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Na Mostecu bodo odkrili spominsko 
ploščo Jožetu Toporišiču
MOSTEC - V soboto, 19. marca, bo pri Toporišičevih na Mo-
stecu 15 odkritje spominske plošče slovenskemu jezikoslov-
cu akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču. Ob obeležitvi Topo-
rišičevega leta, ki traja do 11. oktobra 2016, se vrstijo številni 
dogodki, ki jih sooblikujejo številne ustanove in društva, med 
drugim tudi Občina Brežice, Slavistično društvo Posavja, Dru-
štvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediš-
čine Maks Pleteršnik Pišece, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, 
Gimnazija Brežice, Posavski muzej Brežice, Knjižnica Brežice 
in ne nazadnje vas Mostec, kjer se je izoblikovala civilna inici-
ativa, ki je dala pobudo za Toporišičevo leto. Slavnostni govor-
nik ob odkritju spominske plošče - spremljevalni program se 
bo pričel ob 10. uri - bo predsednik Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti akademik prof. dr. Tadej Bajd.  R. R.

AKTUALNO
Bo Feniks res vzletel?
Ministrica za obrambo Andreja Katič ter minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek sta na delovnem sestanku z brežiškim 
in krškim županom v JGZ Letalski center Cerklje 
ob Krki obljubila, da bosta ministrstvi naredili 
največ kar lahko, da projekt nacionalnega 
pomena Gospodarsko središče Feniks ne bi 
padel v vodo. Po sestanku so zadovoljni tudi na 
civilnem delu letališča v Cerkljah. 

 Stran 6

Andreja Janc, vodja Podružnične 
OŠ Studenec:

Dokler je šola 
v kraju, ta živi

 str. 4

Melanija Knavs

Bo Sevničanka 
prva dama ZDA?
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SEVNIŠKA TRADICIJA str. 7

Priseglo 90 sodnikov porotnikov

Pred veliko nočjo

Že 55. »mučeniška« salamijada

Nevarne prometne 
točke v Sevnici in Bistrici
Analizirali smo še stanje prometne varnosti in 
kritičnih točk na cestah v občinah Sevnica in 
Bistrica ob Sotli. Za obe občini je sicer značilno, 
da sta odmaknjeni od avtocestnega križa, za 
sevniško pa so značilna številna nivojska cestno-
železniška križanja, ki predstavljajo varnostno 
tveganje. Bistričani opozarjajo predvsem na 
slabo vozišče na regionalki skozi občino.
 Stran 3

ŽENSKE ZGODBE IN KRUH - V marcu, ki ga zaradi dveh ženskam posvečenih praznikov, dneva žena in 
materinskega dne, imenujemo tudi »ženski mesec«, je nežnejšemu spolu posvečenih več prireditev. Eno 
so na prvo marčevsko soboto pripravili v kostanjeviški gostilni Žolnir, kjer je v organizaciji tamkajšnje 
enote Valvasorjeve knjižnice Krško in Društva podeželskih žena Pod Gorjanci potekal večer ženskih 
zgodb, posvečen velikim družinam in kruhu. Na njem so tri ženske predstavile svoje zgodbe o odraščanju 
v velikih družinah (več o tem naslednjič), članice društva pa so pripravile tudi zelo pestro razstavo kruha. 
Slednja je prijetno zadišala in bila tudi prava paša za oči, a so ga kljub temu njihove pridne roke razrezale 
in ponudile udeležencem dogodka še v pokušino.  Foto: Peter Pavlovič
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povedali so - o položaju žensk v družbi

Margareta Marjetič, Brestanica: V boju za 
pravice žensk smo na političnem, ekonom-
skem in socialnem področju zapisali pravice, 
ki pa v življenju niso upoštevane. Pri zaposlo-
vanju je še vedno v ospredju stereotip, da se 
bo ženska preveč posvečala družini. Ženska 
mora za uveljavitev vložiti več truda, da do-

kaže svoje znanje in sposobnosti. Prav z znanjem in vodstve-
nimi sposobnostmi ženske dokazujejo svojo enakovrednost.

Helena Zidarič Kožar, Loka: Ženske smo 
enakopravne z moškimi samo pri prevze-
manju odgovornosti; po mojem prepričanju 
smo celo odgovornejše od moških. To se kaže 
v družini, pri vzgoji otrok, v družbenem in po-
klicnem udejstvovanju ter pri doseganju izo-
brazbe. Nismo pa enakopravne pri prevzema-

nju položajev v politiki in gospodarstvu. Enakopravne bomo, ko 
bo polovica žensk v politiki in na najvišjih mestih v podjetjih.

Irena Rudman, Dolenje Skopice: Menim, da 
je treba na položaj ženske v družbi gledati ce-
lostno. Od ženske se namreč še vedno priča-
kuje, da je najprej dobra žena, mati, gospodi-
nja, hkrati pa tudi dobro izobražena, urejena, 
skratka, uspešna, medtem ko pri večini moš-
kih kot uspeh v glavnem štejejo dosežki na po-

slovnem področju. Za kariero si lahko moški vzamejo bistve-
no več časa, saj za večino opravil v družini poskrbijo ženske.

Na navedeno točko se je na-
vezoval tudi sprejem zakon-
sko predpisanih elaboratov 
in sprejem cene oskrbe s pi-
tno vodo, odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavin-
ske odpadne vode, zbiranje 
komunalnih in bioloških od-
padkov ter njihova obdelava 
in sprejem dopolnjenega Teh-
ničnega pravilnika o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v ob-
čini. Cene se na račun zniža-
nega subvencioniranja s stra-
ni občine z mesecem aprilom 
zvišujejo za slaba 2 % za upo-
rabnike, ki so priključeni na 
kanalizacijsko omrežje, kar 
pomeni, da bodo za te meseč-
ne položnice v povprečju višje 
za okoli evro, medtem ko se za 
uporabnike, ki imajo greznice 
in male čistilne naprave, me-
sečna plačila znižujejo za slab 
evro ali za 1,4 %. Občina Kr-
ško je subvencioniranje plačil 
uporabnikom, priključenim 
na kanalsko omrežje, znižala 
z 88,5 na 72 % potrjene cene, 
kar se bo v proračunu odražalo 
v dobrih 58.000 evrih (€) na-
menskih sredstev za nadaljnja 
vlaganja v javno infrastruk-
turo. Ne glede na rahlo povi-
šanje ali znižanje cen na po-
ložnicah pa so te še vedno več 
kot vzdržne in primerljive ozi-
roma ugodnejše kot v drugih 
občinah, v veliki meri na ra-

V znamenju odpadkov in vode
KRŠKO - 3. marca je krški občinski svet na 13. seji obravnaval in sprejel sklepe k 12 točkam dnevnega reda, 
od tega se jih je cel sklop navezovalo na izvajanje gospodarske javne službe v letošnjem letu, ki jo na podla-
gi koncesije izvaja družba Kostak.

čun tega, ker je občina v pre-
teklosti veliko sredstev vložila 
v ureditev Centra za ravna-
nje z odpadki v Spodnjem Sta-
rem Gradu, saj bi bila v naspro-
tnem primeru mesečna plačila 
uporabnikov neprimerno viš-
ja. Novomeški CeROD, kot je 
povedal direktor sektorja ko-
munale pri družbi Kostak Jože 
Leskovar, je namreč skoraj za 
štirikrat podražil storitve od-
laganja odpadkov v center za 
ravnanje z odpadki v Leskov-
cu pri Novem mestu, za odla-
ganje odpadkov iz 72 kar na 
262 evrov, za njihovo obdela-
vo pa iz 33 na 103 €, kar pome-
ni med 170 in 180 € na tono 
prevzetih odpadkov. Kot je na-
vedeno komentiral župan mag. 
Miran Stanko, bi te cene, pre-
računane na uporabnike, zanje 
predstavljale prevelik strošek, 
zaradi česar se že več občin od-
loča o tem, da bi izstopilo iz no-
vomeškega projekta.

V OBČINI KRŠKO 
NAJVEČ KRŠITELJEV
Letno poročilo izvajanja dela 
Medobčinskega inšpektorata 
- Skupnega prekrškovnega or-
gana petih občinskih uprav iz 
Posavja pa je na seji podal vod-
ja inšpektorata Martin Cerjak. 
Na inšpektoratu je zaposlenih 
skupno pet uradnih oseb. Ob 
Cerjaku, ki je vodja in inšpek-

tor hkrati, opravlja delo in-
špektorja še en uslužbenec, 
ob njiju še višji nadzornik ter 
dva redarja. Za delovanje or-
gana zagotavljajo sredstva ob-
čine ustanoviteljice, pri čemer 
50 % realiziranih sredstev ob-
činam povrne država. Kot je 
med drugim povedal Cerjak, 
so tudi lani osredotočili glav-
nino dela v nadzor mirujoče-
ga prometa in povečali nadzor 
nad nelegalnim odlaganjem 
odpadkov v naravo ter nad la-
stniki štirinožnih prijateljev 
v povezavi s čiščenjem njiho-
vih iztrebkov. Redarja sta bila 
v povprečju prisotna v obči-
ni Bistrica ob Sotli po eno uro 
tedensko, v radeški po dve, v 
občini Sevnica šest ur, brežiški 
po osem in krški po devet ur 
na teden. V letu 2015 so krši-
telji plačali za dobrih 37.900 
€ glob, dobrih 5.000 € imajo 
iz lanskega leta še odprtih iz-
terjav, ob tem pa tudi 25.000 
€ izterjav za plačilo prekr-
škov, storjenih med leti 2010 
in 2014. Največ glob, torej tudi 
kršiteljev, je še vedno na ob-
močju občine Krško, saj je lani 
vanjo iz tega naslova od skup-
no 37.900 € plačanih glob teh 
priteklo kar za 25.770 €, ugo-
tovljene kršitve pa so v pri-
merjavi z letom 2014 najbolj v 
upadu v občini Brežice, kjer so 
v letu 2015 »pokasirali« globe 

v višini okoli 6.300 €, leto pred 
tem pa za dobrih 11.000 €. Če-
tudi je inšpektorat kadrovsko 
podhranjen, saj je območje 
preveliko za delo zgolj dveh re-
darjev, bodo v letošnjem letu, 
tudi izven uradnega časa dela 
inšpektorata, še poostrili nad-
zor na vseh področjih, pri če-
mer bo prioriteta dela usmer-
jena v nadzor in zagotavljanje 
varnosti v prometu na občin-
skih cestah, mirujočega pro-
meta, nadzor nad nezakonitim 
odlaganjem odpadkov v naravi 
in tudi nadzor na ločevanjem 
komunalnih odpadkov s stra-
ni fizičnih oseb tako na zbirnih 
ekoloških otokih kot tudi indi-
vidualnih posodah.

Na seji so svetniki potrdi-
li sklep, da bo občina z okoli 
85.000 evri na letni ravni pod-
prla izvajanje izobraževalnih 
programov Ljudske univerze 
Krško, v zvezi s katero so so-
glašali tudi z razširitvijo regi-
stracije dejavnosti, med dru-
gim pa potrdili tudi sklep, da 
bo občina na podlagi zakon-
ske obveznosti letos sofinan-
cirala politične stranke v višini 
82.740 evrov, pri čemer nave-
dena sredstva ne presegajo 
0,6 % sredstev, ki jih ima obči-
na zagotovljenih po predpisih, 
ki urejajo financiranje občin. 
 Bojana Mavsar

Vodja brežiške izpostave Upra-
ve Republike Slovenije za zaš-
čito in reševanje Zdenka 
Močnik in generalni direktor 
uprave Darko But sta podelila 
priznanja Civilne zaščite (CZ) 
najbolj zaslužnim pripadni-
kom prostovoljnih reševalnih 
enot, služb in sestavov, drugim 
posameznikom, skupinam, ob-
činam ter gospodarskim druž-
bam, zavodom in drugim or-
ganizacijam za zasluge in 
prispevek pri razvoju in kre-
pitvi pripravljenosti, izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči 
ter odpravljanju posledic na-
ravnih in drugih nesreč v pre-
teklem obdobju.

Prejemniki bronastega zna-
ka so postali dr. Jurij Pesjak, 
član štaba CZ Občine Sevni-

56 regijskih priznanj ob dnevu Civilne zaščite
SEVNICA - 3. marca je v sevniški kulturni dvorani potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v skupni organizaciji brežiške izpostave Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje in Občine Sevnica. Na njej so podelili tudi priznanja. 

ca, zadolžen za področje prve 
pomoči; Prostovoljno gasilsko 
društvo Kapele in Matjaž Ku-
har, poveljnik Prostovoljnega 
gasilskega društva Kostanjevi-
ca na Krki. 51 bronastih zna-
kov CZ je bilo podeljenih tudi 
posameznikom in organizaci-
jam za nesebično pomoč ter 
sodelovanje pri reševanju mi-
grantske problematike. Srebr-
ni znak CZ je prejel poveljnik 
CZ Občine Krško Vlado Gra-
hovac. Najvišje priznanje, zla-
ti znak CZ je prejelo Planinsko 
društvo Lisca Sevnica, in si-
cer na državni slovesnosti ob 
dnevu CZ na Brdu pri Kranju 1. 
marca. V imenu vseh dobitni-
kov priznanj je navzoče nago-
vorila predstavnica sevniškega 
planinskega društva Darinka 
Avguštin.

Navzoče na osrednji regijski 
prireditvi ob dnevu CZ pa sta 

nagovorila tudi generalni di-
rektor Uprave Republike Slo-

POSAVJE - Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob tednu 
boja proti raku (7.–11. marec) objavil podatke o odzivnosti 
za sodelovanje v programu SVIT za leto 2015. Podatki so 
zaskrbljujoči, saj je odzivnost nizka. V štirih od šestih po-
savskih občin je odzivnost nižja od slovenskega povprečja 
(60 %). Odgovorni opozarjajo, da je za uspešnost programa 
treba doseči vsaj 70-odstotno odzivnost ciljne populacije.

Najnižjo odzivnost v Posavju ima občina Bistrica ob So-
tli (48,22 %), sledijo ji Kostanjevica na Krki (56,1 %), Krško 
(56,5 %) in Brežice (58,09 %). Višjo odzivnost od slovenske-
ga povprečja beležijo v občinah Sevnica (64,15 %) in Radeče 
(64,35 %), kar je še vedno nižje od odstotka, potrebnega za us-
pešnost programa. Povprečna odzivnost je pri ženskah za okoli 
10 odstotkov višja kot pri moških.

SVIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakovnih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, 
omogoča zgodnje odkritje rakavih bolezni tudi pri ljudeh brez 
očitnih zdravstvenih težav. Kot pravijo na SVIT-u, je rak na de-
belem črevesu in danki drugo najpogostejše rakavo obolenje v 
Sloveniji. Število teh rakov se povečuje, zaradi poznega odkriva-
nja je umrljivost visoka, zdravljenje pa manj uspešno in napor-
no. Na letni ravni za rakom na debelem črevesu in danki zbo-
li okoli 1600 ljudi, polovica jih tudi umre. Program je namenjen 
moškim in ženskam med 50. in 74. letom starosti. V Sloveniji se 
poleg programa SVIT izvajata še programa ZORA – zgodnje od-
krivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ter DORA 
– zgodnje odkrivanje raka dojk. Osnovni namen vseh presejal-
nih programov za raka je zmanjšati umrljivost zaradi te bolezni, 
z zdravljenjem predrakavih sprememb pa tudi incidenco teh ra-
kov (število novih rakov).  A. N.

SVIT opozarja na nizko odzivnost

venije za zaščito in reševanje 
Darko But in župan občine 

Sevnica Srečko Ocvirk. Oba 
sta se zahvalila vsem pred-
stavnikom štabov civilne zaš-
čite, gasilskih zvez in društev, 
Slovenske vojske in Policije 
ter vsem, ki so vpeti v sistem 
zaščite in reševanja kot pro-
stovoljni ali poklicni reševal-
ci. »Intervencije so reševanje 
situacij, rešujejo tisto, kar je 
najpomembnejše - življenja,« 
je med drugim še dejal župan. 
Kratek filmski zapis o aktivno-
stih Civilne zaščite na podro-
čju sevniške občine in širšega 
Posavja v zadnjem obdobju je 
v kamero ujel Bojan Kostevc.

V kulturnem programu so so-
delovale članice vokalne sku-
pine Vilinke in folklorna sku-
pina Spomin DU Sevnica. 
 Smilja Radi

Na letošnji osrednji posavski prireditvi ob dnevu Civilne zaščite sta vodja brežiške izposta-
ve Uprave RS za zaščito in reševanje Zdenka Močnik ter generalni direktor uprave Darko But 
podelila 56 priznanj.

MAGOLNIK - V ponedeljek, 21. marca, bo ob mednarodnem dne-
vu gozda potekala posebna slovesnost na Magolniku, kjer bo ob 
11. uri pri Ajdovem grobu na Jatni potekalo odprtje informacij-
ske table, ob 12.30 pa v Hiši na Magolniku še otvoritev razsta-
ve radeškega slikarja Jožeta Barachinija z motivi iz narave. Ge-
neralna skupščina OZN je pred štirimi leti razglasila 21. marec 
za mednarodni dan gozdov. Cilj omenjenega dne je ozaveščanje 
o pomenu gozdov za naša življenja. Moto letošnjega mednaro-
dnega dneva gozdov je: »Spoštujmo povezanost gozda in vode.« 
 S. R.

Ob mednarodnem dnevu gozda
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na lokalnem nivoju (Pasavček, 
Motorist, tekmovanje Kaj veš 
o prometu, Prvi šolski dnevi, 
Ulice otrokom, Brezhibno vo-
zilo je varno vozilo, Bodi pre-
Viden), katerih cilj je izboljšati 
prometno varnost najšibkejših 
udeležencev v cestnem pro-
metu. 

BISTRICA: 
PROBLEMATIČNA 
REGIONALKA

Po besedah predsednika bi-
striškega SPV Rada Juga je 
prometna varnost na območju 
bistriške občine na zelo dobri, 
celo zavidljivi ravni, saj v zad-
njih letih ne beležijo nobenih 
nesreč s težjimi telesnimi po-

škodbami ali smrtnimi žrtva-
mi, če že kdaj »poči«, so posle-
dice le zvita pločevina in lažje 
telesne poškodbe. »A se tudi to 
lahko čez noč spremeni,« opo-
zarja Jug in kot največjo »črno 
točko« na področju cestnega 

SEVNICA: ŠTEVILNA 
CESTNO-ŽELEZNIŠKA 
KRIŽANJA

Predsednik Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Sevnica Drago 
Kovač, sicer policist na Poli-
cijski postaji Sevnica, pravi, 
da je splošna ocena varnos-
ti na cestah na območju obči-
ne Sevnica ugodna, statistični 
podatki pa kažejo na upad šte-
vila prometnih nesreč in prav 
tako njihovih posledic. T. i. kri-

tičnih točk kljub temu še ved-
no ne manjka, verjetno naj-
bolj »razvpita« je davnega leta 
1937 zgrajen nadvoz čez žele-
zniško progo Zidani Most–Do-
bova v Šmarju, na katerega v 
sevniški občini opozarjajo že 
vsaj deset let. T. i. nadvožnjak 
je po eni strani dotrajan, zato 
je Direkcija RS za ceste njegovo 
nosilnost v začetku leta 2014 
omejila na 30 ton, še bolj pro-
blematično pa je, da je preozek 
in nima ustreznega hodnika za 
pešce, ki ga prav tako upora-
bljajo. »Če se na nadvozu sre-
čata dva kamiona, za pešca ni 
več prostora. Prav lani se je 
zgodilo, da je v takem prime-

ru kamion oplazil pešca, ki je 
k sreči utrpel le lažje telesne 
poškodbe,« pojasnjuje Kovač. 

Občina Sevnica si za ureditev 
nadvoza prizadeva že več let, 
saj predstavlja glavno naveza-
vo mesta Sevnica s širokim za-
ledjem na edini most čez Savo 
v Sevnici in cestno poveza-

vo Celje–Drnovo kot glavnim 
prometnim koridorjem tega 
dela države. Na bližnji lokaci-
ji je bila sicer že več let predvi-
dena gradnja novega nadvoza, 
za kar so bile s strani Direk-
cije RS za ceste izdelane idej-
ne zasnove in bi predstavljalo 
dolgoročno ustrezno rešitev 
stanja, vendar se je direkcija 
zaradi pomanjkanja sredstev, 
pomembnosti objekta ter nje-
govega urgentnega stanja, ki se 
izkazuje tudi v pogostih nesre-
čah, odločila za izvedbo prei-

skav in izdelavo projektne do-
kumentacije za rekonstrukcijo 
obstoječega objekta. Slednja je 
načrtovana v letošnjem letu. 
Predvidena je razširitev nad-
voza z enostranskim hodni-
kom za pešce tako, da bo po re-
konstrukciji objekt s cestnimi 
priključki varnejši za motorni 
in peš-promet, in sicer na na-
čin neomejenega dvosmerne-
ga tovornega prometa s hodni-
kom za pešce.

Ko že govorimo o železnici: 
težava sevniške občine so tudi 
številna nivojska cestno-žele-
zniška križanja (kar 33 jih je, 
od tega deset na glavni žele-

zniški progi Zidani Most–dr-
žavna meja, ostali pa na žele-
zniški progi Sevnica–Trebnje), 
ki so po večini sicer zavarovani 
z zapornicami, a občasno vse-
eno terjajo ponavadi tragične 
nesreče. Poleg tega se pri ne-
katerih v času prometnih ko-
nic nabirajo kolone (zlasti v 
Boštanju), ki povzročajo sla-

bo voljo voznikov ter seveda 
tudi (ne zanemarljivo) izgubo 
časa. Rešitev je seveda ukinja-
nje obstoječih in zavarovanje 
še nezavarovanih prehodov, za 
kar pa lastnik železniške infra-
strukture, to je Republika Slo-
venija, ne planira sredstev v 
državnem proračunu, postop-
ki pa so izjemno dragi in zaple-
teni. »Občina Sevnica aktivno 
opozarja na problematiko ter 
samostojno pripravlja nekate-
re rešitve, vendar gre za uredi-
tve, katerih dokumentacijska 
in investicijska vrednost pre-
sega zmožnosti lokalne skup-
nosti,« so nam pojasnili. Med 
nivojskimi prehodi na glavni 
železniški progi Zidani Most–
državna meja, v povezavi s ka-
terimi že dlje časa tečejo ak-
tivnosti za njihovo ukinitev, so 
nivojski prehod na Blanci, dve 
nivojski križanji na Gobovcah 
in nivojski prehod na Gornjem 
Brezovem. Zelo problematični 
so tudi nezavarovani prehodi 
na regionalni železniški pro-
gi Sevnica–Trebnje, predvsem 
v krajih Pijavice in Zapuže. A 
o tej tematiki podrobneje kdaj 
drugič.

Opozoriti velja tudi na ce-
stni odsek mimo OŠ Ane Gale 
na Cesti na Dobravo v Sev-
nici, kjer je vozišče ozko in 
nima ustrezne infrastruktu-
re za pešce oz. je sploh ni kam 
umestiti, zato je tam nevarno 
tudi za učence omenjene šole 

bodisi na poti v šolo bodisi 
na šolskih sprehodih. V SPV 
so občini predlagali, naj po-
skuša zagotoviti pločnik vsaj 
na spodnji strani ceste, ven-
dar kot pojasnjujejo na obči-
ni, za umestitev in izgradnjo 
pločnika na tem prostorsko 
zahtevnem odseku ne razpo-
lagajo z zadostnim obsegom 
zemljišča, postopki za odkup 
pa zaenkrat niso v teku. Je 
pa v letošnjem letu načrtova-
na izgradnja pločnika od Spa-
ra do sevniškega pokopališča, 
kar s pločnikom delno opremi 
to območje. Sicer pa v okoli-
ci osnovnih šol v občini ni te-
žav z ustreznim prostorom oz. 

parkiranjem pri prihajanju in 
odhajanju šolarjev.

Kovač opozarja tudi na pro-
blematiko drsnosti na neka-
terih cestnih odsekih, zlasti v 
zimskem času. Eden takšnih je 
odsek lokalne ceste od odcepa 
z regionalne ceste proti Lon-
čarjevemu Dolu, kjer v SPV 
predlagajo namestitev usmer-
jevalnih tabel, ki bi opozarjale 
na nevaren ovinek. Druga tovr-
stna točka je nov most čez po-
tok Blanščica na lokalni cesti 
Blanca–Poklek, ki je v ovinku, 
bolj kot sam most pa so po Ko-
vačevih besedah problem vo-
zniki, ki slabo poznajo cesto. 
Problematična pa je še lokal-
na cesta Hinjce–Križišče, ki po-
teka ob potoku, lokalna cesta 
v dolini Grahovice. Na njej se 
je v preteklosti zgodilo že pre-
cej prometnih nesreč, zato so 
v SPV predlagali dodatno, bolj 
vpadljivo prometno signali-
zacijo, ki je že naročena. Kot 
»najslabšo cesto v občini Sev-
nica« pa Kovač izpostavlja od-
sek OŠ Šentjanž–Glino na ces-
ti Tržišče–Šentjanž–Hotemež, 
ki je v zelo slabem stanju, bolj 
podobna makadamu kot pravi 
cesti, na kar so seveda opozo-
rili DRSI, a pravega odgovora 
še niso prejeli.

Tudi v sevniški občini je ak-
tualno vprašanje kolesarskih 
stez, ki so v občinskem sre-
dišču sicer urejene, seveda pa 

si zaradi velikega števila ko-
lesarjev na cestah želijo, da 
bi čimprej uredili načrtovano 
kolesarsko povezavo ob Savi 
do Brestanice in nazaj, saj so 
ceste zaradi vedno gostejšega 
prometa za kolesarje (pre)ne-
varne. 

Tako kot v ostalih občinah 
tudi sevniški Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prome-
tu skrbi za izvajanje in koordi-
nacijo izvajanja programov 
za varnost cestnega prometa, 
predvsem akcije in programe, 
namenjene prometni vzgoji ot-
rok in mladostnikov. Sem spa-
dajo razne preventivne akcije 

prometa na območju občine 
izpostavlja stanje vozišča na 
regionalni cesti iz smeri Golo-
binjeka v smeri Bizeljskega oz. 
povezavi med Celjem in Breži-
cami, ki v dolžini približno 8 
km seka občino od meje z ob-
čino Podčetrtek na severu do 
meje s KS Bizeljsko na jugu. »Ta 
cesta je v katastrofalnem sta-
nju, kar je zlasti posledica to-
vornega prometa, ki ga je bilo 
pred leti na njej veliko, danes 
pa ga je zaradi gospodarske 
krize precej manj,« ocenjuje 
Jug. Kot dodaja, je cesta nevar-
na tudi oz. zlasti za kolesarje, 
ki se ji zato izogibajo, in druga 
enosledna vozila, ki jih bo spo-
mladansko vreme kmalu spet 
zvabilo na plano. Občinski sve-

tniki so pred časom že sproži-
li pobudo za obnovo omenje-
nega odseka, vendar, pravi Jug, 
odziva s strani države ni oz. je 
zadeva odložena v (nedoločlji-
vo) prihodnost.
 Peter Pavlovič

Sevničane skrbijo železniški 
prehodi, Bistričane regionalka
POSAVJE - Z analizo prometne varnosti in nevarnih točk v občinah Sevnica in Bistrica ob Sotli zaključujemo 
serijo člankov na to temo v Posavju. Medtem ko v prvi največjo težavo predstavljajo številni nivojski cestni 
prehodi preko obeh železniških prog, ki sekata občino, pa tudi dotrajan nadvoz Šmarje, v drugi opozarjajo 
zlasti na slabo cestišče na osrednji prometnici oz. regionalni cesti skozi občino.

Ko se na nadvozu srečata dve vozili (kaj šele kamiona), ni 
prostora za pešce (foto: S. R.).

Pri železniškem prehodu »Na obali« v Boštanju v času prome-
tnih konic nastajajo kolone vozil (foto: S. R.).

Ozek in za pešce neprimeren cestni odsek mimo OŠ Ane Gale 
v Sevnici (foto: S. R.)

»S terena« so nas kot na problematično točko opozorili še na 
ozek cestni odsek na Bregu oz. nepregleden ovinek pri tam-
kajšnji kapelici (foto: S. R.).

Največjo nevarnost predstavlja slabo vozišče na regionalni 
cesti, ki seka občino (foto: R. R.).

Za naslednjo številko, ki bo izšla v četrtek, 
31. marca, ponovno pripravljamo tematske 

strani z naslovom Podjetno Posavje.

Na njih bomo objavili pogovor z direktorjem družbe Kovis 
Alenom Šinkom, ki je pred kratkim prejel ugledno nagra-
do GZS, ter se lotili pereče teme absentizma, t.j. odsotnosti 
z delovnega mesta. Tudi tokrat ne bodo manjkale med 
bralci že dobro sprejete predstavitve nekaterih gospodar-
skih družb in podjetnikov iz Posavja. Ker pa vsebina strani 
še ni dorečena, vabimo k sodelovanju s prispevki in 
oglasnimi sporočili.  
Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.
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OTROK PREPEŠAČIL VEČ KOT 10 KM - 13. 3. nekaj po 16. uri 
so prestrašeni starši obvestili brežiške policiste, da že več ur 
pogrešajo 10-letnega otroka. Policisti so takoj pričeli izvajati 
aktivnosti za njegovo izsleditev, pri čemer so se jim pridruži-
li tudi krški policisti in brežiška enota za iskanje pogrešanih 
oseb s psi, v pomoč pa je z območja Kranja priletel tudi poli-
cijski helikopter. Očitno pa je iskanje potekalo na premajh-
nem teritoriju, saj je otroka, ki jo je peš maširal ob cesti Krška 
vas–Malence, okoli 19. ure naključno opazil policist na poti v 
službo. Ker je otrok pešačil sam, je ustavil vozilo in v pogovo-
ru ugotovil, da je otrok, ki se je sam odpravil od doma, na ne-
navadnem popotovanju prehodil že več kot 10 kilometrov. Ob-
vestil je kolege, ti pa starše, ki so otroka z olajšanjem prevzeli.

NESREČI NA TIRIH - 3. 3. je v poznih večernih urah 23-letni 
voznik v Pijavicah zapeljal čez nezavarovan prehod ceste čez 
železniško progo in trčil v vlak. Na srečo se mladenič v nesreči 
ni poškodoval, na vlaku pa sta se v času nesreče poleg stroje-
vodje in kontrolorke nahajala še dva potnika, ki tudi nista utr-
pela poškodb. Tri dni kasneje, prav tako v večernih urah, pa je 
potniški vlak na Glavnem trgu v Sevnici do smrti povozil mo-
škega, po neuradnih podatkih 55-letnega domačina.

»NAJDIŠČE« TOPOVSKIH GRANAT - 4. 3. so na območju Dole-
njih Skopic pri zemeljskih delih ob izgradnji HE Brežice ponov-
no naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva iz 2. sv. vojne, in 
sicer topovsko granato italijanske izdelave, kalibra 75 mm. Bli-
zu navedene najdbe so 9. 3. odkrili še dve topovski granati kali-
bra 75 mm in topovsko granato kalibra 47 mm.

TATVINA GOTOVINE IN NAKITA - Med 5. in 7. 3. je v Dobravi 
pri Kostanjevici na Krki neznani storilec vlomil v stanovanj-
sko hišo ter iz nje ukradel gotovino in zlat nakit v vrednosti 
več kot 4000 evrov. Sevniški policisti pa so oglobili 24-letne-
ga državljana Romunije, ki je 7. 3. na območju Sevnice brez 
ustreznih dovoljenj občanom ponujal v odkup motorne žage. 

NOČNI POŽAR V ROVIŠČU - V noči iz 3. na 4. 3. je v naselju 
Rovišče pri Studencu zagorel hlev, ognjeni zublji pa so uničili 
seno, žito, dva traktorja, nakladalko, kosilnico, ostali kmetijski 
inventar in objekt v izmeri okoli 8 x 5 metrov. Živino so uspe-
li pred ognjem, katerega so ukrotili gasilci PGD Studenec, Bo-
štanj in Sevnica, rešiti.  Zbrala: B. M.

Marjeta Gasior, Župeča vas: Voda je osnov-
na dobrina, zato sem proti privatizaciji vod-
nih virov, saj bi bila voda nedosegljiva za tiste z 
majhnim dohodkom. Absolutno se strinjam, da 
se pravica do vode vpiše v ustavo, saj je to pra-
vica vsakega človeka. Če se bo tako neracional-
no ravnalo z vodo in glede na vse vremenske 

spremembe, se bojim, da zalog vode v prihodnosti ne bo dovolj.

Anica Mižigoj, Brežice: Vsak človek na svetu bi 
moral imeti na razpolago vodo, kajti voda je vir 
življenja in je za preživetje nujno potrebna. Pot-
rebno bi bilo osveščati ljudi, da ne bi onesnaže-
vali narave, kajti s tem se vnašajo v pitno vodo 
razni strupi. Voda pri nas mora biti javna dob-
rina, sistem naj ostane tak, kot je, saj zdaj ustre-

zne službe dobro skrbijo, da pijemo kvalitetno vodo.

Sandi Kosmač, Sevnica: Noben zakon, nobena 
ustava nas ne more obvarovati. Tujci so že do-
segli svoje, saj lahko slovensko vodo uporablja-
jo in prodajajo. Takšen primer sta dve največji 
slovenski pivovarni, ki imata pravico do vodnih 
vrtin. Če imamo nekaj zapisano, to še ne pome-
ni, da se bo tudi uresničilo. Tudi v Butalah so 

rekli, da je Turkom najstrožje prepovedan vstop. 

Milan Ajster, Krško: Glede na dogajanje pri nas 
bo vodo vsekakor treba tako ali drugače zaščiti-
ti. Če jo dobijo v roke velike korporacije, se nam 
zagotovo ne piše dobro. Ko je bil na obisku v Slo-
veniji nek šejk iz Savdske Arabije, je dejal: 'Pri 
nas imamo le en dragocen naravni vir - nafto, 
vi imate kar dva, les in vodo, a ju ne znate trži-

ti.' Očitno ju tudi ceniti ne znamo dovolj.

Neomejen dostop do pitne vode se nam pogosto zdi nekaj 
samoumevnega, vendar čedalje bolj spoznavamo, da ni 
tako. Civilna iniciativa je zbrala celo 51.000 podpisov pod-
pore za vpis pravice do vode v ustavo. Menite, da je ta pra-
vica res ogrožena in da jo je treba na tak način zaščititi?

anketa

Pitna voda v ustavo?

Od kod in kdaj ste prišli na 
Studenec?
Po rodu sem Korošica, odraš-
čala sem v Slovenj Gradcu. 
Po zaključenem študiju sem 
najprej eno lepo poučevala na 
eni izmed ljubljanskih osnov-
nih šol, potem sem se odlo-
čila, da grem na vas, na Stu-
denec, kjer je bilo razpisano 
prosto delovno mesto učite-
ljice razrednega pouka in so 
nudili tudi stanovanje. A prvo 
leto sem bila na centralni šoli 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, nas-
lednje leto pa sem bila pre-
meščena na podružnično šolo 
na Studencu, kjer sem biva-
la že od samega začetka in tu 
sem še danes. Spomini na moj 
prvi prihod v to vas so še zelo 
živi. V Sevnico sem se na delo 
vozila s šolskim avtobusom, 
na Studenec je namreč takrat 
vsak dan redno vozil samo en 
avtobus, ob petih. Preseneti-
lo me je tudi, potem pa sem se 
navadila, da je trgovina odpr-
ta samo do 14. ure. Svež kruh 
si dobil le, če si ga pred tem na-
ročil. Najprej me je to motilo, a 
človek se navadi. V prvih treh 
letih mojega službovanja je ob 
sušnih obdobjih primanjkova-
lo vode, z ureditvijo novega vo-
dovodnega zajetja pa tega pro-
blema ni bilo več. Tukaj mi je 
všeč, ker je ohranjenega še ve-
liko naravnega okolja in je bli-
zu gozd. Na Koroškem je gozd 
ves čas odet v zeleno barvo, 
medtem ko se tukaj njegove 
barve spreminjajo in to je po-
seben čudež narave. Sploh je-
sen je čudovita!

Z imenom kraja je povezana 
tudi anekdota.
Tod okoli je veliko majhnih 
studenčkov in starejši vaščani 
so govorili, da kjer koli zapičiš 
vrbovo vejo v zemljo, bo le-ta 
ozelenela. 

Koliko let že poučujete, kaj 
vam pomeni učiteljski pok-
lic?
Poučujem že 34 let in lah-
ko rečem, da učiteljski pok-
lic ni samo poklic, ampak je 
poslanstvo. Rada imam otro-
ke in rada delam z njimi. Pose-
ben občutek je, ko vsako jutro 
vstopim v razred in se zazrem 
v radovedne otroške oči. Mi-
sel na šolo me ves čas sprem-
lja. Tudi ko sem doma, razmi-
šljam, kako bi svojim šolarjem 
popestrila učno uro ali ko me 
pot vodi naokoli po svetu in 
vidim kaj posebnega, pomis-
lim: 'To bi pa lahko porabila v 
razredu. U, to bomo pa delali. 
To moram povedati učencem!' 
Poučevanje je izziv, s katerim 
še vedno vzbudim zanimanje 
in presenečenje.
 
Koliko je razredov in koliko 
učencev na POŠ Studenec? 
Kako poteka pouk v kombi-
niranem oddelku?
Podružnično šolo na Studencu 
obiskuje 27 učencev, ki so raz-

deljeni v dva kombinirana od-
delka. Poleg pouka imajo učen-
ci tudi možnost obiskovanja 
različnih krožkov, ki jih vodi-
mo zaposleni na šoli, lahko so 
v jutranjem varstvu, v podalj-
šanem bivanju, učitelji nudi-
mo dodatno učno pomoč, če je 
potrebno. Skratka, smo ena ve-
lika družina, v kateri hitro opa-
zimo, kdaj je kdo žalosten in se 

potem o tem tudi pogovorimo.
Kombiniran pouk od otroka 
zahteva več samostojnosti in 
strpnosti. Učenci se morajo že 
zelo zgodaj navajati na samos-
tojno delo in iskanje informa-
cij, dogovarjanje v dvojici ali v 
skupini. Kljub kombinirani ob-
liki poučevanja ima učitelj čas, 
da se posveti posamezniku, saj 
so skupine praviloma manjše. 
Učenci se vsestransko razvi-
jajo v njim prijaznejšem so-
cialnem okolju, ki jim ga lah-
ko nudi le domačnost manjše 
šole. Cilje in standarde imamo 
iste kot na vseh šolah. Lahko še 
rečem, da učitelj, ki uči v kom-
biniranem oddelku, ni le uči-
telj v klasičnem smislu, tem-
več v veliki meri organizator, 
ki vodi in usmerja k čim samo-
stojnejšemu delu. Učitelj mora 
biti za delo v takšnem oddelku 
temeljito pripravljen, kar vza-
me veliko časa, in mora znati 
racionalno porabiti čas, ko je 
v razredu.

