
VELIKO PRIZNANJE DOBOVSKI PUSTNI ŠEGI – 7. maj 2020 bo ostal zapisan z veliki črkami v zgodovini 
Turističnega društva Dobova – sekcije Fašjenk. Od tega dne dalje so namreč pustni obhodi koscev, 
oračev in svatov, značilne pustne šege dobovskega pustnega karnevala Fašjenk, vpisani v nacionalni 
Register nesnovne kulturne dediščine. S tem so se pridružili 80 do zdaj vpisanim različnim enotam 
nesnovne kulturne dediščine Slovenije in 11 enotam v razdelku pustnih šeg. V sekciji Fašjenk so minuli 
torek pri skulpturi kosca sredi Dobove izrazili veselje ob vpisu v register. Častni predsednik Ivan Kovačič 
je v zahvalo mag. Adeli Pukl iz Slovenskega etnografskega muzeja predal celotno opravo ločkega 
kosca (na fotografiji). Več o tem na spletni strani in v naslednji številki časopisa.  Foto: Rok Retelj

Prednost naj dobijo
skupne koristi družbe

Slavnostna seja ob krškem občinskem prazniku je 
zaradi še vedno veljavnih ukrepov zaradi korona-
virusa potekala z okrnjenim številom obiskovalcev, 
a zato nič manj slovesno. Župan Stanko je pozval, 
naj damo prednost skupnim koristim družbe in na-
roda ter naj vsak posameznik prevzame svoj del 
odgovornosti.

Stran 3
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Gabrje velika pridobitev za KS
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Kdo bo plužil krajevne ceste?
Pobude za prijetnejše bivanje
V znamenju potrjenih poročil
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V Artičah bodo gradili vrtec,
v Cerkljah obnavljali most

Občina Brežice je v minulih dneh podpisala pogodbi za dva 
večja projekta, ki se bosta pričela v kratkem. V Artičah bodo 
tako začeli graditi nov nizkoenergijski vrtec in uredili kotlovni-
co, s katero bodo ogrevali celoten vrtčevski in šolski kompleks, 
ob tem pa bodo na podlagi javno-zasebnega partnerstva ener-
getsko obnovili še šolsko telovadnico. Tri milijone evrov vre-
dna investicija bo po načrtih končana do konca oktobra nas-
lednjega leta, v vrtec pa bodo lahko otroci vstopili v začetku 
leta 2022. Več o poteku investicije lahko preberete na str. 17. 
V Cerkljah ob Krki bodo do letošnjega novembra celovito ob-
novili tamkajšnji skoraj 100 let star lesen most čez reko Krko. 
658 tisoč evrov vredno investicijo, v času katere bo most se-
veda popolnoma zaprt, bo z 200 tisočaki sofinanciralo Mini-
strstvo za obrambo. Podrobneje na str. 9.  P. P.

AKTUALNO

Nas mora skrbeti 
za zdravje?

Tudi letos ob povzetku podatkov o zdravju prebi-
valcev ugotavljamo, da so določeni kazalniki zdrav-
ja med Posavci še naprej zaskrbljujoči, kot npr. pre-
komerna prehranjenost pri otrocih, katerih delež 
se je v zadnjem petletnem obdobju nekoliko izbolj-
šal le v brežiški občini, v ostalih petih posavskih ob-
činah pa se je še poslabšal. 
 Stran 6

Mag. Teo Hrvoje Oršanič, 
direktor Zavoda RS za varstvo narave:

Igramo nek poker 
z naravo

 str. 4 in 5

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 22. 6. 2020, ob 15:00

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

stran 13
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LJUBLJANA, POSAVJE – Klub 
posavskih poslancev, ki so 
ga pred letom dni ustanovi-
li posavski poslanci v Držav-
nem zboru Matjaž Han (SD), 
Tomaž Lisec (SDS), Dušan 
Šiško (SNS) in Igor Zorčič 
(SMC), je v preteklih šestih 
mesecih vodil Tomaž Lisec, 
zdaj pa je predsedovanje (po 
abecednem vrstnem redu) 
prevzel Dušan Šiško, njegov 
namestnik je Igor Zorčič. 

Ob rednem sestanku v Držav-
nem zboru RS so pregledali 
preteklo delo in sodelovanje 
ter spregovorili o aktualnih in 
prihodnjih zadevah, ki se do-
tikajo Posavja. »V zadnjih me-
secih je bilo naše delo prvot-
no sicer namenjeno reševanju 
vpliva epidemije koronavirusa, 
ko smo v DZ sprejemali različ-
ne ukrepe oziroma zakone ter 
skušali prisluhniti našim dr-
žavljankam in državljanom s 
konkretnimi problemi,« je v 
imenu kluba sporočil Lisec. 
Uspešno so sodelovali tudi pri 
reševanju posavskih proble-
mov: »V Državni zbor smo vlo-
žili Zakon o pogojih koncesije 
za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save. Za-
kon prinaša boljše možnos-

ti izkoriščanja obnovljivih vi-
rov na spodnji Savi – možnost 
nadaljevanja pridobitve grad-
benega dovoljenja in posledič-
no pospešitev gradnje HE Mo-
krice. Zakon je bil sprejet z 79 
glasovi za in 0 proti. Zakon pri-
naša pomembne energetske, 
finančne in okoljske učinke za 
Posavje,« je pojasnil dosedanji 
predsednik kluba.

Poleg tega so si aktivno priza-
devali, da ETrŠ Brežice prido-
bi programa zdravstvena nega 
in bolničar-negovalec. Lisec je 
poudaril, da so v zadnjih te-
dnih dosegli, da se kljub do-
kaj nerazumljivim pogojem 
resornega ministrstva v šol-
skem letu 2020/2021 prvič 
izvede program zdravstvena 

nega. Seznanili so se tudi z na-
predkom pri infrastrukturnih 
projektih, npr. pri cestnih po-
vezavah Celje–Krško, Zidani 
Most–Hrastnik in Krško–Bre-
žice ter mostu na Logu, napre-
dek so dosegli pri reševanju 
odlagališča za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke iz NEK. 

Kot še dodaja Lisec v imenu 
kluba, je nova vlada občinam 
v Posavju za leto 2020 name-
nila 2.641.874 evrov več za nji-
hovo delovanje in investicije, 
prav tako je z novim splošnim 
dogovorom v zdravstvu potr-
dila projekt Satelitski urgentni 
center (SUC) v Zdravstvenem 
domu Sevnica.
 P. P./vir: Klub 
 posavskih poslancev 

Posavski poslanci še naprej 
sodelujejo; na čelu kluba Šiško

Posavski poslanci na sestanku v Državnem zboru

V mestu komunala, 
drugje koncesionar?

Predloga odlokov o občinskih 
cestah in javnih površinah je 
predstavil vodja oddelka za 
komunalno infrastrukturo in 
GJS David Flajnik. Razložil je, 
da predlog novega odloka o 
občinskih cestah prinaša spre-
membe v delu, ki se nanaša na 
način zagotavljanja GJS redno 
vzdrževanje občinskih cest, 
kjer je po novem predvideno, 
da se omenjena GJS na obmo-
čju mesta Brežice zagotavlja 
v javnem podjetju Komunala 
Brežice d.o.o., na ostalih ob-
činskih cestah pa s podelitvi-
jo koncesije. Na območju mes-
ta Brežice gre za slabih 40 km 
cest, ki potekajo na območju 
celotne KS Brežice ter delu KS 
Zakot – Bukošek – Trnje in KS 
Šentlenart. Ostalih občinskih 
cest v občini je 580 km, pri če-
mer gre za vse kategorizira-
ne lokalne ceste in javne poti, 
kjer so krajevne skupnosti do 
zdaj same izbirale izvajalce re-
dnega vzdrževanja cest. »Pred-
nost, da se bodo vzdrževanja 
cest izvajala na podlagi kon-
cesije, vidim v tem, da ne bo 
več prihajalo do primerov, ko 
so izvajalci, ki so jih izbira-
le KS, pozimi čistili samo jav-

Kdo bo plužil krajevne ceste?
BREŽICE – Na prvi junijski dan so se po treh mesecih in pol spet fizično sestali člani Občinskega sveta ob-
čine Brežice, ki so v dveh delih – nadaljevanje je sledilo teden dni kasneje – opravili z 12. redno sejo v tem 
mandatu. Potrdili so sklep o prekinitvi najemne pogodbe za vodovodni stolp, ukrepe občine v času epide-
mije ter predloga odloka o občinskih cestah in javnih površinah v občini.

ne poti, po lokalnih cestah pa 
so se vozili z dvignjenimi plu-
gi. Zdaj bo to izvajal koncesi-
onar, ki bo na določenem ob-
močju izvajal vzdrževanje oz. 
čiščenje tako javnih poti kot 
tudi lokalnih cest, tako da bo 
bistveno manj ’praznih’ voženj 
kot doslej,« je dodal Flajnik. 

Glede na primerjavo trenutno 
veljavnih cen iz koncesijske 
pogodbe in na podlagi anali-
ze cen stroškov, ki so jih pri-
dobili s strani Komunale Bre-
žice, načrtujejo prihranek pri 
izvajanju GJS – ob enakem ob-
segu del – na območju mes-
ta Brežice na letni ravni v vi-
šini 55 tisoč evrov, je navedel. 
Ferdo Pinterič (Lista Sonce), 
tudi predsednik odbora za GJS 
in varstvo okolja, je ob tem 
spomnil, da sta bila v preteklo-
sti že dva poskusa, da bi obči-
na na podlagi javnega razpisa 
izbrala izvajalca vzdrževanja 
cest po krajevnih skupnostih, 
a se je izkazalo, da je bila to bi-
stveno dražja varianta. Na od-
boru so izrazili tudi bojazen, 
da ne bo več tako kvalitetnega 
izvajanja GJS, kot je zdaj z lo-
kalnimi izvajalci. Marijan Ži-
bert (ROK) je izrazil bojazen, 
da bo cena za zimsko službo 
zaradi tega višja, menil je tudi, 

da bi morali pri izbiri izvajalca 
postaviti enake pogoje za ce-
lotno občino. Predlog odloka 
o javnih površinah v občini pa 
predvideva, da se tudi GJS ure-
janje in čiščenje javnih povr-
šin na območju mesta Brežice 
zagotavlja v JP Komunala Bre-
žice d.o.o., trenutno jo namreč 

le-ta izvaja kot pridruženi par-
tner koncesionarja.

Ukrepi ne bodo negativno 
učinkovali na proračun

Svetniki so po daljši razpra-
vi s potrditvijo sklepa doseg-
li, da se prekine najemna po-
godba za vodovodni stolp med 
Občino Brežice in najemnikom 
(Bernarda in Darko Pete-
linc). S tem so odprte vse mož-
nosti za celovito obnovo stol-
pa in ureditev razgledne točke 
z galerijo v notranjosti, občina 
bo morala najti tudi primer-
nega upravljavca stolpa. Kot 
je omenil župan Ivan Molan, 
bo treba za obnovo stolpa po 
njihovih ocenah zagotoviti 1,2 
milijona evrov ali še več. Ob-
činski svet je potrdil tudi uk-
repe občine v času razglašene 
epidemije novega koronaviru-
sa. Kot je poudarila direktori-
ca občinske uprave mag. Gor-

dana Radanovič, so s ciljem 
preprečevanja širjenja viru-
sa začasno ukinili mestni jav-
ni promet, v času zaprtja šol 
šolske prevoze, sistem izpo-
soje koles Bržkolo in prepre-
čili uporabo vseh javnih igral. 
Prvi in drugi sveženj ukrepov 
sta bila namenjena spodbuja-
nju gospodarstva ter podpori 
lokalnih institucij in prebival-
stva. Tako so se med drugim 
s FURS dogovorili za zamik 
plačila stavbnega zemljišča 
v drugo polovico letošnjega 
leta, lokalom, ki so bili zaprti, 
so oprostili plačilo najemni-
ne, uredili so režim prehaja-
nja državne meje za izvajanje 
kmetijske dejavnosti, posebno 
skrb so namenili varstvu otrok 
in starejšim občanom. »V času 
epidemije je občina gospodar-
no ravnala s svojimi sredstvi, 
ravno tako je k temu pozvala 
tudi občinske javne zavode in 
podjetje. Vseskozi smo izvajali 
le nujna naročila in tista, kate-
rih postopki trajajo več mese-
cev,« je pojasnila in dodala, da 
so ocenili tudi finančni učinek 
sprejetih ukrepov v primeru, 
da bi se vsa podjetja odzvala k 
pozivu za oprostitev najemni-
ne, ki glede na prispele vloge 
znaša 3600 evrov, kar po nje-
nem pomeni, da ni negativne-
ga neto učinka na proračun.

 Rok Retelj

Flajnik: Načrtujemo prihranek. 
Žibert: Bojim se, da bo cena višja.

RADEČE – Radeški občin-
ski svet se je 28. maja ses-
tal v Domu kulture Radeče, 
kjer so prisotni med drugim 
prisluhnili letnim poroči-
lom, potrdili zaključni račun 
proračuna za lansko leto ter 
podali tudi nekaj pobud za 
prijetnejše bivanje v občini.

V uvodnem delu občinske seje 
je poveljnik občinskega štaba 
Civilne zaščite Tomaž Knavs 
prisotne seznanil z izvedeni-
mi aktivnostih v času epide-
mije covid-19, v katerem je 
občinska uprava sprejela tudi 
odredbo o začasni oprostitvi 
plačila najemnine za poslov-
ne prostore, ki so v lasti Ob-
čine Radeče. Vodja skupnega 
medobčinskega inšpektorata 
Martin Cerjak je med drugim 
povedal, da so bili na terenu 
opravljeni nadzori mirujoče-
ga prometa, kamor sodijo tudi 
prekrški zaradi nepravilnega 
parkiranja. Le-teh je bilo naj-
več v mestnem središču, občas-
no v Starograjski ulici in pri tr-
govskem centru, ob jutranjih 
konicah pa tudi pri osnovni 
šoli. Izvedene so bile tudi me-
ritve hitrosti, in sicer v naselju 
Vrhovo v štirih različnih časov-
nih obdobjih. Glede na skupno 
število izmerjene hitrosti pri 
1.256 vozilih, ki so vozila skozi 
naselje z omejitvijo hitrosti 50 
km/h, je le-to prekoračilo 12 
prehitrih voznikov (povpreč-
na hitrost je bila 68 km/h). Po-

Pobude za prijetnejše bivanje 
ročevalec je opozoril še na na-
pačno odlaganje odpadkov na 
ekoloških otokih ter pohvalil 
sodelovanje s Komunalo Rade-
če, PP Laško in Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Radeče, ki ga 
vodi Franc (Brane) Zorec. Le-
-ta je poročilu o delovanju SPV 
za leto 2019 dodal še načrte za 
letošnje leto in ena izmed nalog 
bo tudi nenapovedana kontro-
la uporabe varnostnih pasov 
na šolskih  avtobusih. Opozar-
jali bodo tudi na pomanjkljivo-
sti na cestah, nevarne odseke, 
preglednost križišč itn. Ko-
mandir PP Laško Alan Hrapot 
je izpostavil upad kaznivih de-
janj v primerjavi z letom 2018, 
v katerem jih je bilo 72, lansko 
leto pa »le« 46. Šlo je za vlome, 
tatvine, goljufije, poškodova-
nje tuje lastnine itd. Na obmo-
čju občine so obravnavali deset 
prometnih nesreč, v katerih je 
nastala materialna škoda, šest 
oseb pa je utrpelo lahke teles-
ne poškodbe. Najpogostejši 
vzrok prometnih nesreč je bila 
nepravilna smer vožnje, pre-
koračitev dovoljene hitrosti in 
prisotnost alkohola v krvi.  

Svetnice in svetniki so na seji 
potrdili zaključni račun pro-
računa za leto 2019, ki sta ga 
predstavila župan Tomaž Re-
žun in finančnica Marta Ašič, 
ter sklenili, da bodo sejnino 9. 
redne seje namenili družini 
Bogner iz Loga pri Vrhovem 

za obnovo družinske hiše, ki je 
bila delno uničena v majskem 
požaru. Potrdili so tudi delov-
no uspešnost direktorice zavo-
da KTRC iz naslova pridobitve 
različnih projektov, ki bogatijo 
življenje v občini. 

V zaključnem delu občinske 
seje so svetniki in svetnice po-
dali tudi nekaj pobud. Miran 
Prnaver je poudaril nujnost 
obnove hiš v Starograjski uli-
ci, ki kvarijo videz urejenosti 
mesta. Peter Mlakar je pred-
lagal dodatno oznako na dr-
žavni cesti v bližini mostu čez 
Savo zaradi lažje razporedi-
tve vozil v prometu, ki zavija-
jo v levo ali desno smer. Rok 
Zahrastnik je opozoril na lipo 
na Hotemeškem polju, ki bi jo 
bilo treba obžagati, »mali dom« 
v bližini radeškega prevzgojne-
ga doma pa bi bil potreben te-
meljite ureditve okolice in ob-
nove stavbe. Urška Renko je 
predlagala postavitev zaščitne 
ograje pri igralih na prostem v 
bližini objekta Savus. Dušan 
Podlesnik si želi ureditve ko-
lesarske poti med radeško in 
sevniško občino. Župan je iz-
postavil začetek gradbenih del 
pri ZD Radeče, kjer poteka re-
konstrukcija parkirišča in pre-
nova vhoda z nadstreškom v 
objekt ter ob tem še obnova vo-
zišča ter pločnikov Ulice OF. V 
načrtu je tudi ureditev pločni-
ka v Kolenovem grabnu. 
 Smilja Radi

BISTRICA OB SOTLI – Na prvi »pokoronski« seji, sicer 11. v 
tem mandatu, se je 5. junija sestal Občinski svet občine Bi-
strica ob Sotli, ki je med drugim sprejel zaključni račun pro-
računa za leto 2019 in potrdil letošnje občinske nagrajence, 
saj se približuje bistriški občinski praznik.

Kot je še pred spre-
jemom zaključnega 
računa občinskega 
proračuna za lan-
sko leto navedla Li-
dija Centrih, zadol-
žena za finance, je 
bilo v letu 2019 re-
aliziranih približno 
1,5 milijona evrov 
prihodkov, kar po-
meni 95-odstotno 
realizacijo na pri-
hodkovni strani. 
Kar se tiče odhod-
kov, je bilo realiziranih 72 % oz. približno 1,6 milijona evrov. 
»V 2019 se je izvajala obsežna investicija v obnovo knjižnice in 
kulturnega doma, za kar je bilo porabljenih 278 tisoč evrov. Lani 
smo začeli tudi z investicijo v hidravlične izboljšave vodovodne-
ga sistema, in sicer s pridobivanjem projektne dokumentacije 
in overitvijo služnostnih pogodb, za kar je bilo porabljenih ne-
kaj čez 30 tisoč evrov. Potekala je sanacija športnega objekta, 
v okviru projekta Mar nam je za skupnost je bil urejen zunanji 
fitnes, izvajale so se preplastitve občinskih cest, začeli smo tudi 
z izvedbo občinskega prostorskega načrta,« je še naštela. Kot je 
povedal župan Franjo Debelak, bo uradna otvoritev obnovlje-
ne knjižnice velikosti 280 kvadratnih metrov v petek, 26. junija, 
zatem pa bo v dvorani kulturnega doma sledila slavnostna seja 
ob občinskem prazniku, na kateri bo lahko do sto ljudi, vablje-
nih je tudi nekaj ministrov in predsednik DZ. Svetniki so potr-
dili vse štiri predloge za občinska priznanja in nagrade Občine 
Bistrica ob Sotli za leto 2020, ki jih je prejela Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje svetni-
ca Breda Kovačič. Slednja je navedla, da plaketo Občine Bistri-
ca ob Sotli prejme Josip Horvat iz Kunšperka, priznanje Občine 
Bistrica ob Sotli prejmeta Matic Moškon in Martina Bostner, 
oba iz Zagaja, denarno nagrado v višini 500 evrov pa prejme Fi-
lip Kunst iz Srebrnika.
 R. Retelj

Ob prazniku odpirajo knjižnico

Finančnica Lidija Centrih (levo) in 
svetnica Breda Kovačič
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moč, socialni čut, pripadnost 
družbi.« A ob navedenem je 
hkrati čas izrednih razmer po-
kazal tudi še na bistveno več-
jo nevarnost od razsajajoče-
ga virusa, to je na razdvajanje 
in ločevanje naroda, ločevanje 
na naše in vaše, ki ga je mno-
go težje izkoreniniti: »Zato je 
prav, da damo prednost skup-
nim koristim družbe in naroda 
ter da vsak posameznik prev-
zame odgovornost, zniža ton, 
umiri svoj način komunikacije 
ter se osredotoči na dobrobit 
celotne družbe in naroda.« Iz-
postavil je še največje načrto-
vane ali že potekajoče projekte 

Osrednji dogodek ob občin-
skem prazniku je bil zaradi 
nedavne epidemije osiroma-
šen po številu udeležencev, saj 
so se ga udeležili le člani ob-
činskega sveta in nagrajenci 
v ozkem krogu spremljeval-
cev, zato pa priznanja, ki so jih 
ti prejeli, »nimajo nič manjše-
ga pomena, ne žlahtnega sija-
ja«, je dejal župan mag. Miran 
Stanko. Slednji se je v uvodu 
slavnostnega nagovora zbra-
nim navezal na pomen pra-
znika, ki je posvečen prvim 
krškim žrtvam in srečni vrnit-
vi izgnancev na svoje domove. 
»Na uspešno prehojeno dolgo 
pot do doma, ki so jo naši ljud-
je po silnem trpljenju preho-
dili ter na ruševinah zgradili 
novo življenje v naši skupnos-
ti. In katerega nova poglavja ži-
vimo in ustvarjamo danes,« je 
dejal in v nadaljevanju izposta-
vil obetajoče letošnje leto, v 
katerem je življenje doma in 
po svetu domala povsem zas-
talo zaradi pandemije. »Nova 
situacija je pokazala marsi-
kaj, česar prej v hitrem tem-
pu življenja nismo opazili. Za-
vedali smo se, da vendarle ni 
vse v materialnih dobrinah, 
saj nas je ta čas izrednih raz-
mer spomnil in opomnil, kaj 
so ključne vrednote družbe – 
solidarnost, medsebojna po-

Naj v kriznem času namesto strahu prevlada hrast
BRESTANICA – V počastitev krškega občinskega praznika je 4. junija na slavnostni seji Občinskega sveta občine Krško, ki je potekala na gradu Rajhenburg, župan 
mag. Miran Stanko s priznanji nagradil društvi, podjetji in posameznika za njihove dosežke na področju dela ter prispevek k prepoznavnosti in promociji obči-
ne Krško tudi izven njenih meja.

v občini Krško, med ključnimi 
vidiki razvoja v prihodnje pa 
med drugim izpostavil pomen 
lokalne samooskrbe, trajno-
stnega razvoja, varovanja na-
ravnih virov in izrabe obnovlji-
vih virov energije. Ob čestitki 
nagrajencem je v zaključku go-
vora namenil posebno zahva-
lo zaposlenim v zdravstvu in 
domu starejših, »ki so v času 
epidemije stali v prvih bojnih 
vrstah in skupaj s predstav-
niki drugih organizacij opra-
vili izjemno delo«, ter vsem, 
ki soustvarjajo delo, življenje, 
društveni in kulturni utrip v 
občini.

Dve priznanji in trije znaki 
občine za posebne dosežke 

Ob instrumentalnih točkah, ki 
jih je izvedel Pihalni trio Sim-
foničnega orkestra GŠ Krško v 
sestavu Eva Fritz (fagot), Tina 
Živič (oboa) in Jakob Ban 
(klarinet), in vezni besedi, ki jo 
je skozi slovesnost prepletala 
Bernarda Žarn, je Stanko po-
delil dve priznanji Občine Kr-
ško ter tri znake Občine Krško 
(ker so bili podrobnejši opisi 
letošnjih prejemnikov priznanj 
že objavljeni v časopisu Posa-
vski obzornik konec maja, jih 
na tem mestu povzemamo na 
kratko). Priznanji Občine Kr-
ško sta prejela: za 30 let uspe-
šnega gospodarskega razvoja 
v kovinskopredelovalni indu-
striji družba KIM iz Leskovca 
pri Krškem (v njenem imenu je 
priznanje prevzel ustanovitelj 
in direktor podjetja Valentin 
Turk) ter ob 20-letnici uspe-
šnega dela za gradnjo odno-
sov med zakonci in v družinah 
društvo Družina in Življenje iz 
Leskovca pri Krškem, ki ga vo-
dita zakonca Vilma in Dani-
lo Siter. Znak Občine Krško so 
prejeli Turistično društvo Se-
novo za ohranjanje turistič-
nega razvoja, kulturne in teh-
niške dediščine na Senovem 
(znak sta prevzela predsednik 

in podpredsednik društva An-
ton Petrovič in Nandi Uršič), 
družba Avtoline Krško za us-
pešen 56-letni razvoj servisnih 
dejavnosti (v njenem imenu je 
znak prevzel direktor Slavko 
Hotko) ter Jože Požun ml. s 
Senovega za vsestransko sode-
lovanje in prispevek k razvoju 
domačega kraja.

Tudi letos, četudi brez priso-
tnosti predstavnikov, so bila 
podeljena tudi jubilejna pri-
znanja občine, ki so jih prejeli: 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Senovo za 90-letno in Društvo 
upokojencev Krško za 70-letno 
delovanje; Radioklub Krško za 
60-letni jubilej; za 40 let izva-
janja aktivnosti Društvo pa-
raplegikov Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, Modelar-
ski klub Krško, Poklicna gasil-
ska enota Krško, Športna zve-
za Krško ter Varstveno delovni 
center Krško – Leskovec; Pla-
ninsko društvo Videm, Policij-
sko veteransko društvo Sever 
Posavje in Slaščičarna Jagoda 
za 30-letno delovanje; Mladin-
ski center Krško ob 20-letnici 
ter Judo klub Krško, LIJAme-
dia, zavod za medijsko produk-
cijo in izobraževanje, Lutkovna 
skupina DKD Svoboda Senovo, 
Mažoretni klub Baton Krško, 
Mestni muzej Krško, Nogo-

metno društvo Posavje Krško 
ter Športno društvo Sporti za 
10-letno delovanje.

Preko videoposnetka je občan-
kam in občanom v imenu žu-
panov občin v regiji namenil 
voščilo sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, medtem ko se je v 
imenu prejemnikov priznanj 
na slovesnosti zahvalil Slav-
ko Hotko, rekoč da je vsem 
nagrajencem skupno, da si pri-
zadevajo v življenju udejaniti 
podjetniške, inovativne in vizi-
onarske ideje, kar pa jim brez  
pravega kadra, sodelavcev, čla-
nov društva ne bi uspelo: »Iz-
redno ponosni smo, da nam to 
uspeva, nekaterim deset, dru-
gim 20, 30, 50 in celo 90 let. 
A za vsemi temi nagradami in 
obletnicami stoji veliko dela, 
neprespanih noči, odrekanj, 
vzponov in padcev.« Kot je še 
dejal, turbulentno obdobje, v 
katerem se nahajamo, zahte-
va od vsakega posameznika in 
družbe še večjo mero srčno-
sti in predanosti delu, ki mo-
rata biti močnejša od strahu: 
»Če zamenjam črke v besedi 
strah, dobim hrast. Sinonim za 
trdnost, voljo in pokončnost. 
In le če bomo takšni, bomo 
uspešno kljubovali kriznemu 
času!«
 Bojana Mavsar

Z leve spredaj: Jože Požun ml. in Anton Petrovič, ob županu 
mag. Stanku s soprogo Faniko Nandi Uršič, zadaj Kristjan in 
Valentin Turk, Vilma in Danilo Siter ter Slavko Hotko 

KRŠKO – Na 84. dan po zadn-
jem zasedanju se je krški ob-
činski svet po dveh vmesnih 
dopisnih sejah 28. maja ses-
tal na 13. redni seji. Občin-
ska uprava je nanjo uvrstila 
18 točk dnevnega reda, med 
katerimi se jih je več navezo-
valo na poročila o delovanju 
družb v minulem letu.

Tako so svetniki potrdili letna 
poročila podjetij Rudar Seno-
vo in Ansat, o delovanju Tržni-
ce Videm, varstvu pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter 
končno poročilo Nadzornega 
odbora (NO) občine o opravl-
jenem nadzoru nad oddajo in 
uporabo nogometnega igriš-
ča NK Krško. Konec minule-
ga leta je imel Rudar Senovo 
v lasti 545 neprofitnih stano-
vanj in pet poslovnih prosto-
rov ter bil upravljavec skupnih 
delov in naprav v 206 večsta-
novanjskih in poslovnih stav-
bah z 2.559 stanovanji. V letu 
2019 so v družbi ustvarili dob-
rih 2,4 milijona evrov prihod-
kov in okoli 2,3 milijona evrov 
odhodkov, investicijska vlagan-
ja pa so znašala okoli 400.000 
evrov, je povedal direktor Go-
ran Udovč. Javno gospodar-
sko službo na Tržnici Videm je 
izvajalo podjetje Agro Posav-
je. Poleg sejemskih sobot so se 
med letom v njihovi (so)orga-
nizaciji na tržnici zvrstili tudi 
večji sejemski dogodki (pus-
tovanje, velikonočni sejem, 

eko tržnica, ribiški dan, Oku-
si Posavja, bučarija, Martinov 
in Miklavžev sejem). Ob sobo-
tah nudi pridelke in izdelke na 
tržnici povprečno 35 ponudni-
kov, sicer pa je dejavnost tržni-
ce, kot je med drugim povedala 
Marija Falež iz Agro Posavje, 
pridelala dobrih pet tisoč ev-
rov izgube. Tomi Horvat, di-
rektor koncesionarja Ansat, je 
v poročilu za lansko leto pove-
dal, da mali operaterji ne mo-
rejo konkurirati velikim in da 
ti z dejavnostjo vse bolj one-
mogočajo njihovo delovanje, 
zaradi vse večjega cenovnega 
pritiska ponudnikov pa v lan-
skem letu programske sheme 
niso nadgradili z nobenim no-
vim programom. V primeru re-
alizirane prodaje lastniškega 
deleža Ansat družbi Telemach 

bodo zaposleni na vzdrževan-
ju kabelskega sistema prešli 
pod novega lastnika, medtem 
ko bodo ustvarjalci dosedanje-
ga programa na Ansat TV de-
lovali še naprej kot ePosavje. 
Aleš Benje, svetovalec župa-
na za področje civilne zaščite, 
je povedal, da je bilo v lanskem 
letu temu področju namenje-
nih nekaj več kot 860.000 ev-
rov, od tega je bil pretežni del 
sredstev namenjen delovanju 
in opremljanju Gasilske zveze 
Krško ter PGE Krško.

Janez Kerin, predsednik Na-
dzornega odbora, je pred zbra-
nimi strnil končno poročilo o 
opravljenem nadzoru nad od-
dajo nepremičnega premožen-
ja v lasti Občine Krško, to je 
Stadiona Matije Gubca, v brez-
plačno uporabo Nogometne-
mu klubu Krško. Pri tem je šlo 
za nadzor tako dokumentaci-
je občine kot NK Krško, pri če-
mer je izpostavil, da je občina 
NO posredovala zaprošeno do-
kumentacijo, medtem ko je bil 
NK Krško neodziven oz. ni iz-
kazal nobene pripravljenosti 
za sodelovanje in NO ni posre-
doval nobene dokumentacije. 
Sicer je NO pri nadzoru odkril 
več kršitev s strani NK Krško, 
in sicer da je športno površino 
oddajal v podnajem ali brez-
plačno uporabo drugim upo-

rabnikom oziroma športnim 
klubom in društvom brez 
predhodnih soglasij občine, ki 
bi jih moral v ta namen prido-
biti. Do ugotovitev se je obči-
na v odzivnem poročilu opre-
delila, da kršitve niso velike 
oziroma takšne narave, da bi 
bilo treba zaradi njih prekini-
ti pogodbo z NK Krško o brez-
plačni oddaji športnih površin 
v uporabo. Petletna pogodba 
z NK Krško sicer poteče v tem 
mesecu.  
 Bojana Mavsar

V znamenju potrjenih poročil
KOSTANJEVICA NA KRKI – Po 
skoraj polletnem premoru 
(vmes so sicer opravili dve 
dopisni seji) se je 3. junija na 
9. redni seji sestal kostanje-
viški občinski svet. Na dne-
vnem redu se je nabralo kar 
24 točk, nekaterih sprejetih 
sklepov pa občanke in obča-
ni ne bodo najbolj veseli, saj 
prinašajo podražitve. 

Jože Leskovar in Janez Ko-
zole iz Kostaka, ki ima konce-
sijo v kostanjeviški občini, sta 
predstavila najprej delovan-
je gospodarskih javnih služb v 
lanskem letu, nato pa še prog-
ram dela za letošnje leto. Sled-
nji vsebuje tudi potrditev no-
vih cen komunalnih storitev, 
ki bodo od 1. julija dalje (v ce-
loti gledano) dražje. Predvsem 
na račun višjih cen za odvajan-
je in čiščenje odpadnih komu-
nalnih voda, medtem ko se od-
voz odpadkov, denimo, rahlo 
poceni, bo povprečna položni-
ca za kostanjeviško gospodinj-
stvo dražja za dobrih 11 % oz. 
5,5 evra, za gospodinjstvo, ki 
ni priključeno na kanalizacij-
ski sistem, pa le za dober od-
stotek oz. pol evra. Ob tem se 
je vnela kar pestra razprava 
o vzdrževanju občinskih cest, 
kjer se je svetnik Anton Jar-
kovič zavzel, naj koncesionar 
nemudoma vsaj za silo sanira 
udarne jame, saj sicer prihaja 
do poškodb na vozilih. V zvezi s 
gospodarskimi javnimi služba-

mi omenimo še sprejem odlo-
ka o pokopališkem redu v obči-
ni, ki kot novost uvaja 24-urno 
dežurno službo, kar bo svojce 
pokojnika stalo 287 evrov. To 
je med svetniki sicer sprožilo 
nekaj negodovanja, a je Lesko-
var pojasnil, da je pri pogrebni 

dejavnosti, ki bo odslej na trgu, 
pričakovati nižje cene, tako da 
skupni stroški pogreba naj ne 
bi bili višji kot doslej.

Kljub izdatni občinski subven-
ciji bo od 1. julija dražja tudi 
socialnovarstvena storitev 
pomoč na domu, ki jo v kostan-
jeviški občini izvaja krška eno-
ta CSD Posavje. Cena efektiv-
ne ure bo po novem znašala 
21,17 evra, uporabnika storit-
ve bo stala 8,49 evra, ob nedel-
jah 11,88 evra in ob praznikih 
12,73 evra. V kostanjeviški ob-
čini je trenutno sicer 17 upo-
rabnikov te storitve. Sofinan-
ciranje storitve bo občinski 
proračun letos predvidoma 
stalo dobrih 45 tisočakov. Z 
začetkom novega šolskega 
leta bodo dražji tudi vsi pro-
grami v kostanjeviškem vrtcu 
Plavček, najbolj izrazito v od-
delku za 3-4-letne otroke, kar 
za 10 %. Podražitev je bila po-
trebna zaradi sprostitve neka-
terih varčevalnih ukrepov, ki 
vplivajo na plače, in višjih ma-

terialnih stroškov. V vrtec je za 
šolsko leto 2020/21 sicer vpi-
sanih 106 otrok, ki so jih razpo-
redili v šest oddelkov oz. ene-
ga manj kot v tem šolskem letu.

Sprejeli so tudi odlok o javnem 
parkirišču za avtodome, ki ne 

predvideva plačila parkirnine 
za uporabnike parkirišča, am-
pak le stroške porabljene vode 
in elektrike, pri čemer je župan 
Ladko Petretič pojasnil, da so 
se v okviru projekta Mreža po-
stajališč za avtodome po Slo-
veniji zavezali, da bo parkiran-
je vsaj kakšno leto brezplačno, 
nato pa naj bi uvedli parkir-
nino. Ob naštetih podražitvah 
bodo Kostanjevičanom mor-
da vsaj malce v tolažbo besede 
vodje Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva petih občin 
Nataše Rajak, da je Kostanje-
vica na Krki relativno mirna 
občina, v kateri zaznavajo malo 
kršitev, saj se občanke in obča-
ni obnašajo vzorno in po nava-
di zaleže že opozorilo redarja. 

Omenimo še soglasje Galeriji 
Božidar Jakac za zadolžitev v 
višini dobrih 16 tisočakov za 
nakup novega delovnega stro-
ja, še za sedem tisočakov zadol-
žitve pa mora galeriji soglasje 
izdati krški občinski svet. 
 Peter Pavlovič

Podražitve, pa tudi pohvala

NK Krško je športno površino oddajal 
brez predhodnih soglasij občine.

Kostanjevica na Krki je mirna občina, 
v kateri redarji zaznavajo malo kršitev.
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POVRATEK VLOMILCEV IZ SAMOIZOLACIJE – V Nemški vasi 
je zadnjega dne v maju neznani storilec vlomil v nenaseljeno 
hišo, z ukradeno televizijo in kosilnico pa povzročil lastniku za 
okoli 1.500 € škode. Kar za okoli 6.500 € škode je utrpel krajan 
Stare vasi pri Bizeljskem, ki mu je vlomilec 2. 6. iz hiše odnesel 
denar, zlat nakit in več nabojev. 4. 6. se je po vlomu z zlatnino 
okitil vlomilec v hišo na Bizeljski cesti v Brežicah, ob zlatnino in 
denar, v skupni vrednosti kar 6.000 €, pa je dan kasneje po vlo-
mu v njeno hišo ostala krajanka Hudega Brezja. Med 3. in 6. 6. si 
je neznanec v kleti bloka na Cesti 4. julija v Krškem prisvojil no-
vejše treking kolo, rdeče barve, znamke Ghost, lastnico pa ope-
haril tako za kolesarske užitke kot za okoli 1.000 evrov, kolikor 
je stalo kolo. Neznanec je v noči na 7. 6. obiskal gospodarsko 
poslopje na Vihrah, ki ga je zapustil z 19 ukradenimi piščanci. 

