje preizkušnje 
vašo lokalno skupnost še bolj povezale v sodelovanju in 
izkazovanju solidarnosti. Verjamem, da boste praznik vaše 
občine kljub spremenjenim okoliščinam primerno obeležili in 
nadaljevali z uresničevanjem zastavljenih ciljev. 

Iskrene čestitke vsem izjemnim posameznikom in 
organizacijam, ki boste v znak zahvale za vaš prispevek 
k razvoju lokalne skupnosti prejeli občinska priznanja. 

Vse dobro ob občinskem prazniku z željo, da se bomo 
lahko kmalu srečali na prireditvah in dogodkih ter skupaj 
gradili našo regijo Posavje!

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Po besedah župana Ivana Mola-
na Občina Brežice začenja še en 
pomemben projekt energetske 
sanacije javnih objektov. Občina 
bo skupaj z zasebnima partner-
jema po principu javno-zasebne-
ga partnerstva v 15-letnem kon-
cesijskem obdobju prenovila 15 
javnih objektov. V ta namen je 
občina pridobila na razpisu Mini-
strstva za infrastrukturo 1,8 mi-
lijona evrov evropskih sredstev 
iz Kohezijskega sklada. Zasebna 
partnerja si bosta v 15-letnem 
pogodbenem obdobju povrni-
la svoj vložek s prihranki zaradi 
nižjih stroškov porabe energije, 
po tem obdobju pa vsi prihran-
ki ostanejo občini. Kot je pouda-

ril župan, Občina Brežice brez 
zasebnih partnerjev in evrop-
skih sredstev zraven že načrto-
vanih investicij ne bi mogla ures-
ničiti energetske sanacije teh 15 
objektov prej kot v desetih letih. 

Izvajalce načrtovanih ukrepov 
energetske sanacije je izbral za-
sebni partner, ki je z deli začel 
takoj po podpisu pogodb. Pred-
viden zaključek energetske ob-
nove objektov je konec leta 
2020. Pri izvajanju dela v javnih 
zavodih, še posebej v šolah in v 
zdravstvenem domu, bo poskr-
bljeno, da dela ne bodo moti-
la rednega delovanja. Dinamika 
izvajanja del na objektih pote-

V 2020 bo izvedena energetska prenova 
15 javnih objektov v lasti Občine Brežice
Občina Brežice je v maju 2020 uspešno zaključila zahteven postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s pod-
pisom koncesijskih pogodb za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov s konzorcijem 
partnerjev družbe Petrol d.d. in podjetja Plistor d.o.o. S prenovo v vrednosti cca. 5 milijonov evrov bodo javni objekti 
energetsko učinkovitejši, zato je prihranek na letni ravni zaradi nižjih stroškov pričakovan v višini 308.267 evrov. Poleg 
prihranka bo občina s prenovami tudi zmanjšala izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno. To je enako ko-
ličini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda.

ka v dogovoru z Občino Brežice, 
upoštevaje vremenske razme-
re in urnik javnih zavodov, pred-
vsem šol. 

CELOVITA ENERGETSKA PRE-
NOVA DESETIH OBJEKTOV 
IN DELNA PRENOVA PETIH 
OBJEKTOV

Prvi sklop koncesijske pogod-
be zajema celovito energetsko 
prenovo desetih objektov, to 
so OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova, telovadnica pri OŠ Globo-
ko, OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce, OŠ Bizeljsko, Glasbena šola 
Brežice, telovadnica pri OŠ Ar-
tiče, Knjižnica Brežice, stadion 

Brežice (stavba), Športna dvo-
rana Dobova in Športna dvora-
na Brežice. Za te objekte bodo 
izvedeni naslednji ukrepi – to-
plotna izolacija fasad, zamenja-
va stavbnega pohištva, izolacija 
stropov neogrevanih podstre-
šij, vgradnja termostatskih ven-
tilov, prenova plinskih kotlovnic 
ter kotlovnic na ELKO (ekstra lah-
ko kurilno olje), prenova ogreval-
nih virov z vgradnjo toplotnih čr-
palk, sanacije sistemov notranje 
razsvetljave in vgradnja sistema 
za energetsko upravljanje. 

Drugi sklop zajema delno ener-
getsko prenovo petih javnih 
objektov, to so podružnična šola 

Kapele, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob 
Krki, Zdravstveni dom Brežice in 
Mladinski center Brežice. Gre za 
prenovo predvsem tehnoloških 

sistemov stavb, kot so sistemi 
ogrevanja, prezračevanja, hla-
dilni sistemi in sistemi učinkovi-
te razsvetljave.

Zasebna partnerja družba Pe-
trol d.d. in podjetje Plistor 
d.o.o. bosta v 15-letnem po-
godbenem obdobju zagotovila 
tudi upravljanje in vzdrževanje 
novo vgrajenih oziroma sanira-
nih energetskih naprav ter siste-
mov v javnih objektih.

FINANČNA KONSTRUKCIJA 
INVESTICIJE

Skupna investicijska vrednost 
projekta energetskih prenov 

15 javnih objektov v lasti obči-
ne znaša 4.939.282 evrov. Ve-
čino investicije (92 %) predsta-
vlja celovita energetska prenova 

stavb, medtem ko tehnološka 
prenova stavb predstavlja 8 % 
celotne investicije. Konzorcij 
partnerjev Petrol d.d. in Plistor 
d.o.o. investira 2.474.580,43 
evra (50,1 %), 1.816.247,00 
evra (36,77 %) so pričakovana 
evropska sredstva iz kohezije, 
delež Občine Brežice pa znaša 
648.453,87 evra (13,13 %). 

Projekt je pripravljen in izve-
den v skladu z določili progra-
ma Energetske prenove javnih 
stavb Ministrstva za infrastruk-
turo ter vključuje kohezijska 
sredstva iz finančne perspekti-
ve 2014–2020.

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI objavljen Javni razpis o sofi-
nanciranju programov veteranskih in domoljubnih organiza-
cij v letu 2020 (rok za oddajo prijav je do vključno 4. 6. 2020).

Kontaktna oseba: Jasmina Molan, telefon: 07 62 05 507
elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si 

OBVESTILO
Občina Brežice obvešča, da je bil 15. 5. 2020 na spletni stra-
ni Občine Brežice (www.brezice.si) objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice za leto 2020. 

Razpis je bil istega dne objavljen tudi v Uradnem listu RS.

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je z vodjo Oddelka za 
družbene dejavnosti, kmetij-
stvo, gospodarstvo in razvoj 
Patricio Čular ob prvem dnevu 
ponovnega odprtja obiskal naj-
večjo osnovno šolo in največji 
vrtec v občini ter z ravnateljica-
ma govoril o poteku dela v spre-
menjenih razmerah. 

Obe ravnateljici – ravnateljica 
OŠ Brežice mag. Marija Lubši-
na Novak in ravnateljica Vrtca 
Mavrica Brežice Silvija Komo-
čar – sta županu zagotovili, da 
so se tako otroci kot zaposle-
ni radi vrnili, da je v igralnicah 

Vzpodbudno vzdušje ob vrnitvi v šolo in vrtec 
Občina Brežice vseskozi sodeluje z javnimi zavodi in spremlja njihovo prilagajanje trenutnim razmeram. Še posebej občina spremlja delovanje šol in vrtcev, ki so 18. maja ponovno 
odprli svoja vrata. 

in razredih vzpodbudno vzduš-
je ter da vsi skupaj s starši spoš-
tujejo priporočene ukrepe in 
nov način dela. V šolske klopi 
brežiške osnovne šole se je 18. 

maja vrnilo 300 učenk in učen-
cev 1., 2. in 3. razreda. OŠ Breži-
ce sicer obiskuje kar 899 otrok. 
Delo poteka v manjših skupi-
nah, garderob učenci ne upo-

rabljajo, malico jim dostavijo v 
razrede in športna vzgoja se od-
vija na prostem. Učitelji otroke 
opozarjajo na redno umivanje 
rok, med odmori se učenci za-

držujejo v razredih in vzdržuje-
jo medsebojno razdaljo. 

V vrtcu Mavrica so 18. maja 
skrbeli za 158 otrok od običaj-

no 440, skupine so, upoštevaje 
nove normative, manjše. Tako 
je npr. zaradi novih razmer naj-
večje število otrok v homoge-
nih oddelkih 1. starostnega ob-
dobja (od 1. do 3. leta) sedaj 
osem in ne običajnih 14 otrok. 
Igra na igralih ni dovoljena, ot-
roci pri igri uporabljajo pralne 
igrače in športne pripomočke, 
izvajajo različne vadbe in se lo-
vijo ali igrajo skrivalnice. Živžav 
na travnatem igrišču vrtca je ob 
obisku pričal o tem, da se otro-
ci v družbi sovrstnikov in vzgoji-
teljic dobro počutijo. 

Župan na sestanku v OŠ BrežiceŽiv žav na travnatem igrišču vrtca



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 11, četrtek, 28. 5. 2020 13IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

V sredini meseca maja so se pričela dela za rekonstrukcijo odseka 
lokalne ceste v Lončarjevem dolu. 

Na odseku, v približni dolžini 200 metrov, poteka več rekonstrukcij-
skih del. Poleg celovite rekonstrukcije cestišča z ureditvijo meteor-
ne kanalizacije bo potekala tudi ureditev javne razsvetljave in hodni-
ka za pešce. Vozišče bo razširjeno. 
Rekonstrukcija bo občutno izboljšala prometno varnost na tem od-
seku, tako za voznike osebnih oziroma tovornih vozil kot tudi za 
pešce in kolesarje. 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Krško.

Občinski praznik je priložnost za pogled v dosežke preteklosti in čas, 
ko s pričakovanji stremimo v prihodnost. Letošnja zima in pomlad sta nam 

postregli z izzivi, ki ste jim v vaši občini zelo uspešno kljubovali. 

Verjamem, da bo v obdobju, ki je pred nami, 
še bolj pomembno povezovanje, soustvarjanje zgodb 
in plodno sodelovanje znotraj naše skupne regije. 

Naj bo praznovanje občinskega praznika prijetno, vaše vsakodnevne poti 
pa popolnjene z razumevanjem, spoštovanjem in solidarnostjo. 

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, s sodelavci

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki poteka od 25. do 
31. maja 2020, je Slovenska filantropija razglasila prejemnike na-
zivov Prostovoljstvu prijazno mesto 2020, ki ga podeljuje občinam, 
ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo. Že četrto leto zapored je na-
ziv prejela tudi Občina Sevnica. 

Namen Nacionalnega tedna prostovoljstva je praznovanje prosto-
voljstva, zahvala prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za 
njihovo udejstvovanje in povabilo posameznikom, da spoznajo pro-
stovoljske priložnosti, svoj čas pa namenijo tudi v dobro svoje skup-
nosti. 
Poleg naziva Prostovoljstvu prijazno mesto Slovenska filantropija 
vsako leto podeli tudi nazive Junaki našega časa šolam in dijaškim 
domovom z najbolje organiziranim prostovoljstvom, Naj prostovo-
ljec in Naj prostovoljka, zaposlen oziroma zaposlena v javni upravi 
ter Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev. 
Občina Sevnica aktivno podpira prostovoljce in prostovoljske organi-
zacije, saj ves čas skrbi za ustvarjanje dobrih in spodbudnih pogojev 
za delo prostovoljskih organizacij. Hkrati s pomočjo jasno opredelje-
nih aktivnosti za razvoj prostovoljstva omogoča promocijo prosto-
voljstva in prostovoljcev, ki s svojim nesebičnim delom nenehno iz-
boljšujejo kakovost življenja občanov in prispevajo k razvoju občine. 

Podpis pogodbe za pripravo OPPN za gradnjo 
stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti
Območje za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti so člani Občinskega sveta občine Sevnica že obravnavali 
kot prostorsko pobudo za gradnjo potrebne družbene infrastrukture. 

Območje ob Drožanjski cesti je 
veliko 8,53 hektarja ter je delno 
v zasebni in delno v občinski las-
ti. Na tem območju je priprav-
ljena idejna zasnova za gradnjo 

objektov socialno varstvenega 
področja ter vzgoje in izobraže-
vanja, predvideno pa je tudi ob-
močje za individualno stanovanj-
sko gradnjo. 

Gre za veliko področje, kjer je 
treba s skrbnim načrtovanjem 
predvidevati dolgoročni razvoj in 
širitev mesta na območje Hrasti. 

V torek, 19. maja 2020, sta tako 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk in direktor podjetja Sa-
vaprojekt d.o.o. Peter Žigante 
podpisala pogodbo za pripravo 
Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za stanovanjsko so-
sesko ob Drožanjski cesti. 

Območje bo skupaj z obstoje-
čim stanovanjskim območjem 
na vzhodni strani tvorilo funkci-
onalno povezano in urbanistič-

no skladno prostorsko območje. 
Hkrati pa predvideva oziroma 
načrtuje prostor za izgradnjo 
vzgojno izobraževalnega zavo-
da, večje število stanovanjskih 

hiš ter stanovanjske objekte kot 
varovana stanovanja, povezana v 
zaokroženo celoto prijetnega bi-
vanjskega okolja. 

Priprava občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za to ob-
močje je korak pri aktivnem re-
ševanju izzivov, ki jih predstavlja 
trend starajočega se prebival-
stva, zaradi katerega se potre-
be po sistemskih, prostorskih in 
družbenih rešitvah povečujejo.  

PREDSTAVITEV IZSLEDKOV 
RAZISKAV TAL 
Glede na velikost območja in 
zahtevnost terena je bilo izvede-
nih več strokovnih podlag. Naj-
pomembnejši so bili izsledki raz-
iskave, ki se je osredotočila na 
vprašanja geološke sestave tal. 
Strokovne podlage so upošteva-
le in analizirale že obstoječo po-

selitev. Tako bodo ti izsledki pri-
pomogli tudi k izboljšanju stanja 
na področju že obstoječe pose-
litve. 

Predstavniki Gradbenega inštitu-
ta ZRMK so županu Srečku Ocvir-

ku, direktorju Savaprojekta Pe-
tru Žiganteju, direktorici DUO 
Impoljca Darji Cizelj in njiho-
vim sodelavcem predstavili iz-
sledke svojega dela. Izvedli so 
poglobljene geološke in hidro-
geološke raziskave, pregled plaz-
ljivosti in geotehnične preiskave. 
Na predstavitvi so tudi poda-
li smernice za načrtovane grad-
bene posege v zemeljski plasti in 
se s podjetjem Savaprojekt do-
govorili za nadaljnje strokovno 

sodelovanje pri izdelavi Občin-
skega podrobnega prostorskega 
načrta za stanovanjsko sosesko 
ob Drožanjski cesti. 

Geotehnične preiskave so na-
menjene pridobitvi informacij o 

stabilnosti in sestavi temeljnih 
tal. Geološka sestava temeljnih 
tal namreč pogojuje način in ob-
liko umeščanja stavb v prostor 
in način gradnje. S predhodnimi 
ukrepi in premišljeno izvedenim 
odvodnjavanjem in dreniranjem 
zalednih voda na območju ob-
stoječe stanovanjske pozidave 
na Drožanjski cesti je zagotovlje-
na varnost za nadaljnjo gradnjo 
na tem območju.  

Župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Savaprojekt Peter Žigante

Območje OPPN za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanjski ces-
ti (foto: Bojan Kostevc)

Geološka sestava tal 

V četrtek, 21. maja, so se na pobudo sevniškega župana Srečka Oc-
virka na delovnem sestanku v Kulturni dvorani Sevnica srečali žu-
pani Občine Mirna, Občine Mokronog – Trebelno, Občine Šentru-
pert in Občine Trebnje. Županom sta se v razpravi pridružila tudi 
poslanca Državnega zbora Tomaž Lisec in Blaž Pavlin ter sevniški 
podžupan Janez Kukec. 

Po predstavitvi aktualnega stanja in razpravi o nadaljnjih korakih so 
izoblikovali dogovor, v okviru katerega bodo v naslednjih mesecih 
izoblikovali skupno pobudo za modernizacijo regionalne ceste R1-
215 Trebnje–Mokronog–Boštanj, ki jo bodo naslovili na Vlado Re-
publike Slovenije. 
Regionalna cesta Trebnje–Mokronog–Boštanj je glavna cestna po-
vezava Trebnjega, Mirne, Mokronoga in Trebelnega, Šentruperta ter 
Sevnice s širokim zaledjem, na avtocestno A2 povezavo v smeri pro-
ti centru in zahodu države.
Modernizacija ceste bi učinkovito prispevala h gospodarskemu ra-
zvoju celotnega območja, večji prometni varnosti in pretočnosti pro-
meta ter še dodatno povezala kraje Mirnske doline.  

Občina Sevnica je v času razglašene epidemije sprejela nekate-
re ukrepe v podporo lokalnemu gospodarstvu. 
Tako so bili najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravlja-
nju Občine Sevnica, za čas zaprtja oziroma neopravljanja dejavno-
sti zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni 
plačila najemnine. Uporabniki oziroma najemniki javnih površin 
so bili v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe 
le-teh oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine ozi-
roma takse. Ponudniki lokalne hrane, ki prodajajo svoje pridelke 
na stojnicah Kmečke tržnice, so bili oproščeni plačila obratovalnih 
oziroma manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samos-
tojni podjetniki so bili za čas neopravljanja dejavnosti oprošče-
ni plačila odvoza odpadkov. Navedeni ukrepi veljajo do preklica 
razglašene epidemije oziroma do 31. maja 2020.

Župani Mirnske doline skupaj za modernizacijo 
regionalne ceste Trebnje–Mokronog–Boštanj

Župani in poslanci Mirnske doline

Prenehanje začasnih ukrepov

Rekonstrukcija odseka ceste v Lončarjevem dolu

Rekonstrukcija odseka lokalne ceste v Lončarjevem dolu

Že četrto leto zapored je Sevnica prostovoljstvu 
prijazno mesto

www.obcina-se vnic a.s i

Sevniški župan skupaj z direktorico zavoda KŠTM Sevnica Mojco 
Pernovšek, vodjo oddelka za družbene dejavnosti Mojco Sešlar ter 
sodelavkama Občine Sevnica Lidijo Udovč in Jelko Tršinar
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Na območju KS Brestanica in 
Rožno – Presladol je zaključena 
ureditev klopi in koša ob špor-
tnem igrišču na Rožnem, ki jo je 
v okviru participativnega prora-
čuna lani predlagal Franc Gole, 
prostor za bivanje v senčki na 
igrišču pri OŠ v Brestanici, ki ga 
je predlagala Martina Ivačič, pa 
bo urejen do konca maja.

Na območju KS Dolenja vas, 
Spodnji Stari Grad – Spodnja 
Libna in Zdole za ureditev zuna-
njega fitnesa v športnem par-
ku v Spodnjem Starem Gradu – 
Spodnji Libni, ki ga je predlagala 
Iva Gomilšek iz ŠD Dolenja vas, 
ter za ureditev igrišča za ulič-
no vadbo v Dolenji vasi, ki jo je 
predlagal Peter Blatnik, trenu-
tno poteka postopek izbora iz-
vajalca. Za ureditev  in obnovo 
vaškega vodnjaka in okolice v KS 
Zdole (ob glavni cesti ob mostu 
na meji med občinama Krško in 
Brežice oziroma med Zdolami 
in Zgornjo Pohanco pri križišču 
za Pečice pri hišni številki Zdole 
50), ki jo je predlagal Matjaž Go-
milšek, pa je naročena projek-
tno-izvedbena dokumentacija.

Na območju KS Koprivnica in KS 
Senovo je bila pred kratkim za-
ključena ureditev zunanje sto-
pniščne ograje iz nerjavečih 
jeklenih cevi za lažji dostop do 
zdravstvene postaje in lekarne 
na Senovem, ki jo je v okviru par-
ticipativnega proračuna lansko 
leto predlagal Ferdinand Uršič. 

Prav tako je občinska uprava že 
nabavila dva defibrilatorja, ki 

sta ga predlagala Sandi Lekše za 
Koprivnico pri OŠ ali KS in Mitja 
Omerzel za Zdole. 

V izvedbi je trenutno postavi-
tev tuša, klopi in otroškega igra-
la ob igrišču za odbojko na miv-
ki v Koprivnici, ki jo je predlagala 
Metka Bogolin. V zaključni fazi 
je ureditev igrišča za ulično ko-
šarko nad večstanovanjskima 
zgradbama Delavska 6 in 8 na 
Senovem, ki jo je predlagala Oli-
vera Mirković. Za projekt posta-
vitve oznak za ulice (Cankarjeva, 
Pot na Armes, Gubčeva) na Se-
novem, ki ga je predlagal Darko 
Prah, trenutno poteka pridobi-
vanje vseh dovoljenj.

Na območju KS Gora, Raka in 
Veliki Trn trenutno še poteka 
postavitev igral na prostem na 
otroškem igrišču na Raki, ki jo je 
predlagal Jernej Šterk, ter obno-
va starih avtobusnih postajališč 

na Raki na predlog Roka Bizja-
ka. Zaključena je postavitev 
treh klopi ob gasilskem domu 
na Raki, ki jo je predlagala Da-
mjana Pirc. Za ureditev fitnesa 
na prostem v sklopu športnega 
igrišča na Raki, ki ga je predla-
gal Viki Kotar, pa poteka izbor 
izvajalca.

Na območju KS mesta Krško je 
v izvajanju ureditev Josipinine-
ga parka v starem  mestnem je-
dru na pobudo Lucijana Trohe 
in Marije Vrlja, v fazi izbora iz-
vajalca je obnova krških gas, ki 
sta jih predlagali Anja Omerzu 
in Marija Vrlja, prav tako pote-
ka raziskava za izdelavo zbornika 
Spregledane – pozabljena polo-
vica Krškega, ki ga je predlagala 
Tina Gorenjc. Ureditev in razširi-
tev vaških poti na Trški Gori, ki jo 
je predlagala Helena Španovič, 
je v fazi pridobivanja soglasij.

Na območju KS Podbočje in Veli-
ki Podlog je trenutno v teku ure-
ditev otroškega igrišča v Malem 
Podlogu, ki jo je predlagal Uroš 

Žibert. Delno izvedena je obno-
va igrišča in igral v Gržeči vasi, 
ki jo je predlagal Jože Žičkar, v 
fazi izbora izvajalca pa sta pro-
jekta postavitve fitnesa na pros-
tem za Podbočje in Veliki Pod-
log na predlog Branka Strgarja 
ter fitnes – raztezalnih naprav v 
športnem parku na Gorici v KS 

Veliki Podlog na predlog Marka 
Marinčiča.

Na območju KS Senuše, Le-
skovec pri Krškem in Krško po-
lje je zaključena ureditev javne 
razsvetljave na pešpoti, ki pove-
zuje Črnile, Ulico 11. novembra 
z ulico Anke Salmičeve, ki jo je 
predlagal Janez J. Olovec.

Za ureditev zunanjega vadbene-
ga fitnesa pri gasilskem domu v 
Veliki vasi predlagatelja Stani-
slava Arha teče postopek izbo-
ra izvajalca. Ureditev parka za 
druženje in šport z igriščem za 
odbojko na Senušah predlagate-
lja Jožeta Tomažina je tik pred 
izvedbo.

Participativni proračun 2021: 
glasovanje od 5. do vključno 12. junija 

Seznam projektnih predlogov, 
ki jih je komisija uvrstila na gla-
sovanje, je objavljen na sple-
tni strani Občine Krško v rubriki 
E-občina/Moj projekt – partici-
pativni proračun leta 2021.

NAVODILA ZA GLASOVANJE 

Glasovanje o izvedbi projek-
tov bo potekalo od 5. junija do 
vključno 12. junija 2020. Glasove 
boste lahko oddali na glasovnici 
v sprejemni pisarni Občine Kr-
ško v okviru delovnega časa (tam 
boste prejeli glasovnico, na kate-

Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občanke in občani v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2021 lahko 
oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 40 različnih predlo-
gov za različna območja, vse pa je v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in 
potrditev posredovala pristojni komisiji.

ri boste lahko obkrožili enega od 
predlaganih projektov, za katere-
ga želite glasovati, in jo oddali).

Glasovanje pa bo prav tako od 5. 
in do vključno 12. junija potekalo 
tudi na spletni strani Občine Kr-
ško v rubriki E-občina/Moj pro-
jekt – participativni proračun 
leta 2021.

Glasujete lahko samo za en pred-
log projekta iz nabora vseh pre-
dlogov. Za izbrani predlog glasu-
jete tako, da nanj kliknete (odpre 
se okno z dodatnimi informaci-

jami o predlogu) in v okviru tega 
okna kliknete na gumb "Oddaj 
glas za predlog projekta". Odpre 
se novo okno, v katerem vpiše-
te svojo mobilno številko, na ka-
tero vam bo sistem samodejno 
poslal potrditveno kodo za gla-
sovanje. Potrditveno kodo prej-
mete v roku nekaj sekund po kli-
ku na gumb "Pošlji potrditveno 
kodo". SMS je brezplačen. Potr-
dite okno, da ste seznanjeni z ob-
delavo osebnih podatkov (v tem 
primeru vaše mobilne številke, ki 
bo uporabljena samo za potre-
be kontrole preprečitve večkra-

tnega glasovanja). Po končanem 
glasovanju se bodo vaši podat-
ki samodejno izbrisali. Potrditve-
no kodo, ki jo prejmete na SMS, 
prepišite v za to zahtevano polje. 
S klikom na gumb "Potrdi in za-
ključi oddajo glasu" bo vaš glas 
zabeležen. 

Vabljeni k sodelovanju!

Izglasovani projekti bodo pre-
dlagani v potrditev Občinskemu 
svetu občine Krško za proračun-
sko leto 2021, v katerem jih bo 
občinska uprava tudi izvedla.

Ponovno povabilo k sodelovanju 
pri oblikovanju praznika občine Krško 2020
Občina Krško ponovno vabi k sodelovanju pri oblikovanju letoš-
njega PRAZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo letos zaradi pandemi-
je COVID-19 potekal malo drugače. Ker je bil javni razpis za ob-
činski praznik občine Krško za leto 2020, objavljen v Posavskem 
obzorniku številka 6 18. marca 2020, preklican, objavljamo po-
novni poziv k sodelovanju. Posebna komisija bo s pomočjo va-
ših predlogov potrdila program dogodkov, ki bodo lahko poteka-
li vse do konca leta  2020.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s svojo 
tradicionalno prireditvijo in tako tudi letos počastijo občinski pra-
znik. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Obči-
ne Krško oziroma jo lahko dvignete tudi v kabinetu župana po 18. 
maju 2020. Dodatne informacije: 07/49-81-201 - Metka.

Predloge sprejemamo do petka, 5. junija 2020, na naslov: OBČI-
NA KRŠKO, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Ne 
odpiraj - PRAZNIK OBČINE 2020«).

Participativni proračun 2020: izglasovani 
projekti lanskega leta v izvedbi
Medtem ko so občani letos predlagali 40 projektov, komisija pa jih bo do junija, ko bo glasovanje, pregledala, so neka-
teri projekti preteklega leta že zaključeni, večina jih je v izvedbi.

Urejena zunanja stopniščna 
ograja za lažji dostop do zdra-
vstvene postaje in lekarne na 
Senovem

Ureditev javne razsvetljave na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 
11. novembra z ulico Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem (fo-
to: Aleš Kranjčevič)

Vabljeni na 
brezplačni seminar 

»Ribolov na sladkih vodah« 
(s poudarkom na ribolovu na reki Savi)  

v četrtek, 4. junija 2020, ob 18. uri
in

v četrtek, 11. junija 2020, ob 18. uri

(skupno v trajanju štiri šolske ure)
v sejni sobi A Občine Krško, CKŽ 14, Krško.

Na seminarju, ki bo potekal v skladu z vsemi navodili in zaščit-
nimi ukrepi, ki bodo še veljali, boste spoznali nekaj o zgodo-
vini sladkovodnega ribištva, normativni urejenosti slovenske-
ga ribištva (zakonodaja), ribiškem upravljanju in organizaciji 
v ribištvu, ekologiji vod, biologiji rib, gojitvi sladkovodnih rib, 
spoznali lovne in nelovne ribje vrste v Savi, ribolovni opremi 
in tehnikah ribolova v celinskih vodah. Seminar, ki ga vodi g. 
Mohor Slatner (RD Brežice), je namenjen vsem ljubiteljem ri-
bolova in ribištva pa tudi ribiškim pripravnikom in drugim ri-
bičem, ki še nimajo opravljenega ribiškega izpita ali pa so ga 
opravili pred leti. Seminar, ki poteka v okviru projekta "Pove-
zani s Savo", velja za pristop k ribiškem izpitu (poleg zaključe-
nega pripravništva in izpolnjenega pripravniškega dnevnika).