V čem so prednosti in sla-
bosti podružnične šole?
Vse podružnične šole so 
majhne in odmaknjene od 
mestnih središč, tako da ima-
mo veliko več možnosti, da z 
učenci obravnavamo učne vse-
bine v gozdu in na travnikih, 
ob vodah in v sozvočju z nara-
vo, ki je ’živa učilnica’. Na šol-
skih in krajevnih prireditvah 
pogosto nastopajo vsi otro-
ci, od prvega do petega razre-

da. Majhno število otrok nam 
pomaga, da vse otroke pozna-
mo od ’glave do pete’, da pre-
poznamo in spodbujamo nji-
hove potenciale. Pri nas ne 
poznamo besed, da tega ne 
zmoremo, ker smo majhni. Di-
sciplinskih težav skorajda ni-
mamo. Naše učilnice so mo-
derno opremljene, učitelji smo 
ustrezno izobraženi.

Slabosti skoraj ne vidim. Opre-
mljenost z učnimi pripomočki 
je enaka kot na centralni šoli, 
vsaj pri nas. Vem, da povsod ni 
tako. Pri nas je slabost morda 
ta, da sedaj, ko smo prostore 
odstopili vrtcu, izvajamo ure 
športa v gasilskem domu in 
moramo teh nekaj sto metrov 
peš, kar je pač problem samo v 
dežju in snegu. Morda ne mo-
remo izpeljati kakšne doda-
tne dejavnosti, ker je premalo 
otrok in se finančno ponudni-
kom ne izplača. Tako letos na 
primer nimamo plesnih vaj.

Kako je s prestopom otrok 
v matično šolo, kjer je več-
je število otrok in oddelkov?
Včasih opazimo strah pred 
vstopom v novo, neznano oko-
lje, a ta hitro izzveni. Sodeluje-
mo v dejavnostih na centralni 
šoli, kjer smo večkrat na leto. 
Skupaj z učenci centralne šole 
izvajamo določene dneve de-
javnosti, skupaj z njimi odha-
jamo v CŠOD ali šolo v naravi. 
Učenci se tudi zato dokaj hitro 
vključijo v novo okolje in pri-
dobijo nove prijatelje, vendar 
nam včasih kdo še vedno rad 
pove, da pogreša domačnost, 
ki je mogoča le na majhni šoli, 
kjer se vsi med seboj poznamo. 
 
Kaj menite o očitku, da so 
podružnične šole predrage, 
ekonomsko neupravičene?
To je dvorezen meč in ozko gle-
danje. Podružnične šole so po-

memben del družbe, vaškega 
okolja. Dokler je šola v kraju in 
v njej otroci, kraj živi. Ko šolo 
zaprejo, začne kraj umirati, saj 
podružnične šole med drugim 
vplivajo tudi na kulturno in os-
talo življenje na vasi. Z obisko-
vanjem podružničnih šol da-
jemo našim najmlajšim tudi 
bogato popotnico za življenje 
ter prispevamo k ohranjanju 
podeželja, saj z njo razvijajo 
svojo identiteto in identiteto 
kraja. Podeželje je mrtev ka-
pital, ki čaka, da ga mladi od-
krijejo in poiščejo tržne niše 
ter najdejo zaposlitev, svoj kos 
kruha. Tu mislim predvsem 
na različne panoge kmetijstva 
v vseh eko variantah, ki jim po-
deželje nudi možnost. Če bodo 
našli delo na vasi, bodo rabili 
vrtec, šolo, s tem pridobi cela 
skupnost. In država bi morala 
to podpirati.

Kakšna je vloga lokalne 
skupnosti pri ohranjanju 
podružničnih šol?
Zelo pomembna. Lokalna 
skupnost je tista, ki je ali pa 
ni naklonjena obstoju podruž-
ničnih šol, kar se med drugim 
kaže tudi v urejenosti in stan-
dardu življenja v stavbah. Naša 
šola je denimo v lanskem letu 
doživela energetsko obnovo in 
dobila novo zunanjo podobo 
ter urejeno okolico. Pri ohra-
njanju podružničnih šol so po-
memben dejavnik tudi starši, 
ki se odločijo, kam bodo otro-
ka vpisali. Opažam, da veči-
na naših staršev ceni delo na 
naši podružnični šoli, na ka-
teri dobijo učenci enakovred-
no znanje kot v mestnih šolah. 
Pa vendar sem vsako leto kar 
malo žalostna, ko opazim, da 
kdo ne vpiše otroka v naš šol-
ski okoliš. Žalostna predvsem 
zaradi vzroka, ki ga navedejo – 
druga šola jim je bolj ’ob poti’ 
v njihovo službo. Zaradi njiho-
ve lažje organiziranosti poza-
bijo na lastnega otroka, ki ga 
iztrgajo iz okolja in tako njihov 
otrok sploh ne pozna otroka iz 
sosednje hiše, ne ve, kako se 
imenuje hrib nad vasjo, potok 
v dolini. Predvsem pa si ta ot-
rok ne more že v zgodnji dobi 
oblikovati socialnega okolja, ki 
je tako pomembno v obdobju 
najstništva. In vezi, ki se stkejo 
v teh naših šolskih klopeh, dr-
žijo tudi kasneje, ko jih življe-
nje odnese v svet. 

Vaša podružnična šola je no-
silka mnogih aktivnosti, od 
prireditev do dobrodelnih 
akcij, katere bi posebej iz-
postavili?
Teh projektov je vsako leto 
veliko. Sodelujemo na skoraj 
vseh krajevnih proslavah, že 
nekaj let zapovrstjo smo obi-
skali sevniški dom upokojen-
cev, kjer zapojemo ter recitira-
mo tamkajšnjim stanovalkam 
in stanovalcem, sodelujemo s 
krajevno organizacijo društva 
izgnancev, Rdečega križa, dru-

Andreja Janc

Andreja Janc, vodja Podružnične OŠ Studenec:

Dokler je šola v kraju, ta živi
STUDENEC - V kraj, ki je dobil ime po več izvirih pitne vode, je pred dobrimi tremi desetletji kot mlada uči-
teljica razrednega pouka prišla Andreja Janc. Kmalu se je aktivno vključila v kulturno in ostalo dogajanje 
na vasi. V letošnjem letu je prejela srebrno Prešernovo plaketo Zveze kulturnih društev Sevnica. 
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štvom vinogradnikov, gasil-
ci, aktivom žena. V kulturni 
dvorani domačega gasilskega 
društva že vrsto let pripravlja-
mo prireditev Pozdrav pomla-
di, vsako leto imamo pustno 
rajanje, trenutno zbiramo za-
maške za 4-letnega Mateja in 
letos bomo že 21. leto zapored 
v okviru šole organizirali nate-
čaj za najlepši pirh.

V okviru šole deluje tudi 
otroška gledališka skupina 
Studenček, ki je reden gost 
na srečanjih otroških gleda-
liških skupin.
Otroška skupina Studenček 
deluje že dolgo časa. Z njo obi-
čajno naredimo dve predsta-
vi v šolskem letu. Z njima se 
predstavimo staršem, dedkom 
in babicam, nastopamo tudi na 
območnem srečanju otroških 
gledaliških skupin občine Sev-
nica. Osnovni namen delova-
nja skupine je, da znajo otroci 
javno nastopati, jasno in raz-
ločno govoriti, da jih ni strah 
nastopa pred večjim številom 
ljudi. S tem krepimo tudi nji-
hovo samozavest. 

Pred temi leti ste dobili od-
delek vrtca, kaj to pomeni za 
šolo, kraj?

To je velika pridobitev za šolo 
in za kraj. Trenutno imamo 
samo en oddelek vrtca, ven-
dar se kaže potreba po dveh, 
a žal nam trenutna prostorska 
razporejenost učilnic tega ne 
omogoča. Prizadevamo si za 
prizidek in upamo, da bomo 
uspeli in seveda tako dobili 
našo učilnico za šport nazaj. 
Vsekakor pa je to razveseljiv 
podatek, saj to pomeni, da se 
ni bati za življenje na vasi, ki 
je v marsičem bogatejše od živ-
ljenja v mestu. 

Ste predsednica Kulturne-
ga društva Studenec in vod-
ja gledališke skupine, koliko 
časa že? Kdo so igralci, igral-
ke? Kako je z vajami, pogoji 
zanje, z nastopi ...?
Gledališka skupina, ki deluje 
v okviru Kulturnega društva 
Studenec, je aktivna že 18 let. 
V lanskem letu smo imeli že 
osmo premiero, z našo najno-
vejšo gledališko predstavo ’To 
imamo v družini’ smo gosto-
vali tudi izven občinskih meja 
in povsod doživeli dober od-
ziv. Igralke in igralci so v glav-
nem domačinke in domačini s 
Studenca in okolice, ki si poleg 
službe in dela na kmetiji radi 
vzamejo čas za vaje. Le-te po-

tekajo v kulturni dvorani ga-
silskega doma Studenec, naj-
pogosteje enkrat na teden, a 
pred premiero tudi večkrat, 
saj je treba ponoviti tekst, do-
delati mimiko in kretnje ter go-
vor. Sami izdelujemo sceno in 
kostume. Veseli me, ker so se 
nam v zadnji igri pridružili tudi 
mlajši, ki s svojevrstnim hu-
morjem popestrijo naše urice.

Ob letošnjem kulturnem 
prazniku ste prejeli srebr-
no Prešernovo plaketo Zve-
ze kulturnih društev Sevni-
ca, kaj vam to pomeni?
To je priznanje za moje večlet-
no delo v društvu, kamor sem 
bila povabljena kmalu po svo-
jem prihodu na Studenec. Spo-
minjam se, da me je kar kmalu 
po prihodu v vas obiskala sku-
pinica srednješolcev. Vprašali 
so me, če bi jim bila priprav-
ljena pomagati pri gledališki 
predstavi za dan žena. Njihovi 
prošnji sem z veseljem ugodila 
in zaigrali smo ’Hiša tete Bar-
bare’. Pred 18 leti pa so prišli k 
meni nekateri člani gledališke 
skupine, ki je delovala pred, se-
daj lahko rečem, 40 leti in me 
prosila, če bi lahko pomaga-
la pri ponovni postavitvi igre 
’Trije tički’, ki so jo nazadnje ig-

rali. Veseli me, da je kar nekaj 
igralcev iz te zasedbe še danes 
v gledališki skupini, nekaj pa je 
novih. Veseli me, da je bilo delo 
naše gledališke skupine opaže-
no in da ga je lokalna skupnost 
nagradila s priznanjem.

Kdaj pride na vrsto vloga 
žene, matere?
Vloga žene in matere se ves čas 
prepleta s poklicem, o katerem 
sem rekla, da je več kot to. Na 
Studencu, kjer sem našla svoj 
drugi dom in kjer mi je lepo 
zaradi narave in dobrih ljudi, 
je odraščal moj mož. Imava tri 
otroke, sina in dve hčerki. Se-
daj so že odrasli in hitijo vsak 
svojemu življenju naproti. Nič 
jim ne manjka, ker so živeli na 
vasi. O šolskih dneh na podru-
žnični šoli, na kateri sem svoji 
hčerki tudi učila, imajo seveda 
svojo sliko, saj so me kot uči-
teljico dnevno srečevali. Zame 
osebno je bila to zanimiva iz-
kušnja. Danes smo vsi vpeti v 
različne dejavnosti, a del sku-
pnega časa preživimo ob delu 
v vinogradu, kjer se tudi pogo-
varjamo o vsakdanjih odnosih, 
o pogledu na življenje, o spre-
membah, ki jih prinaša čas, ter 
o naših načrtih. 
 Smilja Radi 

Kot je zbranim laičnim članom 
sodišča ali sodnikom porotni-
kom, ki so mandat uradno za-
čeli upravljati z 10. marcem, ob 
tej priložnosti obrazložil zača-
sni predsednik Okrožnega so-
dišča v Krškem Gojmir Pešec, 
sodniki porotniki že pred uve-
ljavitvijo nove zakonodaje s 
tega področja niso več sode-
lovali v obravnavi pravdnih in 
gospodarskih sporov, temveč 
je bilo porotno sojenje obve-
zno samo še v kazenskih po-
stopkih, od konec leta 2011 
pa je vloga porotnega sojenja 
zmanjšana tudi zaradi spreme-
njenega zakona o kazenskem 
postopku, po katerem se lah-
ko v civilnih obravnavah stran-
ke v postopku same odločijo, 
ali želijo sojenje pred sodni-
kom ali senatom. Zato nekate-
ri novo imenovani porotniki v 
mandatu sploh ne bodo prišli 
na vrsto, da bi to funkcijo tudi 
dejansko opravljali, po njego-
vem mnenju pa v prid porotne-
mu sojenju govorita vsaj dva 
razloga: da sodniki porotniki 
s svojim širokim znanjem, po-
znavanjem življenjskih situacij 
in različnimi pogledi pomaga-
jo sodniku pri sprejemanju 
pravičnih odločitev in pravič-
ne sankcije v primeru obsodil-
ne sodbe ter da se skozi sodne 
postopke seznanijo z delom in 
problematiko sojenja, kar jim 
omogoči, da znajo tudi bolje 
oceniti in ceniti delo sodnikov. 
»Prepričan sem, da boste ugo-
tovili, da se sodniki na našem 
sodišču trudimo svoje delo op-
ravljati najbolje in da je marsi-
katera kritika neupravičena,« 
je dejal Pešec, ki je ob tem po-
vedal, da so bili nekaj let na-

Priseglo 90 sodnikov porotnikov
KRŠKO - 9. marca je za obdobje petih let svečano zapriseglo 90 novo imenovanih sodnic porotnic in sod-
nikov porotnikov Okrožnega sodišča v Krškem. Zaradi zmanjšanja vloge porotnega sojenja kot posledice 
spremenjene zakonodaje je sodnikov porotnikov kar 60 manj kot v preteklih mandatih.

zaj sodni zaostanki resda še 
obsežni, vendar se je v zadnjih 
dveh letih njihovo število pre-
polovilo, prav tako pa tudi pri-
čakovan čas rešitve sodnih za-
dev. Tako je ta prej na krškem 
sodišču za rešitve kazenskih 
zadev znašal več kot dve leti, 
v lanskem letu pa le še dobro 
leto. Rezultati dela v minulem 
letu so bili zelo dobri, kar po-
trjuje tudi nizko število razve-
ljavljenih sodnih odločb, saj so 
imeli od prek tisoč rešenih za-
dev v pritožbenih postopkih 
razveljavljenih le 75 sodb, kar 
je manj kot 10 odstotkov in to  
velja tudi za okrajna sodišča, ki 
delujejo v okviru okrožja. Ob 
koncu je še izpostavil, da sodi-
šča niso tista institucija, ki bi 
lahko odpravila vse nakopiče-
ne družbene probleme: »Po-
večanje revščine in družbene 
neenakosti, brezposelnost, ste-
čaji podjetij so razlogi, ki vpli-
vajo na obseg kaznivih dejanj, 
porušene in zaostrene odnose 

v družinah, spore med ljudmi 
in tudi gospodarskimi družba-
mi. Z vsem tem se sodišča sre-
čujemo na koncu, za odpravo 
vzrokov ter družbenih proble-
mov pa so odgovorni prav tis-
ti, ki nas tako radi napadajo.«

Zbrane porotnike je nagovo-
ril tudi Anton Panjan, ki je 
kot predsednik Višjega sodi-
šča v Ljubljani potrdil njihovo 
imenovanje, pri čemer jim je 
predstavil po svetu uveljavlje-
na porotniški (anglosaški sis-
tem) in prisedniški (kontinen-
talni) sistem sojenja,  pri nas 
pa je uveljavljen slednji. Po-
meni, da porotniki »prisede-
jo« k poklicnemu sodniku in 
z njim soodločajo o dejanskih 
in pravnih vprašanjih prime-
ra, medtem ko porotniški sis-
tem (delovanje katerega nam 
je poznano predvsem iz ame-
riških filmov) temelji na sa-
mostojni presoji porote o de-
janskih in pravnih vprašanjih 

primera, poklicni sodnik pa 
na podlagi odločitve porote 
izreče obsodilno ali oprostil-
no sodbo. Občane za sodni-
ke porotnike predlagajo orga-
ni občin, za območje katerih je 
s pristojnostmi zadolženo so-
dišče, zato so porotniki z ob-
močja vseh posavskih občin, 
lahko pa so predlagatelji tudi 
društva in združenja, ne pa 
politične stranke. Imenova-
ni so na podlagi več kriterijev, 
in sicer, da so slovenski drža-
vljani z aktivnim znanjem slo-
venskega jezika, stari 30 in več 
let, zdravstveno in osebnostno 
primerni ter niso bili pravno-
močno obsojeni za kaznivo de-
janje. Njihova funkcija je lah-
ko ponovljiva v več mandatih 
in častna, zato sta v imenu po-
rotnic in porotnikov svečano, 
da bodo spoštovali pravni red 
in presojali po lastni presoji, 
zaprisegla Milena Jesenko v 
imenu sodnic porotnic in Sreč-
ko Smodič v imenu sodnikov 
porotnikov.

Po odhodu Maje Baškovič, 
predsednice Okrožnega sodi-
šča v Krškem, ki je bila z le-
tošnjim letom imenovana za 
sodnico na oddelku za kazen-
sko sodstvo na Višjem sodišču 
v Ljubljani, sodišče kot pod-
predsednik oziroma začasni 
predsednik vodi okrožni sod-
nik Gojmir Pešec, pripad zadev 
s področja družinskega oddel-
ka, gospodarskopravdne, ste-
čajne in kazenske pisarne pa 
je trenutno v reševanju skup-
no šestih okrožnih sodnic in 
sodnikov.  

 Bojana Mavsar

Ob prevzemu funkcije so porotniki in porotnice podpisali sve-
čano zaprisego, v njihovem imenu pa sta ju javno podala Sreč-
ko Smodič in Milena Jesenko (spredaj z desne).

KRŠKO - V drugi polovici februarja se je območje na Vidmu med 
hotelom City, Cesto 4. julija in Cankarjevo ulico spremenilo v 
gradbišče, saj je investitor, podjetje SL - inženiring Boršt, s poru-
šitvijo starejših stanovanjskih objektov v tem predelu oz. t. i. vi-
demskem Kareju C začel s pripravljalnimi zemeljskimi deli za na-
črtovano izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Slednji bo 
po načrtu trinadstropen. Kletne površine bodo zavzemali parkir-
ni prostori, pritličje bo namenjeno poslovni dejavnosti trgovske 
družbe Spar Slovenija, tri etaže pa bodo namenjene stanovanj-
skemu delu. Sočasno z objektom je po načrtu predvidena tudi 
ureditev pripadajoče infrastrukture, ki vključuje ureditev dovo-
zov, parkirišč, dostopa za pešce in koridorja za kolesarje, pred-
videna pa so tudi dodatna parkirišča za okoliške stanovalce in 
drevored. Po izgradnji prvega poslovno stanovanjskega objekta, 
ki naj bi bil dokončan še v tem letu, je v neposredni bližini (v za-
enkrat še nedefiniranem obdobju) načrtovana izgradnje še ene-
ga poslovnega objekta. B. M., foto: Miha Pešič

Na Vidmu novo gradbišče

Pogled na gradbišče poslovno-stanovanjskega objekta

KRŠKO - 29. februarja se je pri Kmetijski svetovalni službi KGZS 
pričel vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike za 
leto 2016, ki bo trajal do 6. maja. Glede na pričakovano veliko 
število prijaviteljev bo na UE Krško urejanje podatkov v Registru 
kmetijskih gospodarstev, vključno z GERK-i, potekalo po sistemu 
naročanja, zato nosilce kmetijskih gospodarstev pozivajo, da se 
glede na datum, ki jim ga je določila Kmetijska svetovalna služba, 
predhodno dogovorijo z uslužbenci UE Krško za termin. 

Urejajo po sistemu naročanja
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Ko sem pred leti obiskal Carigrad, se mi 
je v spomin vtisnila velika pokrita tržni-
ca, imenovana Grand Bazaar. Kot mra-
vljišče poln prostor, v katerem je preko 
60 ulic in 3000 trgovin, ki jih obišče do 
400.000 obiskovalcev dnevno. Začimbe, 
bakreni izdelki, zlatnina in nepregledne 
množice ljudi izgledajo kot kakšna mo-
zaična slika, za katero pa se skriva bo-
gata zgodovina carigrajske trgovine. 

Cene izdelkov niso fiksne, kar pomeni, da trgovci kupce sili-
jo v pogajanja, pri katerih je, hočeš nočeš, zmagovalec ved-
no trgovec. In ob takšnih, že na ulicah največjega turškega 
mesta vidnih veščinah trgovanja, se v zadnjem času pogosto 
sprašujemo, ali je dogovor, ki so ga sklenile države EU s Turči-
jo za zaustavitev migracijskega toka, za države EU dober, ali 
pa je Evropa, podobno kot kupec na carigrajski tržnici, pote-
gnila ta kratko. 

Z nekaj samokritike moramo priznati, da so najkrajšo že zdav-
naj po sili razmer potegnili begunci in migranti, ki so svoje do-
move pustili zaradi vojn, preganjanja ali revščine, vendar pa 
večino političnega prostora še vedno zavzema dilema o tem, 
ali je omenjeni sporazum boljši za EU ali za Turčijo. Ob pre-
govorni turški trgovski žilici ne manjka tistih, ki menijo, da se 
Turčija ne bo držala sklenjenega dogovora in bo kmalu prišla 
na dan z novimi zahtevami za sprejemanje migrantov na svo-
je ozemlje. Tudi sam sem do dogovora nekoliko zadržan, ven-
dar pa bo čas pokazal, koliko je Turčija, ki si želi postati članica 
EU, do te zveze držav iskrena. Zaenkrat so rezultati sporazuma 
takšni, da sprejemni center v Dobovi sameva, nobenega dvoma 
pa ni, da migracijska kriza še ni končana. Vsaj za migrante ne.

Realizacija sporazuma EU-Turčija in zaprtje balkanske mi-
gracijske poti ne smejo iti na škodo varstva človekovih pravic, 
vendar pa se pomen zmanjšanja ali zaustavitve migracijske-
ga toka kaže tudi v luči zadnjih volitev v Nemčiji in Franciji, 
ki kažejo, da liberalna migracijska politika v najbolj razvitih 
državah povzroča vzpon desnih strank in hkratno oživljanje 
ksenofobne retorike, ki je nevarna za sožitje v sleherni družbi. 

Tudi v Sloveniji smo bili v preteklih mesecih priča najprej vzpo-
nu sovražnega govora, ki ga je hitro posvojil tudi del politike, 
nato pa še politično aktiviranim (in motiviranim) protestom 
proti nastanitvenim centrom, pod nekakšno krinko, češ, da se 
država ni dovolj pogovarjala z lokalnimi skupnostmi o nasta-
nitvah migrantov, kar seveda ni res. Predstavniki Ministrstva 
za notranje zadeve so imeli številne pogovore s predstavniki 
lokalnih skupnosti, vprašanje pa je, ali so ti imeli pogovore s 
krajani. No, že sam ogled določenih prostorov, kjer bi se lah-
ko vzpostavil namestitveni center brez kakršne koli odločitve 
o izbiri, je bil za nekatere dovolj, da so organizirali proteste, 
kjer ni manjkalo žaljivih transparentov, videti pa je bilo mo-
goče tudi transparent z domobranskim vojaškim vabilom iz 
2. svetovne vojne in zraven še nekatere poslance največje opo-
zicijske stranke. 

Očitno nekaterim ni mar, da je takšna kombinacija nekoč že 
vabila na napačno stran zgodovine. Višek ksenofobije na sonč-
ni strani Alp v preteklih tednih pa so bili zagotovo podpisi 24 
profesorjev Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju proti na-
stanitvi tujih otrok v kranjskem dijaškem domu. Že okolišči-
na, da je šlo za nastanitev nemočnih otrok, bi pri povprečnem 
človeku vzbudila vsaj nekaj sočutja. Ampak pri kranjskih pro-
fesorjih očitno ne. Sprašujem se, kako ti profesorji skrbijo za 
celosten osebnostni razvoj dijakov te gimnazije, kar je ena od 
obveznosti profesorjev po Kodeksu izobraževalne internacio-
nale o poklicni etiki? Kako dijake učijo strpnosti do ljudi dru-
gačne narodnosti, vere ali rase, če jim ne morejo biti vsaj za 
zgled? In ne nazadnje, kako dijakom interpretirajo Prešerna, 
ker Prešeren ni nikoli zapisal 'ne vrag, le sosed bo migrant'.

Konec balkanske 
migracijske poti?

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Z ministroma in njunima eki-
pama so se sestali brežiški in 
krški župan, Ivan Molan in 
mag. Miran Stanko, ter pred-
stavniki Občine Brežice, JGZ 
Letalski center in cerkljan-
skega letališča. Temi sestanka 
sta bili dve - uporaba letališča 
Cerklje ob Krki za potrebe JGZ 
Letalski center in nadaljnji ra-
zvoj letališča s projektom na-
cionalnega pomena Gospodar-
sko središče Feniks. Kot je po 
sestanku na novinarski konfe-
renci dejal župan Molan, so se 
želeli sestati že decembra, ko 
je spremenjen letalski režim 
zaradi begunske krize precej 
vplival na delovanje JGZ Letal-
ski center. Spomnimo, da je le-
-ta takrat s strani MORS prejel 
dokument, v katerem je bilo 
navedeno, da so uporabnikom 
civilnega dela letališča podalj-
šali najavo za prihode letal iz 
48 na 72 ur, prav tako se je upo-
raba tega dela letališča omejila 
na dneve med tednom, kar po-
meni, da ob vikendih letalom ni 
več dovoljeno vzletati in prista-
jati, začasno je bila tudi aktivi-
rana prepovedana cona letenja 
na kriznih območjih cerkljan-
skega letališča. Udeleženci 
sestanka so šli čez šest priprav-
ljenih sklepov in se na koncu 
tudi zavezali, da jih bodo upo-
števali. Med drugim ministr-
stvi in občina soglašajo, da je 
poslovno-logistični center Fe-
niks projekt državnega pome-
na in da se nadaljujejo vse ak-
tivnosti za njegovo čimprejšnje 
dokončanje; vsi akterji – zlas-
ti na državni ravni, pa tudi na 
lokalni – si aktivno prizadeva-
jo iskati investitorje za projekt 
Feniks; MORS in JGZ Letalski 
center po predhodno opravlje-
ni analizi dosedanjega sodelo-
vanja in morebitnih predlogov 
sprememb obstoječe pogodbe 
pristopita k podpisu dolgoroč-

Luč na koncu tunela za Feniks
CERKLJE OB KRKI - Na pobudo Občine Brežice je 2. marca v javnem gospodarskem zavodu (JGZ) Letalski 
center Cerklje ob Krki potekal delovni sestanek z ministrom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Zdrav-
kom Počivalškom ter ministrico za obrambo Andrejo Katič. 

ne pogodbe, skladne s predpisi 
o stvarnem premoženju države 
– rok do 30. 6. 2016.

POČIVALŠEK: TO SE VLEČE 
ŽE 12 LET
Po besedah ministra Zdravka 
Počivalška so sprejeli uresni-
čljive sklepe. Ta tema se si-
cer vleče že vse od leta 2004, 
12 let pozneje so po njego-
vem še vedno bolj kot ne na 
začetku. Izjavil je, da je sama 
lega letališča fantastična tako 
za civilnoletalski del kot samo 
nadgradnjo v poslovno-gospo-
darskem smislu. Ocenjuje, da 
lahko takoj začnejo nadgradnjo 
na področju programskih letov, 
kar v določeni obliki že obsta-
ja, vendar bi bilo treba spravi-
ti še na tržni nivo. Potencial za 
turizem je po njegovem tudi na 
čarterskem delu za lete tako v 
kot iz Slovenije, za kar bo tre-
ba najti ustrezne partnerje. Na 
področju logistično-poslov-
nega dela je MGRT zainteresi-
ran, da najprej z akterji prouči-
jo projekt Feniks, in sicer bodo 
konkretno pregledali do sedaj 
izdelane načrte, potencialno 
možnost investiranja uvrstili v 
promocijske dokumente, s ka-
terimi privabljajo tuje investi-
torje, ter jo promovirali znotraj 

javne agencije Spirit. Minister 
je dejal, da če bodo našli poten-
cialne investitorje, bo MGRT 
svoj del vložil v komunalno 
ureditev središča Feniks.

Ministrica Andreja Katič je 
zatrdila, da je MORS realiziral 
vse v preteklosti dogovorjene 
obveznosti, tako da je letali-
šče po civilnih predpisih uspo-
sobljeno tudi za letenje civil-
nih letal. Letališče ima na voljo 
vso potrebno infrastrukturo za 
pristajanje in vzletanje največ-
jih letal, ploščad za pretovarja-
nje, letališki terminal za prihod 
potnikov in vso drugo opremo, 
opredeljena so tudi načela za 
delovanje policije in carine na 
letališču, še letos se bo temu 
pridružila ustrezna kvalifikaci-
ja za letenje ponoči in ob slabši 
vidljivosti, je naštela. V proced-
uralnem postopku je že usta-
novitev medresorske delovne 
skupine, ki bo tesno sodelovala 
z lokalno skupnostjo. Katičeva 
je še omenila, da so konec leta 
2015 na Zasapu odkupili ze-
mljišče s hišo družine Hribar, 
lani so se tudi dogovorili o od-
škodninah 22 lastnikom, ki so 
imeli prizadete površine zara-
di posodobitve letališča. Krški 
župan Stanko je poudaril, da 

je tudi njihova občina že pred 
leti začela z določenimi aktiv-
nostmi v povezavi s projektom 
Feniks. Tako so deloma že ure-
dili del cone v okolici Drnove-
ga, vendar se je nato vse usta-
vilo. Župan je prepričan, da če 
bi našli primerne vsebine za ta 
prostor, bi se odprle tudi mož-
nosti za nova delovna mesta, 
kar si vsi želijo.

ŠEST LETAL ODPELJALI 
DRUGAM
V. d. direktorja JGZ Letalski 
center Jure Tomše je bil po 
sestanku zadovoljen, da so do-
segli dogovor in »pozitivno fre-

kvenco« s 
strani obeh 
ministrov, 
saj bodo 
tako neka-
teri postop-
ki, ki so bili 
uvedeni za 
samo funk-
cioniranje 

JGZ Letalski center – ki so po 
Tomšetovih besedah sporni –, 
poenostavljeni oz. se bodo for-
mirale koordinacijske skupi-
ne, ki bodo pripomogle k laž-
ji uskladitvi med upravljavcem 
letališča in JGZ Letalski center. 
»Največji problem so dodatne 
zahteve in zakomplicirani po-
stopki za delovanje vseh naših 
sekcij, od jadralnega in motor-
nega letenja do padalske sek-
cije, ki delujejo predvsem ob 
vikendih. Ne želimo si zapr-
tja zaradi določenih varno-
stnih pogojev, sprejetih s stra-
ni različnih organov,« je izjavil 
in dodal, da je prepoved lete-
nja sedaj že odpravljena. Zara-
di prepovedi so sicer izgubili 
kar šest hangariranih letal, ki 
so jih odpeljali na druga leta-
lišča, kjer je njihovo funkcioni-
ranje neomejeno.
 Rok Retelj

Ministrica Andreja Katič, župan Ivan Molan in minister Zdrav-
ko Počivalšek

Jure Tomše

V obdobju, ki je pred njimi, 
bodo izpolnjevali vse doseda-
nje naloge in aktivnosti, pri-
oriteta bodo strokovna pre-
davanja in pohodi ter širjenje 
sodelovanja z mladimi od otro-
štva dalje, ki jih seznanjali z 
zdravim načinom življenja v 
vseh starostnih obdobjih.

Ob tem je predsednik Franc 
Černelič opozoril na držav-
ne predpise, ki birokratizira-
jo delo društva oziroma vseh 
delujočih društev. Država se ne 
zaveda, je opomnil, da v dru-
štvih opravljajo prostovoljno 
delo na področju ohranjanja 
zdravja in bi ga morala bolj po-
enostaviti, zato se bojijo, da bo 
ob kazenskih grožnjah zmanj-
kalo prostovoljcev. Zakaj to-

Birokracija ovira delo društev
BREŽICE – Na občnem zboru so se 18. februarja v Mladinskem centru zbrali člani Društva za zdravje srca in 
ožilja – Podružnice Posavja. Predsednik ostaja Franc Černelič, podpredsednica dr. Milena Strašek, tajnica 
Anica Kalin, pa tudi sicer v vodstvu podružnice ostajajo dosedanji člani.

rej nadzorni odbori, ki bdijo 
nad smotrno in pošteno rabo 
društvenih sredstev?

Zbora se je udeležil tudi pred-
sednik slovenskega društva 
za zdravje srca in ožilja prim. 

Matija Cevc. Delo posavske 
podružnice je pohvalil, priso-
tnim pa predaval o družinski 
hiperholesterolemiji, ki jo je 
ravno v našem okolju veliko. 
Bolezen je dedna, imajo jo tudi 
otroci, zato jo je treba nadzo-

rovati in zdraviti. Dr. Milena 
Strašek je zbrane seznanila, 
da bodo v društvu po najbolj-
ših močeh nadaljevali s stro-
kovnim delom, novosti je ve-
liko, srčne in možganske kapi 
so v porastu, smrtnosti srca in 
ožilja je veliko, tudi pri mlajših, 
beležijo motnje srčnega ritma 
in srčnega popuščanja.

Delo društva je pohvalila bre-
žiška podžupanja Katja Čan-
žar, za prijetno razpoloženje 
pa so poskrbeli solistki Špe-
la Škaler in Maja Tomič ter 
otroški pevski zbor pod vod-
stvom Maše Žveglič Polšak, 
vsi iz Osnovne šole Brežice.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Meho Tokić

Zbrani na občnem zboru posavskih »srčnikov«

 
 

naročila: 040 302 809,  zalozba@posavje.info 

Almanah 
občine Krško 2015

Cena: 11,00 €

Almanah občine Krško
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KRŠKO - Društvo Downov sindrom Slovenije, Center Krško, 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in Kulturni dom Krško so 
4. marca v počastitev svetovnega dne Downovega sindro-
ma, ki ga obeležujemo 21. marca, pripravili dobrodelni kon-
cert, ki ga sicer že od začetka pred petimi leti imenujejo Pi-
san kot metulj.

Na prireditvi Pisan kot metulj, ki je imela dobrodelno noto, 
saj bodo sredstva od prodanih vstopnic namenili za delovanje 
Centra Krško, so nastopili učenci gostiteljske šole, pevski zbor 
Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, varovanci Varstveno de-
lovnega centra Krško-Leskovec, Toni Sotošek z družino, Špor-
tno društvo Plavalček in ansambel Modrijani. 

Zbrane so nagovorile krška podžupanja Ana Somrak, predse-
dnica Društva Downov sindrom dr. Alenka Šelih, ki je ob tem 
izrazila podporo prireditvi ter med drugim dejala, da predsta-
vlja sprejemanje drugačnosti našo odprtost, varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdorfer pa je izrazila zadovoljstvo, da je 
na takšni prireditvi, ki obeležuje svetovni dan že od vsega začet-
ka, sama pa se bo v vlogi, ki jo opravlja zadnja tri leta, še naprej 
trudila za pomoč osebam s posebnimi potrebami. 

Slavnostno besedo so namenili Tatjani Lapuh, ki v Športnem 
društvu Plavalček skrbi za plavanje oseb s posebnimi potreba-
mi. Obiskovalce je nagovorila: »Pri nas status športnika invalida 
še ni urejen enakovredno s statusom športnika neinvalida. Po-
membno se je zavedati, da je šport invalidov v porastu v prav vsa-
kem smislu, tako v naboru športov, kakor tudi glede uzakonjenja 
pravic in veljave.« O Športnem društvu Plavalček pa dodala, da 
so začeli z majhnimi koraki, sedaj pa imajo že dve skupini, ude-
ležujejo pa se že tudi tekem. »Veseli smo, da smo bili prvi in do 
zdaj edini, ki vsako leto pripravimo v slovenskem merilu med-
narodno tekmo, ki je namenjena invalidom in smo jo poimeno-
vali Plavalčkov miting v plavanju.« Po besedah Lapuhove izva-
jajo športno abecedo in izrazila prepričanje, da ni športa, ki se 
ne bi mogel prilagoditi invalidu, če bo le-ta imel željo po vadbi. 

Na posebej izviren način so po zamisli Margarete Marjetič pri-
reditev vodili radoživi Kekec, ki ga je upodobil Matej Krmelj, ze-
liščarsko razigrana teta Pehta, ki jo je odigrala Kristina Virant, 
in tudi Bedanec, ki mu je lik posodil Jože Zidar. Večer se je zak-
ljučil v avli kulturnega hrama, kjer so za kulinarične užitke pos-
krbele članice Aktiva kmečkih žena Sremič. 
 Marija Hrvatin

Petletnica »pisanih metuljev«

»Pisani metulji« so tudi zaplesali.

Že 55. »mučeniška« salamijada
SEVNICA - 10. marec, ki je že desetletja namenjen predstavnikom močnejšega spola, je v starem delu sevni-
škega mestnega jedra zaznamovala že 55. sevniška salamijada, ki jo imenujejo kar »mati vseh salamijad«.