GOSPODARSKA GOLJUFIJA – V začetku junija so kriminali-
sti na Okrožno državno tožilstvo v Krškem ovadili fizično ose-
bo s Hrvaške in slovensko gospodarsko družbo zaradi davč-
ne zatajitve ter ponarejanja in uničevanja poslovnih listin. V 
navedenem primeru je direktor trgovine z žiti in elektronski-
mi napravami na račun neupravičeno vrnjenega davka v Re-
publiki Sloveniji za dobave različnega blaga kupcem v drugih 
državah EU protipravno pridobil skoraj 250.000 € koristi, pri 
čemer je knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige iz-
kazoval na podlagi vsebinsko napačnih listin.

OBRAČUN Z VARNOSTNIKOMA – 28. maja je varnostnik ob-
vestil policiste, da je 58-letna stranka, ki jo je imel v postopku, 
uresničila svoje grožnje in mu poškodovala barvo na vozilu. Z 
isto žensko so imeli policisti opravka dve uri kasneje v drugem 
nakupovalnem centru, kjer je skupina razbijala in premikala 
inventar. Ker je tudi v tem primeru posredoval varnostnik in 
zahteval, da zapustijo prodajalno, mu je ženska v hrbet zaluča-
la predmet. Policisti so ji napisali plačilni nalog zaradi kršitve 
javnega reda in miru ter neupoštevanja ukrepov varnostnika. 

POŠKODBE PRI OPRAVILIH IN ŠPORTU – 30. 5. si je pri ža-
ganju vej na dvorišču hiše z motorno žago poškodoval nogo 
22-letni moški, 7. 6. pod večer je med jezdenjem med Moste-
cem in Dobovo ženska padla s konja, domala istočasno pa v 
Arnovem selu tudi ženska z drevesa. Vse poškodovane so os-
krbeli v brežiškem urgentnem centru.  Zbrala: B. M.

Janez Mede, Jurka vas: Ker sem že v pokoju, 
epidemija koronavirusa ni vplivala na moje delo 
oz. težko odgovorim na to vprašanje. Po poklicu 
sem pečar in tega dela se ne da opravljati na da-
ljavo, tako kot morda pisarniška dela za računal-
nikom in podobno. Obrtniška dela se bodo za-
gotovo še naprej opravljala na običajen način, če 

je katera druga možno opravljati na daljavo, pa nimam nič proti.

Primož Lisec, Log pri Sevnici: Delo od doma 
ima prednosti in slabosti, a verjamem, da je to 
lahko naša nova realnost, vsaj za posameznike, 
saj delo od doma opravljam že zadnjih šest let. 
Ukvarjam se z glasbo, tako da sem čas epidemi-
je izkoristil za ureditev glasbenega studia, kjer 
se bo kmalu začelo snemanje z glasbenimi sku-

pinami in mogoče bodo tudi koncerti v živo direktno iz studia.

Matej Krmelj, Krško: Ker za opravljanje dela 
potrebujem le računalnik in telefon, sem lahko 
nekaj malega delal od doma, smo pa v podjetju 
uspeli ponarediti »zaostanke«. Prednosti dela od 
doma so bile v večjem miru, udobju in manjšem 
stresu, na daljši rok pa bi postalo obremenjujo-
če, saj bi pomenilo izolacijo od utečenega nači-

na življenja. Če bi bilo možno, bi bila kombinacija obojega dobra.

Gabriela Baškovč, Žejno: Menim, da bi se lah-
ko navadila in prilagodila na delo od doma. 
Slednje bi še šlo, težje pa si predstavljam, da bi 
morali v prihodnosti šolarji prakticirati pouk in 
učenje na daljavo. Predvsem zato, ker bi s tem 
še večje breme naložili staršem, ki so bili v času 
epidemije poleg vseh službenih in gospodinj-

skih obveznosti podvrženi tudi še vlogi učiteljev.

Epidemija koronavirusa je marsikoga prisilila k delu od 
doma oz. na daljavo, tudi šolanje je potekalo na ta na-
čin. Zanimalo nas je, ali so se dela na daljavo v tem času 
posluževali tudi naši sogovorniki in kaj menijo o tem, bo 
to res postalo, kot menijo nekateri, naša nova realnost.

anketa

Delo od doma – nova realnost?

Mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave:

Igramo nek poker z naravo

Pojasnimo najprej bral-
cem, kaj sploh je naloga in 
kakšne so pristojnosti Za-
voda RS za varstvo narave? 
Kako bi to ustanovo umesti-
li med oblastnimi struktura-
mi na eni strani ter civilno 
družbo in nevladnimi orga-
nizacijami na drugi strani?
Zavod RS za varstvo narave je 
samostojen strokovni zavod s 
področja varstva narave, ki de-
luje že dve desetletji. Nastal je 
na osnovi Zakona o ohranjanju 
narave, ki je strokovni zavod 
umestil med Ministrstvo za 
okolje in prostor, ki je političen 
organ in kreira okoljsko politi-
ko, ter Agencijo RS za okolje, 
ki je upravni organ. Sodelu-
jemo v postopkih pridobiva-
nja dovoljenj na območjih, ki 
imajo naravovarstveni status 
s strokovnimi smernicami in 
mnenji, evidentiramo naravne 
vrednote, zanje pripravljamo 
strokovne podlage, sodeluje-
mo pri načrtih upravljanja za-
varovanih območij, nekatera 
zavarovana območja tudi up-
ravljamo, pripravljamo stro-
kovna poročila o stanju nara-
ve, sodelujemo pri postopkih 
izbire koncesionarja, nudimo 
pomoč lastnikom zemljišč na 
zavarovanih območjih, sode-
lujemo z izobraževalnim sis-
temom in skrbimo za komu-
nikacijo z deležniki, ciljnimi 
javnostmi in mediji.

Kot piše na vaši spletni stra-
ni, je zaščitni znak ZRSVN 
pentlja, sestavljena iz šes-
tih zank, nanizanih v krogu: 
tri zanke simbolizirajo ne-
živi del narave (voda – zem-
lja – zrak), preostale tri pa 
živo naravo (rastlinstvo – 
živalstvo – človeka), njihov 
preplet pa pomeni celovi-
tost in medsebojno poveza-
nost žive in nežive narave. 
Se tega v naši družbi dovolj 
zavedamo?
Ne, ne zavedamo se dovolj. 
Igramo nek poker z naravo, z 
nepovratnimi naravnimi pro-
cesi. Premalo je zavedanja o 
omejenosti naravnih virov, 
kot so voda, zrak, rodovitna 
zemlja, biotska raznovrstnost. 
Spoznanja o pomenu in potre-
bi ohranitve narave sicer vse 
pogosteje in glasneje prihajajo 
na plan, a bistvenih sprememb 
v delovanju družbe, ki bi na-
kazovale izboljšanje stanja na 
področju varstva narave, še ni, 
razen v zametkih. Pomembno 
je vedeti, da narava ni last ni-
kogar – ne naravovarstveni-
kov, ne politikov, ne gospodar-
stvenikov, ne kmetijcev. Je pa 
naša skupna skrb in še pose-
bej odgovornost. Stopnja us-
pešnosti varstva narave je re-
zultat doseženega družbenega 
dogovora, ki pa bi moral biti 
veliko boljši, da bi lahko nega-
tivne trende upadanja biotske 
raznovrstnosti umirili. 

Kaj po vašem mnenju člo-
veka definira/kvalificira za 
naravovarstvenika, je to po-
vezano (zgolj) s funkcijo oz. 
delom, ki ga opravlja, ali je 
potrebno še kaj drugega?
Naravovarstvenik je lahko 
vsakdo, ki se izpostavi za inte-
res ohranjanja narave. Vendar 
je treba ločiti med ljubiteljskim 
in poklicnim naravovarstvom. 

Zase bi rekel, da sem že dol-
go naravovarstvenik in zago-
vornik narave. Začetki so bili 
sočasni z mladostnim spo-
znavanjem sveta, nato pre-
ko nevladništva v poklicno 
varstvo narave. Naravovarstve-
nikov oz. zagovornikov narave 
je vsak dan več, to, da se je tre-
ba s tem začeti resno ukvarjati, 
smo napovedovali že pred 15, 
20 leti. Težave, ki jih povzro-
čamo s svojim razvojem, so že 
takšne, da nam začenjajo ško-
diti oz. je razvoj že kontrapro-
duktiven. Če omenim le različ-
ne alergije, ki jih pred 30 in več 
leti ni bilo niti za vzorec, da ne 
govorim o pojavnosti raka, du-
ševnih boleznih … Vse to izhaja 
iz preveč intenzivnega življenj-
skega tempa, kar se odraža tudi 
na pretirani rabi naravnih vi-
rov, vse skupaj pa povzroča 
posledice, ki nas bremenijo in 
uničujejo.

Se kot zagovornik narave, a 
hkrati državni uslužbenec, 
kdaj počutite v precepu med 
skrbjo za naravo na eni stra-
ni in interesom države na 
drugi strani?
Ne, nikoli se ne počutim v pre-

cepu, ker je naloga zavoda ja-
sna. Poklicno naravovarstvo je 
prišlo do določene stopnje ra-
zvoja, ustvarili smo tudi bazo 
podatkov o naravi in to nam 
daje strokovne podlage za 
mnenja in smernice, ki so eden 
od rezultatov našega dela. Dob-
ra strokovna osnova in pozna-
vanje zakonodaje je naša os-
nova za čvrsto stališče in zato 

nismo v težavah. Kot Zavod 
RS za varstvo narave smo sa-
mostojen in neodvisen zavod, 
pravzaprav smo edini strokov-
ni zavod s področja varstva 
narave. Je pa delo v naravo-
varstvu izjemno stresno. 
Živimo v obdobju izrazitega 
antropocentrizma, kar pome-
ni, da vse, kar naredimo in pro-
izvajamo, delamo zase, za nara-
vo in okolje pa zelo zelo malo. 
Interesi so sicer gibalo druž-
be in so neustavljivi, vendar je 
zahodni družbeni razvoj zelo 
usmerjen v izkoriščanje na-
ravnih virov in zato kot druž-
ba nenehno prihajamo v kon-
frontacijo, kadar so interesi 
družbenega razvoja prehudi. 
Družbeni razvoj je 'never en-
ding story' na račun narave. 
Zakonodaja je to predvideva-
la in zaščitila pravice tistih ži-
vih bitij, ki tega sama ne more-
jo, in to je tudi naloga našega 
zavoda. So pa te pravice po-
membne za funkcioniranje ce-
lotnega ekosistema, vključujoč 
človeka, in da bo bolj razumlji-
vo, naj omenim le opraševalce. 
Njihove problematike se po na-
vadi zavemo le takrat, ko pri-
de do pogina čebel, saj je čebe-

larstvo tržna dejavnost in vsi 
imamo radi med, vendar po-
leg čebel funkcijo opraševal-
cev opravlja še na stotine dru-
gih vrst žuželk, na katere sploh 
ne pomislimo.

Nedavno je bila v Državnem 
zboru sprejeta zaostritev po-
gojev za sodelovanje nevlad-
nih organizacij pri umešča-
nju investicij oz. objektov v 
prostor. Kaj vi menite o tem, 
se s tem res neupravičeno 
omejuje moč t. i. nevladnih 
organizacij ali le postavlja 
razumnejši okvir za njihovo 
delovanje?
Kadar se pogovarjamo o okolj-
skih nevladnih organizacijah, 
ne moremo mimo Spomeni-
ce Muzejskega društva v Lju-
bljani, ki je izšla pred 100 leti, 
spisali pa so jo takratni inte-
lektualci. Šlo je za prvi organi-
ziran pristop k varstvu narave 
na Slovenskem. To so temelji 
naravovarstva na Slovenskem, 
ki so nastali na nevladni stra-
ni, kar je nedvoumen dokaz o 
potrebnosti nevladnega sek-
torja, ki je najbolj svoboden, 
omejujejo ga le meje lastnega 
znanja, medtem ko je vladni, 
javni sektor dolžan postopati 
in ukrepati v skladu s predpi-
si. Mi sodelujemo z nevladnimi 
organizacijami, je pa res, da je 
to področje zelo pestro, saj so 
med njimi tako vrhunski stro-
kovnjaki kot ljubitelji narave 
pa tudi interesne skupine, ki 
se organizirajo zaradi parcial-
nih interesov. Skratka, vso to 
pestro množico je težko gene-
ralizirati. 
S stališča ZRSVN si želimo ko-
rektnega sodelovanja z nevlad-
nimi organizacijami, še posebej 
takrat, ko pripravljamo poro-
čila o stanju biotske raznovr-
stnosti v državi, ali programe 
upravljanja. Zavodu so dosto-
pni praviloma le javno dosto-
pni podatki, nevladne organi-
zacije pa premorejo še kaj več. 
Mislim, da je interes vseh, še 
posebej pa države, da so poro-
čanja celovita in kvalitetna, saj 
iz poročil pripravljamo odločit-
ve in ukrepe za izboljšanje sta-
nja narave. 
Sprejemanje interventne za-
konodaje ne vsebuje možnosti 
za razprave, zato pri vsebinah 
interventnih predpisov nismo 
sodelovali. Vsekakor znotraj 
zavoda pozorno spremljamo 
sprejem različnih predpisov in 
zakonodajalca opozarjamo na 
možne negativne implikacije 
na naravo. 

Kako pa sodelujete z okolj-
skim ministrom Vizjakom, ki 
je prav tako iz našega okolja?
Z ministrom se dolgo poznava, 
saj sva oba Brežičana. Spozna-
vala sva se v različnih vlogah, a 
dialog je bil vedno spoštljiv. Pri 
sprejemanju interventne zako-
nodaje nisva sodelovala, sicer 
pa dialog med zavodom in mi-

BREŽICE – 1. junija smo obeležili mednarodni dan reke Save, 5. junija pa svetovni dan (varstva) okolja, to-
rej dva z naravo povezana (neformalna) praznika, v javnosti pa je bilo precej razprave tudi o sprejemu no-
vele zakona o ohranjanju narave. Dovolj razlogov torej, da k pogovoru povabimo Brežičana Tea Hrvoja Or-
šaniča, zadnji dve leti in pol direktorja Zavoda RS za varstvo narave. 

Teo Hrvoje Oršanič je magister naravoslovnih znanosti s pod-
ročja varstva naravnih vrednot in se z naravo ukvarja celotno 
svojo poklicno pot, od študentskih let dalje, pri čemer je de-
set let delal v gospodarstvu, 25 let pa v javnem sektorju. Pred 
nastopom funkcije direktorja Zavoda RS za varstvo narave v 
začetku leta 2018 je delal na Gozdnem gospodarstvu Brežice, 
Zavodu za gozdove RS in kot direktor Kozjanskega parka. Nje-
govo življenje je tudi v izven službe povezano z naravo, saj je 
v prostem času naravoslovni in krajinski fotograf, posveča pa 
se tudi karateju in vožnji z motorjem.
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Mlajši, a v poslanskih klopeh 
bolj izkušeni Tomaž Lisec (v 
Državnem zboru je že tret-
ji mandat) pravi, da je nova 
vlada takoj po nastopu resno 
pristopila k ukrepom za zaje-
zitev epidemije, ki so bili učin-
koviti: »Prebivalci so videli, da 
je potrebno resno in odgovor-
no delovanje vseh, ne samo 
politike. Zato je treba pohvali-
ti vse, ki so se resno držali na-
vodil in usmeritev. Na žalost 
se je skozi celoten čas manjši 
del populacije vedel neodgo-
vorno.« V prvih tednih je dobi-
val predvsem veliko vprašanj 
– klicev, sms sporočil, sporočil 
preko socialnih omrežjih, saj 
je bil marsikdo zbegan, ker so 
se zadeve in ukrepi hitro spre-
minjali, nato so ob sprejema-
nju zakonov prihajale pred-
vsem želje in pobude, koga, 
kaj in na kakšen način »reše-
vati«. »In temu je bilo potem v 
veliki meri posvečeno delova-
nje pri sprejemanju zakonov 
v Državnem zboru ter poda-
janje pobud ministrom glede 
odlokov,« dodaja Lisec. Du-
šan Šiško, v tem mandatu no-
vinec med poslanci, pojasnju-
je, da so poslanci sprva sicer 
poskušali delati na daljavo, a 
v nekaterih strankah, denimo 
Levici, niso zaupale takšnemu 
načinu dela, češ da bi prihajalo 

do manipulacij, zato so še nap-
rej hodili v Ljubljano. »Tako 
vsaj zame ni bilo veliko razli-
ke, saj sem bil pogosto v Lju-
bljani, kjer smo razpravljali o 
aktualnih temah in ukrepih,« 
ocenjuje. Opozarja, da se ob 

vseh tisočih testiranj nihče ni 
spomnil, da bi na covid-19 vsaj 
enkrat testirali tudi poslance, 
ki prihajajo iz raznih koncev 
Slovenije, zato tudi članom 
njihovih družin ni bilo vedno 
prijetno. Sicer pa so, pravi Ši-
ško, poslanci SNS v tem času 
še naprej pridno pripravljali 
vprašanja in predloge za vlado 

in njene ministre oz. so v tem 
pogledu še naprej med najbolj 
marljivimi, pri čemer je sam z 
okoli 200 vprašanji na tretjem 
mestu med poslanci.

Lisec: protesti pričakovani
Šiško: gre nam za državo

Glede na to, da takega prime-
ra epidemije v Sloveniji še ni 
bilo, sta se po mnenju Lisca 
tako vlada kot parlament hitro 
prilagodila situaciji. »Mislim, 
da je bilo težišče na delu vla-
de in koalicijskih poslancih, ki 
smo morali hitro podajati po-
bude in sprejemati predloge 
zakonov. Niti idealni zakoni v 
normalni situaciji ne rešujejo 
vseh zadev. Mi smo skušali po-
magati čim večjemu številu z 

mislijo 'kdor hitro da, dvakrat 
da'. Lažje je bilo opoziciji, ki 
je lahko velikokrat le zganjala 
populizem s svojimi besedami 
in predlogi.« Šiško med ukre-
pi kot zgrešenega izpostavlja 
predvsem omejevanje gibanja 
na občine, ne glede na njeno 
velikost. »Medtem ko so poli-
cisti morali v zasedah prežati 

na naše občane, so se migran-
ti lahko brez težav sprehaja-
li naokoli,« ponazarja. Kar se 
tiče protestov, ki potekajo v 
zadnjih tednih, Lisec pravi, da 
so jih pričakovali tudi v pri-
meru, če ne bi bilo epidemi-
je: »Ker bi vedno isto ozadje, 
ki ima probleme z legitimno 
izvoljeno (trenutno) oblastjo, 
našlo neke vzroke, da so proti. 
Njih ne zanima, kaj se dobre-
ga dela, moti jih zanje napač-
na sestava vlade. Mislim, da bo 
koalicija, ki je sestavljena iz 
dveh desnosredinskih in dveh 
levosredinskih, kar je dober 
model sodelovanja, zdržala 
do rednih volitev. V uresniče-
vanju dobrih ukrepov. Opozi-
cija pa bo s pomočjo osrednjih 
medijev seveda želela vse pri-
kazati kot negativno.« 

Šiškovi SNS, ki je sicer v opo-
ziciji, medtem očitajo, da niso 
prava opozicija in da se proda-
jajo vladi. To je samo natolce-
vanje, je prepričan poslanec 
iz Krškega: »Kdor dejansko 
spremlja naše delo, bo videl, 
da nam gre za interes drža-
ve in državljanov, za kar pa 
je potrebno, da vlada delu-
je. Tako kot smo prej podpi-
rali dobre in potrebne zako-
ne in predloge vlade Marjana 
Šarca, tako smo v konstruktiv-

ni opoziciji do Janševe vlade. 
To pa ne pomeni, da nismo in 
ne bomo kritični do nje, zlasti 

pa ves čas opozarjamo na bi-
rokrate po ministrstvih, ki v 
resnici krojijo naše življenje 
na vseh področjih.«

Tudi Lisca in Šiška smo vpra-
šali, kaj po epidemiji napo-
vedujeta Posavju. »Posavje je 
del Slovenije in del Evropske 
unije. Mislim, da bomo vsaj še 
nekaj mesecev vsi iskali op-
timalne rešitve za posame-
zna področja, potem jih pos-
topoma začeli izvajati v smeri 

normalizacije zadev. Posavje 
bo morda imelo največji pro-
blem znotraj sektorja turizma. 
Problem znajo imeti tudi tisti 
uspešni izvozniki, ki so odvis-
ni od ukrepov in stanja v dru-
gih državah. Priložnost pa vi-
dim v razvitem gospodarskem 
(energetskem) sektorju ter 
tistih inovativnih subjektih v 
Posavju, ki znajo tudi v neja-
snih časih narediti in prodati 
svoje (nove) ideje,« odgovar-
ja Lisec. Tudi po mnenju Šiška 
bo koronska kriza žal prizade-
la večino posavskih podjetij, ki 
so v veliki meri izvozno narav-
nana, medtem ko pričakuje, da 

je ne bodo čutili v energetiki 
in večjih trgovskih podjetjih. 
»Država bi morala zagotoviti 
domačim proizvajalcem hrane 
določene kvote v trgovinah, si-
cer gredo v nič vse spodbude, 
saj dobijo kmetje mizeren de-
lež od tistega, kar mi plačamo 
v trgovini. Dokler to ne bo ure-
jeno, je tudi brez veze poziva-
nje ljudem, naj kupujejo slo-
venske pridelke,« dodaja.

 Peter Pavlovič

nistrstvom poteka. Menim, da 
je nova Vlada v funkciji šele 
kratek čas in bo rezultat sode-
lovanja lahko viden šele čez ne-
kaj časa. 
Je pa sodelovanje med ministr-
stvom in zavodom nujno, brez 
tega ne moremo biti uspešni ne 
eni ne drugi.

Pravkar smo obeležili med-
narodni dan reke Save, ko 
vsako leto ugotavljamo, 
kako pomembna je ta reka z 
gospodarskega, zlasti ener-
getskega vidika. Kako kot 
naravovarstvenik ocenjuje-
te spreminjanje reke v zad-
njih dveh desetletjih z grad-
njo elektrarn? 
No, Sava je pomembna tudi z 
okoljskega vidika. Sava je v tem 
času izpostavljena zaradi hi-
drocentral, ki pa jih imamo po 
svetu ogromno. Kaj si mislim 
o tem, sem zapisal v uvodniku 
knjige »Spodnja Sava – vzor na-
črtovanja in urejanja«, kjer sem 
poudaril, da gre za velike barie-
re v prostoru, ki spremenijo in 
prekinejo življenjske tokove in 
se nanje določene živ ljenjske 
oblike ne morejo prilagoditi. 
Poudaril bi, da je naslov ome-
njene knjige zame zavajajoč, 
saj bi bilo bolje kot »vzor« na-
pisati »primer«. Taki glomazni 
posegi v naravo seveda ne mo-
rejo biti vzor, ker so posledica 
precej razsipne porabe elek-
trične energije … Pri hidrocen-
trali Brežice smo se potrudili 
z nadomestnimi življenjskimi 
prostori za ohranjanje biot-
ske pestrosti, a največja nado-
mestna življenjska prostora iz 

različnih vzrokov in kljub že 
delujoči hidrocentrali še ved-
no nista v funkciji. To ni prav.
Doma na zidu visi fotokopija 
vojaškega načrta Brežic z oko-
lico iz leta 1763, na kateri se 
lepo vidi razlivanje Save dol-
vodno od Krškega v številne 
rečne rokave, mrtvice. Takrat-
na biotska pestrost je morala 
biti, ob čisti savski vodi, ideal-
na. Od takrat naprej se je reko 
Savo utesnjevalo, omejevalo in 
onesnaževalo tako, da stanju 
izpred dobrih 200 let ni več 
podobna. Rečnemu življenju 
ni preostalo drugega, kot da 
izgine ali pa se spremembam 
prilagodi. Danes se z različnimi 
ukrepi trudimo rešiti, kar je bi-
otske raznovrstnosti še ostalo, 
raba rečne vode pa je, tako kot 
po svetu, zanimiva za gospo-
darsko rabo. 

Imate tudi vi občutek, da je 
minula epidemija, med ka-
tero je marsikdo našel za-
točišče pred strahom in 
tesnobo v naravi, v nas kaj 
povečala naravovarstveno 
zavest?
Hja, to bo pokazal čas. Načelo-
ma smo v Sloveniji med pan-
demijo »odkrili naravo«. Nara-
va je tudi ponudila eno svojih 
ekosistemskih uslug – skrb za 
fizično in psihično zdravje lju-
di. Prav tako je narava, tako kot 
ljudje, imela enomesečni mir 
od prevelikih pritiskov člove-
ka nanjo. Ali bomo kot družba 
tudi v bodoče to znali ceniti in 
se zavedali, da je za tako ohra-
njeno naravo treba tudi kaj na-
rediti, se kdaj čemu odpoveda-

ti, se bo šele izkazalo. Mi smo 
optimisti in upamo na najbolj-
še. Posebej, ker gre Evropa pa 
tudi večina sveta v to smer.  

Živite v mestu Brežice, kako 
ocenjujete njegov razvoj v 
zadnjih letih?
Brežice v zadnjem desetletju 
zame predstavljajo bolj 'spal-
no naselje', saj delam drug-
je in zato težko komentiram. 
Občinske politike tudi nimam 
časa spremljati. Vesel pa sem, 
da se ohranjajo Jovsi, največ-
ji spomenik narave v Posavju. 
Morda si želim več sodelova-
nja Občine Brežice s Kozjan-
skim parkom, ko sem delal 
tam, sem to pogrešal. Moja ne-
realizirana želja je tudi krajin-
ski park Gorjanci. Pred 30 leti 
sem bil na 'legendarnem' se-
stanku v Sošicah, kjer je bila 
prvič predstavljena ideja sku-
pnega zavarovanega območja 
Žumberak-Gorjanci. Na hrva-
ški strani so uredili Park pri-
rode Žumberak, na slovenski 
strani pa še nič, bilo je le nekaj 
poskusov. Žal mi za to zmanj-
kuje časa, da bi se tej vsebini 
bolj intenzivno posvetil. Vse-
kakor imajo Gorjanci vse last-
nosti in možnosti za razvoj v 
obliki krajinskega parka.
Ko sem bil še v Kozjanskem 
parku, se spominjam neodvi-
sne javne raziskave študentov 
za potrebe diplomskih nalog. 
Prebivalce v parku so vpraša-
li, ali so zadovoljni z življenjem 
znotraj parka in 56 % vpraša-
nih je odgovorilo z »da«, kar 
pomeni določen premik v za-
vesti slovenskega državljana, 

da je živeti z ohranjeno nara-
vo znotraj zavarovanih obmo-
čij dobro. 

Poznamo vas tudi kot foto-
grafa, lovca, ljubitelja goz-
dov, motorista, karateista … 
V kolikšni meri imate čas za 
vse te dejavnosti in hobije, 
kateremu dajete prednost?
Lovec že dolgo nisem več, pa 
tudi klasičen lovec nisem bil 
nikdar. Nimam trofej, ukvarjal 
sem se s foto-lovom. Ljubitelj 
gozdov sem še vedno, v gozdu 
se počutim najbolje. Fotografi-
jo v večjem obsegu si puščam 
za obdobje po upokojitvi, kdaj 
pa kdaj pa še vedno najdem 
čas zanjo – nazadnje pred ne-
kaj dnevi, ko smo v Jovsih izva-
jali monitoring ptiča kosca. Si 
pa sedaj vzamem čas za kara-
te, ker ga potrebujem za rekre-
acijo. Zelo sem ponosen na Ka-
rate klub Brežice, kjer imamo 
odlične tekmovalce in odlično 
trenersko ekipo. V zadnjih le-
tih smo v samem vrhu sloven-
skega karateja. Motorist sem 
že dolgo in se kar precej vo-
zim. Imam motor, na katerem 
piše 'easy rider' in spadam 
med tiste motoriste, pri ka-
terih 'brzina ni vrlina', vozim 
se zelo po pameti in striktno 
upoštevam cestno-prometne 
predpise. To mi predstavlja 
svojevrstno sprostitev, s kate-
ro preusmerim misli z vsako-
dnevne zelo zahtevne proble-
matike kam drugam. Spotoma 
pa tudi opazujem, kako ravna-
mo z okoljem in naravo.

 Peter Pavlovič

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

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

Še nekaj mesecev bomo iskali optimalne rešitve
POSAVJE, LJUBLJANA – Po predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču (SMC) in vodji opozicijske poslanske skupine SD Matjažu Hanu smo k besedi o delu v času 
nedavno uradno preklicane epidemije koronavirusa in aktualnem političnem stanju v državi povabili še ostala dva posavska poslanca: Tomaža Lisca iz vladne 
SDS in Dušana Šiška iz opozicijske SNS. Oba sta tudi namestnika vodij v svojih poslanskih skupinah.

Tomaž Lisec Dušan Šiško

Tomaž Lisec: Mislim, da bo koalicija, ki je 
sestavljena iz dveh desnosredinskih in dveh 

levosredinskih strank, zdržala do rednih volitev.

Dušan Šiško: Tako kot smo podpirali dobre in 
potrebne zakone in predloge Šarčeve vlade, tako 
smo v konstruktivni opoziciji do Janševe vlade.

BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice s septembrom 
oz. novim šolskim letom začnejo z izvajanjem novega štiriletnega 
programa Zdravstvena nega, je sporočila ravnateljica dr. Mojca 
Tomažin. V preteklem tednu jim je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport tudi formalno potrdilo izvajanje tega programa, 
drugega programa Bolničar – negovalec jim sicer ni odobrilo, a 
ravnateljica dodaja, da za zdaj, saj nameravajo v prihodnjih le-
tih še poskusiti. »Na naši šoli je čutiti veliko nove energije in ela-
na, saj smo prepričani, da je ta program velika pridobitev tako 
za našo šolo kot tudi za celotno Posavje. Potrudili se bomo po 
svojih najboljših močeh, da bomo program zastavili kar najbolj 
kvalitetno, da se bomo odzivali na potrebe lokalnega okolja, saj 
imamo v poklicnih in strokovnih šolah znotraj vsakega progra-
ma kar lep kos vsebin (t. i. odprti kurikulum), ki jih lahko zapol-
nimo z vsebinami po lastni presoji in tu se lahko maksimalno 
prilagajamo,« je poudarila. Tomažinova je prepričana, da lahko 
v imenu vseh srednješolskih ravnateljev v Posavju zatrdi, »da je 
naša skupna želja, da bi se v prihodnjih letih večal delež osnov-
nošolcev, ki bi se vpisali v katerega od programov, ki jih ponuja-
mo srednje šole v Posavju, saj je to eden izmed faktorjev, ki vpli-
vajo na to, da bodo mladi tudi kasneje ostali v naši lepi regiji in 
se le-ta ne bo praznila«. Obenem velja še informacija devetošol-
cem, da je iz uradnega stanja prijav razvidno, da bodo poleg no-
vega na šoli izvajali tudi vse ostale programe. Torej lahko učenci 
še prenesejo prijave iz programov, kjer se morda pričakuje ome-
jitev vpisa, do 16. 6. 2020.  R. R.

Zdravstvena nega bo zaživela
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Če se najprej osredotočimo na 
izstopajoče kazalnike v spod-
njeposavski statistični regiji, 
lahko ugotovimo, da je med 
osnovnošolci v Posavju 29,5 % 
prekomerno prehranjenih, kar 
je 5 % več, kot znaša sloven-
sko povprečje, pa tudi v pri-
merjavi s podatki v lanskem 
letu se je odstotek prekomer-
no prehranjenih otrok še ne-
koliko zvišal. Na drugi strani 
je telesni fitnes otrok, tj. delež 
otrok, ki dosega ustrezno ra-
ven gibalne učinkovitosti, ne-
koliko boljši (54,9) od sloven-
skega povprečja (52,3). V naši 
regiji se v primerjavi z držav-
nim povprečjem (9,1 %) pri-
peti več prometnih nesreč z 
alkoholiziranimi povzročitelji 
(11,3 %). Med Posavci je ne-
koliko večje število prejemni-
kov zdravil zaradi sladkorne 
bolezni, povišanega krvnega 

tlaka in proti strjevanju krvi 
kot v državi. Pogostejši so pri-
meri srčne in možganske kapi 
pri osebah od 35 do 74 oz. 84 
let (Posavje: 3,0/1000 preb. 
in 3,1/1000 preb.; Slovenija: 
2,1/1000 preb. in 2,6/1000 
preb.), redkejše pa število na 
novo ugotovljenih primerov 
raka (536,4/100.000 preb., 
v Sloveniji 562,8/100.000 
preb.). Več je zlomov kol-
ka pri starejših prebivalcih 
(8,0/1000 preb., slovensko 
povprečje je 6,5/1000 preb.). 
Pričakovati je bilo, da je v Po-
savju večji delež uporabni-
kov storitve pomoči na domu 
(2,4 %, v Sloveniji 1,7 %). Med 
Posavci je zelo malo bolniš-
ničnih obravnav zaradi klop-
nega meningoencefalitisa, in 
sicer le 2,4/100.000 preb. (v 
Sloveniji 9,2/100.000 preb.). 
Splošna umrljivost se je v 
primerjavi z letom prej si-
cer znižala na 997,1/100.000 
preb., a še zmeraj precej pre-
sega slovensko umrljivost 
(916,2/100.000 preb.). Pri 
nas je dosti višja umrljivost 
zaradi bolezni srca in oži-
lja (91,6/100.000 preb., SLO: 
77,1/100.000 preb.) ter sa-
momora (24,6/100.000 preb., 
SLO: 18,7/100.000 preb.), 

skoraj enaka zaradi vseh vrst 
raka (161,7/100.000 preb., 
SLO: 161,6/100.000 preb.) 
in nižja zaradi pljučnega raka 
(34,2/100.000 preb., SLO: 
40,7/100.000 preb.). Bolniške 
odsotnosti je v Posavju (17,7 
dneva) več kot na ravni dr-
žave (16,4 dneva). Odzivnost 
in presejanost v preventivnih 
zdravstvenih programih Svit, 
Zora in Dora je v naši regiji od 
2,2 % do 3,2 % nižja kot v Slo-
veniji. Delež uporabnikov ma-
rihuane ali hašiša med prebi-
valci, starimi od 15 do 64 let, 
je v Posavju (17,6 %) nižji kot 
v državi (20,7 %).

V krški občini še več 
prekomerno prehranjenih 
otrok

Kakšno je stanje po posav-
skih občinah? Če upošteva-

mo kriterij števila prebival-
cev in gremo od najbolj do 
najmanj naseljene, bomo za-
čeli z občino Krško. Med po-
datki najbolj bode v oči delež 
prekomerno prehranjenih ot-
rok, ki znaša kar 32,2 % in je 
višji tudi od posavskega pov-
prečja ter se je v primerjavi 
z letom prej (30,5 %) še zvi-
šal. Po drugi strani je telesni 
fitnes otrok nad slovenskim 
povprečjem, kar je pohvalno. 
Pri starejših prebivalcih obči-
ne je bila stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi zlomov kol-
ka 9,5, v Sloveniji pa 6,5 na 
1000 preb. Pošteno višja od 
slovenskega povprečja je tudi 
stopnja bolnišničnih obrav-
nav zaradi srčne kapi (3,3 na 

1000 preb., starih 35 do 74 
let). Delež oseb, ki prejema-
jo zdravila zaradi povišane-
ga krvnega tlaka, je bil višji 
od slovenskega povprečja, za 
sladkorno bolezen prav tako. 
Bolniška odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev je tra-
jala povprečno 16,9 koledar-
skega dneva na leto, v Slove-
niji pa 16,4 dneva. Odzivnost v 

program Svit je bila za več kot 
6 % nižja kot v državi, prese-
janost v programu Zora pa za 
skoraj 4 %. Delež uporabnikov 
pomoči na domu je bil višji od 
slovenskega povprečja, kar je 
lahko dober ali tudi slabši ka-
zalnik, odvisno s katerega vi-
dika gledamo. 

V brežiški občini 
več samomorov

V brežiški občini je nekoliko 
nižja kot v krški, a še vedno 

visoka stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi srčne kapi 
(3,1 na 1000 preb. med 35. in 
74. letom), si pa starejši bre-
žiški občani še malce večkrat 
zlomijo kolk kot krški (stopnja 
bolnišničnih obravnav 9,7 na 

1000 preb.). Poleg višje stop-
nje umrljivosti je zaskrbljujoč 
podatek o stopnji umrljivosti 
zaradi samomora, ki je bila 31 
na 100.000 preb., v Sloveniji 
pa 19, in se je v primerjavi z 
lanskimi podatki še poslabša-
la (občina Krško ima povpre-
čje med letoma 2014–2018 
samo 16,8). Brežiški občani 
so bili kar pogosto na bolniš-
ki, saj je odsotnost trajala pov-
prečno 19 koledarskih dni na 
leto. Prekomerno prehranje-
nih otrok v občini je od zad-
njega merjenja nekoliko manj, 
26,9 %, kar je manj od posa-
vskega in več od državne-
ga povprečja. Delež uporab-
nikov pomoči na domu je bil 
nižji od slovenskega povpre-
čja. Delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji 
(12,5 %) je bil višji tako od slo-
venskega kot posavskega pov-
prečja. Odzivnost v presejalne 
programe je še naprej nižja od 
državnega povprečja, čeprav 
se v primerjavi s prejšnjimi 
leti počasi izboljšuje.