Projekt Povezani s Savo je sofinanciran  
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
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Zaključena je gradnja večnamenskega doma na Zdolah, v ka-
terem bo imel prostore tudi vrtec. Vrednost celotne naložbe, ki 
je plod sodelovanja občine, Krajevne skupnosti Zdole in Žu-
pnije Videm, znaša milijon evrov, od tega KS 300.000 evrov, 
Župnija Videm 35.000 evrov, od države pa občina pričakuje še 
578.000 evrov (23. člen Zakona o financiranju občin).

Potem ko je bilo v lanskem letu pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje, bo v letošnjem letu dokončana projektna dokumentaci-
ja in ocena vrednosti za gradnjo novega objekta podružnične 
šole s tremi oddelki in štirimi oddelki vrtca v Velikem Pod-
logu. Po načrtih naj bi gradnja potekala v letih 2020 in 2021.

Na področju rednega in investicijskega vzdrževanja občin-
skih cest bodo med večjimi naložbami v obnovo cestne in-
frastrukture 2. faza rekonstrukcije ceste Anke Salmičeve v 
Leskovcu pri Krškem, izgradnja pločnika Zdole v sodelo-
vanju z DRSI, začetek obnove Ceste na ribnik v Brestanici, 
obnova ulic na Vidmu in v mestu Krško, občina bo sodelo-
vala z DRSI pri načrtovanju novega mostu na Brodu v Pod-
bočju, pristopili pa bomo tudi k ureditvi parkirišč na Kovi-
narski ulici na območju doma za starejše.

Drage občanke in občani,
tudi življenje v naši občini je 
pred nekaj meseci dobesedno 
obstalo. Znašli smo se v situ-
aciji, kakršne nismo poznali, 
s katero smo se soočili prvič. 
Življenje smo morali v trenut-
ku reorganizirati in se prilago-
diti novim razmeram.

Vsaka kriza pokaže, kako or-
ganizirana in povezana je lo-
kalna skupnost. Ponosen sem, 
da smo v Krškem premog-
li veliko mero solidarnosti, 

medsebojnega sodelovanja, odgovornosti, povezovanja in 
tudi pripadnosti ter da smo vsak po svoje prispevali k temu, 
da je življenje lahko teklo naprej, ter da smo poskrbeli za tis-
te, ki so ali pa še vedno potrebujejo pomoč.

In ne nazadnje je kriza čas za nove priložnosti, za nove za-
četke, za preudarno načrtovanje prihodnosti, ki bo, če to ho-
čemo ali ne, gotovo drugačna. 

In kakšno prihodnost želimo graditi v Krškem?

Nadaljevati želimo po poti trajnostnega in uravnoteženega 
razvoja, izkoristiti vse potenciale, ki jih premoremo v zna-
nju, inovativnosti in ustvarjalnosti naših ljudi in organizacij. 

Kljub novim razmeram, novim časom, smo potem ko smo v 
lanskem letu uspešno zaključili z gradnjo krške obvoznice in 
nekaterih drugih večjih projektov, uspeli zagnati naložbeno 
kolesje naprej. Tako na področju šolstva in predšolske vzgoje 
zaključujemo izgradnjo prizidka k OŠ Koprivnica, na Zdolah 
z gradnjo večnamenskega doma z vrtcem, pa z gradnjo no-
vega vrtca na Senovem in aktivnostmi za nov objekt OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja v Krškem. Smo pred podpisom pogod-
be za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško, na področju zaš-
čite in reševanja poteka gradnja prizidka gasilskega doma 
PGE Krško in PGD Videm ob Savi. Na področju gospodar-
stva nadaljujemo z opremljanjem Podjetniškega inkubator-
ja Krško za start-up podjetja v starem mestnem jedru Krške-
ga. Nadaljujemo z gradnjo kolesarskih povezav, predvsem 
med Krškim in Kostanjevico na Krki ter Krškim in Kozjem 
in povezavo skozi Sotelsko. Z urejanjem komunalne infra-
strukture nadaljujemo v Velikem Podlogu, prav tako z nad-
gradnjo širokopasovnih povezav. Na področju kmetijstva naj 
izpostavim namakanje kmetijskih zemljišč iz Save.

Ob zagotavljanju infrastrukturnih pogojev za kakovostno 
življenje bomo tudi v prihodnje redno namenjali sredstva 
za razvoj malega gospodarstva in podjetništva, kmetijstva, 
za številne kulturne in športne programe. Veseli me, da ste 
se, spoštovane občanke in cenjeni občani, v okviru partici-
pativnega proračuna, tudi letos odzvali in s številnimi pred-
logi pokazali, da želite sodelovati pri razvoju naše lokalne 
skupnosti. 

Kje so še priložnosti in izzivi? Želim si predvsem optimiz-
ma in da bomo zbrali toliko moči, da bomo našli skupno pot 
in da se ne bomo prepustili splošnemu toku razdvajanja.

Spoštovani,

iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku, še posebej pa 
letošnjim nagrajenkam in nagrajencem, ki ste s svojim delom 
prispevali k razvoju našega okolja. 

Posebna zahvala zaposlenim v zdravstvu in domu starej-
ših, ki ste v času epidemije stali v prvih bojnih vrstah in sku-
paj s predstavniki drugih organizacij opravili izjemno delo.

In velika zahvala seveda vsem občankam in občanom za vaše 
sodelovanje, podporo in prispevek. 

Srečno in vse najboljše, Krško.

O b č i n a  K r š k o  p r a z n u j e
V  S P O M I N  N A  P R V E  P A D L E  K R Š K E  B O R C E  I N  V R N I T E V  I Z G N A N C E V

mag. Miran Stanko

Na področju zaščite in reševanja je leto 2020 predvsem v zna-
menju obnove in gradnje prizidka gasilskega doma PGE Kr-
ško in PGD Videm ob Savi. Konec prejšnjega leta so se za 
naložbo, vredno 3,2 milijona evrov, začela pripravljalna dela, 
gradbena dela, ki naj bi trajala do vključno leta 2021, pa in-
tenzivno tečejo dalje. 

Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško in obnova 
obstoječe knjižnice, ki bo potekala v dveh fazah, bo na podro-
čju kulture največja naložba v skupni višini okoli 7 milijonov 
evrov, in sicer gradnja prizidka ter obnova obstoječe knjižnice 
in samostanskega dela. Prizidek naj bi bil po terminskem pla-
nu zaključen v letu 2022, obnova obstoječega dela pa v 2023.

Na področju predšolske vzgoje in šolstva je občina spomla-
di začela z gradnjo novega vrtca na Senovem na novi lokaciji. 
Gradnja skoraj ničenergijskega vrtca z osmimi oddelki bo po 
načrtih potekala do leta 2021. Skupna vrednost naložbe znaša 
3,3 milijona evra (2,7 milijona gradbeni del, preostanek za opre-
mo), od tega iz državnih sredstev (23. člen Zakona o financi-
ranju občin) 2,28 milijona evrov in 480.00 evrov iz Eko sklada.

Zaključujemo z naložbo izgradnje prizidka z dvema učilni-
cama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje v OŠ Koprivni-
ca. Celotna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov, od tega 
prva faza 200.000 evrov, okoli 760.000 evrov pa je vredna na-
ložba v prizidek in obnovo kuhinje.

Načrtovane naložbe spet 
v polnem teku
Kljub izrednim razmeram je Občina Krško uspela nadaljevati z zastavljenimi načrti in naložbami. Prihodki 
proračuna Občine Krško po sprejetem rebalansu znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki pa 45,6 milijona evrov. 

nadaljevanje na str. 18
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Začetki družbe KIM, ki je nastalo iz manjše obrtne delavnice, 
takrat imenovane KTV – Kleparstvo Turk Valentin, segajo v 
pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Leta 1990 so usta-
novili družinsko podjetje KIM kovinsko podjetje, ki je poslo-
valo kot mikro podjetje v kovinsko predelovalni dejavnosti s 
poudarkom na lastni proizvodnji in montaži kovinskih kon-
strukcij in njihovih sestavnih delov. Leta 2004 so se preselili v 
lasten poslovno-proizvodni park. Ekipa zaposlenih nudi lasten 
razvoj, projektiranje in tehnično svetovanje, ki ga zaokrožujejo 
z lastno visokotehnološko opremo za proizvodnjo, montažo in 
servisiranje tehnološko-ekološke opreme z različnih področij, 
tj. od različne ekološke opreme za zagotavljanje čistega zraka 
do dvigalnih in transportnih naprav, kovinskih konstrukcij, 
tlačnih posod, opreme za separacijo, protihrupnih zaščit ter za-
gotavljanja nadomestnih delov za drugo industrijsko opremo. 

Zaposleni so neprecenljiv vir znanja, sposobnosti in izkušenj. 
Odgovornost do zaposlenih vodstvo zavezuje k zagotavljanju 
pogojev, ki omogočajo delo v varnem in spodbudnem delov-
nem okolju. Kot družbeno odgovorno podjetje v skladu s pos-
lanstvom in vizijo z donacijami pomagajo športnim, kulturnim 
in humanitarnim društvom s področja občine Krško in širše. 

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO 
prejme

družba KIM, d. o. o.
za 30 let uspešnega gospodarskega razvoja 

v kovinsko predelovalni industriji

Zaradi trenutnih razmer, ki jih narekujejo posledice 
epidemije, bodo praznični dogodki, kot smo jih bili 
vajeni vsa leta, v veliki meri okrnjeni oziroma so od-
povedani. Naš skupni praznik bomo obeležili s slav-
nostno sejo Občinskega sveta Občine Krško s podeli-
tvijo priznanj, katere posnetek si boste lahko ogledali 
v nedeljo, 7. junija 2020, ob 20. uri na E-Posavje TV 
(Ansat TV).

Jože Požun mlajši je pred več 
kot tridesetimi leti začel kot 
samostojni podjetnik in dejav-
nost razvijal do družbe z ome-
jeno odgovornostjo. Vseskozi je 
njegovo podjetje, ki tudi finanč-
no pomaga številnim domačim 
društvom in organizacijam, za-
poslovalo kader senovske doli-
ne, trenutno je zaposlenih dva-
najst oseb. Nikoli mu ni bilo 
odveč sodelovati tudi v huma-
nitarnih akcijah, v katerih je ve-
likokrat pomagal finančno ter s 
strojno mehanizacijo, sodeloval 
je tudi v akcijah urejanja koče 
na Bohorju in okolice, pa grad-

nje garaže Prostovoljnega gasilskega društva Senovo. 

Na Senovem je prepoznan tudi kot aktiven član gledališke 
skupine Delavsko kulturnega društva Svoboda Senovo, kjer 
se je izkazal in predstavil kot odličen igralec v številnih vlo-
gah. Njegovo delo kot podjetnika, krajana, občinskega sve-
tnika in svetnika v krajevni skupnosti Senovo je bilo vseskozi 
usmerjeno v dobrobit vseh krajanov Senovega kot tudi obča-
nov občine Krško.

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Jože Požun ml.

za vsestransko sodelovanje in prispevek k razvoju 
domačega kraja

Občina Krško bo podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Prejemnike visokih priznanj je na 
predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško.

Prejemniki priznanj Občine Krško

Tradicija podjetja Avtoline sega v leto 1964, ko je v Krškem 
družba Slovenija avto odprla svoj podružnični servis. Kasneje 
je delovalo kot poslovna enota Zastava avta in Avtoline Ljublja-
na. 1996 se je osamosvojilo in obdržalo ime Avtoline. Danes je 
njihovo osnovno poslanstvo skrb za udobno in zanesljivo vož-
njo. Uresničujejo ga s ponudbo storitev za popolno vzdrževa-
nje avtomobila na enem mestu – s prodajo novih vozil Škoda 
in Citroën, pooblaščenim servisom in prodajo nadomestnih de-
lov, izvajanjem tehničnih pregledov in prodajo rabljenih vozil. 
Vlagajo v rast, znanje, najsodobnejšo opremo in razvoj novih, 
dopolnjujočih storitev. Ponudbo so dopolnili s prvo sodobno 
samopostrežno avtopralnico v Krškem, ki so ji do danes sledi-
le še štiri v širšem dolenjskem okolju. Ob 55-letnici delovanja 
so letos tehnične preglede in prodajo rabljenih vozil preselili v 
nov, sodoben objekt v Žadovinku in storitve dopolnili s pregle-
di tovornih vozil. Svoje znanje predajajo mladim, saj že vrsto 
let sodelujejo s srednjimi šolami ter mladim dijakom omogoča-
jo pridobivanje prvih izkušenj na opravljanju obvezne prakse.

Podjetje deluje družbeno odgovorno in podpira športna, kul-
turna in humanitarna društva v domačem okolju in jim poma-
ga pri izvajanju njihovega poslanstva. 

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
družba Avtoline Krško, d. o. o.

za uspešen razvoj servisnih dejavnosti

Turistično društvo Senovo kot motivator turističnega razvo-
ja v kraju že osemintrideset let namenja veliko pozornosti in 
skrbi urejenosti domačega kraja ter predstavlja steber koor-
diniranih aktivnosti ob vsakoletnih čistilnih akcijah v kraju. 
Skrb za urejeno podobo kraja je bila doslej že večkrat nagra-
jena v sklopu akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela 
– lepa in gostoljubna. Člani društva skrbijo za urejen izgled 
javnih površin z redno košnjo, obrezovanjem grmičevja in ob-
cestnega drevja, skrbijo za urejen izgled podpornih zidov in 
parkovnih površin. 

Posebno pozornost namenjajo skrbi za tehniško dediščino 
nekdanjega premogovnika in urejajo zbirko tehniške dediš-
čine v Ravnah in na Reštanju v objektu nekdanje strojnice. 
Uredili so pohodne poti, kot sta Pot štirih slapov in Knapo-
vska pot, ter izdali štiri brošure, in sicer o bohorskih slapo-
vih, dediščini, geologiji in rastlinskem svetu lokalnega okolja. 
Sodelujejo pri ohranjanju tradicije narodnoosvobodilne vojne 
s promocijo in skrbjo za partizansko bolnico v Travnem lazu 
ter partizansko tehniko TV 27/Tehnika France Prešeren. V ve-
liko pomoč so tudi domačim društvom pri organizaciji raz-
ličnih prireditev.

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Turistično društvo Senovo

za ohranjanje turističnega razvoja in dediščine na Senovem

V letu 2000 sta zakonca Vilma in Danilo Siter »zapustila« vsak 
svojo službeno pot, ustanovila društvo Družina in Življenje 
in se pričela poklicno ukvarjati z zakonci, zakonskimi pari, 
družinami in odnosi med njimi. Začela sta z ustanavljanjem 
in organizacijo srečevanj zakonskih skupin, pripravljala vi-
kend seminarje za zakonske pare, moške in ženske zajtrke, 
enodnevna in tedenska srečanja družin, ob tem pa pričela z 
izdajanjem društvenega glasila Novice, ki je preraslo v revijo 
Družina in Življenje, ki jo trenutno prejema prek 4500 parov. 
Po programih društva po Sloveniji trenutno deluje že 242 za-

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO 
prejme

Društvo Družina in Življenje
ob 20-letnici uspešnega dela za gradnjo odnosov med 

zakonci in v družinah

konskih skupin, ki »gradijo odnose, za katere je vredno žive-
ti in jih prenašati naprej«.

Čeprav ima društvo sedež v Leskovcu pri Krškem, je članstvo 
»posejano« po celotni državi. Ustanovitelja društva Vilma in 
Danilo Siter sta jeseni 2019 za izjemno uspešno in plemenito 
delo prejela tudi najvišje priznanje Slovenske škofovske kon-
ference, odličje sv. Cirila in Metoda. Z navdihujočimi pričeva-
nji in srečanji, kakovostnimi seminarji, trdno mrežo zakonskih 
skupin, aktualnimi publikacijami in jasno besedo v medijih 
želi društvo prinašati veselje do življenja, pristne odnose, mir, 
novo upanje in ljubezen ter povzdigniti vrednoto krščanske-
ga zakona, da bodo vsi zahrepeneli po njem.
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Prostovoljno gasilsko društvo Senovo (90 let) 

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
(40 let)

Športna zveza Krško (40 let) 

Društvo upokojencev Krško (70 let)

Modelarski klub Krško (40 let) 

Varstveno delovni center Krško – Leskovec (40 let) 

Radioklub Krško (60 let)

Poklicna gasilska enota Krško (40 let) 

Planinsko društvo Videm (30 let)

Slaščičarna Jagoda (30 let) 

Lijamedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje 
(10 let) 

Mestni muzej Krško (10 let) 

Mladinski center Krško (20 let) 

Lutkovna sekcija DKD Svoboda Senovo (10 let) 

Nogometno društvo Posavje Krško (10 let)  

Judo klub Krško (10 let)

Mažoretni klub Baton Krško (10 let) 

JUBILEJNA PRIZNANJA OBČINE KRŠKO

Športno društvo Sporti (10 let)

Policijsko veteransko društvo Sever Posavje (30 let)
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Na področju trajnostne mobilnosti načrtujemo 
več novih, tudi medmestnih kolesarskih pove-
zav. Za kolesarsko povezavo Krško–Kostanje-
vica na Krki, katere vrednost je ocenjena na 5,6 
milijona evrov (od tega v občini Krško 3,2 mili-
jona evrov in občini Kostanjevica na 
Krki 2,3 milijona evra; predvideno 
je sofinanciranje skupno v višini 
4,6 milijona evrov iz evropskih 
sredstev), je občina začela s 
pridobivanjem služnosti za 
zemljišča. Dela na terenu 
naj bi po načrtih potekala 
letos in naslednje leto. 

Za projekt državne kolesarske povezave Krško–Kozje, ki ga 
sicer vodi Ministrstvo za infrastrukturo, trenutno poteka iz-
bor projektanta, Občina Krško pa sodeluje pri pridobivanju 
služnosti. Za kolesarsko povezavo Krško–Sotelsko–Bresta-
nica, katere ureditev naj bi potekala v letih 2020 in 2021, je iz-
delana projektna dokumentacija. Skupna vrednost naložbe po 
projektantski oceni znaša nekaj več kot 363.000 evrov, občina 
pa računa na sofinanciranje po Dogovoru za razvoj regij v vi-
šini nekaj manj kot 82.000 evrov. 

V izdelavi je izvedbeni projekt in projektna dokumentacija za 
peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Kr-
škega. Dokumentacija naj bi bila po načrtih izdelana v prvi 
polovici letošnjega leta, gradnja mostu, katerega vrednost je 
ocenjena na dva milijona evrov, pa naj bi potekala v letih 2021 
in 2022.

Na področju gospodarstva je Občina Krško v letu 2019 ob-
novila objekt na CKŽ 44 v starem mestnem jedru za potrebe 
Podjetniškega inkubatorja Krško. Skupna vrednost naložbe 
znaša dobrih 470.000 evrov, sofinanciranje naložbe skladno z 
Dogovorom za razvoj regij znaša nekaj več kot 385.500 evrov. 
V 2020 sledi opremljanje objekta, nakar bo objekt predan v 
upravljanje Centru za podjetništvo in turizem Krško, ki bo iz-
vajal aktivnosti vključevanja start-up podjetij. 

Na področju kmetijstva bo v septembru po načrtih zaključena 
komasacija Veliki Podlog, jeseni pa nadaljujejo z agromelio-
racijami v Velikem Podlogu. Občina bo pristopila k uvajalni 
fazi projekta namakanja kmetijskih zemljišč iz Save. Preuči-
la bo prostorske pogoje, pogoje zakonodaje, preverila možnos-
ti  izvedbe v naslednjem programskem obdobju ter možnosti 
sofinanciranja s strani države in EU, sledili bodo pogovori na 
terenu z lastniki kmetijskih zemljišč. Po uskladitvi bo pristo-

pila k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uved-
bi namakalnega sistema Krškega polja. 

Občina bo nadaljevala z ureditvijo komunalne infrastruktu-
re v Velikem Podlogu in Pristavi. Za naložbo je v proračunu 
načrtovanih 400.000 evrov, pred kratkim je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V letošnjem letu se nadaljujejo tudi ak-
tivnosti ureditve trga na Raki.

Na področju skrbi za starejše je v načrtu dnevni center v okvi-
ru Doma starejših občanov Krško, v tem letu pa bodo začeli 
tudi z aktivnostmi za gradnjo novega bloka oskrbovanih sta-
novanj. Konec 2019 je občina začela z gradnjo mrliške vežice 
na pokopališču Stranje v KS Senovo, katere vrednost znaša 
nekaj več kot 232.000 evrov in bo zaključena v 2020.

Načrtovane naložbe spet v polnem teku
nadaljevanje s str. 15

To so le večje naložbe na območju občine Krško. Poleg teh pa potekajo še številne manjše, a prav tako pomembne naložbe in projekti. 
Več o teh najdete na spletni strani www.krsko.si.

Vse najboljše, občina Krško!
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Voščila ob prazniku občine Krško

Cenjene občanke in spoštovani občani,
prejmite ob prazniku vaše občine iskreno voščilo!

Novi časi prinašajo nove izzive, 
saj spremenjene razmere zahtevajo od nas 

več prilagajanj kot sicer, a s skupnimi močmi 
lahko pišemo nove zgodbe o uspehu, 

zato izberimo pot solidarnosti, spoštovanja in 
razumevanja v skupno dobro vseh nas.

Naj bodo praznični dnevi tudi priložnost 
za krepitev vezi, ki nas povezujejo 

v enotno regijo Posavje. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo ob prazniku!

Najpomembnejše premoženje vsake skupnosti 
so njeni ljudje in le s strpnostjo ter razumevanjem 

lahko enotno in odločno uresničujemo zastavljene cilje 
znotraj krajevnih skupnosti, občine in regije.   

Čas je naš gospodar in lahko je tudi naš zaveznik, 
zato izkoristimo priložnosti, 

ki nam jih nudi življenje, in izberimo le najboljše – 
tisto, kar vodi k napredku in sožitju. 

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 53, 8270 Krško

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
 

Iskreno čestitamo ob prazniku! 
Naj bo prihodnost svetla, stkana iz spoštovanja 

in medsebojnega razumevanja.
Čestitke tudi vsem nagrajencem!

 

mag. Nataša Šerbec, predsednica, 
in Svet KS mesta Krško

Ob prazniku občine Krško vam iskreno čestitamo,
praznični dnevi pa naj bodo bogati 
z medsebojnim razumevanjem 
in prijetnim druženjem.

Svet KS Rožno – Presladol, predsednik Anton Bohorč

Spoštovane občanke, občani!

Vsem občankam in občanom 
občine Krško čestitamo 

ob prihajajočem občinskem prazniku 
in želimo veliko prijetnih doživetij.

Svet KS Raka, 
predsednik sveta KS Primož Šribar

Spoštovane občanke in občani, 
cenjeni krajani in krajanke KS Veliki Podlog!
Ob prazniku domače občine in ob prihajajočem 
krajevnem prazniku vam iskreno čestitamo.
Iz uspehov rastejo novi uspehi.
Zato hvala vsem, ki s svojim delom in 
udejstvovanji na različnih področjih 
prispevate k družbenemu razvoju. 
Skupaj smo močnejši in uspešnejši. 
Ostanite zdravi in pozitivni!
Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog Predsednik in Svet Krajevne skupnosti 

Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

Krajevna skupnost 
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

Čestitamo krajanom in krajankam 
ob 10-letnici ustanovitve Krajevne skupnosti 

Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna 
in vam sporočamo, 

da se bomo še naprej trudili za vas.

Spoštovane krajanke in krajani!
Čestitamo vam ob krajevnem in občinskem prazniku. 

Naj vam letošnje razmere ne vzamejo dobre volje za delo in uspeh v prihodnje.
Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Goran Rovan Goran Rovan

Spoštovane občanke in občani občine Krško, spoštovani 
župan, spoštovana podžupanja in podžupana, spoštovane 

članice in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega praznika se 
vam iskreno zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje v 

prepričanju, da bomo v okviru posavske regije za lepši jutri 
vseh nas plodno soustvarjali tudi v prihodnje. 

V svojem imenu in v imenu naših občanov vam ob 
prazniku vaše občine iz Radeč izrekamo iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Drage bralke in bralci, drži, tokratni praznik občine Kr-
ško poteka za vse nas v resnično nenavadnih okoliščinah. 
Naši novinarji, na primer, ki praznik največje posavske ob-
čine spremljajo, beležijo za prihodnost in soustvarjajo že 
več desetletij, so namesto živahnega druženja, navdušenja 
nad ustvarjalnostjo krajanov in iskrivih izmenjav mnenj na 
prazničnih prireditvah zdaj primorani na zadržano sreče-
vanje v maskah in pisne pogovore. Kličemo se in si dopisu-
jemo z vami, odzivnimi bralci, predstavniki društev, občine, 
obrtniki, gospodarstveniki, z vsemi, ki za nas nikoli niste le 
»občani« občine Krško, ampak naši sokrajani. Ljudje z ime-
ni, veselji in težavami, ljudje z vprašanji in odgovori, ljudje, s 
katerimi skupaj leto za letom iščemo rešitve za lepši vsakdan 
in gradimo zgodbo občine Krško in zgodbo Posavja. Pogre-
šamo naša srečanja, a današnja situacija nas v uredništvu 
le še utrjuje v dosedanji naravnanosti: v pozitivnem pristo-
pu do izzivov v naših krajih. 

Z odločno borbo za to, da se bodo skupnosti Krškega še nap-
rej krepile in razvijale, nadaljujejo tudi mnogi posamezniki, 
institucije in podjetja, ki so se odločila, da vam še v pisni ob-

liki, z voščilom, pošljejo svoje misli ob prazniku občine Krško. 
Preberite jih in naj ta pozitivna naravnanost pomaga vliti po-
gum in razbiti silno negativnost, ki v vas pljuska z ekranov. 
Občino pa sestavlja mozaik krajevnih skupnosti. Mi jih vidimo 
kot marljive motorje, ki poganjajo to krško omrežje. Ker le-
tos s predstavniki ne boste mogli poklepetati na ploščadi pred 
Kulturnim domom Krško, kot to lahko storite običajno ob slav-
nostni akademiji, smo jih mi povabili k vam domov – z besedo. 
Predsedniki in predsednice so delili svoje poglede na življe-
nje v krajevni skupnosti, na trenutke epidemije in prihodnost.

Tokratne praznične strani imajo poleg vsega omenjenega še 
eno dodano vrednost: nagovarjajo vas z nekaj idejami za po-
stanek, ogled ali aktiven izlet v občini Krško. Čeprav je to res 
le nekaj možnosti izmed mnogih, ki jih najdete na strani www.
visitkrsko.com, in bomo to prakso gotovo še ponovili, naj vam 
bodo te ideje v spodbudo, da si, od koder koli že prihajate, na-
redite prihajajoče dneve lepše in aktivnejše.

Krško, pogumno naprej! 
 M. Mavsar
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Predsednica Vlasta Moškon
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
ter delovnih uspehov.

KRAJEVNA SKUPNOST GORA
Gora 31, 8270 Krško

Ob prihajajočem prazniku
vam izrekamo čestitke z željo,
da se tudi letos srečamo na prireditvah,
ki nam lepšajo praznične dni.

Predsednik Alojz Kerin in Svet KS Gora

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Iskreno čestitamo ob prazniku občine Krško
z željo, da sprejmemo ponujene izzive 

z medsebojnim sodelovanjem in razumevanjem.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Občankam in občanom 
čestitamo za praznik 

in želimo veliko dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje. 

Nuklearna elektrarna Krško

Krajevna skupnost Senuše

Predsednik Jože Tomažin in Svet KS Senuše

Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Svet KS Leskovec pri Krškem
in predsednik Jože Olovec 

Danes smo močni, 
toda čas je močnejši od nas. 
Zato danes naredimo tisto, 

kar je prav!

Ob prazniku občine Krško in KS Brestanica 
vam iskreno čestitamo ter vam želimo
 medsebojnega sožitja in sodelovanja 

pri uresničevanju skupnih ciljev.

Ob prazniku občine Krško 
in prazniku krajevne skupnosti Brestanica – 

dnevu izgnancev vam iskreno čestitamo.