Dan pred osrednjo prireditvi-
jo, ki je privabila lepo število 
obiskovalcev, za katere so po-
leg dobre kapljice in okusnih 
domačih salam pripravili tudi 
raznolik glasbeni program in 
zanimive družabne igre, je po-
sebna komisija ocenila 129 
vzorcev salam ter nato na »dan 
mučenikov« prvim trem v vsa-
ki kategoriji podelila prizna-
nja in praktične nagrade. Prvo 
mesto med 90 tekmovalci oz. 
izdelovalci domače salame je 
z velikim ponosom sprejel Pe-
ter Selak iz Vinice pri Šmar-
jeti, ki je ob tem dejal: »Biti 
prvi na sevniški slamijadi res 
nekaj pomeni. Če salamijade 
primerjamo z dirkami formu-
le ena, je sevniška nekaj take-
ga kot Monza ali Monte Carlo! 
Ta lovorika mi je res v izred-
no zadovoljstvo, ki sem ga ča-
kal več kot 20 let.« Drugo mes-
to je osvojil Damjan Bizjak z 
Arta pri Studencu, tretje Pol-
de Pristov iz Žirovnice na Go-
renjskem, četrto Jože Zavrl iz 
Dolenjega Boštanja, peto Mi-
tja Trefalt iz Sevnice. V prvo 

deseterico najboljših salamar-
jev se je od domačinov uvrstil 
še Milan Daničič s Kompolja, 
ki je pristal na devetem mes-
tu. Na 2. salamijadi rejcev, na 
kateri se od lani merijo praši-
čerejci iz sevniške občine, se 
je nagrade in 1. mesta razve-
selil Ivan Kantužar iz Droža-

nja pri Sevnici, drugo mesto je 
osvojil Lojze Zupančič s Slan-
čjega Vrha pri Tržišču, tretje pa 
Jožko Šmit iz Žurkovega Dola. 
V kategoriji prijateljev, v kate-
ri tekmujejo salamarji iz pri-
jateljskih društev iz tujine, je 
slavila Marija Harrich iz Glo-
basnice na avstrijskem Koro-

škem, drugo mesto je osvo-
jil Krešo Belak iz Samoborja, 
tretje pa družina Pototschnig 
iz Globasnice. 
 
Najmlajši salamar je bil 19-le-
tni Jaka Krnc, sin predsedni-
ka sevniškega salamarskega 
društva Staneta Krnca, ki je 
na prireditvi prejel častni na-
ziv »vitez klobas«, v modro og-
rinjalo pa ga je odel načelnik 
istrskega mesta Sveti Petar u 
Šumi Mario Bratulić, ki je sev-
niške salamarje gostil na tam-
kajšnjem festivalu »S klobaso v 
Evropo«. Mučenik leta je pos-
tal Madžar Andrej Könje iz 
Hodoša, ki je prav na dan mu-
čenikov praznoval rojstni dan. 
Pri ugibanju, koliko tehta sala-
ma, ki je visela z droga na odru, 
so se kar trije »mučeniki« prib-
ližali pravilnemu rezultatu – 
salama je tehtala 3920 gramov. 
Po žrebu se je salame - velikan-
ke razveselil Ivan Kneževič iz 
Sevnice, v metanju prest pa je 
zmagal Dejan Srebrnjak in si 
prislužil odojka. 
 Smilja Radi

SEVNICA - Ob 130-letnici Kopitarne Sevnica so istega dne na sev-
niškem gradu pripravili prvo žensko salamijado, ki jo je popestri-
la kratka modna revija, s pevskim nastopom pa pevka Katarina 
Mala. Modni reviji je sledila razglasitev najboljših treh izdelovalk 
domačih salam. Med 32 oddanimi vzorci domačih mesnih dob-
rot je strokovna komisija tretje mesto dodelila Zinki Krnc iz Žu-
rkovega Dola, drugo mesto Jožici Judež z Radne, prvo pa Jelki 
Robar iz Sevnice. Vodja marketinga v Kopitarni Tatjana Šinko-
vec je ob tem pojasnila, da se je ideja o ženski salamijadi rodila 
v preteklem letu, ko je bil na delovnem obisku v Kopitarni Sev-
nica predsednik Borut Pahor, ki se je pozanimal, zakaj ob moš-
ki ni tudi ženske salamijade.  S. R.

Tudi prva ženska salamijada

Tri najboljše v izdelovanju salame (od leve proti desni): Joži-
ca Judež, Jelka Robar in Zinka Krnc z ocenjevalko Majdo Jur-
še (foto: Kopitarna Sevnica)

Najboljši izdelovalci salam (od leve proti desni): Polde Pristov, 
Peter Selak in Damjan Bizjak v družbi predsednika sevniške-
ga društva salamarjev Staneta Krnca in župana Srečka Oc-
virka

PEUGEOT 2008 STYLE

ZA 109 EUR/MESEC

PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 3,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 97 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0328 do 0,0545 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00003 do 0,00014 
g/km. Število delcev: 0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 2008 Style (1,6 Blue HDi 73 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 19.558 EUR; mesečni obrok 
je 109 EUR pri 46,9 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 33 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 10. 02. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve 
fi nanciranja znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 10.385 EUR; skupni znesek za plačilo 19.558 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; 
pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

KOVINSKA BARVA / LITA PLATIŠČA / AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / PARKIRNI SENZORJI

www.peugeot.si

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

Bistrica ob Sotli

n e d e l j a  /  2 0 . 3 . 2 0 1 6  /  o b  8 . 0 0  u r i

PROGRAM:
- tekmovanje v kuhanju golaža (Gostilna Šempeter)
- sejem domačih izdelkov in obrti
- animacija in delavnice za otroke (od 9.00)
- ulično gledališče
- VINTAGE frizeraj in šminkeraj
- predstavitev swinga (plesna šola)
- rez vinske trte z vinsko kraljico Slovenije
- zabava z D´Palinka bandom
 Tema sejma: Vintage
 Oblecite se vintage in preživite lep sejemski dan z vso družino. 

Gostillna
Šempeter

 

BREŽICE - Začetek marca je bil za članice Društva kmetic Brežice 
zelo aktiven. Najprej se je deset članic pridružilo stotim sloven-
skim kmeticam na ekskurziji v Belgiji. Na povabilo evroposlan-
ca Franca Bogoviča in v njegovi soorganizaciji z Zvezo kmetic 
Slovenije so si ogledale evropski parlament, parlamentarium, 
mestne znamenitosti Bruslja in Genta ter živinorejsko kmetijo. 
Bogovičevi sodelavke in sodelavci so jim predstavili zgodovino 
in delovanje parlamenta, Bogovič sam pa svoje delo. Med potjo 
domov so se ustavile še na belgijski živinorejski kmetiji, kjer go-
jijo 260 krav pasme holstein. 
Kot je že v navadi, so se brežiške kmetice 8. marca  v restavra-
ciji Štefanič srečale ob dnevu žena. Predsednica Društva kmetic 
Brežice Zdravka Kampijut ter svetovalka za kmečko družino in 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji pri KGZS - Zavodu Novo mesto 
Marija Levak sta najprej predstavili pomen dneva žena in mate-
rinskega praznika, plesalci Plesne šole Lukec so zaplesali, mlada 
harmonikarja iz brežiške glasbene šole pa zaigrala nekaj vese-
lih. Udeleženke tečaja izdelave pletenega srca so dobile prizna-
nja, pozdravila pa sta jih tudi župan Ivan Molan in predstavnica 
KGZS Alenka Preskar ter jim čestitala za praznik. Levakova je 
pripravila predavanje o označevanju živil, udeleženke ekskurzije 
v Bruselj pa so poročale o do-
živetjih. Z ljudskimi plesi se je 
predstavila še folklorna skupi-
na Društva upokojencev Breži-
ce. Za zabavo so poskrbeli glas-
beniki Luksuz bande. 
 R. R./L. B.

Kmetice potovale in praznovale
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www.radece.si

»V sedemdesetih letih se je 
zgodilo veliko stvari, zani-
mivih spominov in prijet-
nih dogodkov. Danes živimo s 
spremembami, gradimo in na-
daljujemo prihodnost, ustvar-
jamo nove vezi in odnose,« je 
dejala predsednica sevniške-
ga društva upokojencev Ma-
rijana Kralj. »Jesen življenja 
je pestra in bogata; dragoce-
ne spomine je podelila z me-
noj. Naučila me je, da se je za 
polno življenje treba trudi-
ti od začetka do konca. Tako 
poskušam v društvu usmer-
jati življenje. Danes je Društvo 
upokojencev Sevnica eno iz-
med 512 društev v Zvezi dru-
štev upokojencev Slovenije in 
eno izmed trinajstih v Pokra-
jinski zvezi društev upokojen-
cev Posavja. ZDUS prav tako v 
letošnjem letu praznuje 70 let, 
PZDU Posavje pa 14 let svojega 
delovanja. Z obema odlično so-
delujemo. Vseh članov v ZDU-
S-u je 220.000, v občini Sev-
nica pa smo po številu članic 
in članov eno najštevilčnejših 
društev,« je nato nanizala še 
nekaj podatkov ter se zahvali-
la vsem prisotnim članicam in 
članom društva, Občini Sevni-
ca, KŠTM Sevnica in še naka-

SEVNICA - V jedilnici sevniške Lisce so se 27. februarja zbrali 
na rednem letnem občnem zboru članice in člani Območne-
ga združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica (OZVVS 
Sevnica).

Uvodnemu svečanemu veteranskemu dejanju je sledil redni le-
tni občni zbor, ki je bil letos tudi volilni. Za predsednika sevni-
škega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je bil 
izvoljen Ivan Cajner, ki se je najprej zahvalil v imenu novo izvo-
ljenega vodstva OZVVS Sevnica, nadzornega odbora in častnega 
razsodišča za izkazano zaupanje ter v nadaljevanju spregovoril 
o nekaterih odstopih, ki so se zgodili v preteklem mandatnem 
obdobju in so zamajali temelje organizacije, a z novim vodstvom, 
voljo in optimizmom bodo nadaljevali s svojim poslanstvom. Ob 
tem je še dejal: »Osebno se ne bojim prebežnikov, bojim pa se 
vse večje in večje razdvojenosti. Upravičeno se sprašujem, za-
kaj nas je nekdo podelil na veterane osamosvojitvene vojne in 
na tiste, ki ohranjajo vrednote osamosvojitvene vojne. Ali smo 
se leta ’91, ko je bilo potrebno osamosvajati Slovenijo, tudi de-
lili in ali so nas delili? Nekdo je v parlamentu izrekel, da narod 
ne bi bil nikoli sprt, če ga ne bi sprla politika. Velikokrat se tudi 
sprašujem, kaj bi mi osamosvajali leta ’91, če ne bi bilo borcev 
od leta ’41 do ’45 in da takrat niso bili na strani zmagovite koa-
licije. Papež in cerkev, ki sta izrazito desno usmerjena, zagovar-
jata humanost do prebežnikov, pri nas pa desne stranke sklicu-
jejo proteste in zborovanja proti beguncem. Vklopimo razum. 
Samo iskrenost, zaupanje, razumevanje drugega in želja za dob-
robit mene in mojega soseda nas bo ustavila pred približevanjem 
prepada. Če hočemo biti srečni, osrečimo druge. Spoštujmo dru-
ge, da bomo spoštovani.« 
V kratkem kulturnem programu je sodelovala moška pevska sku-
pina Encijan.  S. R., foto: L. M.

BREG -19. februar-
ja je imelo v prostorih 
tamkajšnjega gasilske-
ga doma redni letni ob-
čni zbor Prostovoljno 
gasilsko društvo Breg. 
Na njem so bila poda-
na poročila predsedni-
ka, poveljnika, mentorja 
mladine, blagajnika, nad-
zornega odbora in veri-
fikacijske komisije. Na 
občnem zboru so spre-
jeli tudi zaključni račun 

za lansko leto ter podali plan dela in finančni plan za leto 2016. 
Podelili so tudi priznanja, odlikovanja in napredovanja članom 
društva, Jože Zupančič pa je prejel v zahvalo za dolgoletno od-
mevno delo na področju delovanja društva, za večletno prizadev-
no, uspešno ter predano delo v organih društva listino o častnem 
članstvu. »Na občnem zboru je potekal tudi prevzem defibrilator-
ja. Njegovo nabavo so omogočili Tanin Sevnica, KS Loka pri Zida-
nem Mostu, Krka Novo mesto, Vincenc Špitalar, Inplet pletiva in 
Zvonko Tuhtar. Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo,« je 
zapisala v sporočilu tajnica PGD Breg Doris Kosar.  S. R.

Visok jubilej DU Sevnica
SEVNICA - Društvo upokojencev Sevnica, ki šteje okoli 1100 članov, je 4. marca obeležilo 70 let delovanja. 
Na slovesnosti ob visokem jubileju so podelili tudi priznanja posameznicam in posameznikom za njihovo 
požrtvovalno delo v društvu. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.

terim drugim organizacijam za 
korektno sodelovanje.

Zbrane na srečanju so nago-
vorili še podpredsednik Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije (ZDUS) Janez Sušnik, 
predsednik Pokrajinske zveze 
društva upokojencev Posavje 
(PZDU) in član UO ZDUS-a Jo-
žef Žnidarič, sevniški župan 
Srečko Ocvirk in Nina Golob, 
direktorica hotela Delfin v Izo-
li, kjer posavski upokojenci in 
upokojenke radi letujejo. »Vse, 
kar se dogaja pri upokojencih, 
se dogaja v društvih, v katerih 

se ne preštevajo, kdo je ’levi’ in 
kdo je ’desni’. Upokojenci drži-
mo skupaj,« je dejal Sušnik in 
opozoril še na to, da ena tretji-
na upokojencev živi v revščini 
in ne zmore poravnavati svojih 
obveznosti. 

V nadaljevanju prijetnega do-
godka, ki se ga je udeleži-
lo okoli 260 članic in članov 
društva, je potekala podeli-
tev priznanj za dolgoletno us-
pešno in odgovorno delo ter 
posebne uspehe na podro-
čju različnih oblik dejavno-
sti v društvih. Plaketo Zveze 

društev upokojencev Sloveni-
je za zasluge so prejeli Cvet-
ka Biderman, Elizabeta in 
Franc Ernestl, Rudi Mlakar, 
Milena Žnidarič in Marijana 
Kralj, malo plaketo ZDUS-a je 
prejela Otilija Kus, veliko pa 
DU Sevnica, ki je prejelo tudi 
Listino Občine Sevnica.

V spremljevalnem kulturnem 
programu sta nastopila bari-
tonist Jure Klenovšek in ci-
trarka Anja Drstvenšek ter 
folklorna skupina Spomin DU 
Sevnica, pred vhodom v pri-
reditveni prostor pa so s kraj-
šim nastopom očarale mažore-
te Društva Trg Sevnica. 

Pred osrednjo slovesnostjo ob 
70-letnici Društva upokojen-
cev Sevnica je v jedilnici sev-
niškega podjetja Lisca potekal 
še občni zbor, na katerem je 
predsednica društva Marijana 
Kralj predstavila delo v minu-
lem letu in načrte za letošnje, 
finančno poročilo je predstavi-
la blagajničarka Milena Žnida-
rič, poročilo pa je oddala tudi 
predsednica nadzornega od-
bora Anica Pinterič. 

 Smilja Radi

Nagrajenke in nagrajenci Zveze društev upokojencev Slove-
nije s predsednico DU Sevnica Marijano Kralj in podpredse-
dnikom ZDUS-a Janezom Sušnikom

Cajner na čelu OZVVS Sevnica

Zbrane je nagovoril tudi novoizvoljeni predsednik združe-
nja Ivan Cajner.

PGD Breg z novim defibrilatorjem

PGD Breg je na občnem zboru preje-
lo defibrilator. 

RADEČE, LAŠKO, BEOGRAD - V prvih letošnjih mesecih je pote-
kalo v Beogradu 13. mednarodno glasbeno tekmovanje »Davo-
rin Jenko«, ki se ga je udeležilo okoli 8000 glasbenikov s celega 
sveta. Od 30. januarja do 4. februarja je potekalo tekmovanje v 
disciplinah klavir in klavirski duo, od 25. februarja do 8. marca 
pa so tekmovali pihalci, trobilci in komorne skupine. Glasbeno 
šolo Laško-Radeče so zastopali in osvojili visoka mesta: učenka 
Lucija Mlakar, saksofon, kategorija A, je osvojila 1. nagrado in 
naslov laureat (njena učiteljica je Anja Kožuh, korepetitorka na 
tekmovanju Nina Mole); učenec Jošt Kavšek, trobenta, katego-
rija junior A, je osvojil 1. nagrado in naslov laureat (njegov uči-
telj je Boštjan Župevc, korepetitor Dejan Jakšič); učenka Neja 
Lapornik, klarinet, kategorija A, je osvojila 2. nagrado, učenec 
David Polanc, klarinet, kategorija junior B, pa 1. nagrado (njun 
učitelj je Primož Razboršek, na klavirju ju je spremljal Dejan 
Jakšič). Tekmovanje v Beogradu bo učencem, učiteljem in star-
šem ostalo v prijetnem spominu. Učitelji so stkali tudi strokov-
ne stike s kolegi Glasbene šole Davorin Jenko v Beogradu ter z 
ostalimi sodelujočimi.  Vir: GŠ Laško-Radeče

Uspešni mladi glasbeniki 

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme 
- 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 49/15) 
in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2016 (Ur. list RS, št. 
105/15), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN 

SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI RADEČE ZA LETO 2016

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013, 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2016, v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 15.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo 
1.1 Posodabljanje kmetij (14. člen) 11.000,00 €
2.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (14. člen) 

 2.000,00 €
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (17. člen) 

 1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen)  500,00 €

POMOČI DE MINIMIS
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. 
člen) 500,00 € 

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v 6. členu zgoraj nave-
denega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 01. aprila 2016 na 
naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upo-
števane bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 01. 04. 
2016. Pošiljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno odda-
ne s priporočeno pošto do 01. 04. 2016 (datum poštnega žiga na 
dan 01. 04. 2016). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali  NA-
LOŽBE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – PRENOS ZNANJA«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAVAROVALNE PREMIJE«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DE MINIMIS«

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 06. 04. 2016.
Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o za-
vržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Radeče najpozneje v 
roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija Razpisa, ki je objavljena na krajevno običa-
jen način še na oglasnih deskah na območju občine Radeče, CATV 
in v neskrajšani obliki na spletni strani občine Radeče na naslovu 
http://www.radece.si/.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
čini Radeče - g. Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800). 

 OBČINA RADEČE
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- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

LESKOVEC OB KRŠKEM – Na OŠ Leskovec pri Krškem je od 2. 
do 4. marca potekal projekt “Solidarnost v naši srcih”, kjer 
so učenci gostili gluhe in naglušne kolege iz osnovne šole 
Radivoja Popovića iz Srbije. Za srbske učence so Leskovča-
ni organizirali razne aktivnosti in izlete. Obiskali smo jih na 
kuharski delavnici.

Projekt, katerega krovni naslov je “Embracing solidarity”, se je 
začel že oktobra. Projekt je namenjen solidarnosti, razvijanju 
empatije, tolerance in strpnosti. V osnovi gre za projektne na-
loge, ki jih šole izvajajo  v domačem okolju. OŠ Leskovec ob Kr-
škem v projektu sodeluje z osnovnima šolama iz Češke in Srbi-
je. Leskovčani so Srbske učence in njihove učitelje ob obisku v 
Sloveniji peljali na ogled Centra za sluh in govor Maribor in Za-
voda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

Kljub slabemu vremenu so se odpravili tudi na slovensko oba-
lo, kar je bila velika želja gostujočih učencev, saj večina še ni vi-
dela morja. Za financiranje projekta je vsaka šola prejela 1600 
evrov, s katerimi so organizirali tako gostovanje kot tudi obisk 
v tuji državi. Leskovčanom je uspelo pridobiti tudi veliko dona-
torskih sredstev, s katerimi so otrokom omogočili dodatne ak-
tivnost in delavnice. Anton Bizjak, ravnatelj OŠ Leskovec pri Kr-
škem, pravi, da so se za priključitev projektu odločili, saj imajo 
na šoli kar nekaj drugačnih učencev, tudi tistih z avtizmom. Na 
šoli nasplošno veliko pozornosti posvečajo solidarnosti in spre-
jemanju drugačnosti, saj sami postajajo multikulturna šola z vse 
več učenci drugih narodnostih.

Srbski učenci kot tudi njihovi učitelji so bili nad obiskom v Slove-
nijo navdušeni. Učiteljica Ivana Roksandić pravi, da so bili de-
ležni zelo toplega sprejema, kot da se poznajo že vrsto let. Sami 
so se za prikjučitev k projektu odločili zaradi vključitve teh otrok 
s posebnimi potrebami v delovno okolje. Meni, da bodo otroci iz 
projekta odnesli pomembno kvaliteto lepega odnosa z ljudmi, če-
sar se lahko naučijo samo skozi takšne projekte.
  A. Novoselič

“Solidarnost v naših srcih”

Učenci med pripravo prekmurske gibanice

Delo društva, ki je usmerje-
no v zagotavljanje dejavnosti 
za pestrejše in kvalitetno pre-
življanje tretjega življenjske-
ga obdobja članov, je poteka-
lo po že utečenem programu. 
Kot je povedala predsednica 
DU Krško Snežana Resman, 
so realizirali večino zastav-
ljenih aktivnosti, od tradici-
onalne pogostitve članov, ki 
so dopolnili 80 in več let, dru-
ženja ob materinskem dne-
vu na Studencu, izleta v Gra-
tz ter poletnega letovanja na 
otoku Brač in v Izoli do tradi-
cionalnega obiranja manda-
rin v dolini Neretve in marti-
novanja v Kostanjku. Ob tem 
so skozi leto izvajali in prire-
jali tudi športne aktivnosti in 
kulturne dogodke, za uspešno 
organizacijo slednjih pa so bili 
s strani Pokrajinske zveze DU 
Posavja deležni dveh priznanj, 
in sicer za uspešno organizira-
no prireditev Vesela jesen, pri 
čemer je bilo priznanje pode-
ljeno tudi moderatorki pri-
reditve Vidki Kuselj, ter za 
organizacijo regijske razsta-
ve ročnih del sekciji za ročna 
dela pri DU Krško in njeni vod-
ji Mariji Planinc. 

Prav bi jim prišel dnevni center 
KRŠKO - 5. marca so se v Kulturnem domu Krško na letnem zboru zbrali člani Društva upokojencev Krško, 
v katerega je vključenih 1081 upokojencev. Lani se je v društvo včlanilo 29 oseb, umrlo jih je 40, izstopilo 
pa, ali pa je bilo članstvo zaradi neplačane članarine v dveletnem obdobju prekinjeno, 51 članov. 

V sklopu socialnega progra-
ma se je tedensko na sedežu 
društva sestajala skupina za 
samopomoč, 20 prostovoljk 
društva pa je na terenu uspeš-
no izvajalo projekt Starejši za 
starejše. Projekt, ki ga v dru-
štvu izvajajo že od leta 2008, 
je predstavila vodja Darinka 
Volčanšek, ki je povedala, da 
so aktivistke na domovih obi-
skale 400 občanov, ki so starej-
ši od 69 let, na območju občine  
pa jih živi 2430. Ob tem je po-
udarila, da se družba prema-
lo zaveda pomena starejših in 
njihovih pokojnin. Iz pogovo-
rov in popisov je razvidno, da 

bi brez njihovega finančnega 
prispevka in raznih oblik po-
moči mlade družine težko sha-
jale, saj je pretežni del upoko-
jenih generacij angažiran pri 
varstvu vnukov in drugih opra-
vilih, pomagajo pa tudi pri kri-
tju življenjskih stroškov. Med 
drugim je še omenila, da je ve-
čina anketiranih izpostavila, 
da si želi jesen življenja preži-
veti doma ter v krogu svojcev, 
v ta namen pa bi bil več kot do-
brodošel dnevni center za sta-
rejše.

Ne glede na za poslovanje zah-
tevnejše minulo leto, so tega v 

krškem društvu, v katerem si 
že od leta 1952 prizadevajo, da 
bi bilo življenje članov v druž-
bi sovrstnikov lepše in pestrej-
še, zaključili pozitivno. Uspe-
lo jim je izvesti tudi investicijo 
v obnovo sanitarnih prosto-
rov na sedežu društva. Letoš-
nje aktivnosti bodo temelji-
le na ustaljenih dejavnostih 
društva, med izleti načrtujejo 
ogled Dravograda in v organi-
zaciji PZDU Posavje tridnevni 
zlet v Beograd in Novi Sad, ob 
Izoli pa letovanje na Hvaru. Si-
cer pa je članom društva, teh 
se je zbralo dobrih 100, o var-
ni in smotrni uporabi zdravil v 
uvodu predavala Alenka Ko-
ritnik Dular, mag. farmacije, 
direktorica Lekarne na Vidmu. 
Navezala se je na uživanje pre-
hranskih dopolnil in zdravil ra-
stlinskega izvora, pri čemer je 
zbrane opozorila tudi na njiho-
vo nezaželeno medsebojno de-
lovanje z drugimi farmacevt-
skimi zdravili. S priložnostnim 
glasbenim programom sta le-
tni zbor popestrila tudi barito-
nist Jernej Železnik in kitarist 
Andrej Bon. 

 Bojana Mavsar 

Po uradnem delu so se udeleženci zbora zadržali še na dru-
ženju in pogostitvi v avli doma.

Letošnje NadGIBijade se je 
udeležilo 54 učenk in učen-
cev iz skoraj vseh posavskih 
OŠ, ki so sodelovali v skupno 
14 delavnicah. Kot nam je po-
vedala koordinatorica za delo 
z nadarjenimi in šolska sveto-
valna delavka mag. Gordana 
Rostohar, je glavni namen teh 
delavnic razvijanje potencia-
lov pri učencih. Uvodni del je 
potekal v šolski jedilnici, kjer 
sta udeležence delavnic poz-
dravila ravnatelj Uroš Škof 
in Rostoharjeva, mentorji in 
asistenti pa so jih nato pope-
ljali v učilnice, kjer so delav-
nice potekale v dveh sklopih, 
tako da so se učenci prijavili v 
dve delavnici. Na voljo so imeli 
delavnico informatike, kemije, 
biologije, psihologije, franco-
ščine, zgodovine, fizike, špor-

Delavnice za nadarjene učence
BREŽICE - Gimnazija Brežice je 9. marca pripravila delavnice za nadarjene devetošolce, ki jih že vse od leta 
2009 organizira pod imenom NadGIBijada. Gre za različne delavnice, na katere se lahko prijavijo nadarjeni 
učenci zadnjih razredov osnovnih šol iz Posavja. 

ta, likovnega in literarnega 
ustvarjanja, sociologije, mate-
matike, angleščine in geogra-
fije. Ob koncu so izžrebali 12 
učencev, ki se bodo pridružili 
dijakom gimnazije na ekskur-
ziji v Salzburg.

Kot je še povedala Rostohar-
jeva, vsako leto za svoje dijake 
organizirajo tudi vikend tabo-
re za nadarjene, poimenovane 
NadGIBko, na katerih se pre-
pletajo učenje, delo in zabava. 
Sicer pa je brežiška gimnazija 

ena prvih, ki je pred leti zače-
la s sistematičnim delom z na-
darjenimi, in ena izmed dveh 
slovenskih srednjih šol, ki sta 
uvrščeni na evropski zemlje-
vid talent točk. Namen tega 
je, da bi se šole, ki delajo z na-
darjenimi dijaki, povezovale 
med seboj in organizirale tudi 
kakšne skupne aktivnosti, se 
pravi, da bi delali na t. i. mre-
ženju. Obveznost pa je tudi, da 
se šole odpirajo navzven in v 
delo z nadarjenimi vključijo 
tudi učence osnovnih šol. »Ot-
roci se razvijajo, živijo v različ-
nih okoljih in lahko določene 
potenciale, ki jih imajo v sebi, 
razvijajo samo v spodbudnem 
okolju. Vsako leto prepoznamo 
še katerega izmed dijakov, ki je 
nadarjen,« je še dejala Rosto-
harjeva.  R. Retelj

Med izvajanjem poskusov v kemijski delavnici
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NOVOSTI IZ CENTRA ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

KRŠKO - Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je 26. 
februarja Dušan Strušnik uspešno zagovarjal prvo doktorsko 
disertacijo z naslovom »Termodinamična minimizacija generi-
ranja entropije odjemne parne kondenzacijske turbine v toplar-
nah in predlogi izboljšav v procesu«. Komisija v sestavi red. prof. 
dr. Milan Marčič (Fakulteta za strojništvo UM), red. prof. dr. Ju-
rij Avsec (mentor, Fakulteta za energetiko UM), izr. prof. dr. Mar-
jan Golob (somentor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko UM), izr. prof. dr. Bojan Štumberger (Fakulteta 
za energetiko UM) ter red. prof. dr. Antun Galović (Fakulteta za 
strojarstvo i brodogradnju Univerze v Zagrebu) je na podlagi iz-
delane naloge, predstavitve naloge ter postavljenih vprašanj na 
zagovoru ugotovila, da je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko 
delo in s tem pridobil pravico do promocije v doktorja znanosti s 
področja energetike. Kandidatu je v imenu univerze čestital pro-
rektor za dislocirane članice, prof. dr. Marko Jesenšek.  Vir: FE

LJUBLJANA - Upravni odbor združenja ENEN (European Nucle-
ar Education Network) je 4. marca za predsednika izvolil prof. dr. 
Leona Cizlja, vodjo odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef 
Stefan«. Združenje ENEN, ustanovljeno v letu 2003 kot odgovor 
na usihanje podpore visokošolskemu izobraževanju in raziska-
vam na področju jedrske energije v Evropski skupnosti in njenih 
članicah, združuje več kot 60 evropskih univerz, raziskovalnih in-
štitutov ter podjetij, ki delujejo na področju jedrske energije, slo-
venska člana združenja pa sta Fakulteta za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani in Institut »Jožef Stefan«.  P. P.

Prvi doktorat na FE

Komisija in prorektor Univerze v Mariboru s kandidatom Du-
šanom Strušnikom (v sredini)

Cizelj na čelu združenja ENEN

KJE SMO PREDSTAVLJALI POSAVSKI TURIZEM?

Regija Posavje ni bila vedno tipična turistična destinacija, se pa z 
razvojem posameznih zanimivih turističnih produktov počasi pre-
bija na površje. Najbolj nas zaznamujejo termalna zdravilišča in 
terme, ki zadnje čase v svojo ponudbo vključujejo tudi zanimivo-
sti v okolici. Ker si vedno več ljudi želi v svoje počitnice vključevati 
aktivnosti, smo v regiji dobro razvili tudi produkte pohodništva, 
kolesarjenja in vodnih športov. Če dodamo še zgodbo posavskih 
gradov in naše gostoljubnosti, smo z inovativnimi programi lah-
ko konkurenčni ostali slovenski ponudbi. Seveda ne smemo po-
zabiti vsega skupaj začiniti še s tradicionalno kulinariko, vini, eko 
ponudbo kmetij in skritimi kotički v naravi. 

Je pa pri celotni zgodbi še nekaj prostora za izboljšave, predvsem 
pri dvigu kvalitete, razvoju storitev, pri kreiranju 'zelenih' produk-
tov in močnejši povezavi med vsemi akterji na področju turizma. 
Vse zgoraj naštete posavske zanimivosti je ekipa CPT Krško tudi 
letos, v sodelovanju z regijskimi in nacionalnimi organizacijami, 
uspešno predstavljala na promocijskih dogodkih doma in v tuji-
ni. Vsekakor so pri tovrstnih aktivnostih zelo aktivno vključujejo 
tudi posamezni turistični ponudniki, bodisi z lastno prisotnostjo 
ali z informacijskim materialom. Le z medsebojnim zaupanjem in 
sodelovanjem med javnim in zasebnim sektorjem bomo kos hit-
ro spreminjajočim se trendom v turizmu.

Že v januarju smo se skupaj s Termami Čatež in ZPTM Brežice 
predstavili na sejmu Natour Alpe Adria v Ljubljani, katerega te-
matika so bile aktivnosti v naravi. V okviru sejma smo se udeleži-
li borze, kjer smo se srečali s predstavniki tujih turističnih agen-
cij, ki ponujajo izključno aktivne počitnice. V eni od dvoran smo 
skupaj z akcijo SLOVENIJA HODI predstavili tudi Posavski festival 
tematskih poti. 

V okviru turističnega sejma Free München se je februarja v cen-
tru mesta odvijal predstavitveni dogodek za predstavnike nem-
ških turističnih agencij in medijev. Dogodek je organiziralo pred-
stavništvo Slovenske turistične organizacije (STO) v sodelovanju 
z nacionalnim združenjem Pohodništvo in kolesarjenje GIZ ter 
CPT Krško. Večer je bil v znamenju turistične ponudbe na podro-

čju aktivnih počitnic v Sloveniji ter posavske kulinarike in vin. Do-
godek je bil dobro obiskan s strani novinarjev, ki so se o regiji Po-
savje kmalu razpisali na svojih portalih, trenutno pa se pripravlja 
daljša tiskana objava v eni od počitniških revij.

V istem mesecu smo se predstavili tudi na specializiranem kole-
sarskem in pohodniškem sejmu 'Fiets en Wandelbeurs' v Utrech-
tu na Nizozemskem. Letos je sejem obiskalo okoli 22.000 ljudi, ki 
so navdušenci nad aktivnostmi v naravi. Našo stojnico, pred ka-
tero je bila ves čas gneča, so obiskali predvsem tisti, ki namera-
vajo obiskati Slovenijo in so bili zainteresirani za kolesarske po-
čitnice, predvsem treking kolesarjenje. Pri pohodnikih smo kot 
regija izstopali, saj so se obiskovalci zanimali predvsem za dru-
žinsko hojo v sredogorju. Z nekaterimi novinarji in predstavniki 
turističnih agencij smo se dogovorili za študijski obisk Slovenije.

S podobnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v bodoče, vabi-
mo pa vse zainteresirane ponudnike, da se nam čim večkrat prid-
ružijo.
 Ksenja Kragl, CPT Krško

SPODBUDE 
ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

Slovenski podjetniški sklad bo tudi v letu 2016 objavil razpis P2 - 
Spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki omogočajo mladim vi-
sokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreira-
nja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini 
do 54.000 EUR v dveh tranšah v obliki subvencije.

Razpis je še v pripravi, predviden datum objave razpisa je 18. 3. 
2016 ali 25. 3. 2016, predviden rok za oddajo vloge pa 22. 4. 
2016.

POZOR!
Še pred tem se morajo mlada inovativna podjetja obvezno prijaviti 
na tekmovanje Start up Slovenija 2016, ki je POGOJ za kandidatu-
ro na razpisu P2 2016. Spletna prijava na tekmovanje Start up Slo-
venija 2016 bo odprta od 18. marca do 5. aprila 2016 na naslovu: 
www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/prijava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja 
(MSP), ki so razvojno naravnana ter imajo tehnološko zahtevnej-
ši in inovativen projekt in so bila ustanovljena v obdobju od 1. 1. 
2015 – 29. 2. 2016. 

V mesecu marcu oz. v začetku aprila bo animacijska in izobraže-
valna delavnica na temo realizacije poslovnih idej, spodbujanja 
in upravljanja inovativnosti ter internacionalizacije podjetij, o 
čemer bomo še informirali. Že sedaj sprejemamo prijave na de-
lavnico in bomo zainteresirane posebej obvestili. 

 Vljudno vabljeni.

Slovenske regije se predstavijo na sejmu 'Fiets en 
Wandelbeurs' v Utrechtu na Nizozemskem.

STRASBOURG – V Evropskem parlamentu so podprli predlog 
nove zakonodaje financirane sheme za razdeljevanje mle-
ka, sadja in zelenjave v šolah ter učenja o zdravi prehrani. 
Zakon združuje do sedaj ločeni shemi in sredstva zvišuje za 
20 milijonov evrov na skupno 250 milijonov.

Parlamentu je uspelo doseči zvišanje 
sredstev za 20 milijonov evrov letno 
za razdeljevanje mlečnih izdelkov in 
izobraževalne ukrepe. Za šolsko mle-
ko bo odslej namenjenih 100 milijonov 
letno, za šolsko sadje in zelenjavo pa 
150. Razporeditev sredstev med drža-
vami se bo določala po dveh osnovnih 
meril za celotno shemo: število otrok 
med 6. in 10. letom starosti in stopnja 
razvitosti regije. Upoštevala se bo še 
pretekla uporaba pomoči za oskrbo 
otrok z mlekom in mlečnimi proizvo-

di, novo dodana pa bo minimalna višina pomoči za vsakega ot-
roka. V državah, ki prostovoljno sodelujejo v shemi, bodo mora-
li v šolske programe vključiti več izobraževalnih vsebin o zdravi 
prehrani, spodbujati lokalne prehranske verige, ekološko kme-
tovanje in trajnostno pridelavo.
Evropski poslanec Franc Bogovič je ob tem povedal: “Gre za zelo 
pomemben ukrep, s katerim izboljšamo prehranske navade pri 
otrocih. 250 milijonov letno je zelo veliko, za Slovenijo to pome-
ni 300.000 evrov več na leto. Prav v Sloveniji že vrsto let uvajamo 
tudi lokalno pridelane izdelke v obroke osnovnih šol prek tradi-
cionalnega medenega zajtrka. In ta ukrep sedaj omogoča, da se 
lahko tudi takšni tradicionalni visoko kakovostni izdelki vklju-
čijo v ta obrok.”  A. N.

Nova shema za mleko in sadje

Franc Bogovič

Alen Šinko vodi podjetje Ko-
vis proizvodna družba d.o.o., 
Brežice, ki ga je že leta 1978 
na Veliki Dolini ustanovil la-
stnik Anton Pangrčič, od leta 
2008. Znašel se je v ugledni 
družbi nagrajencev, med ka-
terimi so še Marjan Batagelj, 
predsednik upravnega odbo-
ra Postojnska jama d.d., An-
drej Poklič, direktor 5 GKN 
podjetij GKN Driveline Slove-
nija, d.o.o., Zreče, Miran Ra-
uter, direktor HERMI, d.o.o., 
Celje, dr. Jožica Rejec, proku-
ristka Domel, d.o.o., Železni-
ki, Sonja Šinigoj, direktorica 
SAOP d.o.o., Šempeter Pri Go-
rici, in Borut Triplat, direktor 
OMCO Fe niks Slovenija d.o.o., 
Žalec. Glavna dejavnost pod-
jetja je izdelava visoko kvalite-

tnih izdelkov kovinske 
industrije, specializi-
ranih na področju že-
lezniškega programa 
- zavorni diski in ležaj-
na ohišja za železniška 
tirna vozila. Kot so na 
GZS zapisali v obrazlo-
žitvi nagrade, podjetje 
96 odstotkov prihod-
kov ustvari na tujih tr-
gih, saj izvaža v kar 31 
držav. Družba dosega 
na evropskem trgu na 
področju zavornih di-
skov tržni delež oko-
li 14 odstotkov ter med 35 in 
40 odstotki pri ležajnih ohiš-
jih. V zadnjih treh letih jim je 
uspelo povečevati rast prodaje 
skoraj po dvostopenjskih ras-
teh (+9,6 % letno), medtem ko 

je v dejavnosti prodaja upadla 
8,4 % letno. Število zaposlenih 
so povečevali po 12-odstotni 
letni stopnji, podobno kot do-
dano vrednost (11 % letno), 
ki je bila v zadnjih treh letih za 

več kot tretjino večja od panož-
nega povprečja. 