V sevniški občini odzivnejši 
na preventivne preglede

Sevniški občani se veliko bolj 
odzivajo na vabila v preventiv-
ne programe kot npr. krški in 
brežiški, saj je odzivnost oz. 
presejanost v programih Svit 
in Zora celo nekaj odstotkov 
nad slovenskim povprečjem. 
V občini Sevnica je slabša sli-
ka pri boleznih, neposred-
no pripisanih alkoholu (stop-
nja bolnišničnih obravnav je 
2,8 na 1000 preb., v Sloveni-

ji pa 1,9), splošni umrljivosti 
in umrljivosti zaradi bolezni 
srca in ožilja, boljša pa pri no-
vih primerih pljučnega raka, 
ki jih je manj od slovenskega 
povprečja, zlomih kolka sta-
rejših občanov, ter umrljivosti 
zaradi pljučnega raka. Bolniš-
ka odsotnost delovno aktivnih 
prebivalcev je trajala povpreč-
no 16,9 koledarskega dneva 
na leto. Stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi srčne kapi je 
bila 2,4 na 1000 preb., starih 
35 do 74 let, kar je 0,3 več od 
Slovenije. Manj je bilo zlomov 
kolka pri starejših prebival-
cih, stopnja umrljivosti zaradi 
samomora je bila višja kot v 
državi, prav tako stopnja bol-
nišničnih obravnav zaradi po-
škodb v transportnih nezgo-
dah. Telesni fitnes otrok je bil 
blizu slovenskemu povprečju, 
medtem ko je bila prehranje-
nost otrok nekoliko nižja od 
povprečja v Posavju, a še ved-
no dosti višja od slovenskega 
povprečja. 

Radeška občina z nizkim 
telesnim fitnesom otrok

V radeški občini je telesni 
fitnes otrok nizek, saj znaša 
le 41,9 (povprečje Posavja je 
54,9, Slovenije 52,3), odstotek 
prekomerne prehranjenosti 
otrok (31,9) je drugi najviš-
ji med posavskimi občinami. 
Bolniška odsotnost radeških 

občanov je predlani trajala 
povprečno 19,6 koledarskega 
dneva. Stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi poškodb v 

transportnih nezgodah je bila 
1,8 na 1000 preb. (v Sloveniji 
1,4), delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji 
je bil blizu slovenskemu pov-
prečju. Izpostaviti velja dob-
ro odzivnost v program Svit 

(70,1 %) in nekoliko slabšo 
presejanost v programu Dora. 
Stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 
1000 preb., starih 35 do 74 let. 
Manj je bilo tudi primerov zlo-
mov kolka pri starejših prebi-
valcih občine (5,7 na 1000 
preb., v Sloveniji 6,5). Stopnja 
umrljivosti zaradi samomora 
je bila 17 na 100.000 prebival-
cev, dva manj kot v Sloveniji. 
Delež uporabnikov pomoči na 
domu je bil višji od slovenske-
ga in posavskega povprečja, 
in sicer 3,7 %. Ima pa radeška 
občina še en ne ravno zavida-
nja vreden podatek – največ-
ji delež uporabnikov marihu-

ane ali hašiša med prebivalci, 
starimi od 15 do 64 let, ki zna-
ša 18,6 %, kar je več od posav-
skega in manj od slovenskega 
povprečja.

V kostanjeviški občini največ 
nesreč zaradi alkohola in 
samomorov

Najbolj izstopajoča podat-
ka v občini Kostanjevica na 
Krki sta velik delež prome-
tnih nesreč z alkoholiziranimi 
povzročitelji in umrljivost za-
radi samomora. Odstotek ne-
sreč je kar 26,8 % (Posavje: 
11,3, SLO: 9,1), stopnja umr-

ljivosti zaradi samomora pa 
kar 55,5 na 100.000 preb., 
kar je približno trikrat več od 
slovenskega povprečja. Kar 

visoka je tudi stopnja bolez-
ni, neposredno pripisanih al-
koholu, veliko več od sloven-
skega in posavskega povprečja 
je tudi prejemnikov zdravil za-
radi povišanega krvnega tlaka, 
več je tudi prejemnikov zdra-
vil zaradi duševnih motenj. 
Temu primeren je tudi poda-
tek o bolniški odsotnosti de-
lovno aktivnih prebivalcev, 
ki je najvišji med posavskimi 
občinami, in sicer 19,9 kole-
darskega dneva na leto. Bele-
žijo manj bolnišničnih obrav-
nav zaradi zlomov kolka pri 
starejših občanih kot na rav-
ni Slovenije, delež uporabni-
kov pomoči na domu pa je bil 
višji od slovenskega povpre-
čja. Telesni fitnes otrok je bil 
blizu slovenskemu povpreč ju, 
prekomerno prehranjenih ot-
rok je sicer več kot v Sloveniji, 
a celo malo manj kot v Posav-
ju. Odzivnost v program Svit 
je bila 67,5 %, kar je boljše 
kot v Sloveniji (64,6 %), pre-
sejanost v programu Zora pa 
je bila skoraj 7 % nižja kot na 
ravni države. 

Bistriška občina nima toliko 
bolniških odsotnosti

V občini Bistrica ob Sotli, kjer 
je podobno kot v kostanje-
viški zaradi majhnega števila 
primerov veliko vrednosti ne-
zanesljivih, je najslabši kazal-
nik bolezni, neposredno pripi-
sanih alkoholu, saj je stopnja 
bolnišničnih obravnav precej 
višja (3,7 na 1000 preb.) kot 
na ravni države (1,9). Podob-
no je tudi pri obravnavah za-
radi srčne kapi (3,3 na 1000 
preb., SLO: 2,1 na 1000 preb.). 
Stopnja umrljivosti zaradi sa-
momora je bila, podobno kot 
v kostanjeviški občini, zelo vi-
soka, in sicer 55,7 na 100.000 
prebivalcev, višja od državne-
ga povprečja je tudi splošna 

umrljivost. Stopnja bolnišnič-
nih obravnav zaradi poškodb 
v transportnih nezgodah je 
bila višja kot v Sloveniji, prav 
tako delež prometnih nezgod 
z alkoholiziranimi povzročite-
lji. Nizko odzivnost, celo dob-
rih 9 % manj od državnega 
povprečja, beležijo v program 
Svit. Vseeno lahko opazimo 
tudi en spodbuden kazalnik 
– prebivalci občine so čez leto 
veliko manj na bolniški kot 
v drugih posavskih občinah 
(14,7 koledarskega dneva oz. 
tri dni manj, kot je povprečje 
v Posavju).
 Rok Retelj

KRŠKO – V času epidemije koronavirusa so na Zavodu za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poslovali na oddaljen na-
čin (preko e-storitev, telefona in omogočali fizično oddajo vlog 
v naših prostorih) ter kljub povečanemu obsegu zadev opra-
vili vse storitve za zavarovane osebe. Kljub formalno preklica-
ni epidemiji ob dejstvu, da še naprej uporabljamo splošne in 
posebne ukrepe za zmanjšanje tveganja ponovitve oz. razši-
ritve okužb, ZZZS od 1. junija vsaj do konca leta uveljavlja novo 
razporeditev uradnih ur za poslovanje s strankami, in sicer v 
ponedeljek med 9. in 12. ter 13. in 15. uro, v sredo med 9. in 
12. ter 13. in 17. uro ter v petek med 9. in 13. uro, medtem ko 
ob torkih in četrtkih ni uradnih ur. Prosijo, da jih tudi v pri-
hodnje, če je mogoče, kontaktirate preko telefona oz. e-pošte.
 P. P./vir: ZZZS, OE Krško

Nove uradne ure ZZZS

Zdravje prebivalcev posavskih občin

Delež prekomerno prehranjenih otrok še višji
POSAVJE – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je peto leto zapored pripravil posodobljene podatke o zdravju Slovenk in Slovencev, ki so razdeljeni po sta-
tističnih regijah in občinah ter se večinoma navezujejo na leto 2018. Med posavskimi občinami bi težko izpostavili tisto, za katero bi lahko trdili, da je najbolj 
»zdrava«, kljub temu pa lahko vidimo, da kazalniki zdravja še najmanj (negativno) odstopajo v sevniški občini.

Karta prikazuje primerjavo prekomerne prehranjenosti otrok v petletnem obdobju (2016–
2020). Kot je razvidno, se je delež le-teh nekoliko zmanjšal samo v brežiški občini, v vseh 
ostalih občinah pa se je stanje še malenkost poslabšalo (vir: NIJZ).

V Posavju je 5 % več prekomerno prehranjenih otrok 
kot na ravni Slovenije.

Splošna umrljivost med Posavci se je znižala, 
a še vedno presega slovensko povprečje.

Bolniške odsotnosti je v Posavju v primerjavi 
s Slovenijo za dober koledarski dan več.

Med Posavci je – pričakovano – večji delež 
uporabnikov storitve pomoči na domu.
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Dolgotrajna oskrba 
je neprekinjeno delovala 

v času epidemije

V času epidemije smo člani Projekta 
MOST vsakodnevno obiskovali upo-
rabnike in izvajali nujne storitve, z 
upoštevanjem preventivnih ukrepov 
za varovanje zdravja. Starejši ljudje 
so postali še bolj odvisni od pomoči 
drugih, veliko jih nima svojcev ali pa 
le-ti zaradi svoje narave dela oziroma 
odda ljenosti ne morejo nuditi pomoči. 
Od zdravstvenih storitev so potrebo-
vali predvsem pomoč pri negi, pripra-
vo zdravil in merjenje vitalnih funkcij. 
Skupaj s pomočjo na domu, prosto-
voljci in drugimi lokalnimi organizaci-
jami smo poskrbeli za redno dostavo 
toplih obrokov in nabavo nujnih živ-
ljenjskih potrebščin. Občanom v sti-
ski smo bili na voljo preko »kriznega 
telefona« z informacijami o možnos-
ti različnih oblik pomoči.

Socialni stiki so nujni 
za kakovostno življenje

Socialni stiki se s starostjo ožijo zaradi 

upokojitve, smrti bližnjih in znancev, 
k osamitvi pa pripomorejo tudi komu-
nikacijske težave, zaradi pešanja vida 
in sluha, ter slabša mobilnost. Tradi-
cionalna oblika družine, kjer starej-
ši bivajo s svojimi otroci in vnuki, je 
manj pogosta kot nekoč, zato starejši 
pogosto hrepenijo po družbi. Izolaci-
ja v času epidemije je pri uporabnikih 
še povečala občutke osamljenosti, de-
presije, tesnobe in strahu. Člani pro-
jekta smo jim zato prisluhnili preko 
telefona in jim skupaj s prostovoljci 
delali družbo tudi na domu. Raziska-
ve kažejo, da kakovostna dolgotrajna 
oskrba pripomore k daljšemu in bolj 
varnemu življenju starejših na svojem 
domu. Tu se počutijo bolje in bolj var-
no, kar vpliva na bolj stabilno psihično 
stanje, to pa na boljšo odpornost or-
ganizma, večjo motiviranost in s tem 
posledično na daljše življenje. Tehno-
logije, kot je e-oskrba, zagotovo po-
magajo pri ohranjanju zdravja in dob-
rega počutja uporabnikov, vendar pa 
so za kakovostno življenje nujni tudi 
osebni stiki, preko katerih lahko začu-
tijo, da niso čisto sami in da so neko-
mu pomembni.

Z okrepljeno ekipo 
nadaljujemo naše poslanstvo

Kljub izredni situaciji smo v projekt 
vključevali nove uporabnike, za kate-
re je koordinatorka dolgotrajne oskr-
be organizirala pomoč. Z majem se je 
naši ekipi pridružila nova koordinator-
ka dolgotrajne oskrbe Bojana Naglič 
Benedik, univ. dipl. soc. del., ki bo s 
svojimi izkušnjami, ki jih je pridobila 

med svojo poklicno potjo, v delova-
nje projekta vnesla veščine, ki so po-
membne za delo koordinatorja dol-
gotrajne oskrbe. V preteklosti je že 
dodobra spoznala koordiniranje po-
moči na domu, kar je bistveno pri delu, 
ki ga opravlja sedaj, predvsem pa bo 
s sposobnostjo povezovanja različnih 
deležnikov v dolgotrajni oskrbi dodat-
no postavila temelje integrirani oskr-
bi. »Vesela in ponosna sem, da sem 
postala del ekipe Projekta MOST, saj 
se zavedam, kako dragocene so sto-
ritve in pomoč, ki jo ekipa na terenu 
nudi ljudem, ki to potrebujejo. Pro-
jekt nam kaže pot, kako je treba ure-
diti sistem dolgotrajne oskrbe, pred-
vsem pa se preko projekta kaže, kako 
nujno je sprejeti ustrezno zakonoda-
jo, ki bo dolgotrajno oskrbo uredila in 
vpeljala v slovenski prostor,« je pove-
dala Bojana. Skupaj z ostalimi člani eki-
pe bo pomagala uporabnikom prežive-
ti čim kakovostnejše bivanje v svojem 
domačem okolju s povezovanjem so-
cialnih in zdravstvenih storitev ob pra-
vem času. Vsak človek je pomemben, 
zato si vsi zaslužimo prijazno besedo in 
odgovoren strokovni pristop.

Pred obiskom se je treba naročiti

V prostorih Projekta MOST na Cen-
tru za socialno delo Posavje, CKŽ 19, 
Krško, veljajo posebni ukrepi, s kate-
rimi želimo zavarovati zdravje vseh 
občanov in preprečiti širjenje bolez-
ni. Za termin osebnega obiska se je 
treba dogovoriti s strokovnimi delav-
ci na številki 07 29 27 041 ali e-mai-
lu evt.projekt-most@gov.si. Ob vsto-
pu podpišete izjavo, s katero potrdite, 
da v zadnjih 14 dneh niste imeli simp-
tomov okužbe s COVID-19 in da niste 
bili v stiku z okuženo ali potencialno 
okuženo osebo. Pri obisku upoštevaj-
te varnostno razdaljo najmanj 1,5 m, 
razkužite si roke, uporabljajte zaščitno 
masko ali drugo obliko zaščite ter upo-
števajte higieno kašlja. V primeru, da 
morate oddati vlogo ali drugo doku-
mentacijo, jo lahko pustite v poštnem 
nabiralniku ob vhodnih vratih. V pro-
storih Centra za socialno delo Posavje 
v Krškem, na Cesti krških žrtev 19, smo 
vam na voljo tudi za druge oblike po-
moči, kakor je pomoč na domu Enote 
CSD Krško, občinske denarne pomoči 
in storitve Zavoda Sopotnik.

Epidemija povečala občutke osamljenosti, 
a hkrati potrdila pomen socialnih stikov 

za kakovostno življenje
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S koronavirusom se je spremenil način življenja tako nam, zaposlenim na Projektu MOST, kot tudi našim uporabnikom in ostalim občanom Krškega. Izkazalo se je, da so sodobne 
tehnologije v veliko pomoč in podporo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja, vendar ne morejo nadomestiti socialnih stikov. Izolacije v obdobju epidemije so potrdile, kako 
močno socialni stiki vplivajo na kakovostnejše življenje.

Bojana Naglič Benedik

Kot je zapisala predsednica 
sveta KS Dobova Branka Ster-
gar, je letošnji praznik druga-
čen od prejšnjih, brez priredi-
tev in podelitev priznanj, saj 
kljub razpisu, ki so ga v aprilu 
posredovali na naslove vaških 
skupnosti, društev, podjetij in 
organizacij, niso prejeli nobe-
ne povratne pošte. A razum-
ljivo, kot pravi, saj je še pre-
zgodaj, da bi se vrnili na pota 
pred epidemijo. Naštela je, kaj 
vse se je izvedlo med lanskim 
in letošnjim praznikom po po-
sameznih programih. Tako so 
med drugim v dobovskem Kul-
turnem domu sanirali poško-
dovane stene v veliki dvorani, 
zamenjali dotrajane zastave 
pred domom, v pisarni KS pre-
belili stene, komunalne akcije 
so potekale na področju ce-
lotne KS (npr. postavitev av-
tobusnih postajališč v Gabrju 
in Selah). Kot je še navedla, je 
bil izveden ogled na terenu z 
županom, vodjem oddelka za 
komunalno infrastrukturo in 
GJS, predstavniki KS, odvetni-
kom ene od krajank ter pre-
bivalci Cvetne ulice, Gabrske 
in Kaptolske poti, ker mete-

Gabrje velika pridobitev za KS
DOBOVA – V Dobovi bi morali minuli vikend tako kot vsako leto doslej obeležiti krajevni praznik, ki ga 
imajo 7. junija v spomin na srečno vrnitev izseljenih in izgnanih v 2. svetovni vojni na svoje domove. A za-
radi znane situacije slavnostne seje sveta KS ni bilo, je pa predsednica Branka Stergar vseeno pripravila 
poročilo, ki zajema dogajanje v KS Dobova »od praznika do praznika«.

orna voda ob večjih nalivih 
predstav lja probleme prebi-
valcem. Zaključena je investi-
cija v Gabrju: »Kljub temu da 
je sanacija ceste, vodovoda in 
izgradnja kanalizacije v Gab-
rju financirana iz občinskega 
proračuna, je to velika prido-
bitev na območju KS Dobova.« 
Čeprav smo že zakorakali v ju-
nij letošnjega leta, so se kljub 
epidemiji v KS Dobova trudi-
li, da delo ne bi preveč zasta-
lo, razlaga Stergarjeva. V tem 
času so objavili še dva razpi-

sa ter izbrali izvajalca za hor-
tikulturno urejanje zelenic in 
javnih površin v centru Dobo-
ve in na pokopališču ter za gre-
deriranje makadamskih poti in 
cest ter navoz gramoza. 

Med večjimi predvidenimi in-
vesticijami za leto 2020 je naš-
tela nujna vzdrževalna dela na 
asfaltiranih in makadamskih 
cestah, hortikulturno ureja-
nje zelenic v središču Dobove 
in pri župnijski cerkvi, popra-
vilo mostov, cestnih prehodov, 
vzdrževanje obcestnih jarkov, 
kanalov, košnja robov cest, ar-
heološke raziskave, pridobi-
vanje gradbenega dovoljenja 

ter pripravljalna dela za izde-
lavo parkirišč na lokaciji hiše 
Supančič. V KS Dobova pri-
čakujejo realizacijo nalog, ki 
so svoje mesto našle v občin-
skem proračunu in se nanaša-
jo na OPPN Kaptol – Dobova 
sever, sanacijo ceste v Cvetni 
ulici, izvedbo  meteorne kana-
lizacije na območju Dobova – 
sever, gradnjo novega vrtca v 
Dobovi, ureditev parkirišča na 
območju odkupljene hiše Ko-
vačič pri Tuševi trgovini, iz-
vedbo dostopne poti do HE 
Mokrice ob železniški progi 
Dobova–Rigonce in nadalje v 
smeri Loč, gradnjo pločnika v 
Ulici bratov Gerjovičev, in sicer 
od objekta Križanec do križi-
šča z Vadnalovo ulico, pripravo 
in izvedbo  projekta za izdela-
vo kolesarske steze in pločnika 
ob regionalni cesti od bivše li-
varne Dobova do mejnega pre-
hoda Rigonce. »Moja želja je, 
da bi naslednje leto praznova-
nje krajevnega praznika pote-
kalo po ustaljenih tirnicah, in 
sicer s svečano sejo, priredit-
vami in druženjem,« je zaklju-
čila Stergarjeva, ki je še ome-
nila, da v Turističnem društvu 
Dobova, ki mu tudi predsedu-
je, septembra načrtujejo obe-
ležitev 50-letnice. 
 Rok Retelj

Na novo urejena infrastruktura skozi Gabrje

BREŽICE – 5. junija, ravno na 140-letnico njegove smrti, je 
bila na pročelju Mestne hiše Brežice odkrita spominska plo-
šča dr. Radoslavu Jakobu Razlagu, ki je zaznamoval življenje 
Brežic in Posavja v drugi polovici 19. stoletja. Slovenskemu 
domoljubu, narodnemu buditelju, pisatelju in odvetniku KS 
Brežice v tem letu posveča posebno pozornost.

To je bil hkrati dogodek ob prazniku KS Brežice, ki je 18. maja, 
a zaradi veljavnih ukrepov takrat ni bil posebej obeležen. Plo-
šča se nahaja na eni najpomembnejših hiš v mestu, Mestni hiši, 
ki je še vedno simbol širšega delovanja, pomembnosti mesta, je 
uvodoma dejala predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič 
Kro šelj. Plošča je postavljena na pobudo brežiških domoljubov 
ter v sodelovanju KS Brežice in Občine Brežice. Eden od pobu-
dnikov postavitve plošče, Silvo Klemenčič, Brežičan, ki že dol-
go živi v Ljubljani, je dejal, da se je na dan Razlagovega pokopa 
pogrebni sprevod vil vse od gradu do sedanjega nogometnega 
stadiona v Brežicah, kjer je bilo prej pokopališče, na pogrebu so 
bili prisotni zelo pomembni govorniki, saj je bil Razlag krajši čas 
tudi prvi slovenski glavar dežele Kranjske. Klemenčič je še pove-
dal, da imajo v Brežicah Razlagovo ulico, a le redko kateri Breži-
čan zna kaj povedati o tem človeku, na Čatežu ob Savi pa je Raz-
lagov breg, kjer se je nahajal sadovnjak, saj se je ukvarjal tudi s 
sadjarstvom. Razlag je v Brežicah živel deset let, najprej sedem 
let kot odvetnik, pozneje pa se je vrnil v ta kraj in zadnja tri leta 
življenja bival v grajskih prostorih, saj je bil skrbnik gradu. Spo-
minsko ploščo je skupaj s Klemenčičem odkril župan občine Bre-
žice Ivan Molan. Zraven so nalepili tudi QR-kodo, s pomočjo ka-
tere bodo lahko mimoidoči izvedeli več o njegovem življenju.
 R. Retelj

Po ulici in bregu še plošča

Odkritje spominske plošče Razlagu

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 12, četrtek, 11. 6. 20208 IZ NAŠIH KRAJEV

»Z vrsto prireditev in dogod-
kov v zadnjem majskem ted-
nu želimo inštitucije in orga-
nizacije, ki jim je skupna skrb 
za slovenski gozd, opozoriti na 
pomen tega največjega sloven-
skega naravnega bogastva za 
blaginjo ljudi in celotne družbe 
ter na nujnost skrbnega ravna-
nja s to dediščino, ki nedvom-
no prispeva k blaginji sedanjih 

kot tudi prihodnjih generacij,« 
pove inženir gozdarstva Jože 
Prah in izpostavi, da so goz-
dovi v svoji biotski raznovr-
stnosti največji ekosistemi na 
kopnem za kopenske vrste ži-
vali, rastlin in žuželk, ki jim nu-
dijo tudi zavetišča in delovna 
mesta. »Gozdarstvo v Sloveni-
ji izrazito zaznamuje sodelova-
nje med lastniki gozdov, javno 
gozdarsko službo in obiskoval-
ci gozdov,« pojasnjuje in doda-
ja, da je poudarek v letošnjem 
tednu gozdov, ki poteka že 50. 

V teden gozdov in grajsko poletje
SEVNICA – 22. maja se je na sevniškem gradu in njegovi okolici odvijal zanimiv uvod v teden gozdov in za-
četek Sevniškega grajskega poleta. Zbrani so se podali na pohod po tematski učni poti Gozd je kultura, 
spremljali prikaz jogijskih vaj v grajskem parku in odprtje fotografske razstave v atriju gradu.

leto zapovrstjo, na gozdnem 
bontonu, obisku v naravi in 
spoštovanju pravic lastnikov 
gozda. 

O pomenu in vlogi gozda sta 
spregovorila tudi direktor 
brežiške območne enote Zavo-
da za gozdove Slovenije Niko 
Rainer ter biolog in naravo-
varstvenik dr. Peter Skober-

ne. Slednji je izpostavil: »Ljud-
je cenimo stvari največkrat 
takrat, ko jih začnemo izgub-
ljati, ko se nam morda za ne-
kaj časa odmaknejo iz vidnega 
območja. Nekomu, ki stanuje 
ob Cerkniškem jezeru, pogled 
nanj predstavlja povsem vsak-
danji prizor, a če ga naenkrat 
ne bi bilo več, bi ga začeli po-
grešati. Zavest o neverjetni le-
poti navadno pride šele potem, 
ko jo izgubimo. Bridko in ne-
pojmljivo.« Navzoče je nago-
vorila tudi direktorica KŠTM 

Mojca Pernovšek. Kot poseb-
na gosta sta v programu sode-
lovala finska popotnika Niina 
Yletyinen in Henri Kuusisto-
ki, ki sta se s kombijem v času 
epidemije koronavirusa nas-
tanila na parkirnem prostoru 
pod sevniškim gradom, kjer je 
prostor urejen tudi za avtodo-
marje.

Po grajski poti do odprtja 
fotografske razstave

Dogodek se je pričel z vode-
nim ogledom tematske gozdne 
učne poti Gozd je kultura, ki se 
vije okoli sevniškega gradu. V 
grajskem parku je vaditeljica 
gozdne joge Marija Imperl 
pokazala nekaj vaj za sprošča-
nje. Nato je bila v atriju gradu 
še otvoritev fotografske raz-
stave upokojenega gozdar-
skega inženirja Vinka Šeška, 
ki je po duši in dejanjih nara-

vovarstvenik, mnogim pa je 
znan kot planinski vodnik in 
inštruktor za varstvo narave, 
avtor planinskih vodnikov in 
mnogih fotografskih temat-
skih razstav ter popotnik, ki 
že vse od leta 1965 dalje orga-
nizira ter vodi planinske izle-
te in oglede naravnih zname-
nitosti doma in po vsej Evropi. 
Šeško je tudi eden izmed usta-
novnih članov fotosekcije 
Društva Trg Sevnica in doslej 
se je predstavil že na mnogih 
skupnih ter samostojnih raz-
stavah. Na tokratni, pod naslo-
vom Biotska pestrost v makro 
pogledu, ki je na ogled v atri-
ju sevniškega gradu v njego-
vem odpiralnem času, so na 
ogled fotoutrinki, ki so pres-
likani na plakate večjega for-
mata z dodano možnostjo za-
pisa lastne misli, ki se utrne ob 
ogledu slike. 
 Smilja Radi

Avtor razstave Vinko Šeško in direktorica KŠTM Mojca 
Pernovšek pri pozdravu ob uspešnem odprtju razstave v 
atriju gradu (foto: Ljubo Motore)

Finska popotnika sta prejela v dar knjigo s slovenskimi 
kulinaričnimi posebnostmi.

»Zaradi plazenja pobočja je 
prišlo do poškodovanja ne-
katerih inklinometrov, zato je 
bilo treba izvesti še dve dodat-
ni vrtini do globine 25 metrov. 
Na podlagi opravljene stro-
kovne recenzije in ugotovitev 
na terenu bo izdelana končna 
idejna zasnova za pridobitev 
projektnih in drugih pogojev 
ter geološko-geotehnično po-
ročilo, kar bo podlaga za na-
daljnje odločitve,« pravijo na 
sevniški občini, ki je naročni-
ca dodatnih raziskav. Le-te je 
konec letošnjega aprila izved-
lo ljubljansko podjetje za geo-
loške in geotehnične raziska-
ve, potek pa sta spremljala dr. 
Drago Ocepek in Jasna Jer-
man, ki sta za naš medij po-
jasnila, da bo treba zgraditi 
sidrano pilotno steno ustre-
zne globine in višine. Le-to bi 
bilo treba umestiti za že zgra-
jen podporni zid ter pobočje 

Izgradnja stadiona je mogoča
SEVNICA – Stadion Sevnica je projekt, ki čaka na uresničitev že skoraj sedem desetletij in v letu 2014 spre-
jet občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo je dal upanje, da bo mestno središče po izgubi travna-
tega nogometnega igrišča ob Savi v sedemdesetih letih 20. stol. vendarle dobilo nov prostor z atletsko ste-
zo. Vendar pri uresničitvi projekta povzročata težave voda in plazenje pobočja. 

med zidom in pilotno steno 
še dodatno drenirati. »Ures-
ničitev izgradnje stadiona z 
vsemi pripadajočimi špor-
tnimi objekti je mogoča,« sta 
še dodala,  a o ceni dokončne 

izgradnje nista želela govoriti. 
Doslej je bilo v odkup zemljišč 
in objektov ter izvedbo grad-
benih del vloženih okrog ene-
ga milijona evrov, in sicer je 
Občina Sevnica v letih od 2007 

do 2014 odkupila tri hektar-
je zemljišč z dvema stano-
vanjskima objektoma, za kar 
je bilo namenjenih 510.000 
evrov. V letu 2018 je bila iz-
vedena stabilizacija terena z 
globokimi drenažami in zara-
di nepredvidenega odziva te-
rena so bile nato v letu 2019 
izvedene dodatne sanacije 
in priprava pobočja, na jugo-
vzhodnem delu je bilo ureje-
no dodatno odvodnjavanje, za 
kar je bilo treba prav tako od-
šteti določena sredstva. 

Stadion so v ta prostor žele-
li umestiti že leta 1952, kar 
je razvidno iz prostorskega 
načrta iz omenjenega leta, ki 
ga je v občinskem arhivu na-
šel sevniški kronist časa sko-
zi fotografski objektiv Ljubo 
Motore. 

 S. Radi

Na območju bodočega sevniškega stadiona so konec aprila 
potekale dodatne geološke raziskave.

V ponedeljek, 8. 6. 2020, so se pričela gradbena dela na rekonstruk-
ciji ceste G1-5/0331 Zidani Most–Radeče.

Rekonstrukcija glavne ceste bo izvedena v dolžini 1.230 metrov. 
Predvidena je širitev glavne ceste proti Savi, izvedba podpornih 
konstrukcij – pilotne stene ter armiranobetonski zidovi, izgradnja 
treh prepustov, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in 
signalizacije.

Pogodbena vrednost gradnje, katere investitor je Direkcija RS za in-
frastrukturo, je 5.557.854,13 evrov. Gradbena dela bodo potekala v 
več fazah in bodo predvidoma zaključena konec leta 2021.

Delna zapora za 1. fazo:
od 8. 6. 2020 do 30. 10. 2020

Na odseku ceste G1-5/0331 Zidani Most–Radeče bo promet urejen 
izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev:

• na začetku rekonstrukcije ceste, od km 0,640 do km 0,100 (iz sme-
ri Zidanega Mosta), v dolžini 460 metrov in

• na koncu predvidene rekonstrukcije ceste, od km 1,660 do km 
1,925 (pri starem mostu), v dolžini 265 metrov.

Zaradi boljše pretočnosti se bo po potrebi v konicah promet urejal 
z ročnim usmerjanjem prometa.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na ce-
stah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za 
državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). Izvajalec bo vse na-
črtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno in-
formacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja 
in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo 
Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na vo-
ljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Spoštovane Radečanke in Radečani!

Konec prejšnjega meseca je pomenil tudi uraden konec epide-
mije koronavirusa, ki nam je za nekaj časa povsem spremeni-
la življenje. Naše odločitve so bile, ko se oziram nazaj, v veliki 
meri pravočasne, odločne in predvsem usmerjene v našo sploš-
no dobrobit. Zahvalil bi se rad vsem vam za potrpežljivost, do-
sledno upoštevanje priporočil ter splošno skrb tako zase kot za 
svojo okolico. Naše skupno delo je zagotovo pomembno pripo-
moglo k temu, da smo se izognili hujšim posledicam. Vestno in 
odgovorno delovanje v prihodnje pa je nujno, da pri tem tudi 
ostane. V kolikor pa se bomo zopet znašli v nepredvideni situ-
aciji, sem prepričan, da se znamo s skupnimi močmi spoprije-
ti s prav vsem. 

Ostanimo zdravi še naprej, 
župan občine Radeče Tomaž Režun

Direkcija RS za infrastrukturo obvešča javnost o 
pričetku rekonstrukcije ceste G1-5/0331 Zidani 
Most–Radeče
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Kot spomni predsednik sveta 
KS Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna Andreas Repše, so 
šli krajani obeh naselij, ki ses-
tavljata KS, »na svoje« zato, 
ker so bili nezadovoljni s svo-
jim statusom v okviru KS Do-
lenja vas. Leta 2013 so prišli 
do dogovora z občino in druž-
bo Kostak, ki ima v neposre-
dni bližini center za ravnanje 
z odpadki, glede gradnje več-
namenskega objekta za nekaj 
čez 300 prebivalcev KS. Grad-
nja se je začela naslednje leto, 
zdaj pa je nekaj čez 400 tisoča-
kov vredna investicija pri kon-
cu, manjkajo le še nadstreški 
na obeh straneh objekta. Na 
212 m2 površin bodo poleg 
prostorov za delovanje KS na 
voljo večja dvorana za priredi-
tve in družabna srečanja, ku-
hinja (ki še ni opremljena) in 
sanitarije. Repše upa, da bodo 
prostorski pogoji spodbudi-
li društveno aktivnost v kraju. 
Otvoritev, prvotno načrtova-
no za 23. maj, k pripravi kate-
re so povabili tudi tamkajšnjo 
mladino, bo sedaj morda v je-
seni, morda pa šele naslednje 
leto ob 11. obletnici KS: »Raz-
mere morajo biti takšne, da bo 
to lahko prijeten dogodek, ob 
katerem bodo lahko vsi kraja-
ni in krajanke uživali, ne pa da 
smo glede druženja negotovi.«

Poleg tega so, pravi Repše, v 
preteklih mesecih želeli za-
poslenim na Občini Krško po-
magati pridobiti še ostale 
služnosti za izgradnjo steze 
za pešce in kolesarje po nase-
lju Spodnja Libna. »To je izred-
no pomemben projekt za ljudi, 
ki živijo neposredno ob pro-
metno zelo obremenjeni cesti 
R220 ali pa imajo tu svoja zem-
ljišča. Zelo pomembno je, kako 
varno lahko nekdo stopi do 
svoje hiše, posesti ali soseda, 
še bolj pa, kako varni so otro-
ci na poti do avtobusne posta-
je in prečkanju ceste na tej poti, 
kjer trenutno ni zakonskih po-
gojev za ureditev prehoda za 
pešce čez tako prometno ces-
to. Želimo si razumnosti vseh 

lastnikov zemljišč za izgradnjo 
varne poti za pešce in kolesar-
je, saj bo služila ravno njim,« 
poudarja. Poleg tega imajo v 
občinskem proračunu za leto 
2021 zagotovljena sredstva za 
obnovo ceste Spodnja Libna–
Libna, česar bodo zagotovo ve-
seli tudi prebivalci sosednje KS 
Dolenja vas. 

V KS, katere ime združuje obe 
naselji, ki jo sestavljata, živijo 
v okolju, v katerem so morali 
sprejeti bližnji zbirni center za 
ravnanje z odpadki in njegove 
bolj ali manj stalne vplive na 
njihov življenjski prostor. »Za-
radi nastalih razmer je družba 
Kostak začela skladiščiti slabo 
baliran odpad na lokaciji južno 

od zbirnega centra, ki ga zara-
di smradu še vedno čutimo v 
naselju. V času najvišje stop-
nje epidemije smo se z družbo 
Kostak aktivno pogovarjali, da 
je treba skladiščene smeti pre-
delati in odpeljati. Dobili smo 
zagotovila, da bodo vse skladi-
ščene smeti odpeljane do kon-
ca junija. Družbo Kostak tako 
ponovno opominjamo in pozi-
vamo, da se držijo dogovora,« 
je odločen Repše. V letošnjem 
letu pričakujejo tudi preplasti-
tev zelo obremenjene in dotra-
jane ceste med NEK in križiš-
čem, ki vodi na zbirni center za 
ravnanje z odpadki. »Zagotovo 
bodo poleg ostalih zadovoljni 
tudi zaposleni v podjetjih NEK 
in GEN, saj se dobršen del za-
poslenih in obiskovalcev pri-
pelje po tej cesti,« Repše opo-
zarja na povečan tranzit skozi 
Spodnji Stari Grad, zlasti po 
odprtju nove krške obvoznice, 
saj je marsikdo ugotovil, da je 
to najhitrejša pot med Sevnico 
in Brežicami.

Sicer pa je Repše prepričan, da 
so v minulem desetletju 'samo-
stojnosti' v okviru omejenih 
možnosti ustvarili boljše po-
goje in okolje za življenje, kar 
se odraža tudi v precejšnjem 
številu mladih družin.
 Peter Pavlovič

»Na svojem« so že desetletje
SPODNJI STARI GRAD – V Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, najmlajši in najmanjši 
med 16 KS v občini Krško, so 24. maja obeležili desetletnico ustanovitve. Na predvečer obletnice so jo žele-
li obeležiti z odprtjem novozgrajenega doma krajanov, a jim je epidemija prekrižala načrte.