Predsednik Vlado Bezjak 
in Svet KS Brestanica

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Predsednik Damjan Bogovič

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

Ob prazniku občine Krško vsem občankam 
in občanom iskreno čestitamo in želimo 

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

Iskrene čestitke vsem ob prazniku 
KS Podbočje in občinskem prazniku,

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

Predsednik Janez Barbič
in Svet KS Podbočje

V naše kraje se vrača življenje
Ana Srpčič, predsednica sveta KS Veliki 
Trn: Krajevna skupnost Veliki Trn leži na naj-
višjih predelih Krškega gričevja. V času epi-
demije je bilo zaznati, da so se ljudje več za-
drževali doma, na cesti je bilo manj prometa. 
Že tako mirna naselja so postala še bolj tiha. 
A v podeželskih krajih, kjer so se ljudje od 

nekdaj preživljali s kmetijstvom, se vedno najde dovolj dela 
– na vrtovih, v gozdu ali vinogradih. Res pa je, da je zaradi iz-
rednih razmer zamrlo družabno življenje v okviru društev; od-
povedani so bili tudi občni zbori društev. Odpovedana bo tudi 
tradicionalna prireditev ob krajevnem prazniku, ki junija že 
leta združuje krajane. Krajevna skupnost vsako leto nameni 
nekaj sredstev za delovanje štirih krajevnih društev. V današ-
njem času postajajo društva na podeželju pomembni akterji 
na področju zdravega preživljanja prostega časa, druženja in 
povezovanja ljudi. Organizirani dogodki tudi promovirajo naš 
kraj – opažamo, da se naših tradicionalnih dogodkov udeležu-
je vse več ljudi tudi od drugod. KS Veliki Trn je redko naselje-
no področje, prepleteno s številnimi javnimi potmi, za kate-
re je treba skrbeti. Eden osnovnih ciljev delovanja sveta KS je 
namreč omogočiti vsem krajanom karseda spodobne pogoje 
za bivanje, tudi urejeno cestno infrastrukturo. Že v letu 2019 
smo uspeli asfaltirati tri krajše odseke cest in tudi za leto 2020 
imamo podoben načrt. Velik je tudi strošek letnega vzdrževan-
ja cest. V poletnem času je poleg redne košnje in obsekovan-
ja največ skrbi z urejanjem makadamskih poti. Poletna neurja 
na strmih poteh spirajo material, povzročajo nevarne udrtine 
in plazove. Razveseljivo je, da se v kraj spet »vrača življenje«, 
saj opažamo, da  število prebivalcev spet raste. Zato ob ob-
činskem prazniku vsem občanom želimo veliko pozitivne na-
ravnanosti, medsebojne povezanosti in življenjskega poguma.

www.PosavskiObzornik.si

Po tej krizi bomo še močnejši
Damjan Bogovič, predsednik sveta KS 
Koprivnica: V krajevni skupnosti Koprivnica 
imamo srečo, da živimo v okolju, kjer poseli-
tev ni skoncentrirana, zato krajani nismo bili 
omejeni na preživljanje časa za štirimi stena-
mi stanovanj. Veliko krajanov je čas izkoristi-
lo za opravila na vrtovih, urejanje okolice in  

sprehode po naših krasnih okoliških gričih, tako da karantene 
sploh nismo tako močno občutili. Mislim, da nasploh svet po 
tej 'koronakrizi' ne bo več enak, kot je bil doslej, predvsem v 
smislu potovanj in masovnega druženja. Tako kot praznovan-
je občinskega praznika se bojim, da tudi praznovanje našega 
krajevnega praznika ne bo več enako, kot je bilo prejšnja leta, 
samo lani je našo Koprivniško noč obiskalo prek 3000 obisko-
valcev. Če ta epidemija ne bo povzročila prevelike gospodar-
ske škode in bodo ljudje obdržali službe, mislim, da večjih ne-
gativnih posledic na lokalni ravni ne bo. Mislim pa, da je kriza 
idealen čas, ko moramo stopiti skupaj, pomagati eden druge-
mu in verjamem, da bomo iz te krize skupaj stopili še močnejši.

INŽENIRING     MONTAŽA     VZDRŽEVANJE
Jedrska, farmacevtska, energetska & procesna industrija

www.numip.si 

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo ob prazniku občine Krško.
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Krški praznik letos spletno
Mag. Nataša Šerbec, predsednica sveta KS 
mesta Krško: V KS mesta Krško je delo v času 
epidemije potekalo omejeno, saj smo se drža-
li ukrepov in spoštovali navodila. Na naš načrt 
glede izvajanja vzdrževalnih nalog ni veliko 
vplivalo, saj bomo sedaj bolj pospešeno opra-
vili vse projekte in vzdrževalna dela. Vplivalo 

pa je na naše dogodke, saj nismo mogli organizirati kresovanja 
na Trški gori, prav tako ne bomo mogli izvesti krajevnega pra-
znovanja. Praznik bo potekal ponovno spletno, o vsem bomo 
pravočasno obvestili. Epidemija bo pustila dolgotrajne posle-
dice na prebivalstvo, še posebej pa na gospodarstvo. Stopnja 
brezposelnosti se je povečala, potrošnja zmanjšala, ljudje smo 
bolj previdni, zato bo imelo to dolgoročne posledice. Zaradi tega 
je treba aktivirati vse resurse tudi v okviru lokalne skupnosti. 
Epidemija je bila za vse nas preizkušnja, da znamo živeti in ce-
niti svoje znanje, delo in potenciale. Zato vsem želim, da to sku-
paj čim prej prebodimo in poskušamo živeti po svojih tirnicah, 
a nekje zadaj ne pozabimo, da sami skrbimo za svoje zdravje.

Zdravje je naša vrednota.
Iskrene čestitke ob prazniku.

Za zdravje skupaj z vami!

www.lekarna-krsko.si

V vaškem okolju je bilo lažje
Primož Šribar, predsednik sveta KS Raka: 
Zadnje mesece smo v naši lokalni skupnosti 
preživljali verjetno zelo podobno kot drugod, 
najbolj so seveda trpeli socialni stiki. Na Raki 
imamo srečo, da živimo v zelenem vaškem 
okolju, kjer nam je narava na dosegu roke, 
zato je bilo življenje v času največjih omeji-

tev bistveno lažje kot v mestu med štirimi stenami. Marsikdo 
si je zato vzel več časa za sprehod v naravo ali druge aktivnos-
ti na prostem v družinskem krogu. Na začetku epidemije smo 
na spletni strani KS objavili priporočilo o potrebnem ravnanju 
in takoj prekinili vse dejavnosti v stavbi KS. Objavili smo tudi 
humanitarno noto svetnika KS Raka za dostavo zdravil kra-
janom Rake, ki to potrebujejo. Na načrte krajevne skupnos-
ti epidemija ni bistveno vplivala, ker smo v tem času izvedli 
razpise in pripravljali vse potrebno za izvedbo del v letošn-
jem letu. Izvedli jih bomo na podlagi programa del za letošnje 
leto, nekatera dela se trenutno že izvajajo. Zagotovo posledi-
ce krize najbolj čutijo naši gostinci in vsi, ki so kakor koli po-
vezani s turizmom. Bojim se tudi posledic, ki jih bo kriza pri-
nesla v avtomobilski industriji, kajti veliko naših krajanov si 
služi kruh v tej branži. V tem času nekatera društva niso mog-
la izpeljati svojih prireditev in, kot kaže, bo še nekaj časa tako. 
Še vedno pa upamo, da bomo lahko avgusta izpeljali naš kra-
jevni praznik, in se nanj tudi pripravljamo. Rad se pošalim, da 
mi je prvih 14 dni ustavljenega sveta prav ustrezalo za odklop 
od običajnega tempa. V tem času smo bili ljudje veliko doma in 
se bolj posvetili drug drugemu. Marsikdo je doma izpeljal pro-
jekte, ki jih mogoče ne bi nikoli. Narava se je v teh dveh mese-
cih malo odpočila od nas in prav gotovo lahko zaradi posledic 
izolacije pričakujemo kakšnega novega krajana.

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Drage občanke in občani občine Krško.

Kot je rekel N. Tesla: »Vsi smo eno. 
Ljudje so med seboj povezani 

z nevidnimi silami.«

In tako bomo letošnji praznik, ki ga 
občina Krško obeležuje v spomin na prve 
krške borce in vrnitev izgnancev, obeležili 
nekoliko drugače. Zaradi dogodkov, ki so 

za nekaj časa ustavili naše družabno 
življenje in poslovne stike, še toliko bolj 
združeni in zazrti v svetlo prihodnost. 

Iskreno vam voščimo ob prazniku, vsem 
prejemnikom občinskih priznanj, ki, tako 
kot se glasi slogan Sklada, »ustvarjate z 
energijo«, pa iskrene čestitke in zahvala 

za vaš trud ter prizadevno delo, s katerim 
bogatite lokalno skupnost in pišete 

zgodovino našega časa.

Želimo vam prijetno praznovanje. 

Ste vedeli, da se ajdovska 
jama nahaja na kraškem ob-
močju Krškega gričevja pri 
Nemški vasi in da je znano 
arheološko najdišče s kon-
ca 19. stoletja? 

Dosedanja izkopavanja so do-
kazala prisotnost človeka v 
mlajši kameni dobi, po neka-
terih predvidevanjih pa tudi iz 
časov starejše kamene dobe. 
Jama je služila v kultne, pos-
lovilne in pokopne namene. V 
izkopanih grobovih so odkrili 
številne predmete, stare sko-
raj 6.000 let (lončenino, ogrli-
ce, zapestnice in orodja). 

Hkrati s človekom so v jami 
našle zatočišče tudi različne 
živali, kar dokazuje 50.000 let 
staro okostje jamskega medve-
da in okoli 5.000 let stari os-
tanki netopirjev. Jama, ki je še 
v antiki in visokem srednjem 
veku služila ljudem za zatočiš-
če pred raznimi nevarnostmi, 

Skrivnostna ajdovska jama

sodi med naša najpomemb-
nejša arheološka najdišča. Iz-

kopanine si je možno ogledati 
v Posavskem muzeju Brežice, 

več informacij pa poiščite na
 www.visitkrsko.com. 
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Ali o raški č'buli veste le to, 
da jo je gojil dedek Melanije 
Trump? No, potem veliko za-
mujate. Raška č'bula je ena 
izmed pravih poslastic, ne le 
naša dediščina. 

Postrežejo vam jo tudi na ra-
ški vinogradniški poti, ki se 
prične v t. i. Cvičkovem hra-
mu – prvi ambasadi cvička. 
Tudi dvomljivci se prepriča-
jo, da dan na Raki kar zbeži  
med drugim se lahko posku-
site na lončarskem vretenu 
kmetije Kržan z dolgoletno 
tradicijo izdelovanja keramič-
nih izdelkov ali pa si ogleda-
te zanimiv grad Raka s kar 
43 sobanami, ki je v zgodo-
vinskih listinah omenjen že 

od leta 1161, izrecno pa leta 
1279 kot Castrum Arch. To ga 
seveda uvršča med najstarej-
še gradove pri nas. Nikar pa ne 
spreglejte niti drugih posebno-
sti. Med drugim na primer žu-
pnijske cerkve svetega Lovren-
ca ali domačije bratov Humek, 
od koder lahko nadaljujete 
pot med zelenimi vinorodni-
mi griči vse do Vinjega vrha. 
Tam vas bo presenetil mogo-
čen razgled na dolino Krke in 

razgibane Gorjance vse do Ko-
čevskega roga. Skozi Rako, ki 
jo zaznamujejo predvsem vi-
nogradništvo, kmetijstvo, če-
belarstvo in lončarstvo, vas 
popelje tudi nekaj drugih poti, 
npr. tudi enostavnejša učna 
pot Pikapolonica, ki se začne 
z ogledom cerkve sv. Lovren-

ca, nato se podate do pranger-
ja ob poti, ki vodi v grad Raka, 
si pobliže ogledate visokode-
belne sadovnjake in tri orja-
ške hraste, ki so ostali od pose-
ke graščaka Felixa s konca 19. 
stoletja. Mimo žuborečega stu-
denčka pridete do dišeče sušil-
nice sadja na kmetiji Žabkar in 

naprej do že omenjene doma-
čije bratov Humek, ki sta pisala 
dragocene knjige o sadjarstvu. 
Strma pot vas tudi z učne poti 
Pikapolonica pripelje do kape-
lice na Vinjem vrhu, ob povrat-
ku pa vas znova sprejme sre-
dišče kraja Raka. 

(www.visitkrsko.com)

Čestitamo ob 

občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo 

za zaupanje!

www.gpi.si

Čestitamo
ob prazniku!

Čistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško

(izvoz za VIPAP)

07 49 22 992    041 274 095

Ob prazniku občine vam čestitamo in vam želimo veselo praznovanje.

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ  - STREŠNA OKNA
- VSE VRSTE KRITIN  - ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Sami smo odgovorni zase
Andreas Repše, predsednik sveta KS 
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna: Naša 
krajevna skupnost je bila ustanovljena pred 
desetimi leti na dan pred nekdanjim dnevom 
mladosti, praznikom mladine v bivši državi. 
Čestitam krajankam in krajanom za odloči-
tev, da smo stopili na samostojno pot. V pre-

teklih letih smo pogumno, korak za korakom stopali po dob-
ro načrtovani poti. Aktivno smo se odzvali na vsa dogajanja v 
našem prostoru ter ustvarjali boljše pogoje in okolje za prebi-
valce v okvirih omejenih možnosti, ki jih ima krajevna skup-
nost. Koronavirus je tudi nam prestavil načrte. 23. maja smo 
nameravali imeti svečano otvoritev novozgrajenega doma, ki 
jo bomo izvedli s tolikšnim zamikom, da se bomo vsi navzo-
či počutili varno in prijetno. Virus je vplival tudi na dokonča-
nje nadstreškov pri večnamenskem objektu, ki naj bi bili na-
rejeni pred otvoritvijo in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 
V času epidemije smo imeli namen nabaviti zaščitne maske za 
krajane in pridobili ponudbe za pralne maske, a smo s strani 
občine dobili razlago, da tovrstne maske verjetno ne ščitijo v 
zadostni meri. Kot predsednik bom ob preteklih izkušnjah in 
trenutnem stanju v družbi v sebi vedno živel z dvomom, ali bi 
bilo prav, da bi maske nabavili in jih razdelili med prebivalce, 
ali pa bi peščica nezadovoljnih dvomljivcev poskušala dober 
namen izkoristiti in razdeliti lokalno skupnost. Vsekakor smo 
lahko zelo hvaležni, da se nas epidemija zaenkrat ni dotakni-
la. Iz izkušenj virusnega časa smo se naučili, da nihče drug v 
resni stiski ne bo poskrbel za nas in bomo sami morali bolj ak-
tivno sodelovati in načrtovati ter ustvarjati pogoje za boljšo 
prihodnost. Zagotovo je na mestu, da vsak izmed nas nameni 
nekaj svojega delovanja tudi za skupnost in s pozitivnim du-
hom motivira tiste, ki poskušajo ustvarjati za skupno dobro.

Raka s cvičkom in raško č'bulo

Ostali smo doma in zdravi
Peter Račič, predsednik sveta KS Krš-
ko polje: Zadnje mesece smo kljub razme-
ram preživeli zelo dobro, saj je naša krajev-
na skupnost na podeželju, kjer so naši krajani 
kljub epidemiji opravljali dela v okolici svo-
jih domov. Skozi to se je več stvari in odno-
sov odvijalo v dobrem podeželskem duhu. Žal 

je epidemija sovpadala s praznikom velike noči in praznikom 
prvega maja in tudi zato večjih skupinskih druženj ni bilo. Epi-
demija na ravni naše krajevne skupnosti, kar se zdravja in živ-
ljenja naših krajanov tiče, ne bo bistveno vplivala, ker so naši 
krajani ostali doma in tako ostali zdravi. Dogodki in aktivno-
sti KS pa se bodo izvajali, ko bodo razmere dopuščale. Krajan-
ke in krajane pozivam, naj še naprej upoštevajo navodila pri-
stojnih strokovnih služb in epidemija covid19 bo premagana. 
Življenje bo tako v naših krajevnih skupnostih in v občini Kr-
ško tudi v prihodnje lepo in zadovoljno.
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Poznate kulinarični obraz 
občine Krško? Splača se vze-
ti si malo časa in dati prilož-
nost okusom, da nas prevza-
mejo. 

V mestu vam pester izbor 
gostišč, restavracij in picerij 
ponuja vse od domače tradi-
cionalne hrane do sodobnih 
pridihov mediteranskih, me-
hiških ter italijanskih jedi.

Podeželje vabi na izletniške in 
turistične kmetije s ponudbo 
hišnih, lokalnih in regionalnih 
specialitet, pripravljene iz su-
rovin, pridelanih v lokalnem 
okolju.

Vinske kleti in vinotoči ponu-
jajo vodene degustacije, ogle-
de kleti ter široko paleto do-
mačih belih in rdečih vin.

Mesto Krško ponuja številne 
kavarne, bare, pube in slašči-
čarne, kjer najdete kombina-
cijo dopoldanskih srečanj ob 
kavi in norih večernih zabav.

Tematski večeri ob živi glasbi, 
ki jih ponujajo nekateri gostin-
ski lokali, dodatno popestrijo 
večerno dogajanje in so odlič-
no nadaljevanje popoldanske-
ga uživanja na sončnih vrtnih 
terasah.

(www.visitkrsko.com)

Z željo, da še naprej ostanemo vaš partner 

za zagotavljanje in kontrolo kakovosti,

vam voščimo najlepše želje 

ob prazniku občine Krško.

www.qtechna.si  

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

Vsem oskrbovancem, njihovim sorodnikom,
 poslovnim partnerjem, občankam ter občanom

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.

Ker rad vozim. 
Rad pripeljem do cilja.
V občini, polni 
uspešnih in 
radostnih ljudi.

www.avtoline.si

Ker rad vozim

Skupaj z vami ustvarjamo  
zdravo in boljšo prihodnost. 

www.kostak.si

Skupaj z vami
ustvarjamo boljšo prihodnost

www.kostak.si

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku! 

Poskrbeli smo drug za drugega
Vlasta Moškon, predsednica sveta KS Se-
novo: Tudi v KS Senovo smo se nenadoma 
soočili z epidemijo, ki je zajela cel svet ter 
grobo posegla v življenja in delo ljudi. V za-
četku smo s strahom in veliko zaskrblje-
nostjo spremljali novice, sprejemali odločit-
ve in ukrepe vlade ter pristojnih institucij. 

Mnoge planirane aktivnosti v kraju so obstale, bogato družab-
no življenje v kraju je zamrlo. Ljudje so se zaprli v svoje domo-
ve in v skrbi za svoje zdravje in zdravje v okolici nemo upošte-
vali zahteve. V strnjenih naseljih so poskrbeli drug za drugega, 
nastala je dobra organiziranost med sosedi in prijatelji. Mnogi 
so skrbeli tudi za ljudi, ki so že tako v težkih socialnih položa-
jih, oddaljeni od središča kraja in s slabo socialno mrežo. Po-
sebno skrb so pokazale članice Društva upokojencev in Rde-
čega križa Senovo, ki so se angažirale pri zbiranju materiala, 
šivanju obraznih zaščitnih mask in razdeljevanju leteh. Toliko 
lepih, vzpodbudnih misli je krožilo med krajani in upam, da se 
nihče ni počutil osamljenega. Zdi se mi, da smo se  kar naenkrat 
med seboj poznali, vsak je vedel za ljudi, potrebne pomoči, raz-
mišljali smo le, kako čimbolj omiliti strah in zaskrbljenost. Žal 
je to obdobje med ljudi vneslo tudi strah pred izgubo zaposli-
tve, mnogo krajanov je bilo poslanih na čakanje na delo, neka-
teri so prejeli tudi odpovedi o zaposlitvi. Tudi načrtovane ak-
tivnosti so začasno zastale, a po ukinitvi ukrepov, se trudimo 
načrte realizirati in izvajati tudi v KS Senovo. Pravzaprav se za-
vedamo edinstvene 'sreče', da smo v Posavju prebrodili ta čas 
s tako nizko obolevnostjo. Velika zahvala gre ljudem, ki so do-
sledno sprejemali zahteve in ukrepe ter uporabljali zaščitno 
opremo. Menim, da smo ob tem spoznali, koliko nam pomeni 
bližina ljudi, pogovor, dotik in druženje s prijatelji. 

Kulinarika in vino

Aktera d.o.o.

Ljubljana, 31.1.2004
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PRIMARNI BARVI SEKUNDARNA BARVA

ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU!.

3. JUNIJA
10 % POPUST 
NA CELOTEN NAKUP
Eurogarden vrtni center Krško 
Cesta krških žrtev 147, Krško

Z vami sadimo semena sreče, 
upanja in uspeha, da bi se vse 
povrnilo v izobilju. Obiščite naš 
center, kjer boste našli vse za 
barvit vrt, urejeno okolico 
in topel dom.

www.rotar.si

Eurogarden vrtni center Dobrova 
Podsmreka 7e, Dobrova
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30 let

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Titova cesta 75
SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

www. klet-krsko.si

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Čestitke ob občinskem prazniku.

Brestaniški praznik bo okrnjen
Vlado Bezjak, predsednik sveta KS Bres-
tanica: V KS Brestanica se je življenje tako 
kot vsepovsod za trenutek ustavilo. Poskrbe-
li smo, da so bili krajani pravočasno obvešče-
ni o vseh ukrepih, ki sta jih v času epidemije 
določila vlada in lokalna skupnost. Tako smo 
začasno zaprli tudi pisarno KS, ki bo ponov-

no odprta po 31. maju. 'Pridne roke Rajhenburga' so pričele 
s šivanjem pralnih zaščitnih mask, ki so jih brezplačno delile 
krajanom pred trgovino in pošto. Letošnje praznovanje krajev-
nega praznika bo okrnjeno oz. prireditev ob krajevnem pra-
zniku ne bo. Zaradi epidemije tudi ne bo prireditve ob 500le-
tnici rojstva našega rojaka Adama Bohoriča. Kljub vsemu pa 
nemoteno poteka obnova našega Doma Svobode v Brestanici. 
V kolikor se bo v jeseni še nadaljevala epidemija koronavirusa, 
bodo v naši skupnosti vsekakor nastale posledice, predvsem 
na infrastrukturi, če nam ne bo uspelo urediti letnih vzdrže-
valnih del na cestah JP2. Krajankam in krajanom kljub temu 
sporočam, da smo jim hvaležni, ker so upoštevali vse ukre-
pe in se ta virus ni širil po naši KS. Hvaležni smo vsem, ki so 
se trudili na svojih delovnih mestih in pomagali ob epidemi-
ji. Hvala tudi redakciji Posavskega obzornika, ki je objektivno 
obveščala Posavce.

Spoštovane občanke in občani,
čestitamo vam ob prazniku občine Krško in vam želimo 
prijetno širjenje obzorij ob branju knjig, ki na vas čakajo 
v Valvasorjevi knjižnici Krško. Občini ustanoviteljici pa 

se zahvaljujemo za vso podporo pri našem delu. 
Vaša Valvasorjeva knjižnica Krško

Moramo stopiti skupaj
Alojz Kerin, predsednik sveta KS Gora: V 
zadnjih mesecih, ko je bila razglašena epi-
demija, se je delo v krajevni skupnosti Gora, 
tako kot povsod drugje, ustavilo oz. presta-
vilo na poletni čas. Zdaj, ko se stvari poča-
si umirjajo, se delo vrača v stare tirnice in 
že delamo na projektih, ki so bili prekinjeni. 

Ker je naša krajevna skupnost v podeželskem okolju, mislim, 
da ukrepi epidemije niso tako drastično posegli v vsakdanjik 
oziroma smo jih, vsaj kar se tiče omejenosti na lasten dom, laž-
je prebrodili. Sicer na ravni krajevne skupnosti po mojem mne-
nju ni večjih posledic, saj trenutno nimamo večjega projekta, 
katerega prekinitev bi imela slabe posledice za našo skupnost. 
Vsekakor so pri posameznikih na osebni ravni posledice ob-
čutno večje, tako na finančnem področju kot tudi zaradi spre-
memb v javnem življenju, na katere se bomo morali vsi priva-
diti. Ko pogled usmerjamo v prihodnost, si želimo, da bomo 
avgusta lahko izpeljali krajevni praznik ob godu svetega Lo-
vrenca, seveda pa k temu lahko prispevamo vsi, tako da se dr-
žimo vseh ukrepov in določil pristojnih, da se bodo razmere 
v naši državi še naprej izboljševale. Pri vsem tem pa se mi zdi 
najbolj pomembno, da smo tudi tokrat, v teh težkih časih, spoz-
nali, da moramo stopiti skupaj, če želimo doseči spremembo 
na bolje. Zato na tem mestu pozivam vse: bodimo strpni in 
razumevajoči drug do drugega, saj če si bomo znali pomagati 
in delovati kot skupnost na lokalni ravni, bo tudi v naši drža-
vi manj razkolov.

Opazovanje narave in zna-
menitosti s kolesa, vmes pa 
še kak kulinarični postanek? 
Seveda, možnosti v krški ob-
čini ne manjka. Ena izmed 
priljubljenih je t. i. brestani-
ška kolesarska pot. Krožna 
pot je speljana skozi Bresta-
nico in njeno razgibano oko-
lico. 

Izhodišče poti je pri Gostilni 
Pečnik, sledi prečkanje mostu 
preko reke Save. Nadaljujemo 
ob potoku Brestanica, vmes 
zavijemo levo, proti Trgu in 
si ogledamo pranger oziroma 
sramotilni steber. Nato nada-
ljujemo s potjo ob brestani-
škem potoku in ga pri gasil-
skem domu prečkamo. Takoj 
boste opazili, da sredi naselja 
stoji na vzpetini mogočna cer-
kev Lurške Marije – Slovenski 
Lurd. Je mogočna triladijska 
cerkev v neoromanskem slo-
gu in spada med najlepše hi-
storizirajoče sakralne objekte 
na Slovenskem, gradili pa so jo 
med letoma 1908 in 1914.

Nadaljujemo skozi krajši tunel 
nekdanje ozkotirne železnice. 

S kolesom po Brestanici in okolici

Ko zopet prečkamo most po-
toka Brestanica, zavijemo des-
no in kolesarimo ob potoku v 
Anže. Nadaljujemo ob poto-
ku do križišča, kjer zavijemo 

levo na Gorico. V vasi se ori-
entiramo mimo cerkve in po-
kopališča, kjer sledi zahteven 
spust in nato vzpon na Raz-
tez. Pri avtobusni postaji za-
vijemo desno in na nasled-
njem križišču levo v Armeško. 
Na glavni cesti zavijemo levo v 
Brestanico. Na krožišču zavi-
jemo na tretji izvoz, do bivše-
ga gostišča Alegro, kjer zavije-
mo desno. Nadaljujemo mimo 

Osnovne šole Adama Bohori-
ča v Dolenji Leskovec. Na kon-
cu naselja sledi strm vzpon. Na 
vrhu nadaljujemo na Likov 
vrh. Nadaljujemo na Rožno, po 
strmem spustu se priključimo 
na glavno cesto, kjer zavijemo 
levo. Sledi vožnja ob reki Savi 
mimo gradu Turn, na most 
preko reke Save do izhodišča.

(www.visitkrsko.com)
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; tel.: 07 30 81 448; fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Čestitamo ob prazniku in lepo 
vabljeni na poletno teraso.

Dalmatinova 3, 8270 Krško, tel. : (07) 490 23 60

rival-varovanje.si

Čestitamo 
ob prazniku.

Za vašo varnost!

www.zarnkrsko.si

Lepote narave.
Srčni ljudje.
Pogum in uspeh.
Energija za izzive prihodnosti.
V občini, kjer smo doma.

Usmerjeni so že v nove načrte
Marjan Zorko, predsednik 
sveta KS Zdole: V naši kra-
jevni skupnosti je epidemija 
močno zaznamovala potek 
dogodkov, ki so bili načrtova-
ni ob praznovanju krajevne-
ga praznika. Odpadle so na-

črtovane prireditve v organizaciji THD Zdole 
(praznovanje materinskega dneva, srečanje 
starostnikov), odpovedano je bilo tudi jurje-
vanje, naša vsakoletna osrednja prireditev, v 
sklopu katere je športno društvo pripravlja-
lo tudi vse za izvedbo teka za Dolenjski pokal, 
vendar tudi tega nismo mogli izpeljati. Kljub 
epidemiji smo v naši skupnosti uspešno iz-
vedli spomladansko čistilno akcijo. Naši načr-
ti za čas po koncu epidemije pa so usmerje-
ni v organizacijo Vidovega pohoda in srečanja 
starostnikov v organizaciji THD Zdole. Pisar-

na krajevne skupnosti je zaradi ukrepov zaprla 
svoja vrata, komunikacija je potekala po tele-
fonu in elektronski pošti, z veseljem pa sporo-
čam, da pisarna ponovno odpira vrata predvi-
doma v mesecu juniju. V nadaljevanju leta se 
bodo izvedle vse načrtovane vzdrževalne ak-
tivnosti na cestah in objektih. Rekonstrukci-
ja ceste skozi Zdole nemoteno poteka, tudi v 
času epidemije so se dela izvajala. Vsem kraja-
nom in krajankam se zahvaljujem za strpnost 
in potrpežljivost pri vožnji mimo semaforjev. 
Ko bodo dela končana, bo pogled na naš kraj 
veliko lepši. Upam, da ste čas epidemije dob-
ro preživeli, da ste poglobili vezi v svoji dru-
žini ter uredili vrtove, da se bo povečala sa-
mooskrba z domačo hrano. Narava in okolje, 
v katerem živimo, sta nam pomagala, da smo 
lažje prebrodili to virusno obdobje.