Kot je povedal direktor posav-
ske zbornice Darko Gorišek, 
nagrada (16. za posavske go-
spodarstvenike) dokazuje, da 
je tukajšnje gospodarstvo us-
pešno, Kovis pa je označil za 
»najboljše podjetje v Posavju 
v kovinsko-predelovalni indu-
striji«. Šinko je dejal, da njihovo 
podjetje poleg »čudovitega ka-
dra« krasi tudi timsko delo in 
nenehen razvoj novih izdelkov 
- letno jih razvijejo povprečno 
30-, veliko pa tudi investirajo 
tako v novo opremo kot v pro-
izvodne in skladiščne prostore. 
Več pa v pogovoru s Šinkom v 
naslednji številki časopisa.
 P. Pavlovič

Alen Šinko med nagrajenci GZS
LJUBLJANA, BREŽICE, KRŠKO - Med sedmimi letošnjimi nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je 
tudi direktor podjetja Kovis Brežice Alen Šinko. Že 48. podelitev nagrad je potekala 10. marca v Ljubljani, 
naslednjega dne pa se je Šinko predstavil medijem na sedežu posavske zbornice v Krškem.

Alen Šinko z nagrado GZS, imenovano 
tudi »gospodarski oskar«

LJUBLJANA, RADEČE – Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo je 11. marca v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani 
objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podje-
tij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Hra-
stnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016. Okvirna višina razpisa-
nih sredstev znaša 1.150.000 evrov. Rok za prispetje vloge je 11. 
4. 2016, odpiranje vlog bo 13. 4. 2016, zadnji rok za obvestilo o 
izboru je 10. 6. 2016.

Javni razpis tudi za Radeče
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Dne 11.3.2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih 
investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na 
območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016.

Regionalni center za razvoj Zagorje v sodelovanju z RRA Posavje 
in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT vas

vabi,
da se udeležite predstavitvene delavnice, ki bo potekala v torek, 
22.3.2016, s pričetkom ob 10.30 uri v prostorih podjetniškega 
inkubatorja v Hrastniku (Cesta 1. maja 83).

VSEBINA DELAVNICE:

• Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih inve-
sticij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016 (ga. Andre-
ja Jenko, skrbnica programa HRT, Mojca Pokorn, predstav-
nica MGRT)

• Vprašanja in odgovori

Dodatne informacije dobite pri Idi Smajlagič: ida.smajlagic@
rcr-zasavje.si ali Sabini Kos: sabina.kos@rra-posavje.si. 

Regionalni center za razvoj zbira prijave do 21.3.2016 na 
zgornjem e-naslovu.

Vljudno vabljeni! 

 Direktor RCR d.o.o. Direktor RRA Posavje
 Sergej Garantini Martin Bratanič

Janez Ivšič je v imenu civil-
ne iniciative za protipoplavne 
ukrepe v Krški vasi in na Ve-
likih Malencah uvodoma de-
jal, da je namen predstavitve 
seznanitev krajanov, ki živi-
jo na poplavno ogroženih ob-
močjih, z ukrepi, ki jih načr-
tuje javno podjetje Infra d.o.o. 
Ivšič je zbranim na določenih 
primerih hiš krajanov predsta-
vil, kako bi se lahko načrtovane 
ukrepe še nekoliko dopolnilo, 
»saj se protipoplavna zaščita 
dela za naslednjih sto let, zato 
je prav, da se jo naredi tako, kot 
je treba«. Kot je v nadaljevanju 
izpostavil, je pri primerjavi na-
črtovanih ukrepov s podatki iz 
drugih virov prišel do nesklad-
ja med pojasnilom, do katere 
nadmorske višine bo zgrajena 
zaščita, in podatkom, do kod je 
segala voda ob stoletnih popla-
vah v letu 2010. Karta poplav-
ne nevarnosti ob stoletnih vo-
dah, ki jo je izdal ARSO, kaže, 
da so bile pred šestimi leti za-
lite površine do višine 147,8 m. 
Infra pa načrtuje višino zašči-
te na koti 146,5 m, ki je po Iv-
šičevih ugotovitvah zanesljivo 
prenizka, zato bi sam predla-
gal koto 147,0 oz. naj strokov-
njaki (predvsem projektantka 
Sonja Šiško Novak, ki je bila 
tudi prisotna) ponovno preso-
dijo vpliv posegov na Savi in 
potem predlagajo koto zašči-
te, upoštevajoč višino vode iz 
leta 2010. »Ko boste na tere-
nu, se resno posvetite tem za-
devam, ker lahko napačno do-
ločene kote povzročijo velike 
težave. Ena od naših zahtev je 
tudi, da se vzpostavi daljši mo-
nitoring tega območja, kot je 
določen sedaj (dve leti). Želeli 
bi tudi, da bi bila protipoplav-
na zaščita urejena sonaravno,« 

Upajo, da bo protipoplavna 
zaščita zgrajena pravočasno
KRŠKA VAS - 7. marca so se v dvorani KS Krška vas zbrali krajani Krške vasi in Velikih Malenc, ki so prislu-
hnili predstavitvi ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti obeh naselij. Tamkajšnji prebivalci upajo, da 
bo protipoplavna zaščita zgrajena v določenem roku.

je dejal Ivšič in dodal, da je za-
hteva civilne iniciative tudi ta, 
da je treba zaradi dviga terena 
tako z zidom kot nasipom delu 
vasi zagotoviti odvajanje mete-
orne vode.

ZAENKRAT DENARJA ŠE NI
Vizualno je načrtovane ukre-
pe predstavil Aljoša Preskar 
iz Infre. Med drugim je dejal, da 
sta ukrepa, kako znižati viso-
ke vode v reki Krki, predvsem 
poglobitev Save in razširitev 
Krke v dolžini njene trenutne 
širine s poplavno-varnostnim 
nasipom na levem bregu, ki za-
pira povratne vode iz Save ob 
visokih vodah, kar bi še dodat-
no vplivalo na znižanje višine 
zidov in nasipov. Vse to je na-
vedeno v DPN za HE Mokrice, 
in če ne bo pravi čas zagotovlje-
no financiranje za zadnjo v ve-
rigi spodnjesavskih elektrarn, 
se poglabljanje in razširitev 
ne bosta izvedla, kar pome-
ni višjo protipoplavno zaščito. 
V Krki se delajo tudi štirje be-
tonski pragovi in premostitve-
ni objekt za vodne organizme, 
je še omenil Preskar. Dodal je 
tudi, da se bodo o gradnji zidu 
posvetovali z vsakim lastni-

kom zemljišča posebej, s po-
letjem začeli terenske oglede 
in kasneje izvedli monitoring. 
Direktor Infre mag. Vojko So-
tošek je priznal, da se srečuje-
jo z resnim problemom finan-
ciranja obeh hidroelektrarn 
(Brežice in Mokrice). Sicer je 
dobil neuradno obljubo s stra-
ni države, da naj bi se še v tem 
letu našlo nekaj denarja za HE 
Mokrice, vendar trenutno niti 
denarja niti razpisov še ni na 
vidiku. Protipoplavno zašči-
to bodo zato zelo težko zgra-
dili do določenega roka (30. 6. 
2017).

Zbora se je udeležil tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je 
poudaril, da so bili z zadnjo 
predstavitvijo, ki je pred me-
seci potekala v Krški vasi, vsi 
nezadovoljni, zato je zahteval, 
da se ukrepi za protipoplav-
no zaščito prikažejo še bolj v 
detajlih, v 3D dimenziji. Tako 
so z načrtovanimi ukrepi veli-
ko bolj zadovoljni, še vedno pa 
bodo podpirali predloge kraja-
nov za izboljšanje ukrepov, saj 
si po županovih besedah nih-
če ne želi, da bi imel pred svo-
jo hišo tako visoke zidove oz. 

nasipe, ki bi mu zastirali pog-
led skozi okno. Občina sicer 
vztraja, da se vsa protipoplav-
na zaščita zgradi do določene-
ga roka v skladu z Uredbo o HE 
Brežice. Eden izmed takratnih 
sklepov občinskega sveta je bil 
tudi ta, da HE Brežice ne bo 
dobila uporabnega dovoljen-
ja, če protipoplavna zaščita ne 
bo zgrajena do določenega da-
tuma. Župan je še obljubil, da 
bo kanalizacija skozi Krško vas 
zgrajena drugo leto, verjetno 
še pred protipoplavno zaščito. 
Na zboru krajanov sta sodelo-
vala tudi poslanec Igor Zorčič 
in predstavnik družbe HESS 
mag. Andrej Vizjak. Zorčič je 
izrazil upanje, da bo v kratkem 
dokončno rešeno tudi finan-
ciranje HE Brežice, kot prebi-
valec Velikih Malenc, čeprav 
sam ni ogrožen zaradi poplav, 
pa pozdravlja predstavljene 
ukrepe. Vizjak je poudaril, da 
so trenutno v postopkih pri-
dobivanja okoljevarstvenega 
soglasja za HE Mokrice, do-
končnih dovoljenj še ni. Kot 
je dejal, se je medtem država 
odločila razglasiti Natura ob-
močje na spodnji Savi, od slo-
vensko-hrvaške meje do sotoč-
ja s Krko, zaradi ribe platnica, 
kar dodatno zapleta pridobi-
vanje dovoljenj. »Ne dvomimo, 
da HE Mokrice bo, vprašanje je 
samo, kdaj. Poglobitev Save od 
sotočja s Krko do Term Čatež 
je klju čna za protipoplavno za-
ščito, vendar je obenem veza-
na na pridobitev okoljevarstve-
nega soglasja za HE Mokrice,« 
je pojasnil Vizjak. V diskusiji so 
sodelovali tudi nekateri kraja-
ni, ki so želeli izvedeti še nekaj 
podrobnosti v zvezi z načrtova-
nimi ukrepi za protipoplavno 
zaščito. Rok Retelj

Zbora krajanov se je udeležilo lepo število prebivalcev Krške 
vasi in Velikih Malenc.

KRŠKO – 25. februarja je 
Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško pripravila predstavi-
tev knjige »Če boste molča-
li, bodo kamni govorili« in v 
goste povabila avtorja An-
tona Komata. Uvodoma je 
zbrane nagovorila direkto-
rica knjižnica Urška Lobni-
kar Paunović, ki je dejala, 
da je Komat varuh narave, 
pisec različnih knjig o ekolo-
giji, aktivist, predavatelj, ko-
lumnist, avtor televizijskih 
oddaj, ki »nas vedno znova 
opominja, da smo pozabili 
živeti z naravo in da mora-
mo to res zopet začeti« ter 

dodala avtorjeve besede: »Če vas moje besede ne bodo prepri-
čale o dejstvih, vas bodo dejstva prepričala o pravilnosti mojih 
besed, ki jih boste brali v tej knjigi.« 

V dvournem predavanju in s sprehodom skozi različne miselne 
vzorce se je Komat dotikal tako ekologije kot tudi ekonomije ter 
negiral vse vrste političnih ideologij v državi. Ljudje po njegovih 
besedah ne znajo več pridelovati hrane, nekritično pa podpirajo 
farmacevtsko industrijo. Ta jih posledično varuje ob uživanju in-
dustrijske hrane, ki jo pri nas uvažamo že dve tretjini, saj imamo 
najslabšo samooskrbo v Evropi. Izpostavil je možnost prihaja-
joče vojne zaradi vodnih virov, ob tem pa nanizal korporacije, ki 
tržijo strupe, obenem pa obvladujejo farmacijo, katere cilj naj bi 
bil po njegovem videnju bolna populacija, saj le tako dobro služi 
farmacevtska industrija. Kot je še dejal, ljudje za življenje potre-
bujemo le sedem stvari: streho nad glavo, energijo lokalnega iz-
vora, vodo in hrano z lokalnega območja, obleko in obutev, šol-
stvo, zdravstvo in kulturno identiteto. 
 M. Hrvatin

Komat: »Če boste molčali, 
bodo kamni govorili«

Anton Komat

LJUBLJANA - Vlada RS je do-
ločila besedilo predloga 
Resolucije o nacionalnem 
programu ravnanja z radi-
oaktivnimi odpadki in izra-
bljenim gorivom za obdob-
je 2016–2025 (ReNPROG) in 
ga posredovala Državnemu 
zboru RS v obravnavo po re-
dnem postopku.

Resolucija v prvem poglavju na 
kratko opisuje slovenski jedr-
ski program, pravno formalno 
opredelitev radioaktivnih od-
padkov, veljavno zakonodajo in 
mednarodne pogodbe. V dru-
gem poglavju podaja splošne 
cilje in načela ravnanja z ra-
dioaktivnimi odpadki in izra-
bljenim gorivom, postopke za 
zmanjšanje nastajanja, vnos/
iznos, uvoz/izvoz in tranzit ra-
dioaktivnih odpadkov in izra-
bljenega goriva, zagotavljanje 

kadrovskih in finančnih virov, 
financiranje področja, mejnike 
programa za obdobje 2016–
2025, pripravo programa raz-
gradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in programa odlaganja 
radioaktivnih odpadkov in iz-
rabljenega goriva iz Nuklearne 
elektrarne Krško. V tretjem po-
glavju sledi obširna analiza sta-
nja za vse vrste radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega go-
riva po posameznih objektih s 
podatki o trenutnih količinah 
in ocenah prihodnjih količin, 
vključno z radioaktivnimi od-
padki iz razgradnje. V četrtem 
poglavju so na podlagi analize 
stanja na področju ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in iz-
rabljenim gorivom ob upošte-
vanju potreb po pravočasnem 
zagotavljanju pogojev za reše-
vanje problemov, povezanih 
z njimi, predstavljene strate-

gije z ukrepi za dosego ciljev 
za vse vrste radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega goriva 
za čas veljavnosti ReNPROG in 
tudi za daljše časovno obdob-
je. Predstavljenih je 12 strate-
gij s konkretnimi ukrepi za do-
sego ciljev za vsako posamezno 
strategijo in s predlogi tehnič-
nih ukrepov. Določeni so roki, 
nosilci ukrepov in viri financi-
ranja. 

Prikazana je ocena stroškov za 
izvajanje ukrepov za dosego 
ciljev iz resolucije po posame-
znih področjih nacionalnega 
programa. Navedeni so okvir-
ni stroški, ki bremenijo držav-
ni proračun in Sklad za finan-
ciranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov iz 
Nuklearne elektrarne Krško 
(Sklad za razgradnjo NEK). 

Za izvedbo celotnega progra-
ma je v naslednjem desetle-
tnem obdobju treba zagotovi-
ti 185.835.000 evrov, in sicer 
iz dveh glavnih virov financi-
ranja: iz Sklada za razgradnjo 
NEK v vrednosti 145.370.000 
evrov in iz državnega prora-
čuna v vrednosti 36.465.000 
evrov. V resoluciji pa so loče-
no navedena tudi sredstva za 
raziskave in razvoj v vrednosti 
4.000.000 evrov, ki bodo zago-
tovljena iz obstoječih razisko-
valno-razvojnih sredstev ali 
neposredno od uporabnikov.

Zadnji del resolucije je name-
njen komuniciranju, izobraže-
vanju in poročanju, opredeljen 
pa je tudi način sodelovanja in 
obveščanja javnosti pri odloča-
nju na tem področju.

  P. P., vir: MOP

Resolucija o ravnanju z RAO in IJG

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

LUN (16087B) 
je 3-mesečni samček, prijazne-
ga, živahnega in igrivega karak-
terja. Ocenjuje se, da bo večje 
rasti. Išče prijazen dom z dobri-
mi ljudmi.

NIKITA (16081KK) 
je 4-mesečna samička, mešan-
ka v tipu nemškega ovčarja. Je 
zelo radovedna, prijazna ter 
tako kot sestrica Ula do nezna-
nih ljudi še malce zadržana. Išče 
skrben in ljubeč dom z odgovor-
nimi lastniki.  

ULA (16082KK) 
je 4-mesečna samička, mešanka 
v tipu nemškega ovčarja. Prijaz-
na, radovedna, do neznanih lju-
di še malce zadržana psička, ki 
išče skrben in ljubeč dom. 

OBVESTILO O VPISU V VRTCE
Spoštovani starši!

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih 
šolah Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča 

Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece 
in Velika Dolina 

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis
v programe vrtcev za šolsko leto 2016/2017:

• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke starejše od 3 let, v trajanju 570 ur: 

3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledarja 
(program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in

• poldnevni program: v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni 
v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisanih 
najmanj 17 otrok). 

Vabimo Vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v 
vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, 
osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času 

od 29. marca do 5. aprila 2016, od 8. ure.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2016/2017, s pričetkom od 1. 9. 2016. K oddaji vloge vabimo 
tudi starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med 
šolskim letom. 

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost 
najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o 
vrtcih, Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 
62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF in 16/15-ZUUJFO) 
(v nadaljevanju: zakon). 

Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev 
za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena 
organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2016/2017.

• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2016 
izpolnjevali pogoje za vključitev. 

• Pred začetkom šolskega leta boste povabljeni k sklenitvi 
pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem 
in starši, ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve 
poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, 
ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). 
V primeru, da v roku podpisane pogodbe ne vrnete v vrtec, 
se šteje, da ste vlogo umaknili. 

• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo 
izpolnjevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. 

• V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim 
letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje 
vse pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k 
sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve 
otroka v vrtec. 

• Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o 
sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Javni razpis za sofinanciranje programov 
veteranskih in domoljubnih organizacij 2016 

Namen: za delovanje veteranskih in domoljubnih organizacij 
in izvajanje njihovih programov (npr.: obeležja, komemoracije, 
srečanja članov s statusom žrtev vojnega nasilja itd.)
Rok za oddajo prijav: 30. 3. 2016

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si 
v rubriki RAZPISI, in sicer z dnem 15. 3. 2016. 

Kontaktna oseba: Jasmina Molan, telefon: 07-620-55-08, 
elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč – 
gradbenih parcel na območju Industrijsko poslovne cone Brezi-
na in na območju Obrtne cone Dobova. 
Rok oddaje ponudb: 1. 4. 2016 do 10. ure 
Besedilo javnega zbiranja ponudb z vsemi podatki in pogo-
ji udeležbe je objavljeno na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI. 
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lah-
ko zainteresirani dobijo pri Valeriji Ursic – telefon: 07-620-55-23 
ali Tanji Rus – telefon: 07-620-55-73.

LJUBLJANA, BREŽICE – Vsesloven-
sko Društvo za zdravje srca in oži-
lja Slovenije je na letnem srečanju 
društva v Ljubljani, 10. marca, po-
delilo plakete zaslužnim članom in 
organizacijam, ki so se odlikovale 
pri podpori in sodelovanju na po-
dročju zdravja in preventive. Ob-
čina Brežice je ob tej priložnosti 
prejela zlato plaketo za večletno 
uspešno delo, v imenu občine je 
plaketo sprejela direktorica občin-
ske uprave Irena Rudman. 

Občina Brežice v okviru proračunskih možnosti preko javnih razpi-
sov redno zagotavlja sredstva za programe in delovanje društev na 
področju zdravja in preventive. Že nekaj let zapored društva v so-
delovanju z Občino Brežice ob 26. oktobru, dnevu invalidov in bol-
nikov občine Brežice, tudi pripravijo dobro obiskan dogodek, kjer 
predstavijo svoje aktivnosti občankam in občanom. Prejeta zlata pla-
keta je dokaz, da so prizadevanja Občine Brežice na področju zdrav-
ja in preventive prepoznana tudi na nacionalni ravni. 

Kot je dejal župan občine Bre-
žice Ivan Molan 14. marca na 
podpisu pogodbe z izvajalcem 
del, je sprejeti proračun osno-
va za investicije. Občina Breži-
ce z investicijami skrbi za čisto 
okolje, v skladu z Operativnim 
programom odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode v 
občini Brežice bo občina v pri-
hodnje nadaljevala z urejanjem 
kanalizacij, med temi so tudi 
ureditev kanalizacije Krška vas 
in nadaljevanje z urejanjem se-
kundarne kanalizacije Loče in 
Gabrje.
Predstavnik izvajalca, predse-
dnik uprave CGP d. d. Martin 
Gosenca, je ob podpisu pogod-

Občina Brežice obvešča, da bosta 18. 3. 2016 v Uradnem listu 
RS objavljena naslednja javna razpisa:
1. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spod-

bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za 
leto 2016

2. Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turistič-
nih društev in zvez v občini Brežice v letu 2016

Razpisna dokumentacija bo dosegljiva na spletni strani Občine 
Brežice (www.brezice.si) ali pa jo lahko zainteresirani dvigne-
jo osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj od 18. 3. 2016 dalje. 

Kontaktna oseba za dajanje informacij: Roman Matjašič, telefon: 
07-620-55-32, elektronski naslov: roman.matjasic@brezice.si.

Občina Brežice objavlja JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVAJALCA FE-
STIVALA STARE GLASBE V LETU 2016. Besedilo javnega poziva 
je objavljeno na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v 
rubriki Razpisi.

Obseg razpisanih sredstev je 17.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 18. 4. 2016.
Dodatne informacije so na voljo pri mag. Boženi Devčič, telefon: 
07-620-55-33, elektronski naslov: bozena.devcic@brezice.si.

Investicije v čisto okolje - podpisana pogodba 
za obnovo kanalizacije na Čatežu ob Savi
ČATEŽ OB SAVI – Občina Brežice po sprejetih proračunih za leto 2016 in 2017 začenja nov investicijski cikel s projek-
tom »Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež ob Savi«. Dela v vrednosti 330.000 evrov so namenjena sana-
ciji 50 let starih in dotrajanih kanalov obstoječe kanalizacije, z obnovo se bosta izboljšali prevodnost in stabilnost ka-
nalov v dolžini dobrih 1.100 m. Kot najugodnejši izvajalec del je bilo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje 
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

be potrdil, da bodo dela zaklju-
čena v s pogodbo določenih šes-
tih mesecih. Posebnost sanacije 
obstoječe kanalizacije na Čate-

žu ob Savi sta dva sistema obno-
ve – točkovna sanacija oz. klasič-
ni sistem in pa metoda relining, 
pri kateri ni potrebno izkopava-

ti cevi, saj se jih po posebni me-
todi s pomočjo vročega zraka in 
vode »obleče« s posebno smo-
lo. Prednost tega sistema je ži-
vljenjska doba saniranih cevi, ta 
naj bi bila 50 let, način je tudi 
prijazen do prebivalcev, saj po-
teka sanacija skozi obstoječe 
odprtine kanalizacije brez izko-
pavanja in z minimalnimi prila-
goditvami prometa. 
Prednost metode relining je do-
brodošla tudi za krajane, je de-
jal predsednik sveta KS Čatež ob 
Savi Franc Les, ker je Čatež ob 
Savi strnjeno naselje, je prevo-
znost cest ob minimalnih po-
segih v promet odločilnega po-
mena. 

Podpis pogodbe med Občino Brežice in podjetjem CGP d. d.

Občina Brežice prejela zlato plaketo Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije

Direktorica občinske uprave Ire-
na Rudman s plaketo
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pristojni inšpekciji. Prav tako po-
zivamo lastnike poslovnih objek-
tov in upravljavce stanovanjskih 
objektov, v okolici katerih se na-
hajajo zelene površine, parki-
rišča ter dostopne poti, da po-
skrbijo za njihovo urejenost in 
odstranijo morebitne odpadke. 

Nadzor nad ravnanjem z odpad-
ki izvaja Medobčinski inšpekto-
rat – Skupni prekrškovni organ 
občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Rade-
če in Sevnica, telefonska števil-
ka (07) 49 81 382 in Inšpekcija 
za okolje, Inšpektorata za oko-
lje in prostor, Območna enota 
Novo mesto, kamor lahko obča-
ni prijavijo kršitve v zvezi z rav-
nanjem z odpadki, telefonska 
številka (07) 39 42 160.

Javni natečaj: 
Naj prostovoljec in prostovoljska organizacija 

leta 2015 v občini Krško 
Občina Krško objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« v 
dveh starostnih kategorijah in »Naj prostovoljsko organizaci-
jo« v letu 2015. Prijavljeni prostovoljke in prostovoljci se bodo 
za naziv potegovali v kategorijah do 30 let in nad 30 let.
Predlagatelj Naj prostovoljca je lahko posameznica ali posame-
znik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna ose-
ba javnega ali zasebnega prava. Prijavljeni posameznik/posa-
meznica mora imeti stalno prebivališče v občini Krško oziroma 
mora biti njegovo delovanje v letu 2015 povezano z delom na 
območju občine Krško, za izvajanje dejavnosti ne sme biti zapo-
slen ali prejeti plačilo preko pogodbe ali študentske napotnice.
Predlagatelj Naj prostovoljske organizacije je lahko posame-
znik, neformalna skupina, društvo ali zavod, prijavljena orga-
nizacija pa mora imeti status nevladne organizacije in sedež v 
občini Krško.
Prijavnico (s prilogami) pošljite priporočeno najkasneje do tor-
ka, 5. aprila 2016, na naslov: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 
14, 8270 Krško. Velja poštni žig s tem datumom in oznako na 
kuverti "PROSTOVOLJEC LETA 2015 V OBČINI KRŠKO". Prijav-
nico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: metka.
resnik@krsko.si. 
Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca/ko leta 2015 do 16. 
maja lahko odločali občanke in občani z glasovanjem (glasov-
nica bo objavljena v Posavskem obzorniku od druge polovice 
aprila dalje).

Pomladansko čiščenje okolja v letu 2016
Tako kot v preteklih letih bo tudi v letošnjem letu na območju občine Krško potekalo pomladansko čiščenje okolja. Po-
mladanske akcije čiščenja okolja pomembno prispevajo k njegovem izboljšanju in tudi k ozaveščanju občanov. Glede 
na to, da se odpadki v našem okolju in naravi še vedno pojavljajo, se moramo zavedati, da je to dolgotrajen proces. 
Pomladansko čiščenje okolja bo potekalo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in skupinami občanov. V ta 
namen bo Občina Krško zagotovila določeno število posod (kontejnerjev) za odpadke in njihov odvoz na Center za rav-
nanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad oziroma na ustrezno odlagališče.

Število divjih odlagališč se 
zmanjšuje, največ pa se jih še 
vedno pojavlja na območju Kr-
škega polja, predvsem na ob-
močju romskih naselij in njiho-
ve okolice. Ob pregledu divjih 
odlagališč, ki se nahajajo na teh 
območjih, ugotavljamo, da velik 
del komunalnih odpadkov Romi 
pridobijo od občanov in jih pri-
peljejo v njihova naselja, pred-
vsem v Kerinov Grm, del pa jih 

v romska naselja pripeljejo ne-
kateri podjetniki in občani sami. 
Romi iz komunalnih odpadkov 
izločijo sekundarne surovine, os-
tanek pa odložijo v naseljih ter 
njihovi okolici. 
Opozarjamo, da na območju ob-
čine Krško način ravnanja z od-
padki predpisuje Odlok o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v 
občini Krško. V skladu z odlokom 
te odpadke zbira in odvaža poo-

blaščeni izvajalec, ki je na obmo-
čju občine Krško podjetje KOS-
TAK d.d. Občani občine Krško 
lahko nevarne, kosovne in lo-
čeno zbrane odpadke brezplač-
no oddajo izvajalcu na Centru za 
ravnanje z odpadki Spodnji Stari 
Grad. Ravnanje z odpadki, ki ni 
v skladu z omenjenim odlokom, 
torej tudi prepuščanje odpadkov 
Romom, je nezakonito in se kaz-
nuje s predpisano globo.
Po Zakonu o varstvu okolja 
(157.a člen) so lastniki zemljiš-
ča, na katerem se nahaja divje 
odlagališče odpadkov, sami od-
govorni za odložene odpadke. 
Da bi se izognili težavam, ki bi 
jih lastniki imeli zaradi odpad-
kov na njihovih zemljiščih, pa 
jih sami niso odložili, predlaga-
mo, da izvajajo nadzor nad svo-
jimi zemljišči in kršitelje prijavijo 

Divje odlagališče v bližini Mrtvic pred in po sanaciji

V kolikor se želi tudi vaša krajevna skupnost, organizacija ali dru-
štvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, Vas prosimo, da 
nam najkasneje do srede, 20. aprila 2016, pisno sporočite vaš 
namen na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško 
oziroma elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si (s pripisom 
"Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja") in nam ob tem pisno 
dostavite naslednje podatke:
• okvirni datum vaše akcije (točen datum bo usklajen z izvajalcem 

za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki), 
• lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev,
• kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).

Po dosedanjih izkušnjah in ker razpolagamo z omejenim števi-
lom kontejnerjev, vas prosimo, da predvidite uporabo od ene-
ga do največ treh kontejnerjev na akcijo in da akcijo zaključite po 
napolnitvi kontejnerjev ter o tem TAKOJ obvestite izvajalca, ki bo 
kontejnerje odpeljal.

Opozarjamo, da je akcija namenjena odstranjevanju odpadkov, 
ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjena či-
ščenju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča …). V ta namen lahko 
občani enkrat letno oddajo 1m3 odpadkov družbi KOSTAK d.d. 
na podlagi naročila, kar je vključeno v ceno smetarine. 

Organizatorjem in udeležencem čistilnih akcij posredujemo sple-
tno povezavo na priporočila za varno delo, in sicer Priporočila ob 
čistilnih akcijah http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-ak-
cijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih 
akcijah http://www.nijz.si/sl/priporocila-o-ravnanju-z-azbestni-
mi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah.

Za informacije smo vam na Občini Krško na voljo, in sicer Darko 
Anžiček, tel. 49 81 300 in Natalija Arh, tel. 49 81 363.

Občina Krško tudi v letošnjem letu razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014 in št. 1407/2013. Sredstva so zagotovljena v proračunu 
za leto 2016 v okvirni višini 133.000 evrov bruto, in sicer 
• za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvo-
dnjo  110.000 evrov,

• za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dedišči-
ne na kmetijskih gospodarstvih  10.000 evrov,

• za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
 10.000 evrov,

• za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij  3.000 evrov.

Vloge za prijavo na razpis morajo zainteresirani oddati najkasneje 
do petka, 25. marca 2016, za vse zgoraj naštete ukrepe, razen za 
prevzemnike kmetij, za te je rok petek, 30. september 2016. Vloge 
oddajo na naslov Občina Krško, oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je do izteka prija-
vnega roka na voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali 
pa jo v tem roku občani lahko v času uradnih ur prejmejo na oddel-
ku za gospodarske dejavnosti. Dodatne informacije posreduje Ma-
gda Krošelj, tel. 07/49 81 319 ali na e-naslovu magdalena.kroselj@
krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja v občini Krško za leto 2016

Kmetije z domačimi izdelki
Rokodelci
Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg
OŠ Jurija Dalmatina Krško
Društvo malih živali Brežice
Mažoretni klub BATON Krško
Ansambel Slavček
Drevesnica HPG Brežice d.o.o.
Mladinski big band Posavje

Velikonočni sejem

v soboto, 19. marca 2016,

od 8. do 12. ure

Predstavili se bodo:

Dogodek bomo popestrili z:

Izdelavo butaric
Prenosom smučarskih skokov iz Planice
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Za kakovostno ustvarjalno pot 
od pričetka delovanja gledališča 
skrbi Snježana Pungerčič, stro-
kovni in umetniški vodja. Lutke 
in scenografijo izdeluje Bernard 
Pungerčič, pri tem pa sodeluje 
tudi likovna pedagoginja Nena 
Bedek. V stalni zasedbi gledali-
šča igrajo Snježana Pungerčič, 
Marjana Štojs, Jasna Pinoza in 
Brigita Bedek, pomembna pa 
je tudi podpora drugih sodelav-
cev, prostovoljcev in ljubiteljev 
lutkarstva. Za bogat program po-
rabijo letno blizu tri tisoč ur.

Leta uspešnega ustvarjanja so 
številnim gledalcem pripravila 
raznolike lutkovne predstave, v 
programu gledališča pa so tudi 
organizacija lutkovnih delavnic, 
pomoč pri ustanavljanju novih 
lutkovnih skupin, lutkovno iz-
obraževanje otrok, mladine in 
odraslih – predvsem v posavski 
regiji, po Sloveniji in tujini. Z iz-
delavo lutk, režijo in scenogra-
fijo svetujejo in pomagajo tudi 
drugim lutkovnim skupinam. 
Producirajo avtorske lutkovne 

Delovni obisk Nogometne zveze Slovenije
Na pobudo Občine Sevnica je prejšnji četrtek potekalo delovno 
srečanje Nogometne zveze Slovenije s predstavniki sevniške lokal-
ne skupnosti in športa. Generalni sekretar zveze Aleš Zavrl si je s 
sodelavci na terenu najprej ogledal obstoječe športne objekte na 
športno-rekreacijskem kompleksu, območju načrtovanega stadio-
na s spremljajočimi objekti. Sledil je sestanek v sejni sobi Športnega 
doma Sevnica, ki so se ga poleg župana Srečka Ocvirka, podžupana 
Janeza Kukca in predsednika Športne zveze Sevnica Roka Vodeni-
ka udeležili tudi predstavniki zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica in Kluba malega nogometa Sevnica.
Predstavnikom nogometne zveze je občina predstavila vsebino spre-
jetega prostorskega načrta, s katerim je načrtovana celovita uredi-
tev športno-rekreacijskega centra na območju obstoječih športno 
rekreacijskih objektov, kjer so že umeščeni bazen, športni dom, zu-
nanje igrišče in parkirišče, na širšem območju pa se načrtovane ure-
ditve za potrebe športa in rekreacije smiselno nadaljujejo z izgradnjo 
raznovrstnih športnih in spremljajočih objektov. Zaradi postopnega 
razvoja območja – gre za prostorsko načrtovanje na skoraj devetih 
hektarjih površine – je z odlokom omogočena faznost oziroma eta-
pnost gradnje, vezana na razpoložljiva sredstva.
Nogometna zveza Slovenije je izrazila zadovoljstvo nad napredkom 
in pripravo dokumentacije, za nadaljnjo realizacijo projekta, ki ima 
svoje mesto v nacionalni mreži športnih objektov, pa bo potrebno 
intenzivnejše sodelovanje vseh odgovornih za razvoj športa tako na 
lokalnem kot državnem nivoju. Dogovorjeno je bilo, da občina, sev-
niške športne organizacije in nogometna zveza k vključitvi v pripra-
ve na izvedbo projekta pozovejo še druge nacionalne organizacije, 
med njimi resorno ministrstvo, Fundacijo za šport in Atletsko zve-
zo Slovenije.

Dobrodelni Rotary koncert „Imeti rad”
Sodelovanje Rotary kluba Sevnica, Godbe Sevnica in Občine Sevnica se je skupaj z vrlinami pripravljenosti prisluhniti 
in pomagati sočloveku v vsakodnevnem življenju že četrto leto zapored povezalo v dobrodelni koncert »Imeti rad«, ki 
je potekal 6. marca. 

Godba Sevnica s solistko Manco Izmajlovo

Osrednji nosilec kulturnega 
programa koncerta je bila God-
ba Sevnica pod vodstvom diri-
genta Matica Nejca Kreče. Med 
glasbenimi gosti so se zvrstili vo-
kalna solistka, mezzo-sopranist-
ka Manca Izmajlova in violinist 
Benjamin Izmajlov, Oktet Jurij 
Dalmatin pod vodstvom Tineta 

Beca, z nastopi pa so navdušile 
tudi učenke Glasbene šole Sev-
nica – flavtistka Zala Plazar, sa-
ksofonistka Katarina Traven in 
harfistka Lana Kozinc. 

Prihodek koncerta, ki je napolnil 
sevniško kulturno dvorano, bo 
v celoti namenjen za letovanje 

otrok s posebnimi potrebami 
Osnovne šole Ane Gale Sevni-
ca. V imenu šole se je za dona-
cijo v višini 2.300 evrov, predano 
iz rok predsednika Rotary kluba 
Sevnica Rada Kostrevca, vsem 
navzočim, sodelujočim pri iz-
vedbi koncerta ter sponzorjem 

in donatorjem zahvalil ravnatelj 
Osnovne šole Ane Gale Sevnica 
Branko Teraš. Navzoče sta poz-
dravila tudi župan Srečko Ocvirk 
in asistent guvernerja Rotary 
Slovenija Franci Pliberšek. Kon-
cert je povezovala Tanja Žibert.
 Foto: Rok Petančič

Predsednik Rotary kluba Sevnica Rado Kostrevc in ravnatelj OŠ Sa-
va Kladnika Sevnica Branko Teraš

Minulo soboto je potekala družabna prireditev z razglasitvijo »Žu-
panovega vina 2016«. Izbor županovega vina vsako leto pripravijo 
vinogradniška društva sevniške občine, letos Društvo vinogradni-
kov Šentjanž, v sodelovanju z občino. Zmagovalec izbora za župa-
novo vino, ki bo kot doslej namenjeno promociji celotne občine, vi-
nogradništva in vinogradniške dediščine ter bo protokolarno vino 
za različne priložnosti, je izmed vseh prejetih vzorcev modre franki-
nje postal Milan Jamšek.

Prireditev je obogatil priložnostni kulturni program z nastopi Septe-
ta Fortuna in Pevske skupine Društva vinogradnikov Šentjanž, pove-
zovalka je bila domačinka Vesna Perko. Navzoče so pozdravili župan 
Srečko Ocvirk, predsednica Društva vinogradnikov Šentjanž Rena-
ta Kuhar, predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj, 
predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše in 
aktualni kralj cvička Franc Kobe. Foto: Občina Sevnica

Vabljeni na praznovanje svetovnega dneva lutk
21. marca, na svetovni dan lutk, bo natanko šest let, odkar so vsebino sevniškega gradu še dodatno obogatile lutke. 
Takrat je bil ustanovljen zasebni Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, ki je s posluhom Občine Sevnica in KŠTM 
Sevnica dobil prostore in začel delovati v prostorih sevniškega bisera, Gradu Sevnica.