Prvi mož KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna ob temeljnem 
kamnu pred zdaj že zgrajenim večnamenskim domom

Kot je na predstavitvi poveda-
la vodja projekta Sabina Seni-
ca, je bil namen raziskovalne-
ga projekta, sofinanciranega 
s sredstvi Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeže-
lja v okviru LAS Posavje, razviti 
tehnologijo čiščenja odpadnih 
voda, ki bo združila do sedaj 
ugotovljene dobre prakse či-
ščenja odpadnih voda na tere-
nu in zadostila okoljskim stan-
dardom kakovosti: »Hkrati pa 
smo želeli narediti napravo, ki 
se bo neopazno in nemoteče 
vključevala v okolje, pri kateri 
je možno še naprej uporablja-
ti površino oz. naravno okolje, 
v katerega je umeščena, da lah-
ko pri vgradnji uporabimo ma-
teriale iz lokalnega okolja, da 
bo za uporabnika enostavna za 
upravljanje in bo po izteku ži-
vljenjske dobe razgradljiva.«

Infiltracijska MČN je namenje-
na vgradnji na območju razpr-
šene gradnje, torej območju, 
na katerem zaradi redke po-
selitve ni predvidena izgra-
dnja kanalizacijskega sistema. 
Vključuje postopke sedimen-
tacije, filtracije, precejanja in 

V okolju neopazna in nemoteča 
mala čistilna naprava
LOKE – 28. maja so v družbi Kostak pri Markovičevih v naselju Loke pri Leskovcu pri Krškem predstavili re-
aliziran pilotni projekt male podzemne komunalne čistilne naprave (MČN), ki so jo razvili v sklopu projekta 
VARUJVODO. Vse do sedaj opravljene meritve izkazujejo njeno nadpovprečno dobro delovanje.

deluje po principu tehnolo-
gije s pritrjeno biomaso ter 
omogoča ponovno uporabo 
vode za zalivanje zelenih de-
lov rastlin (grmičevje, rože), ki 
niso namenjene zaužitju. Poleg 
tega, da je MČN neslišna, z ure-
jenim prezračevanjem nima 
motečih izpustov vonja v oko-
lje, je še povedala Senicatova. 
Temu v prid je tudi sam način 
življenja družine Markovič, ki 
z namenom minimalnega mo-
žnega onesnaževanja uporab-
lja v gospodinjstvu ekološka 
čistila. Prednost MČN je, da je 

povsem nevidna v okolju in se 
nahaja pod zatravljeno povr-
šino, ki prenese vse normalne 
obremenitve, Markovičevi pa 
nameravajo nad površino ure-
diti še podest za družinska ali 
drugačna druženja, kar potrju-
je, da naprava ne oddaja mote-
čih vonjav. Sicer MČN, za kate-
ro je projekt izdelal projektant 
na področju varovanja voda Iz-
tok Ameršek, obratuje že od 
jeseni 2018. Vse od tedaj so po-
drobno spremljali njeno obra-
tovanje in v ta namen izvedli 
prek 1.300 terenskih meritev 

mikrobioloških parametrov, fi-
zikalno kemijskih preskušanj 
tako organskih kot anorgan-
skih parametrov. Po doseda-
njih predvidevanjih naj bi ži-
vljenjska doba MČN znašala 
okvirno 15 in več let.

Zadovoljstvo ob pridobitvi oz. 
izkazanih nadpovprečno dob-
rih rezultatih obratovanja pi-
lotne MČN, ki je sicer samo-
stojen projekt družbe Kostak 
v sklopu projekta VARUJVO-
DO (v njem poleg Kostaka so-
delujejo še Občina Krško kot 
vodilni partner, Zavod Svibna 
ter brežiška in sevniška komu-
nala), sta izrazila še direktor 
Sektorja komunale pri družbi 
Kostak Jože Leskovar in Ra-
fael Jurečič z Občine Krško, 
medtem ko je v uvodu Aleš 
Levičar iz svetovalne pisarne 
za svetovanje uporabnikom o 
učinkovitem delovanju MKČN 
s simulacijo na modelu hidro-
geološkega vodonosnika, ki so 
ga izdelali na Geološkem zavo-
du Slovenije, nazorno prikazal 
onesnaževanje podtalnice na 
prodnatih tleh Krškega polja. 
 Bojana Mavsar

Aleš Levičar in Sabina Senica ob predstavitvi male čistilne 
naprave pri Markovičevih

CERKLJE OB KRKI – Med največjimi investicijami v občini 
Brežice v letu 2020 je načrtovana obnova lesenega mosta v 
Cerkljah ob Krki, ki so ji prižgali zeleno luč 9. junija s sve-
čanim podpisom pogodbe za njegovo obnovo med Občino 
Brežice in sevniškim podjetjem Rafael d.o.o., izbranim iz-
vajalcem del. 

Vrednost celovite obnove mosta je skoraj 658 tisoč evrov z DDV, 
od tega približno 200 tisoč evrov sofinancerskih sredstev Mini-
strstva za obrambo. Pogodbo sta – zaradi slabega vremena v dvo-
rani gasilskega doma v Cerkljah ob Krki – podpisala župan Ivan 
Molan in direktorica podjetja Rafael Marija Možina. Projekt ob-
nove mosta je predstavil vodja občinskega oddelka za komunal-
no infrastrukturo in gospodarske javne službe David Flajnik. 
Opisal je, da je bilo po detajlnem pregledu mosta ugotovljeno, da 
je večina pilotov v slabem stanju. V fazi obnove bodo zamenjali 
vse glavne konstrukcijske elemente: lesene pilote, horizontalne 
povezave pilotov, prečnike, mostnice ter povozni parket in ogra-
jo, predvidena je zamenjava lesenih vzdolžnikov, ki povezujejo 
pilote, z jeklenimi nosilci, kar bo omogočilo povečano nosilnost 
s sedanjih 3,5 tone na 15 ton. »Predviden začetek del je takoj po 
uvedbi v delo, rok za dokončanje pa 10. november 2020. V času 
prenove bo most zaprt za ves promet,« je dodal. Občina Brežice 
bo ob tem tudi prestavila vodovod, ki je zdaj nameščen na most, 
pod Krko, je še omenil. Da so sploh lahko prišli do podpisa po-
godbe, so se morali najprej uskladiti z različnimi soglasodajal-
ci, od Zavoda za varstvo kulturne dediščine do naravovarstveni-
kov, je dodal župan, posledično se bodo dela izvajala v obdobju, 
ko ni drstenja rib.
Otvoritev hrastovega mosta, na kateri se je zbralo kar 6000 lju-
di, je bila 8. oktobra 1922, v spomin na ta dan KS Cerklje ob Krki 
obeležuje tudi krajevni praznik. »Z obnovo mosta si želimo, da 
bi šolski avtobus in interventne službe lahko nemoteno prečkali 
našo prečudovito reko Krko, kajti trenutno to ni možno,« je izjavil 
predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič in nanizal 
še nekaj zgodovinskih podatkov – pred skoraj sto leti so leseni 
most izdelovali tesarski mojstri iz Ljubljane, vanj je bilo vlože-
nih prek 220 kubičnih metrov hrastovega lesa in 18 ton železa, 
njegova dolžina pa je 108 metrov.
 R. Retelj

Nosilnost mosta bo veliko večja

Podpis pogodbe za celovito obnovo cerkljanskega mosta
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S tem želijo preveriti možnos-
ti za tehnološki napredek v pri-
delavi in ureditev statusa pri 
prodaji gensko nespremenjene 
soje na trgu, ki bo vsaj na nivo-
ju sosednjih držav. Po besedah 
strokovne in tehnične sodelav-
ke na projektu Mateje Strgu-
lec s KGZS Zavoda Novo mesto, 
ki dela kot svetovalka za polje-

Potreba po soji obstaja
BREŽICE – Na zadnjo majsko sredo popoldne so na njivi v lasti Mirana Grubiča iz Brežic, ki se nahaja pri 
brežiškem pokopališču, pripravili delavnico za kmete z demonstracijskim ogledom poskusov v okviru pro-
jekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba. 

delstvo, zavod v tem projektu 
sodeluje kot povezovalni člen 
med raziskovalnimi institucija-
mi in kmetijami, pri čemer že-
lijo razrešiti nekatere tehnolo-
ške probleme. »V tem primeru 
želimo razrešiti vprašanje pri-
delave soje. Le-ta v naših krajih 
ni ravno tradicionalna poljšči-
na, a je potreba po pridelavi 
te kulture precejšnja, tako za 
dvig rodovitnosti tal kot tudi 
prehrano živali,« je pojasni-
la in nadaljevala, da jim kme-
tje zastavljajo razna tehnolo-
ška vprašanja, kot npr. katero 
sorto soje izbrati, kakšna naj 
bo medvrstna razdalja pri se-
janju, pa tudi vprašanja glede 
ekonomike pridelave in pro-
daje soje ter ne nazadnje tudi 
uporabe soje kot beljakovinske 
rastline pri krmljenju živali. V 
veliko zadovoljstvo jim je, kot 

je še dejala, da lahko sodelujejo 
z raziskovalnimi institucijami, 
kot sta Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede Univerze 
v Mariboru ter Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za agronomi-
jo, Univerze v Ljubljani. Dodala 
je, da pričakujejo tudi, da bodo 
preko tega projekta prišli do 
zaključkov, ali in kako je mož-
no pridelati ekološko sojo. V 
projekt sta sicer vključeni dve 
kmetiji, poleg kmetije Grubič 
še kmetija Kure iz Bele kraji-
ne. Po prvem letu od začetka 
poskusov je interes med pri-
delovalci soje precejšen, je še 
izpostavila.

Asist. dr. Marko Flajšman z 
Biotehniške fakultete je izja-
vil, da z vidika agrotehnike 
preučujejo dva aspekta – bak-
terijsko inokulacijo in medvr-

stno razdaljo. V sklopu tega 
projekta testiramo poleg to-
varniško inokuliranega seme-
na še dva inokulanta iz Srbije 
in Hrvaške, ki ju sveža doda-
mo na sojino seme in sprem-
ljamo učinek na rast in seveda 
končni pridelek,« je pojasnil 
in dodal, da so lani na Grubi-
čevi njivi pri Intermarketu že 
testirali tri medvrstne razda-
lje na 12,5 cm, 25 cm in 37,5 
cm setve ter ugotovili, da je za 
testirano sojino sorto ES Men-
tor najprimernejša za setev 
najbolj ozka medvrstna raz-
dalja. Kot je povedal kmet Mi-
ran Grubič, njihova kmetija 
predstavlja tipično poljedelsko 
kmetijo z intenzivno pridelavo. 
Sojo pridelujejo v kolobarju s 
koruzo za zrnje, oljno ogršči-
co in pšenico. Celotna pridela-
va poteka na 36 ha njiv, na več 
lokacijah. Projektu so se prid-
ružili z namenom, da bi izbolj-
šali ekonomsko stanje na kme-
tiji glede pridelave stročnic, 
kajti delež pridelave soje se je 
v zadnjih letih možno zmanj-
šal zaradi neurejenega odkupa 
in nizkih odkupnih cen. »Lan-
ski pridelek je bil nekaj čez 3 
tone, a so nam ga poljske vrane 
zdesetkale, tako da smo mora-
li naknadno sejati in izvesti po-
skuse,« je razložil in še omenil, 
da je vse, kar pridelajo na kme-
tiji, namenjeno za trg.
 Rok Retelj

Del zbranih na Grubičevi njivi s sojo; spredaj levo Miran 
Grubič

Prva je svojo poslovno ide-
jo predstavila jezikoslovka in 
prevajalka Svetlana Garić, ki 
želi proces učenja tujih jezikov 
olajšati z izdelavo spletnih slo-
varjev in mobilnih aplikacij, v 
katerih bi bile poleg angleških 
in nemških besed tudi besede 
južnoslovanskih jezikov. Sabi-
na Grahek, po izobrazbi eko-
nomski tehnik, vidi priložnost 
v nudenju administrativnih 
storitev za zasebnike, kar bi 
temeljilo na medsebojnem 
zaupanju in dobrem poslov-
nem odnosu. »Mlajše genera-
cije zaradi svojih obveznosti 
in delovnega časa pogosto ne 
morejo poskrbeti za svoje os-
tarele in osamljene starše ali 
sorodnike,« je dejala ekonom-
ska tehnica Katarina Renko, 
ki želi nuditi pomoč ostarelim 
in osamljenim na njihovem 
domu. Ljubiteljica štirinožnih 
prijateljev Karmen Mihelak, 
ki je znanje in izkušnje pri delu 
s pasjimi prijatelji nabirala več 
let in ima tudi izpit za vodni-
ka psa, bo nudila varstvo psov 
v času, ko bodo njihovi lastni-
ki odsotni. Aljaž Medved, po 
izobrazbi mizarski tehnik, bo 
izdeloval didaktične otroške 

Nove priložnosti na poslovni poti
RADEČE – 28. maja je v tukajšnjem Domu kulture svoje poslovne ideje predstavila še zadnja, osma skupi-
na iskalk in iskalcev zaposlitve, ki so bili vključeni v projekt Podjetno v svet podjetništva v okviru progra-
ma spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbo-
vlje v obdobju 2013–2020.

igrače iz kakovostnega lesa, 
ki bodo v veselje več genera-
cijam. »V času, ki ga živimo, 
se vse več ljudi vrača k naravi 
in zdravi prehrani,« razmišlja 
Klemen Nikolič, ki namerava 
odpreti trgovinico z lokalno 
pridelano, svežo in ekološko 
polnovredno hrano iz celotne-
ga spektra barv, okusa, dišav 
... Šivanju unikatnih otroških 
oblačil iz naravnih materialov, 
ki bodo tudi prijazna okolju in 
uporabna za kar nekaj časa, 
se bo posvečala Maja Novak. 

Jure Lazar vidi dobro poslov-
no priložnost v t. i. apiterapi-
ji, zato bo na domači kmeti-
ji postavil poseben čebelnjak 
in v njem bo potekala medena 
masaža, inhalacija z aeroso-
lom in inhalacija z eteričnimi 
olji. Priljubljena zasavska pla-
ninska postojanka na Kumu je 
2. junija dobila novega oskrb-
nika, Matica Ocvirka: »S tem 
poslovnim načrtom se je ures-
ničil del mojih sanj – življenje 
v hribih. Zavedam se, da ne bo 
lahko in tudi obogatel ne bom, 

ampak v stiku bom z naravo, 
dobrimi ljudmi ...« Tjaša Hu-
mski bo s svojim partnerjem 
preuredila starejšo kmetijo v 
pasji center, zato v mesecu ju-
niju zaključuje še z usposablja-
njem za pasjega oskrbnika, ki 
je pogoj za odprtje centra. Le-
-ta bo imel pasji hotel in vrtec.

Uspešno poslovno pot so ude-
leženkam in udeležencem v 
projektu PVSP zaželeli župan 
občine Radeče Tomaž Režun, 
v. d. direktorja Direktorata za 
regionalni razvoj na Ministr-
stvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Grega Kor-
dež ter Martin Bratanič, di-
rektor Regionalne razvojne 
agencije Posavje, ki je bila iz-
vajalec projekta ter pri kateri 
je bilo deset udeleženk in ude-
ležencev v času štirimesečne-
ga usposabljanja redno zapo-
slenih. Žal se program PVSP 
z letošnjim letom zaključuje, 
čeprav bi z njim veljalo nada-
ljevati, kajti pridobljeno znanje 
omogoča tako razvijanje po-
slovne ideje kot njeno uresni-
čitev ali pa povečuje možnost 
zaposlitve pri delodajalcu. 
 Smilja Radi

Udeleženke in udeleženci programa PVSP z v. d. direktorja 
Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za 
gospodarstvi razvoj in tehnologijo mag. Grego Kordežem ter 
direktorjem RRA Posavje Martinom Brataničem

POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje kot vodilni par-
tner LAS Posavje potencialne prijavitelje ponovno obvešča, da je 
v aprilu objavila javne pozive za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 
2020, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 
in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V prvem je na 
razpolago 382.831,27 EUR, v drugem 617.264,97 EUR in v tret-
jem 291.860,96 EUR. Prijavitelji so lahko fizične in pravne ose-
be, ki imajo stalno bivališče oziroma delujejo na območju občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče 
in Sevnica. Javni pozivi so odprti do četrtka, 18. junija, razpi-
sne dokumentacije so dosegljive na spletni strani LAS Posavje, 
dodatne informacije pa so na voljo vsak delovnik med 9. in 14. 
uro na 07 488 10 43 (za sklad EKSRP), 07 488 10 47 (za sklad 
ESPR) in 07 488 10 52 (za sklad ESRR), po elektronski pošti 
las.posavje@rra-posavje.si ali osebno po predhodnem dogovo-
ru na sedežu RRA Posavje.  P. P./vir: RRA Posavje

Javni pozivi odprti do 18. junija 

SEVNICA, LJUBLJANA – Članstvo Zadružne zveze Slovenije je 
3. junija za novega predsednika upravnega odbora imeno-
valo Boruta Florjančiča, direktorja Kmečke zadruge Sevni-
ca, ki bo na novem položaju nasledil dolgoletnega predse-
dnika Petra Vriska. 

Borut Florjančič je vodil sev-
niško kmečko zadrugo od leta 
2013 in nadaljeval poslanstvo 
svojih predhodnikov ter ohra-
nil trdne temelje njenega na-
daljnjega delovanja. Kmečka 
zadruga Sevnica je s svojimi po-
slovalnicami prisotna po skoraj 
celotnem Posavju in je najpo-
membnejši partner posavskim 
govedorejcem. »V kmetijstvu se 
da veliko narediti in skupaj zmo-
remo, kar so pokazale tudi po-
samezne zadruge, ki so osnovni 
podporni steber kmetu, svojim 
članicam in članom, ki morajo 
biti spoštovani, tako starejši kot 
mlajši. Kmet je vedno postavljen 

na začetek oskrbovalne verige in kot vemo, v začetku verige ni 
velike dodane vrednosti, medtem ko se le-ta višje v verigi ustvar-
ja, zato moramo razviti nove poslovne modele, v katero bo vklju-
čena tudi neposredna prodaja,« je dejal kmalu po izvolitvi novi 
predsednik Zadružne zveze Slovenije, ki si bo med drugim pri-
zadeval tudi za razvoj skupnih blagovnih znamk. »Kupcem mo-
ramo pokazati, kako kakovostni so zadružni izdelki,« je poudaril 
in izpostavil še prehod na digitalno poslovanje ter pomen uspo-
sobljenih kadrov, brez katerih zadruge in zveza ne morejo biti 
»podporni steber kmetijstvu«.  S. R.

Florjančič namesto Vriska 

Direktor Kmečke zadruge 
Sevnica Borut Florjančič je 
postal novi predsednik Za-
družne zveze Slovenije.

PROIZVODNJA – MAJ 2020

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 TG - - 348 400 36 100 2 2

PB 3 TG - - 371 400 35 100 2 2

PB 6 ZP <1 35 42 50 1 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3 in PB6 223.001 5 6

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)

www.PosavskiObzornik.si
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Kot je uvodoma povedala di-
rektorica Kulturnega doma 
Krško, pod katerega okriljem 
deluje Mestni muzej, Dar-
ja Planinc, je šlo za prvi jav-
ni dogodek njihove ustanove 
po koncu epidemije. Spomnila 
je, da je voda sicer nujno pot-
rebna za naše življenje, a zna 
biti v svoji sili in ihti tudi zelo 
uničujoča, kakršna je bila pred 
slabim desetletjem le pol leta 
po odprtju krškega mestnega 
muzeja. »Prav je, da obeležu-
jemo takšne dogodke. Tudi v 
Mestnem muzeju Krško bomo 
čez čas na ta dogodek pogle-
dali z muzejskega vidika in ga 
primerno predstavili,« je še 
dodala in izrazila veselje, da so 
se pri dogodku povezale usta-
nove, ki skrbijo za odgovorno 
upravljanje z vodami.

Krški župan mag. Miran 
Stanko je prav tako spom-
nil, da Krško že stoletja živi z 
reko Savo, ki mu je po eni stra-
ni ponudila veliko priložnos-
ti, po drugi strani pa je bila 
včasih »nagajiva« in ga občas-
no poplavljala. Projekt HE na 
spodnji Savi je močno posegel 
v strugo reke Save in jo reguli-

Da ne pozabimo, do kod 
lahko seže narasla voda
KRŠKO – 1. junija, ob mednarodnem dnevu reke Save, so pred Mestnim muzejem Krško postavili oznako, ki 
opominja, do kje je ob katastrofalni poplavi 19. septembra 2010 segla reka Sava. Gre za akcijo, ki jo od leta 
2014 izvajata Agencija RS za okolje in Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije.

ral ter omogočil ne samo ener-
getsko izrabo reke, ampak iz-
boljšal tudi poplavno varnost 
krajev in ljudi ob njej. Čeprav 
v zadnjih letih Sava ni bila več 
tako visoka, da bi lahko pre-
verili, ali protipoplavni zido-
vi držijo, verjame, da je tako. 
»Z dobrim sodelovanjem z vo-
darji in gradbinci smo uspeli 
doseči, da je poplavna varnost 
zagotovljena,« je poudaril.

Akcijo postavljanja visokih 
oznak sta predstavila dr. Pe-
ter Frantar z ARSO in Marjan 

Jarnjak iz Komisije za hidro-
geografijo. »Z akcijo poskuša-
mo ozaveščati in izobraževati 
lokalno okolje ter hkrati lokal-
no znanje prenesti na držav-
ni nivo, da se na mestu samem 
pokaže, do kje je nekoč segla 
gladina poplavne vode. Kljub 
vsem protipoplavnim ukre-
pom se moramo zavedati, da 
so poplavne vode bile, so in 
vedno bodo, upamo le, da jih 
bo čim manj,« je povedal Fran-
tar. V Sloveniji so postavili že 
blizu 60 tovrstnih oznak, v 
Posavju so poleg krške štiri 

postavljene v Sevnici, ena na 
Blanci in ena na Mostecu, dve 
v bistriški občini ob reki Sotli, 
ena v Kostanjevici na Krki in 
ena v Slovenski vasi na reki na 
Bregani. Jarnjak je opozoril, da 
pri sobivanju človeka z vodo 
včasih ni dovolj, da le postav-
ljamo jezove in zidove, ampak 
moramo vodi, kjer je le možno, 
dati prostor. V zadnjih 100 le-
tih smo namreč v Donavskem 
bazenu pozidali več kot 80 % 
poplavnih površin.

Nekaj vtisov o reki Savi in 
življenju z njo so predstavili 
še učenci in učenke OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, katere pred-
stavnik je na zemljevid oznak 
visokih voda prilepil lokaci-
jo oznake na stavbi krškega 
mestnega muzeja. O širšem, 
mednarodnem povezovanju 
v porečju reke Save so nekaj 
povedali Mitja Bricelj z Mini-
strstva za okolje in prostor ter 
predstavnika Mednarodne ko-
misije za Savski bazen Dragan 
Zeljko in Samo Grošelj, dogo-
dek je povezovala mag. Florja-
na Ulaga iz ARSO.

 Peter Pavlovič

Lokacijo nove oznake je na zemljevid nalepil učenec krške 
šole, ob njem ravnateljica Valentina Gerjevič in povezovalka 
dogodka mag. Florjana Ulaga.

Spoštovane občanke in občani!
Ob prihajajočem prazniku naše domovine želimo vsem živečim v 
Posavju in celotni naši domovini Sloveniji: srečno! Naj sreča pomeni 
vse tisto, kar je potrebno, da bo, kot smo zapisali v našem programu 
ROK-a, kakovost življenja slehernega občana merilo in osnova za srečo.

Srečno Slovenija, »naša dežela«, v letih, ki so pred nami, z željo, da 
bolj složni izkoristimo zgodovinsko priložnost, da nam domovina 
postane še boljša mati. Dokazali smo, da enotni zmoremo v vseh 
vojnah za obstoj slovenskega naroda, kakor tudi v boju za osa-
mosvojitev Slovenije. Zmagovit je tudi »boj« proti skupnemu in 
nevidnemu sovražniku človeštva, koronavirusu, katerega posledice 
so terjale človeška življenja tudi v naši domovini.

Naj velja velika zahvala vsem, ki ste se v vseh teh izrednih 
zgodovinskih trenutkih še posebno izpostavili.

Čestitke tudi občini Krško oziroma vsem občankam in občanom, ki 
so v začetku junija praznovali svoj občinski praznik, posvečen 
žrtvam iz časa druge svetovne vojne.

Kot prispevek k praznovanju našega praznika, dneva osamosvojitve 
Slovenije, pa stranka ROK organizira tradicionalno srečanje občank 
in občanov 

NA PLANINI NAD PODBOČJEM.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI, 
PRIJATELJI IN DOMOLJUBI VSEH OPREDELJENJ 

IN NAZOROV, VZEMITE SI ČAS, V ČETRTEK, 25. 6., 
IN PRIDITE NA PLANINO NAD PODBOČJEM, 

DA V PRELEPI, NEOKRNJENI NARAVI 
SKUPAJ OBELEŽIMO NAŠ PRAZNIK.

DOBIMO SE OB 11. URI PRI LOVSKEM BIVAKU, 
OB 12. URI BOMO »POSTAVILI« SLOVENSKO 
ZASTAVO NA GLAVICI, ČEMUR BO SLEDILO 

DRUŽENJE OB KULINARIČNIH DOBROTAH Z ŽARA.

VLJUDNO VABLJENI!

V imenu stranke ROK: predsednik Marijan Žibert, 
podpredsednika Mateja Zupan in David Imperl 

ter občinski svetnik v občini Krško Luka Gramc. 

četrtek, 18. 6. 2020 

petek, 19. 6. 2020 

sobota, 20. 6. 2020 

KS Gora
pred gasilskim domom

KS Veliki Trn
pred sedežem KS

KS Senuše
pred gasilskim domom

KS Raka
pri osnovni šoli

KS Leskovec
pri osnovni šoli

15.00–15.30

15.45–16.15

16.30–17.00

17.15–18.00

18.15–19.15

KS Veliki Podlog
pred novim gasilskim 
domom

KS Podbočje
pri osnovni šoli

Kostanjevica 
na Krki
pri osnovni šoli

KS Krško Polje
pri igrišču na Drnovem

KS Leskovec
pri igrišču v Veliki vasi

15.00–15.30

15.45–16.15

16.30–18.00

18.15–18.45

19.00–19.45

8.00–8.30

8.45–9.15

9.30–10.15

10.30–11.00

11.15–11.45

12.00–13.30

13.45–14.15

14.30–15.00

15.15–15.45

16.00–16.30

KS Koprivnica
pri osnovni šoli

KS Koprivnica
Veliki Kamen pri 
gasilskem domu

KS Senovo
Trg XIV. divizije

KS Brestanica
parkirišče med Tuš-em 
in TEB

KS Krško 
za glasbeno šolo

KS Krško
parkirišče za občinsko 
zgradbo

KS Zdole
pri trgovini in igrišču

KS Dolenja vas
pri trgovini Gregor

KS Rožno -
Presladol
pred sedežem KS

KS Sp. St. Grad - 
Sp. Libna
pri igrišču

Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov, odpadne 
električne in elektronske 
opreme

Med 18. in 20. junijem 2020 bo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki potekala 
zbiralna akcija nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme. 
Mobilna zbiralnica bo obiskala vse krajevne skupnosti v obeh občinah.

KAJ bomo zbirali?

NEVARNE ODPADKE: baterije, 
škropiva, zdravila, barve, olja, 
masti, kozmetični izdelki, čistila in 
razpršila. Vsi ti izdelki vsebujejo 
nevarne snovi, ki so s posebnimi 
simboli označene na embalaži. 

ODPADNO ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO OPREMO: 
štedilnike, pralne stroje, 
zamrzovalne skrinje, hladilnike, 
računalnike, pomivalne stroje, 
pečice, mikrovalovne pečice, 
klimatske naprave, televizorje, radie, 
monitorje, male gospodinjske 
aparate, sijalke in baterije. Zbirali 
bomo tudi še delujoče aparate, ki 
jih bomo oddali v ponovno uporabo. 
Na to nas ob oddaji opozorite!

Delovni čas
pon–pet: 7.00–19.00
sob: 7.00–15.00

Informacije
07 48 17 278 ali
07 48 17 276

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto pripeljete v Center za 
ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

POMEMBNO

Prosimo, da upoštevate 
preventivne ukrepe, ki so v veljavi 
zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa.

Vse, ki boste prinesli nevarne 
odpadke v mobilno zbiralnico, 
čaka darilce kot spodbuda za 
vašo skrb za okolje. 

18.–20. junij 2020
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Krško. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

TESTENINE S FILEJEM POSTRVI IN BUČKINO OMAKO

TESTENINE  400 g
FILE POSTRVI BREZ KOŽE  600 g
BUČKE - CUKINI  240 g
BUČKA - MUŠKATNA  320 g
ČEBULA  200 g
ČESEN  40 g
OLIVNO OLJE  0,6 dcl
MUŠKATNI OREŠČEK
DROBNJAK 
PARMEZAN  40 g
SOL

Na olju prepražimo sesekljano čebulo, nato dodamo narezane 
bučke in česen, da zadiši. Zalijemo z malo vode ali zelenjavne 
osnove, da se bučke dušijo. Ko so mehke, še začinimo in zmiksa-
mo, da dobimo gostljato in gladko omako. Dodamo na kocke 
narezano postrv in še 5 minut kuhamo na rahlem ognju, da riba 
zakrkne. Tako pripravljeno omako prelijemo čez kuhane testeni-
ne, po vrhu pa še potresemo z naribanim parmezanom ali dru-
gim podobnim sirom.

KROMPIRJEV NARASTEK S SKUTO  
IN HRUSTLJAVO POSTRVIJO

 

POSTRVIN FILE S KOŽO  600 g
KUHAN KROMPIR  800 g
PASIRANA SKUTA  400 g
PŠENIČNI ZDROB  160 g
MASLO  100 g
JAJCA  2 kom
CORN FLAKES  200 g
OSTRA MOKA  80 g
SMETANA ZA KUHANJE  2 dcl
PETERŠILJ
MUŠKATNI OREŠČEK
KOPER
SOL, POPER
OLIVNO OLJE  0,4 dcl
DROBTINE  160 g

Kuhan krompir narežemo na manjše kocke. Skuto, jajca, smeta-
no in maslo zmešamo z začimbami in dodamo krompirju. Pekač 
namažemo z maslom in potresemo z drobtinami, nato dodamo 
krompirjevo maso, poravnamo in pečemo 30 minut v pečici pri 
180 stopinjah Celzija. Postrvin file solimo in paniramo v moki, jaj-
cu in zmletem corn flakesu. Položimo jih na peki papir in pečemo 
20 minut v pečici pri 180 stopinjah Celzija.

RAGU SOMA Z GRAHOM IN METO V CURRY OMAKI  
TER PIRE KROMPIR S PARADIŽNIKOM

 

FILE SOMA  600 g
POR  200 g
ČESEN  20 g
GRAH  400 g
KORUZNI ŠKROB  24 g
SMETANA ZA KUHANJE  2 dcl
OLIVNO OLJE  0,4 dcl
META
CURRY
PETERŠILJ
SOL,POPER

KROMPIR ZA PIRE  600 g
MASLO   100 g
PARADIŽNIKOVI PELATI  400 g 
BAZILIKA    
40 g
SOL,POPER

Na olju prepražimo na drobno narezan por in česen, da zadiši. 
File soma zalijemo z vročo zelenjavno osnovo ali vodo. Kuha-
mo 10 minut, da riba dobro prevre in zakrkne, dodamo kuhan 
grah. V smetano za kuhanje umešamo koruzni škrob in vse sku-
paj umešamo v omako, da rahlo zagosti. Začinimo in še 5 minut 
rahlo kuhamo.
Pire krompir: kuhanemu krompirju dodamo maslo, pogrete zmi-
ksane pelate z baziliko in spiriramo.
 

NJOKI S POSTRVINIM SOTEJEM V SIROVI OMAKI
 
POSTRVIN FILE BREZ KOŽE  600 g
NJOKI  1 kg
SMETANA ZA KUHANJE  6 dcl
SIR EDAMER - NARIBAN  200 g
SIR PARMEZAN - RIBAN  120 g
MUŠKATNI OREŠČEK
SOL.POPER

Smetano z dodatkom vode zavremo, vmešamo malo koruznega 
škroba in nariban sir ter na majhnem ognju kuhamo. Mešamo, 
da se sir raztopi in omaka primerno zgosti. Začinimo, narezano 
ribo pa prej že v pečici pokuhamo, da zakrkne in dodamo v oma-
ko. Njoke posebej skuhamo in prelijemo z omako.

RIBJE KROGLICE S PARADIŽNIKOVO OMAKO - NAPOLI

MLETI FILE SOMA  600 g
RIŽ ARBORIO  200 g
JAJCE  1 kom
DROBTINE  160 g
ČEBULA  80 g
ČESEN
PETERŠILJ
SOL,POPER
MLETA PAPRIKA  8 g

ZA OMAKO:
ČEBULA  120 g
KORENJE  80 g
ZELENA  80 g
PARADIŽNIKOVI PELATI  400 g
OLIVNO OLJE  2 dcl
BAZILIKA 
MUŠKATNI OREŠČEK
SOL, POPER

Mletemu somu dodamo kuhan riž, jajca, praženo čebulo, česen, 
drobtine in začimbe ter umešamo maso. Oblikujemo kroglice in 
damo v pomaščen pekač. Posebej skuhamo omako in jo zmiksa-
mo. Kroglice skuhamo v pečici v kombinaciji 15 minut na 160 sto-
pinjah Celzija, nato podlijemo omako in jih kuhamo še 15 minut.

LAZANJA S POSTRVIJO, PARADIŽNIKOM IN BUČKAMI
 
POSTRVIN FILE  600 g
PARADIŽNIKOVA OMAKA  1,2 l
BUČKE CUKINI   400 g
OLIVNO OLJE  0,4 dcl
SUHE LAZANJE - BARILLA ALI SVEŽE  800 g
SOL,POPER

Bešamel:
MASLO  100 g
PARMEZAN  160 g
MLEKO  4 dcl
SMETANA ZA KUHANJE  4 dcl
MUŠKATNI OREŠČEK
SOL

Postrvin file narežemo na trakove, ravno tako bučke. Začinimo 
in v pečici vse skupaj 10 minut kuhamo pri 160 stopinjah Celzija. 
Dodamo v vročo omako in na rahlo premešamo. Posebej naredi-
mo bešamel, da pokrije dno pekača, nato položimo testo (laza-
njo), podlijemo s pripravljeno omako in bešamelom ter potrese-
mo s parmezanom. Tako ponovimo 2x ali 3x. Po vrhu še prelijemo 
z bešamelom, potresemo z naribanim sirom in pečemo 40 minut 
z zmanjšanim ventilatorjem pri 160 stopinjah Celzija.

Recepti za okusne ribje jedi
V okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih so v šolskih kuhinjah partnerskih osnovnih šol v tem šolskem letu potekale kuharske delavnice, ki jih je vodil kuharski mojster 
Matjaž Pozderec. Za delavnice je pripravil posebne recepte za okusne ribje jedi, ki jih objavljamo, da jih lahko preizkusite tudi v domači kuhinji. Količine v receptih so nor-
mativ za 4 osebe. V projektu Ribe na šolskih krožnikih sodelujejo Občina Krško kot vodilni partner projekta, Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Brežice in OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Vrtec Krško ter Ribogojstvo Goričar.
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Količine v receptih so normativ za 4 osebe.
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Želim sodelovati v časopisni akciji »Vrtovi Posavja 2020« 
1) Ime in priimek vrtnarja/vrtnarke/vrtnarjev:  ______________________________________  

2) V akciji želim sodelovati v kategoriji (obkrožite glavno kategorijo in nato še podkategorijo 

– lahko sodelujete tudi v več kategorijah hkrati):

a) samooskrbni vrt

	U naš zelenjavni vrt  

	U naš sadni vrt (sadovnjak, sadni vrt z vinsko trto …)  

	U naš zeliščni vrt

b) okrasni vrt

	U naš okrasni vrt (okolica hiše)  

	U naš cvetoči balkon

c) dediščina našega vrta

	U naš star travniški sadovnjak

	U naše stare sorte (cvetja – recimo vrtnic, zelenjadnic, semen ipd.)

	U naša pergola

	U drugo (dopiši):  _________________________________________________________ 

3) Kje se vaš vrt/balkon nahaja? (naslov):  

 ___________________________________________________________________________  

4) Če bi ga morali poimenovati - kakšno ime bi nadeli svojemu samooskrbnemu ali 

okrasnemu vrtu/balkonu? Na kaj pomislite, ko pomislite na svoje rastline, na svoj košček 

zemlje?  

 ___________________________________________________________________________  

V nekaj stavkih nam zaupajte, kaj vas žene k vrtnarjenju? Zakaj je vrt pomemben del 

vašega življenja? Se s cvetjem, zelenjadnicami ali sadjem ukvarjate že dlje časa ali gre za 

novo ljubezen? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5) Pošiljam vam (obkrožite koliko in kam)           4  5  6  7       fotografij 

a) na naslov redakcija@posavje.info 

b) po pošti na: Posavski obzornik – Vrtovi Posavja 
 Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško  

6) Če potrebujete več informacij, sem dosegljiv na telefonski številki ali elektronski poštI: 

 ____________________________________________________________________________

POSAVJE – Mineva že polno desetletje, odkar je Posavje prvič skupaj zacvetelo, kot še nikoli poprej. Časopisna akcija Posavskega obzornika, ki je nosila ime 
»Najlepši vrt in balkon Posavja«, je v vrtnarski vnemi združila stotine bralcev različnih poklicev in hobijev iz manjših in večjih krajev Posavja. Kmalu po za-
četku akcije je postalo jasno, kaj vrtovi in cvetoči balkoni Posavcem dejansko predstavljajo: veselje, zdravilo in upanje. Pravi čas, da nekaj te pozitivnosti 
prikličemo nazaj, kajne?

Ker verjamemo v jutri – 
si danes urejamo vrtove

S sodelovanjem v akciji uredništva Posavskega obzornika „Vrtovi Posavja 2020" sodelujoči soglaša, da se njegovi osebni podatki in fotografije zbirajo in obdelujejo izključno za namene te akcije, vse v skladu z zakonodajo (GDPR).

Posavje kot vrtnarska regija je nacionalno pogosto spregledano. S tem dejstvom smo se uspešno spopadli že leta 2009, ko smo našli polno zgovornih dokazov, da Posavke in Posavci 
znamo nadvušujoče in zavidljivo urediti okolice svojih hiš, vrtove in balkone. Takratnim okrasnim vrtovom in balkonom pa bomo v letošnji akciji Vrtovi Posavja 2020 dodali še skrb za 

našo samooskrbo: naše zelenjavne, sadne in zeliščne vrtove.