Ta čas je prinesel tudi dobro
Karolina Cizerle, predsednica sveta KS 
Veliki Podlog: Življenje krajanov v KS Veliki 
Podlog se je v času epidemije novega korona-
virusa prilagodilo tako kot drugod po Slove-
niji. V zavedanju, kako pomembno je zdravje 
in zaščita najbolj ranljivih, smo se držali na-
vodil in priporočil strokovnih institucij. Igri-

šča in športne ter druge skupne površine v vaseh so samevale 
v pričakovanju boljših časov in vnovičnega veselega druže-
nja. Kljub temu pa so projekti, ki smo si jih zastavili za to leto, 
nemoteno tekli po načrtih, pri tem pa nam je bilo tudi v tem 
obdobju v veliko pomoč dobro sodelovanje s krško občinsko 
upravo. Razpis za izvajalca izgradnje kanalizacije v vasi Veli-
ki Podlog je v zaključni fazi. Pripravljena je projektna naloga 
za izgradnjo nove šole in vrtca v vasi Veliki Podlog. Projekt iz-
gradnje kolesarske steze, ki bo povezala Krško in Kostanjevi-
co na Krki, je v fazi pridobivanja služnosti. Kolesarska steza, 
ki bo tekla skozi naše vasi, bo atraktivna in varna popestritev 
naših krajev. V teku pa je še nekaj drugih manjših projektov – 
tudi v okviru matične občine. In na vse smo ponosni. Da, živ-
ljenje teče naprej tudi na Krškem polju. Poleg strahu in tesno-
be, s katerima nas je soočil pojav nove bolezni covid19, je ta 
čas prinesel tudi dobro. Ljudje smo se začeli bolj zavedati po-
mena zdravja, bolj smo začeli ceniti druženje z družinskimi 
člani, prijatelji, sosedi, pristne odnose in drobne vsakdanje ra-
dosti. Upamo, da bomo zdaj, ko se življenje počasi in korako-
ma vrača v znane tirnice, ohranili dobre izkušnje in dragocena 
spoznanja. Letos sicer ne bomo mogli praznika naše krajev-
ne skupnosti obeležiti na tradicionalen način, bomo pa z ve-
seljem čakali na trenutek, ko bomo lahko brez pomisleka segli 
v roko sovaščanu in brez zadrege objeli prijatelja. Verjamemo, 
da bo ta trenutek kmalu prišel.

Zahvaljujemo se za zaupanje 
in vam čes�tamo ob prazniku naše občine!

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo, tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724
ivan_ciglar@t-2.net

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega (1997–2020)

Prihaja čas novih priložnosti
Jože Olovec, predsednik sveta KS Lesko-
vec pri Krškem: V krajevni skupnosti Lesko-
vec smo se že zelo zgodaj, okoli 20. februarja, 
'srečali' z zadrego, ki je bila povezana z zaple-
ti okoli koronavirusa. K sreči se je kasneje iz-
kazalo, da so bile skrbi povsem odveč. Gle-
de delovanja sveta krajevne skupnosti lahko 

zatrdim, da je delo v tem času dodobra zamrlo. Ker pa smo plan 
dela za leto 2020 obravnavali in sprejeli pred epidemijo, ta za-
stoj ne bo imel bistvenega vpliva na izvedbo večine zastavlje-
nih ciljev, seveda pa je oz. bo okrnjeno praznovanje krajevne-
ga praznika, ki ga praznujemo 1. junija. V tem smislu smo del 
prireditev odpovedali, del, recimo tradicionalni pohod v Ko-
bile, pa prestavili in povezali z dnevom državnosti, ki ga bomo 
praznovali 25. junija. Verjetno se posledic epidemije niti še ne 
zavedamo, saj so lete zaenkrat le oplazile našo skupnost ozi-
roma so omejene predvsem na tiste poslovne subjekte in de-
javnosti, ki delujejo čezmejno, in tiste, ki so s temi tesno po-
vezane. Vsekakor jih bomo v bližnji prihodnosti občutili vsi 
oziroma se bodo po vsej verjetnosti dotaknile vsakega izmed 
nas. Z ozirom na vloženo in postorjeno v tem občutljivem ob-
dobju lahko upravičeno pričakujemo, da gospodarske posle-
dice ne bodo (pre)globoke in dolgotrajne. V jeseni bomo do-
bili odgovore na vse današnje dileme in vprašanja. Prihaja čas 
novih priložnosti kot nekakšna bela cesta novega začetka. Prav 
je, da se pripravimo na srečanje z realnostjo, ko bomo pože-
li tisto, kar smo v preteklosti posejali. Upati je, da bo to, vsaj v 
večji meri, 'usklajeno' z našimi pričakovanji. Pogumno naprej 
in naredimo tisto, kar je prav!

Morda pa vas zamika preplet 
narave in gibanja? Pot na 
Planino ima svoj začetek v 
Podbočju.

Do njenega konca v vasi Pla-
nina vodi sicer asfaltna cesta, 
lahko pa se napotimo po eni 
izmed številnih pešpoti, ki so 
od nekdaj pomenile bližnjice 
s hribov v dolino. Sprehodili 
se boste po neokrnjeni nara-
vi, mimo vinogradov, travni-
kov in gozdnih zaplat, starih 
kmečkih stanovanjskih in go-
spodarskih poslopij ter značil-
nih kmečkih znamenj. Na vrhu 
Planine je čudovita razgledna 
točka. Pogled ponuja lepote 
doline reke Krke, Save, Krške-
ga polja in Krakovskega gozda, 
ob lepem jasnem vremenu pa 
je mogoče videti tudi vrh Tri-
glava. (www.visitkrsko.com)

Naj vas pot vodi na Planino 

www.PosavskiObzornik.si
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Z željo, da ostanemo povezani in 
verjamemo v uspeh, voščimo ob

prazniku občine Krško. CKŽ 135 C, Krško, www.sipro-inzeniring.si

Drage občanke in občani občine Krško,
čestitamo vam ob prazniku
in vam želimo prijetne praznične dni!

Metalna Senovo d.o.o. | Titova cesta 52, 8281 Senovo

www.metalna-senovo.siUpajo na enakomeren razvoj
Jani Barbič, predsednik sveta KS Podboč-
je: Naš največji problem v preteklosti je bil 
most preko Krke na Brodu. Še dobro je, da je 
do ponovnega odprtja prišlo pred epidemi-
jo, saj bi ob zaprtju medobčinskih meja lah-
ko imeli težave pri prečkanju leteh. Druga-
če pa smo probleme reševali predvsem od 

doma. Dela v KS potekajo po načrtu, kako bo s krajevnim pra-
znikom, pa še ne vemo. Za krajanke in krajane je še vedno pro-
blem, ker smo ostali brez edinega bankomata in ob zaprtju 
medobčinskih meja je bil najbližji v Krškem. Zadevo smo po-
skušali reševati, vendar banke hočejo, da jim del stroškov, ki 
niso tako majhni, krijemo iz proračuna. Ob ponovnem odpr-
tju šole še vedno ostaja problem prevoza otrok v šolo, ostaja 
tudi problem izgradnje novega mostu, pri čemer se bojim, da 
se bo ob gospodarski krizi leta še bolj zamaknila. Upam, da 
se bodo stvari vendarle odvijale v pravi smeri in da bo zago-
tovljen enakomeren razvoj za celotno občino.

Čestitamo
ob prazniku

občine Krško!

Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

Ob prazniku občine Krško vam čestitamo
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si

Na voljo tudi poslovni prostori
v Brežicah, Krmelju in na Obrežju.

info@sl-inzeniring.si

Oddamo v pritličju
80 m2 pisarniških površin

SL-inženiring

KRŠKO

Čestitamo ob prazniku!

Ste si že ogledali edinstven 
primer baročne samostan-
ske knjižnice, ki je ohranje-
na v svoji prvotni obliki? 
Osupljiva kapucinska knji-
žnica domuje v zgornjem 
nadstropju samostanske 
stavbe, poleg prostorov so-
dobno urejene Valvasorjeve 
knjižnice Krško. 

Redovniki Kapucini, ki so se 
nastanili v Krškem leta 1644, 
so za svoje delovanje ustvari-
li knjižnico. V več kot 300 let 
stari knjižnici je shranjenih 
okoli 1.500 knjig, med njimi 
tudi dela Janeza Svetokriške-
ga. Krški kapucini so se ukvar-
jali s šolstvom in zdravstvom, 
zato je v knjižnici veliko slo-
varjev, leksikonov in medicin-
skih knjig, zraven pa še teolo-
ške, filozofske, zgodovinske, 
biografske in pravne. 

Najstarejša knjiga je Calepi-
nov latinski slovar, natisnjen 
leta 1502. Knjižnica je bila v 
letih 1980–1984 urejena in 

Kapucinska knjižnica Krško

leta 1984 odprta za javnost, 
zdaj pa v Valvasorjevi knjižni-
ci skrbno skrbijo za to nepre-
cenljivo dediščino. Obiščite 
knjižnico in naj vas s svojim 
besednim časovnim strojem 
popeljejo skozi več stoletij v 
preteklost knjig in znanja.   

(www.visitkrsko.com)



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 11, četrtek, 28. 5. 2020 27PRAZNIK OBČINE KRŠKO

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Krško.

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.

Vsem občankam in občanom želimo 
mirno in varno praznovanje

ter čestitamo ob občinskem prazniku!

Kolektiv PGE Krško112 w
w
w
.p
ge
-k
rs
ko
.si

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem 

občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih 

in poslovnih uspehov.

Drage občanke, krajanke, spoštovani občani, krajani!
Praznični dnevi naj vam prinesejo veliko veselja 

in prijetnih priložnosti za druženje.
Kolektiv podjetja Kim d.o.o.

www.kim.si

Pogrešali smo socialni stik
Anton Bohorč, predsednik sveta KS Rožno 
– Presladol: Smo manjša, podeželska kra-
jevna skupnost v občini Krško. Življenje na 
podeželju se je v času epidemije izkazalo za 
veliko prednost. Ljudje v naši krajevni skup-
nosti živijo v stanovanjskih hišah in imajo v 
lasti svoja zemljišča in zato mogoče niso tako 

občutili ukrepov, ki so oz. še veljajo v tem času. V lastni hiši in 
z zemljiščem okoli nje je tako bilo lažje ostati doma kot tistim, 
ki živijo v enosobnih stanovanjih ipd. Seveda pa je tudi nam 
manjkal socialni stik s sorodniki in sosedi. Nekaj več težav je 
bilo z delovanjem krajevne skupnosti. Z razglasitvijo epidemi-
je se je namreč zaprla pisarna krajevne skupnosti, prav tako je 
bilo oteženo dostopanje do drugih uradov. Ker je življenje tako 
rekoč povsod zastalo, je zastalo tudi naše delo in možnost iz-
vedbe letnega načrta. Izvedba projektov se tako zamika v po-
letni in jesenski čas. Zaradi epidemije je odpadlo tudi tradici-
onalno druženje ob postavitvi mlaja. Na tem mestu se moram 
zahvaliti vsem krajanom in krajankam, da so se dosledno drža-
li pravil in tako pripomogli, da se virus ni širil. Upam in želim 
si, da se epidemija ne bi več vrnila in da bi življenje postalo zo-
pet takšno, kot je bilo pred epidemijo. 

Vas je sprehod po starem 
krškem jedru pripeljal do, 
na prvi pogled, nenavad-
ne stavbe? Morda ste skozi 
mestni krški park pri Valva-
sorjevi knjižnici prišli rav-
no do Hočevarjevega mav-
zoleja? 

Gre za enega najlepših mavzo-
lejev v neogotskem slogu 
na Slovenskem. V notranjo-
sti mavzoleja dominira velik 
kip Kristusa, izdelan iz belega 
kamna. V tej zanimivi stavbi, ki 
je najverjetneje delo graškega 
arhitekta iz kroga Georga Ha-
uberrisserja in je bila dokon-
čana leta 1890, sta našla večni 
počitek Martin Hočevar, zna-
ni mecen, leta 1911 pa se mu 
je pridružila še žena Josipina. 
Občina Krško je že leta 2011 
mavzolej z odlokom razglasi-
la za spomenik lokalnega po-
mena, v letih 2017 in 2018 pa 
z Ministrstvom za kulturo so-
financirala njegovo obnovo, 
da je zadnje počivališče krških 
mecenov, ki sta za čas svojega 
življenja spodbujala in s sred-
stvi omogočala vsestranski ra-
zvoj mesta, ponovno pridobilo 
na sijaju. 

Hočevarjev mavzolej v parku 

Kot ga je po zaključeni obno-
vi opisala Marija Režek Kam-
bič iz Restavratorskega centra 
Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Ljubljana, je mavzolej 
odraz prepleta arhitekture z li-
kovno, dekorativnimi in upo-
rabnimi umetnostmi: »Gre 

za majhen biser, ki združuje 
vse tehnike tistega časa, go-
vorimo tako o mozaikih, ki-
parski umetnosti, arhitektu-
ri in vitražih, ki zastekljujejo 
okenske odprtine tega čudo-
vitega objekta.« Z mavzolejem, 
ki je po vnaprejšnjem dogovo-

ru odprt za javnost, upravlja 
Kulturni dom Krško, predsta-
vitev obiskovalcem pa ob iz-
kazani pieteti do kulturnih in 
grobnih spomenikov izvaja-
jo kustosinje Mestnega muze-
ja Krško. 

(www.visitkrsko.si)
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Občinski odbor SDS Krško, predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku.

Kot bela cesta novega začetka 
prihaja čas novih priložnosti, 

ko bomo končno poželi tisto, kar smo sejali. 

Pogumno naprej!
Spoštovane občanke, spoštovani občani,

praznik občine Krško je poleg spomina na prve krške žrtve 
in vrnitev izgnancev tudi priložnost, ko se ozremo nazaj, na 
prehojeno pot in dosežene cilje, ter za optimističen pogled 
naprej. Sploh v teh časih, polnih negotovosti, ne smemo 
pozabiti na skupno sodelovanje vseh delovnih, poštenih in 
dobrih ljudi, ki vedo, kaj so solidarnost, sodelovanje in 
povezovanje.

Iskrene čestitke tudi krajanom KS mesta Krško ob 
njihovem bližnjem prazniku in vsem nagrajencem.

Četudi sem državni poslanec, pri svojem delu vedno 
upoštevam interese Krškega in Posavja!

Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru 

Ob praznovanju občinskega praznika 
vam iskreno čestitamo 

in želimo veliko osebnega 
zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško in 
poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič

Spoznali smo pomen domačega
Matej Libenšek, predsednik sveta KS Do-
lenja vas: V naši krajevni skupnosti smo kra-
jani upoštevali vsa uradna navodila. Ostali 
smo v samoizolaciji, otroška igrišča in park 
so samevali, pločniki so bili praktično prazni. 
Prav tako so začasno zastale tudi dejavnos-
ti naših aktivnih društev, ki imajo prostore v 

večnamenskem domu. V sodelovanju z Občino Krško so ak-
tivnosti s pripravo razpisne dokumentacije za rekonstrukci-
jo dela ceste na Libni potekale nemoteno in v okvirih zastav
ljenih letnih ciljev, zato z izvedbo tega dela letnega načrta ne 
pričakujemo terminskih odstopanj. Prav tako so se nadalje-
vale aktivnosti pri lani izglasovanem projektu v sklopu parti-
cipativnega proračuna – ureditev in postavitev igrišča za ulič-
no vadbo. Ostali manjši načrti, ki smo si jih zadali v krajevni 
skupnosti in so zaradi epidemije mirovali, pa bodo izvedeni 
predvidoma do konca leta. Mislim, da smo krajani v tem času, 
ko smo morali ostati doma, dokončno spoznali pomembnost 
in vrednoto lokalno pridelane, domače, neoporečne hrane. 
Ta virus je in bo na lokalni ravni pustil velik pečat in verja-
mem, da bo vsak, ki ima to možnost, obdelal kak kvadratni 
meter vrtička. Pošteno smo se zamislili o stopnji prehranske 
in energetske samooskrbe pa tudi o ostalih virih, pri katerih 
smo odvisni od uvoza. Na tem področju moramo še gotovo ve-
liko postoriti in se predvsem osvestiti, da je domače cenjeno 
in še kako vredno vsakega spoštovanja. Občani občine Krško 
smo v teh težkih časih spoznali, da živimo v zavidanju vred-
nem naravnem okolju, kjer se izjemno dobro znajdemo in dr-
žimo skupaj tudi, ko smo narazen in je 'zaustavljen' ves svet. 
Ponosen sem, da smo resno stanje vseeno obrnili tudi na dob-
ro – kaj postorili doma, se ponovno povezali z družino in se 
malo povrnili v stare čase, ko je življenje potekalo bolj mirno. 
Z optimizmom in povezanostjo gremo naprej.

Praznovanje bo letos drugačno
Jože Tomažin, predsednik 
sveta KS Senuše: V prvi fazi 
epidemije covid19 so dolo-
čena dela in projekti, pove-
zani z realizacijo asfaltiranja 
cestnih odsekov in izvedbo 
projekta v okviru participa-

tivnega proračuna občine Krško, zastali zara-
di okrnjenega dela posameznih služb, vklju-
čenih v izvedbo. Bosta pa v predvidenem roku 
prve polovice leta 2020 vseeno zaključena dva 
večja projekta v KS Senuše: asfaltiranje cestne-
ga odseka v Nemški Gori, ki delno poteka po 
območju KS Leskovec, delno pa po območju 
KS Senuše, v skupni dolžini 700 m, ter projekt 
v sklopu participativnega proračuna – posta-
vitev igrišča za odbojko na mivki na Senušah. 
V drugem delu leta imamo v načrtu asfaltira-
nje še enega odseka ceste na Straži pri Raki. 
V KS Senuše imamo podeželsko in razpršeno 
poselitev, v kateri imajo krajani v okolici svo-
jih bivališč veliko zelenih površin, na katerih 

so se lahko v času epidemije gibali na svežem 
zraku, zato ocenjujem, da ljudje niso občuti-
li posledic sprejetih ukrepov o omejitvi giba-
nja v takšni meri, kot bi jih v primeru življe-
nja v mestu. Kratkoročno se je življenje sicer 
za hip ustavilo, predvsem zaradi onemogoče-
nega druženja krajanov, medtem ko so se do-
kaj nemoteno odvijala sezonska dela v gozdu, 
na poljih in vinogradih. V času epidemije KS ni 
mogla skupaj s krajani izvesti vsakoletne spo-
mladanske čistilne akcije okolice naših vasi in 
prireditve ob materinskem dnevu. Ob prazni-
ku dela prav tako niso zagoreli kresovi, druže-
nje pa se je odvilo v ožjih družinskih krogih. 
Ker smo v obdobju, ko smo se v preteklih le-
tih aktivno pripravljali na praznovanje krajev-
nega praznika, krajanom sporočam, da bomo 
letos praznovali malo drugače, o čemer bodo 
obveščeni s strani predstavnikov posameznih 
vasi in letakov. Ob krajevnem prazniku kraja-
nom in krajankam iskreno čestitam in jim že-
lim vse dobro.  

Ste pripravljeni na še en bi-
ser v občini Krško? Nad Se-
novim se na območju Bohor-
ja namreč nahaja čudovita 
mojstrovina narave, štirje 
veličastni slapovi – Bojanca, 
Pekel, Ubijavnik in Bojavnik. 

Vode omenjenih slapov se pe-
nijo tudi več kot 15 metrov 
v globino. Slapovi so pozna-
ni malo ljudem in prav njiho-
vi skrivnosti se gre zahvaliti, 
da se še vedno bohotijo v ob-
jemu miru. 

Bohorski slapovi so resda skri-
ti globoko v grapah potokov, a 
so kljub temu dosegljivi sko-
raj vsakomur, ki premore malo 
spretnosti in telesne vzdržlji-
vosti. Pomembno je izbrati 
le pravo vreme, da ni premo-
kro, ker je zaradi obilice vode 
pot težje prehodna. Priporo-
ča se, da se odpravite po t. i. 
Poti štirih slapov, ki ima za-
četek na Jablancah in vas vodi 
proti slapu Bojanca, do kate-
rega je treba preplezati nekaj 
krepkih skalnih skokov po že-
leznih skobah. Od prvega sla-
pa, ki pada 14,8 m v globino, 
se podate do slapa Pekel. Ta 
je večstopenjski, najdaljši del 
meri 22 m. Mimo vasi Puste Lo-
žice se odpravite še proti sla-
pu Ubijav nik in od tam mimo 
Dobrove do zadnjega slapa Bo-
javnika. Od tam se vrnete na 
izhodišče v Jablancah. Zaradi 
varnosti in poznavanja poti je 
priporočljivo spremstvo izku-
šenega vodnika. 

Natančnejši opis etape

Pot začnemo na Jablancah, kjer 
nam poleg parkirišča pred kri-
žiščem tabla pokaže smer pro-
ti slapu Bojanca. Gremo po hri-
bu navzdol proti potoku in pot 
nadaljujemo dolvodno. Čez sla-
be pol ure pridemo do ribogoj-

Slapovi na Bohorju – 
čudovita mojstrovina narave

nice in nadaljujemo po kolovozu 
do asfaltirane ceste. Zavijemo 
desno proti Požunu. Pred mo-
stičkom nas tabla usmeri levo 
po poti proti slapu. Pot je lepo 
uhojena in poteka sprva skoraj 
po ravnem ob Stranjskem poto-
ku. Kasneje se svet zapre in mo-
ramo preplezati kar nekaj kraj-
ših skalnih skokov po železnih 
skobah. Končno ugledamo slap 
Bojanca, ki pada 14,8 m v glo-
bino. Poti sledimo od slapa des-

no navzgor po izpostavljenem 
terenu, ki je zavarovan z jekle-
nico in lesenimi stopnicami, ki 
nam olajšajo vzpon. Ko gremo 
na travnik, nadaljujemo des-
no in sledimo smerni puščici, ki 
nas ponovno vodi v gozd. Zno-
va se zložno dvigamo po goz-
du po prijetni poti. Ko pridemo 
do širše poti, gremo proti desni 
do table, ki nas usmeri navzdol 
proti slapu. Pot je dobro nadela-
na, vendar poteka po precej iz-

postavljenem svetu, zato v mok-
rem vremenu velja previdnost. 
Kmalu zagledamo potok Blan-
ščica, zato se usmerimo gor-
vodno, mimo ostankov nekda-
njega mlina do slapa Pekel. Ta 
je večstopenjski, najdaljši del pa 
meri 22 m. Od tu lahko nadalju-
jemo po vidni, vendar slabo na-
delani in uhojeni poti navzgor 
proti Tehniki in naprej do asfal-
tirane ceste proti Pustim Loži-
cam. (www.visitkrsko.com)
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Začetek nove vsakdanjosti

V OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki se je vrnilo 86 učenk in 
učencev prvih treh razredov. »To je res 'drugi prvi šolski dan' v 
tem šolskem letu, saj je bilo treba veliko stvari na novo organizi-
rati, predvsem zato, ker smo morali nekatere razrede zaradi ve-
likosti razdeliti,« je pojasnila ravnateljica Melita Skušek. V or-
ganizacijo dela v dopoldanskem času so vključeni vsi učitelji na 
razredni stopnji, športa in podaljšanega bivanja. Glede izvedlji-
vosti upoštevanja predpisanih ukrepov, zlasti medsebojne var-
nostne razdalje, Skuškova dvomi, da bo to ves čas striktno upo-
števano, a dodaja: »Otroke bomo poskušali na to navajati, če bo 
to postala naša vsakdanjost, vendar bomo to poskušali narediti 
tako, da za otroke ne bo preveč stresno. Zdaj se dva meseca niso 
videli in je zanje tole danes kar težko …« Težje oz. skoraj nemo-
goče je to zagotavljati v vrtcu, kamor so starši znova prijavili 69 
od 112 otrok, precej se jih bo v vrtec vrnilo s 1. junijem. 

Utrjevanje snovi in nalog

Na OŠ Jurija Dalmatina Krško je učilnice dodobra zapolnilo 272 
učenk in učencev prve triade. Številčno so razrede prepolovili in 

11 oddelkov razporedili v 22 skupin. Da bi učenci med seboj kar 
se da vzdrževali potrebno medsebojno razdaljo, so tako prostor 
pred šolo kot skupne prostore opremili z narisanimi distančni-
ki na razdalji od 1,5 do 2 m in učence, ki jih je v razredih priča-
kal vnaprej določen sedežni red, že ob prihodu v šolo seznanili z 
obveznimi postopki in mesti razkuževanja, s pravili ravnanja ob 
razdeljevanju malic in kosil, pri opravljanju potrebe v sanitar-
nih prostorih idr. Kot je povedala ravnateljica Valentina Gerje-
vič, bodo učne ure namenjene predvsem utrjevanju učnih snovi 
in nalog, ki so jih učenci usvajali in opravljali na daljavo, s čimer 
bodo učitelji dobili tudi podrobnejši vpogled v  (ne)razumevanje 
posameznih učnih snovi. Organizirali so tudi jutranje varstvo in 
popoldansko podaljšano bivanje, a so zanju, predvsem za zadnje-
ga, starši izkazali manj interesa v primerjavi s preteklimi meseci.

Na gimnaziji spet živahno

Šolski hodniki in učilnice so z 18. majem oživeli tudi na Gimnaziji 
Brežice, saj so se na šolo po dvomesečnem izobraževanju na da-
ljavo lahko vrnili dijaki 4. letnikov. Prvega dneva priprav na ma-
turo se je udeležila približno polovica letošnjih maturantov. Kot 
je dejal ravnatelj Uroš Škof, so v skladu s priporočili pristojnega 
ministrstva in NIJZ prilagodili hišni red za ta čas, ki je objavljen na 

spletni strani šole. Dijakom so 
poslali navodila, ki se jih mora-
jo držati, med drugim si morajo 
ob vstopu v šolo nadeti masko 
in si razkužiti roke ter ohranja-
ti razdaljo 1,5 metra. V učilni-
cah – izbrali so prostornejše in 
z več okni zaradi pogostejšega 
zračenja – mask ne potrebuje-
jo, imajo jih samo profesorji. Že 
v soboto se začne matura, ki pa 
razen tega, da bodo morali ma-
turanti upoštevati vsa navodila 

pristojnih institucij, ne bo kaj drugačna od prejšnjih. K maturi na 
brežiški gimnaziji bo pristopilo 84 dijakinj in dijakov.

Praktični del pouka težje izvedljiv 

Po daljšem premoru so se v šolske klopi vrnili tudi dijaki in di-
jakinje 3. letnika Srednje šole Sevnica v izobraževalnem progra-
mu mizar in frizer, medtem ko drugi letnik ostaja pri pouku na 
daljavo, prvi letnik pa ima obvezno prakso pri delodajalcih. Rav-
natelj Matjaž Prestor je ob tem izpostavil izvajanje praktičnega 
dela pouka, ki je sestavni del izobraževanja v poklicnih šolah: »V 
programu frizer je morda izvajanje praktičnega pouka na dalja-
vo malce bolj izvedljivo kot v programu mizar. Naši bodoči frizer-
ji imajo doma poleg vadbene lutke tudi kar nekaj ’živih glav’, na 
katerih lahko pridno vadijo in pošiljajo učiteljicam slikovno gra-
divo, kako je bil videti model za oblikovanje pričeske pred in po 
frizerski storitvi. Učitelji praktičnega pouka v programu mizar so 
se trudili dijake motivirati za delo tudi s snemanjem videofilmov 
konkretnih mizarskih del z jasnim opisom postopka.«
 P. P., B. M., R. R., S. R.

POSAVJE – S prejšnjim ponedeljkom, 18. maja, so se v šolske klopi po dveh mesecih šolanja na daljavo vrnili učenci in učenke prvih treh razredov devetletke ter 
dijaki in dijakinje zaključnih letnikov srednjih šol, v vrtce pa predšolski otroci. Teden dni kasneje so se jim pridružili še devetošolci in učenci s posebnimi potre-
bami. Zaradi dolgega premora kot zaradi novih pravil so tako otroci kot njihovi učitelji in vzgojitelji to doživeli kot 'drugi prvi šolski dan'. Ali in kdaj se bodo v 
šole vrnili tudi ostali šolarji in dijaki, bo predvidoma znano danes, 28. maja.

17. 6. 2020,ob 17. uri

magistrski študijski program

Vpiši se na 
Turistične destinacije    
in doživetja

 www.ft.um.si

Osebni pristop
Praktično izobraževanje
Izkušeni predavatelji
Mentoriranje

Informativni dan:

KRŠKO – Projekt »MVP – 
Mladi v praksi«, ki je bil na 
javnem razpisu »Krepitev 
kompetenc mladih skozi ak-
tivno državljanstvo za večjo 
zaposljivost« izbran za sofi-
nanciranje, bi se v Mladin-
skem centru Krško moral 
pričeti izvajati že z marcem 
2020, vendar se bo zaradi 
epidemije koronavirusa in z 
njo povezanih ukrepov pri-
čel izvajati s 1. junijem. 