Županovo vino 2016 je modra frankinja

Milan Jamšek, zmagovalec izbora Županovo vino 2016

Šentjančani so kot odlični pevci obogatili tudi tokratni dogodek.

predstave, s katerimi oživlja-
jo grajske zgodbe, ter aktualne 
in pretekle sevniške lokalne po-
sebnosti, da jih najmlajši ne bi 
pozabili.

Pestro je tudi letošnje leto. Prvi 
dogodek bo že to soboto, 19. 
marca, ko bo 7. praznovanje 
Svetovnega dneva lutk. Da bi 
lutke in lutkarstvo čim bolj prib-
ližali otrokom in mladini, bodo 
letos že četrto leto zapored or-
ganizirali lutkovno–slikarsko ko-
lonijo Lutkart 2016, ki se vsako 
jesen ob Tednu otroka dogaja na 
Gradu Sevnica. Na njej sodelu-
jejo otroci slovenskih osnovnih 
šol, ustvarjena likovna dela pa v 
obliki potujoče likovne razstave 
gostujejo na sodelujočih šolah. 

Letošnje leto pa se je za Grajsko 
lutkovno gledališče Sevnica tudi 
sicer pričelo z velikim uspehom. 
Uvrstili so se na ugledni medna-
rodni festival amaterskih gleda-
lišč Strawanz Focus 2016, ki bo 
med 16. in 19. junijem letos po-
tekal v kraju Bregezwald ob Bo-

denskem jezeru. Njihova lut-
kovna predstava »Grdi raček«, 
avtorja H. C. Andersena, je bila 
s strani mednarodne strokovne 

žirije med 63 kandidatkami iz ce-
lega sveta izbrana v izbor 11 fi-
nalistk, in sicer kot edina lutkov-
na predstava festivala.

Lansko praznovanje je privabilo številčno občinstvo, vabljeni tudi 
to soboto. (Foto: Annemarie Culetto)



Voda. Najbrž bi težko našli Slo-
venca, ki ne živi že od ranega 
jutra z njo. Je ključni pogoj za 
življenje, prav tako njeno ne-
nehno kroženje zunaj in znot-
raj nas. Že malčki se učijo, da je 
70 % našega telesa iz te vital-
ne tekočine in da Zemlji vse od 
prvih posnetkov našega pla-
neta iz vesolja pravimo „mod-
ri planet“, saj je kar tri četrtine 
prekriva voda. Več kot upravi-
čeno bomo lahko torej prihod-
nji torek, 22. marca, znova obe-

leževali svetovni dan voda. Od 
leta 1992 naprej velike in manj-
še organizacije na ta dan opo-
zarjajo predvsem na omeje-
nost in vsakodnevno ogrožanje 
vodnih virov. Kljub navidezni 
obilici vode na planetu se je na-
mreč kar 97,5 % nahaja v mor-
jih in oceanih, voda, ki jo ljudje 
lahko zaužijemo, pa je neena-
komerno razporejena po ze-
meljski obli. Stanje dostopnosti 
in kvalitete je tako izredno za-
skrbljujoče: že več kot milijarda 
ljudi naj ne bi imela dostopa do 
pitne vode. 

POSAVJE – REGIJA VODÁ. 
NAJ TO TUDI OSTANE. 

Slovenija ima zaenkrat res veli-
ko srečo z naravnimi danostmi 
in mnogo še kvalitetnih vodnih 
virov. Ponaša se z imenom de-
žela voda, to pa bi lahko trdi-
li tudi za Posavje. Vsi vodni to-
kovi našega območja sodijo v 

porečje reke Save (tja sodi tudi 
več kot polovica slovenskega 
ozemlja), brežiško-krška kotli-
na pa velja za najpomembnejši 
t. im. zbiralni hidrografski pre-
del v Sloveniji. Slovenska vod-
na mreža je nastala v zgodnjem 
terciarju, v tem času se je na-
mreč dinarsko-alpsko kopno 
dvignilo iz morja, reke Sava, s 
pritoki Savinjo, Mirno in Krko, 
pa so dragoceni nasledniki nek-
danjega morskega zaliva. Sava, 
s povirjem v naši državi in po 

947 kilometrih potovanja z iz-
livom v Donavo, je nadela ime 
tudi naši regiji in s svojimi prito-
ki omogočila življenje že tisoč-
letja nazaj. Bronasta doba na 
primer že kaže zanimive pose-
litve desnega brega Save, kul-
tura žarnih grobišč med 2000 
in 1000 pred našim štetjem je 
poseljevala tudi terase Save v 
okolici Dobove. Latobiki naj 
bi si življenje ustvarili na tera-
si na sotočju Save in Krke, med 
najpomembnejše dokaze ne-
ločljive povezave med Savo, 
ki je večkrat spremenila stru-
go, in našimi predhodniki, pa 
nedvomno sodi rimski Nevio-
dunum, upravno središče s pri-
staniščem in celo lastnim vodo-
vodom.

Ali lahko sploh kako na krat-
ko in poenostavljeno preds-
tavimo posavski vodni krog? 
Poskusimo začeti s tem, da po-
hvalimo gosto mrežo vodoto-

kov v Posavju, menda je tudi 
relativno mlada in zato razgi-
bano, nesimetrično razporeje-
na. Če so podzemne vode skrite 
našim očem (o podzemnih vo-
dah, njihovi kvaliteti in pome-
nu pišemo v prilogi), pa lahko 
že z malo daljšim izletom zado-
voljno opazimo, da poleg Save, 
Mirne, Krke in Sotle pokrajino 
Posavja napajajo mnoge druge 
površinske vode, vsaka s svo-
jo favno in floro ter zelo zani-
mivimi imeni: na primer Sopo-

ta, Sevnična, Hinja, Brestanica, 
Potočnica, Gabernica, Negota, 
Močnik, Dramlja, Bistrica, Se-
nuša, Sušica, Bregana in druge. 
Ribiči in ljubitelji stoječih voda 
vam znajo na mah našteti vsaj 
nekaj vidnejših jezer in ribnikov 
v naši okolici, na primer ribnik 
Loka, Vrhovsko jezero, Gabri-
jelski ribnik, Krmeljska ribni-
ka, Boštanjski ribnik, Sevniški 
ribnik, ribniki Mačkovci,  Dre-
novsko jezero, ribnik Resa, Bre-
zinške bajerje, Vrbinske ribni-
ke, Borški bajer, Čateško jezero, 
Karlški ribnik, Piršenski ribnik, 
Prilipski ribnik, Prilipsko jeze-
ro, Obrežanski ribnik in Mokri-
ško jezero. Tako za stoječe vode 
kot za tekoče je dež osrednjega 
pomena. Hidrologi izpostavlja-
jo zanimivost, da naj bi kaplja 
vode na poti svojega krože-
nja iz reke nazaj v reko pora-
bila nekje med 11 in 16 dnevi. 
Povprečna letna količina pada-
vin v Posavju znaša okoli 1100 

mm, postopno pa naj bi pada-
la v smeri sever-jug, od mokre-
ga Posavskega hribovja proti že 
bolj suhi krški ravnini in naprej.   

A tudi posavski vodni krog, s 
katerim se radi hvalimo in ga 
omenjamo v vseh možnih stra-
tegijah, ne sme biti nikakor sa-
moumeven in je neločljivo po-
vezan s tem, ali bomo s temi 
vodami znali upravljati trajno-
stno in odgovorno. Žal smo ne-
posredno vpeti tudi v globalno 

segrevanje in nas redno do-
segajo vedno pogostejše vre-
menske ujme z dvema velikima 
ekstremoma: obsežnimi popla-
vami in dolgotrajnimi sušami. 
Hkrati se sami zastrupljamo: že 
središče sosednje, Dolenjske re-
gije, je glasno opominjajoč do-
kaz, koliko nižja je lahko kvali-
teta življenja, če se pitni vodi 
ne namenja dovolj pozornosti 
ob intenzivnem razvoju. One-
snaževala imajo namreč la-
stnost, da se njihova koncen-
tracija v vodonosnikih izredno 
hitro spreminja in širi daleč po 
pasovih, torej imamo v pod-
talnici sledi kemikalij že davno 
preden pristojne službe ugoto-
vijo, da je nekdo kršil predpise 
in okužil osnovno dobrino nas 
vseh! Težava ostaja, tudi v prav-
nih podlagah, kdo je za sanacijo 
onesnaženja podzemnih voda 
sploh odgovoren? Kako najti 
in primerno kaznovati krivce? 
In če se že nekako površinsko 
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Voda ne daje le življenja,
temveč tudi ime naši regiji

TEMATSK A PRILOGA POSAVSKEGA OBZORNIK A,  17.  MAREC 2016

Dragoceni naravni dobrini in edini snovi na planetu v 
vseh treh agregatnih stanjih – vodi - se pred letošnjim 
svetovnim dnevom s prilogo „Posavski vodni krog“ po-
sebej posveča tudi Posavski obzornik. Bralci gotovo 
opažate, da o naših vodah novinarsko poročamo do-
kaj redno, a predvsem vezano na trenutne dogodke, 
in tako za odgovore na mnoga vprašanja, ki si jih v re-
giji moramo zastavljati v dobro naše skupne kvalitete 
življenja, žal zmanjka časa in prostora. 

Ko smo lansko leto začeli načrtovati te strani, nas je 
preplavil obilen nabor izredno zanimivih tem, ki bi bile 
vredne pozornosti. Kljub temu, da vodi namenjamo 
prostorsko velik del te časopisne številke, smo morali 
tematsko naše prispevke omejiti le na nekaj področij. 
Za začetek smo pogled usmerili na osnovne življenj-
ske potrebe: pitno vodo in pridelavo hrane z namaka-
njem. Kako je s kvaliteto pitne vode v Posavju? Kakšna 
je naša podtalnica in kako nanjo vplivamo s svojimi 
intenzivnimi dejavnostmi? Kako in kje uporabljamo 
vodo za potrebe namakanja kmetijskih oziroma zele-
njadarskih in sadjarskih površin? Kje so še neizkorišče-
ne priložnosti za namensko uporabo vode in kako ži-
vijo tista področja, kjer se voda pretaka in zastaja že 
stoletja, s tem pa pomembno vpliva na obnavljanje vo-
donosnikov in ranljive ekosisteme? Pitna voda je tesno 
vezana na preteklost našega prostora in našo dedišči-
no – spomnili smo tudi na dragocenost vodnjakov in 
znanja gradnje le-teh. Ob tej priložnosti pa so se nam 
pred svetovnim dnevom voda pridružili še nekateri 
pomembnejši gospodarski subjekti regije in opozori-
li na svoj odnos in delo z vodo ter spreminjanje vode 
v energijo. 

Odškrtnili smo le drobec tematike, veliko pa ostane 
za prihodnje priložnosti Posavskega vodnega kroga. 
Verjamemo, da boste ob branju tudi vi prišli do po-
membnega sklepa: kakovost in količina vode, ki nam 
bo na voljo, danes in v prihodnje, nikakor nista le od-
govornost upravljavcev vodovodnih sistemov ali poli-
tičnih odločevalcev, temveč prav vsakogar izmed nas. 
Voda vsakodnevno skrbi za naše zdravje, poskrbimo 
še mi zanjo. 
 Maruša Mavsar,
 urednica priloge

Zjutraj ste še na pol v snu oddrsali v kopalnico, odprli pipo, si umili obraz, zobe, se morda po telovadbi osveži-
li s prho. Drugi ste najprej pristavili vodo na štedilnik, da je kmalu mamljivo zadišalo po kavi. Tretji ste pred vsemi 
temi opravili najprej spili kozarec mlačne vode, četrti vestno umili sadje za zajtrk ali zavreli vodo za pripravo zgo-
dnjega kosila. Nekateri ste pomili včerajšnjo posodo, drugi  nadvse urno pomagali pri umivanju otrokom. Mimo-
grede ste zalili hvaležne rože in s konico pogleda ošvrknili vrt, če je dovolj namočen, nato pa še natočili vodo svo-
jemu hišnemu ljubljenčku, da vas ne bo žejen čakal tekom celega delovnega dne.

očisti določeno področje – kdo 
bi sploh lahko poskrbel za pre-
prečitev nadaljnje škode pri 
tako hitri poti vode naprej? In 
kaj ter kako z vodo ob izrednih 
dogodkih – smo dovolj prip-
ravljeni? Vprašanja se kar vrsti-
jo, saj gre za tekočino življenja.

Da je voda za nas nepogrešljiva 
in je bila stoletja osrednje goni-
lo Posavja, kaže tudi razvoj po-
savskih mest (pomislimo tudi 
na nekdanje industrijske obra-
te, za katere je bila voda nuj-
no potrebna) in ostalih manj-
ših naselij. O življenju z vodo 
nas opominja bogata dedišči-
na (splavarjenje, kolnárjenje), 
Sava je v zadnjem stoletju pos-
tala še motor energetike, nje-
ni pritoki spodbujajo turizem 
in rekreacijo, regija pa se lah-
ko ponaša s kmetijstvom ravno 
zaradi vedno boljšega dostopa 
do rek, potokov in podzemnih 

voda. Tema svetovnega dne-
va voda 2016 se glasi „boljša 
voda, boljše zaposlitve“. Tudi 
v Posavju bi lahko, če gleda-
mo neposredne in posredne 
gospodarske vodne porabni-
ke, dejali, da voda omogoča 
več tisoč dragocenih delovnih 
mest. Šteje prav vsako delov-
no mesto, za zaključen krog in 
celovitejši pogled na vrednost 
vode ter njeno ohranitev za pri-
hodnost, kot poudarjajo hidro-
logi, pa bi morala načela sobi-
vanja veljati tudi za druga živa 
bitja, kar pogosto spregleda-
mo. Razmislimo, kaj in kako še 
lahko naredimo, da bodo naše 
vode občudovali tudi zanam-
ci, da se bodo še mogli osvežiti 
v kakšni reki in bistrem potoku 
ter si brezskrbno natočili koza-
rec iz bližnjega vodnjaka ali do-
mače pipe?

 Maruša Mavsar

Vodno zajetje v Arnovem selu, urejeno za potrebe enega prvih skupnih namakalnih sistemov v Posavju (foto: P. Pavlovič)
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POSEBNOST SO ZIDANICE

Na območju občine Brežice je 
oskrba s pitno vodo organizi-
rana preko javnega vodovo-
dnega omrežja in vaških vo-
dovodov. Javno vodovodno 
omrežje je sestavljeno iz os-
mih vodooskrbnih območij, ki 
so v upravljanju javnega pod-
jetja Komunala Brežice d.o.o. 
Vodooskrbna območja (in nji-
hovi vodni viri) so: Brežice (Glo-
gov Brod, Brezina, 2x Prilipe in 
Brezovec), Mokrice (2x Mokri-
ce), Sromlje (Močnik), Pišece 
(Pišece), Mrzlava vas (2x Pše-
ničnica), Stojanski Vrh (Nova-
ščk), Križe (Lešje) ter Mrzlavski 
Gaj-Vitovec-Stankovo (Stanko-
vo). Gre bodisi za vodnjake oz. 
vrtine bodisi izvire oz. zajetja. 
Globina prvih je tudi do 200 m. 
Skupna dolžina javnih vodovo-
dnih cevovodov v upravljanju 
Komunale Brežice znaša nekaj 
več kot 560 km, vseh priključ-
kov je 9468. Na največjem vo-
dovodnem sistemu Brežice z 
dolžino omrežja 365,5 km, ki 
je tudi najgosteje naseljen, je 
skupno 6914 priključkov, naj-
redkeje naseljen vodovodni 
sistem Pišece pa ima omrežje 
dolgo dobrih 76 km. Podatek 
o številu vaških vodovodov v 
brežiški občini je precej neza-
nesljiv, saj je na območju obči-
ne tudi precej zasebnih vodo-
vodov, ki oskrbujejo le peščico 
objektov. Vaških vodovodnih 
sistemov z več kot 50 oskrbo-
vanimi prebivalci je po podat-
kih brežiške občine šest, in sicer 
Ponikve, Brezje pri Veliki Dolini, 

Gaj – Ribnica, Pečice, Artiče in 
Bizeljsko. Zadnja dva se spopa-
data predvsem s težavami fi-
nančnih in davčnih predpisov 
ter imenovanjem odgovornih 
oseb (starejši člani vodovod-
nih odborov to opravljajo vo-
lontersko, mlajših ni), ostali pa 
se poleg navedenega spopa-
dajo še s problemom nezane-
sljivosti vodnih virov tako kva-
litativno kot tudi količinsko ter 
starostjo vodovodnih objek-
tov, naprav in omrežja. Na ob-
močju občine Brežice delujejo 
tri komunalne čistilne naprave, 
in sicer Brežice (13.500 popula-
cijskih ekvivalentov), Obrežje 
(2310 PE) in Globoko (1000 PE). 

Vse naprave odlično delujejo in 
ni težav z njihovim delovanjem, 
zagotavlja vodja gospodarskih 
javnih služb pri Komunali Breži-
ce Darko Ferlan. Na območju 
občine je vgrajenih in delujo-
čih tudi okoli 170 malih komu-
nalnih čistilnih naprav (MKČN).

Po Ferlanovih besedah s kvali-
teto in razpoložljivo količino pi-
tne vode na vodnih virih nima-
jo težav, večje težave povzroča 
dotrajano vodovodno omrežje 

(starost, neu-
strezni oz. ob-
čutljivi ma-
teriali, kot so 
PVC, AC), ki ga 
postopoma 
obnavljajo in 
posodablja-

jo. Specifika brežiške občine so 
območja zidanic, kjer porabe 
pitne vode med tednom prak-
tično ni, med vikendom pa se 
enormno poveča, tako da na-
stanejo težave pri distribuciji 
pitne vode predvsem ob kom-
binaciji vikenda in vročinske-
ga vala. Da se zagotovi kvalite-
ta pitne vode pri uporabnikih, 
mora biti količina akumulira-
ne pitne vode v vodohranih 
tolikšna, da se dnevno zame-
nja, prav tako morajo biti pre-
meri vodovodnih cevi dimen-
zionirani na povprečno porabo 
skozi vse leto, da ne prihaja do 
zastajanja vode. Slednje pa po-
meni težavo pri povečani pora-
bi vode v vročem poletju. Kot 
še razlaga Ferlan, se soočajo z 
nevarnostmi kot večina sveta. 
Dež in sneg namreč pobirata iz 

ozračja mnoge škodljive snovi, 
ki jih prinašajo dim, izpušni pli-
ni in druge oblike onesnaževa-
nja, ter se vračata kot kisli dež 
ali sneg na zemeljsko površino 
in v podtalnico. Le-ta je ogrože-
na tudi zaradi slabe kanalizaci-
je, divjih odlagališč odpadkov, 
prepustnih greznic ipd. Ve-
lik onesnaževalec je tudi kme-
tijstvo s herbicidi, pesticidi in 
umetnimi gnojili, živinorejske 
farme s svojimi odplakami idr. 

Vodnjaki so na teh območjih 
grajeni v sloje dolomita, kar naj 
bi bilo zelo varno, vendar njiho-
va gradnja najbrž ni bila tako 
kakovostna, tako Ferlan, zato 

se danes poznajo fekalni vplivi. 
Tak primer je sromeljski vodo-
vod oz. vrtina Pečice, ki je zelo 
bogat vodonosnik, vendar vod-
njak ni bil tako kvalitetno nare-
jen, zato prihaja do težav. Na 
Sromljah očitno ne gre za vpliv 
kmetijskih površin, temveč za 
zavržena odpadna škropiva (še 
danes sledovi desetilatrazina). 
Ferlan zato pravi, da bi bilo tre-
ba razmisliti o novi vrtini. »Ob 
letošnjem dnevu vode bomo 
sicer malo kasneje, 9. aprila, v 
okviru čistilne akcije zaposlenih 
našega podjetja odšli ravno na 
vodonosnik Sromlje – Pečice in 
poskušali odkriti kakšno divje 
odlagališče, kjer bi se lahko naš-
lo odvrženo škropivo z vsebo-
vanim atrazinom,« še dodaja.

NAJVEČ VAŠKIH 
VODOVODOV NA SEVERU 
KRŠKE OBČINE

Družba Kostak d.d. v občini 
Krško in Kostanjevica na Krki 
upravlja že skoraj 800 km vodo-
vodnih cevi. V obeh občinah je 
11 virov pitne vode, ki zajema-
jo vodo v vodonosnikih med-
zrnske poroznosti (voda teče 
okoli zrn) na Krškem polju (Dr-
novo, Brege) ter razpoklinskih 
in deloma kraških vodonos-
nikih v pobočjih Bohorja (Do-
brova, rudnik, Toplica), Krške-
ga hribovja (Rore, Arto, Lašče) 
in Gorjancev (Dol, Orehovec, 
Jama). Izdatnost vodnih virov 
je od 0,035 l/s do 35 l/s. Koli-
činsko najbolj bogat je osnovni 
vodonosnik Krškega polja z vi-
roma Drnovo in Brege z največ-
jim dovoljenim odjemom prib-
ližno 1.800.000 m3/leto, takoj za 
njim pa vrtine v Rorah z okoli 
1.600.000 m3/leto. Med glavni-
mi viri je tudi vir Dobrova z naj-
večjim dovoljenim odjemom 
490.000 m3/leto. Na območju 
občine Krško se okoli 13 % pre-
bivalcev oskrbuje z lastno oskr-
bo. Ta se izvaja na dva načina: 
individualno – manjši vodovodi 
do 50 uporabnikov (oskrbuje se 
okoli 1000 občanov) ter zaseb-
ni vodovodi nad 50 uporabni-
kov (nekaj več kot 2000 obča-
nov), ki zapadejo pod nadzor 
zdravstvene inšpektorice in so 
dolžni spoštovati Pravilnik o pi-
tni vodi. Vodovodov z več kot 
50 uporabniki je 17, največ na 
severu krške občine, na obmo-
čju vodovoda Senovo – Bresta-
nica. Kostak upravlja tri čistilne 
naprave, in sicer KČN Brestanica 
(4800 PE), KČN Kostanjevica na 
Krki (2200 PE) in MKČN Podbo-
čje (500 PE). Odpadne vode iz 
mesta Krško in okoliških nase-
lij (Leskovec, Krško polje, Velika 
vas, Vrbina, Stari Grad, Dolenja 
vas …) se čistijo na ČN Vipap Kr-
ško (180.000 PE, od tega 16.000 
PE rezerviranih za Krško z oko-
lico). 

Kot pojasnjuje Špela Arh Ma
rinčič, vodja VO-KA (Vodovod–
Kanalizacija) pri Kostaku, se 
mora gospodarska javna služ-
ba pri izvajanju oskrbe s pitno 

vodo soočati z zahtevnimi po-
goji, saj vzdržuje dolgo in raz-
vejano vodovodno omrežje, 
večje število objektov, kar po-
sledično pomeni višje obrato-
valne stroške, nižje število od-

jemnih mest 
na km omrež-
ja in nižjo ko-
ličino proda-
ne vode (to 
je pokazala 
tudi primer-
jalna analiza 
za dejavnost 

oskrbe s pitno vodo, ki jo iz-
vaja Inštitut za javne službe); 
tako kot v brežiški občini pa 
je tudi v krški veliko zidanic in 
hramov z značilnostjo manj-
šega oz. sezonskega odvzema 
vode. Sogovornica razlaga, da 
se največje težave pojavljajo na 
Krškem polju, kjer sta locirana 
količinsko najbolj bogata vod-
na vira Drnovo in Brege (zara-
di povečane koncentracije de-
setilatrazina od leta 2010 vodni 
vir Drnovo trenutno ni v upo-
rabi). Gre za območje intenziv-
nega kmetijstva (polivanje z 

gnojevko, gnojenje, uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev), 
posledično je podzemna voda 
obremenjena z nitrati in do-
ločenimi pesticidi, predvsem 
zaradi neprimernih kmetij-
skih praks v preteklosti. Kemij-
sko stanje vode na omenjenih 
vodnih virih zato redno sprem-
ljajo. Koncentracija nitratov je 
sicer sedaj zmanjšana, tudi za-
radi velikega obveščanja in izo-
braževanj kmetov, nameščanja 
označevalnih tabel itd. »Še ved-
no pa zaznavamo povečanje 
koncentracije razgradnje pro-
dukta atrazina, tj. desetilatra-
zina, čeprav je atrazin, organ-
ski herbicid, ki so ga uporabljali 
za zatiranje večine širokolistnih 
plevelov in trav v kmetijstvu, 
pri pogozdovanju in drugi nek-
metijski dejavnosti, že 13 let 
prepovedan,« pove Arh Marin-
čičeva. V preteklosti so se po-
javljale tudi težave na zajetjih 
Dobrova in rudnik na vodovo-
du Senovo – Brestanica. Gre za 
kraška vira, kjer se ob padavi-
nah poviša motnost, v vodi pa 
so prisotni tudi mikroorganiz-
mi. Z vgradnjo naprave za ultra 
filtracijo in mehanskih filtrov se 
je stanje izboljšalo.

ZAJETJE JAMA 
(DOKONČNO) REŠENO

Prebivalci občine Kostanje-
vica na Krki, ki se oskrbujejo 
s pitno vodo iz zajetja Jama, 
so bili v preteklem obdobju s 
strani Kostaka neprestano de-
ležni obvestil o prekuhavanju 
vode. To se ne bo več dogaja-
lo ob vsakem deževju, zatrjuje 
Arh Marinčičeva. Zaradi večlet-
ne problematike motnosti in 
pojavljanja mikroorganizmov 
v zajetju Jama so namreč v no-
vembru 2015 skupaj z Občino 
Kostanjevica na Krki pristopi-
li k izvedbi projekta priprave 
pitne vode. Za tehnologijo fil-
tracije na peščenem filtru so se 
odločili na podlagi ogleda pri-
merov dobrih praks na obmo-
čju vodovodov na Celjskem ter 
zaradi učinkovitosti tehnologije 
in finančne sprejemljivosti pro-
jekta. Konec minulega in v za-
četku tega leta so tako obstoje-
či objekt zajetja Jama obnovili 
in vgradili opremo za pripravo 
vode, in sicer dva peščena fil-
tra, napravo za UV dezinfekcijo 

vode ter pripadajoče instalacije 
in opremo. »Naprava je še v po-
skusnem obratovanju, rezultati 
pa so zelo obetavni. Po pripravi 
pade motnost krepko pod do-
voljeno mejno vrednost, ne gle-
de na vstopno motnost, UV pa 
uniči vse v vodi prisotne mikro-
organizme,« z zadovoljstvom 
ugotavlja sogovornica.

V SEVNIŠKI OBČINI DVE 
RASTLINSKI ČISTILNI 
NAPRAVI

Komunala d.o.o. Sevnica 
upravlja s sedmimi vodovod-
nimi sistemi. Poleg tega je v 
občini Sevnica še veliko lokal-
nih javnih vodovodov, še ved-
no jih je 20. V preteklosti jih je 
bilo še več, vendar so se nekate-
ri priključili na javne vodovode 
v upravljanju komunale bodisi 
zaradi neustrezne ali celo kritič-
ne kakovosti pitne vode bodisi 
zaradi nezadostnih količin. Od 
20 lokalnih vodovodov komu-
nala izvaja storitve odgovorne 
osebe na 19, vzdrževanje vo-
dovodov je v domeni vodovo-
dnih odborov. »S skupnim de-
lom in dobrim sodelovanjem 
vse od leta 2009 smo prišli do 

točke, ko lahko rečemo, da je 
vzpostavljen dober nadzor nad 
kakovostjo vode tudi na lokal-
nih vodovodih. Seveda se da še 
izboljšati, vendar vsaj nimamo 
več sistemov, na katerih bi bila 
voda fekalno onesnažena,« po-
jasnjuje vodja GJS pri sevniški 
komunali Polona Sirk, ki pravi, 
da je z vzdrževalci lokalnih vo-
dovodov lepo delati, saj se res-

nično trudijo 
in si želijo, da 
bi bila njiho-
va voda skla-
dna s pred-
pisi in dobra. 
Komunala je 
upravljavec 

petih čistilnih naprav: central-
ne ČN Log, ČN Kompolje, ČN 
Orehovo ter rastlinskih ČN Baz-
ga in Lisca. Na teh napravah se 
čisti komunalna odpadna voda 
iz gospodinjstev (5360 oseb) in 
tudi iz industrije ter storitve-
nih dejavnosti in javnih usta-
nov (252 priključkov). V obči-
ni Sevnica je bilo poleg ČN v 
upravljanju komunale do kon-
ca leta 2015 evidentiranih tudi 
110 individualnih ČN za čišče-
nje odpadne vode iz posame-
znih objektov. Njihovo število 
strmo narašča zaradi zakon-
skih predpisov, okoljske ozave-
ščenosti posameznikov in tudi 
rednih letnih razpisov Občine 
Sevnica za subvencioniranje 
vgradnje ČN.

Tudi v sevniški občini je glav-
na značilnost vodovodnih sis-
temov njihova razvejanost, 
poudarja Sirkova, saj so v pre-
teklosti zgradili »hrbtenico« 
vodovoda, na katero se posto-
poma priključujejo manjši vo-
dovodni sistemi. Poleg tega 
je občina Sevnica velika obči-
na, a hkrati redko poseljena, 
tako da je glede na vse zgraje-
ne kilometre javnega vodovo-
da (340 km) v upravljanju Ko-
munale Sevnica relativno malo 
uporabnikov (10.454 oseb). »Na 
žalost se ob prevezavi sistemov 
oz. naselij na javne vodovode 
še vedno srečujemo z dvojno 
oskrbo s pitno vodo. Lahko re-
čemo, da je s širitvijo sistemov 
rast stroškov upravljanja višja 
od rasti prihodkov, vendar se 
zavedamo našega poslanstva, 
da je zagotavljanje javnih dob-
rin podrejeno pridobivanju do-
bička,« pravi Sirkova. Na vodo-
vodih v upravljanju sevniške 
komunale večjih težav v pre-
teklosti niso imeli, so pa mora-
li na nekaterih sistemih zagoto-
viti rezervne vodne vire – to so 
uredili z izgradnjo novih vod-
nih virov (zadnje zgrajeno je 
zajetje Podskalica) in s pove-
zovanjem sistemov, tako da en 
vodni vir zagotavlja vodo dru-
gemu vodovodnemu sistemu. 
Sanirali so tudi eno zajetje, ki je 
ključno za oskrbo mesta Sevni-
ca – zaščitili so ga pred onesna-
ženjem in povečali njegovo iz-
datnost. Ostali vodni viri pa so 
globinske vrtine, ki zagotavlja-
jo kakovostno vodo. 

Pitna voda v razvejanem posavskem vodovodnem sistemu ni ogrožena
POSAVJE - V Sloveniji je skoraj 90 odstotkov prebivalcev vključenih v oskrbo s pitno vodo, za katero so znani podatki o njeni kakovosti. Za kakovost pitne vode v Posavju 
lahko rečemo, da je na visoki stopnji; še največ težav je pri vaških vodovodih, ki so še posebej ob obilnejših padavinah izpostavljeni mikrobiološki, zlasti fekalni onesnaže-
nosti. K boljši kakovosti pitne vode so pripomogle tudi hidravlične izboljšave vodovodnega sistema.

Darko Ferlan

Vodno zajetje Izvir v občini Brežice - Občina ni predvidevala 
njegove ohranitve, zato ni več v uporabi, čeprav ga je po 

Ferlanovih besedah vredno ohranjati oz. vsaj zaščititi objekt. 
V preteklosti so se sicer v samem viru že našle sledi naftnih 

derivatov in gnojevke.

Špela Arh 
Marinčič

Količinsko najbolj bogat vodni vir Brege na vodovodnem 
sistemu Krško polje

Polona Sirk
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Sirkova izpostavlja, da je trenu-
tno vzpostavljen sistem z na-
meščenimi napravami na vo-
dohranih očitno dober, kar 
dokazujejo tudi analize v okviru 
državnega monitoringa in no-
tranjega nadzora. Tudi s kapa-
citetami vodnih virov ni težav, 
kar je posledica velikih investi-
cij v preteklih letih. »Vode ima-
mo v tem trenutku zadosti za 
sedanje potrebe, resno mora-
mo razmisliti le na primeru vo-
dovoda Krmelj, ki je edini vodo-
vod brez rezervnega vodnega 
vira, poleg tega se je v zadnjih 
letih vodovod izredno razširil in 
bi bile dodatne količine vode 
dobrodošle,« pravi sogovorni-
ca in dodaja, da je že v tem letu 
predvideno iskanje ustrezne lo-
kacije novega vodnega vira ali 
pa se bo saniralo staro zajetje 
Glaviški potok v bližini obsto-
ječe vrtine Krmelj, kjer naj bi se 
uredila tudi dodatna priprava 
vode. Sevniška občina zajetij s 
kraškimi vodonosniki praktično 
nima, na lokalnih vodovodih so 
bolj površinska zajetja, z mož-
nim vplivom padavinskih voda. 
Nekatera so že sanirali, uredili 
so pripravo vode in zato večjih 
težav ni. Na javnih vodovodih v 
upravljanju komunale pa so ve-
činoma globinske vrtine in tudi 
ustrezna priprava vode. Vsi ti iz-
vedeni ukrepi in sama namesti-
tev vodnih virov v naravi omo-
gočajo kakovostno pitno vodo. 
Sirkova še omenja, da so prak-
tično vsi vodni viri locirani na 
območjih, kjer ni nevarnos-
ti neposrednega onesnaženja 
zaradi kmetijske dejavnosti ali 
morebitnih drugih posegov v 
zaledju vodonosnika, ki bi vpli-
vali na kakovost surove vode.

BISTRIŠKA IN RADEŠKA 
VODA DOBRA

S pitno vodo v občini Bistrica 
ob Sotli upravlja OKP JP za ko-
munalne storitve Rogaška Sla-
tina, d.o.o. Skozi občino pote-
ka vodovodni sistem Čehovec 
- Bistrica ob Sotli s tremi vodni-
mi viri (Zagaj, Čehovec, Javorje). 
V občini so trije večji vaški vo-
dovodi (Kunšperk, Črešnjevec, 
Križan Vrh) in še nekaj manjših 
(lastnih). Odpadne vode iz go-
spodinjstev čisti rastlinska čis-
tilna naprava Trebče, v pridobi-
vanju gradbenega dovoljenja 
je centralna ČN Kunšperk, si-
cer pa imajo gospodinjstva na 
razpršenem delu občine MKČN. 
Po besedah direktorice občin-
ske uprave Ane Bercko, ki je za-
dolžena tudi za okolje in pros-
tor, so nujne sanacije kar nekaj 
dotrajanih odsekov vodovo-
dnega sistema, zaradi česar 
prihaja do okvar na cevovodih, 
popravila pa predstavljajo viso-
ke stroške. Kljub vsemu pa je po 
njenih trditvah kvaliteta pitne 
vode v bistriški občini dobra.

V občini Radeče so štirje več-
ji vodovodni sistemi, s kateri-
mi upravlja javno podjetje Ko-
munala Radeče d.o.o. Kot pravi 
Robert Sonc, zadolžen za vo-
dovod pri radeški komunali, so 
glavni vodonosniki kraško-raz-
poklinski, in sicer vodovodni 

sistemi Radeče (zajetje Volkove 
skale, vrtina VJ-2), Svibno (Bele 
vode), Njivice (Močila) in Brunk 
(Ivje 1 in 2, Rudna vas). V radeški 
občini je deset vaških vodovo-
dov (Močilno, Prnovše, Jagnje-
nica - vodovoda sta v postop-
kih prevzemanja) in centralna 
čistilna naprava Radeče. Obča-
ni imajo po evidenci komunale 
tudi sedem MKČN. Sonc zatrju-
je, da je oskrba s pitno vodo v 
občini dobra, tako po kvaliteti 
kot kvantiteti. Vodni viri so ve-
činoma dovolj kvalitetni, tako 
da vsi ne potrebujejo dodatne 
priprave vode (filtriranje, klori-
ranje). Voda v občini Radeče je 
torej na zadovoljivem nivoju, 
kar dokazujejo tudi laboratorij-
ski izvidi odvzetih vzorcev no-
tranjega in državnega monito-
ringa, še dodaja Sonc.

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE 
ŽE KAŽEJO REZULTATE

Lani se je v občinah Brežice, Kr-
ško in Kostanjevica na Krki zak-
ljučil dvoletni projekt Hidrav-
lične izboljšave vodovodnega 
sistema v Posavju, katerega na-
men je bil predvsem zamenjava 
dotrajanih odsekov cevovodov 
in povezava vodovodnih siste-
mov. V okviru projekta je bilo v 
občini Brežice izvedenih slabih 
28 km vodovoda ter zgrajena 
črpališče in vodohran na Žej-
nem (60 m3). Od tega je 21,5 
km vodovoda iz nodularne liti-
ne, preostalo pa iz polietilenske 
cevi različnih profilov. Hidravlič-
ne izboljšave vodovodnega sis-
tema Brežice so bile razdeljene 
na štiri odseke, in sicer primarni 
vodovod Borštnikova – vodoh-
ran Čatež, sekundarni vodovod 
Šentlenart – Dečno selo, sekun-
darni vodovod Cesta svobode 
– Dobova – Kapele – Župele-
vec –Bojsno ter vodovod Žej-
no – Straža – Mrzlava vas s čr-
pališčem in vodohranom na 
Žejnem. Po zaključku projekta 
hidravličnih izboljšav je ostalo 
še približno 20 kilometrov az-
bestno-cementnih cevovodov. 
V občini Krško so s projektom 
pridobili 12 odsekov cevovo-
dov v dolžini 30 km ter tri vo-
dohrane (VH Gora, VH Dobro-
va, VH Ravni) in dve prečrpališči 
za pitno vodo (PČR Ladna in PČ 
Košeni vrh), v občini Kostanjevi-
ca na Krki pa pet odsekov cevo-
vodov v dolžini 5,7 km. Zgraje-
ni oz. obnovljeni so bili v večini 
primerov primarni vodovodi, s 
katerim so se izvedle povezave 
med posameznimi vodovodni-
mi sistemi za zagotovitev varne 
oskrbe, prav tako so bili obnov-
ljeni salonitni cevovodi. Obno-
vili so tudi že nekaj sekundarnih 
cevovodov in hkrati priključkov 
(npr. v delu Veniš). Ko bodo za-
menjani še zadnji azbestno-ce-
mentni vodi, na katerih pred-
vsem v sušnih obdobjih prihaja 
do okvar, bo odstotek še toliko 
nižji. Rezultati projekta se že 
poznajo. Pred obnovo vodo-
voda so bile povprečne izgube 
vode v brežiški občini, kjer so 
lani načrpali skupno 1.523.212 
m3 pitne vode, 24-odstotne, po 
obnovi pa se je ta odstotek zni-
žal na 23,6 in se bo v nasled-

njih letih še zniževal. V krški in 
kostanjeviški občini je vodnih 
izgub 26 %, v sevniški pa oko-
li 30 %. Sedaj je tudi bistveno 
manj okvar in motenj, kar še 
dodatno vpliva na manjše iz-
gube vode. 