Kitajski pregovor pravi, da se življenje začne tisti dan, ko za-
sadiš vrt. V tem stavku je veliko resnice, ki jo vrtnarji dobro 
razumete. Takrat, ko zasnujete vrt ali zasadite balkon, živ-
ljenje dobi povsem novo dimenzijo. Kako zelo je vrtnarje-
nje pomembno za naše psihično zdravje, potrjujejo mnoge 

študije, koliko vsakodnevnega veselja vlije, pa smo dokaza-
li tudi mi s preteklimi časopisnimi cvetočimi akcijami. Letos 
začenjamo znova ter vnašamo nov val zdravja in optimiz-
ma v naše Posavje! Z veseljem vas vabimo, da se pridruži-
te posavski skupnosti, ki bo obenem navdihovala še druge 
vrtnarje in sokrajane s svojimi kreacijami ter se še marsi-
kaj koristnega skupaj naučila. 

Kako bo potekala akcija? 

Vrtovi Posavja je vrtnarska akcija, ki je zastavljena v dveh 
delih: 1) kot priložnost, da pokažete svoj trud, svoje kra-

sne vrtove širšemu Posavju in 2) kot izobraževalna skup-
nost, saj se vrtnarji ves čas učimo. Vaše prijavnice in posla-
ne fotografije si bo ogledala petčlanska strokovna komisija, 
nagrajeni boste z lepimi nagradami za sodelovanje in dobi-
li tudi dragoceno strokovno mnenje ter konkretne koristne 
usmeritve za prihodnje delo na vaših vrtovih. 

V tej številki je prvič objavljena prijavnica v projekt Vrtovi 
Posavja 2020. Izpolnite jo, označite v kateri kategoriji bi so-

delovali (lahko tudi v več njih) in nam jo skupaj s 4 do 7 fo-
tografijami vaših vrtnarskih dosežkov pošljite skenirano na 
redakcija@posavje.info ali po pošti na naš naslov, ki je na-
veden v prijavnici. Prijavnice bomo zbirali do vključno 14. 
julija in vsakemu tudi poslali odgovor glede njegove prija-
ve, da boste vedeli, da je prijava sprejeta. Slike in opise va-
ših vrtov bomo v naslednjih mesecih objavljali na časopisnih 
straneh in naši spletni strani, potekale bodo nagradne igre 
ter več krogov zanimivega in družabnega »tekmovanja«. O 
vsem tem pa več tudi v naslednji številki časopisa.   

Kdo se lahko prijavi? 

Prijave so odprte za vse ljubiteljske vrtnarje, ki stanujete na 
območju šestih občin Posavja in imate tu svoj okrasni vrt 
(cvetlični vrt oziroma urejeno okolico hiše in/ali cvetoči bal-
kon) ali samooskrbni vrt (zelenjavni vrt ali sadni vrt ali ze-
liščni vrt) ali pa se prijavljate v posebno kategorijo dedišči-
na našega vrta, ker recimo ohranjate še stare sorte cvetja, 
imate morda zanimivo zbirko starih semen, posebno pergo-
lo, star travniški sadovnjak in podobno, kar bi radi pokazali.

Kako dolgo bo akcija potekala? 

Vrtovi Posavja ni le akcija ocenjevanja, ampak je projekt, 
ki izpolnjuje veliko pomembnih poslanstev in prinaša obilo 
dobrega med naše bralce, saj je vsak obdelan košček zemlje 
dragocen, zato nas bo ta rubrika od te številke redno spre-

mljala. Za tokrat vam predajamo prijavnico in vas toplo va-
bimo: medsebojno se spodbujajmo za vrtnarjenje in dvig-
nimo Posavje z »Vrtovi Posavja 2020«!

Se beremo že naslednjič,
 Uredništvo

Da zasadiš vrt, je potrebno verjeti v jutri. 
 (Audrey Hepburn)

Veličastnost vrtnarjenja: roke v umazaniji, 
glava na soncu, srce z naravo. Negovati 
vrt je nahraniti ne le telo, ampak tudi 
dušo.  (Alfred Austin)

Ni vrtnarskih napak, so le eksperimenti. 
 (Janet Kilburn Phillips)

Vrtnarjenje preprosto ne dovoli, da bi se 
človek psihično staral, saj je preveč upanja 
in sanj še potrebno uresničiti. 
 (Arlan Arlanta)
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Za brezskrbno 
družinsko življenje

Kolikokrat smo v samoizolaciji poudarjali, da je družina naša prva skrb? Če 
kdaj, so se marsikje zdaj izkristalizirali odnosi v družinah: spoznavali smo, 
kako se povezovati, reševati napetosti, preživljati skupen čas, ko so vsi drugi 
urniki in hitenja po opravkih odpadli. Bralci ste nam večkrat zaupali, da vas 
je še najbolj skrbela varnost vaše družine. Materialna, zdravstvena. In v takih 
trenutkih je dobro imeti čim več strokovnih odgovorov, da se lahko, specifič-
ni situaciji primerno, kar najbolje odločamo. Poglejte si strani Moja družina - 
morda vam bodo objave odgovorile na katero izmed vprašanj, ki vas trenutno 
pestijo, ali pa vam pomagajo najti kompetentne sogovornike.      
 Ur.

DO ZDRAVNIKA, 
KO GA POTREBUJETE
Zdravstvena polica je najpopolnejše 
zavarovanje za zdravstvene storitve 
v mreži zasebnih izvajalcev,  
ki omogoča:
• hiter dostop do specialističnih 

storitev in operativnih posegov
• asistenco zavarovalnice
• obisk zdravnika na primarni ravni
• sklenitev tudi za otroke  

(paketa Junior in Junior Plus) 
 
 
 

• storitev, ki vam pripada 
ob sklenitvi zavarovanja

Krško, Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580
Sevnica, Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650
Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980

NOVO

080 20 60    vzajemna.si

ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA
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Informacije: GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

Zdravje in varnost naših 
najbližjih

V skrbi za lastno zdravje in na-
ših družinskih članov so nam v 
pomoč zaposleni v zdravstve-
nih ustanovah, medtem ko za 
finančno varnost v primeru 
nesreč ali nezgod poskrbijo 
zavarovalnice, zato naj bodo 
mnenja naših izbranih sogo-
vornic in sogovornika »kom-
pas« pri vaših odločitvah.

»Prihajajoče počitnice so 
odlična priložnost za gibanje 
v naravi, druženje z otroki in 
družino ter za ostale aktivno-
sti, ki pripomorejo k zmanj-
šanju tveganja za duševno 
zdravje, ki je bilo v času pan-
demije na preizkušnji. Pokliči-
mo, pogovarjajmo se s prijate-
lji, znanci, oddaljeno družino, 

saj vsaka spodbudna in so-
čutna beseda šteje. Življenje v 
naši regiji je zaradi bližine na-
rave lažje kot v večjem, strnje-
nem mestu, kjer težko vzdr-
žujemo ustrezno distanco,« 
priporoča Lucia Koritnik Ha-
nuščaková, dr. med., specia-
listka družinske medicine iz 

Zdravstvenega centra Aristo-
tel v Krškem. »Letošnji način 
preživljanja dopusta v turi-
stičnih središčih bo zagotovo 
nekoliko drugačen, zato bodi-
mo strpni do ostalih gostov in 
narave, predvsem pa poskrbi-
mo za lastno varnost, in sicer 
tako, da se izogibamo gneči, si 
redno umivamo in razkužuje-
mo roke itd. S takšnim preven-
tivnim ravnanjem ščitimo drug 
drugega,« priporoča in nada-
ljuje, da so zdravniki družinske 
medicine tisti, na katere se naj-
pogosteje obrnejo pacienti ob 
zdravstvenih težavah. »Ob po-
javu povišane telesne tempe-
rature oziroma ostalih simp-
tomov ne hodite v zdravstvene 
ustanove brez predhodne na-
jave, temveč se posvetujte s 
svojim osebnim zdravnikom 
preko telefonskega klica, kjer 

boste dobili ustrezna navodila. 
Ob upoštevanju vsega naštete-
ga je lahko dopust prav tako 
lep in nepozaben,« še svetuje, 
kajti zdravje je osnova za dob-
ro in uspešno življenje ter delo. 
»Zdravje ni vse, vendar je brez 
zdravja vse drugo nič,« je mi-
sel nemškega filozofa Arthur-
ja Schopenhauerja, ki naj nas 
spremlja vedno in povsod, kaj-
ti ko človek izgubi zdravje, raz-
mišlja samo o tem, kako bi si ga 
pridobil nazaj.

Ljudje se vse bolj zavedamo po-
mena zdravja, zato je vedno več 
tistih, ki skrbijo za stalno teles-
no aktivnost, kot je hoja, tek ali 
kolesarjenje. Pomen zdravega 
življenjskega sloga v okviru 
programa ’Varuh zdravja’ po-
udarjajo tudi v zavarovalnici 
Vzajemna, kjer poleg tega sve-

tujejo tudi, kako z ustreznim 
zavarovanjem poskrbimo za 
zdravstveno in finančno var-
nost lastne družine. »V Vzaje-
mni želimo biti prva izbira, ko 
gre za zdravstveno in osebno 
varnost posameznika in dru-
žine, zato v naši zavarovalnici 
ves čas skrbimo za širok nabor 
zdravstvenih in nezgodnih za-
varovanj. Z našo ’Zdravstveno 
polico’ si na primer zagotovi-

mo hiter dostop do zdravstve-
nih storitev, z zavarovanjem 
za težje bolezni pa poskrbimo 
za finančno varnost, če nas ali 
naše otroke doleti ena od 25 
najtežjih bolezni, z zavarova-
njem za tujino pa se izognemo 
stroškom zdravstvenih stori-
tev v tujini,« izpostavi Andrej 
Matkovič, direktor Vzajemni-
ne poslovne enote Novo mes-
to, in nadaljuje, da so posle-Lucia Koritnik Hanuščaková
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dice nesreč in nezgod lahko 
zelo hude in nam lahko nena-
doma spremenijo življenje ter 
načrte za prihodnost. »Za več-
jo finančno varnost v primeru 
nezgode ali bolezni lahko po-
skrbimo z nezgodnim zavaro-

vanjem. Izbiramo lahko med 
različnimi paketi, ki so prilago-
jeni posameznikom, starejšim 
in otrokom,« še izpostavi sogo-
vornik in predstavi še novost – 
zdravstveno polico za otroke. 
»Z ’Zdravstveno polico za otro-
ke’ svojim najmlajšim omogo-
čimo hiter dostop do speciali-
stov in operativnih posegov,« 
opiše namen zavarovalne po-
lice, ki lahko v nepredvidenih 
zdravniških primerih olajša 
katero izmed stisk. 

Zdravje je največja vrednota – 
je temelj razvoja in blagostanja 
posameznika in celotne druž-
be, a naše največje bogastvo 
je družina. »To potrjujejo tudi 
najpogostejši razlogi za skle-
nitev življenjskega zavarovanja 
za primer smrti, za katerega se 

posamezniki običajno odloča-
jo ob pomembnih življenjskih 
prelomnicah, kot so poroka, 
rojstvo otroka ali nakup nepre-
mičnine,« pojasnjuje Polona 
Seničar, direktorica območ-
ne enote Triglav Krško. »Moti-
vi za sklenitev zavarovanja so 
razumljivi. Ko od nas postanejo 
odvisni drugi člani družine, ali 

ko želimo poskrbeti za poplači-
lo stanovanjskega kredita, če bi 
se nam kaj zgodilo, je življenj-
sko zavarovanje najbolj logična 
rešitev,« nadaljuje in dodaja, da 
se pri sklepanju življenjskega 
zavarovanja ne odločajmo le na 
podlagi cene. »Namen zavaro-
vanja je, da zmanjšamo tvega-
nje, da bi se naši svojci morali 
ob morebitni težki izgubi soo-
čati še s hudimi finančnimi po-
sledicami, zato bodimo pozor-
ni predvsem na ustrezno višino 
zavarovalne vsote in obseg kri-
tij ter na trajanje zavarovanja. 
Priporočljiv minimum zgolj za 
nadomestitev izpada dohodka 
zavarovane osebe je trikratnik 
njene oziroma njegove letne 
plače,« pojasni in zaželi, da bi 

lahko že danes z ustreznim ži-
vljenjskim slogom ter preven-
tivnim ravnanjem in opustitvi-
jo nekaterih razvad zmanjšali 
marsikatero tveganje, ki smo 
mu morda izpostavljeni v živ-
ljenju.

Življenje je nepredvidljivo in 
nanj v celoti ne moremo ved-
no vplivati, a z ustreznimi zava-
rovanji lahko predvidimo vsaj 
osnovno zaščito nas samih in 
naših najbližjih, in sicer tako, 
da poskrbimo tudi za varčeva-
nje, ki nam bo morda izpolni-
lo naše sanje ali pa omogočilo 
varnejšo starost. Razlogov za 
zavarovanje, ki jih je več vrst, 
je veliko, a zavarovalno kritje 
(zavarovanje), mora omogoča-
ti, da nam v primeru nepred-
videnih dogodkov ne bo treba 
spreminjati življenjskih na-
vad, doseženega življenjskega 
standarda in s tem kakovosti 
življenja družine. Pri sklepa-
nju katerega koli zavarovanje 
je potrebno izbrati ustrezna 
zavarovalna kritja, določiti 
ustrezne zavarovalne vsote ter 
prepoznati finančne posledi-
ce. Zavarovalnice se vedno bolj 
trudijo prisluhniti strankam, 
njihovim dejanskim potrebam 
in željam, zato oblikujejo pose-
bej zanje primerne zavaroval-
ne produkte. Ob tem je vedno 
več oseb, ki pomislijo tudi na 
turistično zavarovanje, pred-
vsem od odhodu na potovanje 
ali dopust v tujino. O tem pred 
leti nismo razmišljali, danes 
pa posamezniki že razmišljajo, 
kaj je zanje pomembno in kaj 
je, glede na njihov življenjski 

slog, treba zavarovati. »Žal je 
zgolj razmišljanje premalo, za-
varovanje je treba tudi skleni-
ti. Zaposleni z družino, ki živijo 
aktivno življenje, so odgovor-
ni, da maksimalno poskrbijo za 
lastno varnost in varnost svoje 
družine,« pravijo v zavaroval-
nicah, v katerih poskrbijo tudi 
za družinsko turistično zavaro-
vanje. »To zavarovanje namreč 
poskrbi za neprijetnosti, ki se 
lahko zgodijo na potovanjih v 
tujini,« zatrjujejo.

Čas, namenjen družini, 
je lahko čas raziskovanja, 
skupne igre in druženja

Ob vsem zapisanem vam na 
tokratnih straneh ponujamo 
tudi nekaj predlogov, kje in 
kako preživeti prosti čas. Zač-
nimo z obiskom edinstvene 
Kostanjeviške jame v zaledju 
Kostanjevice na Krki, kjer je 
pod mogočnimi Gorjanci pod-
zemna rečica Studena izdolbla 
najdaljši in najmogočnejši do-
lenjski jamski splet. Padavin-
ske vode, podzemni vodni to-
kovi in tektonski premiki so 
skozi tisočletja ustvarjali pre-
čudovite kapniške tvorbe pra-
vljičnih oblik, ki si jih je mo-
goče ogledati ob strokovnem 
vodenju jamskega vodnika. V 
jami je ves čas stalna tempe-
ratura 12 stopinj Celzija, poti 
pa so na dobrih dveh kilome-
trih urejene tako, da so pri-
merne za vse generacije, od 
najmlajših do najstarejših. 
Največ občudujočih pogledov 
je namenjenih kapnikom raz-
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Spletna trgovina z zunanjimi lesenimi igrali in dodatki

lesenaigrala.si     041 41 94 94 

Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle 
iz lastne pridelave in predelave na domu:

  sezonska zelenjava, pridelana na naravi prijazen način
  sadike zelenjave vseh vrst
  poljedelski pridelki
  olja iz doma pridelanih oljnic
  moka iz doma pridelanih žit
  semena bučnic, lana, konoplje
  kislo zelje in repa
  vložena in sušena zelenjava
  zelišča, čaji, tinkture, mazila

KMETIJA JUREČIČ, 
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ZAČELI Z REDNO 
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE 

IN PREDELAVE NA DOMU:

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE 
ŽELIMO DELITI Z VAMI.

S fizioterapijo do popolnega zdravja! 

Human Tecar 
Human Tecar HCR 1002 je elektro-
magnetni stimulator mikrocirkulacije. 
Deluje tako, da srednje-frekvenčni 
radio signal, ki je prek dveh prevodnih 
elektrod specifičnih tipov (visoka in nizka 
impedanca) v kontaktu z biološkim 
tkivom, sproži metabolično aktiva-
cijo samega tkiva tako, da stimulira 
krvni ter limfni obtok na bolj ali manj 
obsežnih območjih telesa. Odvisno od 
tega, ali je cilj terapije učinkovanje na 
celotno telo, na omejena področja ali na 
posamezne dele telesa.

Kako deluje?
Destruira celično membrano in tako 
nociceptorji ne morejo več producirati 
bolečinskih signalov.  RSWT valovi stimulirajo 
nociceptorje, da leti generirajo visoko število  
neuralnih pulzov. Po Gate Control teoriji je transmisija 
teh impulzov v centralni živčni sistem inhibirana. 

Spremenjeno kemično okolje v celici zvišuje produkcijo 
»pain inhibiting« substanc.

Udarni val
Radialni sistem tlačnih valov se uporablja 
za najrazličnejšo simptomatiko. Terapija 
pospešuje celjenje po principu samo-re-
generacije. Spodbuja presnovo in po-
večuje krvni pretok. Zaradi energetsko 
močne fizikalne terapije se poškodovano 
tkivo tako obnavlja hitreje.

K-Laser
Terapija s K-Laserjem je dinamična, ima fiziološke in biološke učinke! Pospeši mikrocirkulacijo, spod-
buja sintezo kolagena, pospešuje metabolne  procese, izboljšuje vaskularne aktivnosti, izboljšuje 
živčno delovanje in vzpostavlja normalno fiziološko delovanje celic. Laser torej deluje protibole-
činsko, protivnetno in pospešuje regeneracijo tkiva! Uporablja se v akutnih, subakutnih in kroničnih sta-
njih. S K-Laserjem lahko tretiramo širok spekter diagnostike, kot so na primer: udarnine, podplutbe, 
natrganine, otekline, vnetja, rane. Zelo je primeren za uporabo direktno po poškodbi!

Učinek laserja:
• protivnetni in protibolečinski
• pospešitev metabolnih procesov
• izboljšana vaskularna aktivnost
• imuno regulacija
• izboljšanje delovanja živčnega prenosa
• hitra obnova poškodovanega tkiva

Področja aplikacij:
• akutna, subakutna, kronična obravnava bolečine
• športna medicina
• travmatologija
• fizioterapija in rehabilitacija
• pooperativna terapija
• podiatrija in dermatologija

Kako deluje?
Temelji na principu “kondenzatorja”, ki je 
dobro poznan v fiziki, vendar prvič uporabljen 
pri takem tipu elektro-medicinske naprave. 
Elektromagnetni signal se ne širi skozi prostor, 
ampak se prenaša v tkivo z neposrednim 
stikom, deluje od znotraj in to brez kakršne koli 
izgube energije. V biološkem smislu lahko govorimo o 
aktiviranju električnih nabojev (imenovanih elektroliti), ki so v 
telesu naravno prisotni. Ti lahko vplivajo na celično presnovo 
tako, da sprožijo potrebo po več kisika in več hranilih in na ta 
način se poveča krvni obtok v danem telesnem področju.

V zdravstvenem centru Aristotel smo odprli prenovljeno ambulantno fizioterapevtsko dejavnost, v kateri vam ponujamo najrazličnejše 
rešitve za vaše težave! V kombinaciji z Manualno terapijo so vam na voljo vrhunski aparati, katerih distributer je podjetje Semos d.o.o., 
ki pripomorejo k izboljšanju ali pospešijo fiziološke in biološke procese, tako da se telo lažje vrne v prvotno zdravo stanje.

Polonca Seničar 

Andrej Matkovič (foto: 
Barbara Zajc)

nadaljevanje na str. 16
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Specialisti
Specialisti+

Do specialista 
v 7 dneh

Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.

Hitreje do 
specialista, 
diagnoze in 
zdravljenja

Prestopite

na varno

stran.

IGOR JOŽEF BAHČ

051 669 080

 
 

Zavarovalno zastopanje 

Igor-Jozef.Bahc@grawe.si

PISARNA KRŠKO
Cesta krških žrtev 137

ličnih velikosti in oblik, a po-
sebna zanimivost jame so ne-
topirji, ki so našli domovanje 
v temnih kotičkih tega podze-
mnega sveta. Na jasi pred jamo 
je jamarski dom, kjer je prije-
ten prostor za rekreacijo ali or-
ganizacijo raznih dogodkov.

Poleg družinskega izleta v našo 
bližnjo okolico je lahko zanimi-
vo in zabavno tudi na domači 
zeleni trati, kamor smo pos-
tavili unikatna didaktična le-
sena igrala, na katerih zaživi 
otroška domišljija v vsej svoji 
polnosti. Igrala, ki so narejena 
tako, da jih lahko sestavi vsak 
z malo tehničnega znanja, ima-
jo leseno osnovno konstrukcijo 
z možnostjo sestavljanja z ra-
znimi moduli in dodatki, na-

menjena pa so otrokom od 3. 
leta starosti naprej. Na njih ot-
roci odkrivajo svet skozi igro, s 
plezanjem, spuščanjem po to-
boganu … starši pa so ob tem 
njihovi varuhi in spremljevalci.

Vsak trenutek, ki ga preživimo 
v družinskem krogu, je drago-
cenost in naložba v prihodnost, 
zato izkoristimo skupne tre-
nutke tudi za družinski piknik 
v naravi ter nanj prinesimo ko-
šarico, polno domačih dobrot. 
Ustvarimo skupno čarovnijo z 
»Mizica, pogrni se« ter na pod-
lago, ki jo razprostremo po po-
košenem travniku, položimo 
domače dobrote in uživajmo v 
različnosti okusov. Le-te lahko 
kupujemo skupaj na kateri iz-
med kmetij, kjer nudijo pridel-
ke in izdelke domače pridelave, 

kot je sezonska zelenjava, pri-
delana na naravi prijazen na-
čin, ter sočno sadje iz domače-
ga sadovnjaka, medeni izdelki, 
čaji iz zdravilnih zelišč itd. Dru-
ženje popestrimo še z različni-
mi otroškimi igrami, ki spro-
ščajo in povezujejo v smehu 
ter igrivosti.

»Družina je kompas, ki nas 
vodi. Je navdih, s pomočjo ka-
terega lahko dosežemo viša-
ve, in je naše udobje, ko tu in 
tam omahnemo,« pravi ameri-
ški pravnik in politik Brad He-
nry, čemur lahko dodamo, da 
je družina kot pisan travnik, 
vsaka roža na njem pa diši čis-
to drugače, a lepota travnika je 
prav v tem, da vsi cvetovi raste-
jo skupaj. 
 Smilja Radi

nadaljevanje s str. 15
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Izvajalec Vsebina Termin Lokacija Starost Prispevek Kontakt

ŠD KAJAK KANU BREŽICE 
s partnerji POLETJE V KAJAKU 2020 – šola kajaka 

15. 6.–18. 6. 2020
29. 6.–2. 7. 2020
14. 9.–17. 9. 2020 
od ponedeljka do četrtka,
od 18. do 19. ure

reka Krka, Velike 
Malence, 
kozolec Jamnik

6–12 let brezplačno kajak.kanu.krsko@gmail.com
041 275 794 (Matej)

ŠD KAJAK KANU BREŽICE 
s partnerji

POLETJE NA BAZENU 2020 – plavalne počitnice 
z varstvom

29. 6.– 3. 7. 2020
6. 7.–10. 7. 2020
od ponedeljka do petka,
od 8.30 do 16.30 ure

poletna oz. zimska 
termalna riviera Term 
Čatež

5–12 let
150,00 € oz. 110,00 € za 
poldnevni program (do 
12.30 ure)

sportna.abeceda@gmail.com
041 275 794 (Matej)

ŠD KAJAK KANU BREŽICE 
s partnerji POLETJE OB KRKI 2020 – športni tabor

5. 7.–10. 7. 2020
12. 7.–17. 7. 2020
od nedelje oz. ponedeljka 
do petka do 15.00 ure

Velike Malence, 
kozolec Jamnik 5–13 let

170,00 € oz. 130,00 € za
dnevni program 
(do 18.00 ure)

sportna.abeceda@gmail.com
041 275 794 (Matej)

ZPTM Brežice Kaj skriva tvoj zaklad (ustvarjalne in športne 
delavnice, aktivnosti v naravi, miselne igre) 10. 7.–17. 7. 2020 Mladinski center 

Brežice
Od 5. leta 

dalje brezplačno 064425587 /
vgc.brezice@zptm.si

ZPTM Brežice To sem jaz. Kdo si pa ti? (ustvarjalne in športne 
delavnice, aktivnosti v naravi, miselne igre) 3. 8.–8. 8. 2020 Mladinski center 

Brežice
Od 5. leta 

dalje brezplačno 064425587 /
vgc.brezice@zptm.si

Župnija Cerklje ob Krki Oratorij 
Cerklje ob Krki 24. 8.–30. 8. Cerklje ob Krki

Krška vas 5–15 let

30 € – 1 iz družine
po 25 € – če sta 2 iz 
družine
po 20 € – če so 3 ali več 
iz družine

041 / 321-019

Športno društvo 
plavalna akademija Rok 
Kerin

Poletne plavalne počitnice s 15-urnim 
plavalnim tečajem

29. 6.–3. 7. 2020
6. 7.–10. 7. 2020 
13. 7.–17. 7. 2020 
17. 8.–21. 8. 2020 
24. 8.–28. 8. 2020

Terme Čatež 5–15 let od 130,00 € do 180,00 € info@rokkerin.com ali 
031/665 474, 041/656 112

Posavski muzej Brežice
Poletna grajska dogodivščina 2020
- kreativne delavnice
- spoznavanje dediščine Posavja

1. 7.–3. 7. 2020, 
9.00–13.00

Posavski muzej 
Brežice, Cesta prvih 
borcev 1, 8250 Brežice

6–14 let

za vse dni: 20 €, drugi 
otrok: 15 €; posamezni 
dan: 9 €, drugi otrok: 7 
€. Prijave zbiramo do 
26. junija 2020. Število 
otrok je omejeno.

pedagog@pmb.si, 
07 46 605 18, 
031 708 737

KD Zvezda Dobova Mladinski tabor 9. do 15. 8.2020 otok Pag (Hrvaška) 11–22 let 50 €/osebo darinka.cvetko8@gmail.com

ŠPORTNO DRUŠTVO 
AMG ŠPORT ŠPORTNE POČITNICE 2020 25. 6.–28. 6. 2020 Dobova–Brežice 13–30 let 0 damjan.radanovic@gmail.com

MRD DOBOVA ROKOMETNI TABOR 2020 27. 8.–30. 8. 2020 Dobova–Brežice 13–30 let 0 damjan@mrddobova.si

Zavod za šport Brežice, 
Športna zveza Brežice in 
brežiška športna društva

Spoznavanje športnih aktivnosti in društev v 
občini Brežice, aktivno preživljanje prostega 
časa, skrb za zdravje in dobro počutje

20.–24. 7. 2020 
(7.30 in 13.00)

Objekti Zavoda za 
šport Brežice Osnovnošolci 30 € na udeleženca Jaka Lenart (041/781-207 in 

jaka.lenart@zsport-brezice.si) 

Aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih za otroke in mlade organizirajo društva in javni zavodi v občini Brežice. Programe sofinancira Občina Brežice. 

Pogodbena vrednost grad-
nje vrtca znaša 2.275.449,55 
evra, ureditev kotlovnice pa 
328.034,75 evra. Z gradnjo no-
vega vrtca in vzpostavitvijo ko-
tlovnice se začenja večfazni 
projekt gradnje nove šole, ki bo 
pomembno izboljšal pogoje za 
delo in učenje, česar se veseli-
jo tako zaposleni kot otroci in 
krajani. 

Kot je dejal župan občine Bre-
žice Ivan Molan, je pred Arti-
čami pomembna investicija, saj 
bo občina v tem in v naslednjem 
letu izvedla investicije v skupni 
vrednosti tri milijone evrov. Po-
leg nove kotlovnice in gradnje 
vrtca, ki bo samostojna zgrad-
ba (kar je omogočila Župnija Ar-
tiče, ki je občini prodala zemlji-
šče za novo stavbo), bo celovito 
energetsko prenovljena tudi šol-
ska telovadnica.

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 
1. faza projekta gradnje nove 
šole Artiče. Zgradil se bo 5-od-

Občinski svet občine Brežice je na 12. seji podprl županov predlog 
in sprejel sklep o prekinitvi Najemne pogodbe za Vodovodni stolp 
Brežice, ki občini omogoča, da z najemnikom sporazumno prekine 
leta 1999 sklenjeno pogodbo za 50-letni najem stolpa. Občina Breži-
ce želi stolp, ki je simbol mesta in občine ter tehnični spomenik, ob-
noviti in odpreti za javnost ter s tem ponuditi novo turistično doži-
vetje. Občina načrtuje celovito obnovo stolpa in ureditev razgledne 
točke z galerijo v notranjosti. V kolikor bo Zavod za varstvo kulturne 
dediščine dovolil, pa tudi paviljon s fontano penin. Po besedah žu-
pana Ivana Molana bi lahko stolp odprli za javnost na občinski pra-
znik čez dve leti – 28. oktobra 2022, če bodo proračunska sredstva 
to omogočala.
Najemnik je pred leti stolp obnovil za svojo dejavnost, vrednost pre-
nove je ocenil sodni cenilec v višini 196.108,92 evra. V aneksu iz leta 
2002 je bilo dogovorjeno, da se bo najemnina poračunavala iz pri-
znanega stvarnega vložka, dokler vsota mesečnih zneskov ne dose-
že višine sredstev priznanega vložka v adaptacijo najete stavbe, kar 
znaša 50,9 leta. Ker najemnik sam ne načrtuje nadaljnjih vlaganj, se 
je odločil sprejeti ponudbo občine za sporazumno prekinitev pogod-
be. Najemna pogodba se bo sporazumno prekinila na način, da se 
najemniku vrne poračunana in neizkoriščena najemnina v znesku 
119.870,17 evra. Sklep občinskega sveta je osnova, na kateri bosta 
najemnik in Občina Brežice prekinila pogodbo, sledi preučitev raz-
ličnih idejnih rešitev za obnovo stolpa in nato obnova.

Občina Brežice podpisala pogodbo za gradnjo 
novega vrtca v Artičah
Pred Osnovno šolo Artiče je potekal svečani podpis pogodb za gradnjo novega nizkoenergijskega vrtca in za vzpostavi-
tev kotlovnice, ki bo skrbela za ogrevanje celotnega vrtčevskega in šolskega kompleksa. Vrtec bo gradilo podjetje CGP 
d.d., kotlovnico bo urejalo podjetje Plistor d.o.o. v partnerstvu z Geotech d.o.o. 

delčni vrtec južno od obstoječe-
ga šolskega kompleksa. V objek-
tu bo kotlovnica, na katero se bo 
v naslednjih fazah priključil ce-
loten kompleks in zato že pred-
stavlja fazo obnove šole. Nov vr-
tec bo tlorisno razgiban objekt 
z igralnicami v pritličju, vsaka 
igralnica bo velika najmanj 50 
m2 in bo imela zunanjo teraso 
v velikosti 24 m2, kar je izjemno 
pomembno za višjo kakovost 
bivanja otrok v vrtcu. Skupaj 
bo neto tlorisna površina nove-
ga vrtca zavzemala 1.194,41 m2. 
Predviden čas gradnje je od juni-
ja 2020 do 30. 10. 2021.  

Investicija vzpostavi-
tve kotlovnice obse-
ga izvedbo geosond, 
povezav do toplo-
tne črpalke, toplotne 
črpalke in hranilni-
ka ter vzdrževanje in 
upravljanje sistema v 
obdobju dveh let od 
prevzema objekta vrt-
ca. V letu 2020 bo izve-
dena še celovita ener-

getska sanacija telovadnice v 
vrednosti 416.418,56 evra, ki 
je del projekta javno-zasebne-
ga partnerstva »Celovita ener-
getska prenova javnih objektov 
v lasti občine Brežice«. Sanacija 
obsega izolacijo fasade, menja-
vo stavbnega pohištva, izolacijo 
strehe, vgraditev termostatskih 
ventilov, sanacijo razsvetljave in 
prenovo ogrevalnega sistema 
ter energetsko upravljanje. 

Zbrane na svečanem podpisu 
pogodb je najprej nagovorila 
ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bo-
govič, ki je dejala, da se vsi zelo 

veselijo novega vrtca in bolj-
ših prostorskih pogojev. Artiško 
šolo obiskuje 240 otrok, v vrtcu 
pa imajo od 80 do 90 otrok. Pro-
storsko stisko vrtca, ki je bil pred 
leti zgrajen za dva oddelka, rešu-
jejo z uporabo šolskih razredov 
in najemom prostora pri zaseb-
nikih. Otroci iz vrtca iz skupine 
Balončki Martin Bučar Božičnik, 
Tinkara Čanžar in Zala Omerzu 
so deklamirali pesmico o vrt-
cu, ki jo je napisala vzgojiteljica 
Ruth Gramec, ob tej priložnosti 
so otroci županu Ivanu Molanu 
podarili tudi načrt novega vrt-
ca, ki so ga izdelali sami, glasbe-
ni utrinek k programu pa je pri-
spevala učenka 7. razreda Ajda 
Ivanšek ob klavirski spremljavi 
učiteljice Stanke Turšič Punger-
čar. Pogodbo za gradnjo vrtca 
je v imenu izvajalca družbe CGP 
d.d. podpisal predsednik upra-
ve Martin Gosenca, pogodbo za 
vzpostavitev kotlovnice pa pred-
stavnik izvajalca, direktor podje-
tja Plistor d.o.o. Jernej Lah. 

Občina Brežice načrtuje celovito obnovo 
Vodovodnega stolpa
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Pobude, vprašanja in predlogi svetnic in 
svetnikov s 13. seje Občinskega sveta 28. 5. 2020
Anton Petrovič (SD) je podal pobudo za zamenjavo zemljišča na 
Reštanju, ki je v lasti podjetja Kostak in na katerem je enota teh-
niške dediščine, z ustreznim zemljiščem v občinski lasti ter pred-
lagal, da občina poišče način dogovora in vpliva na to, da se od-
ločitev o zaprtju poslovalnice NLB na Senovem prekliče.

Milena Bogovič Perko (SDS) je podala pobudo za spremembo vo-
znega reda mestnega avtobusa Krško, ki bo usklajen z voznim re-
dom potniških vlakov.

Aljoša Preskar (N.Si) je vprašal, koliko sredstev bodo iz naslova 
epidemije prejele patronažne medicinske sestre, ki imajo kon-
cesijo.

Dušan Šiško (SNS) je predlagal ureditev datiranja na parkirni uri 
v starem mestnem jedru Krškega in vprašal, koliko Romov ima 
stalni ali začasni naslov na CKŽ 14 in kako je z vročanjem pošte 
tem osebam.

Jožica Mikulanc (SLS) je predlagala, da se na križišču med Parti-
zansko in Kurirsko ulico v Stari vasi postavi ogledalo ter da se čim-
prej pokosi travnik pod ulico Slavka Rožanca.

Jože Olovec (SDS) je predlagal odpravo poškodb na vozišču v 
Nemški Gori zaradi težkih tovornih vozil in omejitev prometa za 
težja motorna vozila.

Dušan Dornik (SMC) je vprašal, kdo upravlja ribnik na Vidmu, za-
kaj je neurejen in kakšna dela trenutno potekajo ter ali sta občina 
in krajevna skupnost seznanjeni, da je izvajalec pretrgal telefon-
ski kabel. Predlagal je, da se dovoz ceste pri pokopališču, zraven 
potoka, ki vodi po makadamski poti do novega mosta, ter dostop 
preko velikega parkirišča, oba zapreta. Vprašal je, zakaj Občina Kr-
ško ne poda soglasja za oddajo v podnajem stadiona in pripada-
jočih igrišč Nogometnemu društvu Posavje Krško, češ da krši 66. 
člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti. Ter še, ali je Nogometni klub Krško dobil kakšna 
sredstva, najemnino od oddaje stadiona v podnajem in ali je ta 
sredstva prenakazal Občini Krško na podlagi 3. odstavka 66. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti. Vprašal je tudi, zakaj občinske seje ne poteka-
jo v živo preko Ansata.

Damjana Pirc (DD) je podala pobudo za ureditev parkirišč P+R 
ob izvozu AC Smednik. 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov 
najema prireditvenega šotora v občini Krško 
za leto 2020
Občina Krško bo v Uradnem listu RS 12. 6. 2020 objavila Javni 
razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šo-
tora v občini Krško za leto 2020. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izve-
dene in plačane razne prireditve oz. dogodke v občini Krško, 
ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskoval-
cev ter jih organizirajo različna društva oz. zveze društev v raz-
pisnem obdobju od  2. 9. 2019 do 1. 9. 2020. Višina sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega 
šotora, je 10.000 evrov. Rok za prijavo je četrtek, 3. 9. 2020.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresira-
ni lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Irena Mesinger, 
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni 
od 8. do 11. ure.