S projektom se zagotavlja traj-
no vključevanje mladih na trg 
dela s pomočjo inovativnih 
pristopov, s katerimi bodo kre-
pili splošne in specifične kom-
petence mladih za njihovo več-
jo zaposljivost in tudi aktivno 
državljanstvo. Spodbujali bodo 
inovativne oblike mladinskega 
dela pri reševanju problemati-
ke brezposelnosti mladih, ki 
se je v času epidemije koro-
navirusa le še poglobila. Tako 
so MVP usposabljanja in mož-
nost zaposlitve mladih brezpo-

selnih v tem trenutku postala 
še bolj aktualna. »Mladi udele-
ženci usposabljanja bodo pre-
ko osebnega stika z deloda-
jalci, mreženja ter inovativnih 
vsebin in pristopov spoznava-
li sebe in svoje kompetence ter 
se opremili z znanji za učinko-
vito predstavitev in nastopanje 
na trgu dela s ciljem zaposliti 

se,« je povedala vodja projekta 
MVP – Mladi v praksi Snežana 
Čović. Cilj projekta je v obdob-
ju izvajanja (od 1. 2. 2020 do 
15. 9. 2021) vključiti v uspo-
sabljanje z inovativnimi vsebi-
nami 40 mladih, ki so na dan 
vključitve v projekt stari od 15 
do vključno 29 let in niso za-
posleni ter prihajajo iz stati-
stičnih regij Savinjska, Posa-
vska in Jugovzhodna Slovenija. 
Preko inovativnih pristopov in 
delavnic želijo mladim okrepi-
ti kompetence in dodati nova 
znanja, ob koncu projekta pa 
doseči, da se bo najmanj 65 % 
udeležencev projekta oz. 26 
oseb tudi zaposlilo. Projekt so-
financirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada, Mladin-
ski center Krško pa v 178.000 
evrov vrednem projektu sode-
luje s konzorcijskima partner-
jema, Celjskim mladinskim 
centrom in Mladinskim cen-
trom BIT iz Črnomlja. 
 P. P./vir: MC Krško

Pričenjajo z usposabljanji mladih

Tanja Brate, strokovna 
sodelavka na projektu, in 
Snežana Čović, vodja projekta

Kot bi imeli že drugi 'prvi šolski dan'

Ob vstopu v šolo si morajo vsi razkužiti roke (foto: P. P.).

V učilnicah je določen sedežni red (foto: B. M.).
Maturanti na prvi uri priprav na maturo pri prof. slovenščine 
Bernardki Ravnikar (foto: R. R.).

Dijaka programa mizar v računalniški učilnici med pripravo 
načrta izdelka za zaključni izpit (foto: S. R.)
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Odprtje razstave so sicer na-
črtovali že za 19. marec, na 
dan njenega rojstva, a so jo 
zaradi epidemije prestavili. 
Kot je opisala avtorica razsta-
ve Stanka Glogovič, z različ-
nimi načini življenja, ki jih ši-
rijo skozi etnološke vsebine, 
prispevajo k širjenju zaveda-
nja edinstvene čebelarske de-
diščine v Posavju in širše. Sla-
va Račič se je rodila leta 1920 
kot prva od štirih otrok v trgo-
vski družini Jurečič na Črešnji-
cah pri Cerkljah ob Krki. Poro-
čila se je z Antonom Račičem 
z Dolenje Pirošice, ki je bil že 
znan in napreden čebelar, saj 
je imel več kot 200 panjev če-
bel, v Krakovskem gozdu pa 

Slavin čebelnjak je še vedno živ
BREŽICE – 20. maja, na svetovni dan čebel, ki se je zvrstil tretje leto zapored ravno po zaslugi pobude iz 
Slovenije, so v Posavskem muzeju Brežice izvedli »simbolično« odprtje prve letošnje Posavske muzejske 
vitrine, s katero so obeležili stoletnico rojstva čebelarke Slave Račič, prve med čebelarkami v Posavju. 

plemenilno postajo, gojilnico 
matic, ki jih je prodajal celo 
v Ameriko. V Veliki vasi, kjer 
sta zgradila hišo in čebelnjak 
iz opeke (imela sta opekar-
no), sta skupaj čebelarila vse 
do tragične smrti moža in nju-
nih dveh otrok leta 1953. Z ve-
liko ljubeznijo do čebel in na-
rave je skupno dediščino Slava 
Račič nadaljevala samostojno 
in je bila takrat edina registri-
rana ženska čebelarka pri nas. 
V več kot 60 letih samostojne-
ga čebelarjenja je povečeva-
la število družin (največ jih je 
imela 100). Vseskozi se je tudi 
dodatno izobraževala, obisko-
vala predavanja, spremljala 
najnovejšo čebelarsko litera-

turo, se udeležila več čebelar-
skih tečajev in se usposobila za 
čebelarskega preglednika. 40 
let je neprekinjeno pridelova-
la med, nekaj voska in propo-
lis. Vsako leto je sorodnikom 
in znancem podarila 200 kilo-
gramov medu, večino je oddala 
Medexu, katerega kooperant-
ka je bila. S čebelarjenjem je 
nadaljevala vse do svoje smrti 
(še kot devetdesetletna je skr-
bela za 25 panjev) – umrla je 
1. februarja 2019, malo pred 
svojim 99. rojstnim dnevom. 
Še vedno je bila članica Čebe-
larskega društva Leskovec pri 
Krškem z desetimi panji čebel 
in najstarejša čebelarka v Slo-
veniji.

Za svoje čebelarsko znanje in 
delo je med drugim prejela 
odlikovanje reda Antona Jan-
še I. stopnje za posebne zas-
luge za dvig slovenskega če-
belarstva Čebelarske zveze 
Slovenije ter še vrsto visokih 
priznanj in odlikovanj. Čebel-
njak Slave Račič je še vedno 
živ, njeno čebelarsko dedišči-
no nadaljuje družina Franko-
vič Ivačič, ki je z njo skupaj 
živela 27 let in se je tudi ude-
ležila »simboličnega« odprtja 
v Posavskem muzeju. »Z raz-
stavljenimi predmeti – v vitri-
ni predstavljamo fotografsko 
gradivo in odlikovanja, ki jih 
je prejela za svoje čebelarsko 
znanje in delo – želimo opozo-
riti na posameznikov prispe-
vek k dediščini čebelarstva 
v Posavju, ki je v tem okolju 
zelo prisotno že dolgo, hkra-
ti pa želimo v ljudeh vzbudi-
ti čut za ohranjanje dediščine 
in jo tako ohraniti za naše po-
tomce,« je poudarila Glogovi-
čeva in na koncu prebrala še 
dva odlomka iz besedil, ki sta 
ju za to priložnost napisali se-
stra Slave Račič Marija Tere-
zija Odorčić in njena hčer-
ka Damjana Fabry. Posavska 
muzejska vitrina je na ogled v 
drugem nadstropju muzeja.

 Rok Retelj

Družina Frankovič Ivačič z direktorico Posavskega muzeja 
Brežice Alenko Černelič Krošelj in avtorico razstave Stanko 
Glogovič

kam v posavju

POSAVJE – Ob mednarodnem 
dnevu muzejev, ki ga praznu-
jemo 18. maja, letos posveče-
nem temi »Muzeji za enakost: 
raznolikost in inkluzivnost«, 
so vse tri posavske muzej-
ske ustanove (Posavski muzej 
Brežice, Kulturni dom Krško z 
enoto Mestni muzej Krško in 
Galerija Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki) skupaj pripra-
vile spletno razstavo »Trikrat 
tri ženske«. Kustosinje razsta-
ve Andreja Matijevc, Kristina 
Simončič in Nina Sotelšek so 
v izbor postavile po tri ženske 
iz vsake ustanove, ki so delova-
le kot pionirke na svojem po-
dročju ter s svojim delovanjem 
in ustvarjanjem pustile pečat 
v Posavju in širše. V muzej-
skih zbirkah hranijo predmete 
in umetniška dela, ki predsta-
vljajo sledi njihovih raznolikih 
življenjskih poti. Nekatere so v 
Posavju preživele dobršen del 
življenja, druge je v te kraje za-
neslo samo hipno. 

Galerija Božidar Jakac je iz-
postavila tri posameznice, ki 
so preko svojih umetniških 
del povezane s Kostanjevi-
co na Krki, Kulturni dom Kr-
ško, enota Mestni muzej Kr-
ško, in Posavski muzej Brežice 
pa ženske iz posavske pre-
teklosti, ki so zaznamova-
le regionalni in širši pros-
tor. Predstavljene ženske bi 
bile v sodobnosti odlični pri-
meri enakosti in vključenosti 
žensk v družbi, v »svojih« ča-
sih pa so z odločnostjo, ambi-
cioznostjo, predanostjo svoje-
mu poslanstvu in uspešnostjo 
izstopale in v moškem svetu 
utirale pot ženskam, ki so pri-
hajale za njimi. Ana Elizabeta 
Auersperg je bila podjetna in 
uspešna ženska 17. stoletja. Jo-
sipina Hočevar je bila na prelo-
mu tisočletja dejavna v gospo-
darstvu in mecenstvu. Grafike 
francoske slikarke Marianne 
ali Renée Dufour so poleg red-
kih fotografij edine priče nje-

nega bivanja v Kostanjevici na 
Krki, kamor jo je pripeljala lju-
bezen do umetnika Jožeta Gor-
jupa. Iva Stiplovšek je bila pi-
onirka muzealstva v Posavju 
in Slava Račič ena prvih slo-
venskih čebelark. Ivanka Ura-
njek je neposredno in z aktiv-
nim delovanjem pripomogla k 
osamosvajanju naroda iz spon 
nacizma, Vladka Štoviček je 
s svojim boemskim odno-
som do življenja premagova-
la zadržke lokalnega okolja do 
žensk umetnic. Pionirka kostu-
mografije Mija Jarc je v svoje 
kreacije, poleg številnih igral-
cev na dramskih in baletnih 
odrih, konec sedemdesetih let 
oblekla tudi generacije pev-
skih zborov v OŠ Kostanjevica 
na Krki. V parku skulptur For-
ma viva že od leta 1962 stoji-
jo trije kipi izraelske kiparke 
Have Mehutan, prve ženske 
udeleženke Mednarodnega 
simpozija kiparjev Forma viva. 
 P. P./vir: PMB

Trikrat tri ženske spletno

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

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

Armando Marrocco: BITI JE BITI
ambientalna postavitev

XIV. POSTAVITEV V GRAFIČNEM 
KABINETU BOGDANA BORČIĆA

AKTUALNI OBČASNI RAZSTAVI

Tina Mohorović: PRESTOPANJA
Lamutov likovni salon, do 21. junija 

OSAMLJENOSTI. IZRAZI TESNOBE V 
»PREKMURSKI« LIKOVNI UMETNOSTI 
(izbor iz stalne zbirke Galerije 
Murska Sobota)
Galerija Božidar Jakac, do 16. avgusta

V JUNIJU NAPOVEDUJEMO

Vljudno vabljeni!

ROBERT LOZAR 
Praznine in črvine
odprtje razstave
petek, 5. 6., ob 19. uri 
Galerija Krško

Letni kino na gradu Rajhenburg
Jadralke
sobota, 6. 6., ob 21.30 uri
atrij gradu Rajhenburg

Robert Petan
kantavtorski koncert
petek, 12. 6., ob 20. uri 
atrij gradu Rajhenburg

T: (07) 488 01 90
info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si

Četrtek, 28. 5.
• v odpiralnem času (do 31. 

5.) na gradu Sevnica: Teden 
gozdov – ogled razstave fo-
tografij narave Vinka Šeška 
ter projekcija filmov o goz-
du in naravi

Sobota, 30. 5.
• od 10.00 do 18.00 v novih 

razstaviščnih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: gostujoča 
razstava »Osamljenosti. Iz-
razi tesnobe v prekmurski 
likovni umetnosti.«

Nedelja, 31. 5.
• po sveti maši ob 8.00 v žu-

pnijski cerkvi v Tržišču: peti 
pohod po poti blaženega 
Alojzija Grozdeta od Tržišča 
do Studenca

• od 8.00 do 13.00 v galeriji 
Gabronka v Bistrici ob Sotli: 
ogled razstave »Moj najljubši 

sadež«; v juniju na ogled ob 
sredah od 18.00 do 19.00 in 
ob petkih od 10.00 do 12.00

Ponedeljek, 1. 6.
• ob 9.00 pred klubom MC 

Brežice: kreativna delavni-
ca – risanje fraktalov (pot-
rebna prijava)

Petek, 5. 6.
• ob 19.00 v Galeriji Krško: 

odprtje razstave Roberta 
Lozarja »Praznine in črvine« 

Sobota, 6. 6.
• od 9.00 do 16.00 v parku 

pri Domu kulture Brežice: 
območna likovna kolonija 
»Abstrakcija v figuri«

Ponedeljek, 8. 6.
• ob 18.00 v avli Doma kul-

ture Brežice: razstava naj-
mlajših likovnih ustvarjal-
cev »Male likovne igrarije«
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Novomeška umetnica Tina 
Mohorović, ki se ukvarja 
predvsem z grafiko in scenog-
rafijo, na razstavi predstavlja 
svoje tri najnovejše cikle oz. 27 
del, ki so nastala od leta 2018 
do začetka letošnjega leta. »V 
prvem ciklu Anonimi je ume-
tnica raziskovala odnos posa-
meznika z zunanjim svetom in 
drugim posameznikom, bre-
zimnost in odtujenost, kar je 
zelo aktualna tema tudi v da-
našnjem času,« pojasnjuje ku-
stosinja razstave Kristina T. 
Simončič. »V drugem ciklu 
Prestopanja je uporabila iste 
grafične plošče kot v predho-
dnem ciklu, a jih je obdela-
la z drugo tehniko – v prvem 
je uporabila jedkanico, v dru-
gem pa visoko jedkanico, s či-
mer je dobila negative oz. na-
sprotne osvetlitve, hkrati pa je 
izpostavila le določene detaj-
le in iz njih sestavila povsem 
nove kompozicije,« nadaljuje 
kustosinja. S tem je umetnica 
prestopila v notranji, čustve-
ni svet posameznika oz. razi-
skovala odnos človeka same-
ga s sabo pa tudi omejenost 
oz. odsotnost gibanja. V zad-
njem ciklu pa je šla z risbami 
še globlje, 'do kosti', zato ga 
je poimenovala Kostenje. »Fa-
scinirajo jo kosti, ki so hkrati 
trdne in krhke. Znotraj ima-
ginarnih kosti, mišic in skle-
pov dodaja svoje zgodbe in 
fantazijske svetove,« nadalju-
je Simončičeva. Mohorovićeva 

sicer ohranja tehniko globoke-
ga tiska, zlasti jedkanico, kar je 
zahtevno in 'mukotrpno' delo. 
V Jakčevi galeriji se predstavlja 
prvič. »To je lepa priložnost, da 

se predstavim v tako rekoč do-
mačem okolju, pa še v galeri-
ji takšnega ranga, kot je kosta-
njeviška,« je dejala.

V kostanjeviški galeriji bodo 
postopoma zapolnili tudi os-
tala razstavišča. Že jutri, 29. 
maja, v novih razstavnih pro-
storih odpirajo gostujočo 
razstavo murskosoboške ga-
lerije »Osamljenosti«, na ka-
teri bo na ogled pregled prek-
murske umetnosti, ki se dotika 
naslovne teme. V lapidariju na-
črtujejo razstavo italijanskega 
umetnika Armanda Marocca, 
v nekdanji samostanski  cerkvi 
pa razstavo bosanskoherce-
govskega umetnika Sloboda-
na Vidovića. V načrtu je tudi 
nova postavitev v Grafičnem 
kabinetu Bogdana Borčića.

 P. Pavlovič

Zaradi nazadnje navedenega 
je Rajko Čuber odkrito in up-
ravičeno nejevoljen, saj posa-
mezniki, med njimi se znajde-
jo tudi takšni, kot pravi, ki se 
sicer v svojih očeh vidijo za sila 
kulturne, med njegove objave 
vsiljujejo svoje, ki nimajo prav 
nič skupnega z umetnostjo, ali 
pa njegove objave slik in foto-
grafij smetijo z neumestnimi 
in negativnimi komentarji, ki 
so vse prej kot dostojni člove-
ka: »Tudi s političnimi konota-
cijami ali skrajnimi političnimi 
stališči, ki so zame popolnoma 
nesprejemljivi, saj se sam ni-
sem nikoli politično opredelje-
val na leve in desne ali se kako 
drugače angažiral. Na podlagi 
tovrstnih objav se res že bo-
jim, da nas zapušča kolektiv-
na inteligenca.« Ne le, da mu 
z objavami in komentarji ru-
šijo estetsko podobo in spo-
ročilnost njegovih objav, ki so 
ljubiteljem umetnosti v času, 
ko je onemogočen dostop do 
razstavišč in drugih kultur-
nih ustanov, še toliko bolj dra-
gocene, nad neumestnimi ob-
javami so osupli tudi njegovi 
številni sledilci, umetniki in 

Korona Čubru zamaknila razstavi
SEVNICA – Akademski slikar in fotograf Rajko Čuber je v času epidemije z objavami slikarskih in fotograf-
skih del na svojem Facebook profilu bogatil in razveseljeval številne ljubitelje umetnosti doma in po svetu. 
Žal se med sledilci pojavljajo tudi posamezniki, ki jim je primoran onemogočiti dostop.

prijatelji iz Italije, Kitajske, Ja-
ponske, Indije, Nemčije in dru-
gih držav. »Osebno sicer za-
radi izbruha epidemije nisem 
občutil nobene posebne stiske 
ali da bi se moje življenje spre-
menilo, tako kot vedno ob sed-
mih zjutraj odidem v svoj atelje 
in ga praviloma zapustim šele 
v večernih urah. Seveda med 
ustvarjanjem v ateljeju ali dru-

gimi navezu-
jočimi opravi-
li spremljam 
tudi medije in 
novice o tem, 
ali je dejansko 
na pohodu no-
vodobna tre-
tja kuga, ko se 
spustim tudi 
v ta mikros-
vet bacilov, vi-
rusov in ko-
ronic, ki so ne 
nazadnje pri-
kazane prav 
lepe  in se iz-
kažejo tudi za 
abstrahiranje 
dobra tema,« 
pravi Bresta-
ničan, ki že ne-

kaj let živi in ustvarja v starotr-
škem predelu Sevnice, kjer ima 
ob ateljeju urejeno tudi galeri-
jo, ki je resda zaprta za javnost, 
a tej po predhodnem dogovoru 
tudi odpre vrata.

Na svojem profilu je Čuber lju-
biteljem umetnosti v zadnjih 
mesecih ponudil na ogled več-
je število slikarskih platen iz 

svojega obsežnega ustvarjal-
nega opusa, med drugim slike, 
ki so bile izobešene na razsta-
vi Ora et labora v letu 2016 na 
rajhenburškem gradu, 15 x 3 
m velik print njegove slike, ki 
je vse do minulega leta krasil 
brežiški vodovodni stolp, idr. V 
manjšem delu je sicer na tovr-
sten način objav na ogled po-
nudil tudi nekaj svojih novej-
ših del, a ta načeloma ne želi 
objavljati, saj so dela rezervi-
rana za razstavne postavitve. 
Epidemija mu je odpihnila že 
dve v tem času načrtovani sli-
karski razstavi, ki bosta presta-
vljeni v prihodnje mesece, in si-
cer razstavo v Pilonovi galeriji 
v Ajdovščini in v BVgaleriji v 
avstrijskem Celovcu. O opusu 
umetniških fotografij Rajka 
Čubra in možnostih njihovih 
prikazovanj in razstavljanj na 
takšen ali drugačen način pa na 
tem mestu niti ne gre izgublja-
ti besed, saj je njihova količi-
na domala nepredstavljiva, saj 
fond fotografij, ki jih hrani na 
zunanjih računalniških diskih, 
zaseda kar šest tera (bilijonov) 
enot. 
 Bojana Mavsar

Rajku Čubru ljuba umetniška portretna 
fotografija iz njegovega osebnega arhiva, ki 
jo je ustvaril Vlado Bucalo

SEVNICA – Letošnji jubilejni 
likovni shod Grad Sevnica 
2020 v organizaciji JSKD OI 
Sevnica se bo v mesecu juni-
ju odvijal v nekoliko drugač-
ni obliki, in sicer v domačem 
okolju ustvarjalk in ustvar-
jalcev.

»Zaradi aktualne situacije v 
zvezi z novim koronavirusom 
bo likovno, kiparsko in foto-
grafsko ustvarjanje potekalo 
v okolju doma vseh tistih, ki 
bodo želeli sodelovati na na-
šem jubilejnem likovnem sho-

du, ki se je običajno odvijal v 
mesecu juniju na sevniškem 
gradu,« pojasnjuje koordina-
torica in vodja JSKD OI Sevni-
ca Katja Pibernik. »Likovni 
shod je namenjen ustvarjal-
cem od 15. leta dalje. Kotiza-
cije ni, temi sta ’Navdih v sen-
ci korone’ in ’Oblaki nad mojo 
streho’, a kdor želi, lahko iz-
bere tudi temo po lastni izbi-
ri. Kdor se bo prijavil, bo na 
ustvarjalni dan, 13. junija, pos-
lal tri fotografije svojega dela, 
ki jih bomo objavili na naši 
spletni strani in družbenem 

omrežju. Rok prijave je sre-
da, 3. junij,« pojasnjuje potek 
dela Pibernikova in dodaja, da 
bodo avtorji svoja dela dosta-
vili v pisarno JSKD OI Sevnica 
v času od 7. do 11. septembra 
2020. Med prispelimi deli bo 
komisija izbrala: prvaka leta, 
prvaka med mladimi do 27 let 
in še tri likovna dela za stalno 

Jubilejni sevniški likovni shod v drugačni obliki

Je že res, da je maj poseben mesec. S posebnimi prazniki, na ka-
tere naj ne bi nikoli pozabili. Za in zaradi našega nekega skupne-
ga boljšega preživetja. Presušeno zemljo so dodobra namočili 
Pankracij, Servacij, Bonifacij in Zofka. Ti so še vedno pregovorno 
najbolj dosledni, četudi je maj, ko naj bi bilo vse skupaj v okvirjih 
lepega, dobrega, ko naj bi vonjali majske ljubezni, ki bi jih iska-
li med grmičevjem dišečega jasmina, drevesi bezga, španske-
ga bezga in kar je še takega, ki kot zdravilo napolni vsa čutila. 

Kar je neka precej kratka razmišljujoča davna izkušnja, preple-
tena s sedanjostjo, ko sem na internem oddelku II brežiške bol-
nišnice skozi okna opazovala dobro znano okolico okoli gim-
nazijskega poslopja, knjižnice in bivšega prosvetnega doma. In 
sedanje stanje v prebogatih mladostnih spominih pretopila v 
prebujeno preteklost, ki se je pravzaprav pričela prebujati na 
intenzivni, ko mi vstavljene cevke niso dovoljevale telovadnih 
podvigov, jaz pa sem smela krožiti le z možgani.

S tem kroženjem sem priklicala vse davne spomine, ko sta se tu 
zdravila moja ljubljena starša. Vse dnevne, tudi trikratne obiske, 
kot bi jih imela na dlani. Kako pomirjena sem odhajala od njiju, 
kadar mi je zdravstveno osebje veselo sporočilo, da se je kate-
remu od njiju stanje izboljšalo. Seveda se nista istočasno zdra-
vila. Še bolj pomirjena sem bila, ko sem ju pospremila domov. 
Ampak življenje teče, bolezni ubirajo svoja pota, vidiš, kar hočeš 
videti, in ne vidiš, zavestno ne zmoreš videti, kar je očitno, dru-
gim jasno, tebi tema. Če preskočim to jasno temo, sem na hod-
niku oddelka jokala in izjokala reke solza. Pomirjena le toliko, 
da sta bila vendar v dobri oskrbi.

In pride dan z nočjo, ko sem pristala prav tu, na nekoč njunem 
mestu. Ko si pravzaprav v bistvu zdravstvenega poklica (ne v 
srži, ta je še kaj drugega), in ne bom govorila o hierarhiji. Tu 
sem z radostjo srečala zdravnika, ki je bil stažist za časa mami-
činega zdravljenja, in sestro, ki je znala biti poleg profesional-
nosti človek ob očkovi bolezni. Sicer pa sem se s človečnostjo, po-
leg strokovnosti, na omenjenem oddelku dodobra spoznala. To 
je delo štiriindvajset ur, čeravno v turnusih. Od merjenja tem-
peratur, nameščanja raznih aplikacij, injekcij, razdelitve pred-
pisanih zdravil, vseskozi spremljanja, če vse poteka, kot mora, 
nameščanja postelj, preoblačenja in umivanja pacientov, razde-
ljevanja hrane in pospravljanja po jedi, tolažilnih in pojasnjeval-
nih trenutkov ne manjka, kot ne medsebojnega usklajevanja. To 
so »deklice za vse«, tudi moški, ki si zaslužijo vsak dinar, če si ga 
kdo, si ga oni. Z mislimi na zaupane paciente odhajajo domov.

To je moj pogled, moje doživetje, ne le eno, kot sem že opisala, 
moja izkušnja. Pozitivna. In imela sem srečo.

Ko sem si zadnji dan z okna pasla oči po bolnišnični okolici, so 
sestre hitele domov. Brez uniform, ena z dolgim črnim repkom, 
v črni majici, v plesiranem rumenem krilu; druga z rahlo valo-
vitimi kostanjevimi lasmi do ušes, mislim, da v beli majici, kav-
bojkah, ki so se ji lepo prilegale, obe obute v bele superge, dru-
ge lično spet po svoje, s čopki, povezanimi z ruticami, in uhani … 
Urejenost je radost tudi pacientom.

In še to: v tem času sem slišala kar nekaj narečij, ki so sol jezika, 
kar je bila dodana vrednost bolnišničnega bivanja.

Izkušnja.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

»Prestopanja« Tine Mohorović

Kristina T. Simončič in Tina Mohorović

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so letošnjo razstavno sezono, za-
radi epidemije zamaknjeno za dva meseca, pričeli z razstavo mlade novomeške umetnice Tine Mohorović 
»Prestopanja« v Lamutovem likovnem salonu. Na ogled je od 19. maja do 21. junija.

sevniško likovno zbirko. Od-
prtje razstave izbranih del bo 
v mesecu novembru v Mosco-
novi galeriji na gradu Sevnica. 
Vzporedno bo v Stari galeriji 
potekalo odprtje razstave lan-
ske prvakinje shoda Nevenke 
Flajs. »Razmišljali smo, kako 
kljub aktualnim razmeram 
udejaniti naše tradicional-
no likovno srečanje, in izbrali 
smo najboljšo možnost,« pra-
vi koordinatorica, ki se veseli 
novih umetniških del. 

 S. R./vir: JSKD OI Sevnica

Lanskoletna mlada prvaki-
nja likovnega shoda Nina 
Gole pri ustvarjanju likovne-
ga dela (foto: arhiv JSKD OI 
Sevnica).

www.PosavskiObzornik.si
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Uživa v vsakem kilometru 
na kolesu

Za Zupija to ni bila prva tovr-
stna 'ultra' preizkušnja, saj je 
lani prevozil traso 4CC (4 Cor-
ners of Croatiaex HardCro), 

dolgo kar 1450 km in s 15.000 
metri 'višincev'. V močni med-
narodni konkurenci jo je s ča-
som manj kot 72 ur prevozil 
celo najhitreje in se vpisal na 
'kolesarski zemljevid' širšega, 

ne le slovenskega prostora. Si-
cer pa gre za enega najbolj zav-
zetih rekreativnih kolesarjev v 
Posavju z največ prevoženimi 
kilometri. Lani jih je denimo 
prevozil kar 28 tisoč (letos se 
približuje že številki 10 tisoč), 

s čimer je primerljiv celo s tek-
movalnimi kolesarji. Zanimivo 
pri tem je, da je začel kolesari-
ti šele pred slabimi petimi leti 
oz. poleti 2015, od takrat pa 
je prekolesaril že več kot 100 

tisoč kilometrov. »Prej nisem 
bil nikoli športno aktiven. Ne-
kaj se je v meni 'premaknilo', 
še sam tega ne razumem naj-
bolje,« pravi o svojih kolesar-
skih dosežkih. In doda: »Naj-
bolj pomembno pa je, da pri 
tem ni bilo kilometra, v kate-
rem ne bi užival, nič ni bilo pri-
siljenega, vse je spontano in z 
užitkom.« Na kolesu je v času 
kolesarske sezone praktično 
vsak dan, razen kakšnega dne 
za regeneracijo. Na vprašanje, 
kako najde čas za to, odgovo-
ri, da je vse stvar (samo)orga-
nizacije, a se zaveda, da mu to 
omogoča tudi narava njegove-
ga dela, pri katerem ni vezan 
na osemurni delovnik na eni 
lokaciji. »Kolesarjenje je aktiv-
nost tako za dušo kot za telo, 
na kolesu se utrudiš telesno 
in spočiješ duševno. Zagoto-
vo to s sabo prinese ogromno 
dobrih stvari, od življenjskega 
sloga, prehrane, telesnega po-
čutja, ne nazadnje pa tudi kro-
ga ljudi, s katerimi se družiš. 
V tem krogu ni veliko prosto-
ra za obrekovanje in negativi-
zem ter podobne stvari, ki so v 
'običajnem' življenju na žalost 
prepogoste,« zaključuje kole-
sarski navdušenec. 