RASTLINSKE ČISTILNE 
NAPRAVE NISO PRIMERNE 
ZA VEČJA NASELJA

Glavna naloga čistilnih naprav 
je čiščenje odpadnih voda. Po 
osnovnem principu delovanja 
jih lahko razvrstimo na mehan-
sko biološke in rastlinske. Pri 
obeh imamo iste faze čiščenja: 
primarno čiščenje z usedanjem, 
odstranjevanjem delcev v od-
padni vodi in sekundarno čišče-
nje, kjer poteka razgradnja or-
ganskih snovi v odpadni vodi 
s pomočjo mikroorganizmov 
in prisotnosti kisika. Če so po-
stopki na mehansko bioloških 
napravah regulirani s številni-
mi napravami (črpalke, puhala, 
polži, filtri, zalogovniki, centri-
fuga za blato …), so rastlinske 
ČN na drugi strani popolno-
ma naravni sistemi, ki za svoje 
delovanje ne potrebujejo niti 
elek trike. Poleg tega so v oko-
lju praktično neopazne. Je pa 
njihova pomanjkljivost v tem, 
da so primerne samo za čišče-
nje odpadnih voda iz manjših 
naselij, ker za ustrezno čiščenje 
odpadnih voda zavzamejo ve-
liko površino. Učinkovitost či-
ščenja je pri obeh tipih naprav 
primerljiva, razlaga Sirkova. 
Arh Marinčičeva dodaja, da se 
pri obratovanju pojavljajo do-
ločene težave predvsem zaradi 
visokih hidravličnih obremeni-
tev, ker so kanalizacijski sistemi 
zgrajeni v mešanem sistemu, 
prihaja pa tudi do vdora tujih 
vod (izviri, meteorne vode …), 
zaradi česar je učinek čiščenja 
manj obremenjene vode slab-
ši, poraba električne energije 
pa večja.

KLORIRANJE ZAGOTAVLJA 
VARNO VODOOSKRBO

Dezinfekcija s klorom je posto-
pek, ki ga najpogosteje upora-
bljajo pri pripravi pitne vode, 
in sicer za preprečevanje šir-
jenja nalezljivih bolezni, ki se 
prenašajo s pitno vodo. Po be-
sedah Arh Marinčičeve vodo 
kloriramo bodisi zaradi sla-
bega mikrobiološkega stanja 
na samem zajetju bodisi zara-
di samega omrežja (dotrajano, 
dolgo). Voda ima vonj po klo-
ru predvsem v času njene več-
je porabe. Pri dezinfekciji pitne 
vode s klorom se v vseh obči-
nah trudijo, da v vodo doda-
jajo minimalno količino kloro-
vega preparata, ki zagotavlja 
mikrobiološko ustrezno pitno 
vodo in preprečuje možnost 
naknadne kontaminacije vode 
med transportom po cevovo-
du. Takšne koncentracije pri-
sotnega klora v pitni vodi kljub 
značilnem vonju vode ne pred-
stavljajo tveganja za zdravje lju-
di, zagotavljajo pa varno vodo-
oskrbo. Postopek dezinfekcije 
pitne vode uporabljajo torej 
z namenom varovanja zdrav-

ja uporabnikov ter ga izvajajo 
strokovno in pod nadzorom. 
Kot pravi Ferlan, v brežiški ob-
čini brežiški vodovod do rezer-
voarja Čatež ni kloriran, klorira 
se vodni vir Prilipe in po potrebi 
tudi drugi viri. »V vodonosniku 
Brežice se lahko zazna vonj po 
kloru, kajti če je nižji vodostaj 
in črpalka ne dosega potrebne 
količine vode, priteka v vodo-
nosnik Glogov Brod tudi klori-
rana voda s Prilip,« pojasnjuje 
Ferlan in dodaja, da je največja 
dovoljena vsebnost klora 0,50 
mg/l, brežiška komunala ga ne 
dozira več kot 0,30. Vode so na-
mreč takšne kakovosti, da niti 
ni potrebe po maksimalnih do-
zah. V krški občini stalno klo-
rirajo kraško zajetje Dobrova. 
Vodo pripravljajo z ultra filtra-
cijo, dodatno jo dezinficirajo s 
klorom. Klor uporabljajo še na 
Artu, ostale sisteme pa klori-
rajo občasno, predvsem pre-
ventivno (dva tedna v poletju, 
ko je najbolj vroče, preklorira-
jo sistem, dodajajo takšne kon-
centracije klora, da je voda še 
vedno primerna za uživanje), 
pa pove Arh Marinčičeva. 

ZAVEDANJE O VODI KOT 
DOBRINI RASTE

Kot pojasnjuje dr. Goran Vižin
tin, predstojnik oddelka za geo-
tehnologijo, rudarstvo in okolje 
na ljubljanski Naravoslovnoteh-
niški fakulteti, bi moralo velja-
ti pravilo, da je gospodarjenje s 
prostorom v večji meri upravlja-
nje in gospodarjenje z vodami. 
Po drugi strani pa velja tudi, da 
živeti pomeni posegati v nara-
vo. V kolikšni meri bomo poseg-
li, pa je odvisno od nas samih. 
»Splošno zavedanje o zaščiti 
vode se v Sloveniji izboljšuje. 
Glavni problem je, da se lastni-
ki in tudi drugi premalo zave-
damo procesa kroženja vode v 
naravi. Skrb samo za svojo par-
celo ni dovolj, voda se za naše 
meje ne zmeni, zato je potreb-
na celostna skrb. Če gorvodno 
na svoji parceli vodo čuvamo, 
dolvodno pa ne, nismo za oh-
ranitev kakovosti vode nič na-
redili,« poudarja in dodaja, da 
zadnji infrastrukturni projek-
ti, ki potekajo na Krško-Breži-
škem polju (ARAO, HESS), po-
skušajo slediti tem načelom. 
Da bi zagotovili energijo, seve-
da posegajo v naravo, a s ciljem, 
da bi vodno okolje čim bolj oh-
ranili. Vižintin še meni, da zave-
danje o vodi pri nas kot dobri-
ni raste. Zakonodaja bi morala 

po njegovem spodbujati rabo 
prostora in s tem vode na na-
čin, da se ohranja njena kako-
vost in količina.

ZA PRIHODNOST PITNE 
VODE SE NI BATI

Na vprašanje, kakšna je kvali-
teta pitne vode in njena priho-
dnost, so sogovorniki odgovo-
rili bolj kot ne enotno - vsi so 
namreč poudarili, da je kvali-
teta nesporna, kar dokazuje-
jo redna preizkušanja v okvi-
ru državnega monitoringa in 
notranjega nadzora (po siste-
mu HACCP ga izvaja Nacional-
ni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano iz Novega mesta) 

nad kvaliteto pitne vode, in da 
se za njeno prihodnost ni bati, 
saj je njena količina zadostna in 
ni ogrožena. Kot pojasnjujeta 
Bonia Miljavac in mag. Simo
na Uršič z Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje, lahko na 
osnovi pregleda rezultatov mi-
krobioloških in kemičnih ana-
liz iz Monitoringa pitne vode 
za njeno kakovost v posavskih 
občinah zaključijo podobno 
kot velja za Slovenijo v celoti. 
Voda iz večjih vodovodov, ki jih 
upravlja profesionalni upravlja-
vec, je praviloma ustrezne ka-
kovosti, na manjših vodovodih 
pa je večkrat prisotno občasno 
ali trajno mikrobiološko one-
snaženje vode, predvsem za-
radi nezadostne ali celo brez 
priprave vode. Kot še dodajata, 
v Posavju v pitni vodi na omrež-
ju pri uporabniku koncentracije 
nitratov in pesticidov v zadnjih 
letih niso bile presežene. 

Komunala Brežice se bo po Fer-
lanovih zagotovitvah še naprej 
zavzemala za ohranjanje oko-
lja in čiste narave, med dru-
gim tudi »našega bisera« - pi-
tne vode. S pomočjo projekta 

Pitna voda v razvejanem posavskem vodovodnem sistemu ni ogrožena
»Zdravo - bolj zdravo - voda 
iz pipe«, ki že nekaj časa po-
teka, želijo javnost seznaniti o 
prednostih pitja vode iz pipe, 
njenem pozitivnem vplivu na 
zdravje in počutje ter opozo-
riti na pomen ohranitve narav-
nih virov in ekosistema. »Pre-
malo ljudi je ozaveščenih, da je 
pri nas voda iz pipe veliko bolj 
zdrava kot ustekleničena,« pra-
vi Ferlan. Da bi projekt res za-
živel, so se pri ozaveščanju po-
vezali z lokalnimi podjetji in 
organizacijami ter šolami. Pod-
jetja, ki se vključijo v ta projekt, 
pridobijo pravico do uporabe 
logotipa projekta v svojih pro-
mocijskih materialih ter prej-
mejo certifikat okoljske ozave-
ščenosti in zloženke, s katerimi 
ozaveščajo svoje zaposlene in 
širši krog ljudi. »Kar zgrozi me, 
ko mi nekje ponudijo kupljeno 
vodo. Zavedati se moramo, da 
smo v občini, ki ima tako dob-
ro pitno vodo, da ne vidim no-
benega razloga, da bi kupovali 
plastenke,« pa pove Arh Ma-
rinčičeva. Kostak v prihodnje 
predvideva izvedbo novega, 
globinskega vodnega vira na 
Krškem polju (lani že izvedena 
raziskovalna vrtina, s katero so 
ugotovili, da je možno iz globi-
ne okoli 90 m črpati vodo z mi-
nimalno vsebnostjo nitratov in 
desetilatrazina). Prav tako bodo 
spremljali vpliv izgradnje HE 
Brežice in zajezitve na kakovost 
podtalnice na Krškem polju, za-
gotovili rezervne vire na manj-
ših vodovodih (Raka, Arto, Kop-
rivnica) zaradi širitev vodovoda 
(oz. prevzema v upravljanje) v 
preteklih letih ter osveščali 
uporabnike. Sirkova izpostavlja, 
da želi Komunala Sevnica v pri-
hodnjih letih distribucijo vode 
optimizirati tudi na drugih od-
sekih - z izgradnjo novih pre-
črpališč, vodohranov, odsekov 
vodovodov, ki bodo omogoči-
li priključevanje novih uporab-
nikov in njihovo oskrbo s kako-
vostno vodo. »Zavedamo se, da 
je še veliko prebivalcev oskrbo-
vanih iz lokalnih javnih vodovo-
dov, ki bodo nekoč oskrbovani 
preko izvajalca javne službe, in 
na to želimo biti pripravljeni,« 
pravi in dodaja, da bo v bodo-
če potrebno vršiti nadzor tudi 
na območjih z lastno oskrbo s 
pitno vodo (v občini Sevnica je 
bilo fizičnim osebam podelje-
nih več kot 400 vodnih dovo-
ljenj za lastno oskrbo s pitno 
vodo).

 Rok Retelj

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

Online merilec nitratov na 
zajetju Brege
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V občini Sevnica je 27 javnih vodovodov (priklju-
čenih več kot 50 oseb), ki s pitno vodo oskrbu-
jejo 14.309 prebivalcev izmed 17.481 vseh pre-
bivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. 
Torej se 81,9 % občanov oskrbuje s pitno vodo iz 
javnih vodovodov. Od tega izvajalec javne službe 
oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala 
d.o.o. Sevnica, upravlja sedem vodovodnih sis-
temov in zagotavlja pitno vodo 10.454 občanom 
(59,8 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira 
kakovost vode še na 19 javnih vodovodih s stali-
šča zagotavljanja odgovorne osebe in ustrezne-
ga ukrepanja v primeru ugotovljene neskladnosti, 
po načelih notranjega nadzora HACCP. Vzdrževa-
nje vodovodnih sistemov na teh vodovodih je še 
vedno v pristojnosti krajevnih skupnosti ali vaških 
vodovodnih odborov. Le en javni vodovod v letu 
2015 (oskrbuje cca. 300 oseb) še ni imel vzpostav-
ljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s stra-
ni Komunale Sevnica, zato podatkov o rezultatih 
analiz v spodnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni pod 
zdr. nadzorom Komunale). Sodelovanje z uprav-
ljavci vodovodnih sistemov je korektno in učin-
kovito, kar se odraža na vse boljši kakovosti pi-
tne vode.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po 
posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi-
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2015: 

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na jav-
nih vodovodih v okviru notranjega nadzora odvze-
tih 179 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke 
preiskave ter 59 vzorcev za redne kemične prei-
skave pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za 
mikrobiološke preiskave je bilo 14 vzorcev (7,8 %) 
neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) določenimi 
parametri zaradi prisotnosti ene ali več vrst bak-
terij, in sicer: 

• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže 
na fekalno onesnaženost, tj. onesnaženost s 
človeškim ali živalskim blatom. Voda, v kateri je 
E. coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, zato 
je potrebno vodo pred uporabo ustrezno prip-
raviti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo preku-
hati. V letu 2015 je bila potrjena prisotnost E. 
coli v treh odvzetih vzorcih pitne vode (1,7 %). 

• Koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnaže-
nje z večjimi količinami organskih in anorgan-
skih snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne 
vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodo-
vanost omrežja, neustrezno vzdrževanega hi-
šnega priključka ... Prisotnost teh bakterij za 
zdravje ni nevarna, kljub temu moramo v sis-
temu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in 
jih čim prej odpraviti.

• Števila mikroorganizmov pri 36°C: bakteri-

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2015

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj odvzeti VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA  
1. Sevnica Dolna, Stilles 5 870 1/24 0/9 C; upravljavec Komunala
2. Cirje – Ledina Cirje 101 3/3 0/1 C, E. coli

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 89 0/4 0/1
2. Log Log I, Log II, Log III 322 1/6 0/1 C
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 0/20 0/8
4. Lukovec Močile, Zajček 187 0/5 0/1
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 114 0/3 0/1 upravljavec Komunala
6. Šmarčna - Kompolje B-3 270 1/6 0/1 C

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal - Šentjanž Stara Gora - Primštal 150 0/5 0/1
2. Veliki Cirnik Slapšak 65 1/3 0/1 MO-36 °C

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan, Nova 
gora 733 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik 65 0/3 0/1
3. Spodnje Vodale Sklepnica 142 0/4 0/1  

4. Mladetiče - 
Gabrijele - Pijavice Pasji graben 114 0/4 0/1  

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 872 1/11 0/4 C, E. coli; upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica 264 0/6 0/3
2. Račica Račica - Mekote 216 0/4 0/1
3. Breg Neimenovano 85 1/3 0/1 C
4. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 2/6 0/1 C, CP
5. Šentjur na Polju Neimenovano 90 1/4 0/1 C

6. Okroglice Neimenovano 35 1/3 0/1 C; JV zaradi turist. gostilne; 
lastna oskrba

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, Studenec 1 064 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. DUO Impoljca Impoljski potok - V1 300 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 1/5 0/1 C, E. coli; lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 672 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo-
INPLET Vodnjak INPLET 129 0/10 0/4 upravljavec Komunala

3. Stagonce - Kancijan Stagonce 82 0/3 0/1
4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 0/4 0/1 lastna oskrba

Opombe:
C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, MO-36 °C – št. mikroorganizmov pri 36 °C,  
CP – Clostridium perfringens

je kažejo na učinkovitost postopkov priprave 
vode, na razmnoževanje bakterij v omrežju za-
radi zastojev vode ali povečane temperature, 
naknadnega vdora bakterij v sistem … Ne pred-
stavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.

• Clostridium perfringens: gre za sporogene bak-
terije, katerih spore preživijo v vodi dolgo časa 
in so odporne na dezinfekcijska sredstva. Za-
radi svoje narave je C. perfringens tudi indika-
torski parameter za prisotnost parazitov v pitni 
vodi. Običajno so bakterije prisotne v pitnih vo-
dah, ki imajo stik s površinsko vodo.

Vseh 59 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo sklad-
nih s predpisanimi fizikalno-kemijskimi parametri. 

V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne 
vode smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilni-
kom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09) in navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ). 

Na vseh vodovodnih sistemih, kjer se ugotovi pri-
sotnost E. coli v koncentraciji več kot 5 MPN/100 
ml, je potrebno zaradi varovanja zdravja uporab-
nikov vodo pred uporabo prekuhavati.

Stanje oskrbe s pitno vodo se v občini Sevnica iz 
leta v leto izboljšuje, predvsem zaradi investicij 
Občine v izgradnjo javnih vodovodov in posledično 
povezav lokalnih javnih in zasebnih vodovodov na 
javne vodovode v upravljanju izvajalca javne služ-
be in v skladu z veljavno zakonodajo. Prevezave so 
običajno izvedene na tistih vodovodih, kjer obstaja 
interes uporabnikov o priključitvi na javni vodovod 
ali primanjkuje vode na obstoječih sistemih ali pa 
neustrezna kakovost vode predstavlja tveganje za 
zdravje uporabnikov. Prioriteta je vsekakor zago-
tavljanje kakovostne pitne vode, kar je hkrati ob-
veza Občine, določena z Uredbo o oskrbi s pitno 
vodo (Ur.l. RS, št. 88/12). Na preostalih lokalnih 
javnih vodovodih se bo do ureditve upravljanja v 
okviru izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo 
izvajal redni nadzor nad kakovostjo vode po siste-
mu HACCP s strani Komunale Sevnica. 

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za 
leto 2015 lahko pridobite na Komunali d.o.o. Sev-
nica, tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni 
vodi za leto 2015, vključno z rezultati državnega 
monitoringa, bo objavljeno tudi na spletni strani 
Komunale www.komunala-sevnica.si.

V podjetju sledimo cilju zmanjševanja količin od-
padkov in ločevanju odpadkov na izvoru. V ta na-
men povečujemo število ekoloških otokov in ob 
koncu leta 2015 je bilo v občini Sevnica postavlje-
nih že 152. Namenjeni so ločenemu zbiranju od-

padnega papirja, kartona ter kovinske, plastične, 
sestavljene in steklene embalaže. Skupne količine 
zbranih komunalnih odpadkov z leti naraščajo, na-
rašča pa tudi količina ločenih frakcij. V letu 2015 
smo zbrali 5.215.404 kg komunalnih odpadkov – 
od tega je bilo ločeno zbranih frakcij 3.267.065 
kg (62,6 %), odloženih odpadkov pa 1.948.339 kg 
(37,4 %). 

V tabeli so prikazane količine zbranih ločenih frak-
cij in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Sev-
nica, ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevar-
nih odpadkov.
 

Prikazani rezultati so odraz ekološkega ravnanja 
in ozaveščenosti naših uporabnikov, ki sta vsako 
leto bolj opazna in učinkovita. Takšnega sodelo-
vanja in še boljših rezultatov skupnega dela si že-
limo tudi v prihodnje. 

Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpad-
ki lahko pridobite na tel. 07/81 64 714. 

PARAMETER NORMATIV (%) ČN Sevnica RČN Orehovo ČN Kompolje
KPK 80 93,08 * 92,71

BPK5 90 95,62 - 98,58

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2015 4 2 2

 
KOLIČINE ZBRANIH IN ODDANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska  
embalaža

steklena 
embalaža

drobna 
embalaža

nevarni 
odpadki

l. 2014 333.604 171.310 258.244 17.901

l. 2015 331.753 178.780 284.160 23.091

Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec Centralne 
čistilne naprave Sevnica (CČN), ČN Kompolje, ČN 
Orehovo ter rastlinskih čistilnih naprav (RČN) Ba-
zga in Lisca. Skladno z zakonodajo in v njej predpi-
sano terminsko dinamiko se na njih izvajajo obra-
tovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja 
posamezne naprave. Število analiz in letni pov-

prečni učinki čiščenja posamezne naprave v letu 
2015 so prikazani v spodnji tabeli. Tudi učinek či-
ščenja na ČN Orehovo je skladen z zakonodajo, 
saj mejne vrednosti parametrov na iztoku naprave 
niso presežene. Ni pa še bila naprava polno obre-
menjena, zato učinki čiščenja niso navedeni.   

KPK-kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku

Navodila o prekuhavanju vode:

1. Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je 
varna metoda.

2. Tri minute vretja pomeni široko varnost.
3. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem 

zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
4. Preprečiti je treba možnost naknadnega 

onesnaženja.
5. Vodo shranimo na hladnem.
6. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma  

48 ur.

Načini obveščanja uporabnikov v primeru 
omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:

• radio Veseljak ali neposredna pisna 
obvestila (manjši JV)  

• spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica: 
www.komunala-sevnica.si

• Center za obveščanje - 112
• oglasne deske 
• NIJZ, ZIRS, NLZOH

 JAVNO PODJETJE 
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH ODPADKOV 
V OBČINI SEVNICA V LETU 2015

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2015
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Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje za-
dostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem upo-
rabnikom, ki so priključeni na javne vodovode. Zdravstvena 
ustreznost pitne vode se zagotavlja z učinkovitim nadzorom 
kakovosti pitne vode po celotni poti distribucije pitne vode; 
od zajetja do pipe uporabnika. Izvaja ga Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto, 
dodatni nadzor pitne vode pa se izvaja v sklopu državnega 
monitoringa in lastnega nadzora, ki ga izvaja vodja nadzo-
ra kakovosti pitne vode v sektorju Komunala.

Z mikrobiološkimi preiskavami se ugotavlja vsebnost mikro-
organizmov in parazitov, ki predstavljajo nevarnost za zdrav-
je ljudi. V letu 2015 je bilo skupno odvzetih 346 vzorcev pi-
tne vode za mikrobiološke preiskave, od katerih jih je bilo 
14 zdravstveno neustreznih, kar polovica od teh na vodo-
vodu Kostanjevica. Na kraških zajetjih (Jama v Kostanjevici 
in Dobrova na Senovem) se v času padavin pojavi visoka 
motnost, kar predstavlja tveganje za pojav mikroorganizmov 
(Giardia spp. in Clostridium perfringens), ki jih z običajno pri-
pravo pitne vode – kloriranjem ne moremo uničiti, zato je 
bil na vodovodu Kostanjevica večkrat izdan ukrep prekuha-
vanja, medtem ko imamo v Dobrovi ultrafiltracijo, ki zajame 
vse v vodi prisotne mikroorganizme. 

Drugje po vodovodnih sistemih je bil vzrok neustreznosti pri-
sotnost koliformnih bakterij, v dveh vzorcih pa E. coli. V vseh 
primerih smo takoj pričeli ugotavljati vzroke onesnaženja in 
izvajati ukrepe za njihovo odpravo ter se po potrebi posve-
tovali z NLZOH Novo mesto. 

Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, 
barva, motnost, vonj ter okus. Poleg tega se izvaja še do-
datne analize določenih parametrov, ki se (lahko) pojavlja-
jo v pitni vodi v višjih koncentracijah in jih je potrebno aktiv-
no spremljati. To so pesticidi (atrazin in desetilatrazin), nitrati, 
nikelj, sulfat, motnost in trihalometani. V lanskem letu je bilo 
odvzetih vsega skupaj 91 vzorcev vode, od tega 30 vzorcev 
za osnovne fizikalno-kemične analize in 6 razširjenih analiz, 
ki zajemajo okoli 100 parametrov. Na vodovodu Krško smo 
dodatno spremljali atrazin in desetilatrazin ter nitrate, na kra-
ških vodnih virih (vodovod Senovo-Brestanica in Kostanjevi-
ca) motnost ter na vodnem viru Rudnik (vodovod Senovo-
-Brestanica) kemijska elementa nikelj in sulfat. 

V letu 2015 je bila na zajetju Brege v polovici vzorcev pre-
sežena mejna vrednost (0,10 mg/l) desetilatrazina, koncen-
tracije nitratov pa so vse do poletja rasle in dosegle maksi-
malno vrednost (44,2 mg/l) v juniju, kar se ujema z dinamiko 
gnojenja. Voda na omrežju se meša iz različnih virov in je ke-
mijsko ustrezna, vrednosti desetilatrazina se gibljejo okoli 0,03 
mg/l, nitratov pa dobrih 5 mg/l. Po oceni NLZOH je voda var-
na in ne predstavlja povečanega tveganja za zdravje ljudi.

V pitni vodi, načrpani iz rudnika Senovo, so zaradi narav-
nih danosti ter posledic rudarjenja povišane vrednosti niklja 
in sulfatov, vendar ne presegajo mejne vrednosti. Pojavlja 
se tudi povečana motnost načrpane vode, ki jo uspešno 
odstranjujemo s filtriranjem. 

ŠČITIMO VODNE VIRE
Ljudje s svojim neodgovornim ravnanjem povzročamo ško-
do okolju in s tem negativno vplivamo na vodne vire. V 
letu 2015 je bila sprejeta dopolnitev Uredbe o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 
22/2015), zato apeliramo na vse kmete, da upoštevajo do-
ločila navedene uredbe, posebej na vodovarstvenih ob-
močjih vodnih virov.

KAKOVOST PITNE VODE V LETU 2015
na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

Za oskrbo več kot 25.000 prebivalcev v občinah Krško in Kostanjevica na Krki s pitno vodo 
je bilo načrpanih nekaj manj kot 2 milijona m3 vode iz 11 vodnih virov. Kakovost pitne vode 
se je v letu 2015 izboljšala glede na pretekla leta, saj je bilo zdravstveno ustreznih kar 95 % 
vseh odvzetih vzorcev vode na vodovodih.

Zaradi večletne problematike motnosti in pojavljanja mi-
kroorganizmov v zajetju Jama smo v novembru 2015 sku-
paj z Občino Kostanjevica na Krki pripravili projekt pripra-
ve pitne vode. V začetku februarja letošnjega leta smo 
že zagnali kombinirano napravo za pripravo pitne vode: 
peščeni filtri z UV dezinfekcijo v prečrpališču Jama. Po-
stopek filtracije rešuje problem motnosti, z UV dezinfek-
cijo pa uničimo mikroorganizme, ki so odporni na klor. 
Naprava je še v poskusnem obratovanju, rezultati pa so 
zelo obetavni. Po pripravi pade motnost krepko pod do-
voljeno mejno vrednost, ne glede na vstopno motnost, 
UV pa uniči vse v vodi prisotne mikroorganizme.

Za vse informacije o kakovosti pitne vode nas lahko 
pokličete na tel. št.: 48 17 224 ali pišete na e-naslov: 

kostak@kostak.si.

Zavedajmo se, da vse kar vnesemo v zemljo dobimo 
nazaj v pitni vodi. Živimo in delujmo odgovorno do nas 

samih in okolja.

1

Voda
Skupaj varujemo okolje
Številka 1    Marec 2016

Izvir Studene pri Kostanjeviški jami

OB SVETOVNEM DNEVU VODA
22. marca bodo vsa gospodinjstva v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki prejela publikacijo VODA, kjer so zbra-
ne uporabne informacije o pitni vodi, kot so na primer po-
datki o trdoti vode, načini obveščanja uporabnikov, kako 
ravnati v primeru okvare na vodovodnem omrežju, ipd. 
Posebna pozornost je namenjena zaščiti vodnih virov, saj 
skrb za okolje postaja vse pomembnejša naloga vseh nas. 
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»PIONIRJI« V ARNOVEM 
SELU

»Pionirsko delo« na področju 
namakanja v Posavju je že pred 
dobrima desetletjema opravila 
skupina okoli 25 sadjarjev v Ar-
novem delu v brežiški občini, ki 
je leta 1995 uredila namakalni 
sistem na podlagi vodnega za-
jetja, enega prvega skupnih v 
Sloveniji nasploh. Z njim so ne-
kaj let uspešno namakali okoli 
35 hektarjev površin, zlasti sa-
dovnjakov, nekaj pa tudi nasa-
dov jagod, ter konec 90-ih let 
z njegovo pomočjo premostili 
nekaj sušnih obdobij. Investitor 
v ureditev sistema je bilo Sad-
jarsko društvo Posavja, nato je 
z njim upravljala Sadjarska za-
druga Posavja. »Projekt je bil 
takrat kar drzen, sploh ker nih-
če ni imel nobenih izkušenj s 
takšnimi zadevami,« se spomi-
nja eden njegovih pobudnikov 
Anton Koršič. Žal je zadeva re-
lativno hitro, že po nekaj letih, 
zastarela in postala le pogoj-
no ekonomična, saj je bilo tre-
ba celoten sistem ročno uprav-
ljati (odpirati ventile). Ker se je 
območje namakanja s prvotno 
predvidenih 12 hektarjev pove-
čalo kar trikratno, so ponekod 
nastala tudi »ozka grla«, tako 

da so morali tudi na manjših 
površinah namakati v več po-
novitvah. Kapaciteta zajetja (30 
tisoč m3) je sicer zadostovala za 
vse uporabnike, pravi Koršič, saj 
je tudi v času največjega obra-
tovanja v zajetju ostala še četr-
tina vode. 

Čeprav je nekaj uporabnikov 
sistema medtem opustilo pri-
delavo, nekaj pa si jih je uredi-
lo manjše lastne namakalne sis-
teme, je sistem danes še vedno 
uporaben in šest ali sedem sad-
jarjev, povezanih v namakalno 
skupnost Arnovo selo, z njim 
še vedno namaka okoli 16 hek-
tarjev površin. Je pa, poudar-
ja Koršič, precej nepraktičen, 
saj ga je treba tudi za nama-
kanje manjših površin zagnati 
v celoti, pa tudi oprema (zlas-
ti dizelski agregat) je za dana-
šnje kriterije neprimerna in tudi 
ekološko vprašljiva. Kljub temu 
ali pa ravno zato se pogovarja-
jo o obnovi sistema, tako da bi 

bil ekonomsko bolj upravičen, 
ideja pa je, da bi vodo iz zajetja 
s pomočjo manjšega prečrpa-
lišča spravili višje in da bi bila 
na razpolago pod prostim pa-
dom. »Glede možnosti za obno-
vo, pri čemer računamo na EU 
sredstva, se pogovarjamo z Ob-
čino Brežice. Interes je, potrebe 
tudi in škoda bi bilo, da zajetja 
ne bi še naprej izkoriščali,« pra-
vi Koršič.

NAMAKALNI SISTEM 
KALCE-NAKLO 

Tudi v občini Krško so na po-
dročju namakalnih sistemov 
»ledino orali« že v 90-ih le-
tih, ko je na območju Zdol po 
nekaj kmetov skupaj zgradi-
lo manjše namakalne sisteme 
na podlagi vodnega zajetja za 
potrebe tako sadjarske kot ze-
lenjadarske pridelave. Največ-
ji in najbolj znan namakalni 
sistem tako na območju krške 
občine kot Posavja pa je sistem 
Kalce-Naklo, ki temelji na upo-
rabi vode iz reke Krke. Kot poja-
snjuje svetovalka za kmetijstvo 
na Občini Krško Magda Kro
šelj, ima sistem korenine v letu 
1998, ko je bil narejen koncept 
namakalnih sistemov za celot-
no Slovenijo, na tem območju 

pa so se že nekaj let pred tem 
pojavili prvi pridelovalci zele-
njave, ki so izrazili interes za tak-
šen projekt. Slednji je bil že v za-
četku razdeljen v tri faze. Prva 
(na območju med reko Krko in 
cesto Veliko Mraševo - Križaj) je 
bila realizirana že leta 2006, s či-
mer je bilo omogočeno nama-
kanje na 110 ha površin, druga 
(na območju severno od ome-
njene ceste) pa je bila namenu 
uradno predana julija lani, sicer 
pa je poskusno zaživela že jese-
ni 2014, s čimer se je območje 
namakanja povečalo še za 155 
ha. Občina Krško je za 1,1 mili-
jona evrov vredno naložbo v ši-
ritev sistema pridobila kar 710 
tisoč evrov EU sredstev, celo-
ten sistem je v njeni lasti, up-
ravljalec pa je Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS. Usoda 
tretje faze (22 ha na zahodnem 
območju sistema) je še nejasna, 
zlasti zaradi Nature 2000, odvi-
sna pa je tudi od interesa lastni-
kov zemljišč.

Namakalni sistem je torej lani 
prvič »zadihal s polnimi pljuči«. 
Kot pravi Andrej Vrhovšek, 
ki v imenu uporabnikov siste-
ma opravlja vlogo upravljavca 
oz. koordinatorja opreme, so v 

lanski sezoni, ki je trajala kar od 
marca pa vse do novembra, res-
no namakali 87 hektarjev povr-
šin, letos pa jih bodo - zlasti na 
območju druge faze sistema - 
zagotovo še več. Pogodbo o 
namakanju je z Občino Krško 
imelo 12 kmetovalcev, od tega 
šest večjih, letos se priključu-
jejo še novi. Namakali so naj-
različnejše kulture: jagode, so-
lato, zelje, papriko, paradižnik, 
čebulo, por, peteršilj, korenček, 
fižol, brokoli, cvetačo, krompir 
in celo aronijo, prvič, a v manj-
ši meri, tudi koruzo, kar se je iz-
kazalo za upravičeno in letos bo 
tovrstnega namakanja zagoto-
vo še več. Vsi uporabniki skupaj 
so v lanski sezoni porabili dob-
rih 245 tisoč kubičnih metrov 
(m3) vode, kar je že povsem bli-
zu količine, ki jo zagotavlja vod-
no dovoljenje (248 tisoč m3) in 
po besedah Krošljeve so že dali 
vlogo za novo, enotno vodno 
dovoljenje, saj je zlasti za ob-
močje prve faze sistema obsto-
ječe »smešno nizko«. »Doslej se 

še ni zgodilo, da ne bi bilo do-
volj vode za vse, saj nikoli ne 
zalivajo vsi hkrati oz. se med 
sabo uskladijo,« pravi Vrhov-
šek. Omeniti velja še, da imajo 
nekateri pridelovalci zelenjave, 

ki imajo zemljišča izven obmo-
čja namakalnega sistema, bodi-
si na drugem bregu Krke bodisi 
na območju predvidene tretje 
faze, posebna vodna dovolje-
nja, na podlagi katerih izkori-
ščajo vodo iz Krke, potokov in 
lastnih vrtin.

Vsi lastniki zemljišč na obmo-
čju namakalnega sistema so 
dolžni upravljavcu plačevati le-
tni prispevek za tekoče vzdrže-
vanje (30 evrov/hektar na ob-
močju prve in 25 evrov/hektar 
na območju druge faze), upo-
rabniki pa Občini Krško meseč-
no plačujejo porabo elektrike, 
ki se izračuna na podlagi pora-
be vode po individualnih štev-
cih. Kot pojasnjuje Vrhovšek, je 
ta strošek v lanskem letu zna-
šal okvirno 6,7 €c/m3, kar je do-
kaj poceni. V kolikor pride do 
okvare na sistemu, strošek po-
pravila bremeni le uporabni-
ke sistema, ne vseh lastnikov 
zemljišč. Oba sogovornika po-
udarjata, da so kmetovalci, ki 

uporabljajo namakalni sistem, 
z njim zadovoljni. Krošljeva na-
vaja besede enega od kmetov, 
da »jim je občina s tem podari-
la zlato«, Vrhovšek pa poudarja, 
da gre zagotovo za enega naj-
bolje delujočih namakalnih sis-
temov v Sloveniji, kar potrjujejo 
tudi obiskovalci iz drugih kon-
cev Slovenije.

Seveda pa mnogo možnosti za 
uporabo vode za namakanje 
nudi gradnja hidroelektrarn na 
spodnji Savi (o čemer sicer več 
v nadaljevanju), od Pijavškega 
polja do Viher. Ker reka Krka ne 
zagotavlja dovolj vode, da bi 
iz nje namakali celotno Krško-
-Brežiško polje in ker ponekod 
ni drugih virov vode, je živa tudi 
ideja, da bi vodo iz Save pripe-
ljali celo na drugo stran avto-
ceste in uredili večje vodno za-
jetje za potrebe namakanja ter 
tako povezali sisteme ob Krki in 
Savi. A to so zaenkrat še dokaj 
oddaljene želje.

NAMAKALNI SISTEM 
SADJARSTVA BLANCA

Drug večji namakalni sistem v 
Posavju se nahaja v občini Sev-
nica, kjer ga je leta 2014 zgra-
dilo podjetje Sadjarstvo Blanca. 

Kot pravi direktor omenjenega 
podjetja, ki je sicer del skupine 
Evrosad, Jože Ratajc, so o na-
črtovanju sistema začeli govo-
riti leta 2005 ob umeščanju HE 
Blanca v prostor, prve resnejše 
korake pa so storili leta 2012, 
ko so pričeli pridobivati doku-
mentacijo. »Največja težava je 
pridobivanje dokumentacije,« 
poudarja Ratajc. Leta 2014 so 
se v partnerstvu z Občino Sev-
nica lotili izgradnje sistema (pri-
marni in sekundarni del, torej 
voda do vsake parcele), s ka-
terim so opremili 69 hektarjev 
nasadov jablan na levem bre-
gu Save (nasada Otok in Čanje) 
ter 13 hektarjev kmetijskih ze-
mljišč na drugem bregu Save 
oz. na Arškem polju, kjer se je 
projektu pridružilo enajst la-
stnikov zemljišč. 1,2 milijona 
evrov vreden projekt so v 70 % 
sofinancirali z EU sredstvi, ter-
ciarni razvod (po vsaki parce-
li) pa je strošek lastnikov, ki si 
pri tem prav tako lahko poma-
gajo z razpisi. Osrednje črpali-
šče sistema je pri jezovni zgrad-
bi HE Blanca, od koder so vodo 
speljali na vsa tri območja sis-
tema. V višje ležečem Čanju in 
bližnjem Otoku so uredili zbi-
ralnika oz. zalogovnika, do Ar-
škega polja pa so morali naredi-
ti preboj pod strugo Save, nato 
pa gre voda neposredno v na-
makalni sistem z mikrorazpr-
šilci. Tam so ga v lanskem letu 
delno že uporabljali, Sadjarstvo 
Blanca pa ga je s pomočjo im-
provizacije le testiralo in po Ra-
tajčevih besedah sistem dobro 
deluje. Vodno dovoljenje ima-
jo za odvzem 290 tisoč m3 vode 
letno, kar jim zadošča ne le za 
kapljično namakanje, ampak 
tudi za morebitno protislansko 
zaščito, pri kateri drevje s po-
močjo razpršilcev popršijo »od 
zgoraj«.