Krški praznik v znamenju začetka gradnje 
prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško
Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko in direktor podjetja GPI 
tehnika Novo mesto Drago Mu-
hič sta 3. junija v Krškem slav-
nostno podpisala pogodbo za 

izgradnjo prizidka Valvasorjeve 
knjižnice Krško, ki ji bo v prihod-
njem letu sledila še obnova ob-
stoječega, samostanskega dela 
knjižnice. Naložba naj bi bila po 

načrtih zaključena v letu 2023, 
vrednost pogodbe za izgradnjo 
prizidka pa znaša 4,4 milijona 
evrov. Občina bo sredstva za-
gotovila iz proračuna, 380.000 
evrov so uspeli počrpati iz Eko 
sklada. Z naložbo bodo v Krškem 
pridobili dodatnih 1600 kvadra-
tnih metrov neto tlorisne povr-
šine prizidka, obnovljenih pa bo 
1140 kvadratnih metrov površin 
samostanskega dela. 

Kot je ob podpisu pogodbe po-
udaril župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, gre za pomemben 
trenutek, saj je umeščanje in na-
črtovanje nove knjižnice trajalo 
kar nekaj let. V lanskem letu so 
bile zaključene tudi arheološke 
raziskave, tako da se bo zdaj lah-
ko v kratkem začela gradnja pri-
zidka. 

Z leve: Direktor GPI tehnika Drago Muhič, direktorica Valvasorjeve 
knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović, direktorica krške občin-
ske uprave Melita Čopar, župan občine Krško mag. Miran Stanko 
in vodja oddelka za družbene dejavnosti Občine Krško Andrej Slu-
ga po podpisu pogodbe

Z naložbo v obnovo in dograditev knjižnice bodo v Krškem prido-
bili dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine pri
zidka, obnovljenih pa bo 1140 kvadratnih metrov površin obsto-
ječega samostanskega dela. 

Začetek gradnje komunalne infrastrukture 
v Velikem Podlogu
Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik uprave druž-
be Kostak Miljenko Muha in Ivan Juvanc so 5. junija podpisali po-
godbo za izvedbo in nadzor gradnje komunalne infrastrukture v 
Velikem Podlogu v vrednosti 1, 6 milijona evrov. 

V okviru naložbe, ki naj bi se zaključila v letu 2022, je predvidena iz-
gradnja kanalizacijskega sistema v naselju Veliki Podlog v skupni dol-
žini 2.068 m. Odpadne komunalne vode iz naselja Veliki Podlog se 
preko novega kanalizacijskega omrežja odvajajo na obstoječe kanali-
zacijsko omrežje in vodijo do biološke čistilne naprave v Jelšah. Nova 
kanalizacija za naselje Veliki Podlog bo obsegala deset glavnih gra-
vitacijskih kanalov (v dolžini 1.669 m), dve črpališči (črpališče Veliki 
Podlog 1 in črpališče Veliki Podlog 2) ter tlačni vod v dolžini 399 m. 
Predvidena je tudi izgradnja novega omrežja cestne razsvetljave, 
obnova vodovoda ter izgradnja novega širokopasovnega omrežja.

Direktor družbe Kostak Miljenko Muha, župan občine Krško mag. 
Miran Stanko in Ivan Juvanc.

Posebno priznanje Bernardki Zorko, Krško 
prostovoljstvu prijazno mesto
Za izjemno prostovoljsko 
udejstvovanje na področju va-
rovanja kulturne in naravne de-
diščine ter medgeneracijskega 
povezovanja v lokalni skupnosti 
je Slovenska filantropija v okvi-
ru Nacionalnega tedna prosto-
voljstva Bernardki Zorko (na fo-
tografiji), zaposleni na Občini 
Krško, 25. maja podelila posebno 
priznanje. Bernardka Zorko pro-
stovoljsko delo opravlja večinoma v okviru Zavoda Svibna, aktivna 
je tudi v okviru vaške skupnosti Brezovska Gora. Kot so zapisali v ob-
razložitvi, »s svojim delom močno prispeva k ugledu prostovoljstva 
na lokalni ravni in širše ter daje odličen vzor mlajšim generacijam in 
sodelavcem ter jim tako pokaže, kako dragocen je lahko prispevek 
vsakega posameznika v verigi poslanstva ohranjanja in trajnostne-
ga razvoja podeželja z namenom varovanja kulturne in naravne de-
diščine ter razvojem turizma in ostalih trajnostnih dejavnosti na po-
deželju«. Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto je potrdila tudi Občina 
Krško. Kot je zapisala komisija, se Občina Krško zaveda, da prosto-
voljci prispevajo k večji kvaliteti življenja vseh občanov. Finančno in 
z brezplačnimi prostori podpira delovanje prostovoljskih organizacij 
in pomaga pri promociji njihovega dela preko občinskih komunika-
cijskih kanalov. V okviru občinskega praznika ali ob drugih priložno-
stih župan javno izpostavi izjemne prostovoljce. Občina nevladne, 
prostovoljske organizacije prepoznava tudi kot pomembne partner-
je v razvojnih projektih.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih 
prireditev v občini Krško za leto 2020
Občina Krško bo v Uradnem listu 12. 6. 2020 objavila Javni raz-
pis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Krško za leto 
2020, ki je namenjen sofinanciranju turističnih in drugih prire-
ditev v občini Krško, katerih cilj je promocija občine in poveča-
nje turističnega obiska v občini Krško, ter vplivajo na turistič-
ni razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale 
ter bile plačane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2019 – 15. 7. 
2020. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih 
prireditev, je 15.000 evrov. Rok za prijavo je petek, 17. 7. 2020.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Obči-
ne Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Krško v času uradnih ur. Do-
datne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: 
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Javno zbiranje ponudb za oddajo kavarne 
v Valvasorjevem kompleksu Krško 
Občina Krško objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovne-
ga prostora "Kavarna v Valvasorjevem kompleksu Krško" na na-
slovu Valvasorjevo nabrežje 2, Krško. V najem oddaja opremlje-
no kavarno na površini 110,40 m2 z izhodiščno najemnino 520,00 
eur mesečno, za nedoločen čas.

Več informacij in celotno besedilo javnega zbiranja ponudb je do-
stopno na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) ali na tele-
fonski številki 07 49 81 350. 
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Obnova Bazena Sevnica je po-
tekala v dveh fazah. V lanskem 
letu sta bili celostno obnovlje-
ni bazenski školjki olimpijske-
ga in otroškega bazena. Poleg 
temeljitega čiščenja in sanaci-
je poškodb na betonskem delu 
školjk in na kompenzacijskem 
bazenu je bila na obeh školjkah 
nameščena tudi nova PCV folija. 
Bazenska tehnika je bila v celoti 
zamenjana. V letošnjem letu je 

Obnova Bazena Sevnica je zaključena  
Na Bazenu Sevnica že potekajo priprave za otvoritev letošnje kopalne sezone, ki je načrtovana za drugo polovico me-
seca junija. Odprtje bazena je odvisno od vremenskih razmer, kopalna sezona pa bo prilagojena aktualnim razmeram, 
z upoštevanjem vseh varnostnih priporočil.

bil ob olimpijskem bazenu na-
meščen tudi masažni sistem. 

Po zaključku lanske kopalne se-
zone je stekla druga faza obno-
ve, celostna obnova strojnice 
bazena, ki je uspešno zaključe-
na. Testiranje delovanja celot-
nega sistema je potekalo konec 
maja. Oprema v strojnici je pos-
tavljena v dveh etažah. Veliki fil-
tri so postavljeni v kletnem pro-

storu, filter za otroški bazen ter 
plinska peč in zalogovnik, kate-

rih funkcija je priprava sanitarne 
vode, pa so umeščeni v zgornjo 
etažo. Zgrajen je nov deklorina-
cijski bazen, ki je namenjen či-
ščenju vode pred izpustom v 
kanalizacijo. Zamenjane so vse 
strojne in električne inštalacije.

Obnova sevniškega bazena je 
bila zaradi dotrajanosti in tride-
setletne neprekinjene uporabe 
nujna. Cilj te obsežne in izved-

beno zahtevne investicije je ob-
čankam in občanom omogočiti 
koriščenje tega prostora za pre-
življanje prostega časa, druže-
nje in rekreacijo v poletnih me-
secih na način, ki je varen in ki 
ustreza higienskim, zdravstve-
nim in drugim predpisanim 
standardom.

Nov masažni sistem labodji vrat

Občina Sevnica in Upravna enota 
Sevnica imata po novem ločeni 
sprejemni pisarni, ki se nahaja-
ta v pritličju občinske stavbe, na 
desni strani hodnika. V spreje-
mnih pisarnah lahko občanke in 
občani oddajo tudi pisne vloge. 

Tako Občina Sevnica kot Upravna 
enota Sevnica želita vsem občan-
kam in občanom ter zaposlenim 
omogočiti tekoče in hkrati var-
no izvajanje postopkov v kon-
tekstu preprečevanja širjenja 
okužb s COVID-19. Hkrati je tak 
način dela bolj prijazen do načr-
tovanja opravkov vseh, ki urejajo 
svoje zadeve osebno v občinski 
stavbi, saj s sistemom naročanja 
občanke in občani ne bodo več 
čakali na hodnikih za sestanek. 

Sistem naročanja ne pomeni, da 
stik z Občino Sevnica ali Uprav-
no enoto Sevnica brez predhod-
nega dogovora o datumu in uri 
sestanka ni mogoč. Občanke in 

V sklopu rednega letnega vzdrževanja občinskih cest je javno pod-
jetje Komunala Sevnica v teh dneh zaključilo z obnovitvenimi deli 
mostu čez reko Mirno v Križišču na lokalni cesti Križišče–Hinjce.

Zaradi dotrajanosti lesene voziščne konstrukcije mostu je bila ob-
nova načrtovana že v zimskih mesecih. Zaradi epidemije COVID-19 
naročen les ni bil dobavljiv, zato je bila sanacija mostu izvedena v 
maju. Iz varnostnih razlogov so bila v vmesnem času izvedene za-
časne rešitve, ki so preprečile morebitne poškodbe na vozilih pri 
vožnji čez most. 
V sklopu sanacije so bili odstranjeni dotrajani leseni tramovi. Novi 
tramovi so iz hrastovega lesa. Za izravnavo so bile uporabljene smre-
kove deske, za dodatno zaščito lesa pa so bile nameščene še ko-
vinske plošče. Na novo je pobarvana zaščitna ograja, na tem odse-
ku so postavljeni tudi novi cestno-prometni znaki.  

Obnova mostu v Križišču

Most čez reko Mirno (foto: Komunala Sevnica)

V občinsko stavbo po predhodnem naročilu 

občani lahko še vedno urejajo za-
deve tudi osebno brez naročila, 
vendar je dogovor o datumu in 
uri prihoda zelo zaželen. 

S preklicem epidemije v zapr-
tih javnih prostorih je obvezna 
nošnja zaščitnih mask tam, kjer 
ni mogoče zagotavljati razdalje, 
daljše od 1,5 metra. Strankam 
in obiskovalcem občinske stav-
be tako priporočamo nošnjo 

zaščitnih mask, razkuževanje rok 
pa je še vedno obvezno. 

Varno in odgovorno ravnanje 
je obveznost tako strank kot za-
poslenih. Hkrati pa tako Občina 
Sevnica kot Upravna enota Sev-
nica zagotavljata, da varno rav-
nanje ne bo oviralo hitrosti, ka-
kovostne izvedbe in dostopnosti 
javnih storitev. 

Sprejemni pisarni Občine Sevnica in Upravne enote Sevnica sta na 
desni strani hodnika v pritličju

Javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta 
za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica 
Občina Sevnica z namenom omogočanja dosto-
pa do vseh pomembnih informacij obvešča vso 
zainteresirano javnost, da Ministrstvo za okolje in 
prostor in Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja-
ta Javno razgrnitev v postopku priprave državnega 
prostorskega načrta za 2 x 110 kV daljnovod Treb-
nje–Mokronog–Sevnica, ki bo potekala od 18. ju-
nija do 31. julija 2020 v prostorih Občine Sevnica, 
Glavni trg 19a, Sevnica, in na spletnih straneh Mi-
nistrstva za okolje in prostor ter Agencije Republi-
ke Slovenije za okolje. Javno naznanilo o razgrnit-
vi gradiva in povzetek za javnost je objavljen tudi 
na spletnih straneh Občine Sevnica.  

Javnost ima v času javne razgrnitve pravico da-
jati pripombe in predloge na razgrnjeno gradi-
vo, in sicer pisno na mestih javne razgrnitve (na 
obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih 
javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva 
za okolje in prostor), po pošti na naslov Ministr-
stvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana 
ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pri-
pisom »DPN za daljnovod Trebnje–Mokronog–
Sevnica«.

Več informacij o javni razgrnitvi je dostopnih na 
spletni strani Občine Sevnica.

Občina Sevnica in Upravna enota Sevnica, ki imata svoje prostore na Glavnem trgu 19 
a v Sevnici, sta s 1. junijem 2020 uvedli sistem predhodnega naročanja za reševanje 
upravnih in drugih zadev. Občani in občanke se na sestanek lahko naročijo po telefonu, 
elektronski pošti ali osebno v eni izmed sprejemnih pisarn. 

Strojnica bazena je bila v celoti 
obnovljena.

Odprtje bazena je odvisno od vremenskih razmer.
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Povezali so se preko spleta

V Plesnem klubu Lukec so bili, 
ko se je pričela epidemija, rav-
no pred pričetkom vrhunca 
plesne sezone ter udeležbami 
na tekmovanjih in festivalih. 
»Te sezone sem se še posebej 
veselil, saj smo imeli narejen 
načrt udeležb za kar 160 na-
ših plesalcev. Poleg tega smo 
letos v klubu sprejeli poseben 

finančni načrt sofinanciranja 
udeležb na tekmovanjih, ki pa 
je z razglasitvijo epidemije se-
veda nato padel v vodo,« pra-
vi strokovni vodja programov 
Sebastijan Vodlan. Kot poja-
snjuje, zaradi šoka ob razgla-
sitvi epidemije v prvem tednu 
karantene niso počeli ničesar, 

Maske ne prekrijejo nasmeha na obrazih plesalcev
KRŠKO, BREŽICE – V vadbene dvorane so se v minulih tednih vrnili tudi plesalci. Za razvejano in pestro plesno ustvarjanje v Posavju v največji meri skrbijo v Ples-
nem klubu Lukec Krško, ustanovljenem že pred 30 leti, in leta 2007 ustanovljenem Plesnem društvu Imani Brežice. Pozanimali smo se, kako so preživeli čas ka-
rantene, kaj počnejo trenutno in kakšni so njihovi načrti.

v drugem tednu so že pričeli s 
testnimi treningi preko sple-
ta, v tretjem tednu pa so za 
vse tekmovalne skupine v klu-
bu organizirali brezplačne tre-
ninge, ki so potekali naslednje 
tri tedne. »S sredstvi za plači-
lo trenerjev smo bili seveda 
omejeni, zato smo bili primo-
rani uvesti plačljive plesne tre-
ninge za tekmovalne skupine 
in veseli smo bili, da smo tudi 

tako še vedno ostali povezani 
z večino naših plesalcev,« pra-
vi Vodlan. 

Z 11. majem so se na podlagi 
odloka lahko v plesne dvora-
ne vrnili vsi registrirani tek-
movalci v treh skupinah, z 18. 
majem pa so se sprostili tudi 

ukrepi za ostale vadbene sku-
pine, tako da so lahko priče-
li z normalnim delom, seveda 
z upoštevanjem vseh varno-
stnih priporočil NIJZ. »Vese-
li smo, da se je kljub temu, da 
smo dejansko tik pred kon-
cem sezone, na treninge vrni-
lo 90 % vadečih. Ker še ved-
no niso sproščeni vsi ukrepi 
glede javnih prireditev, žal ne 
moremo planirati naših zak-

ljučnih produkcij, ki jih tako 
prvič v 30-letni zgodovini klu-
ba ne bomo izvedli ob koncu 
sezone,« ugotavlja. Kar se tiče 
tekmovanj, pa plesalce, kot vse 
kaže, čaka zelo pestra jesen, 
saj se bo marsikatero tekmo-
vanje s pomladi prestavilo na 
jesenski čas, pri čemer močno 

upajo, da se ne bo ponovila po-
mladanska epidemija …

Nadaljujejo v pozitivnem 
vzdušju

Tudi v Plesnem društvu Ima-
ni so med epidemijo korona-
virusa stopili skupaj in nada-
ljevali delo iz domačega okolja. 
»Plesalce smo spodbujali, da 
se udeležijo on-line trenin-
gov, ki so postali praksa vseh 
plesnih šol v Sloveniji. Trenin-
ge smo v duhu prinašanja kar 
se da pozitivnega vzdušja učili 
brezplačno, saj smo želeli ple-
salcem omogočiti ustvarjanje 
in sprostitev ter jim podari-
ti občutek 'normalnega življe-
nja',« pojasnjuje predsednica 
društva Ksenija Herakovič. 

»Odzivi plesalcev in njihovih 
staršev so bili zelo pozitivni, 
vseeno pa so vsi komaj čaka-
li, da se vrnejo nazaj v plesne 
dvorane,« so po njenih bese-
dah povedale njihove plesne 
učiteljice. Omejitve oz. pre-
ventivni ukrepi, predpisani s 
strani NIJZ – plesalci v dvora-
ne vstopajo z maskami in dr-
žijo varnostno razdaljo –, ne 
vplivajo na njihovo veselje ob 
vrnitvi in zadovoljen nasmeh 
ob koncu treninga.

Ob širši sprostitvi zakonov, ko 
so se lahko nazaj v plesne dvo-
rane vrnili vsi člani društva, je 
bilo društvo prisiljeno poiskati 
novo rešitev, ki bo nadomesti-
la njihov tradicionalni zaključ-
ni dogodek. Ob koncu šolskega 

leta bodo tako namesto tradi-
cionalnega nastopa objavili 
plesne posnetke vseh skupin s 
pripravljenimi točkami, sporo-
ča Herakovičeva. Pred poletni-
mi počitnicami pa hip hop tek-
movalce (soliste in pare) čaka 
še en pokalni turnir, ki ga orga-
nizira Plesna zveza Slovenije, 
slavnostno državno prvenstvo 
pa je zveza zaradi izrednih raz-
mer prestavila na konec ok-
tobra. Iz brežiškega društva 
še sporočajo, da s pozitivnim 
vzdušjem nadaljujejo s svojim 
delom, in pozivajo vse ljudi, 
željne plesa, da se jim pridru-
žijo v naslednji sezoni, vpisni 
listi pa so na voljo na njihovi 
spletni strani.

 Peter Pavlovič

K treningu v PK Lukec se je vrnilo 90 % vadečih pred epidemijo (foto: PK Lukec).

Namesto zaključnega dogodka bodo v PD Imani objavili posnetke vseh skupin (foto: PD Imani).
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OTVORITEV SALONA KERAMIKE

Tovarniška 3, Krško
NE ZAMUDITE

OTVORITVENE

AKCIJE!

18. junij 2020

Do zdaj so ambasadorji, ki 
prihajajo iz celotnega Posavja, 
opravili tri vadbe pametnega 
ogrevanja, enkrat pa so se sre-
čali pri veslanju. Dobro obliko-
van protokol ogrevanja med 
drugim poveča pretok krvi v 
mišice, dvigne telesno tempe-
raturo, prekine začasne pove-
zave vezivnega tkiva, izboljša 
reakcijski čas in nam omogo-
či večjo produkcijo mišične 
sile. Prvi trening, ki je potekal 
v brežiški športni dvorani in ga 
je tako kot vse naslednje vodil 
Damjan Radanovič iz Moške-
ga rokometnega društva Dobo-
va, je temeljil na vajah na koor-

Bet on Health

Ambasadorji projekta se že pridno potijo
POSAVJE – S koncem epidemije se je (končno) začel najaktivnejši del projekta Stavi na zdravje, saj so se v zadnjih dneh maja začele prve aktivnosti za ambasador-
je projekta, stare med 15 in 29 let. Slednji so se najprej lotili treningov pametnega ogrevanja in veslanja oz. kajakaštva, ki jih izvajata partnerja projekta MRD Do-
bova in KKK Čatež.

dinacijski lestvi za izboljšanje 
dela nog in gibanja, vajah mo-
bilnosti in dinamičnega razte-
zanja za funkcionalno mobil-
nost in mišično aktivacijo ter 
šprintih z dodatnimi naloga-
mi za miselno in živčno-mišič-
no aktivacijo. Poudarek dru-
gega treninga, ki je potekal 
na prostem, na lokaciji špor-
tnega parka v Dobovi, so bile 
proprioceptivne ali senzorič-
no-motorične vaje za zaveda-
nje položaja telesa v prosto-
ru in izboljšanje ravnotežja, 
stabilnosti telesa, vaje z ela-
stičnimi trakovi (gumijastimi 
zankami) za mišično aktivacijo 

ter vaje spremembe smeri gi-
banja, pospeševanja in šprin-
tov za živčno-mišično aktiva-
cijo. Na tretjem treningu so se 
udeleženci lotili poligona mo-
toričnih spretnosti za razvoj/
izboljšavo osnovnih gibalnih 
vzorcev, vaj dinamičnega raz-
tezanja, mišične aktivacije in 
korekcijskih vaj z lastno teles-
no težo, pliometričnih vaj za 
aktivacijo centralnega živčne-
ga sistema ter štafetnih iger s 
spremembami smeri, posko-
ki, prevali … v teku in z reše-
vanjem dodatnih nalog (re-
ševanje testa) za mentalno 
aktivacijo. 

Načrtujejo tri spuste 
po Krki in Savi

Prvo srečanje v okviru vesla-
nja je potekalo na lokaciji pro-
storov Kajak kanu kluba Čatež 
na ŠRC Grič, kjer je Marjanca 
Pečar, vodja programa vadbe v 
projektu Stavi na zdravje, spre-
jela ambasadorje, ki so se vmes 
srečali tudi z Mitjo Oštrben-
kom, vodjem trenerjev, tek-
movalcev KKK Čatež in pro-
mocijske ekipe projekta Stavi 
na zdravje. Prvo vadbo so na-
menili spoznavanju kajakaške 
opreme, pravil veslanja in ob-
našanja na vodi, spoznali so jo-

piče, čelade in vesla ter osnov-
ne zavesljaje kar na suhem. 
Nato so se preizkusili v vesla-
nju v »sit on top« kajakih, v sa-
mostojni vožnji in čolnih dvoj-
cih, pa tudi, kaj se zgodi, če se s 
čolnom obrneš in moraš plava-
ti. Ambasadorjem so predstavi-
li tudi program veslanja  v času 
projekta. Po uvodnem veslanju 
na Griču načrtujejo izpeljavo 
treh daljših spustov na relaci-
jah Cerklje ob Krki–Vel. Malen-
ce in Vel. Mraševo–Vel. Malen-
ce ter po reki Savi – od NEK do 

brežiške HE. Dva treninga bodo 
namenili veslanju v velikih ka-
nujih in pripravi na  tekmova-
nje v t. i. dragon boat-ih. Prvo 
uro so sicer zaključili ob nekaj 
kapljah dežja in polni pričako-
vanja prvega spusta, ki naj bi se 
zgodil ravno danes. Ambasa-
dorje v nadaljevanju projekta 
med drugim čakajo še inovativ-
ni treningi plavanja, igra pobe-
ga na prostem in supanje, pre-
izkusili pa se bodo tudi v dveh 
verzijah rokometa – uličnem in 
na mivki. Rok Retelj

Marina Nour, 21 let, Brežice: »Odgovor, zakaj 
sem se odločila, da se prijavim v projekt Stavi na 
zdravje, je zelo preprost: veliko svojega proste-
ga časa namenim fizičnim aktivnostim in pod-
piram, da se ljudje rekreirajo, saj je to koristno 
za dušo in telo, predvsem pa za naše zdravje. Že 
od malih nog sem bila zelo športno aktivna, ker 
sem zelo tekmovalna, sem se tudi redno udeleže-

vala šolskih tekmovanjih in dosegala uspešne rezultate. Verja-
mem, da nam bo v teku projekta lepo in se bomo vsi skupaj po-
vezali ter zraven še naredili nekaj zase.«

Matej Mihelin, 28 let, Sevnica: »Iskal sem še 
druge možnosti aktivnega življenja, poleg re-
kreativnega igranja košarke in teka, in ena od 
teh je zagotovo udeležba v tem projektu. Dodat-
no so me motivirale tudi vodne aktivnosti in dej-
stvo, da imamo ambasadorji vadbe brezplačno. 
Veslanje me je navdušilo že takoj na začetku, 
tudi ogrevanje ima pozitiven učinek. Ker je bilo 

v času študija ogromno sedenja, mi je zdaj ta projekt res prišel 
prav, saj se bom lahko pošteno razmigal, naredil nekaj dobre-
ga za svoje zdravje in počutje ter se tudi še marsičesa naučil.«

Prizor z drugega treninga pametnega ogrevanja (foto: Verica 
Lajkovič)
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Grad Rajhenburg
Biseri romanike na Slovenskem: grad Rajhenburg, dr. Mija Oter Gorenčič (ZRC SAZU) 
in dr. Helena Rožman (grad Rajhenburg), strokovno vodstvo

Vtisi romanike: nizek relief, Zinka Junkar, kustosinja pedagoginja, delavnica za otroke

Trapisti v Rajhenburgu, Tina Fortič Jakopič, MNZS, strokovno vodstvo

Skupen zaključek Poletne muzejske noči Gradov Posavja na gradu Podsreda

Vsi programi Poletne muzejske noči omogočajo omejeno število udeležencev, zato prosimo za najave na: info@mestnimuzejkrsko.si ali 051 390 658 in info@gradrajhenburg.si ali 051 390 648. 
Zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja koronavirusa si pridržujemo pravico do sprememb, zato spremljajte objave na spletnih straneh: www.mestnimuzejkrsko.si, www.galerijakrsko.si in www.gradrajhenburg.si.

Galerija Krško
Odprta vrata in ogled razstave 
Praznine in črvine, akademskega slikarja 
Roberta Lozarja

Mestni muzej Krško
Odprtje občasne razstave 
Četrti pogled v Štovičkov depo: 
Otroški portreti

18.00–
23.00

20.00

18.00

18.00

19.00

23.30

Vladimir Štoviček
Četrti pogled v Štovičkov depo: Otroški portreti
20. 6. 2020 – 30. 5. 2021

Leta 2015 je bil zasnovan koncept občasnih razstav z naslovom Pogled 
v Štovičkov depo, s katerimi kontinuirano predstavljamo umetnikova 
dela, ki niso del stalne postavitve. Vsako leto je odbranih nekaj del, ki 
tvorijo tematsko celoto in so konservatorsko-restavratorsko obdelana. 
Permanentno delo z zbirko javnosti sproti predstavljamo z občasnimi 
razstavami, publikacijami, delavnicami, kolokviji in predavanji. Četrti 
pogled v Štovičkov depo, s podnaslovom Otroški portreti, je občasna 
razstava, s katero podrobneje predstavljamo kiparjev medaljerski opus. 

Vladimir Štoviček je začel ustvarjati plakete in medalje zadnje leto študija 
na praški likovni akademiji, ko se je izpopolnjeval na medaljerskem 
oddelku pri prof. Otokarju Španielu. Pri Štovičku plakete in medalje 
ločimo predvsem glede na namen, za katerega so bile narejene, saj jih 
je umetnik po naročilu ustvarjal za spominska obeležja, nagrade, častna 
priznanja in iz kreativnega vzgiba za lastno zadovoljstvo, za svojo družino 
in prijatelje. Prevladujoči motiv na plaketah in medaljah je portret, le 
peščica je žanrskih prizorov ter znakov podjetij in društev (logotipov).

www.kd-krsko.si                    www.mestnimuzejkrsko.si                   www.galerijakrsko.si                    www.gradrajhenburg.si

Na razstavi, ki jo bomo odprli 20. junija, na Poletno muzejsko noč, bodo 
razstavljeni portreti otrok, ki so nastajali med letoma 1914 in 1982. V 
svojih desetletja trajajočih raziskovanjih portreta v plitvem reliefu se 
je Vladimir Štoviček izkazal kot pretanjen portretist, ki je s poudarkom 
ključnih izraznih potez znal opredeliti človekov značaj in ustvariti 
karakterno polnokrvne portrete. Tehnološko zahteven medij je z leti 
izpilil do potankosti in ustvaril prepoznaven izraz. Plaketa je postala 
Štovičkov podpis.
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Foto: Nina Sotelšek

Poletna muzejska noč v muzejskih enotah Kulturnega doma Krško

Foto: Blaž  Zupančič 

Foto: Miran Kambič



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 12, četrtek, 11. 6. 202024 KULTURA

Razstava, ki so jo v lanskem 
letu pripravili v Galeriji Mur-
ska Sobota, je posvečena 100. 
obletnici priključitve Prek-
murja in združitve prekmur-
skih Slovencev z matičnim 
narodom. Ob gostovanju raz-
stave v Kostanjevici na Krki je 
ob prostorskih danostih razs-
tavišča predstavljen razširjen 
izbor del, ki jih v svoji zbirki 
hrani murskosoboška galeri-
ja. S svojimi deli na razstavi so-
delujejo Igor Banfi, Dubrav-
ko Baumgartner, Nikolaj 
Beer, Robert Černelč, Sandi 
Červek, Ladislav Danč, Mar-
jan Gumilar, Štefan Hauko, 
Zdenko Huzjan, Nataša Kos, 
Franc Mesarič, Mirko Rajnar 
in Dušan Šarotar. 

Kustos razstave, direktor Gale-
rije Murska Sobota dr. Robert 
Inhof, je ob odprtju razstave 
zapisal, da je njen namen »po-
kazati, da Prekmurje niti na 
področju likovne umetnosti 
ni osamljen brod, ki brezciljno 
plove po zakotnih močvirjih 
anonimnosti in lastnega ma-
lodušja. Prekmurje prav tako 
ni območje, kjer bi bilo vse 
povsem drugače, kot je v pre-
ostalem delu Slovenije, nepri-
merno bolj dolgočasno in za-
ostalo. Razstavljena dela nam 
razkrivajo, da likovna umet-

KRŠKO – Petošolka OŠ Jurija Dalmatina Krško Uma Učakar se 
je prijavila na razpis za mlade deklamatorje v projektu Župan-
čičeva frulica, pri čemer lahko sodelujejo učenci druge triade 
osnovnih šol. Župančičeva frulica je projekt, ki letos poteka že 
30. leto, vključuje pa mlade literarne ustvarjalce in umetnike go-
vorjene besede. Izbrala si je pesem Barbare Gregorčič Gorenc 
– Vitez in svojo deklamacijo posnela. Med 82 deklamatorji je bila 
izbrana med pet finalistov jubilejne Župančičeve frulice. Danes, 
11. junija, ob 19. uri bo na kanalu Youtube premierno predva-
jan film, v katerem se bodo predstavili vsi finalisti, na koncu pa 
bodo razglasili zmagovalce. 

 P. P./vir: OŠ Jurija Dalmatina Krško

Pogled v umetnost Prekmurja
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac počasi polnijo svoja razstavišča. V razstavišču v zahod-
nem krilu nekdanjega samostana je od 30. maja do 16. avgusta na ogled razstava »Osamljenosti. Izrazi tes-
nobe v »prekmurski« likovni umetnosti (izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota).«. 

nost v Prekmurju ni neka – v 
dobrem niti v slabem – od vse-
ga izolirana umetnost, ki s tis-
to, ki se je razvijala drugod po 
Sloveniji, nima nobene zve-
ze.« Razstavljena dela naslo-
vu navkljub nimajo lokalnega 
značaj, ampak so univerzalna, 
»saj umetniška dela, ki izraža-
jo osamljenost, tesnobnost in 
melanholijo, najdemo domala 
povsod po svetu«. Témo raz-
stave, torej osamljenost, tes-
nobo in melanholijo kot tis-
ti skupni imenovalec, ki se v 
preseku dobrih 50 let izčrpno 
izrazi pri različnih »prekmur-
skih« umetnikih, je izbral že 
lani, »ko še nihče ni vedel za 

koronavirus, karanteno ipd.«. 
Glede izbora umetnikov je po-
jasnil: »Izbral sem izključno 
tiste umetnike, ki sodijo v to 
tematiko, in to je bilo edino 
merilo. So še nekateri umetni-
ki, ki so bistveno prispevali k 
artikulaciji našega prostora, 
ampak ne sodijo v to tematiko 
in bi se s tem celoten kontekst 
razstave porušil.« 

Direktor Jakčeve galerije Go-
ran Milovanović je na novi-
narski konferenci ob odprtju 
razstave povedal: »Če nam je 
ta čas koronavirusa kaj prine-
sel, nam je to, da imamo zo-
pet čas o zadevah poglobljeno 

razmišljati, pogledati takšno 
razstavo v miru in samoti, jo 
kontemplirati in od tega nekaj 
odnesti. To je tisto, kar kultu-
ra v današnjem času ponuja 
povprečnemu obiskovalcu.« 
Na vprašanje, ali je možno 
narediti podobno tematsko 
razstavo tudi na podlagi do-
lenjsko-posavske umetnosti, 
je odgovoril, da so nekaj po-
dobnega skupaj z muzeji v šir-
ši regiji že naredili pri razstavi 
»Krajina iz muzejskih depo-
jev«, idejno pa takšno razsta-
vo snujejo ob 50-letnici gale-
rije, ki jo bodo praznovali leta 
2024. »Takrat želimo naredi-
ti podobno razstavo, za kate-
ro bi izbrali najboljše tudi iz 
zbirk in depojev, ki niso ved-
no vidni, in pripravimo sinte-
zo s stalnimi postavitvami. Ta 
razstava bo verjetno temeljila 
predvsem na Gorjupovi zbirki, 
ki je deloma razstavljena v šoli 
in predstavlja pregled sloven-
ske umetnosti modernizma na 
Slovenskem,« je pojasnil Milo-
vanović. S tovrstno razstavo 
bi seveda želeli gostovati tudi 
v nekaterih drugih slovenskih 
galerijah, s katerimi dobro so-
delujejo. Že to jesen bo kosta-
njeviška galerija z razstavo 
Mateje Kavčič gostovala v Mu-
rski Soboti.
 Peter Pavlovič

Novinarske konference sta se poleg Inhofa in Milovanovića 
(levo) udeležila tudi dva od razstavljavcev, Dušan Šarotar in 
Mirko Rajnar (desno).

Krška petošolka Uma Učakar med 
finalisti Župančičeve frulice

»V tistih časih, ko sem bil krat-
kohlačnik, je skozi ulico, ki še ni 
imela imena, vodila makadam-
ska cesta, s katere se je močno 
kadilo, kadar so po njej vozili 
leseni vozovi s konji in volmi. V 
potoku, ki se je imenoval Flor-
janov graben, so živele žabe in 
v poletnih mesecih so jim dela-
li družbo še komarji. Luštno je 
bilo, otroci smo se veliko dru-
žili, nikoli nam ni bilo dolgčas. 
Vse smo imeli – šolo pod gra-
dom, farovž, trgovine, gostil-
ne, kopališče ob Savi, brod, ki 
je vozil preko nje … Tukaj se je 
odvijalo tudi kulturno življe-
nje,« obudi spomine na čas od-
raščanja v Florjanski ulici, ki je 
dobila ime, ko so asfaltirali ces-
to skozi strnjeno naselje hiš in 
takrat so s posebnimi ploščami 
prekrili strugo potoka, ki danes 
ni več vidna. V pripoved vtke še 
razvoj naselja Šmarje, ki poča-
si postaja povezovalni del med 
Sevnico in Boštanjem. »Šmarje 
je raslo ob 'fabrikah', bilo je na-
stajajoče delavsko območje in 
nekateri smo bili zadolženi, da 
smo našo meščanskost ter kul-
turo širili v ta del nastajajočega 
mesta, tudi s porokami,« se na-
smehne ob še enem prijetnem 
spominu leta 1946 rojeni Jože 
Teraž, ki se s fotografijo ukvar-
ja že okoli šest desetletij.

Zgodbe iz domačega okolja
SEVNICA – V kavarni Špica v starem sevniškem mestnem jedru se s 14 skrbno izbranimi barvnimi fotogra-
fijami predstavlja član fotosekcije Društva Trg Sevnica Jože Teraž, ki je svoja otroška leta najraje preživljal 
v raziskovanju Florjanovega grabna v Florjanski ulici. 

»S fotografijo sem se začel 
ukvarjati v osmem razredu 
osnovne šole, ko sem prvič do-
bil v roke fotoaparat znamke 
Regula in tako še danes vztra-
jam s fotoaparatom v roki, 
čeprav z drugimi znamkami. 
Prve osnove fotografije sem 
pridobival pri upokojenem 
profesorju Tončku Senici, ki je 
imel v svojem stanovanju ure-
jeno temnico. V njej sem s sovr-
stniki, ki jih je prav tako zani-
mal svet fotografiranja, razvijal 
črno-bele filme,« pripoveduje 
in ob tem obudi še spomin na 
prvo samostojno razstavo. Le-
-ta je bila urejena v razstavnem 
oknu trgovine Elektrotehna, ki 
je že nekaj desetletij ni več, 
vendar se je starejši Sevničani 

še vedno spominjajo. »S poslo-
vodjem Francijem Šrajem se je 
Rudi Stopar dogovoril, da bo 
en del izložbe ’Galerija v oknu’ 
in tako sem dobil priložnost za 
razstavo svojih črno-belih foto-
grafij,« oriše še en prijeten del 
preteklosti, a v posebnem ko-
tičku njegovega srca je ostala 
razstava, ki jo je pripravil pred 
več kot desetletjem v stari ko-
vačnici Janka Staroveškega v 
Florjanski ulici, kjer je kot ot-
rok z zanimanjem opazoval ko-
vača pri delu. »S tem sem želel 
promovirati kovačijo, da ne bi 
šla v propad, ker je to ena red-
kih še popolnoma opremljenih 
kovačij, ki potrpežljivo čaka na 
svojo priložnost, da bo še kdo 
prepoznal dragocenost te de-

diščine,« pojasni ter nato po-
vabi na vodenje po fotografski 
razstavi z naslovom Igra svet-
lobe, ki je v mesecu juniju na 
ogled v kavarni starega sevni-
škega mestnega jedra. 