 Peter Pavlovič, 
 foto: osebni arhiv D. Z.

Dami Zupi si je zelo želel, da 
bi enkrat prevozil traso Dirke 
okoli Slovenije (DOS), ki je po-
tekala vrsto let, lani pa ni bila 
organizirana, prav tako – za-
radi vsem znanih okoliščin – 
ne letos. »Ker so bile državne 
meje v času epidemije zaprte, 
sem razmišljal, kaj delati na 
kolesarskem področju. Do 30. 
aprila so bile zaprte tudi ob-
činske meje in tega dne zve-
čer sem prišel na idejo, da bi 
letos vseeno odpeljal to traso. 
Razmišljal sem, da bi k sode-
lovanju povabil še nekoga, ki 
ima z njo več izkušenj, in sem 
se spomnil na prijatelja Aloj-
za Poglavca. Poslal sem mu 
sporočilo s predlogom in v 15 
minutah mi je potrdil, da gre 
zraven,« pojasnjuje nastanek 
ideje 43letni Krčan, po rodu 
sicer iz Radeč. Od ideje do štar-
ta je bilo le dober teden dni 
časa, v katerem je bilo treba 
organizirati vso potrebno lo-
gistiko, ob tem pa se je Zupi 
odločil še, da projektu doda 
plemenit namen, »da ne bo 
to zgolj še ena kolesarska vo-
žnja«. S Poglavcem sta se po-
vezala z Lions klubom Trebnje 
in Centrom za socialno delo ter 
našla družino, zelo potrebno 
pomoči, ki sta ji namenila pro-
stovoljne prispevke, zbrane v 
posebni škatli v času vožnje.

S kolesom okoli Slovenije v enem 'šusu' 

Na pot sta se podala v petek, 
8. maja, dopoldne iz Novega 
mesta, kjer sta jo 54 ur in pol 
kasneje oz. v nedeljo, 10. maja, 
popoldne tudi zaključila. V tem 
času sta v 'neto' času dobrih 
45 ur prekolesarila 1.225 km 
s 14.640 višinskimi metri, kar 
vsekakor ni 'mačji kašelj'. Za 
vso potrebno podporo je skr-
bela spremljevalna ekipa v 
kombiju v sestavi Matej Brulc, 
Žiga Anžlovar, Miran Goleš, 
Andrej Matič, Boris Praznik, 
Borut Dvornik in Aljaž Brat-
kovič. Imela sta dva postanka 
za prehrano in enega za dob-
ro uro spanja, več, kot je bilo 
načrtovanih, pa je bilo postan-
kov na trasi, saj so ju marsikje 
pričakali kolesarski navdušen-

ci, ki sta jim namenila po nekaj 
minut pogovora. »Tako sva za 
predvideno časovnico zaostala 
za dve uri, ampak saj to ni bila 
tekma, pač pa kolesarska vo-
žnja s plemenitim namenom,« 
pojasnjuje Zupi. Namen vožnje 
je bil tudi znova prebuditi ko-
lesarsko javnost, zato sta poz-
vala kolesarje, da se jima lah-
ko kjerkoli pridružijo, tako da 
sta skoraj celotno pot imela 
družbo, razen prvo noč, ki je 
bila zelo hladna in sta na Go-
dovič prišla povsem premraže-
na. Izpostavlja še zelo prisrčen 
sprejem v Prekmurju oz. v Do-
brovniku, kjer sta ju pričaka-
la župan Marjan Kardinar in 
tamkajšnji kolesarski prijatelji.

KRŠKO – Krški rekreativni (ultra)kolesar Dami Zupi (javnosti se predstavlja zgolj s tem imenom) je skupaj s kolegom iz Trebnjega Alojzem Poglavcem od 8. do 10. 
maja v 'bruto' času 54 ur in pol prekolesaril traso nekdanje Dirke okoli Slovenije, dolgo dobrih 1200 km. Projekt enega najbolj zavzetih kolesarskih navdušencev 
v Posavju je imel tudi dobrodelno noto, saj sta na poti zbirala prispevke za družino v stiski.

DOS 2020 v številkah
Prevožena razdalja: 1225 km, višinska razlika: 14.640 m, naj-
višja točka: prelaz Vršič 1.611 m n.m.v., čas od štarta do cilja: 
54 ur 28 min (upoštevajoč postanke za navijače in prehrano), 
zgolj kolesarjenje: 45 ur 6 min, povprečna hitrost: 27,2 km/h, 
najvišja hitrost: 79,9 km/h.

Alojz Poglavc in Dami Zupi pred štartom vožnje v Novem mestu

KRŠKO – Zaradi situacije, povezane z epidemijo, je letošnja 
prireditev Sprejem športnikov pri županu odpovedana, 
so sporočili iz Športne zveze Krško. V sodelovanju špor-
tnih društev, trenerjev, ŠZ Krško ter Komisije za šport so 
na Občini Krško kljub temu pripravili seznam športnic in 
športnikov z najbolj odmevnimi rezultati v minuli sezoni. 

Na njem so: v svetovnem razredu triatlonec Jaroslav Kova-
čič, član JK Tri Teama; v perspektivnem razredu šahistka Pia 
Marie Ružič, članica Šahovskega kluba Triglav Krško, ter no-
gometaši Domen Žur, Mak Španring in Andraž Lipec, člani 
Nogometnega kluba Krško; v državnem razredu paraplavalci 
Maj Režman, Ivan Lesnika, Rok Slapšak in Larisa Žibert, 
člani Športnega društva Plavalček, speedwayista Matic Ivačič 
in Denis Štojs, člana AMD Krško, parastrelec Damjan Pavlin, 
član Strelskega društva Leskovec, triatlonka Nina Mandl, čla-
nica Multisport kluba, plavalci Tim Bizjak, Matic Močnik in 
Jan Kozole, člani Plavalnega kluba Celulozar Krško, ter atleti-
nja Tinkara Zalokar; v mladinskem razredu kajakaši Matija 
Preskar, Simon Škof Ojeda in Taj Kevin Bizjak, člani Kajak 
kanu kluba Krško, šahisti Larisa Kuhar, Ana Urbanč, Tina Ur-
banč, Matej Požun in Aleksander Bajc, člani Šahovskega klu-
ba Triglav Krško, nogometaši Maks Gantar, Rok Gorenc, Fi-
lip Sivonjić, Timotej Rešetič, Gaber Vizlar in Anže Perpar, 
člani Nogometnega kluba Krško, speedwayist Jernej Hriber-
šek, član AMD Krško, judoist Žiga Prah, član Judo kluba Kr-
ško, in rokometaš Urban Levičar, član RK TKI Hrastnik. Špor-
tniki, ki zadovoljujejo kriterije Komisije za šport Občine Krško 
na področju športa invalidov, so še Miha Pavlič, Maja Bartolj 
in Ajda Brilej, člani Športnega društva Plavalček; športniki, 
ki zadovoljujejo kriterije Komisije za šport Občine Krško, pa 
člani rafting ekipe Kajak kanu kluba Krško Simon Škof Ojeda, 
Tim Kovačič, Jaka Kovačič, Tilen Zorko, Tomaž Travnikar, 
Matija Preskar in Taj Kevin Bizjak, Alen Jular, član Plavalne-
ga kluba Celulozar Krško, Zdravko Bregar, član Ribiške dru-
žine BrestanicaKrško, Žana Colarič, članica Plesnega kluba 
Lukec, ter članice hip hop skupine PK Lukec Eva Krošelj, Gab-
riela Sirovica, Ana Škoberne, Nina Škoberne, Maja Koretič 
Urbanč in Kaja Popelar; športnika, ki zadovoljujeta posebne 
kriterije Komisije za šport Občine Krško, pa sta Tomislav Ha-
ring in Samo Gajšak, člana Radiokluba Krško.
 P. P./vir: ŠZ Krško

Sprejema športnikov letos ne bo

Že nekaj let obstajajo različne 
športne platforme, ki omogo-
čajo športnikom povezavo v 
virtualni svet treninga in tek-
movanj. Daleč najbolj napredni 
na tem področju so kolesarji 
in triatlonci, ker je oprema za 
vsakdanjega uporabnika lahko 
dostopna in standardizirana. 
»Vse, kar potrebuješ, je sobno 
kolo in merilec moči, ki ti op-
ravljeno delo pretvori v virtual-
no gibanje. Za vse skupaj je tre-
ba le še najti način, kako poslati 
signal v medmrežje in praktič-
no smo že pripravljeni za vstop 
v igro. Pri teku je podobno, le 
da sobno kolo zamenja tekal-
na steza,« pravi Jaroslav Ko-
vačič. Sam uporablja igralno 
platformo Zwift, ki združu-
je osem virtualnih svetov, na 
katerih potekajo tekmovanja, 
skupne vožnje, treningi ali pa 
samo prosta vožnja. »Seveda ti 
boljša oprema nudi boljšo iz-
kušnjo in lahko občutiš klance, 
spuste in vrsto ceste. Vsak del 
proge je zasnovan tako, da iz 
kolesarja ali tekača izzove do-
ločeno motorično sposobnost 
(moč in hitrost sta pomembna 
za šprinte, vzdržljivost in teža 
za klance, hitrostna vzdržlji-
vost pa za kratke strme klan-
ce) in s tem vzpodbuja speci-

alizacijo kot v realnem svetu 
(sprinter, hribolazec, univer-
zalen),« pojasnjuje 'ironman'.

Na podlagi povpraševanja 
športnikov so se že pred ne-
kaj leti pojavile razne lige, kjer 
tekmovalci na določen dan in 
uro tekmujejo med seboj vsak 
v svojem 'pain caveu', kakor 
po novem uradno imenuje-
jo trenažne sobe. Časovni pas 
ni ovira in omogoča tekmova-
nje v vsakem hipu na katerem 
koli koncu sveta. »Kjer poteka-
jo tekmovanja, se kmalu poja-
vijo tudi gledalci in sponzorji, 
ki povzročijo profesionalizaci-
jo in neposredne prenose pre-

ko Youtube kanala. Virtual-
no kolesarjenje je bilo v času 
koronavirusa edino tekmova-
nje, ki so ga v živo prenašali 
na Eurosportu,« poudarja Ko-
vačič. Kot triatlonec je vklju-
čen v Z Pro Tri serijo tekmo-
vanj, ki potekajo ob sredah 
ob 16:50. Tekmovanja trajajo 
dobre pol ure, gre pa za izje-
mno intenzivne napore, ki zah-
tevajo tako odlično fizično kot 
tudi psihično pripravo. »Vrsta 
napora je popolnoma drugač-
na kot pri mojem realnem tek-
movanju, kjer tekmovanja traja 
tudi osem ur. Potrebna je prila-
goditev trenažnega procesa in 
tudi adaptacija mišic na viso-

ko intenzivne napore. Napre-
dujem iz tedna v teden in se-
daj se že lahko spogledujem z 
naskokom na zmagovalni oder 
(na zadnjih dveh tekmah sem 
zasedel 7. in 9. mesto). Ob če-
trtkih zvečer tekmujemo na 
ekipnem kronometru za itali-
jansko ekipo PPR TEAM, kjer 
se med 600 ekipami uvrščamo 
na rob deseterice. Ko zapolni-
mo vseh osem mest v ekipi, pa 
mislim, da imamo najmočnejšo 
ekipo na svetu, sestavljeno pre-
težno iz slovenskih fantov. Po-
leg mene v njej tekmuje še Kr-
čan Egon Ivanjšek,« opisuje t. 
i. etekmovanja. 

Takšna tekmovanja športni-
kom predstavljajo popestri-
tev realnosti brez tekmovanj, 
resen razmislek o umestitvi 
takšnega tipa tekmovanja na 
olimpijske igre v Parizu 2024 
pa je vseeno še malce iluzoren, 
predvsem zato, ker tekmoval-
ci ne uporabljajo enake opre-
me in nimajo točno določenih 
protokolov za tehtanje. V sve-
tu triatlona dobro uveljavljeni 
Krčan meni, da tovrstna tek-
movanja ne sodijo v olimpijski 
program, oz. je prepričan, da je 
dovolj tekmovanj v pristni ob-
liki športa.  Peter Pavlovič

Triatlonci tekmujejo virtualno
KRŠKO – Covid-19 je in bo v življenja športnikov prinesel mnogo omejitev in sprememb, zlasti ukrepi dru-
žabnega razmika bodo še kar nekaj časa narekovali različice športnih tekmovanj. Človeška iznajdljivost je 
našla način, kako tekmovati tudi iz domačega 'kevdra', npr. v kolesarstvu in triatlonu, kjer se jih udeležuje 
triatlonec lanskega leta v Sloveniji, Krčan Jaroslav Kovačič.

Jaroslav Kovačič v svojem 'pain caveu'
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Toplotna črpalka & sončna elektrarna

Zagotovite svojemu domu 
zmagovalno kombinacijo.

*Akcija je veljavna do 22. 6. 2020 oziroma 
do razprodaje zalog.

Ko se pogovarjamo o ogrevanju doma, so 
toplotne črpalke prva izbira kupcev. Vse 
pogosteje pa se poleg toplotne črpalke dodatno 
odločijo tudi za sončno elektrarno, s katero 
sklenejo energetski krog samooskrbe in 
postanejo popolnoma neodvisne od dogajanja 
na trgu.

Trendi kažejo, da je prihodnost prej omenjenih 
sistemov zelo svetla, k čemur v veliki meri 
pripomore tudi Eko sklad z nepovratnimi 
finančnimi sredstvi in ugodnimi krediti. Tudi 
to je verjetno eden izmed razlogov, da ste 
kupci takšno kombinacijo – toplotna črpalka 
+ sončna elektrarna, spoznali kot zmagovalno. 
“V podjetju Termo Shop d.o.o. smo sklenili, 
glede na neverjeten odziv, ki ga je bila deležna 
naša ideja, da akcijo zmagovalna kombinacija 
podaljšamo do sredine meseca junija. Tako 
bo lahko še več ljudi uživalo v prednostih 
omenjenih ogrevalnih sistemov in spoznalo 
zakaj je ta kombinacija zares zmagovalna,” 
pojasnjuje Danijel Vuk, sodelavec sekcije CER 
in pomočnik generalnega direktorja Termo 
Shop, d. o. o.

Trajnostna samooskrba
Predstavljajte si naslednji scenarij - življenje, 
kjer investicijo odplačujete s prihranki. Takšen 
scenarij je mogoč, ko se odločite za energetsko 
samooskrbo in neodvisnost z zmagovalno, 
paketno kombinacijo, ki vključuje toplotno 
črpalko in sončno elektrarno. V podjetju Termo 
Shop d.o.o. podaljšujejo akcijsko ponudbo, kjer 
vse potrebno za takšen scenarij, prejmete 
po enkratni, akcijski ceni. Prav tako za prvih 
50 kupcev dodajajo še dodatne ugodnosti v 
višini do 1.590 €! Kupci lahko izbirate med 
električnim kolesom, električno polnilnico, 
klimatsko napravo ali dodatnim popustom 
(1.000 €). Dodatno ugodnost stranka izbere 
sama, in sicer tako, da na njihovi spletni strani 
izpolni vprašalnik, ki je pogoj upravičenosti do 
akcijskih popustov in ugodnosti.

Več informacij o akcijski ponudbi preverite na 
www.termoshop.si ali pokličite na 080 88 33.

SINCE 1992

NORE AKCIJE
+

UGODNOSTI DO 1.590 €
ZA PRVIH 50 KUPCEV!*

Predsednik BK Pišece Tadej 
Škof nam je povedal, da so v 
času epidemije delali po prav 
posebnih oz. drugačnih me-
todah. »Uvedli smo samostoj-
ne treninge preko spleta ter s 
tem obdržali otroke v stiku in 
aktivne, medtem ko smo sta-
rejšim članom in rekreativcem 
poudarjali, naj ostanejo aktiv-
ni. Ko se je stanje začelo izbolj-
ševati, smo bili aktivni tudi na 
zunanjih zasebnih igriščih,« je 
pojasnil. Potem ko je vlada raz-
glasila veselo novico, da lahko 
registrirani igralci badmintona 
vadijo po posebnih pogojih, so 
to tudi začeli izvajati. Škof sicer 
pravi, da v brežiški občini žal 
ni privatnih športnih dvoran, 
ki niso vezane na šole, zato so 
morali s člansko ekipo BK Pi-
šece odpotovati na trening v 
športni center. »Trening v praz-
ni dvorani, brez garderobe in 
možnosti uporabe stranišč je 
bil za naše člane prav poseben, 
kar malo zastrašujoč,« je dejal. 
S čisto pravimi treningi, kot 
so jih poznali pred epidemijo, 
so začeli s tem ponedeljkom, 
naprej seveda s posebnimi 
priporočili. Kor razlaga, bodo 
treninge priredili v manjših 
skupinah po štiri, kar po nje-
govem pomeni, da se jim bodo 
povečali stroški najema dvora-

Trening je bil zastrašujoč
PIŠECE, BREŽICE – Krizo zaradi epidemije koronavirusa čutijo tudi v badmintonu. Ta šport je bil sicer eden 
prvih, ki jim je vlada sredi aprila ponovno prižgala zeleno luč za izvajanje aktivnosti, ker pri badmintonu 
ne prihaja do kontakta med športniki in se ga lahko izvaja na varni razdalji. Povprašali smo pišeški in bre-
žiški badminton klub, kako so se njuni člani v tem času znašli in kakšne načrte imajo zdaj.

ne in s tem tudi stroški plači-
la trenerjev. »Mogoče je sreča, 
ker imamo v Pišecah dvora-
no, ki jo pretežno uporablja-
mo samo člani BK Pišece, tako 
da si bomo lahko vadbo uredi-
li po svoje. Želja vseh vadečih 
je predvsem ta, da do konca 
sezone ostanejo aktivni, brez 
poškodb in se karseda dob-
ro pripravijo za naslednjo se-
zono, ki se začne septembra,« 
je pojasnil. Kot je še navedel, 
Badmintonska zveza Slovenije 
ni prekinila 2. slovenske bad-
mintonske lige, v kateri tek-
mujejo in kar jim daje dodaten 
motiv za treninge, saj se resno 
borijo za vstop v 1. slovensko 
ligo. Letošnjo sezono bi zazna-

moval tudi finalni turnir ADA 
badminton lige, največjo bad-
mintonsko enodnevno priredi-
tev v Sloveniji, ki bi ga pišeški 
klub moral gostiti 23. maja v 
Brežicah. »Ker trenutno stanje 
ne dovoljuje takšnih turnirjev 
in ne vemo, do kdaj bo to sta-
nje trajalo, smo si v upravi lige 
zastavili cilj, da bi rezervni ter-
min postavili na soboto, 4. juli-
ja. Kot glavni organizator lahko 
povemo le to, da se pripravlja-
mo, kot da bomo turnir izpelja-
li,« še pravi Škof, ki je tudi di-
rektor ADA badminton lige.

Pozanimali smo se tudi, kakšno 
je stanje v BK Brežice. Kot nam 
je sporočil Aljoša Rovan, za-

enkrat s treningi še niso zače-
li, ker iščejo prostor za vadbo. 
Telovadnica ETrŠ Brežice, kjer 
so večinoma vadili, je, kot pra-
vi, spremenjena v učilnico in 
tam do septembra ne bo nič. 
Telovadnica v OŠ Cerklje ob 
Krki zaenkrat še ni odprta in 
jih bodo obvestili, ko bo. »Upa-
mo, da se naši tekmovalci med 
karanteno niso preveč zredili 
in da jim kolikor toliko uspe-
va vzdrževati telesno priprav-
ljenost. Letošnja tekmovalna 
sezona je tako ali tako zaklju-
čena, upamo, da se bodo s kon-
cem poletja stvari normalizi-
rale in bomo lahko nadaljevali 
kot prej,« je povedal Rovan in 
se dotaknil še mednarodnega 
turnirja Victor Slovenia Future 
Series, katerega tretja izvedba 
je predvidena novembra v bre-
žiški športni dvorani. »Kar se 
tiče turnirja, sta zaenkrat naša 
želja in načrt, da ga tudi letos 
izpeljemo. Je pa seveda odpr-
tih še precej vprašanj, na ka-
tera nimamo odgovora niti na 
njih ne moremo vplivati, npr. 
kakšna bo epidemiološka si-
tuacija, kdaj in pod kakšnimi 
pogoji bo mednarodna bad-
mintonska zveza sprostila tek-
movanja, kako bo z letalskimi 
prevozi itd.«
 Rok Retelj

Člani BK Pišece so obdobje brez pravih treningov izkoristili 
tudi za čistilno akcijo (foto: BK Pišece).

VRBINA – 29. aprila je 28letni Sandi Golob iz Pleterij, sicer član 
brežiške ribiške družine in član kraparske lige RD BrestanicaKr-
ško, z nočnim ulovom orjaškega krapa na zajezenem predelu Save 
na območju Vrbine postal nov absolutni državni rekorder v ulovu 
krapa v mirnih in tekočih vodah. Zajetnega, 37,5 kg težkega krapa, 
kar je za okoli tri 3 kg več od doslej veljavnega rekordnega ulova 
krapa v Šmartinskem jezeru, je uspelo Sandiju ob pomoči ribiške-
ga kolega Andreja Kovačiča spraviti v mrežo in na suho šele po 
40 minutah napora in borbe z ribo velikanko. Krapa sta po teh-
tanju in dokumentiranju spustila nazaj v Savo, da bo ta potenci-
alno razveselil še kakšnega ribiča, sicer pa sta oba ribiška kole-
ga navedeno noč izboljšala osebne rekorde, saj je Sandi z brega 
iz vode potegnil še 20,5 kg težkega amurja, Andrej pa prav toliko 
težkega krapa. Seveda je bil Sandi s strani kraparjev deležen šte-
vilnih pohval in čestitk, med ribiči pa je rekorden ulov še dodat-
no spodbudil interes za lovljenje v akumulaciji Brežice, kjer ima 
ribji živež na voljo tako veliko naravne hrane kot tudi hrane, ki jo 
za vabo v reko zmečejo ribiči. B. M.

Golob ujel krapa velikana

Sandi Golob z rekordnim ulovom v naročju (foto: Andrej 
Kovačič)

SEVNICA – Lepi pomladni dnevi in sprostitev nekaterih 
ukrepov zaradi zajezitve širjenja koronavirusa vsakodnev-
no privabijo na teniška igrišča lepo število igralk in igralcev 
različnih starosti. Oživelo je tudi sevniško teniško igrišče, 
kjer nekateri trenirajo pod vodstvom prof. športne vzgo-
je Gregorja Ficka.

»Tenis v Posavju nikoli ni bil med vodilnimi športi, a vedno večje 
zanimanje in število otrok kaže, da lahko tenis tudi na območju 
Posavja in Dolenjske postane močnejša tradicija,« meni sogovor-
nik. Začetek njegove trenerske poti sega v leto 2000, ko je še kot 
dijak športnega oddelka gimnazije v Murski Soboti ter kot akti-
ven tekmovalec tenisa pričel delati z mlajšimi v Teniškem klubu 
Radenci. »Začutil sem, da me trenersko delo neizmerno veseli, za 
kar pripisujem največ zaslug svojemu pokojnemu dedku, ki me 
je kot bivši nogometni trener vodil od otroških let dalje skozi in-
dividualne treninge, mi vcepil pedagoški čut, trenerske metode 
in ljubezen do športa,« opiše začetke Gregor Ficko, ki je kasne-
je zaključil študij na ljubljanski fakulteti za šport in se ustalil v 
Posavju, kjer je del njegovih korenin. Ustanovil je teniško akade-
mijo in v njene programe je trenutno vključenih 60 predšolskih 
otrok, 90 igralcev od 6. do 14. leta, 30 igralcev nad 15 let in 50 od-
raslih, za katere skrbi deset strokovno usposobljenih trenerjev. 
»Model Teniške akademije Gospod Ficko je dinamičen in nam 
omogoča regijsko povezovanje ter zagotavlja večjo konkurenč-
nost. To pomeni, da smo prisotni v Sevnici, Brežicah, Trebnjem, 
Mokronogu in na Mirni, kjer zagotavljamo enakovreden teniški 
razvoj otrokom. Pri nas imamo izdelano razvojno pot za špor-
tnika ter njegovo družino vse od prvih korakov, pa do vpisa na 
študij kot tudi po tem obdobju,« pojasni namen in delovanje te-
niške šole, v kateri ima pomembno vlogo trenersko delo. Lete-
ga Gregor Ficko dojema kot celovito poslanstvo, kot nekaj, kjer 
je treba razumeti okolje športnika in njegova starša in ne samo 
športa samega. »Zato sem v preteklosti veliko sodeloval ter vo-
dil različne slovenske klube, v zadnjem času pa sem zelo aktiven 
kot predavatelj na teniških in športnih izobraževanjih in sem tudi 
mentor številnim športnikom ter trenerjem,« zaključi predsta-
vitev športne poti, v kateri vidi mnogo priložnosti tako za giba-
nje kot resna tekmovanja.  S. Radi, foto: TA Gospod Ficko

S tenisom povezuje regijo

Teniška akademija Gregorja Ficka je naletela na dober odziv.
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Izglasovali smo najljubšo slovensko evrovizijsko pe-
sem; Azalea z novo polko; Brežice nazaj na zemljevi-
du metala v Sloveniji. Tokrat preberite:

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je pred dvema mese-
cema sporočila, da odpoveduje Evrovizijo, nato pa razve-
selila oboževalce z njeno alternativno različico. Na TV Slo-
venija so ob tej priložnosti predstavili vseh 25 slovenskih 
evrovizijskih skladb. Po izboru glasov 30.000 ljudi se je na 
prvo mesto slovenskih pesmi za Evrovizijo uvrstila skladba 
Maje Keuc No One. Sledile so Sestre, Maaraya, na četrtem 
mestu pa naša Nuša Derenda s skladbo Energy. Slovenija 
je kot samostojna država na Pesmi Evrovizije prvič nasto-
pila leta 1993, najbolj pa smo se zmagi približali dvakrat, 
in sicer leta 1995 s pesmijo Darje Švajger Prisluhni mi in 
nato še leta 2001 z omenjeno Energy. Ne pozabimo, vodi-
telj Nejc Šmit je ob tem edinstvenem izboru napovedal, 
da se bo letošnja predstavnica Ana Soklič predstavila na 
Evroviziji 2021, vendar z drugo pesmijo.

Ansambel Azalea (foto: osebni arhiv), kjer igra tudi po-
savski glasbenik Gregor Sotošek, predstavlja novo sklad-
bo, polko, ki nosi naslov Srce ne ve za čas. »V prvem planu 
je namen (kot vsake) polke, da vas bodo ob njej zasrbele 
pete, da vam bo pospešila bitje srca in razprla usta. Vsee-
no pa se bo lahko z novo energično bombo poistovetil mar-

sikateri par. Saj vemo; biti dolgo skupaj, leta beže, gubice 
krasijo oči, pas smo malo preveč razpeli, včasih tudi dvom 
o tem, ali nas ima še vedno rad ... Vse to nam je znano. A 
če je vse prav, srce ne ve za čas, zato so vsi dvomi odveč. 
Naj povemo, da smo veseli in ponosni, da se je prvič vse-
ga tega dela z nami lotil naš nov harmonikar Matevž So-
dič – sedaj lahko presodite njegovo delo,« so ob predsta-
vitvi skladbe in novega člana, ki prihaja iz Brežic, zaupali 
javnosti. Omenimo, da je tik pred epidemijo ansambel po-
snel še videospot.