V Loki pri Zidanem Mostu ima-
jo sicer že nekaj let urejen na-
makalni sistem (preuredili so 
sistem, ki je namakal nekda-
nja hmeljišča) na podlagi vrti-
ne, s katerim imajo dobre izku-
šnje. »Hitro prehajamo iz ene 
vremenske skrajnosti v drugo, 
iz deževja v sušo. Vode je na-
čeloma dovolj, vendar ni prav 
razporejena skozi leto - ko bi jo 
najbolj potrebovali, je ni,« pot-

Namakamo že precej kmetijskih površin, a bi jih lahko še mnogo več
V Sloveniji se kljub načeloma ugodni vodni bilanci, saj na letnem nivoju pade več padavin kot vode izhlapi, dokaj pogosto srečujemo z izzivi, ki jih pred kmetijske pridelo-
valce postavlja suša. Posavje je za jugozahodno (Obala) in severovzhodno Slovenijo (Pomurje) tretje najbolj občutljivo območje za sušo v državi. Zlasti sadjarji in prideloval-
ci zelenjave so že pred desetletji ugotovili, da vodni viri omogočajo ureditev namakalnih sistemov, s katerimi lahko omilijo ali celo povsem izničijo učinek sušnih obdobij. 
Naša regija se ponaša s kar nekaj pozitivnimi primeri ureditve namakalnih sistemov, seveda pa velik potencial na tem področju omogoča izgradnja spodnjesavskih hidro-
elektrarn oz. urejanje akumulacijskih bazenov.

Zajetje v Arnovem selu s črpališčem (desno)

Shema vseh faz namakalnega sistema Kalce-Naklo

Koordinator sistema Andrej Vrhovšek 

Direktor Sadjarstva Blanca Jože Ratajc



Posavski obzornik - leto XX, številka 6, četrtek, 17. 3. 2016 21POSAVSKI VODNI KROG

rebo po namakanju v sadjar-
stvu pojasnjuje Ratajc. Pri tem 
ne gre toliko za povečanje ko-
ličine pridelka, ampak bolj za 
njegovo konstantnost in kva-
liteto, ki je v veliki meri odvi-
sna od zadostne količine vode 
v času oblikovanja in debelenja 
plodov. »Gre za varnost pridela-
ve in eliminacijo naravnih fak-
torjev, ki so lahko težava v tej 
dejavnosti,« še dodaja.

Drugega večjega ali javnega 
namakalnega sistema v sev-
niški občini ni, govorimo lahko 

le o kakšni posamični kmetiji, ki 
si je oz. si ureja lasten namakal-
ni sistem, s pomočjo katerega 
želijo izkoriščati vodo iz akumu-
lacijskega bazena HE Blanca.

PRIMER MANJŠEGA 
SISTEMA: SADJARSTVO 
KOVAČIČ

Tako kot v sevniški tudi v bre-
žiški občini večjega javnega 

namakalnega sistema nima-
jo, kot smo omenili že pri opi-
su sistema Arnovo selo, pa so 
si v zadnjem času posamezni 
sadjarji uredili lastne namakal-
ne sisteme, bodisi s pomočjo 
vrtin bodisi zbiralnikov povr-
šinske vode, tako na območju 
Arnovega sela in Artič, Brezi-
ne in Bizeljskega. Med njimi je 
tudi sadjar Andrej Kovačič iz 
Dramlje pri Bizeljskem, ki smo 
ga izbrali kot primer dobre pra-
kse na tem področju. Pri Kova-
čičevih se s sadjarstvom ukvar-
jajo že 20 let, v tem času pa so 

se spopadli z več sušnimi leti, 
ko so nasade reševali s pomoč-
jo cistern vode. Ko so se jim sa-
dovnjaki v suši leta 2013 skoraj 
posušili, so se odločili za obno-
vo, ki pa brez vzporedne uredi-
tve namakalnega sistema ne bi 
bila smiselna. Pričeli so z zbira-
njem potrebne dokumentaci-
je, za kar je po Andrejevih be-
sedah skrbela predvsem žena 
Irena, investicijo pa so izved-
li tudi s pomočjo EU sredstev. 

Osnova njihovega namakalne-
ga sistema je vodno zajetje di-

menzij 30 x 15 x 3,5 metra (v 
njem je torej približno 1500 m3 
vode), v katerem zbirajo vodo 
iz izvirov podtalnice in mete-
orne vode. Namakalni sistem 
imajo zaenkrat urejen na 1,8 
hektarjih bližnjih sadovnjakov, 
zlasti jablan, nekaj pa tudi če-
šenj, razširili pa ga bodo na še 
70 arov oz. skupno 2,5 hektar-
ja od štirih hektarjev sadov-
njakov. »V lanskem letu nam 

je sistem že prišel prav. Sprva 
smo še zalivali s pomočjo cis-
tern, poleti pa smo že uporabi-
li nov sistem,« pravi Kovačič in 
dodaja, da količina vode v za-
jetju več kot zadošča, saj nama-
kajo kapljično, pri čemer je po-
raba vode najmanjša možna. 
»Namakanje pomaga, da dre-
vo ostane vitalno, pa tudi pri-
delek je bolj kvaliteten,« po-
jasnjuje učinek namakanja, s 
katerim je treba začeti že kma-
lu po cvetenju sadnega drev-
ja, nato pa po potrebi. Stro-
ški kar zajetne investicije bi se 

lahko povrnili že v nekaj letih, 
a je pri tem tako kot pri proti-
točnih mrežah - gre za preven-
tivni ukrep, za katerega nikoli 
ne veš, kdaj in ali bo prišel prav, 
dobro pa je, da ga imaš.

Sicer pa ima v občini Brežice 
manjše lastne namakalne sis-
teme tudi nekaj »klasičnih« 
kmetovalcev in pridelovalcev 
zelenjave, veliko možnosti pa 
seveda nudi gradnja HE na Savi 
oz. ureditev akumulacij, za kar 
pa zaenkrat menda ni bilo veli-
kega interesa, saj je to poveza-
no z velikimi vlaganji.

MANJŠI SISTEMI NA 
OBMOČJU KOSTANJEVICE

Tudi v občini Kostanjevica na 
Krki ni registriranih velikih na-
makalnih sistemov. V zadnjih 
nekaj desetletjih so na kmeti-
jah v občini izvedli več manj-
ših individualnih agromeliora-
cij, pa tudi nekaj individualnih 
namakalnih sistemov na kmeti-
jah v skupni površini 53,55 hek-
tarjev (nasad jablan v Kosta-
njevici, mali namakalni sistem 
Sajevce, mali namakalni sis-
tem Dobrava pri Kostanjevi-
ci), pojasnjuje višja svetovalka 
na Občini Kostanjevica na Krki, 
zadolžena tudi za kmetijstvo, 
Karla Gašpar. Za občino je si-
cer značilna obsežna pridelava 
zelenjave oziroma vrtnin, ki jih 
pridelujejo kar na 77 hektarjih, 
kar predstavlja 24,4 % njivskih 
površin. Namakanje se izvaja 
domala na vseh površinah z ze-
lenjavo, velik namakalni sistem 
pa načrtujejo tudi v sadovnja-
kih podjetja Evrosad. Viri nama-

kanja v občini so seveda reka 
Krka, podtalnica in akumula-
cija meteorne vode, pri čemer 
Gašparjeva pravi, da je za na-
makanje kmetijskih površin iz 
reke Krke v prihodnje pričako-
vati manjšo verjetnost prido-
bitve novih vodnih dovoljenj, 
kajti večina kapacitet namaka-
nja ob reki Krki je več ali manj 
že izkoriščena. 

Namakamo že precej kmetijskih površin, a bi jih lahko še mnogo več

»Morda je zmotno prepriča-
nje, da večja kmetijska gospo-
darstva v občini Kostanjevica 
na Krki nimajo urejenih vod-
nih dovoljenj za namakanje 
kmetijskih in drugih površin, 
toda javno dostopni podatki 
Ministrstva za okolje in pros-
tor, Agencije RS za okolje, ka-
žejo, da ima vodna dovoljenja 
za črpanje vode iz reke Krke ve-

čina nosilcev večjih kmetijskih 
gospodarstev v občini. Nekate-
rim so vodna dovoljenja sicer 
že potekla, vendar so v postop-
ku obnove že obstoječih dovo-
ljenj,« še dodaja Gašparjeva. V 
srednjeročnem načrtu razvoj-
nih programov občina ne pred-
videva izgradnje novih nama-
kalnih sistemov.
 Peter Pavlovič

Grafični prikaz namakalnega sistema Sadjarstva Blanca vključno z Arškim poljem  
na desnem bregu Save

Sadjar Andrej Kovačič ob svojem lastnem vodnem zajetju za 
namakalni sistem

OB SAVI BI LAHKO NAMAKALI 
2000 HEKTARJEV

Na Centru za agrohidrologijo in urejanje kmetij-
skega prostora (Oddelek za agronomijo, Bioteh-
niška fakulteta, Univerza v Ljubljani) so v zadnjih 
letih naredili kar nekaj študij glede namakanja v 
Sloveniji in tudi bolj specifično za Posavje. »Tako 
kot drugje v Sloveniji so tudi v Posavju padavine 
v času rasti rastlin neenakomerno porazdeljene in 
praviloma vsako leto prihaja do krajšega ali dalj-
šega obdobja suše, tako da varna tržna pridela-
va zelenjave in sadja praktično ni mogoča. To se 
kaže tudi v pobudah za gradnjo namakalnih sis-
temov, ki so v omenjenem območju kar pogoste 
tako za male oz. individualne kot za velike oz. jav-
ne namakalne sisteme,« pojasnjuje prof. dr. Mari-
na Pintar z omenjene fakultete. 

Tudi po njenem mnenju je namakalni sistem Kal-
ce-Naklo, eden zadnjih zgrajenih velikih nama-
kalnih sistemov v Sloveniji, primer dobre prakse 
sodelovanja vseh udeleženih pri njegovi umesti-
tvi, načrtovanju in izgradnji. Iz reke Krke je dovo-
ljeno črpati 242 l/s, če je pretok v reki nad eko-
loško sprejemljivim, kar zadošča za namakanje 
265 ha prve in druge faze skupaj. »Četudi se je od 
leta 2010 metodologija določanja ekološko spre-
jemljivih pretokov spremenila v smeri določanja 
večjih pretokov, lahko na podlagi tedaj izvede-
ne študije predvidevamo, da je v reki Krki še nekaj 
vode na voljo za rabo. Vendar kmetijstvo ni edini 
porabnik vode in je potreben medsektorski dogo-
vor o njeni rabi,« opozarja Pintarjeva.

Neprimerno več vode za namakanje je na voljo v 
reki Savi. Koncesijska pogodba, ki velja za obmo-
čje Suhadola do državne meje, določa, da mora 
koncesionar na območju koncesije omogočiti iz-
vajanje vodnih pravic za namakanje kmetijskih 

zemljišč, in sicer z odvzemom do prereza Nukle-
arne elektrarne Krško (NEK) največ 4 m3/s in ena-
ko od NEK do državne meje, če to omogočajo pre-
toki. Gorvodno od NEK je dodatni pogoj potrebna 
količina vode za hlajenje NEK, medtem ko dolvod-
no tega pogoja ni. »Ocenjeno je, da bi v povprečju 
lahko v vegetacijski dobi za namakanje od pre-
reza Suhadol do državne meje rabili 2,3 m3/s za 
namakanje. V okviru velikih/javnih namakalnih 
sistemov, kjer je uvedba namakalnega urnika ob-
vezna zaradi ekonomsko upravičene investicije in 
racionalne rabe vode, bi lahko namakali več ti-
soč hektarjev kmetijskih površin,« meni Pintarje-
va, skupaj z dr. Rozalijo Cvejić in dr. Matjažem 
Glavanom tudi avtorica študije o možnostih pre-
prečitve škode iz naslova suše s postavitvijo na-
makalnih sistemov na območju akumulacijske-
ga bazena HE Brežice. Na levem in desnem bregu 
Save so v občini Krško in Brežice evidentirali po-
tencialnih (zaokroženo) 2000 hektarjev površin, 
primernih za namakanje, kjer v dejanski rabi pre-
vladujejo njive in intenzivni sadovnjaki. V to povr-
šino niso šteti trajni travniki, ker je na deležu po-
vršine režim Natura 2000. 

Ocenjeni stroški gradnje velikih/javnih namakal-
nih sistemov na omenjenih površinah v občinah 
Krško in Brežice znašajo od 26,4 do 31,7 milijona 
evrov, ob predpostavki, da bi bila zgrajena črpa-
lišča, cevovodi, zadrževalnik na levem bregu pri 
Arnovem selu, da bi imel vsak pridelovalec eno 
hidrantno glavo ter kapljično namakalno opre-
mo. Če pa ovrednotimo le stroške investitorja v 
velik/javni namakalni sistem, ki so z izjemo DDV 
v celoti povrnjeni preko Programa razvoja pode-
želja, bi bil celoten strošek investicije (brez DDV) 
od 22,8 do 28,0 milijona evrov, ocenjuje naša so-
govornica. »Po izračunih izvedene študije je inve-
sticija vredna najmanj deset suš s 50 % škodo pri 
sedanji pridelavi. Če bi se delež vrtnin na obmo-
čju povečal na 30 % in jagod na 3 %, bi bila inve-
sticija vredna tri do štiri pridelovalna leta. Če bi bil 
delež vrtnin višji od 80 % in jagod od 8 %, bi bila 
investicija vredna eno pridelovalno leto,« pa od-
govarja na vprašanje o ekonomski upravičenosti 
tovrstnih investicij.

Mlad sadovnjak z 
namakalnim sistemom
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Ob izgradnji akumulacijskih bazenov, ki v prvi vrsti 
služijo zagotavljanju potrebne količine vode za de-
lovanje hidroelektrarn, je naloga Infre tudi ureditev 
poplavne varnosti na območju državnih prostorskih 
načrtov, ureditev obstoječe infrastrukture in novih 
infrastrukturnih objektov, ukrepi varovanja narave 
in kulturne dediščine, izgradnja športno-rekreacij-
skih območij in povezovalnih poti in drugih ureditev 
pa tudi ukrepi za izboljšanje kmetijske rabe zemljišč. 
Tako morajo pri izgradnji akumulacijskih bazenov, kot 
pravi direktor Infre mag. Vojko Sotošek, upošte-
vati pogoje, s katerimi se zagotovi potrebna količina 
vode za izboljšanje intenzivnega obdelovanja kme-
tijskih zemljišč. »V ta namen mora Infra pri izgradnji 
akumulacijskega bazena pri hidroelektrarni Brežice 

zagotoviti dostop do vode oz. zgraditi sistem, ki bo 
omogočil črpanje vode iz reke Save na t. i. suhem 
delu akumulacijskega bazena, to pomeni izven nasi-
pa, ki območje po eni strani varuje pred visokimi vo-
dami, na drugi strani pa zagotavlja potrebno količi-
no vode, ki jo elektrarna potrebuje za obratovanje. 
Za izpolnitev tega cilja s pomočjo cevovodov zago-
tovimo možnost črpanja vode iz reke Save minimal-

no 1,5 metra pod gladino in te cevovode pripeljemo 
na suho, kjer jih v obliki ustreznega jaška zapremo 
z ventilom, da lahko počakajo na investitorja, ki bo 
gradil namakalni sistem. Torej, naloga Infre je, da 
zagotovimo dostop do vode in jo pripeljemo iz Save, 
izgradnja sistema namakanja pa ni več naša obve-
znost,« pojasnjuje Sotošek. 

Natančne lokacije odjemnih mest bodo sicer sledile iz 
potreb o namakanju. »Tako sta zadolženi za names-
titev odjemnih mest na točne lokacije na akumula-
cijskem bazenu HE Brežice Občini Krško in Brežice, 
vsaka za svoje območje. Od občin pričakujemo, da 
podata točne lokacije in podatke o količini odvzema 
vode na posamezni lokaciji,« pravi vodja Infrinega 
tehničnega sektorja Aljoša Preskar in dodaja, da so 
trenutno določene lokacije postavitve mest za odjem 
vode za potrebe namakanja kmetijskih površin (pri-
ložena grafika) le informativnega značaja. Pri tem je 
predlagana izgradnja sedmih odvzemnih mest s stra-
ni lokalne skupnosti in eno odvzemno mesto, ki ga v 
lastni režiji gradi podjetje Evrosad d.o.o. (levi breg 
–črpališče št. 1).

Zaradi tehnologije gradnje odvzemna mesta urejajo 
v zaključni fazi izgradje nasipov akumulacijskih baze-
nov, zlasti če gre za preboje nasipov, saj je to kasneje 
zelo težko narediti tako, da bi se izognili poškodbam 
že izvedenega tesnenja nasipov. Druga varianta je, 
da vodo pripeljejo do zemljišč preko nasipov. Konce-
sijska pogodba in program, po katerem v Infri izva-
jajo ureditve, jim nalagata, da, kot že omenjeno, na 
desnem bregu Save zagotovijo tri in na levem bregu 
Save štiri odjemna mesta z možnostjo odvzema vode 
v obsegu 4 m3/s nad jezom NEK in 4 m3/s pod jezom 
NEK. Ob tem morajo poskrbeti tudi za ureditev na-
domestnih habitatov, renaturacijo gozdov in travni-

kov, izvedbo sonaravnih območij, sanacijo kmetijskih 
površin, obnovo sadovnjakov na vplivnem območju 
ter za ukrepe varovanja obstoječe nature.

POZITIVNE IZKUŠNJE Z BLANCE

Kot dober primer izboljšanja izrabe kmetijskih povr-
šin Sotošek poudarja urejeno črpališče in namakalni 
sistem pri Sadjarstvu Blanca pri tamkajšnji hidroe-
lektrarni, kjer je Infra s sredstvi Ministrstva za oko-
lje in prostor uredila odjemno mesto oz. zemljišče čr-

pališča, investitor pa je skupaj s partnerji nadaljeval 
z izgradnjo namakalnega sistema. To se je pokaza-
lo kot zelo dober način in možnost, da umestitev hi-
droelektrarn v posavski prostor prinese še veliko si-
nergijskih učinkov in eden pomembnejših je seveda 
poleg že uvodoma naštetih ciljev tudi uporaba vode 
v gospodarske namene, kamor sodi tudi namakanje.

ZAGOTAVLJAJO TUDI ODTOK ODVEČNE VODE

Z načinom ureditve vodne infrastrukture ob izgradnji 
HE Brežice ne urejajo samo nasipov za varovanje 
pred poplavami, ampak z izgradnjo drenažnih kana-
lov vplivajo tudi na koto podtalnice oz. jo na nek način 
lahko uravnavajo, kar prav tako vpliva na rabo kme-
tijskih zemljišč v tem prostoru. Z omenjenimi drenaž-
nimi kanali se v primeru dviga podtalnice ali prece-
janja iz akumulacijskega bazena višek vode odvaja 
nazaj v akumulacijski bazen, saj lahko zaradi preveč 
vode pride do poškodb koreninskega sistema rastlin. 
Ali kot pravi Sotošek: »Torej ta projekt zagotavlja dve 
stvari: na eni strani zagotavlja izboljšanje pogojev 
kmetovanja s pomočjo dodatne vode, po drugi stra-
ni pa zagotavlja tudi odtok odvečne vode, kadar je to 
potrebno.« Pri urejanju akumulacije s presenečenjem 
ugotavljajo, kako velika količina vode in podtalnice je 
na levem bregu Save, saj je vpliv prispevnega obmo-
čja zelo velik. Ko bo akumulacijski bazen napolnjen, 
bo precejanje zalednih voda otežkočeno, zato gradi-
jo nove drenažne kanale, ki bodo v večji meri odpr-
tega tipa, da bodo lahko polovili to vodo in jo spusti-
li v podslapje elektrarne.

Ob urejanju akumulacij zagotavljajo 
tudi odjemna mesta za namakanje

Javno podjetje Infra d.o.o., katerega poslanstvo je izvedba vodne, državne in lokalne infrastrukture 
ob izgradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ima poleg ostalih nalog pomembno vlogo oziroma 
obveznosti tudi pri zagotavljanju pogojev za uporabo vode iz akumulacijskih bazenov za potrebe na-
makanja kmetijskih zemljišč.

Informativna karta lokacij odjemnih mest za potrebe namakanja kmetijskih površin na območju 
akumulacijskega bazena HE Brežice

Črpališče pri HE Arto-Blanca

Urejanje nasipov ob akumulaciji za HE Brežice

Vpliv akumulacijskega bazena 
HE Brežice na zemljišča

Akumulacijski bazen skupaj z ureditvami bo zase-
del 4,3 milijona m2 površine, od tega bo za njego-
vo izgradnjo na novo zasedenih 1,5 milijona m2 po-
vršine. Dodatne ukrepe izven bazena in v območju 
DPN za HE Brežice bodo izvedli na 0,5 milijona m2 
površine. Med na novo zasedenimi območji, na ka-
terih bodo izvedli ureditve, bo 52 % takšnih, kate-
rih bonitetna ocena je višja od 50 točk. 
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MATJAŽ PRESTOR, 
RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE SEVNICA:

Z izgradnjo protipoplavne zaščite je vzgojno–izobraževalno 
delo in življenje na naši šoli pridobilo veliko dodano vrednost. 
Šola stoji že več kot stoletje ob Savi in se je morala ves čas ob 
večjih nalivih spopadati z zalito kotlovnico in ostalimi kletnimi 
prostori. V času, odkar je urejena protipoplavna zaščita, še nismo 
imeli težav z "zalivanjem" naših kletnih prostorov in kotlovnice. 
Lokacija šole je postala ob zajezitvi reke Save čudovita. V času, 
ko še nismo imeli urejene protipoplavne zaščite, so le redki zaš-
li na naše dvorišče. Sedaj smo nekako kar zaživeli s krajem, od-
kar je urejena sprehajalna pot, fitnes na prostem, otroška igrala 
in balinišče, ki jih uporablja vedno več krajanov.

CIRIL DOLINŠEK, 
TURISTIČNI VODIČ:

Pred izgradnjo bazena HE Boštanj so bile v vasi Šmarčna ogro-
žene dve stanovanjski hiši in predvsem kleti, ki jih je reka Sava 
ob večjem vodostaju zalivala. Ob veliki vodi v pomladnih dneh, 
ko se je v gorah topil sneg, in v jeseni do božiča je Sava vsako 
leto ponoči zbujala ljudi, ki so hodili gledat, do kje sega voda 
Save. Z izgradnjo bazena HE Boštanj se je ta strah pred dvigajo-
čo vodo umiril, kajti voda reke Save se dvigne za kakšen meter 
in ne tako kot prej, ko se je do 5 m. 

Šmarčani so bili že od nekdaj prometno povezani s Štajerci na 
Bregu. Po vojni je bil čez Savo speljan brod, s katerim so čez 
reko prevažali živino in vozove. V šestdesetih letih se je postavil 
nov brod v vasi Šmarčna za prevoz ljudi, ki ga je leta 1973 Sava 
odnesla. Leta 2007 je bil odprt most oziroma brv, ki nas je spet 
povezala in zbližala kraje na obeh straneh Save. Brv služi pred-
vsem za sprehajalce, kolesarje in bližji dostop do krajev v bližini.
Z ureditvijo brežin smo obudili naš najbolj prepoznaven običaj 
"kavsanje". V sedemdesetih in osemdesetih letih so se brežine 
začele zaraščati z drevjem, zato se je kavsanje oziroma lovljenje 
lesa v Savi opuščalo. Z očiščenjem brežin pa se je običaj obudil 
in tako si lahko ob veliki Savi na brvi-mostu na Šmarčni ogleda-
te, kako so to počeli včasih in kako na prav podoben način da-
nes lovimo les v Savi.  

IRENA KOTESKA, 
KRAJANKA LOKE PRI ZIDANEM MOSTU: 

Loka - travnik, livada ob vodi. Spominjam se travnika s kozolcem 
pod loško železniško postajo, ki je bil v tem času poln zvonč kov. 
To pogrešam in pa prod ob vodi. Drug spomin pa je vezan na to, 
kako je Sava ob vsakem večjem deževju poplavila ta travnik in 
kozolec ter se vsa kalna valila mimo Loke. Obrežje reke je bilo 
nekdaj poraslo z neprehodnih grmovjem, robidovjem in po vsa-
ki poplavi »okrašeno« s polivinilom, ki se je ujel v veje. In to smo 
čistili na spomladanskih čistilnih akcijah.

Odkar je breg struge nasipan in utrjen, se še ni zgodilo, da bi 
prestopila bregove. Sedaj je ob Savi urejena pot, ki jo uporab-
lja vedno več krajanov z levega in desnega brega. Ribiči priha-
jajo še od dlje – iz Zasavja. Čeprav je bilo morda v začetku pre-
cej godrnjanja, da sprememba ne bo v redu, smo jo vzeli sedaj 
kot pozitivno pridobitev, ki jo kar veliko uporabljamo. Jaz se z 
veliko ljudmi prav tu srečam in ne v vasi - srečujemo se spreha-
jalci, tekači, kolesarji, ribiči … Ločani imamo to »pred nosom«, 
drugi se pripeljejo, da se tukaj sprostijo in naredijo nekaj zase …

STANKA ŽIČKAR, 
PREDSEDNICA SVETA KS SEVNICA:

Občina in prebivalci smo z zgledno urejenostjo pešpoti ob Savi 
(od Gobavcev do Orehovega) pridobili na ugledu kraja in špor-
tni rekreaciji prebivalcev. Fitnes na prostem ob srednji šoli je lepo 
obiskan, sprehajalci imamo na voljo priložnostne klopi za poči-
tek ter opazovanje mirne gladine Save in življenja ob njej, tudi la-
stniki kužkov imajo na voljo smetnjake z vrečkami, da za svojimi 
ljubljenčki lahko počistijo. Prav je, da se zgodba nadaljuje, kolikor 
pač bodo dopuščala finančna sredstva, in sicer z ureditvijo špor-
tno–rekreativnega prostora ob Savi na Orehovem.

HELENA ZIDARIČ KOŽAR, 
DIREKTORICA PODJETJA INPLET PLETIVA D. O. O.:

Izgradnja HE Blanca – Arto je za delovanje našega podjetja vse-
kakor pozitivna. Zaradi vplivov med časom gradnje, ki so onemo-
gočili delovanje naše tedanje čistilne naprave, je prišlo do spo-
razuma o izgradnji nove skupne čistilne naprave za kraj Dolnje 
Brezovo in Inplet. Zaradi specifične kombinacije komunalnih in 
industrijskih odpadnih voda je bila izbrana sodobna tehnologi-
ja na osnovi nano delcev, sama skupna čistilna naprava pa je ena 
prvih tovrstnih v Evropi. Nivo vode v akumulacijskem jezeru po-
zitivno vpliva na vodnatost našega vodnjaka tehnološke vode. 
Preskrba z vodo iz vrtine v podjetju je več kot zadostna za potre-
be podjetja ter tudi za kraj Dolnje Brezovo, ki ga Komunala Sev-
nica oskrbuje iz našega vodnega vira.

SANDI KOSMAČ, 
PREDSEDNIK RIBIŠKE DRUŽINE SEVNICA:

Ne glede na spremembe, ki so bile narejene na področju zaje-
zitve Save, določene ribje vrste izumirajo (npr. podust) in priha-
jajo druge populacije rib, denimo roparice, kot so smuč, som in 
ščuka. To je za razvoj ribiškega turizma lahko prednost. Če pov-
zamem, nismo mi tisti, ki bi lahko odločali o tem, katere ribje 
vrste naj izginejo in katere naj ostanejo, to je naravna selekcija. 
Za ribjo stezo, ki deluje pri HE Blanca-Arto, si želimo, da bi priš-
la v učni načrt osnovnih in srednjih šol, da bi mladina spoznava-
la v naravnem okolju ribji ekosistem. Z izgradnjo hidroelektrarn 
na Savi smo na Orehovem pridobili poleg sprehajalne steze tudi 
urejeno ribiško traso za tekmovanja na najvišji ravni in svetov-
nem nivoju. Doslej smo v sodelovanju z Ribiško družino Radeče, 
ki ima prav tako zelo lepo urejeno ribiško traso na svojem obmo-
čju, organizirali že dve svetovni ribiški prvenstvi, s katerima smo 
uspešno promovirali Posavje in življenje ob Savi. Nekateri se vra-
čajo v naše kraje tudi kot turisti.

MAG. NATAŠA ŠERBEC, 
PREDSEDNICA SVETA KS MESTA KRŠKO:

Krajani mesta Krško z veseljem uporabljajo na novo urejene po-
vršine ob reki Savi, saj se s tem dviguje kvaliteta življenja in utrip 
samega mesta. Veliko je narejenega in s skupnimi močmi bomo 
izboljšali še potrebne posodobitve, ki so za življenje ob Savi in 
v mestu Krško potrebni. Ureditve ob HE so pripomogle k zviša-
nju poplavne varnosti, saj smo bili pred ureditvami priča obse-
žnim poplavam, kjer so nastajale tudi gospodarske škode. Zato 
pozdravljamo, da same ureditve ne urejajo samo poplavne var-
nosti, temveč se urejajo tudi površine, ki so namenjene prosto-
časnim aktivnostim.

LUKA ŠEBEK, 
PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO:

Rekreativci smo zelo zgodaj prepoznali pomen novozgrajenih 
poti, ki se vijejo ob Savi ... Na njih dokaj pogosto poteka vadba 
rekreativnih tekaških skupin in tudi vadba posameznikov in ekip, 
ki delujejo na področju tekmovalnega športa. Ob tem lahko za-
sledimo veliko število rekreativcev, ki uporabljajo naslednje aktiv-
nosti, vezane na šport - sprehodi, sprehodi s psi, pohodništvo, ro-
lanje, kolesarjenje, tek, nordijska hoja ... Ob Savi bo pod mostom 
v Krškem postavljena čolnarna, lepo izhodišče za vodne športe 
(poudarjeno s plovili) predstavljata dva zalivčka pri gostišču Peč-
nik. Čolnarno postavlja Kajak kanu klub Krško, kjer bo imel shra-
njena plovila in drugo opremo, potrebno za vodne športe ... Ob 
čolnarni je želja postaviti tudi točko, kjer bi lahko nudili pijačo, in-
ternet, popravljalnico koles, mini knjižnico ..., v bližini pa še klop-
ce za posedati in možnost piknik prostorov ... Želja je na Savi na-
rediti tudi kakšno tekmovanje v daljinskem plavanju ali triatlonu, 
za kar bodo preverjene realne (z)možnosti v prihodnjih letih ...

MITJA OŠTRBENK, 
PREDSEDNIK KAJAK KANU KLUBA ČATEŽ:

Pričakovanja so vsekakor velika, glede na to, da že kar nekaj let 
pripravljamo vsebine, ki bi si jih želeli na in ob jezeru HE Breži-
ce kakor tudi na umetnem jezeru v Vrbini. Vsekakor bodo to vse-
bine, vezane na dejavnosti na in ob vodi, kot so – veslanje, ka-
jakaštvo, rafting, surfanje na vodi, wakeboard na jezeru, seveda 
tudi kolesarske in sprehajalne poti ob jezeru. Če se bodo priča-
kovanja uresničila, bo to velika pridobitev za Brežice in širšo oko-
lico, saj bo omogočilo nadaljnji razvoj turizma in športa, kakor 
tudi izboljšalo kvaliteto življenja domačinom.

Objavo je omogočila družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

Hidroelektrarne na spodnji Savi

Kvaliteta življenja se zvišuje,
rastejo tudi pričakovanja …

Projekt poldrugo desetletje trajajoče izgradnje verige petih 
vodnih elektrarn na spodnji Savi - HE Boštanj, HE Arto-Blanca, 
HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice, v posavski prostor sega 
tudi območje ob HE Vrhovo, ki sicer ni del spodnjesavskega 
projekta in je v upravljanju Savskih elektrarn Ljubljana - ima 
dve poglavitni poslanstvi. Državi Sloveniji zagotavlja okolju 
prijazno električno energijo iz obnovljivega vira, lokalnim 
skupnostim ob njih pa kljub velikim posegom v prostor več-
jo kvaliteto življenja in predvsem možnosti izkoriščanja no-
vih površin ob akumulacijskih jezerih za dodatne aktivnosti. 
Pri tem je pomembno, da družba HESS, d.o.o., in lokalne skup-
nosti znajo in zmorejo uresničevati skupne cilje za dvig kvali-
tete življenja ob reki Savi.

Projekt je v medijih največkrat predstavljen z izrazito tehnič-
nega in finančnega vidika, v ospredju poudarjanja sta nava-
dno prispevek proizvedenega deleža teh hidroelektrarn pre-
točno akumulacijskega tipa v energetski bilanci Slovenije in 
protipoplavne rešitve, ki jih prinaša dokončanje verige. Tako 
se zaradi trenutno intenzivne izgradnje HE Brežice sporoči-
la, namenjena javnosti, redno nanašajo predvsem na mejni-
ke pri izgradnji: podpise pogodb z izvajalci, sledenje termin-
skim in finančnim okvirjem ter opisovanje aktualnih dogajanj 
na gradbiščih. Projekt se sicer deli na energetski del, ki ga iz-
vaja družba HESS, d.o.o., in infrastrukturni del, ki ga za HE 
Boštanj, Arto-Blanca in Krško v deljivem delu izvajata družbi 
HESS, d.o.o., in Infra d.o.o., za HE Brežice infrastrukturni del v 
nedeljivem delu izvaja družba Infra d.o.o.

Trenutno poteka gradnja HE Brežice, v pripravi je tudi HE Mo-
krice, HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško že obratujejo. 
Lokalna skupnost se, kot pričakovano, vsakodnevno seveda 
ne 'ukvarja' s tem, koliko energije je proizvedeno v teh elek-
trarnah, temveč predvsem s spremljajočo infrastrukturo. Ob 
tem, ko se večkrat v sporočilih omenja, da gre za 'večnamen-
ski' projekt, pa nam lahko pravzaprav šele izjave nekaj ak-
tivnih uporabnikov površin urejenih območij pokažejo, ali 
sta se tudi v resnici spremenila način in kvaliteta življenja z 
reko Savo. Zanimalo nas je, kakšne prve spremembe so opa-
zili rekreativni športniki, ribiči, podjetniki, predstavniki lokal-
ne skupnosti in ali so se na njih že navadili?

 Uredništvo
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Zaradi svoje tehnološke zasnove potrebujejo jedrske elektrarne, 
kot tudi vse termoelektrarne na fosilna goriva, za obratovanje vodo 
za odvajanje toplote, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energi-
jo. Zaostalo toploto morajo odvajati tudi med zaustavitvijo, zato so 
ob rekah, jezerih in morjih. Zaradi posebnega pomena vodnih virov 
za ekosistem zahteva umeščanje elektrarn še posebej odgovoren in 
skrben odnos do okolja, ki je zato neločljivi del vseh delovnih pro-
cesov v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Odraža se v doslednem 
upoštevanju vseh upravnih omejitev in izpolnjevanju določil okolj-
skega standarda. NEK ima že več kot desetletje tudi lastno čistilno 
napravo za sanitarne odpadne vode.

Sava – vir hlajenja
na turbini izrabljene pare

Tehnološki princip proizvodnje električne energije v NEK teme-
lji na treh sklopih ločenih sistemov. Ker v vseh treh kroži voda, jih 
lahko poimenujemo tudi krogi. Prva dva kroga, kjer je uporablje-
na demineralizirana voda, sta sklenjena in ločena od okolja. Vsa 
oprema reaktorja in pripadajočega primarnega hladilnega kroga 
je nameščena v reaktorski zgradbi, ki jo zaradi njene varovalne 
vloge imenujemo tudi zadrževalni hram. Drugi krog, t. i. parni, ob-
sega prenos pare iz uparjalnika do turbin in nato kondenzata na-
zaj v napajalno enoto. Tretji krog je namenjen odvajanju toplote, 
ki je ni mogoče koristno izrabiti za proizvodnjo električne energi-
je, in je edini povezan z okoljem. Hladilne črpalke potiskajo savsko 
vodo v kondenzator ter jo vračajo v Savo. Pri pretoku skozi konden-
zator se savska voda segreje, ker sprejme toploto izrabljene pare. 
Pri obratovanju s polno močjo je za ohlajanje pare treba okvirno 
20 kubičnih metrov savske vode na sekundo, za hlajenje kompo-
nent pa dva kubična metra. 

Ker segrevanje savske vode lahko vpliva na biološke lastnosti reke 
Save, upravne omejitve določajo dovoljeni prirastek temperatu-
re in delež odvzetega pretoka. Zaradi iztoka hladilne vode sme biti 
temperatura vode v točki mešanja pod elektrarno največ za 3 °C 
višja kot temperatura vode nad elektrarno, ne sme pa preseči 28 °C. 
Za potrebe hlajenja lahko odvzamemo le eno četrtino pretoka. 

Hladilni stolpi zagotavljajo obratovanje 
NEK tudi ob nizkih in visokih pretokih Save

Sava je hudourniška reka. Letno povprečje njenega pretoka neko-
liko presega 200 kubičnih metrov na sekundo, v sušnih obdobjih 
ne dosega niti 100 kubičnih metrov, ob obilnih padavinah pa hit-
ro preseže 1000 kubičnih metrov na sekundo. Zato imamo v NEK 
hladilne stolpe, s katerimi hladimo del savske vode ob nizkih vo-
dostajih ter tako zagotavljamo upoštevanje omejitev o dovolje-
nem odvzemu vode in prirastu temperature. Pri hitrem poveča-
nju pretokov se v Savi pojavi veliko naplavin. Da takrat preprečimo 
preobremenitev čistilnih naprav in filtrov ter morebitno zamašitev 
kondenzatorja in drugih izmenjalnikov toplote, s pomočjo hladil-
nih stolpov zmanjšamo odvzem vode iz reke Save in razbremeni-
mo čistilne naprave.