Med skrbno izbranimi foto-
grafijami je tudi obraz njegove 
takrat štiriletne vnukinje Neže, 
ki je danes že študentka Aka-
demije za gledališče, radio, film 
in televizijo Univerze v Ljublja-
ni (smer montaža). »Vnukinjo 
sem fotografiral, ko je prvič 
sedla na konju z jahalno čela-
do na glavi in mi lepo pozira-
la, čeprav ni vedela, da mi pozi-
ra,« opiše nastanek fotografije, 
ki jo je naslovil Sonček. Zadnja 
v nizu razstavljenih fotografij, 
če jih gledamo v smeri urine-
ga kazalca, ima naslov Sonce v 
megli in prikazuje del pokraji-
ne ob Savi v Loki pri Zidanem 
Mostu. »Bilo je megleno jutro, 
ampak sončni žarki so si skozi 
gosto meglo, ki bi jo lahko re-
zal z nožem, utirali svojo pot in 
ta podoba me je tako očarala, 
da sem ustavil vozilo in naredil 
posnetek,« pove z nasmehom 
in zaključi vodenje po razsta-
vi z mislijo, da fotografija nima 
prave vrednosti, dokler je ne-
komu ne pokažeš. 
 Smilja Radi

Avtor razstave Jože Teraž je ob vsaki fotografiji predstavil 
njen nastanek. 

BREŽICE – Prvi junij je mednarodni dan Save in prav reka Sava 
ter življenje, povezano z njo, je izhodišče sodelovanja pri projek-
tu oz. razstavi »Sava združuje«, ki povezuje tri slovenske muzeje, 
ki imajo Savo v imenu oz. so muzeji ob reki Savi: Posavski muzej 
Brežice, Zasavski muzej Trbovlje in Gornjesavski muzej Jeseni-
ce. Vsi trije muzeji bodo pripravili skupno, večzvrstno razstavo, 
ki bo občasna in gostujoča. Gornjesavski muzej Jesenice vklju-
čuje področje Save od izvira do Ljubljane, Zasavski muzej Trbo-
vlje od Litije do Radeč, Posavski muzej Brežice od Radeč do Ob-
režja. V skupni razstavi bodo prikazali tako specifike regij kot 
njihovo sovplivanje ter tudi vpliv muzejskega dela nanje. Vsak 
muzej svoj del oblikuje v treh temah, ki so povezane v celoto. V 
Posavskem muzeju Brežice so se osredotočili na tri glavne sklo-
pe: istovetnost z imenom območja Posavje in Savo kot ločnico 
(zgodovinsko mejo) med deželama Štajersko in Krajnsko, pro-
met in transport po Savi ter energija in dobrine iz Save. Z raz-
stavljenimi predmeti, arhivskim in slikovnim gradivom želijo 
opozoriti ne le na pomen dediščine, ki je naša skupna, ampak 
tudi na družbeno odgovornost do naravnih virov. Na začetku 
bodo izdali 12-stransko brošuro in na koncu obsežno publika-
cijo (leta 2022). Odprtje razstave so načrtovali 1. junija 2020, na 
mednarodni dan reke Save, v Posavskem muzeju Brežice. Raz-
stava se bo vsako leto selila, na Jesenice leta 2021 in v Trbovlje 
leta 2022. Zaradi svetovne pandemije koronavirusa je razstav-
ni projekt prestavljen v jesen. 
 R. R./vir: PMB

Reka Sava jih bo združila

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

ob 10. uri
Grafična delavnica s Tino Mohorović 
v Lamutovem likovnem salonu

POLETNA MUZEJSKA NOČ

ob 18. uri
Raziskovalni sprehod po parku 
Forma viva za otroke in družine

ob 19. uri
Ura joge v idiličnem ambientu parka 
skulptur Forma viva

ob 20. uri
Otvoritev razstave Armando Marrocco: 
Biti je biti

Kostanjevica na Krki

Vstop prost. Vljudno vabljeni!

sobota, 20. junij

POLETJE V GALERIJI
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Četrtek, 11. 6.

• ob 17.00 pred Lamutovim 
likovnim salonom v Kostan-
jevici na Krki: Ribiška dediš-
čina Posavja – predstavitev 
ribiških zgodb

• ob 18.00 v parku Knjižnice 
Brežice: predavanje »Alko-
holizem v družini« (v sode-
lovanju s KZA Brežice)

Petek, 12. 6.

• ob 17.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odprt-
je razstave Tatjane Mijatović

• od 17.00 do 20.00 na LU 
Krško: trening komunika-
cije in javnega nastopanja 
s Carmen L. Oven (obvezne 
prijave; tudi 13. 6. od 10.00 
do 13.00)

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: kan-
tavtorski koncert Roberta 
Petana

Sobota, 13. 6.

• ob 10.00 pred Lamutovim 
likovnim salonom v Kostan-
jevici na Krki: ustvarjalna 
delavnica – dediščina krško-
poljskega prašiča

• od 17.00 do 21.30 v Mest-
nem parku Krško: družinski 
piknik v parku; ob 19.30: 
koncert zasedbe Etno banda 
Poseben gušt (v primeru sla-
bega vremena odpade)

kam v posavju
Petek, 19. 6.

• ob 21.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Letni 
kino na gradu Rajhenburg – 
komedija »To morajo biti ne-
besa«

Sobota, 20. 6.

• ob 10.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: grafična delav-
nica s Tino Mohorović

• od 18.00 do 23.00 v 
Mestnem muzeju Krško, Ga-
leriji Krško in Gradu Raj-
henburg: Poletna muzejska 
noč (potrebne najave, pro-
gram na str. 23)

• od 18.00 do 24.00 v Posav-
skem muzeju Brežice: Polet-
na muzejska noč 

• od 18.00 dalje v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Poletna muzejska noč 

• ob 23.30 na gradu Podsre-
da: 4. skupni zaključek po-
letne muzejske noči Gradov 
Posavja 

Ponedeljek, 22. 6.

• ob 19.00 v Mestnem parku 
Krško: literarni večer – po-
govor z Igorjem Grdino 

• ob 20.00 v parku pri Domu 
kulture Brežice: literarna 
branja v parku

• ob 21.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Letni 
kino na gradu Rajhenburg 
– komična drama »Parazit«

Sreda, 17. 6.

• ob 17.00 na sedežu Fakul-
tete za turizem Brežice: in-
formativni dan za magistrski 
študijski program Turistične 
destinacije in doživetja

Četrtek, 18. 6.

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje samostojne 
fotografske razstave Branka 
Benčina »Vse mine« na temo 
etnologije

POLETNA MUZEJSKA NOČ
20. junij, 18.00–00.00: prost vstop v muzej

OD VAŠKE GODBE DO PIHALNEGA 
ORKESTRA, odprtje razstave ob 170-letnici 
Pihalnega orkestra Kapele, 19.00
OVIDOVE METAMORFOZE – NAVDIH 
POSLIKAV V VITEŠKI DVORANI, nočno 
branje odlomkov s sodelavci muzeja,  
21.00‒23.00 
4. SKUPNI ZAKLJUČEK POLETNE MUZEJSKE 
NOČI GRADOV POSAVJA na Gradu 
Podsreda, 23.30

DAN POSAVSKEGA MUZEJA 
BREŽICE
26. junij, 10.00‒18.00: prost vstop v muzej

PEKA POSTRVI V LISTJU, kulinarična 
delavnica in
ŠIPK: MI SMO BAROK III, predstavitev 
projekta, 10.00‒12.00

POLETNA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA
1.–3. julij, 9.00‒13.00

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 
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POLETNI 
VEcERI 

V PARKU 2020

V

ETNO BANDA POSEBEN GUŠT
koncert

sobota, 13. junij 2020, ob 19.30
MESTNI PARK V KRŠKEM

Koncert bo v sklopu prireditve Družinski piknik v parku.
(V primeru slabega vremena dogodek odpade.)

POGOVOR Z IGORJEM GRDINO
literarni večer

ponedeljek, 22. junij 2020, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

(V primeru slabega vremena bo dogodek v 
Dvorani v parku v Krškem)

SLIKE NAŠEGA MESTA
gledališki večer

četrtek, 2. julij 2020, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

(V primeru slabega vremena dogodek odpade.)

PREDSTAVITEV KRATKIH FILMOV 
LUKSUZ PRODUKCIJE

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA
ponedeljek, 13. julij 2020, ob 21.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

VEČER PRED DNEVI POEZIJE IN VINA 
pesniško-glasbeni večer 

torek, 25. avgust 2020, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

RACLETTE QUARTETT
koncert

ponedeljek, 31. avgust 2020, ob 19.00
DVORANA V PARKU

KIPARSKA RAZSTAVA 
TANJE SOKOLOV BOH

otvoritev razstave
četrtek, 17. september 2020, ob 19.00

DVORANA V PARKU

KRESNIKOV VEČER
pogovor z dobitnikom literarne nagrade kresnik

september 2020
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO

Poletni večeri v parku tradicionalno potekajo pod okriljem 
Valvasorjeve knjižnice Krško in JSKD, Območna izpostava 
Krško. Prireditve, ki so glasbeno, literarno, gledališko in 
plesno obarvane, pomenijo dragocen prispevek k oživljanju 
starega mestnega jedra Krškega in s pestro vsebino 
pritegnejo številne obiskovalce.

Organizacija Poletnih večerov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Krško. 

Prireditve je podprla Občina Krško.
VSTOP PROST.

KRŠKO – V Galeriji Krško je do 
7. julija na ogled slikarska raz-
stava akademskega slikarja 
Roberta Lozarja. 5. junija jo 
je odprla višja kustosinja kr-
škega muzeja Nina Sotelšek, 
razstavljena dela 53-letnega 
umetnika, ki živi in ustvarja v 
črnomaljskem naselju Butoraj, 
pa je zbranim obiskovalcem 
predstavila mag. Andreja Ra-
kovec, strokovnjakinja za re-
nesančno slikarstvo pri Znan-
stvenoraziskovalnem centru 
Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti.  Kot je izposta-

vila Rakovčeva, je Lozar za na-
vedeno razstavo, naslovlje-
no Praznine in črvine, naslikal 
povsem nova dela, v katerih 

je razstaviščni prostor, notra-
njost galerije uporabil tudi za 
ozadje ali glavni motiv slik: »Z 
vključitvijo kiparskih in sli-
karskih del ter praznih platen 
v slikovno kompozicijo je pre-
nesel enega od postulatov sli-
karske tradicije, tj. sliko v sliki, 
v sodobno likovno interpreta-
cijo.« Na tovrsten način posli-
kave slike v sliki Robert Lozar 
ustvarja zadnjih sedem let, pri 
čemer prazna platna, umešče-
na med abstraktne slike, dose-
gajo učinek kontrasta.
 B. M. 

T: (07) 620 48 16
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si

Robert Petan
koncert

petek, 12. 6., ob 20. uri

Letni kino 
na gradu Rajhenburg: 

Parazit
komična drama

sobota, 13. 6., ob 21.30 uri

Letni kino 
na gradu Rajhenburg: 
To morajo biti nebesa

komedija
petek, 19. 6., ob 21.30 uri

Teo Collori in 
Momento Cigano

koncert iz cikla ARSonica 2020
petek, 26. 6., ob 20.30 uri

Razstava črnomaljskega umetnika Lozarja

Nina Sotelšek in Robert Lozar 
ob otvoritvi razstave v atriju 
mestnega muzeja
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Vsestranski glasbenik Rudolf Gas predstavlja nov 
video spot, nov mini album posavske skupine Suzi so-
prano. Tokrat preberite:

Tik pred poletjem Rudolf Gas oz. skupina RG & The Fa-
mily (foto: Amadeja Smrekar) v svet pošilja nov energi-
čen videospot za soul skladbo s pomenljivim naslovom You 
should fly. Gre za poletno obarvano skladbo, ki nas s svo-
jo pozitivo in plesno energijo vabi v prihajajoče vroče dni, 

v ritme in vonje poletja. »Ta poletni soul blues sem ustva-
ril pred desetimi leti, sredi prve družbene krize, in zdaj je 
tu že druga, ki bo očitno zapustila še vidnejše sledi. Verje-
tno je bil potreben pravi čas za njegovo umestitev. Pesem 
izžareva pogumno željo poleteti ven iz trenutnih novih iz-
zivov človeštvu in težke situacije, v kateri smo se znašli, 
nagovarja nas, da beremo med vrsticami in si ustvarja-
mo svoj pogled na aktualna svetovna dogajanja. Po nepri-
čakovanem krču, ko smo ljudje zmedeni, kaj je prav in kaj 
narobe, je čas, da stopimo ven iz zlate kletke, razpremo 
krila, se ogrnemo z veseljem in radostjo ter morda spet za-
plešemo,« je svoje navdušenje z nami delil vokalist, aran-
žer, producent in dirigent Big banda Orkestra Slovenske 
vojske. Člani banda so: Miha Recelj (bobni), Dejan Hu-
doklin (bas), Primož Hudoklin (kitara), Aleš Ogrin (kla-
vir), Boštjan Bone  (trobenta), Nina Merkoci (saksofon) 
ter Maruša Ferenčak in Veronika Strnad kot spremlje-
valna vokala. Režiser spota je Darko Petan, producentka 
pa Simona Gorjan. Vašo pozornost bo ujel tudi izzivalen 
ustvarjalni koncept snemanja, saj je spot narejen iz roke 
v enem kadru.

Suzi soprano (foto: 
Benjamin Kovač) so 
na Bandcampu izda-
li digitalni album, na 
katerem vam bodo 
postregli s štirimi 
skladbami: Kadaver, 
Volt, Abalar ( feat. 
Gaia) in Chem tra-
il koktejl. Band iz Kr-
škega, ki ga žanrsko 
najraje uvrščajo med 
post-punk in garažni 
rock, je leta 2017 izdal prvenec z naslovom Prividi. Trio 
sicer tvorijo: Matic Koritnik (vokal), Uroš Kovač (bob-
ni) in Enej Mavsar (kitara), ki so ali pa še vedno igrajo v 
različnih zasedbah, kot so Growing rats, theLIFT, Karma-
koma, Fortaste …
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  kopalniška armatura UNITAS
2. nagrada:  majica in copati KERLET
3. nagrada:  majica KERLET

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 18. juni-
ja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S 
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

KERLET d. o. o. 
TOVARNIŠKA ULICA 3, 8270 KRŠKO 

Geslo 11/2020 številke:

SPLAVARJEV SOBOTNI PUBBING
Nagrade, ki jih podarja SPLAVAR rafters gastro pub inn, 
d.o.o., Cesta prvih borcev 40a, prejmejo:

1. in 2. nagrada:  dva kamado joe menija; Jerneja Kreačič,
 Krška vas in Iztok Kozole, Krško
3. in 4. nagrada:  dve kraft pivi po lastni izbiri; Jerneja Böhm,
 Brežice in Milena Teraž, Sevnica

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Marku Koritniku, Mali Cirnik 12, 
8297 Šentjanž. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (3.)  Ans. MLADI DOLENJCI - Ti imaš vse
 2.  (1.)  Ans. NAVEZA - Lunca sije
 3.  (2.)  Ans. NOVI SPOMINI - Al´ mene buli
 4.  (5.)  Ans. PLUS - Ni je čez harmoniko
 5.  (7.) Ans. SPEV - Zate bi dal
 6.  (4.)  Ans. DOLENJSKI VESELJAKI - Barabe
 7.  (10.)  Ans. DAR - Pomlad
 8.  (9.)  Ans. VALOVI - Ljubica
 9.  (6.)  Ans. GROM - Čast dragi materi
 10.  (-.)  Ans. OPOJ - Godec z dušo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Raubarji - Tako posebna

Kupon št. 523
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, 13. 6. 2020, ob 20. uri

NE ZAMUDITEOTVORITVENEAKCIJE!

Otvoritev salona keramike | 18.6. ob 11. uri

Tovarniška 3, Krško | 031 787 900

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, BUDNA VAS 
– Na 8. mednarodnem otroškem likovnem 
natečaju Pravljice sveta 2020 je sodelova-
lo 2.714 otrok iz Španije, Italije, Slovenije, 
Litve, Kazahstana, Uzbekistana, Belorusi-
je, Ukrajine in Rusije, ki je bila tudi letošnja 
gostiteljica natečaja. Med mladimi likovni-
mi ustvarjalci sta bila tudi 12-letni Marcel 
Kajtna iz Loke pri Zidanem Mostu, ki je za 
sliko Aladin (na fotografiji) prejel 1. nagra-
do v skupini od 11 do 13 let, medtem ko je  5-letna Emilija Sigmu-
nd iz Budne vasi pri Šentjanžu za sliko Zvon belega stolpa osvojila 
2. mesto v skupini od 5 do 7 let. »Nadvse sem ponosna na svoje 
učenke in učence in udeležencem likovnega natečaja čestitam,« 
sporoča mentorica Elena Sigmund. »Slikarji imamo dve magič-
ni palici, to sta svinčnik in čopič, ki nam pomagata na belih plo-
skvah papirja in platna ustvariti tridimenzionalen svet. Takšne-
mu magičnemu procesu se posvečamo delu z mladimi v Art Lipa, 
ki deluje v okviru KUD Budna vas. Na individualnih uricah skozi 
učno pot risanja enostavnih linij, spoznavanja osnov perspekti-
ve, teorije svetlobe in senc, od prvih tihožitij in krajin pot pripe-
lje do prvih ustvarjalnih projektov. In ta raziskovalna pot se ni-
koli ne konča,« pravi profesorica likovne pedagogike, ki vodi tudi 
šolo risanja v okviru Male Akademije.  S. R., foto: E. S.

Nagrajena mlada slikarja 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Simona Zupan, Podsreda – 
deklico,

• Katja Bogovič, Kremen – 
dečka,

• Vesna Bevc, Trnovec – 
deklico,

• Saša Povhe, Krško – 
deklico,

• Gabrijela Kristina 
Špeljak, Bizeljsko – dečka,

• Renata Ćorak, Čibača 
(Hrvaška) – dečka,

• Alenka Kučič, Trebnje – 
dečka,

• Barbara Jug, Brestanica – 
dečka,

• Špela Korene Zakšek, 
Libna – dečka,

• Katarina Račič, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Patricija Žokalj, Slovenska 
vas – dečka,

rojstva • Sabina Mataln, Gubno – 
deklico,

• Cyrilianna Fangataha Ep 
Banic, Senuše – deklico,

• Teja Novak, Gmajna – 
dečka,

• Adrijana Levičar, Krško – 
deklico,

• Ksenija Ban, Vrhje – dečka,
• Mirjeta Saramat, Krško – 

deklico,
• Špela Zupanc, Veliki 

Kamen – deklico,
• Patricija Kržan, 

Piršenbreg – dečka,
• Jožica Starc, Lomno – 

dečka,
• Petra Levičar, Trška Gora 

– deklico.
ČESTITAMO!

poroke

• Tadej Duhanič in Klavdija 
Bizjak, oba z Dolenjih 
Skopic.

ČESTITAMO!

posavje telovadi za zdravje

Skupina iz soseske Grič

Epidemija koronavirusa je za-
časno prekinila tudi redno ju-
tranjo vadbo t. i. oranžnih sku-
pin, ki delujejo v okviru Šole 
zdravja. Po dobrih dveh mese-
cih, ko se niso smeli družiti, so 
s 23. majem dobili 'zeleno luč' 
za nadaljevanje vadbe in k njej 
se je, sicer še vedno ob vzdrže-
vanju primerne medsebojne 
razdalje, vrnila tudi skupina, 
ki se zbira pri krškem stadio-
nu Matije Gubca, poleg skupin 
iz starega Krškega in Vidma 
ena od treh v mestu. Skupina 
je nastala že avgusta 2018 in 
združuje članice in člane z ob-
močja bližnje soseske Grič. 
»Želela sem prebuditi ta 'za-
span' Grič. Danes je v skupini 
že 15 članov, posebej sem po-
nosna, da so med njimi kar tri-

je moški,« pravi 'gonilna sila' 
Šole zdravja v krški in kosta-
njeviški občini Helena Špano-
vič. Najmlajša članica Ivanka 
Kraljič šteje 60 let, najstarejša, 
ki se sicer redko udeležuje vad-
be oz. se udeležuje le posebnih 
dogodkov, pa je 85-letna Edi-
ca Kaiser. Ena od članic skupi-
ne od vsega začetka je Marija 
Kurevija, ki se vadbe udeležu-
je redno, razen v primeru bo-
lezni ali odsotnosti zaradi do-
pusta. »To nam vsem pomeni 
po eni strani koristno razgiba-
vanje telesa, s čimer ostajamo 
fit in zdravi, po drugi strani pa 
druženje in ohranjanje social-
nega stika, ki ga včasih po vad-
bi nadaljujemo tudi ob kavici. 
Pogovarjamo se o vsakdanjih 
zadevah, včasih pa skupaj re-
šujemo tudi kakšen problem. Z 
veseljem prihajamo sem,« pri-

poveduje. Ker vadijo zjutraj, še 
doda, jim tako še cel dan osta-
ne za ostale opravke in načrte. 
Eden treh moških članov sku-
pine je Milan Pirc, ki pravi, da 
se v večinsko ženski družbi po-
čuti zelo dobro. »Vse so mlade 
in 'frkotne', dobro se razumem 
z njimi,« pove in spodbudi 
smeh ženskih kolegic. »V teh 
dveh mesecih, ko nismo mogli 
vaditi, sem to zelo pogrešal. Po 
pravici povedano v tistem času 
nisem veliko telovadil,« še pri-
stavi žal še vedno eden maloš-
tevilnih moških v oranžnih 
skupinah. »Ob tej priložnos-
ti bi se zahvalila Občini Krško 
in AMD Krško, da nam omo-
gočata organizacijo dogodkov 
Društva Šole zdravja na tej lo-
kaciji,« pa na koncu doda Špa-
novičeva.
 P. Pavlovič

SENOVO – »Prelepa je seno-
vska fara …« je v soboto, 30. 
maja, točno opoldne zazvene-
lo iz 36 grl izpred veličastne 
senovske šole. Učenci in učen-
ke, ki smo pred 50 leti zaklju-
čili šolanje na senovski osem-
letki, smo se zbrali ob jubileju 
pred vhodom v našo prvo šolo. 
Ta je sicer ostala zaklenjena, a 
za zgodovinski posnetek je za-
doščalo že stopnišče pred njo. 
Pozdravila nas je predsednica 
sveta KS Senovo Vlasta Mo-
škon, ki je na kratko orisala 
bistvene spremembe v kraju v 
zadnjih 50 letih in se zahvali-
la vsem, ki so dobro ime Seno-
vega ponesli v svet, in tudi tis-
tim, ki živimo in ustvarjamo tu, 
doma. Iz naše številne genera-

cije nas je res le enajst ostalo in 
službovalo v domačem kraju, 
vse ostale pa so zaposlitvene 
priložnosti ali ljubezen odnes-
le po Sloveniji, sošolka Silva pa 
že 42 let živi v Essnu. 
Srečanja se je udeležila večina 
učencev, ki smo šolanje zaklju-
čili v juniju 1970, le nekaj jih 
je ostalo doma zaradi bolezni, 
kar deset smo jih v zadnjih le-
tih že pospremili k večnemu 
počitku.

Druženje smo nadaljevali v ze-
lenem okolju obnovljene Seni-
cove zidanice na Porebru. Ob 
obujanju spominov, zdravi-
cah, dovtipih, kulturnem pro-
gramu in veselih vižah se je 
popoldne naenkrat prevesi-

lo v večer. Odkrili smo, koliko 
talentov smo razvili v 50 letih 
– vse od pevskih do pivskih. 
Prisluhnili smo tovarišicama 
Gmajnarjevi in Reberškovi 
ter tovarišu Ceglarju, ki se nas 
spominjajo kot veselo, znanja 
željno in tudi kot uporno ge-
neracijo. Smeha in spominov 
ne bi bilo ne konca ne kraja do 
jutra, zato smo končno le skle-
nili, da se vsi kmalu snidemo, 
in se dobro razpoloženi razšli. 
Da tako srečanje uspe, je pot-
rebnih veliko odprtih src in 
dobre volje, vse ostalo pa kar 
pride zraven. In mi smo vse to 
imeli. Hvala vsem, ki ste prišli!

 Boža Ojsteršek, 
 foto: Boštjan Colarič

Srečanje senovskih osmošolcev 
generacije 1962–1970

Potem ko se zaradi ukrepov 
za preprečevanje širitve ko-
ronavirusa zakonske in par-
tnerske zveze v času od 15. 
marca do 28. aprila niso skle-
pale, je od takrat dalje to spet 
sproščeno, a seveda pod dolo-
čenimi pogoji oz. z omejitva-
mi. Ker so mnogi pari zaradi 
epidemije in nejasne situacije 
glede ukrepov svoje načrte za 
poroko prestavili na kasnejši 
čas, je bilo porok doslej dokaj 
malo: na Upravni enoti Breži-
ce je bilo sklenjenih osem za-
konskih zvez, na Upravni eno-
ti Krško šest (po tri na sedežu 
UE in v Dvorani v parku) in na 
Upravni enoti Sevnica dve za-
konski zvezi (obe samo pred 
matičarjem). 

Sicer pa statistika kaže, da šte-
vilo sklenjenih zakonskih zvez 
v minulih petih letih ostaja 
približno na enaki ravni oz. 
bi težko rekli, da bodisi upa-
da bodisi narašča. Na območju 
sevniške UE se je število giba-
lo približno med 90 in 100 le-
tno (največ jih je bilo leta 2018 
– 103), na območju UE Krško 
je razpon malo večji (od 104 
leta 2016 do 128 leta 2018, 
pri čemer rahlo raste števi-
lo porok v krški in pada šte-
vilo porok v kostanjeviški ob-

Virus okrnil »poročno sezono«
POSAVJE – Maj kot 'mesec ljubezni' si mladoporočenci najpogosteje izberejo kot čas, v katerem eden dru-
gemu izrečejo 'večne zaobljube'. Letos je bilo, zaradi vsem znanih razlogov, malo drugače oz. je bilo maja 
sklenjenih precej manj zakonskih zvez kot običajno, čeprav je bilo z delno sprostitvijo ukrepov to od 28. 
aprila dalje možno storiti. Preverili smo še, kakšen je trend na tem področju v naših krajih.

čini), na območju brežiške UE 
pa okoli številke 70 letno (naj-
več leta 2016 – 77). Kar se tiče 
sklenitve partnerskih zvez (ži-
vljenjske skupnosti dveh žensk 
ali dveh moških), je bila leta 
2017 ena sklenjena na Uprav-
ni enoti Brežice, medtem ko jih 
na UE Krško in Sevnica še niso 
sklenili.

Glede posebnosti, povezanih s 
sklepanjem zakonskih zvez, je 
treba povedati, da se je s 1. 1. 
2018 pričel v delu, ki se nanaša 
na sklepanje zakonskih zvez, 
uporabljati zadnji Družinski 
zakonik, ki je med drugim pri-
nesel možnost sklenitve za-
konske zveze brez poročnih 
prič, sklenitev zakonske zveze 
samo pred matičarjem, brez 

prisotnosti načelnika uprav-
ne enote oz. brez prisotno-
sti pooblaščenca načelnika za 
sklepanje zakonskih zvez oz. 
prisotnosti župana, ki je z Dru-
žinskim zakonikom tudi prido-
bil neposredno pooblastilo za 
sklepanje zakonskih zvez (in 
ni več pooblaščenec načelnika 
upravne enote) ter še nekate-
re druge novosti. Na upravnih 
enotah opažajo zlasti povečan 
interes bodočih zakoncev, tudi 
iz tujine, za možnost sklenitve 
zakonske zveze brez poročnih 
prič in samo pred matičarjem 
upravne enote, zlasti ob sre-
dah v uradnih prostorih uprav-
nih enot. Poleg tega še vedno 
zaznavajo interes za sklenitev 
zakonske zveze zunaj uradne-
ga prostora (npr. obred v par-

ku, na vrtu gostinskih objektov 
ipd.) oz. zunaj uradnega časa 
(npr. obred na petek). Loka-
cijo sklenitve zakonske zveze 
zunaj uradnega prostora lahko 
bodoča zakonca poljubno izbi-
rata. Na območju UE Krško je 
bila velika večina porok izven 
uradnih prostorov v minulih 
dveh letih sklenjenih na dveh 
lokacijah oz. gostiščih Tri luč-
ke na Sremiču in Gostilni pri 
Dularju v Kostanjku. Najpogo-
stejše lokacije v sevniški občini 
so Vinski dvor Malkovec, graj-
ski park Sevnica, Gostišče Vrh 
Dolinšek, Gostilna Janc Stude-
nec, Krakovo Mastnak, Lisca ..., 
v brežiški občini pa posestvo 
Istenič v Stari vasi – Bizeljsko, 
Kmečki hram Hervol v Bu-
košku, Podeželska vila Les na 
Žlegarjevem bregu, Izletniška 
kmetija Črpič – Svetnik v Gaju, 
pa tudi zasebne lokacije.

Zaradi novosti, ki jih je z le-
tom 2018 prinesel že omenje-
ni Družinski zakonik, je v mi-
nulih dveh letih upadel interes 
za ponovitev slovesnosti ob ju-
bileju sklenitve zakonske zve-
ze (denimo srebrna ali zlata 
poroka), čemur pa zagotovo 
botruje dokaj visok strošek, ki 
znaša kar 170 evrov.
 Peter Pavlovič

Poročni trendi se z leti spreminjajo (foto: Gregor Molan).

SEVNICA – Znova so stekle aktivnosti v okviru programa Več-
generacijski center Posavje, ki ga v Sevnici izvaja družinski in-
štitut Zaupanje. Nadaljujejo s srečanji prostovoljcev, s katerimi 
so za ponovno uporabo pripravili prostor v mladinskem centru, 
udeležili so se popotovanja po tematski poti Gozd je kultura in 
razstave fotografij Vinka Šeška na sevniškem gradu. Nadaljeva-
li so tudi s srečanji prostovoljcev v okviru Akademije za mladin-
sko prostovoljsko delo. V živo so zaključili tečaj slovenskega je-
zika za priseljence, ki je potekal od oktobra lanskega leta in se ga 
je udeleževalo približno 20 priseljencev. Nadaljevali so z izvaja-
njem preventivnih delavnic za otroke in mladostnike, v avgustu 
pa bodo organizirali počitniško druženje za osnovnošolce, ki bo 
potekalo vsak delovni dan med 10. in 15. uro v prostorih Mla-
dinskega centra Sevnica. 
 Vir: DI Zaupanje

VGC Posavje znova zaživel
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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

KS Cerklje ob Krki najavlja javni razpis 
za sofinanciranje društev v letu 2020.

Rok za oddajo vlog:
• 28. 10. 2020 – za prireditve izvedene od januarja do 

decembra

Višina sredstev na pp 00328 – 3.000 €

Pravico do sofinanciranja projektov imajo društva, zavodi in 
neprofitne organizacije, ki:
1. imajo sedež na območju KS Cerklje ob Krki in so 

organizatorji ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna 

oziroma zvezna organizacija, tudi za krajane KS Cerklje ob 
Krki, ki organizira projekt na območju Posavja.

Razpis bo objavljen na spletni strani občine Brežice.
Dodatne informacije lahko dobite v pisarni KS Cerklje ob Krki 
v času uradnih ur.

Predsednik sveta KS Cerklje ob Krki: 
Damjan Kodrič

Cerklje ob Krki 2/b
8263 Cerklje ob Krki
T: 07 49 69 244
E: krajevna.skupnost2@siol.net

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

»Pošiljam vam fotografije s pokopališča v Bušeči vasi, kjer se 
odlagajo smeti z grobov, a neosveščeni ljudje odlagajo še vse 
kaj drugega kot to, kar je razvidno s fotografij. Pred nedavnim 
so bili tam celo odsluženi televizorji. Sam redno vozim odpad-
ke na ZRC Boršt, kjer se ni treba nikogar bati, zelo prijazni so, 
tja lahko pripelješ tudi takšne stvari, ki ležijo za kontejnerji 
v Bušeči vasi,« je zapisal bralec in dodal še: »Bodimo osveš-
čeni in odlagajmo smeti tja, kjer je za to primerno, navsezad-
nje vsi prispevamo k urejenosti našega naravnega okolja.«

SPOMIN

STANKO UREK – STAS
iz Dobove, ki je živel v Mariboru.

Pokopan je v Slivnici, od koder je lep pogled na Pohorje, 
kjer si je z družino zgradil lepo hišico.

Zelo ga pogrešamo: brat Lojze in sestra Mimi z družinama

Mineva eno leto, odkar nas je 
zaradi zahrbtne bolezni zapustil naš dragi

SPOMIN

TONČEK ZAGMAJSTER
Iskrena hvala vsem, ki obujate lepe spomine na našega Tončka, ga 
obiščete na njegovem poslednjem počivališču ter mu prinesete cvetje 
in prižgete svečko. 

Vsi njegovi

Minilo je žalostno leto dni, 
od kar te med nami več ni. 

Pusti so dnevi, bolj puste noči, 
ne sreča pogled več tvojih oči. 
Spomini ostali so na lepa leta, 

ko pesem vesela bila je zapeta. 
Mirno počivaj nekje med oblaki, 

do takrat, ko mi ti bomo enaki. 

Pesmica o koronavirusu
Ljudje s(m)o skoraj trimesečno epidemijo koronavirusa in z njo 
povezane ukrepe, vključno s karanteno, doživljali na različne na-
čine, eni precej brezskrbno, drugi s tesnobo in strahom. Nekateri 
so svoje občutke domiselno prelili na papir v obliki (ljudske) po-
ezije. Ena takšnih je Mici (Marija) Kerin iz Podbočja, katere pe-
sem o tem času je preko ovinkov prišla do našega uredništva in jo 
objavljamo kot svojevrstno ilustracijo tega posebnega obdobja.

Koronavirus

O nadloga ti presneta,
da bi zlodej te vzel.

Vsemu svetu zdaj kraljuješ,
se koronavirus imenuješ.
Se spremenil ves sistem,

strah v kosti nagnal ljudem.
Zaprle so se vse učilne,

cerkve in gostilne.
Je turizem ves zamrl,

tudi državne meje si zaprl.
Ljudi zaprl v karantene,
družine pa za štiri stene.
Zdaj se le doma držimo,

se s koronavirusom borimo.
Kot bi vsak dan šli se pusta,
nadeli maske smo na usta.
Vsak se zase zdaj držimo,

saj se drug drugega bojimo.
Zato res srčno si želimo, 

da se te čim prej znebimo.
Daj že razkleni svoj obroč
in odidi daleč, daleč proč.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• dopisništvo v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (nabiralnik)
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

Po besedah Mateje Saje, pred-
sednice Društva za KVČB, sta 
pod KVČB pojmovani dve po-
dobni si bolezni, in sicer ul-
cerozni kolitis in Crohnova 
bolezen. Gre za imunsko pogo-
jeno bolezen, ki ni popolnoma 
ozdravljiva, povzroča vnetje 
črevesa ali celotne prebavne 
cevi. Zanjo so značilni zago-
ni vnetja s hudimi bolečinami 
in krči v trebuhu, driskami, iz-
črpanostjo in utrujenostjo ter 
različno dolga obdobja remisi-
je, ko so nekateri bolniki lah-
ko tudi brez težav. Za obolele je 
pomembno predvsem pravo-
časno in ustrezno zdravljenje, 
saj lahko bolezen vodi tudi v 
hude zaplete oz. telesne okva-
re. KVČB je razširjena po vsem 
svetu, pogostejša je v razvitih 
državah, njena pojavnost pa iz 
leta v leto narašča. Z njo živi na 
svetu okoli 10 milijonov oseb, 
v Evropi 3,4 milijona, v Slove-
niji prek 7000, od tega jih je 
1700 včlanjenih v Društvo za 
KVČB, v sklopu katerega deluje 

Vijolično obarvali grad Rajhenburg
POSAVJE, SLOVENIJA – Člani Društva za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) so letošnji 19. maj, sve-
tovni dan bolnikov s KVČB, obeležili povezani od doma, od koder so prek povezave webinar prisluhnili pre-
davanjem ter v večernih urah spremljali s simbolno vijolično barvo osvetljen Grad Rajhenburg.

11 sekcij. V Sekcijo dolenjske 
regije, ki šteje 115 članov, so 
vključeni tudi oboleli z obmo-
čja Posavja, in sicer 13 oseb iz 
brežiške, 15 iz krške in sedem 
oseb iz občine Sevnica.

Bolezen se najpogosteje pojavi 
med 15. in 35. letom starosti in 
tako prizadene ljudi v najbolj

delovno aktivnem obdobju. 
Prav zaradi tega so v Evropski 
zvezi društev za Crohnovo bo-
lezen in ulcerozni kolitis (EFC-
CA), ki združuje 39 nacional-
nih društev, tudi slovenskega, 
letos svetovni dan KVČB obele-
žili pod temo »Delo in KVČB«, 
s čimer so želeli seznaniti šir-
šo javnost o vplivih te bolez-

ni na poklicno življenje obole-
lih. »Številni oboleli si namreč 
želijo in so sposobni uspešno 
delati, kar jim je mogoče zago-
toviti s celovitimi politikami 
in strategijami na delovnem 
mestu, ki upoštevajo položaj 
ljudi s KVČB. Takšne strategi-
je, med katere sodita tudi delo 
na daljavo in prožen delovni 
čas, imajo na splošno poziti-
ven vpliv ne le na bolnika, tem-
več na družbo na splošno,« je 
še povedala Sajetova. Prav to-
vrstne delovne ukrepe so ob 
pandemiji bolezni covid-19 v 
praksi sprejele in izvedle šte-
vilne države, pandemija pa je 
osvetlila tudi pomen sodelova-
nja in podpore različnim zdru-
ženjem bolnikov, tudi s KVČB. 
Društvo za KVČB je v tej luči za 
svoje člane že pripravilo webi-
nar na temo KVČB in covid-19, 
v času koronavirusa pa so nu-
dili tudi brezplačno terapevt-
sko pomoč.