Od največjega metal dogodka v Posavju so minili že trije 
meseci, a žal smo v teh časih nanj kar malce pozabili. Go-
vorimo seveda o festivalu Metal vikend: Deri po Brešcah!, 
ki je potekal 28. in 29. februarja v MC Brežice. »Če bi ta fe-
stival želeli izvesti en teden kasneje, bi zaradi koronaviru-
sa odpadel. Za las smo ujeli svet pred to pandemijo, ko smo 
se lahko še brezskrbno družili na koncertih. Nastopi so se 
odvijali v dvorani Mladinskega centra, kar 15 izvajalcev se 
je odzvalo povabilu! Nastopile so slovenske metal skupi-
ne Inkubator Bukator, Ways of a Heretic, Purpen, Grob, 

Sober Assault, Marax, Zaria, Eruption, Noctiferia, Big 
Bad Wolf, Vulvathrone, Seventh Station (foto: Luka Ru-
dman), SkyEye, Armaroth in The Canyon Observer,« so 
nam zaupali organizatorji, MC Brežice in DŠB, medtem ko 
sta idejo zanj dobila Timotej Pavlin in Dmitri Alperovi-
ch. »Ta dogodek je nedvomno postavil Brežice nazaj na ze-
mljevid metala v Sloveniji. Deri! bi sčasoma znala postati 
stalna fraza metalcev v Sloveniji, ob njej pa se bodo spom-
nili na ta festival in naše mesto,« smo še izvedeli.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. in 2. nagrada:  dva kamado joe menija
3. in 4. nagrada:  dve kraft pivi po lastni izbiri

Nagrade v okviru Splavarjevega sobotnega pubbinga 
(od 18.00 do 22.00) 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 4. junija, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po epošti: 
nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S sodelo-
vanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so njego-
vi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni in se 
zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo 
(GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

SPLAVAR 
RAFTER'S GASTRO PUB INN, D.O.O.

CESTA PRVIH BORCEV 40A, 8250 BREŽICE 

Geslo 10/2020 številke:

DOSTAVA IN OSEBNI PREVZEM 
NAŠE KULINARIKE

Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta, Skat d.o.o., Ces-
ta 4. julija 22, Krško, prejmejo:

1. nagrada: mehiška plošča za dve osebi; 
 Alojz Kovačič, Senovo
2. nagrada: dve pici po izbiri; 
 Maša Gracar, Blanca
3. nagrada: tiramisu za dve osebi; 
 Tina Podbršček, Krško

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Zmagi Antorač, Kajuhova 1, 6210 Se-
žana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. NOVI SPOMINI  Al´ mene buli
 2. (1.) Ans. MLADI DOLENJCI  Ti imaš vse
 3. (2.) Ans. NAVEZA  Lunca sije
 4. (5.) Ans. GROM  Čast dragi materi
 5. (4.) Ans. VALOVI  Ljubica
 6. (7.) Ans. DOLENJSKI VESELJAKI  Barabe
 7. (6.) Ans. VIŽA  Čaše tri
 8. (9.) Ans. PLUS  Ni je čez harmoniko
 9. (10.) Ans. IGOR & ZLATI ZVOKI  Vse v življenju se obrne
 10. (.) Ans. SPEV  Zate bi dal

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Pomlad - Dar

Kupon št. 521
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, 30. 5. 2020, ob 20. uri

www.PosavskiObzornik.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Lidija Klešin Marinčič, 
Gorica – deklico,

• Larisa Petelinc, Piršenbreg 
– dečka,

• Špela Škorja, Čanje – 
deklico,

• Urška Budič, Brežice – 
dečka,

• Vesna Lokovšek, Senovo – 
dečka,

• Anja Planinc, Krško – 
deklico,

• Patricija Klemenčič, 
Mrtvice – deklico,

• Gentiana Jahdauti, Brežice 
– deklico,

• Petra Menič Zgonc, Vrhek 
– deklico,

• Martina Požgaj, Koritno – 
dečka,

rojstva • Eva Vodeb, Dolenja vas pri 
Artičah – deklico,

• Nina Jurečič, Hrastje pri 
Cerkljah – dečka,

• Sandra Konečnik, 
Podsreda – dečka,

• Aleksandra Radanovič 
Mislej, Ljubljana – dečka,

• Rahime Saramati, Krško – 
deklico.

ČESTITAMO!

Nihče ne ve, kako mati trpi, ko 
se ji otrok s posebnimi potre-
bami rodi. To se je žal zgodilo 
tudi moji hčerki Aniti in zetu 
Mateju. Devet mesecev priča-
kovanj, ljubezni, sreče, želja, 
upanja …, ko bi se težko pri-
čakovani otrok, po dveh spon-
tanih splavih, moral roditi živ 
in zdrav – šok. Mamico v srcu 
zaskeli, oko se orosi, ko nje-
na hčerkica se končno po ce-
lodnevnem mučenju rodi, a 
od nje slišati joka ni. Mami-
ci se svet podre. Vsa v solzah, 
izmučena in uboga komaj se 
zave, da njena hčerkica Alina 
pod nujno s helikopterjem v 
Ljubljano gre. Kako, zakaj se 
to zgodilo je. Odgovora ni, pra-
vice ni, le solze po licih polzi-
jo. Hujše bolečine ni, ko mati 
svojega ljubega otroka k sebi 

Zgodba o naši – 
moji borki, vnukinji Alini

ne dobi. Ne more ga k sebi sti-
sniti, si ga ogledati in poljubi-
ti. Helikopter končno odleti, 
mamica ostane v brežiški po-
rodnišnici, Alina pa se v Lju-
bljani kot levinja za svoje živ-
ljenje bori. 

Minute, ure, dnevi, meseci, 
leta tečejo. Naša ljuba Alina 
19. junija že 3. rojstni dan sla-
vi. Radi jo imamo neskončno 
vsi. Nešteto solz, terapij, po-
moči ji nudimo vsi. Veliko je 
tudi vas, dobrih ljudi, ki nam 
pomagate in želite, da naši lju-
bici Alini enkrat uspe, da na 
svoje noge postavi se. Ni dne-

va, ne noči, da ne bi v mislih z 
njo bili. Ne trpi samo Alina, z 
njo trpijo mamica, ati in cela 
družina. 

Dragi starši, ne jezite se na 
svoje zdrave otroke. Bodite 
hvaležni in srečni, ker ne ves-
te, kako starši in vsi domači 
trpijo, ko otroka s posebnimi 
potrebami dobijo, a mu kljub 
vsemu vso svojo iskreno ljube-
zen in nežnost podarijo. Verja-
mem, da ji bo z božjo pomoč-
jo nekega dne uspelo. Upajmo, 
kajti v upanju je življenje.
 
 Babica Anica Kodrič

Alina se je rodila brez znakov življenja in zato ob rojstvu utrpela 
pomanjkanje kisika, kar ji je pustilo posledice na vseh področjih. 
Trenutne diagnoze so: cerebralna paraliza V. stopnje, stanje po 
hudi obporodni HIE, hud globalni razvojni zaostanek, epilepsi-
ja, slabovidnost obeh očes, mikrocefalija, zaradi hude poškodbe 
možganov Alina posledično ne uspe samostojno zadržati glavice, 
ne sedi, se ne kotali in ne plazi, ima težave s hranjenjem … Nje-
na starša ji še naprej želita omogočiti čim več samoplačniških 
terapij, kot so hiperbarična kisikova komora, osteopatija, ma-
nualne terapije, ki so se izkazale za uspešne – Alina še vedno jé 
pasirano hrano skozi usta, se uspe občasno nasmehniti, za ne-
kaj trenutkov uspe dvigniti glavico od podlage, ne potrebuje do-
datnih pomirjeval, njen pogled je bolj ’živ’ in z določenimi glaso-
vi pokaže, ko je zadovoljna –, zato starša vse ljudi dobrega srca 
prosita za finančno pomoč. Za Alino je odprt račun pri Območ-
nem združenju Rdečega križa Brežice: OZRK Brežice, Trg Jože-
ta Toporišiča 2, 8250 Brežice, TRR NLB: SI56 0237 3001 0819 
504, namen: CHAR humanitarni prispevek za Alino, sklic: SI00 
76015. Alini lahko pomagate tudi z zbiranjem starega papirja, 
več informacij na 031 293 050.

Lep občutek rutine spanja 
in prehrane

25letno Petro Škvarč z Dole-
njih Skopic je novembra 2015 
v podeželsko mesto v velikos-
ti Krškega, oddaljeno pol ure 
stran od valižanske prestolni-
ce Cardiff, pripeljalo sodelova-
nje v projektu na njeni takra-
tni fakulteti. Ponudila se ji je 
možnost dokončanja izobraže-
vanja in tudi redne zaposlitve. 
Zaposlena je v hotelski recep-
ciji, njen partner Travis, sicer 
domačin, je kuhar. Za oba tre-
nutna situacija pomeni, da sta 
do nadaljnjega doma. »Oseb-
no mi je bil prvi teden najtežji, 
saj sem vajena dnevno hoditi 
na delo, in biti podvržen po-
polnem brezdelju z danes na 
jutri je bilo izjemno neprije-
tno. Sčasoma sem se privadila 
in kljub dolgčasu je lep obču-
tek rutine spanja in prehrane, 
ki v mojem in partnerjevem 
delu ni samoumevna,« priz-
nava Petra in nadaljuje, da je 
imela britanska vlada za razli-
ko od slovenske že na dan »za-
prtja« ekonomije pripravljene 
prve nujne ukrepe za finančno 
zaščito ljudi in podjetij. Oblju-
bili so, da bodo vsa zaprta pod-
jetja prejela določeno obliko fi-
nančne pomoči, zaposleni pa 
80 % povprečne plače. Za sa-

S pecivom je razveselila tudi policiste
LLANTWIT MAJOR – Petra Škvarč se je leta 2015 z Dolenjih Skopic preselila na Otok, točneje v Wales, kjer je dobila redno zaposlitev v hotelski recepciji. S partnerjem 
sta zdaj zaradi pandemije primorana biti doma in imata posledično veliko več prostega časa, ki ga izkoriščata tudi z dolgimi sprehodi v naravi in peko peciva.

mozaposlene so določili 80 % 
povprečnega mesečnega do-
hodka, ampak samo, če lahko 
dokažejo poslovanje zadnjih 
treh let. Po Petrinih besedah 
so bili ukrepi po celotni Veliki 
Britaniji bolj kot ne primerljivi 
s Slovenijo, razen tega, da tam 
ni bilo omejitve gibanja med 
občinami. »Ukrepov se večina 
strogo drži, seveda pa imamo 
izjeme in policija piše kazni, če 
je treba,« opisuje.

V Walesu so zelo previdni pri 
rahljanju ukrepov, zato so še 
vedno zaprti šole, vrtci, uni-
verze, restavracije, hoteli, bari, 
rekreacijski centri, kinodvora-

ne, muzeji in vse nenujne trgo-
vine, dela se zaenkrat lahko op-
ravljajo samo na prostem. Kot 
razlaga Petra, ljudje smejo ura-
dno zapustiti dom za trgovi-
no, službo ali sprehod, skupaj 
sta lahko največ dve osebi na-
enkrat, razen če vsi živijo sku-
paj (družinske vezi ne veljajo). 
Nošenje zaščitne opreme ni do-
ločeno nikjer v javnosti, ima pa 
večina trgovin pri vhodu raz-
kužila. Osebno opaža, da veli-
ko ljudi nosi maske, redkeje pa 
rokavice. Kot pravi, so na ob-
močju celotne Velike Britani-
je pred dobrim mesecem vpo-
klicali vse medicinske sestre in 
zdravnike, ki so se upokojili v 

zadnjih treh letih, javilo se jih 
je okoli 15 tisoč; študenti zad-
njih letnikov medicine in višje 
zdravstvene šole za razliko od 
upokojenih niso imeli izbire in 
so morali takoj na delo. Zgradi-
li so več pomožnih bolnišnic po 
celotni državi, ogromne doda-
tne kapacitete, ki pa so na srečo 
ostale skorajda prazne. »Vlada 
je med drugim razpisala tudi 
250 tisoč prostovoljskih mest. 
Ljudje naj bi pomagali dostav-

ljati zdravila, voziti paciente na 
preglede, opravljati nakupe oz. 
karkoli je treba v trenutni situ-
aciji. V manj kot tednu dni so 
imeli 750 tisoč prijav in tako 
več kot zapolnili kapacitete. Od 
sredine marca ima britanska 
vlada vsak dan tiskovno kon-
ferenco v živo z enim od pri-
stojnih ministrov (zdravstvo, 
lokalna uprava, zunanje zade-
ve) in enim ali dvema predstav-

nikoma stroke. Gledalci slišimo 
najnovejše podatke, potem pa 
približno pol ure novinarskih 
vprašanj preko videoklica,« 
pojasnjuje Petra in dodaja, da 
imajo v samem Walesu, ki ima 
površino v velikosti Slovenije 
in še milijon več prebivalcev, do 
zdaj več kot 13.300 obolelih in 
1267 umrlih, prvi primer je bil 
potrjen konec februarja. Za ob-
čutek – Wales je po številu pre-
bivalcev in velikosti primerljiv 

s Slovenijo, enako pa velja tudi 
za obe prestolnici. Navaja, da je 
najhuje na jugovzhodu Walesa, 
nekateri predeli pa so se temu 
skoraj izognili.

Zbližali so se s sosedi

Petra nam je še zaupala, da 
sta s partnerjem pred kratkim 
kupila hišo, v kateri zdaj poleg 
njiju bivata tudi partnerjev pri-

jatelj in njegovo dekle. »Odkar 
smo vsi doma, smo v gospo-
dinjstvu praznovali dva rojstna 
dneva, skoraj dnevno hodimo 
na dolge sprehode po naši pre-
lepi okolici, a smo se po toli-
kšnem času tudi tega naveli-
čali. Vendar drugega tako ne 
smemo in ne moremo! Moji 
nadrejeni so nam že pred pan-
demijo naložili nekaj ’elear-
ning’ nalog, ki so v tej situaciji 
prišle zelo prav kot sredstvo za 
razbijanje dolgčasa. Vsi štirje v 
gospodinjstvu skušamo hoditi 
v trgovine minimalno; večji su-
permarketi imajo sicer odlično 
razvit sistem spletnega naro-
čanja in dostav, toda v trenu-
tni situaciji, ko toliko ljudi za-
radi samozaščite sploh ne sme 
iz bivališč, je nemogoče dobiti 
dostavo, če nisi v kateri od ran-
ljivih skupin. Zdaj ko smo toli-
ko doma, smo se tudi zbližali s 
sosedi,« še poudari sogovorni-
ca in omeni, da v tem času tudi 
veliko peče pecivo, ki ga je ne-
kajkrat odnesla na policijsko 
postajo in v lekarno. »Ome-
njeni lokaciji sta seveda ključ-
ni v trenutni situaciji in tu je 
vsakdo na ključnem delovnem 
mestu obravnavan z največjim 
spoštovanjem,« sklene komu-
nikacijo na daljavo.

 Rok Retelj

Petra Škvarč s partnerjem Travisom v času pandemije dneve 
preživlja predvsem v valižanski naravi (foto: osebni arhiv).

Valižanska soseska (foto: osebni arhiv)

SENOVO – V cvetoči pomla-
di in v krogu svojih najdraž-
jih je praznovala 90. rojstni 
dan Bernarda Božičnik s Se-
novega. Življenje jo je obdarilo 
s hčerko in dvema sinovoma, 
mnogimi vnuki in pravnuki, 

ki ji lepšajo in bogatijo dne-
ve. Veselje do kuhinje in peke 
je zapolnjevalo njene dni, pri-
jazna hiša in ljudje pa so po-
gosto sprejeli obiskovalce, ki 
so se ustavili in poklepetali. 
Tudi sedaj se mama Nada, kot 
jo kličejo sorodniki in znanci, 
razveseli obiskov in rada deli 
spomine na čase iz otroštva, 
družinskega življenja in dela. 
Bili so lepi in srečni, pa tudi 
težki časi. Rada se spomni živ-
ljenja v mlinu na Velikem Ka-
mnu, ki je preživljal številčno 
družino. A ostali so ji dobra vo-
lja in lepi spomini, tako da svo-
je dni preživlja umirjeno in s 
hvaležnostjo do vseh, ki ji jih 
lepšajo.  M. V.

90 let Bernarde 
Božičnik

Bernarda Božičnik

poroke

• Luka Hogač iz Mihalovca in 
Klasja Pašalić iz Prigorja 
Brdovečkega (Hrvaška),

• Jaka Kvartuh in Polonca 
Kuhar, oba iz Poštene vasi,

• Tadej Kodrič z Brezja 
v Podbočju in Natalija 
Jazbinšek iz Ješovca pri 
Kozjem.

ČESTITAMO!

KRŠKO – V Galeriji Krško je od 25. maja na ogled razstava aka-
demskega slikarja Roberta Lozarja z naslovom »Praznine in 
črvine«, ki naglaša gledalčevo vizualno percepcijo in percepci-
jo prostora. »Slikar, čigar opus zaznamuje diametralni razpon 
med abstraktnim in mimetičnim, katerega povezovalna točka 
je vprašanje prostora v slikovnem polju, je za tokratno razstavo 
ustvaril povsem nova dela, ki jih je navdihnila notranjščina Ga-
lerije Krško. Nekdanji sakralni baročni prostor služi kot ozadje 
ali osrednji motiv njegovih slik, kar ustvarja iluzijo podvajanja 
prostora oz. ustvarjanja novih prostorov. Z vključitvijo imagi-
narnih kiparskih in slikarskih del ter praznih platen v slikov-
no kompozicijo se je slikar približal oz. dosegel učinek trompe 
l'oeila in tako prenesel enega od postulatov klasične slikarske 
tradicije v sodobno likovno interpretacijo,« so zapisali v Kultur-
nem domu Krško, ki upravlja s tem razstavnim prostorom. Ura-
dno odprtje razstave z javnim dogodkom bo v petek, 5. junija.
  P. P.

Razstava je že na ogled
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ZAHVALE ali V SPOMIN zaradi izrednih razmer sprejemamo:
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 ča-
sopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. 
Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za pot-
rebe preverjanja identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

SPOMIN

LUDVIK BUDNA

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

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

ob 30. obletnici smrti. 

Žena Marija z družino

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

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

skozi vaš objektiv

»Ne vem, kako naj imenujem popravilo manjšega lesenega 
mostu v bližini kraja Križišče v sevniški občini. Je to morda 
inovativnost? Malo vrženega asfalta preko lesenih desk, ki 
bi jih bilo treba zamenjati?« je ob priloženih fotografijah za-
pisal bralec, ki se sprašuje, kdo je »inovator« v upanju, da ne 
bodo na ta način »reševali« še katerega izmed lesenih mo-
stov preko reke Mirne. 

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2020/2021, ki bo v soboto, 20. junija 2020, ob 9. uri.

5- in 6-letni otroci se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne 
pripravnice. 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 glasbenih 
oziroma plesnih sposobnosti. 

Vse informacije najdete na spletni strani šole. 
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

KRŠKO – Z 18. majem so se 
k rednemu pouku vrnili tudi 
učenci in učenke glasbenih 
šol. Kot nam je sporočil ravna-
telj Glasbene šole Krško Mitja 
Režman, se pouk odvija prak-
tično v celoti, z nekaj izjema-
mi, povezanimi s priporočili 
NIJZ. Skupinski pouk poteka 
v številčno zmanjšanih razre-
dih, ob primerni medsebojni 
razdalji in higienskih ukrepih, 
medtem ko individualni pouk 
poteka brez posebnosti. »Po-
zorni smo na varnostne uk-
repe in prilagodili smo režim 
na šoli. Skupnih prostorov, kot 
so garderobe in zbornica, ne 

Oživele so tudi glasbene šole
uporabljamo. Na šoli ni dru-
ženja, poskrbljeno je za raz-
kuževanje rok, učilnic in sku-
pnih prostorov na hodnikih. 
Nastopov in vaj orkestra za-
enkrat ne izvajamo,« pravi Re-
žman. Na glasbenih šolah se 
medtem intenzivno priprav-
ljajo na vpis v naslednje šol-
sko leto (vse informacije so na 
spletnih straneh šole). Učenci 
in učitelji krške glasbene šole 
so v ta namen na daljavo oz. 
doma posneli predstavitveni 
spot, ki je dostopen na šolski 
spletni strani in na družabnih 
omrežjih. 
 P. P., foto: Rosana HorvatK pouku so se vrnile tudi plesalke sodobnega plesa.

IN MEMORIAM

Jožef Hriberšek oziroma Pepi, kot smo mu rekli, je bil vedno vesel, 
vedno pripravljen pomagati. Verjetno je bil tudi zato leta 1981 med 
ustanovnimi člani PGD Rožno. Aktivno se je vključil v delo društva, 
svoj odtis pa pustil na različnih področjih delovanja našega društva. 
Pomembno je prispeval h gradnji gasilskega doma. Svojo pripadnost, 
požrtvovalnost in vestnost je izpolnjeval tudi kot član upravnega 
odbora, član disciplinske komisije in predstavnik veteranov, vse do težke 
bolezni je vestno opravljal tudi nalogo gospodarja gasilskega doma. 
Ni bil le dober gospodar, ampak predvsem odličen tovariš, plemenit 
človek, ki je znal tudi s svojo harmoniko deliti dobro voljo, z največjo 
pozornostjo se je udeleževal tudi gasilskih slovesov od pokojnih gasilskih 
tovarišev. Njegovo vestno in požrtvovalno delo je prepoznala tudi GZ 
Krško, ki ga je odlikovala z bronastim priznanjem.
5. maja nas je užalostila vest, da nas je Jožef Hriberšek zapustil. Na 
zadnjo pot smo ga po sili razmer pospremili v omejenem številu, čeprav 
bi mu radi izkazali primerno čast in zahvalo tako tovariši iz našega kot 
tudi sosednjih društev. Počivaj v miru, naš gasilski tovariš.
 Članice in člani PGD Rožno

JOŽEF 
HRIBERŠEK

(1938–2020)

Zadnji teden v maju obeležu-
jemo teden multiple skleroze 
(MS), ki se zaključi s svetov-
nim dnem te bolezni (30. maj), 
katerega tema je letos povezo-
vanje. Multipla skleroza (MS) 
je najpogostejša nevroimun-
ska bolezen. Vzroka nastanka 
MS še niso odkrili. Najpogo-
steje zbolijo osebe med 20. in 
40. letom starosti. Pojavlja se 
v obliki nihanj med poslabša-
njem in izboljšanjem. MS lah-
ko povzroči različne okvare na 
okončinah, utrudljivost, neja-
sen ali dvojni vid, okvare slu-
ha in govora, motnje občutenja, 
težave pri zadrževanju urina in 
blata ter mišično nemoč okon-
čin, ki lahko vodi v lažjo ali tež-
jo invalidnost. MS ni nalezljiva 
bolezen, prav tako ni dedna, 
obstaja pa nagnjenost k tej bo-
lezni. Med obolelimi je 70 % 
žensk. Obolele osebe se lahko 
včlanijo v Združenje MS Slove-
nije, ki je razdeljeno na 16 po-
družnic in teritorialno pokriva 
celotno Slovenijo. Cilj zdru-
ženja je pomagati obolelim. 
Zelo pomembni so obnovit-
vena rehabilitacija, obiski čla-
nov, seminarji za mlajše obole-
le, razna srečanja, asistenca na 
domu. V Dolenjsko podružni-
co je včlanjenih 164 invalidnih 
oseb z MS s področja Bele kraji-
ne, Dolenjske in Posavja. Kljub 
bolezni, ki nas spremlja v živ-
ljenju, je vsak dan lahko nekaj 
posebnega, le zavedati se mo-
ramo tega!
 Anita Hočevar, 
 Dolenjska podružnica MS

Teden multiple 
skleroze

KRŠKO – Na Fakulteti za ener-
getiko UM bodo danes, 28. 
maja, ob 11. in 16. uri preko 
spleta, s pomočjo program-
skega orodja MS Teams, izved-
li informativni dan za vpis na 
podiplomski študij. Podrobne-
je bodo predstavili magistrski 
študijski program Energetika 
2. stopnje in doktorski štu-
dijski program Energetika 3. 
stopnje, poleg tega pa še infor-
macije o vpisnih pogojih, mož-
nostih in pogojih študija, zapo-
slitvene možnosti in možnosti 
nadaljevanja izobraževanja.

Informativni 
dan na spletu
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SPOMIN

FRANČIŠKA 
BAUMKIRCHER

Eno leto že v grobu spiš, 
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči, 

povsod si v srcu z nami ti. 

Ob izgubi naše mame in stare mame. 
Sin Jupi z ženo Greto in vsi njeni

SPOMIN

MARIJA HITI 
iz Leskovca pri Krškem.

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

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Mineva pet žalostnih let, odkar nas je 
zapustila naša draga žena, mami, babi in tašča

 
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 ter dopisništvu v Brežicah.

JOŽETA KVARTUHA 

ZAHVALA

iz Poštene vasi 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga 
imeli radi in ga obiskovali v času njegove bolezni. Hvala vsem, ki ste 
mu ob slovesu izkazali čast, darovali cvetje, sveče, denar in svete 
maše ter se od njega poslovili. Posebno zahvalo bi namenili pogrebni 
službi Žičkar, negovalkam, sosedom, Splošni bolnišnici Brežice ter 
župnikoma Francetu Novaku in Janezu Žaklju za molitve. 

Ate, pogrešali te bomo. 

Žalujoči: vsi njegovi

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

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 
a nate večno 

spomin bo ostal. 

ANTONA ZUPANČIČA

ZAHVALA

iz Sel pri Dobovi
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali, nam izrekli 
ustno, telefonsko in pisno sožalje, darovali cvetje, sveče in denarno 
pomoč. Hvala za vso pomoč sorodnikom in prijateljem. Gospodu 
Mihi Boraniču za ganljiv govor, gospodu župniku Mateju Užmahu za 
cerkveni obred in sveto mašo. Hvala pogrebni službi Žičkar za njihove 
usluge. Hvala gospodu Petelincu za zaigrano Tišino. 

Vsem vam, ki ste nam kakor koli pomagali in nas tolažili, hvala!

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo pogrešali

Ob boleči izgubi dragega

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo večno ostal!

ANE BLATNIK

ZAHVALA

roj. Urbanč, z Drnovega 84 

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in nam kakor koli pomagali. Hvala osebju hematološkega 
oddelka bolnišnice Novo mesto, še posebno dr. Čehovi, pogrebni 
službi Žičkar, g. župniku iz Leskovca ter vsem drugim, ki jih nismo 
posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja. 

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, prababice, sestre, tete in tašče 

Ljubezen ne umre, 
samo ljudje. 

Tvoja ljubezen ostaja 
za vedno z nami. 

LJUDMILE BOŽIČNIK – 
KLJUN

ZAHVALA

iz Presladola 27 pri Brestanici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Iskrena 
hvala g. župniku za opravljen obred in lepe besede slovesa, pevcem 
in pogrebni službi. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali, 
obiskovali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame

S svojim smehom 
vsakega osrečiti si znala, 

a pred usodo 
sama nemočna si ostala.

MILANA DUJAKOVIČA

ZAHVALA

iz Sel pri Dobovi
se zahvaljujemo vsem za darovane sveče, denarno pomoč in podporo 
v času njegove bolezni. Hvala za vsa ustna in pisna sožalja. Zahvala 
osebni zdravnici, vsem zdravstvenim delavcem interne I in II 
bolnišnice Brežice, ZD Brežice za pogoste prevoze, sestri Božici in 
vsem, ki ste ga še zadnjič pospremili. Zahvala tudi pogrebni službi 
Žičkar, gospodu župniku Mateju za lepo opravljen obred, pevcem in 
trobentačema, gasilcem ter upokojencem za prapor. 
Še enkrat hvala vsem, četudi vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

DARKA KALČIČA

ZAHVALA

iz Gržeče vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
žalosti stali ob strani, nam izrekli sožalje in prijazne besede,  darovali 
cvetje, sveče in prispevali denarno pomoč.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in 
gospodu župniku iz Leskovca pri Krškem za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste 
skupaj z nami ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega 

Zapel je zvon, tebi v slovo,
poln bolečin, ostaja spomin,

ostaja praznina, molk in tišina …

ZAHVALA

JANKO KOZOLE

Od nas je mnogo prerano in nepričakovano odšel 
naš dragi mož, ati, brat in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom, sodelavcem Metalne Senovo in društvu Sonček Posavje za 
izrečene besede sožalja, sveče in denarno pomoč.

Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, 
trobentaču, pevcem ter gospodu župniku Janezu Turinku za lepo 
opravljen obred.

Hvala tudi gospodu Blažu Sotošku za ganljive besede slovesa.

Verjamemo, da bodo spomini nanj ostali večni.

Žalujoči: žena Melita ter hčerki Zala in Larisa z Alešem

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš ...
Ujet si v naša srca.

Z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak
spremljal v tišini ...

iz Dobrove.

SPOMIN

IVAN ČRNELIČ
z Bojsnega. 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
mu namenite lepo misel in prižigate sveče. 

Vsi njegovi

Tudi če te z nami ni, 
v naših srcih vedno si! 

20. maja je minilo žalostno leto, 
odkar je za vedno odšel naš dragi

SPOMIN

BOŽIDAR ŽOKALJ
Hvala vsem, ki se ga radi spominjate, postojite ob njegovem 

preranem grobu in mu prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Ko sonce življenja zaide,
se prižgejo zvezde spominov.

In ti so večni.
Za vse nas, ki smo te imeli radi

in te nikoli ne bomo pozabili.

22. maja je minilo žalostno leto dni, 
odkar je odšel od nas dragi

SPOMIN

ANTON KOCJAN
s Silovca.

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

Vsi njegovi

 Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre …

Le daleč, daleč je ...

27. maja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil
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Prodam mešalec betona, de-
lujoč, okenska in balkon-
ska lesena krila (3140x140, 
2100x140, 2100x210, ter-
mopan). Tel.: 031 771 763

Prodam koruzo v zrnju in v 
strokih, ječmen ter oves. 
Tel.: 07 49 68 484

Kupim pasjo uto in mlin šro-
tar. Tel.: 041 758 958

Prodam silos za žito 8 ton, 650 
€, železno cisterno za kurilno 
olje 1500 l, 70 €, in železno 
prešo, vinogradniško, 70 €. 
Tel.: 041 925 028

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Anton 
Gošek s. p., Rožno 26, Bresta-
nica. Tel.: 040 738 059

Kupim terenske verige za 
traktor Ursus 35, prodam us-
njen čoperski jopič in hlače št. 
54. Odlično ohranjeno. 
Tel.: 041 622 468

Prodam traktorski diskasti 
mulčer Zupan, širine 1,2 m in 
bobnasto kosilnico Virax, širi-
ne 1,8 m. Tel.: 041 243 343 

Prodamo suha bukova ali me-
šana drva. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri. 

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam dve ročni škropilnici 
15 in 20 l, tip Solo, lepo ohra-
njeni, novo cisterno za vodo, 
zelo ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam malo rabljen Tomo 
Vinkovič, l. 88, električno sti-
skalnico za grozdje (700 kg) in 
cisterne za vino. 
Tel.: 041 791 488

Prodam traktor IMT 540, le-
tnik 1980, trosilec hlevskega 
gnoja Tajfun, domače žganje, 
brinjevec. Tel.: 040 775 985

Prodam drva v hlodovini, me-
trske ali gotovo razcepljene. 
Možnost večje količine, ugo-
dno. Tel.: 051 763 330

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Kupim rotacijsko kosilnico, 
tračni obračalnik in pajek SIP. 
Tel.: 030 694 956

Prodam mešana drva (bukev, 
hrast in javor), že nasekana. 
Tel.: 031 304 436

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam 1.000 kg ječmena in 
30 okroglih bal sena, okolica 
Krškega. Tel.: 041 396 241

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.

Kupim star sadovnjak visoko-
raslih dreves ali parcelo, ki je 
primerna za to. 
Tel.: 051 886 743

Kupim vino, primerno za žga-
nje. Tel.: 041 277 939

ŽIVALI
Prodam dve telici, breji osem 
mesecev. Tel: 07 49 51 562 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
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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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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

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

Prodam bikca sivčka, starega 
3 mesece, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652

Prodam dva prašiča, primerna 
za zakol ali nadaljnjo rejo, tež-
ka po 150 kg. Tel.: 07 49 77 095

Prodam domače jarkice, stare 
štiri mesece. Tel.: 041 915 707

Prodam dva prašiča, težka po 
60 kg. Tel.: 040 389 015

Prodam dva bikca limuzina, 
4 in 3 mesece, ter bika frizijca 
450 kg in telico simental 600 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

Prodam telice simentalke, sta-
re 9, 10 in 21 mesecev; vino 
frankinjo za 2,50 €/l, cviček za 
1.50 €/l ter kravo simentalko, 
staro 4 leta, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 051 870 909.

OPREMA
Ugodno prodamo ohranje-
no otroško opremo: Voziček 
Quinny Speedi Duo Pack s ko-
šaro, sedež (lupinica) Maxi 
COSI, potovalno posteljo Fre-
eOn (rumena), nosilko Baby 
Bjorn do 12 kg, prenosni gu-
galnik Take – Along Bouncer. 
Tel. 041 247 682
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obzornikova oglasna mreža

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

Na Logu pri Vrhovem (Rade-
če) prodam parcelo (3894 
m2), namenjeno stanovanjski 
gradnji. Na parceli sta stano-
vanjska hiša in gospodarsko 
poslopje; EI. Tel.: 03 57 39 201

Oddamo dvosobno stanovanje 
v Brežicah in Sevnici. Tel.: 070 
77 77 95, Agencija Spin, CPB 
11, Brežice

Društvo upokojencev Sevni-
ca takoj odda v najem upo-
kojenki/cu delno opremljeno 
enosobno stanovanje v na Can-
karjevi 10 v Sevnici. Prednost 
pri izbiri imajo občani iz ob-
čine Sevnica. Mesečni stroški 
cca. 250 €. Tel.: 031 267 043

AVTOMOBILIZEM

Prodam Fiat Stilo 1.9, dizel, 
karavan, letnik 2006, prevo-
ženih 263700 km, reg. do sep-
tembra. Tel.: 040 775 985

KMETIJSTVO

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 755 334 

NEPREMIČNINE
Bizeljsko – Drenovec: pro-
dam kvalitetno hišo, letnik 
1991, razgled, tri etaže 150 
m², podstrešje ni dokonča-
no, zemljišče 4000 m², EI v 
izdelavi. Tel.: 040 473 956

Kupim vikend, brunarico, 
na sončni legi, okolica Bre-
žic, Krško. Do 5.000 €. 
Tel.: 031 712 446

Na Osredku pri Krškem na 
sončni legi prodamo 64 arov 
vinograda z asfaltnim dovozom 
za 6.400 €. Tel.: 041 722 809

Oddam 2sobni apartma 
Agnes na otoku Pašman: kli-
ma, terasa, pogled na morje, 
200 m peščena plaža, TV SAT, 
gril, parking. Tel.: 041 983 525

V najem oddam, samskemu 
moškemu, enosobno stanova-
nje v bloku, 35 m2, v Krškem – 
Videm. Tel.: 031 772 226 

Prodam vikend, okolica Rake. 
Tel.: 041 433 103

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

041 716 154 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, ki bodo 

v prodaji 20. junija.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

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!

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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PERUTNINARSTVO CIGLAR

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega obvešča
da so na zalogi VSAK ČETRTEK 

enodnevni beli piščanci, 
VSAK TOREK IN PETEK  

rjave, grahaste jarkice pred 
nesnostjo ter mladi težki 

petelini za meso.
Konec AVGUSTA 

beli kilogramski piščanci.
Obvezno naročanje ob 

delavnikih od 9.-18. ure:
07 49 73 190, 031 676 724.
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• 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 posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 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: 27.300 izvodov

 

Naslednja številka (12/2020) bo izšla v 
četrtek, 11. junija 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. junij 2020.

RAZNO 

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

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

Prof. matematike ponuja in-
štrukcije iz matematike pri 
sebi doma ali online. Naila 
Selimović s. p., Velike Malence 
4, Krška vas. Tel.: 030 646 480

Nudim otroško, moško in 
žensko modno oblikova-
nje pričesk. Nataša Mirt 
s.p., Cesta na ribnik 3, Bre-
stanica. Tel.: 041 529 827

Prodam sedežno garnituro po 
zelo ugodni ceni. 
Tel.: 031 316 166

Prodam lepo ohranjen otroški 
voziček za dvojčka, 3v1 (2 lupi-
nici, 2 košari, športni del + do-
datna oprema). 
Tel.: 041 325 587

STIKI

Moški srednjih let, resen, ure-
jen, preskrbljen, želi spozna-
ti resno žensko za prijateljstvo 
ali resno zvezo. 
Tel.: 070 269 346

Sem fant, 47 let, ki bi rad spoz-
nal dekle ali mamico za skup-
no življenje. Tel.: 070 464 315

Gospo za občasna srečanja želi 
spoznati 65–letni, dobro situi
ran povratnik iz tujine. Leta 
niso važna. Tel.: 068 642 559

50–letni, vsestransko pre
skrbljen, komunikativen, do-
brosrčen moški zaradi krutih 
izkušenj išče življensko sopot-
nico brez otrok. 031 537 658 

Čebélar ali legát je ena naših 
najlepše obarvanih ptic, nje-
no ime pa izvira iz načina pre-
hrane, saj jé čebele in druge 
velike žuželke (kačje pastirje, 
metulje, hrošče, škržate …), ki 
jih spretno lovi v zraku. Velik 
je od 27 do 29 cm, razpon pe-
ruti ima od 44 do 49 cm.

Peskokop Župjek pri Bi-
zeljskem je bila dolga leta 
edina znana lokacija gnez-
denja v Sloveniji. Po pripove-
dovanju domačinov čebélarji 
tam gnezdijo že od leta 1984, 
letno od 20 do 50 parov. Po 

besedah Dušana Klenovška 
jih lahko opazimo še marsi
kje po Sloveniji (obrežje reke 
Reke, ob Muri, na Goričkem, 
na robu Krakovskega gozda, v 
gramoznicah Krškobrežiške-
ga polja, ob Savi pri Ljubljani, 
v Halozah), vendar je v Obso-
telju skoraj tretjina, skupaj s 
Posavjem pa več kot polovica 
slovenske populacije. Prvot-
no so gnezdili le na erodira-
nih rečnih brežinah, kar je z 
urejanjem vodotokov posta-
lo prava redkost. Tako ostane-
jo kot primerne lokacije od-
kopne stene gramoznic ter 
manjše vertikalne stene, ki 
so posledica urejanja krajine 
(npr. urejanje teras pri vino-
gradih, nastanku cestnih use-
kov). Zelo redko se zgodi, da 
gnezdo uredijo tudi na pov-
sem ravnih golih površinah. 
Zaradi ogroženosti je čebélar 
zavarovan tako v Sloveniji 

Na obisku kolonije čebélarja
BIZELJSKO – Kozjanski park je 23. maja na gnezdišču čebélarja v peskokopu Žu-
pjek na Bizeljskem pripravil dan odprtih vrat, ki ga je vodil biolog Dušan Kle-
novšek. Tam je namreč največja (do 50 parov) in najstarejša (od leta 1984) 
gnezdilna kolonija enega najbolj pisanih ptičev v Sloveniji.

kot v celotni EU. Prezimuje 
v tropski Afriki, od koder se 
vrne ob koncu aprila, konec 
maja pa začne z valjenjem, ki 
traja 24 dni, čemur sledi in-
tenzivno hranjenje mladičev. 
Plen iščejo na območjih mo-

zaične kulturne krajine ravnic 
nižinskih rek. 

Letos so se prvi čebélarji vrnili 
24. aprila. Pred njihovim priho-
dom so v Kozjanskem parku v 
peskokopu Župjek izvedli dela, 
ki obiskovalcem omogočajo 
lažje opazovanje, čebélarjem 
pa so izboljšala njihov habi-
tat. Ob tem so uredili še prikrit 
prostor, iz katerega je možno 
fotografirati čebélarje. Iz izku-
šenj preteklih let namreč vedo, 
da lokacijo vsako leto obišče 
veliko fotografov, tako domačih 

kot tujcev. Dostop in uporaba je 
omogočena le ob upoštevanju 
določenih pogojev. Uporabo 
fotoopazovalnice in njen vpliv 
na čebélarje preverjajo z vide-
onadzorom in dnevnim nadzo-
rom, poleg tega določen nadzor 

izvajajo tudi lokalni prebivalci. 
V kolikor bi se izkazalo, da fo-
tografiranje kakor koli moti 
aktivnost čebelarjev, ga bodo 
nemudoma prekinili. V nasled-
njih letih želijo na območju pe-
skokopa urediti še večjo mlako 
z vodnim rastlinjem, pa tudi in-
focenter – po možnosti v imita-
ciji čebélarjevega rova (oziro-
ma repnice). Sicer pa je Občina 
Brežice silhueto čebélarja upo-
rabila na obcestnih tablah na 
mejah občine. 

 P. P., foto: Matjaž Mirt

Čebélar v letu

Obiskovalci dneva odprtih vrat v peskokopu Župjek

V Župjeku gnezdi največja in najstarejša kolonija čebélarjev 
v Sloveniji.

LISCA – Priljubljeno posavsko pohodniško in izletniško točko 
je v maju obiskala v krogu družine in prijateljev tudi aktual-
na vinska kraljica Ana Pavlin s Pahe pri Otočcu. To je bil njen 
prvi obisk, a ne zadnji, nam je zaupala v prijetnem klepetu. 

»Za obisk Lisce, na kateri sem prvič, smo se odločili v družin-
skem krogu. Nismo želeli iti predaleč in izbrali smo pohod na Li-
sco, kjer je res lepo,« je pojasnila Ana Pavlin, ki je pred dvema 
letoma osvojila tudi naslov 20. cvičkove princese. Delo v vinogra-
du ji ni tuje, saj je odraščala v vinogradniški družini, ki ima v vin-
ski gorici Grčevje (za Trško goro pri Novem mestu) 4500 trt raz-
ličnih vinskih sort. »Letošnja epidemija koronavirusa je prinesla 
mnoge odpovedi dogodkov, zato sem čas, ki sem ga preživljala v 
domačem okolju, izkoristila za pomoč pri delu v vinogradu. Veli-
ko smo uspeli postoriti in ni mi žal, da sem kot kraljica delala sku-
paj s svojimi podložniki,« opisuje čas ukrepov, ki niso dovoljevali 
gibanja izven meje občine. Ana je tudi članica Društva vinograd-
nikov Grčevje, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa je študent-
ka zadnjega letnika magistrskega študija turizma.
Vino aktualne vinske kraljice prideluje nekdanji kralj cvička in 
priznani vinar Jernej Martinčič iz Šmalčje vasi v občini Šentjer-
nej. »Pred dvema letoma sva oba vladala cvičkovemu dvoru in tak-
rat sem se pošalil, da če bo Ana kdaj postala vinska kraljica, bomo 
izdelali posebno vino samo zanjo in to je modra frankinja plus, le-
tnik 2017, pridelana brez uporabe žveplovega dioksida,« pripove-
duje vinogradnik, ki obdeluje vinograd s 35 tisoč trtami. Poudarja 
potrebo po sodelovanju med vinogradniki in vinarji. »Sodelova-
nja je vedno premalo. To je 'rak rana' slovenske majhnosti, slo-
venske podložniške miselnosti, slovenske nesamozavesti. Imamo 
zelo dobro hrano in vino, a ne znamo tega predstaviti potrošni-
kom, kupcem,« je kritičen sogovornik. »Toča, pozebe, gospodar-
sko stanje, starost vinogradnikov in tako naprej vpliva na razvoj 
vinogradništva. Najprej bo začelo rasti robidovje, nato drevesa 
namesto vinskih trt,« ponazori z opisom življenja v vinorodnih 
goricah v prihodnosti. Ana Pavlin vidi možnost ohranjanja vino-
rodne dežele s spodbujanjem turizma v zidanicah. »Galerije, mu-
zeje, cerkve in druge zgradbe imaš povsod po svetu, zidanice pa 
imamo samo v Sloveniji in v naši družini imamo s tem zelo dobre 
izkušnje – gostje, predvsem tuji, so navdušeni nad lepoto in meh-
kobo dolenjske pokrajine ter seveda vinom, kulinariko in gosto-
ljubnostjo,« pove vinska kraljica.  Smilja Radi

Vinska kraljica obiskala Lisco

Aktualna vinska kraljica Ana Pavlin je pred dvema letoma s 
takratnim cvičkovim kraljem Jernejem Martinčičem vodila 
cvičkov dvor.
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V Domu upokojencev Breži-
ce smo se pogovarjali s stano-
valko Boženo Ostrovršnik, 
ki je najprej povedala, da jih 
je še posebej razveselilo dej-
stvo, da v posavskem prosto-
ru ni bilo nobene okužbe po 
domovih. »Menim, da bi bilo 

treba vodstva domov še pose-
bej izpostaviti, ker so bila res 
na mestu in ukrepala takrat, ko 
je bilo treba, pa tudi v kolek-
tivih so ljudje naredili vse za 
to, da smo ostali zdravi. To je 
velik dosežek, ki se ga pravza-
prav premalo zavedamo.« Ko 
so se vrata doma zaprla, so se 
naenkrat znašli »odrezani od 
sveta«. »Nič obiskov svojcev, 
nobenih izhodov, sprehodov, 
prireditev v domu. Družili smo 
se samo na razdaljo, pa še to 

samo tisti, ki smo bili v istem 
nadstropju,« razlaga 80letna 
upokojena učiteljica iz Cerkelj 
ob Krki, ki je peto leto stano-
valka DU Brežice. Ker še zdaj 
ne smejo ven iz doma, razen na 
vrt, vse opravke namesto njih 
naredi hišnik – npr. kupljene 
stvari iz trgovine morajo biti 
najprej 72 ur v karanteni, šele 
nato jih stanovalci lahko dobi-
jo. Vodstvo doma se je tudi pot-
rudilo in v obdobju brez obi-
skov – zdaj so ti že dovoljeni, a 
pod posebnimi pogoji – omo-
gočilo videopovezavo, da so 
se lahko svojci in starejši vide-
li vsaj na daljavo. Gospa Bože-
na dodaja, da so se v času ka-
rantene pri njih vseeno odvili 
trije dogodki, ki bodo ostali za-
pisani v njihovih srcih: zapela 
jim je Rebeka Dremelj, godba 
jim je predvajala prvomajsko 
budnico, z glasbo so jih raz-
veselili tudi policisti. Sama je 
v tem času veliko brala, bila 
na internetu, vsak petek prip-
ravljala polurno tematsko ra-
dijsko oddajo za interni radio, 
vsakodnevno telovadila, ob 
popoldnevih še zdaj zbranim 
gospem iz istega nadstropja na 
glas prebira razne zgodbe. Na 
koncu nam je še zaupala, kaj 
jim je v domu še posebej manj-
kalo. »Medosebni odnosi, člo-
veška toplina, ki je prisotna, ko 

si s prijatelji, znanci, ter obču-
tek svobode,« še pove Božena, 
ki meni, da tistega, kar so prej 
poznali, zdaj ne bo več, živeli 
bodo drugače.

76letni Račanki Ani Mari-
ji Verovšek Vuk je Dom sta-
rejših občanov Krško postal 
dom pred nekaj leti, ko so se 

ji težave s hrbtenico intenzi-
virale do te mere, da ni mogla 
več samostojno skrbeti zase. V 
domu se na splošno dobro po-
čuti, tudi zaradi tega, ker ne-
daleč stran prebiva sin, ki jo 
je tudi med epidemijo dnevno 
obiskoval pod oknom, zara-
di česar tolikšne socialne od-
maknjenosti ni čutila, čas pa ji 
je krajšala tudi hči s pogovori 
po telefonu. Sicer si je tako v 

času zaprtja doma za obisko-
valce kot tudi pred tem čas za-
polnjevala s prebiranjem ča-
sopisja, reševanjem križank, z 
ogledom televizijskih informa-
tivnih programov in kvalite-
tnih filmov, še vedno rada tudi 
riše. Za veliko noč je prazniku 
primerno okrasila sobo, rada 
posedi na balkonu ali dom-
skem vrtu, kjer si privošči tudi 
kakšno cigaretno pregreho na 
dan. Kot upokojena učiteljica 
angleščine si je prizadevala, da 
bi za učenje tujega jezika nav-
dušila sostanovalce v domu, a 
so bili ti do nabiranja novega 
znanja, vsaj učenja osnovnih 
izrazov, pravi, v večini neza-
interesirani, zatem pa je tudi 
pouk za največ tri stanovalke 
prekinila epidemija. Ob našem 
obisku je še nekoliko potožila, 
da ima v domu med stanoval-
kami in stanovalci zaradi vrze-
li v njihovih spominih iz dneva 
v dan vse manj sogovornikov, 
medtem ko ji njen zaenkrat si-
cer ne več briljantno, a še ved-
no zadovoljivo služi, kar si pri-
zadeva ohranjati tudi z vsemi 
navedenimi aktivnostmi. Po-
hvalila je še zaposleno osebje, 
ki si je ob opravljanju svojega 
dela v času izolacije prizade-
valo stanovalce tudi razvedriti 
in motivirati z različnimi vse-
binami.

V DUO Impoljca in DU Sevni-
ca se vsi sprašujejo: »Kdaj bo 
vendar spet tako, kot je bilo?« 
Stanovalci v tem obdobju pot-
rebujejo pomoč in podpo-
ro pri sprejemanju povsem 
nove situacije. Vsakodnevno 
se vodstvo in zaposleni trudi-
jo, da jim omogočijo individu-
alne razbremenilne pogovo-
re pri premagovanju osebnih 
stisk in težav. Navajamo ne-
kaj izjav stanovalcev in oskr-
bovancev. Ivan iskreno pravi: 
»Težko se mi je bilo seliti, ker 
mi je Dvorec bolj všeč. Pogre-
šam svojo punco Jožico. Dva 
meseca je nisem videl, ker ne 

smem na drugo enoto. Viru-
sa se zelo bojim in upam, da 
se ne bo nikoli ponovil.« Sta-
nislava pa: »Moja največja že-
lja je, da bi me obiskale hčerke. 
Želim si iti domov.« »V obdob-
ju razsajanja nevarnih okužb 
nisem bila v ničemer prikraj-
šana. Razkuževanje in umiva-
nje je bilo že utečeno, maska 
pa me duši. Ne morem je no-
siti. Dneve preživljam kot obi-
čajno, samo bolj stran od dru-
gih,« je zaupala Janja. Še več 
izjav na spletni strani Posa-
vskega obzornika.

 Rok Retelj, Bojana Mavsar

Brežičan Stanislav Golobič 
svojo zgodbo o srečanju z ra-
kom na debelem črevesu začne 
s težavami o zaprtju, ko ni mo-
gel na blato. Pristal je v doma-
či bolnišnici, kjer so ga klistira-
li in mu odvzeli vzorec blata za 
analizo morebitne rakavosti. 
Pri pregledu so ugotovili še 
prisotnost bule in ga napoti-

li na operacijo. »Takrat takšne 
operacije še niso bile tako po-
goste in so jih opravljali le na 
ljubljanskem onkološkem in-
štitutu,« se spominja sogovor-
nik. »Pred tem nisem imel no-
benih težav z zdravjem, zato 
me je vse skupaj močno priza-

Dvajset let življenja po zmagi nad rakom
BREŽICE – Brežičan Stanislav Golobič je 8. marca letos, v mednarodnem mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke, praznoval 20. obletnico zmage nad to 
zahrbtno boleznijo, s katero se je srečal po dopolnjenem abrahamu v novembru leta 1999. Z njim smo se pogovarjali o takratnih občutjih ter o načinu življenja, ki 
ga preživlja ter njegovem današnjem načinu življenja, ki ga zaznamuje hvaležnost za vsak kvalitetno preživet dan.

delo. Začel sem si dopovedo-
vati, da bom zmogel. Ko pride 
bolezen, postane pomembno 
le to, kako bi jo premagal. To 
je bilo najtežje obdobje v mo-
jem življenju. Nisem vedel, ali 
bi komu povedal ali bi bil kar 
tiho. V okolju je takrat veljalo, 
da če imaš raka, si že gotovo 
odpisan. Dobil pa sem močno 

podporo pri domačih, prijate-
ljih in sodelavcih, ki so mi v tis-
tih težkih dneh stali ob strani,« 
se s hvaležnostjo spominja ter 
doda, da v takih trenutkih pot-
rebuješ trdnost, moč in voljo, 
da se ne zlomiš. »Poznal sem 
kar nekaj bolnikov, s kateri-

mi smo bili skupaj na onkolo-
škem zdravljenju, ki so se zlo-
mili in so pokojni. Med drugim 
tudi zdravnik splošne medici-
ne, ki je po operaciji obupal in 
je kmalu po njej umrl. Pri vsa-
ki bolezni je zdravljenje med 
60 in 70 odstotki odvisno od 
bolnika, ostalo pripomore me-
dicina. To so me poučili zdrav-
niki na onkološkem. Če se zlo-
miš že na začetku, zdravljenje 
veliko slabše napreduje,« zatr-
juje Golobič. Izpostavlja zače-
tne korake, ki jih je doživel v 
Ljubljani, preden so ga operi-
rali, saj je moral od ambulante 
do ambulante na razne pregle-
de. »Ne bom pozabil zanimivih 
risbic v čakalnici, ki so jih nari-
sali otroci. Ena me je še pose-
bej pritegnila, to je bila klada 
za sekanje drv s sekiro, ob ka-
teri je pisalo – ne se sekirat.«

Hvaležen za vsak kvalitetno 
preživet dan

Operater mu je razložil potek 
zdravljenja, povedali so mu, 
da ga bodo poklicali, ko bodo 
imeli prazno posteljo. To se je 
zgodilo 1. marca 2000. A v sobi 
so bili trije nujni primeri, ope-
racijski sobi pa le dve in tako 
je prišel na vrsto za operaci-
jo 8. marca, ko so ga operira-

li več kot pet ur. »Pri operaci-
ji sem dobil začasno vrečko, ki 
so mi jo čez dva meseca in pol 
odstranili. Pet dni sem bil na 
intenzivni negi, po 12 dneh pa 
sem bil odpuščen v domačo os-
krbo,« naniza dogodke. Zatem 
je imel veliko časa, zato je začel 
z branjem knjig, ki so jih napi-
sali ozdravljeni bolniki, saj mu 
je bilo zelo pomembno vzdrže-
vanje psihične stabilnosti. »Po 
odstranitvi vrečke, ko so me 
pregledali, se niso odločili ne 
za kemoterapijo ne za obseva-
nje. Z močno voljo ter ob po-
moči domačih in prijateljev 
sem uspel prebroditi težave.  

Nadaljeval sem s prebiranjem 
literature o krepitvi imunske-
ga sistema in še o marsičem, za 
kar prej ni bilo časa. Ko si bo-
lan, drugače razmišljaš o sebi 
in vsem okoli sebe. Bolniki, ki 
smo preboleli raka, moramo 
biti hvaležni za vsak dan, ki ga 
kvalitetno preživimo. Imam 
svojo trditev, ki se je držim in 
si rečem, da ni stvari, ki se je 
ne dá razrešiti in urediti. Vsaka 
bolezen pride v življenju zato, 
da te umiri in da malo več de-
laš na sebi,« še pove. V začetku 
je hodil na kontrolne preglede 
vsake tri mesece, potem na pol 
leta, kasneje na leto dni, zad-

njih šest let pa ima pregled na 
vsaki dve leti. 

»Sedaj obstaja program Svit, 
a menim, da se ljudje prema-
lo zavedajo resnosti te bolez-
ni, da je odzivnost še vedno 
premajhna, saj je rak odkrit v 
začetni fazi ozdravljiv. Prav bi 
bilo, da bi čim več ljudi poslu-
šalo svoje telo, ki nam marsikaj 
sporoča. Živeti je treba zdravo, 
se gibati v naravi, tudi druže-
nje dobro dene, predvsem pa 
pozitivno razmišljanje ter iz-
ogibanje ljudem, ki negativno 
mislijo,« našteva. Zdaj goba-
ri, nabira zdravilne rastline za 
čaje, se udeležuje raznih tek-
movanj pri upokojencih, rad 
pa tudi fotografira. Ima nekaj 
vinograda in sadovnjaka. Ude-
ležuje se raznih izobraževanj, 
računalniških, fotografskih in 
sadjarskih tečajev, leto in pol je 
sodeloval pri brežiških Sopot-
nikih, aktiven je tudi na omrež-
ju Facebook. Z motom, da se z 
dobro voljo in vztrajnostjo vse 
naredi, svoj življenjski ritem 
uravnava na naraven način ter 
z zadovoljstvom pove, da nima 
nobenih bolezenskih težav in 
pri svojih sedemdesetih letih 
ne potrebuje nobenih zdravil. 

 Marija Hrvatin

Stanislav Golobič si je z veseljem nazdravil ob svoji 70-letnici 
ter 20-letnici od prebolele bolezni (foto: Meho Tokić).

Golobič (v sredini) je na tekmovanjih upokojencev aktiven in 
uspešen v ruskem kegljanju (foto: osebni arhiv).

Manjkali so medosebni odnosi in občutek svobode
POSAVJE – V posavskih domovih za starejše do danes ni bilo nobene okužbe s koronavirusom, za kar gre v prvi vrsti zahvala vodstvom domov, ki so ukrepala ob 
pravem času. Stanovalci in oskrbovanci, četudi kar nekaj časa povsem zaprti ter brez izhoda in neposrednega stika s svojci, so uspešno prebrodili tudi to za veči-
no težko obdobje. Nekatere med njimi smo povprašali, kakšne izkušnje jim je prineslo.

Božena Ostrovršnik  
(foto: R. R.)

Ana Marija Verovšek Vuk 
(foto: B. M.)

Stanovalci in oskrbovanci DUO Impoljca v parku (foto: DUO 
Impoljca)