Desetletje obeleževanja sve-
tovnega dneva delovanja 
Društva za KVČB so obeležili 
z že omenjenim predavanjem 
asist. mag. Alenke Škerjanc, 
dr. med. spec. MDPŠ, zatem z 
on-line športno aktivnostjo in 
skupinsko aktivacijo »Pove-
zani od doma ob svetovnem 
dnevu KVČB« v obliki sple-
tnega kviza, 23. maja pa so ob 
21. uri z vijolično barvo osvet-
lili rajhenburški grad kot slo-
vensko kulturno znamenitost 
(lani Mesarski most v Ljublja-
ni), kar so preko spleta prena-
šali v živo.
 Bojana Mavsar

23. maja zvečer z vijolično barvo osvetljeno brestaniško 
grajsko poslopje

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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ANE PETERKOVIČ

ZAHVALA

roj. Kos, s Kremena pri Krškem. 

Iskreno se zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni službi 
Kostak, cvetličarni Kerin, gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo 
opravljen obred in oštariji Margareta za pogostitev. Posebna zahvala 
za vso pomoč pri negi naše mame gospe Jožici, gospe Anici, gospe 
Meri, gospe Ani in gospe Ines. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
podarili cvetje, sveče in denar ter jo z mislijo pospremili na njeni 
zadnji poti. 

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

15. maja 2020 smo se v ožjem družinskem 
krogu poslovili od naše drage mame, babice, 

tašče, svakinje, tete, botre, sestrične in sosede

Ni te na dvorišču, ni te v hiši, 
tvojega glasu se več ne sliši, 
tvoje sledi so ostale povsod, 

od dela tvojih pridnih rok. 

ANTONA BAŠKOVČA

ZAHVALA

s Čateža ob Savi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno 
pomoč.

Prisrčna hvala gospodu župniku Jožetu Packu za poslovilne besede 
in lep pogrebni obred, cerkvenemu pevskemu zboru pod vodstvom 
Ignaca Slakonje in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Posebna 
hvala tudi patronažni službi za vso pomoč na domu.

Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi moža, očeta, starega ateta in brata

Naj drugi okoli po sveti si iščejo slave, blaga,
jaz hočem na gori živeti, tu sreča, tu mir je doma.

(Simon Gregočič)

ANICE TOMAŽIN

ZAHVALA

iz Dol. Impolj – Studenec pri Sevnici

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se 
prišli poslovit od naše Anice.
Zahvala gospodu župniku Marku Burgerju z Velikega Trna, Damjanu 
za glasbeno spremljavo, Gašperju za besede slovesa in pogrebni 
službi Blatnik za vso organizacijo pogreba.
Zahvala tudi domu starejših iz Sevnice za vso nego in prijazno oskrbo.

Žalujoči: sestra Tilka ter brata Lojze in Tone 
ter ostalo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše drage sestre in tete

Minevamo in čas nam beži.
Odhajamo, danes jaz, jutri ti.

(Jernej Zoran – nečak)

MARIJE BIBIČ

ZAHVALA

z Bizeljskega, Drameljšek 31,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše 
in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar za vse opravljene 
storitve, gospodu župniku, praporščakoma, pevcem za zapete 
žalostinke, izvajalcu Tišine in Splošni bolnišnici Brežice.
Veliko je še tistih, ki vas v zahvali nismo posebej poimenovali, pa ste 
nam kakor koli stali ob strani in se poslovili od naše drage. Vsem še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

Ni res, da si odšla – nikoli ne boš ...
Ujeta si v naša srca.

Z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak

spremljala v tišini ...

DOMINIKA PEZDIRCA

ZAHVALA

s Slomškove ulice iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli 
ustno ali pisno sožalje, darovali sveče, cvetje, denarne prispevke in 
svete maše. Posebna zahvala dr. Iljažu, patronažni sestri Barbari iz ZD 
Brežice, Anici Hribar in osebju Splošne bolnišnice Brežice, župniku 
za lepo opravljen obred ter prijateljem. Hvala tudi vsem, ki ste se 
prišli poslovit od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti, pa 
čeprav samo v mislih.

Žalujoči: vsi njegovi

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

Ko imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre, 

samo daleč, daleč je ...

VINCENCIJA 
CENETA ŠAVRIČA

ZAHVALA

iz Bukoška 54

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi 

Ob boleči izgubi našega dragega

SPOMIN

OLGA LAH
Zahvaljujemo se vsem, 

ki se je radi spominjate in se ustavite ob njenem grobu.

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

Tolažimo se s tem,
da ti je tam lepo,

tolažimo se s tem,
da ni ti več hudo.

1. junija sta minili dve žalostni leti, 
odkar nas je zapustila naša draga

s Sromelj.

SPOMIN

BRANKO RUDI ARNŠEK 
Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, mu namenite 
trenutek in postojite ob njegovem grobu ter počastite spomin nanj 
s cvetom ali svečo. 

Vsi njegovi

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 

a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 

Minilo je 8 let, 
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Župelevca. 

SPOMIN

FRANC PEČNIK
Pogrešamo te!

Hči Nina z družino, sestra Đurđa in brat Jože z družinama

Življenje teče
kot nemirna reka,

le spomini tiho
spremljajo človeka.

11. junija mineva žalostnih 10 let, 
odkar te ni več med nami.

SPOMIN

TINE KOZOLE
Iskrena hvala vsem, ki ste bili in ste ostali del Tinetovega življenja. 
Hvala tudi vsem, ki mu prižigate sveče, podarjate cvetje ter stojite 

ob njegovem grobu.
Žalujoči: žena Cvetka 

ter njegovi najdražji Dragica, Marjana in Borut z družinami

Utrgala bom cvet,
na grob ga položila

in tiho potožila,
kako boli, boli srce.

7. junija je minilo žalostno leto, odkar nas je 
v večernih urah za vedno zapustil naš dragi 

mož, ati in dedek

SPOMIN

SPOMIN

STANE VOLČANJŠEK – SINE
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem preranem 

grobu, mu nosite cvetje in prižigate sveče.
Za vedno boš ostal v naših srcih!

Vsi tvoji, ki te zelo pogrešamo 

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.

In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomil hrast.

Usoda kruta je hotela, 
tebe nam je vzela,

odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja, ne gorja,

izpil grenki kelih si do dna
v življenju svojega,

odkar utihnil je tvoj glas
žalost, bolečina domujeta pri nas.

8. junija je minilo žalostnih 10 let, 
odkar te ni več med nami, naš dragi 

ANA BERIBAK

Žalujoči: vsi njeni

30. maja je minilo žalostnih osem let, odkar 
nas je zapustila naša ljuba žena, mamica, 
babica, prababica, sestra, teta in svakinja

z Gore pri Krškem.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.

Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Prodam dobro ohranjeno 
vrtno kosilnico Honda na ben-
cin. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam suha, mešana in raz-
cepljena drva. Popust na večjo 
količino, možna dostava. 
Tel.: 041 648 482

Prodam suha bukova drva; 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 306 543

Prodam mešana drva (bukev, 
hrast); možen prevoz.
 Tel.: 051 304 760

Prodam 200-litrsko traktor-
sko škropilnico, kupim bakre-
no nahrbtno škropilnico. 
Tel.: 031 219 063

Prodam pajek SIP 250, prebi-
ralec in sadilec krompirja. 
Tel.: 070 815 003

Prodam pršilnik INO Agrome-
hanika 100, nerabljen. 
Tel.: 07 49 63 191

Prodam šrotar, koruzo v zrnju, 
smrekovo mizo in dve klopi ter 
300 kosov kritine bobrovec. 
Tel.: 040 772 634 

Kupim gozd ali hlodovino 
bukve, v Posavju. 
Tel.: 030 745 402.

Prodamo vikend v bližini Ča-
teških toplic. Tel.: 041 429 123 
ali 041 411 626

V okolici Brežic prodam sta-
novanjsko hišo, takoj vseljivo. 
Tel.: 031 670 586

AVTOMOBILIZEM

Prodam R Laguno 2.0 D, ka-
ravan, letnik 2012, črne bar-
ve, prevoženih 156.000, drugi 
last nik. Tel.: 041 760 071.

KMETIJSTVO

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

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

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 031 455 138 

Prodam ohranjen traktor De-
utz 45, torpedo L 83, registri-
ran eno leto, 2150 ur, in plug 
IMT 755, visoki, dvobrazdni, 
12 col. Tel.: 031 893 850

Prodam škropilnico na elek-
trični pogon MP-25 (Vreček), v 
delujočem stanju. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 62 847 (po 
19. uri) 

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno iz koruznjaka, 
ajdo, pšenico, balirano slamo 
v kockah in kosilnico Figaro. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam ječmen in koruzo. 
Tel.: 041 948 814

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

Prodam dvojno podporno 
kolo za obračalni plug, močne 
izvedbe. Tel.: 051 338 819 

Prodam voz platonar s 
stranicami, zelo dobro oh-
ranjen. Cena po dogovu-
ru. Gume 15 col. Tel.: 040 
630 638

Kupim luščilec koruze z elek-
tromotorjem. 
Tel.: 041 380 075

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.

Prodam vino cviček 0,90 €, 
mešano belo frankinjo 1,50 €, 
tropinovec 4,00 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam belo mešano vino, 
cena po dogovoru.
Tel.: 041 638 868 

ŽIVALI

Kupim bika in teličko mesne 
pasme za nadaljnjo rejo, pro-
dam pa vino, letnik 2018. 
Tel.: 051 852 186 

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
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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.

Prodam teličko, staro 10 ted-
nov, simentalko. 
Tel.: 031 297 025

Prodam teličko, težko 150 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 862 947

Ugodno prodam merjasca, li-
nija 12, starega 10 mesecev, za 
pripust. Tel.: 031 751 324

Prodam pašne krave, pasme 
SM in LM, breje, veterinarsko 
pregledane. Tel.: 031 277 045 

Prodam dva bika, pasma limu-
zin, brezrožni in frizijec, težka 
okoli 500 kg, ter telico simen-
tal, 650 kg, za zakol. 
Tel.: 031 284 604

Prodam mlado svinjo v tret-
jem mesecu brejosti, koruzo 
v zrnju in pet okroglih bal ječ-
menove trave. 
Tel.: 041 735 094

Prodam kravo SM, pašno, s te-
letom bikcem, starim 12 ted-
nov. Tel.: 041 868 914

Prodam teličko, težko 200 kg; 
kupim silos za žito. 
Tel.: 051 872 179

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

RAZNO 
Okvirjanje slik, gobelinov, 
priz nanj, čipk, ogledal in pro-
daja slik. Ortoks d.o.o., Cesta 
prvih borcev 10, Brežice. 
Tel.: 041 353 503 

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
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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

poslop jem v okolici Brežic. 
Tel.: 068 642 776

Prodam zazidljivo parcelo ob 
glavni cesti v Tržišču, voda in 
elektrika tik ob parceli. Cena 
20 € za m2. Na parceli je manjši 
objekt, ki lahko služi za orodje 
in podobno. Tel.: 041 616 835

Prodamo zazidljivo parce-
lo v Podbočju. Lepa lokaci-
ja. Tel.: 041 688 058

Mali Trn pri Krškem, pro-
dam parcelo 4200 m2, 
kmetijsko zemljišče pri-
merno za rejo živali ali vi-
kend, mir in neokrnjena 
narava. Dostop 30 m od 
ceste. Tel.: 041 779 724

8. 7. 2020, ob 14. uri, na 
Okrajnem sodišču Breži-
ce, se na 2. dražbi proda-
ja hiša – Nova vas pri Mo-
kricah 49. Varščina do 3. 7. 
2020 (44.500 €). Tel.: 041 
809 016

NEPREMIČNINE
V Brežicah prodam enoinpol-
sobno stanovanje. 
Tel.: 041 411 626.

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

V brezplačen najem oddam ali 
prodam vinograd v Tršljavcu 
(Golek). Tel.: 041 707 596

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

Na Sremiču pod stolpom pro-
dam vinograd s kletjo. 
Tel.: 07 49 27 652

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašmanu: klima TV SAT, 
terasa, gril, 200 m peščene pla-
že, parkirišče. 
Tel.: 041 983 525

Kupim manjšo, vseljivo hišo 
z vrtom ali gospodarskim 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča,
da si lahko priskrbite mlade 

rjave in grahaste peteline za 
meso (teža 3,5–4 kg).

Vsak ČETRTEK so na voljo 
enodnevni beli piščanci,

konec AVGUSTA pa
beli kilogramski piščanci 

in jarkice.
Obvezno naročanje ob 

delavnikih od 9.–18. ure:
07 49 73 190, 031 676 724.
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naročilo malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

POSAVSKA PANORAMA

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah –  

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.300 izvodov

 

Naslednja številka (13/2020) bo izšla v 
sredo, 24. junija 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 18. junij 2020.

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

Popravilo moških, ženskih, 
otroških čevljev in usnjenih 
izdelkov. Ortoks d.o.o., Cesta 
prvih borcev 10, Brežice. 
Tel.: 041 353 503 

Ugodno prodamo ohranjeno 
otroško opremo: otroško pos-
teljo z jogijem, voziček Quinny 
s sedežem in košaro, prenosni 
sedež, potovalno posteljo, no-
silko Baby Bjorn do 12 kg in 
prenosni gugalnik. 
Tel.: 041 247 682
  

STIKI

53-letni samski moški išče pri-
jateljico. Več ob srečanju, samo 
resne. Tel.: 031 527 458

Iščem samsko žensko za skup-
no življenje pri tebi doma – lju-
bezen. Tel.: 051 847 302

Sem 37-letni fant, ki bi rad 
spoznal dekle ali mamico za 
skupno življenje. 
Tel.: 041 578 527

Za družbo in pomoč želim 
spoznati upokojenca do 72 let, 
nekadilca, voznika, ki bi prišel 
k meni. Če si v ravnini, z novej-
šo hišo z vrtom, grem … 
Tel.: 070 244 970

Spoznal bi žensko, staro 50-
60 let, da pride živet k meni 
domov; okolica Krškega. 
Tel.: 051 257 662

KRŠKO – Lions klubi celega 
sveta vsako leto podpirajo 
mednarodni likovni natečaj 
»Plakat miru« v lokalnem 
okolju. V tem projektu z ve-
likim veseljem in z veliko 
energije sodeluje tudi Lions 
klub Krško. 

Namen natečaja je spodbudi-
ti mlade med 11. in 13. letom 
starosti k razmišljanju o življe-
nju, miru, prihodnosti, ljubezni 
in medsebojnem razumevanju. 
Svoja razmišljanja mladi, s po-
močjo svojih mentorjev, preli-
jejo v likovna dela. Natečaj po-
teka stopenjsko: likovna dela 
se najprej ocenjujejo na lokal-
ni ravni Lions klubov, nato na 
nivoju distriktov (območij) in 
na koncu na mednarodnem ni-
voju.

Lions klub Krško se je tudi le-
tos pridružil natečaju, ki je 
potekal pod naslovom Pot 
miru. Letos so prejeli 75 del 
iz 16 posavskih osnovnih šol, 
med njimi so 18 del izbrali za 
zaključno prireditev, ki je bila 
načrtovala 9. aprila v Dvorani 
v parku v Krškem. Letos pri-
reditve zaradi izredne situaci-
je niso mogli izpeljati, zato pa 
želijo javno izpostaviti finalis-
te letošnjega natečaja.  To so: 
Laura Volčanjk (OŠ Globo-
ko), Mihael Ivanović (OŠ Ar-
tiče), njuna mentorica je bila 

Sabina Košir; Nika Jalovec 
(OŠ Podbočje), mentorica Da-
mjana Stopar Štrovs; Iva Ra-
cman (OŠ Brežice), mentorica 
Mojca Barbič; Špela Simon-
čič (OŠ Boštanj), Lana Bru-
dar (OŠ Krmelj), Neža Musar 
(OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
in Laura Jazbec (OŠ Tržišče), 
vsem štirim je bila mentorica 
Nena Bedek; Živa Frigelj (OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova), 
Nina Horžen (OŠ Cerklje ob 
Krki), njuna mentorica je bila 
Urška Jekler; Anica Gorenc 
(OŠ Leskovec pri Krškem), 
mentor Gregor Germ; Rok 
Majcen (OŠ Ane Gale Sevni-

ca), mentorica Darja 
Požun; Lejla Mušić 
(OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško), mento-
rica Nevenka Lesko-
var; Primož Jakša 
(OŠ Jurija Dalmati-
na Krško), mentori-
ca Metka Štih; in La-
ura Vene Kovač (OŠ 
Raka), mentorica An-
dreja Novak Gabrič. 
Na državni nivo so 
poslali tri dela, in si-
cer delo učenke Ma-
rine Skinder iz OŠ 
Raka, mentorica An-
dreja Novak Gabrič, 
ter deli učenk iz OŠ 
Velika Dolina Anje 
Semenič in Lane Hri-
bar, njuna mentorica 

je bila Urška Jekler. Hribarje-
va je na državnem nivoju do-
bila priznanje. »Iskrena hvala 
šolam, mentorjem in učencem 
za sodelovanje na natečaju, ki 
je letos že 32. leto potekala po 
vsem svetu. Mir je vrednota, ki 
se je običajno zavedamo šele 
takrat, ko jo izgubimo. Zato je 
zelo prav, da zavedanje o po-
menu miru zavestno gojimo 
med mladimi in jih spodbuja-
mo k razmišljanju o tem skozi 
različne aktivnosti. Ena izmed 
njih je tudi Plakat miru,« spo-
ročajo iz Lions kluba Krško.

 P. P./vir: Lions klub Krško 

Tudi letos ustvarjali plakate miru

Nagrajeno delo Lane Hribar iz OŠ 
Velika Dolina

LUDBREG, BREŽICE – Hr-
vaško mesto Ludbreg že 
več kot 20 let vsako leto po-
deljuje zaslužnim ljudem 
nagrado mesta in tudi ko-
ronavirusu ni uspelo pre-
kiniti te tradicije, le datum 
je nekoliko premaknil. Le-
tos je postal častni meščan 
Ludbrega posavski glas-
benik Dragutin Križanić, 
ki je v svoji plodni karieri 
ustanavljal orkestre in zbo-
re, organiziral koncerte, izobraževal otroke ter s kulturo in tradi-
cionalno glasbo povezoval ljudi in države. Njegovo delo glasbe-
nika in bivšega ravnatelja brežiške glasbene šole je prepoznano 
v Sloveniji in izven meja domovine. Prejel je medaljo za zaslu-
ge predsednika Slovenije in je častni občan Brežic in pobrate-
nega češkega mesta Dobřany. Ljubezen do glasbe deli z življenj-
sko sopotnico Elizabeto, oba pa s svojimi zvestimi in hvaležnimi 
spremljevalci glasbe. Domačemu občinstvu sta se letos tik pred 
epidemijo predstavila s petim samostojnim koncertom, ki sta ga 
poimenovala »Sprehod po spominih«.  N. J. S.

Križanić častni meščan Ludbrega

Dragutin Križanić (foto: arhiv PO)

KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 1. junija v Dvora-
ni v parku v Krškem postavilo na ogled skupinsko slikarsko 
razstavo svojih članov, ki so jo poimenovali »Predah«. Svoja 
dela je razstavilo 23 slikarjev. 

Ob otvoritvi slikarske razstave 
»Predah« sta obiskovalce vir-
tualno nagovorili predsednica 
društva Branka Benje in vod-
ja Območne izpostave JSKD Kr-
ško Tinka Vukič. Benjeva jo je 
pospremila z besedami: »Ko je 
ves svet zastal, ko nismo mog-
li obiskovati delavnic in teča-
jev, smo vseeno ustvarjali sami 
doma, saj nam kreativni duh ni 
dal miru. V tem 'predahu' je nas-
talo kar nekaj del, ki vam jih z 
veseljem predstavljamo. Naslo-
vitev razstave ni naključna, saj 
je 23 članov društva dela ustvarilo v času samoizolacije. Nasta-
la so različna dela, tako si lahko ogledate naslikane krajine, tiho-
žitja, abstraktne slike, pa tudi portrete.« Tokrat razstavljajo Da-
rinka Asić, Branka Benje, Roman Blatnik, Nada Bizjak, Franc 
Češnovar, Stane Fabjančič, Iva Gošek, Mitja Grum, Ivana Is-
kra, Jože Jagrič, Petra Kampl Petrin, Primož Lapuh, Milena 
Mraović, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Erika Puc, Mile-
na Roštohar, Darja Veljković, Milena Volk, Lidija Strle, Jože 
Šterk, Stane Udvanc in Jelka Zidarič. 
Vukičeva je izrazila zadovoljstvo nad prizadevnostjo članov, ki so 
ustvarjali v tem koronskem času in z izbranimi besedami preli-
stala njihove aktivnosti, ki jih izvajajo skozi vse leto. Izpostavi-
la je razne tečaje ter tradicionalni ex-tempore, navedla pa tudi 
njihov društveni t. i. Štovičkov dan, ki ga vsako leto obeležujejo 
26. junija na kiparjev rojstni dan. Predsednica je ob koncu deja-
la: »Sedaj, ko je pri nas preklicana epidemija, smo naše aktivno-
sti v društvu ponovno zagnali in smo se z vsem žarom lotili na-
ših prekinjenih delavnic, da se bomo s svojimi deli do konca leta 
še kar nekajkrat predstavili.«  M. H.

Koronski »Predah« likovnikov

Tokratna otvoritev razstave 
je potekala brez obiskovalcev 
(foto: B. B.). 

Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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»Prostori fizioterapije, ki so 
bili preurejeni v covid ambu-
lanto za odrasle, so bili na-
menjeni izključno pacientom 
z znaki okužbe s koronavi-
rusom. Le-ti so v zdravstveni 
dom vstopali skozi poseben 
vhod in so se na ta način po-
polnoma ločili od ’nekužnih’ 
pacientov. V primerjavi z dru-
gimi zdravstvenimi ustanova-
mi, kjer so preglede opravlja-
li v kontejnerjih, smo imeli 
res srečo, da smo lahko dela-
li v tako lepih prostorih,« pove 
mlada zdravnica Neža Jene, 
specializantka družinske me-
dicine. »Število pacientov se 
je iz dneva v dan spreminja-
lo, na začetku smo jih dnevno 
pregledali tudi do 20, kasneje 
se je število pregledov nekoli-
ko zmanjšalo. Večina bolnikov 
se je že vnaprej pozanimala, 
kako je videti odvzem brisa in 
so v ambulanto prišli prepri-
čani, da je postopek zelo boleč, 
tako da so bili nekateri precej 
prestrašeni. Po odvzemu so 
bili odzivi različni, nekateri so 
ga prenesli z lahkoto, drugi so 
bili veseli, da je postopek krat-
kotrajen, saj poseg res ni rav-
no prijeten,« pripoveduje in 
zaključi, da je bilo delo napor-
no in včasih tudi psihično zah-
tevno, a ostaja izkušnja, ki si jo 
bo zapomnila za vse življenje.

Epidemija je prinesla nove izkušnje in spoznanja
SEVNICA, BREŽICE – V sredini marca sta bili v Posavju odprti dve t. i. covid točki, namenjeni odvzemu brisov pri osebah s sumom na okužbo s koronavirusom. V 
bližini brežiške bolnišnice so postavili v ta namen poseben zabojnik, v sevniškem zdravstvenem domu so preuredili prostore fizioterapije za delovanje covid am-
bulante za otroke in odrasle, v katerih je opravljalo odgovorno delo medicinsko osebje. 

Otroci reagirali različno

Zdravnica in specializantka 
pediatrije Daša Povše je oko-
lje ljubljanske pediatrične kli-
nike za dva meseca zamenja-
la za delo v covid ambulanti za 
otroke v sevniškem zdravstve-
nem domu. »Ambulanta je bila 
posebej prilagojena in dobro 
opremljena za delo z najmlaj-
šimi pacienti. Pri delu mi je po-
magala izkušena medicinska 
sestra z veliko znanja in ob-
čutka za delo z otroki. Za zaš-
čito pred virusom SARS-COV 2 
sva bili obe oblečeni v osebno 
varovalno opremo. To pome-
ni, da so se videle le najine oči 
in še te le skozi vizir. Otrokom 
sva ob prihodu povedali, da 
smo sedaj kot nekakšni astro-
navti. To se je posebno mlaj-
šim, starim od 2 do 7 let, zde-
lo zelo zabavno. Otroci, starejši 
od 7 let, pa so večkrat delova-
li bolj zaskrbljeno. Med odvze-
mom brisa so bili otroci mir-
ni, nisem imela občutka, da bi 
bili v veliki stiski,« oriše potek 
dela, ki je pustil mnogo nepo-
zabnih izkušenj, posebnih ob-
čutij in spominov. »V spomin 
se mi je vtisnila 3-letna dekli-
ca, ki smo ji v ambulanti odvze-
li kri in bris na covid 19. Tekom 
obravnave nas je z zanimanjem 
opazovala, po obravnavi pa ni 

želela oditi iz ambulante in je 
očetu rekla, da bi rada poma-
gala ’astronavtom’ pri delu. 
Vsi smo se nasmejali in dekli-
ci nato razložili, da bo še malo 
zrasla in potem bo lahko tudi 
ona pomagala bolnim,« opiše 
dogodek, ki je sprostil vzduš-
je med belimi stenami.

Pregledovali tudi prebežnike 
in tuje delavce

Damjan Obradović, dr. med., 
spec. spl. med., je bil sredi 
marca po razporedu razpore-
jen na delo v točko covid-19, ki 
je delovala v okviru ZD Breži-
ce. V zabojniku, postavljenim 
pred vhodom v Urgentni cen-
ter SB Brežice, je z njim dela-
la tudi njegova medicinska se-
stra Marjanca Tintor, ki mu je 
asistirala pri odvzemih brisa in 
vestno skrbela za razkuževa-
nja prostora in opreme. »Spe-
cifika dela je bila zlasti v tem, 
da se je bilo potrebno pred vsa-
kim odvzemom brisa obleči v 
osebno varovalno opremo – v 
zaščitni plašč, si nadeti masko, 
zaščitna očala, rokavice, kapo 
in zaščito za obutev, po konča-
nem pregledu pa je bilo pot-
rebno ponovno pravilno sleči 
vso opremo in razkužiti medi-
cinske pripomočke in prostor, 
v katerem smo opravili pre-

gled osebe. Pogosto sem pa-
cientom brise jemal kar skozi 
okno osebnega avtomobila. Ko 
smo prejeli rezultate brisov, ki 
so jih pregledovali v laborato-
rijih v Celju in Ljubljani, smo 
telefonsko obvestili posame-
znike o rezultatih njihovih bri-
sov,« pripoveduje in nadaljuje, 
da so bili med obravnavanimi 
pacienti tudi prebežniki, ki so 
jih na odvzem brisa pripelja-
li policisti. Nobeden, ki jih je 
obravnaval, ni bil pozitiven. V 

dneh, ko je dežu-
ral na covid toč-
ki, ga je v ordina-
ciji, ki jo ima kot 
koncesionar v kr-
škem zdravstve-
nem domu, na-
domeščala žena 
Nataša Obrado-
vić, dr. med., spec. 
druž. med., s kate-
ro tudi sicer sku-
paj delata. Ker sta 
se zavedala re-
snosti situacije, 
so se tudi v kro-
gu družine strogo 
držali ukrepov: 
»Moram zelo po-
hvaliti svoje ot-
roke in mamo, ki 
so ves čas traja-
nja ukrepov le-te 
dosledno upošte-

vali.«

V brežiški covid-19 točki za od-
rasle je v času epidemije svo-
je delo opravljala tudi Maja 
Pezdirc, dr. med., spec. druž. 
med., ki je vodja službe NMP 
ZD Brežice. Zaupala nam je, da 
sta bila v kontejnerju vse dni v 
tednu med 7. in 20. uro vedno 
zdravnik po razporedu in me-
dicinska sestra, ki sta opravlja-
la preglede ter jemala brise na 
covid-19. Kot je navedla, je bilo 

dnevno obiskov med 15 in 35. 
»Nekateri pacienti so bili pova-
bljeni na odvzem brisa in ti so 
parkirali avto na bolnišničnem 
parkirišču ter počakali v vozi-
lu; druge, ki so bili za test na-
ročeni na uro, smo prišli iskat 
do vozila, nato so imeli pregled 
v kontejnerju,« pojasni Pezdir-
čeva in doda, da je bil odziv pa-
cientov dober, vsi so upošteva-
li navodila. Vmes so po odloku 
Vlade opravljali odvzem bri-
sov tudi tujim delavcem na 
mejnem prehodu Obrežje, kar 
je pomenilo ’izlete na mejo’ ne-
kajkrat na dan, še opiše čas, ki 
si ga nihče več ne želi doživeti.

Epidemija, ki je prerasla v pan-
demijo, pušča poleg spominov 
tudi občutke rahlega nelagod-
ja – zdi se, da je povsod tišje kot 
običajno, čeprav se vrača vsak-
danji vrvež, a pri rokovanju je 
opaziti previdnost in prav tako 
pri objemih, ki jih je marsikdo 
z veseljem delil ob srečanju. V 
katero smer se bo nadaljevalo 
naše sobivanje, je težko napo-
vedati, a ob vsem tem ne sme-
mo spregledati spoznanj, ki 
nam jih je prinesel čas epide-
mije – vse se začne z nami in 
našim ravnanjem. 

Smilja Radi, Bojana Mavsar, 
Rok Retelj

Zdravniki so s pacienti delali v osebni 
varovalni opremi (foto: ZD Sevnica).

Še ne vedoč, da si bo nekega 
dne ustvarila življenje v južni 
ameriški zvezni državi Alaba-
ma, je Krčanko Majo Kyle, ro-
jeno Karabaš, Amerika pri-
tegnila že kot osnovnošolko, 
ko je začela kot ptičica zbira-
ti informacije o življenju v po 
površini tretji največji državi 
sveta, ki si jo je želela tudi obi-
skati. »Želja se mi je izpolni-
la leta 2004,« pravi Maja, »ko 
sva z mamo v Chicagu obiska-
li njeno prijateljico iz otroških 
in mladostnih let Renato (roj. 
Lapuh, op. p.), nakar sem za-
čela nizati potovanja tudi 
sama. Boston, Kansas City, 
Seattle, Salt Lake City, Atlan-
ta, to je le nekaj večjih mest, 
ki sem jih obiskala, preden 
sem srečala svojega bodoče-
ga moža v bližini Birmingha-
ma v Alabami.« Maja je pred 
dnevi dopolnila osmo oble-
tnico preselitve v Ameriko, a 
da je pridobila vizo, zatem do-
voljenje za bivanje in delo ali 
t. i. zeleno karto, ki je uradno 
vstopnica v »obljubljeno de-
želo«, je morala potrpežljivo 
skozi dolge čakalne dobe in 
se pretolči skozi zakomplici-
rane postopke, da je po opra-
vljenem testu pridobila ameri-
ško državljanstvo in je danes, 
kakor poudari, nadvse ponos-
na državljanka dveh držav.

Na ameriško življenje 
se je hitro privadila

Z možem Johnom sta si ustva-
rila življenje v predmestju Bir-
minghama, ki je sicer največje 
mesto Alabame, kjer sta pred 
petimi leti, ko je njuna prvo-
rojenka Hanna upihnila prvo 
svečko, kupila hišo: »Predvsem 
zaradi tukajšnjega odlične-
ga šolskega sistema, varnosti 
in bivalnega okolja, ki me ve-
likokrat spomni na Slovenijo, 
saj je obdano z gozdovi in po-
lji, na katerih velikokrat opa-
zujemo konje. Živimo v nase-
lju, ki šteje okoli 150 hiš, od tu 
imamo dostop do pohodniške 
poti in bazena.« Medtem ko je 
danes 6-letna Hanna zaključila 
prvo učno leto v šoli, pa mlaj-
ša hčerka, 3-letna Madison, 
do vstopa v šolo ostaja v Ma-
jinem domačem varstvu. »Tu-
kaj ni državnih vrtcev, zasebni 
vrtci pa so kvalitetni, a stanejo 
celo premoženje. Ravno zaradi 
tega sva se z možem odločila, 
da ostanem doma vse dokler 
obe najini deklici ne postaneta 
šoloobvezni.« Vsako jutro Maja 
z Madison pospremi Hanno do 
bližnje šole, nakar ji do zaključ-
ka pouka med hišnimi opravili 
in ukvarjanjem z mlajšo hčer-
ko dan mine, kot bi mignil. S 
Hanno še družno naredijo na-

logo, se poigrajo, čas po večer-
ji, ko se okoli pete popoldne iz 
službe vrne tudi John, pa naj-
raje preživijo zunaj. »Vsak dan, 
tudi po dve uri skupaj, klepeta-
mo z mojo družino po Skypu. 
Moja mami mimogrede dekli-
ci nauči kakšno slovensko be-
sedo, one njo kakšno angleško 
frazo. Znata že prav lepo šte-
vilo slovenskih besed in tudi 
slovenskih pesmic.« Sicer se 
je diplomantka Fakultete za 
turistične študije na ameriški 
način življenja hitro privadila, 
saj so, kakor pravi, tamkajšnji 
ljudje ne glede na veliko kul-
turnih razlik zelo prijazni in 
odprti, sploh na jugu Ameri-
ke. Šolski sistem se zelo razli-
kuje od slovenskega, izbor ob-

šolskih in športnih aktivnosti 
je ogromen, žal pa dosegljiv le 
po zelo visokih cenah. A naj-
večja razlika med Slovenijo in 
Ameriko so razdalje, saj ni mo-
goče ničesar opraviti brez av-
tomobila, in v ponudbi, saj v tr-
govinah dobiš, kar si zamisliš, 
od šivanke do avtomobilskih 
gum, veliko imajo tudi speciali-
ziranih trgovin, denimo za roč-
ne spretnosti, pa spletnih trgo-
vin, kot je Amazon idr.

Maja iskreno pove, da najbolj 
pogreša bližino družinskih 
članov, druženja ob rojstnih 
dnevih, na piknikih ipd.: »Pa 
kdaj bi mi zelo prav prišlo, da 
bi babi in dedi čuvala deklici, 
da bi lahko bodisi pospravila 

v miru bodisi skočila v trgovi-
no. Tudi moževa družina živi 
skoraj štiri ure vožnje stran. 
Velikokrat pogrešam vreme, 
kot ga imamo v Sloveniji, saj 
je tukaj na jugu zelo vroče in 
soparno vse od konca maja do 
septembra, pozimi pa zelo red-
ko vidimo sneg.« 

Tudi pri njih veljajo ukrepi

Nasilnih protestov, ki zadnje 
tedne pretresajo Ameriko, niti 
ne spremlja. »Na žalost je to-
liko negativnih stvari. Tudi 
nasilni protesti me ne skrbi-
jo, samo jezijo. Res pa je tudi, 
da je pri nas televizija večino-
ma prižgana le tedaj, ko ima-
mo slabo vreme in spremljamo 
opozorila za tornade.« Seveda 
sva se z Majo ob najinem kle-
petu dotaknili tudi pri njih ve-
ljavnih ukrepov zaradi epi-
demije covid-19. V veljavi so 
priporočila glede ohranjanja 
medsebojne razdalje, skupin-
ska druženja so prepovedana, 
šole, vrtci in igrišča zaprti, za-
radi česar je tudi Hanna šolo 
zaključila doma: »Šola nam je 
pošiljala tedenske naloge po 
pošti, učitelji so se zelo pot-
rudili in ustvarili zelo veliko 
posnetkov, učenci pa so z uči-
telji klepetali preko videokon-
ferenc. Ko je bilo najhuje, sem 

s hčerkama ostajala doma, na-
kupe pa je opravljal John. Ob 
izbruhu epidemije je v proda-
jalnah prišlo do pomanjkanja 
wc papirja in razkužil, trenu-
tno pa je veliko pomanjkanje 
bazenov, saj je večina javnih 
kopališč zaprtih. Mi smo imeli 
srečo, da nam je bazen uspelo 
naročiti še pravi čas, da lahko 
sedaj vsak dan uživamo v njem 
in se malo ohladimo. V moji so-
seski ni bilo nobene okužbe, v 
našem okrožju z 217.000 ljud-
mi pa imamo trenutno 20 žrtev 
virusa. Zdravstveni sistem nam 
je brez problemov dostopen, 
zobozdravniki in okulisti pa 
so delali le za nujne primere.«

Na koncu najinega klepeta 
Maja še pove, da jo starša, s 
katerima je v dnevnem stiku, 
v Ameriki obiščeta enkrat na 
leto, medtem ko sama z dru-
žino prihaja na obisk na dve 
leti. Ravno to poletje so načr-
tovali mesec in pol počitniko-
vanja v Krškem, a se, kot kaže, 
ne bo izšlo, saj so zaenkrat še 
vsi leti odpovedani: »Tako da 
upamo na naslednje leto. Si-
cer pa je moj mož tako nav-
dušen nad Slovenijo, da bi se z 
veseljem preselil jutri, če bi se 
dalo.« Kdo ve, morda pa se ne-
kega dne uresniči tudi to …
 Bojana Mavsar

Krčanka Maja si je življenje ustvarila v Alabami
BIRMINGHAM – Z objavami zgodb Posavk in Posavcev, ki so si življenje ustvarili v tujini, potrjujemo, da je medkulturno, informacijsko in tehnološko povezan so-
dobni svet res postal globalna vas. Tokrat delček v mozaiku dosedanjih zgodb dopolnjuje Maja Kyle, rojena Karabaš, ki živi v ameriški zvezni državi Alabama.

Maja z družino na sevniškem gradu (foto: osebni arhiv)