Zaradi sprememb v elektrarni in okolju smo pred leti izboljšali hla-
dilni sistem tretjega kroga. Zgradili smo dodaten hladilni stolp s 
štirimi hladilnimi celicami in posodobili sisteme obstoječih stol-
pov. Tako smo povečali razpoložljivost in zanesljivost obratovanja 
elektrarne tudi ob neugodnih vremenskih razmerah. 

Obsežne meritve in okoljski standard 
potrjujejo dosledno upoštevanje predpisov 

Predpisi nalagajo NEK nenehno merjenje temperatur, pretokov 
in koncentracijo kisika v savski vodi. Meritve potekajo s pomočjo 
avtomatskega merilnega sistema. Mesečno se merita biološka in 
kemijska poraba kisika. Opravljajo se tudi meritve odpadne vode, 
nadzor podtalnice ter meritve vode iz krškega in brežiškega vodo-
voda ter iz vrtine na lokaciji NEK. Nadzira se tudi pet pomembnih 
črpališč oziroma zajetij vode. 

Rezultate meritev v okolju, ki vključujejo tudi obsežne meritve in 
analize zraka, zemlje, hrane in živinske krme na več deset lokaci-
jah v okolici elektrarne, podrobneje obravnava posebno poročilo. 
Poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krš-
ko, ki ga vsako leto pripravijo Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Za-
vod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 
MEIS, Šmarje - Sap, in NEK, potrjuje, da so bile v vseh letih dosle-
dno upoštevane upravne omejitve. Poročila so objavljena na sple-
tni strani NEK. Ustreznost ravnanja z okoljem potrjujejo tudi vsako-
letne zunanje presoje izpolnjevanja določil okoljskega standarda. 

Elektrarna je varna 
tudi pred ekstremnimi poplavami

NEK za obratovanje potrebuje vodo za odvajanje toplote – ki je ni 
mogoče koristno izrabiti za proizvodnjo električne energije in za-
gotavljanje hlajenja naprav –, kar ji omogoča njena lega ob reki 
Savi. Hkrati je bilo treba že ob projektiranju in gradnji zagotoviti 
njeno varnost pred poplavami. Ta je bila dosežena z dvigom platoja 
na levem bregu Save, na katerem stoji elektrarna, in protipoplavni-
mi vzvodnimi nasipi. Ob novih spoznanjih o dogajanju v okolju so 

bile z uporabo hidravličnega modela na novo določene največje 
možne poplave. Na tej podlagi je bilo leta 2012 zaključeno zviša-
nje nasipov ob Savi in Potočnici, ki zagotavljajo poplavno varnost 
za primer najvišje možne poplave. Od tega leta ima NEK tudi tretji 
dizelski generator za izmenično napajanje, ki je nameščen v proti-
poplavni zgradbi. Ob vseh dosedanjih poplavah na našem obmo-
čju je bilo zagotovljeno nemoteno varno obratovanje elektrarne.

Tudi na podlagi izkušenj iz dogodkov na Japonskem pred petimi 
leti, ki sta jih povzročila močan potres in rušilni cunami, smo za-
radi možnosti ekstremnih dogodkov in njihovega sočasnega po-
javljanja razširili projektne osnove za različne kombinacije teh do-
godkov. S posodobitvami iz Programa nadgradnje varnosti bomo 
zagotovili dodatno odpornost elektrarne na izredne naravne in 
druge malo verjetne dogodke, kot so ekstremen potres, popla-
va in padec letala. Iz tega obsega zaključujemo projekt dodatne 
protipoplavne zaščite zgradb. Vgrajena protipoplavna vrata in za-
gatnice bi tudi po porušitvi nasipov na reki Savi zaradi potresa in 
posledične poplave območja elektrarne preprečevale vdor vode 
v vitalne prostore tehnološkega procesa. Mobilna oprema za do-
vajanje energije ter stisnjenega zraka in črpanje vode pa je doda-
tna varnostna rezerva.

S spremembami do varnosti 
in zanesljivosti ob sočasnem 
obratovanju hidroelektrarne Brežice 

Po izgradnji hidroelektrarne Brežice in polnjenju njenega akumu-
lacijskega bazena se bo dosedanji nivo reke Save ob NEK dvignil 
za tri metre. Zato smo opredelili in se z družbo Hidroelektrarne 
na spodnji Savi dogovorili za ukrepe, ki bodo zagotovili, da pose-
gi, gradnja in delovanje brežiške hidroelektrarne ne bodo povzro-
čili negativnih vplivov na obratovanje NEK. Prve spremembe so 
bile izvedene med lanskim remontom, naslednje pa so načrto-
vane za letos. 

Omenjeni trimetrski dvig nivoja savske vode bodo omogočili novi 
nasipi, ki bodo zgrajeni nizvodno od elektrarne in bodo visoki dva 
metra in pol ter več. Zaradi ohranjanja poplavne varnosti NEK bo 
na desnem bregu Save nad jezom elektrarne znižana brežina, ob-
stoječi nasip ob Potočnici pa bo za pol metra višji. Napajalni ja-
rek ob tesnilni zavesi bo zagotovil dovolj vode v vodnjaku na des-
nem bregu. 

Med najpomembnejšimi bodo posegi na jezu NEK – prilagodi-
tev stebrov prelivnih polj in segmentnih zapornic ter posodobi-
tev nadzora in upravljanja z njimi, nakup dodatnih remontnih za-
pornic z dvigalom in ureditev deponije zanje. Posegi bodo tudi na 
sistemu varnostne oskrbovalne vode in črpališču hladilne vode, 
kjer bomo prilagodili sistem za odtajevanje vtočne vode pri niz-
kih temperaturah Save, nove oskrbovalne podeste, dodatne pri-
pomočke za vzdrževanje opreme, merilnike pretokov ter nivojev 
in preverili sposobnost ter posodobili čistilne naprave za odstra-
njevanje plavja in naplavin reke Save pred vstopom v sisteme NEK.

 Nuklearna elektrarna Krško

Varna elektrarna ob Savi 
s skrbnim odnosom do reke 

Voda reke Save je pomemben vir hlajenja elektrarne. Hladilni stolpi zagotavljajo večjo prilagodljivost hudourniški naravi reke in visoko obratovalno učinkovitost 
tudi ob neugodnih vremenskih razmerah. Obsežne meritve in posebno poročilo, ki ga pripravijo neodvisne institucije, potrjujejo skrben odnos do reke. S posodo-
bitvami zagotavljamo poplavno varnost tudi ob spreminjajočih dogajanjih v okolju. 

Ob nizkih in visokih pretokih Save obratujejo hladilni stolpi. 
Zaradi mešanja hladnejšega zraka in vlažnega toplega zra-
ka, ki se dviguje iz hladilnih stolpov, nastaja oblak vodne pare. 

Vgrajena protipoplavna vrata in zagatnice, na fotografiji, bi 
tudi po porušitvi nasipov na reki Savi in poplavljanju območ-
ja elektrarne preprečevale vdor vode v vitalne prostore teh-
nološkega procesa.

Med najpomembnejšimi ukrepi za zagotovitev varnosti in za-
nesljivosti obratovanja elektrarne ob sočasnem obratovanju 
hidroelektrarne Brežice bodo posegi na jezu NEK. 

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško

Podatki o delovanju NEK in okolju so na http://www.nek.si/
sl/aktualni_podatki/, televiziji Ansat in lokalnih prikazovalni-
kih okoljskih podatkov.
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Mokrišča v naravi namreč de-
lujejo kot nekakšne spužve, 
imajo sposobnost sprejemanja 
viškov vode, hkrati pa prepre-
čujejo njen hiter odtok. Vendar 
smo te in ostale ekosistemske 
storitve, ki nam jih zagotavljajo, 
v preteklosti nemalokrat prezr-
li, rezultat tega pa so bili številni 
posegi z namenom izsuševanja, 
kultiviranja, poseljevanja, za kar 
danes plačujemo visoko ceno 
tudi Posavci.

V nižinskih predelih Posavja si-
cer še najdemo razmeroma ve-
like komplekse mokrišč, kot so 
na primer Krakovski gozd, Dob-
rava in Jovsi. V njih ne najdemo 
samo redkih vrst rastlin in živa-
li, ampak se v njih preliva vsa 
odvečna voda bližnjih vodoto-
kov v času obilnih padavin, ki jo 
nato mokrišča počasi spuščajo 
naprej. Pomislimo tudi na vlogo 
Krakovskega gozda, ki stoji pred 
največjim in edinim podtalnim 
medzrnskim vodonosnikom v 
Posavju: čeprav ga na dveh stra-
neh obdajata reki Sava in Krka, 
se omenjeni vodonosnik napa-
ja tudi iz pronicanja vode, ki se 
pretaka skozi gozd tudi v sušnih 

obdobjih. Obenem mokrišča 
služijo kot filter in prispevajo k 
izboljšanju kakovosti vode v vo-
donosnikih. Med mokrišči nižin-
skih predelov ne smemo poza-
biti mrtvih rokavov, poplavnih 
ravnic predvsem večjih rek Save, 
Krke in Sotle, ki v času obilnih 
padavin poskrbijo, da voda iz 
okolja ne odteče prehitro in 
tako ne prispeva k še večji ero-
ziji rečnih strug in obvodnih ze-
mljišč (zalivanje naselij). 

Mokrišča, dragocena vodna okolja Posavja
Posavje že v svojem imenu nosi reko Savo, ki s svojimi pritoki daje vtis o pokrajini, ki je izjemno bogata z vodnimi viri. A ta pokrajina v zadnjem času vse pogosteje be
leži tudi z vodo povezana ekstremna obdobja, ki so odraz spreminjajočih se podnebnih razmer. Ob spremembah padavinskega režima in zmanjševanju celoletnih pa
davin, ki se nam obetajo, v zadnjem času tukajšnje prebivalce vedno bolj prizadevajo suše, poplave in plazovi s svojimi materialnimi posledicami. O resničnem bo
gastvu z vodnimi viri lahko govorimo, ko je prisotna neka stalnost, uravnovešenost in kvaliteta, manj znano pa je, da te značilnosti v naravi v veliki meri uravnavajo 
velika in manjša mokrišča.

Na mokriščnih predelih skozi 
leto živi tudi celo živalsko bo-
gastvo, med drugim tam naj-
dejo dom tudi številne ptice in 
dvoživke, ki človeku pomagajo 
pri uravnavanju nezaželenih in-
sektov.

TUDI MAJHNA MOKRIŠČA 
SO VITALNEGA POMENA

A pomembne vloge pri ohra-
njanju našega vodnega bo-
gastva nimajo samo zgoraj 
našteta, uradno evidentirana, 
skrbno opazovana večja mo-
krišča. Kot rek, ki pravi »ka-
men na kamen palača«, igrajo 
pomembno vlogo pri zadrže-
vanju in uravnavanju vodnih 
virov tudi številni manjši »za-

močvirjeni« izviri, predeli trav-
nikov in gozdov, razne mlake in 
plitva jezerca, potoki in njegovi 
meandri, česar v Posavju ne pri-
manjkuje. 

Pomembnosti mokriščnih pre-
delov se je človek v preteklosti 
zavedal in vanje praviloma ni 
posegal oziroma je svoje dejav-
nosti prilagajal nemotenemu 
delovanju mokrišč. Tako so na 
primer na predelih z nestalni-
mi vodnimi viri na podlagi po-
snemanja narave ljudje nekdaj 

urejali celo umetna mokrišča, 
med katerimi so najbolj znani 
„kali“, ki so zagotavljali hrambo 
vode za napajanje živine. Tovr-
stni kali, vdolbine z nepropust-
nim dnom, so bile dobrodoš-
le tudi za druge živalske vrste 

in so pomenile pravo obogati-
tev prostora. Ta izjemen človeš-
ki pridatek naravi pa dandanes 
zasledimo le še ponekod v Po-
savju. Eden še ohranjenih je ob 
cesti v naselju Kalce pred Veli-
kim Trnom, kjer so pravkar za-
čele mrestiti žabe.

V številnih dolinah Posavja, kjer 
se z okoliških hribovij steka-
jo manjši vodotoki, so v prete-
klosti delovali številni mlini na 
vodo. Za ta namen so uporabili 
del vode vodotoka, ki so ga za-

radi potrebnega padca izpelja-
li po stranskih rokavih, imeno-
vanih „mlinščice“. Poleg koristi 
človeku so te mlinščice predsta-
vljale dodatni habitat tudi za ži-
vali in rastline, vezane na vod-
na okolja.

POGLED V DANAŠNJI ČAS 
IN PRILOŽNOSTI

Če se je človek še do začetka 
druge polovice prejšnjega sto-
letja prilagajal naravnim dano-
stim in življenje v naravi celo 
bogatil, pa tega zagotovo ne 
moremo reči za kasnejši čas. 
Nizka cena energentov in pos-
tavljanje kvantitete pred kvali-
teto so človeku vlili misel, kako 
obvladati naravo, si jo pokori-
ti. Tako je samo v letih od 1950 
do 1992 na območju Sloveni-
je izginilo prek 40 % mokrišč, z 

neprimernimi izpusti v vodoto-
ke pa smo poslabšali tudi biolo-
ško in ekološko stanje voda in 
vodnih okolij. 

Zaradi oporečnosti vodnih or-
ganizmov za namene prehra-
njevanja in tradicionalne na-
vezanosti Posavcev na ta vir 
prehrane so se v tem obdobju 
na raznih manjših vodotokih v 
Posavju uredili številni ribniki. Ti 
poleg možnosti vzgoje rib za-
gotavljajo številne druge eko-
sistemske storitve in imajo tako 
mnoge ugodne učinke na po-
večanje biotske pestrosti v oko-
lju. Ribniki nam kažejo, da nam 
sama zadostnost vodnih virov 
ne pomeni kaj dosti, če so le-
-ti oporečni. 

Odpadne vode iz gospodinj-
stev, kmetijstva in industrije 
spadajo med večje onesnaže-
valce vodnih virov. Ob tem dej-
stvu so se predvsem v zadnjem 
desetletju začele številne inve-
sticije v čistilne naprave. Med 
tehnologijami čiščenja odpad-
nih voda so v zadnjem času po-
sebne pozornosti deležna gra-

jena mokrišča/močvirja, ki so 
poleg enostavnosti in čistilne 
funkcije tudi pomemben dejav-
nik pri ohranjanju naravnega 
ravnovesja v okolju. V Posavju 
tako že najdemo grajena mo-
krišča, znana pod imenom ra-
stlinske čistilne naprave (RČN), 
pri nekaterih manjših gospo-
dinjstvih ali večjih gostinskih 
objektih, kot na primer na Li-
sci, ali celo v nekaterih naseljih 
(RČN Bazga).

Navedena tradicionalna ume-
tno grajena mokrišča (kali, 

mlinščice …) kot tudi novejša 
(ribniki, RČN …) kažejo na po-
membnost prisotnosti mokrišč 
in njihovih funkcij za naše oko-
lje, a ključnih težav v prihodnje 
ne bomo rešili, če ne bomo ob-
varovali tudi naravnih mokrišč. 

Ob ozaveščanju o pomenu oh-
ranitve mokrišč je v prihodnje 
potrebno razmisliti tudi o na-
činih zagotavljanja finančnih 
spodbud in razvojnih sredstev 
za ohranjanje le-teh in prila-
gajanju naših dejavnosti. To je 
lahko bistveno cenejše, kot sta-
nejo in bodo stale odprave pos-
ledic pomanjkanja, prekomer-
nosti ali onesnaženosti naših 
vodnih virov.

O bogastvu vodnih virov bomo 
torej lahko govorili takrat, ko 
bomo svoje bivanje uspe-
li uskladiti z vodnimi okolji ter 
s posnemanjem narave in od-
govorno uporabo dosegli stal-
nost, uravnoteženost in kvalite-
to le-teh.

 Sašo Obolnar, Zavod Svibna,
 foto: Bernardka Zorko

Umetna zajezitev Račjek pri Senušah poleg gojenja vodnih 
in obvodnih organizmov ugodno prispeva k tamkajšnjemu 

naravnemu okolju.

RČN Bazga posnema delovanje naravnih mokrišč in predstavlja 
trajnostno rešitev čiščenja odpadnih voda.Drevesa v Krakovskem gozdu pomembno prispevajo k čiščenju 

voda, ki tečejo in pronicajo skozenj.

Poplavne ravnice uravnavajo vodne viške.

Občasna poplavna travišča Jovsov so pomembno zatočišče za okoli 60 ptičjih vrst.

Kal ob cesti v istoimenskem naselju Kalce priča o časih,  
ko se je tu napajala živina.

O zdravilnih izvirih v naši okolici
Tudi v Posavju najdemo zanimive izvire s še bolj zanimivimi ime-
ni, ki so nekoč pomenili osnovno oskrbo z vodo pa tudi še mnogo 
več. Nekateri so dajali še posebej zdravilno vodo. Mnogi od teh iz-
virov so opuščeni, drugi napol presahli. Da bi ugotovili, kakšna je 
še zdravilnost naših izvirov, smo ob mednarodnem dnevu voda v 
goste povabili priznanega radiestezista in raziskovalca zdravilnih 
izvirov in starih svetišč Jožeta Muniha iz Tolmina, avtorja števil-
nih prispevkov in knjig, predavatelja itd. Z nami bo v soboto, 19. 
marca 2016 od 10. ure dalje, ko bo raziskoval posamezne izvire 
v naši okolici, vključno tudi z Ajdovsko jamo, zvečer istega dne, 
ob 18. uri pa bo na sedežu Zavoda Svibna na Brezovski Gori 19 
izvedel še predavanje "Od zdravilnih izvirov, svetišč do megalit-
skih krogov". 
Prispevek za predavanje je 5 EUR po udeležencu. Informacije in 
prijave: info@zavod-svibna.si, svibna1@gmail.com, 031 329 625
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»Nekateri vodnjaki so še upo-
rabni, so gospodarski, in so lo-
cirani na večjem podzemnem 
vodotoku. Ti so pri hiši, so ohra-
njeni in zgoraj pokriti z deljivo 
(zaščitno) ploščo, da bi jih lah-
ko uporabljali po potrebi – v pri-
meru katastrofe, elementarnih 
nezgod ali vojnega stanja. Turi-
stični vodnjaki pa so lahko vsi, 
ker krasijo dvorišča in prispe-
vajo k lepoti kraja. Ti so lahko 
poraščeni z rastlinami, ki ima-
jo tradicijo na našem podeže-
lju. Ob vodnjaku so vse rastline 
zelo lepe zaradi vodnih hlapov, 
tudi v sušnem obdobju,« je Ma-
rija pričela najin pogovor in iz-
postavila, med številnimi, vod-
njak Karla Filipčiča.

Kako so takratni mojstri izbi
rali lokacije za vodnjake, štir
ne, v domačem uveljavljenem 
besednjaku?
Lokacije so izbirali na mestih, 
kjer so kmetje že vedeli oziro-
ma so predpostavljali, kje bi 
bila lahko voda. To so predvide-
vali na mestih, kjer je bila zemlja 
mokra, ali je bil kak manjši izvir. 
Če so bila predvidevanja upra-
vičena, so poklicali mojstra, to 
je bil v teh krajih Vinko Hotko, 
ki je z bajanico – leskovo šibo, 
šibo jerebike – potrdil, da voda 
je. Bajanica, ki smo jo nosili v vi-
šini ledvic, se je nad vodo upog-
nila. Vsa družina je bila odkritja 
nepopisno vesela, saj so se re-
šili težkega bremena nošenja 
vode iz daljnega izvirka. Na-
slednja faza je bila, da so s štiri-
metrskim vrtačem vrtali v zem-
ljo in če je po tednu dni še tekla 
voda, so šli kopat jašek. Vinko je 
imel izkušnje, da je lahko ugoto-
vil, kje je vodotok, izkušnjo pa je 
potem uporabil pri naslednjem 
vaškem naročilu.

Kako pa so kopali jaške za 
vodnjake?
Tako, da so naenkrat izkopa-
li toliko, da je šel v zemljo mo-
del v polmeru enega metra. 
Potem so ta del zabetonirali 
in takoj začeli kopati drug del, 
ga zabetonirali in počakali dva 
dni, da se je cement strdil ter 
so po tem postopku nadaljeva-
li delo. Opaž so iz prvih dveh de-
lov razdrli in nato nadaljevali do 
tam, kjer so našli vodo. Vsi moj-
stri so vedeli, da voda najde pot. 
Kar se je v velikih primerih tudi 
zgodilo, da je voda našla pot v 
izkopani prostor.

So bile kakšne priporočljive 
globine izkopov?
Priporočljivih globin ni bilo, ker 
je bilo vse odvisno od vodostaja 
vode v najdišču. To pomeni – to-
liko so morali izkopati v globino, 
da so prišli do vode. Najglob-
lji vodnjak je meril 45 metrov. 
Ravno tako dolga je bila tudi 
kovinska vrv (zajla), da je zaje-
mač lahko prišel do vode. Zaje-
mač je moral biti težji, da se je 
potopil v vodo, težo pa je dajal 

železni obroč na zajemaču. Se-
veda, brez vlečnega kolesa ne bi 
mogli potegniti vode. Na njem 
je bila kovinska vrv, da so na njej 
zajemač odvrteli do vode in jo 
potem z vlečnim kolesom pote-
gnili na površje. Vsak vodnjak je 
imel znotraj oboda manjše kori-
to, da se je vanj iz zajemača zli-
vala voda in se je nato skozi od-
točno cev voda zlivala naprej v 
zunanje korito za napajanje ali 
kakšno drugo gospodarsko op-
ravilo. Pri nekaterih starejših vo-
dnjakih so bile odtočne cevi v 
obliki levje glave, ki so lep, za-
nimiv del dediščine. Nismo pa 
ugotovili, iz katere livarne so 
bile te odtočne cevi.

Iz česa so bili napravljeni 
najstarejši vodnjaki?
Ti so bili napravljeni iz kamnite 
obloge. Postopek obdelave pa 
je bil tak, da je bilo treba izko-
pati do vode, prostora pa je bilo 
toliko, da so od spodaj navzgor 
začeli zlagati kamenje in ti vo-
dnjaki niso bili ravno globoki.

So vodo kako čistili ali jo mor
da filtrirali?

Filtracije prej niso niti poznali. 
Pač pa je veljal enostaven po-
stopek. Če je prišlo do kakršne 
koli onesnaženosti, so vodo iz-
črpali iz vodnjaka in počakali, da 
je pritekla druga. 

Ali ste ob raziskovanju vod
njakov odkrili tudi kakšne 
običaje?
Ob raziskovanju sem naletela 
na slemenski zaključek na stre-
hi vodnjaka. In to pomeni: če 
je bil na strehi petelin, je imela 
družina pri hiši moškega oziro-
ma fanta, godnega za ženitev, 
lahko tudi več. Če pa je bilo pri 
hiši več deklet za možitev, so 
dali na streho mačko. Se pravi, 
da so bile to figure in to je ve-
ljalo tudi za druge objekte. Tako 
so ženitveni posredovalci vede-
li, kam se obrniti po nevesto ali 
ženina.

Kako pa je potekalo vzdrže
vanje vodnjakov?
Če so ugotovili, da se v vodnja-
ku ruši peščeno območje ali da 
je v vodnjak padla kakšna žival, 
takrat so vodo izčrpali in pusti-
li, da je dotekla nova voda. Ka-

Marija Sušnik: 

Voda ima spomin
BREŽICE – Marija Sušnik je avtorica vabljive in zanimive knjige Naši vodnjaki. Vod njake je 
raziskovala po Bizeljskem gričevju, saj je vedno želela napisati knjigo o nepremični dedišči
ni naših vodnjakov, popisala jih je 100. Kot pravi, popisovati vodnjake ni bil sam sebi na
men, kajti poletje 2013 je pokazalo v večjem obsegu slovenskega prostora, kaj pomeni po
manjkanje vode.

Marija Sušnik med ogledom vodnjaka v Brezovici

Temeljno izhodišče pri načr-
tovanju odlagališča nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpad-
kov (NSRAO) je, da ima objekt 
v vsem času svojega obstoja 
lahko le zanemarljiv vpliv na 
okolje. ARAO – Agencija za ra-
dioaktivne odpadke, ki odla-
gališče načrtuje, razume zaš-
čito ljudi in njihovega zdravja, 
pa tudi zaščito rastlin, živali, 
tal, zraka in vode kot najviš-
jo zahtevo.

Osnovna ideja odlaganja 
NSRAO je, da se odpadke od-
loži v stabilno geološko okolje, 
ki omogoča dolgoročno izolaci-
jo odpadkov od ljudi in okolja. 
Obstoječe naravne lastnosti lo-
kacije, ki omogočajo varno od-
lagališče, je mogoče nadgraditi 
s tehničnimi rešitvami. 

Misel o zaščiti vod je prisotna 
od začetka. Že pri izboru loka-
cije za odlagališče so bili ge-
ološki in hidrološki dejavni-
ki eni od pomembnih, čeprav 
ne izločilnih meril za vredno-
tenje lokacije. ARAO je v tej 
fazi na območju potencialnih 
lokacij izpeljal terenske razi-
skave, v okviru katerih so bile 
med drugim temeljito raziska-
ne lastnosti ter gibanje povr-
šinskih in podzemnih vod, kar 
je pomembno za razumevanje 
možnih vplivov odlagališča na 
okolje.

Tedanje terenske raziskave 
skupaj z varnostnimi analiza-
mi so pokazale, da je lokacija 
Vrbina v občini Krško primer-
na za izgradnjo odlagališča. Na 
odločitev, da je za to lokacijo 
najprimernejši tip odlagališča 
z odlagalno enoto v obliki pod-
zemnega silosa, so pomembno 
vplivale raziskane hidrogeolo-
ške značilnosti lokacije. Te so 
pokazale, da se na širšem ob-
močju lokacije pod samo ne-
kaj metri proda, v katerem se 
nahaja tudi podtalnica, nahaja 
zelo debela in za vodo izjemno 
slabo prepustna plast melja, v 

katero bi bilo mogoče umestiti 
silos. Kasneje izvedene glavne 
terenske raziskave neposred-
no na lokaciji bodočega odla-
gališča so do takrat znane ugo-
tovitve potrdile in prispevale 
dodatne podatke. 

Za največjo možno zaščito 
podtalnice pred vplivi bodo-
čega odlagališča so ključna na-
slednja dejstva: 
• na lokaciji odlagališča vrh-

njo zemeljsko plast predsta-
vlja tanka plast proda, v ka-
teri se nahaja podtalnica, 

• pod prodom se razmeroma 
blizu površja nahajajo več 
sto metrov debele plasti me-
lja, ki vode praktično ne pre-
pušča. Melj je sicer z vodo 
nasičen že od svojega na-
stanka pred več milijoni leti, 
a hkrati za vodo izjemno sla-
bo prepusten material, zato 
voda v teh plasteh skoraj mi-
ruje, 

• silos bo umeščen v plast 
melja, na vrhu zaprt z be-
tonskim pokrovom in prekrit 
z debelo plastjo gline, ki je – 

podobno kot melj – za vodo 
praktično neprepustna. 

Radioaktivni odpadki v odla-
gališču bodo torej izolirani od 
podtalnice in v celoti od okolja 
z več zaporednimi pregradami. 

Opisane geološke značilnosti 
lokacije Vrbina predstavlja-
jo naravno pregrado, ostale 
pregrade so umetne oz. inže-
nirske: kovinski sod, betonski 
vsebnik ter armiranobetonski 
silos. (na sliki Shematski pri-
kaz lokacije in prereza silosa.) 

Stik v silos odloženih radioak-
tivnih odpadkov s podtalnico 
bo onemogočen tudi v prime-
ru, če bi zaradi različnih vplivov 
prišlo do dviga podtalnice, saj 
to ne bi vplivalo na nižje ležeče 
plasti melja. Odlagališče tudi v 
primeru poplav ne bo pred-
stavljalo dodatnih tveganj za 
okolje, saj te ne bodo vpliva-
le na silos, ki se bo nahajal več 
kot deset metrov pod površi-
no zemlje.

Podtalnica je zaščitena z geološkimi 
značilnostmi lokacije in tehničnimi rešitvami

Glina

Podtalnica

Melj

Tretja pregrada: 

BETONSKI SILOS
Zabojnike bomo odložili 
v vodotesen betonski 
silos, ki bo segal približno 
55 metrov globoko. Silos 
bomo zapolnili z betonskimi 
zabojniki, nato pa zaprli z 
betonsko ploščo in plastjo 
gline.Druga pregrada:

BETONSKI ZABOJNIK
S sodi z radioaktivnimi 
odpadki bomo napolnili 
betonske zabojnike. Četrta pregrada: 

MELJ
Silos bo umeščen v za vodo 
izjemno slabo prepustno 
geološko plast melja. Melj je 
naravna pregrada, ki skupaj 
s predhodnimi umetnimi 
(inženirskimi) pregradami 
preprečuje negativne vplive 
odlagališča na okolje.

Prva pregrada: 

KOVINSKI SOD
Radioaktivni odpadki, 
primerni za odlaganje, so 
shranjeni v sodih. 

1

2

3

4

Prod

www.arao.si

ODLAGALIŠČE NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Varnost odlagališča temelji na več zaporednih inženirskih in naravnih pregradah, ki 
preprečujejo vpliv odlagališča na okolje in vpliv okolja na odlagališče.

Stik podtalnice z radioaktivnimi odpadki v bodočem odlagališču 
NSRAO bo onemogočen, saj: 
• na lokaciji odlagališča vrhnjo zemeljsko plast predstavlja tan-

ka plast proda, v kateri se nahaja podtalnica, 
• pod prodom se nahajajo več sto metrov debele plasti melja, 

ki vode ne prepušča, 
• silos bo umeščen v plast melja, na vrhu zaprt z betonskim po-

krovom in prekrit z debelo plastjo gline, ki je – podobno kot 
melj – za vodo praktično neprepustna. 

Shematski prikaz lokacije in prereza silosa. Več zaporednih pregrad preprečuje medsebojni vpliv 
odlagališča in okolja.

Geološki profil ožjega območja lokacije odlagališča NSRAO: z 
oznako Q2 in belo barvo je označena tanka plast peskov in proda, 
v kateri se nahaja tudi podtalnica (zaradi tankosti plasti komaj 
vidna). Na lokaciji odlagališča se neposredno pod temi plastmi 
nahajajo več sto metrov debele geološke plasti melja (M7). 

Prerez vodnjaka (risba: Miran Francekovič)naročena objava
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Nekdanja vas Zasavje

Sava jim je dala ime - in jim vzela dom

Eden med njimi je Krškovaščan 
Ivan Poldan, ki je o svojih »za-
savskih« koreninah, kot pojas-
ni na ogledu območja nekda-
nje vasi, največ izvedel od svoje 
stare mame. »Včasih je govorila 
o tem, kako so vozili krmo čez 
Savo, zakaj so se morali pre-
seliti in podobno,« pove Pol-
dan, ki mu je žal, da v mladih 
letih ni bolj pozorno prisluhnil 
tem pripovedim, saj bi ga zdaj 
zelo zanimale. »Stara mama je 
v vsakem pogovoru o težkem 
kmečkem delu pripovedova-
la o težkem življenju in trplje-
nju v vasi Zasavje,« še dodaja. 
Sam še vedno obdeluje nekaj 
zemlje na območju nekdanje 
vasi, ki so ga izseljeni Zasav-
ci od nekdaj imenovali »Stari 
dom«, kar nedvomno priča o 
njihovi navezanosti na prisilno 
zapuščen prostor. O kakšnih vi-
dnih ostankih nekdanje vasi si-
cer ni več sledi, pravi le, da je 
del tega območja, najverjetne-
je ravno tisti, kjer je stalo največ 
hiš, za kmetijsko pridelavo pre-
cej neuporaben. Trenutno po 
okoliških poljskih poteh vozi-

jo zlasti tovornjaki, namenjeni 
na in z gradbišča povsem bli-
žnje bodoče hidroelektrarne. 
Tudi Poldanov sovaščan, ljubi-
telj in dober poznavalec lokal-
ne zgodovine Janez Ivšič, se iz 
mladih let spominja pripovedo-
vanja starejših ljudi o življenju 
v Zasavju, o katerem pa živega 
spomina žal več ni, saj je živ le 
še četrti ali peti rod družin, ki so 
se v Krško vas v glavnem izselile 
v začetku 19. stoletja. Kot pravi 
Ivšič, je bila med zadnjimi dru-
žina Lopatič (po domače Celin-
šek - po imenu njiv), vendar je 
žal izumrla oz. nima več nasle-
dnikov.
 
ZGODOVINA VASI

O zgodovini vasi je sicer mož-
no prebrati nekaj krajših sple-
tnih in knjižnih zapisov, morda 
je najbolj celovit tisti, ki ga naj-
demo v obsežni knjigi Davida 
Smukoviča z naslovom »Ko-
renine cerkljanske fare« iz leta 
2014. Kot navaja Smukovič, je 
bilo Zasavje naselje na desnem 
bregu reke Save, vzhodno od 
Brežic, severno od Krške vasi in 
jugovzhodno od Dolenjih Sko-

pic. Ker je v 18. in v prvi polovi-
ci 19. stoletja Sava v spodnjem 
toku, pred združitvijo z reko 
Krko pri Čatežu ob Savi, tekla v 
več rokavih, je vas v 18. stoletju 
nekaj časa ležala na otoku skraj-

no vzhodnega rokava Save in je 
upravno spadala pod Štajersko. 
Cerkveno-upravno je Zasavje 
do leta 1784 spadalo pod žu-
pnijo Brežice, nato pa je prešlo 
pod župnijo Cerklje ob Krki. Ker 
je vas ležala tik ob Savi, je bila 
nenehno izpostavljena popla-
vam. Kot smo omenili že v uvo-
du, je eno večjih utrpela konec 
januarja 1781, ko je nenado-
ma spremenjen tok reke Save 
odnesel skoraj celo vas (14 hiš) 
in cerkev sv. Nikolaja, ki naj bi 
stala na mestu današnje stru-
ge reke, iz nje pa naj bi bila re-
šena samo slika sv. Nikolaja, ki 
je danes na stranskem oltar-
ju v cerkvi sv. Roka v Brežicah. 
Kljub veliki škodi je večina ljudi 
še ostala v naselju, piše Smuko-
vič, vendar so se skozi celotno 
19. stoletje postopoma prese-
ljevali v druge vasi cerkljanske 
župnije, predvsem v bližnjo Kr-
ško vas. Tako je ob koncu 19. 
stoletja (zadnja družina se je 
izselila leta 1901) vas povsem 
izginila. Sledi nanjo so danes 
izbrisane s kmetijskimi površi-
nami in avtocesto med Ljublja-
no in Zagrebom, ki poteka čez 
območje vasi. Smukovič o vasi 

zapiše še, da je bilo leta 1719 v 
njej 17 domačij, leta 1741 jih je 
bilo 18, leta 1783, torej dve leti 
po veliki povodnji, pa celo 24, 
nato pa se je začelo zmanjševa-
ti: do leta 1824 na 12, leta 1858 
pa na le še šest. Leta 1821 je v 
vasi živelo 92 ljudi, leta 1884 
samo še osem. Najpogosteje 
omenjeni priimki so Šinkovec, 
Slovenc, Poldan, Stanko, Hor-
vatič, Vidmar, Puček (Poček) …

O vasi Zasavje je v »Delni zgo-
dovini Krške vasi« leta 1981 pi-
sal tudi Franjo Piltaver. »Bila 
je poplavljena in popolnoma 
razdejana, tj. zbrisana z zemlje, 

tako da so vaščani z muko reši-
li življeje in nekaj imetja. Reka 
Sava si je sama izbrala novo 
strugo, tj. rečno korito iz prej-
šnjega vijugastega v ravno li-
nijo. Prebivalci izginule vasi so 
se zatekli in se rešili, se nase-
lili v Krški vasi, ki je bila takrat 

redko naseljena in jih je gosto-
ljubno sprejela. Imenovali so jih 
Zasavci. Točnih podatkov letni-
ce tega dogodka nimam ali vse 
kaže, da je bilo nekako v sredi 
devetnajstega veka,« je zapisal. 

PO SLEDEH STARIH 
ZEMLJEVIDOV

Pa nazaj k Ivšiču, ki je nekaj po-
datkov o vasi Zasavje »rekon-
struiral« na podlagi starih ze-
mljevidov, na katerih je Krška 
vas najpogosteje zapisana kot 
Munkendorf, Zasavje pa kot Sa-
sauje, Safsauje ali Zaszava. Iz ne-
katerih zemljevidov so razvidne 

tudi lokacije hiš, ki so bile sicer 
precej »razmetane« na obmo-
čju med savskimi rokavi. Vojaš-
ki zemljevidi (1763-1787) po-
trjujejo, da je poplava odnesla 
severni del vasi, saj geodetske 
karte iz leta 1824 kažejo, da se je 
korito reke Save obrnilo v sme-

ri sever-jug ter da sta se Krka in 
Sava »srečali« prej kot danes oz. 
v bližini današnje picerije Grič, 
pri čemer se je današnja Krka od 
tam dalje vodila kot Sava. Ivšič 
se spominja, da je bil ta rokav 
Save aktiven še v času njegove 
osnovne šole: »Preko njega je 
vodil celo razmajan leseni most, 
ki je v začetku 20. stoletja služil 
za lomljenje ledu za potrebe le-
denic brežiških gostilničarjev.« 
Na omenjenih vojaških zemlje-
vidih so označeni tudi prehodi 
preko rek (überfuhr), kjer od Kr-
škega do Brežic ni bilo drugega 
prehoda, kar potrjuje Ivšičevo 
trditev o pomenu Posavja kot 
prehodne točke preko Save v 
Brežice. »Rokavi Save so se tam 
namreč združili, tako da sta bila 
samo dva velika prehoda, kjer 
so vozili splavi. Tja so gravitira-
le vse te ravninske vasi, od Dr-
novega, Mrtvic in Viher do Sko-
pic pa tudi iz smeri Cerkelj, ker je 
bila to lažja pot kot do Čateža in 
tam z brodom čez Savo.« Sicer 
pa je bil po njegovih besedah 
zadnji rokav Save, ki je obkrožal 
nekdanjo vas Zasavje, še dobro 
viden v 70. letih prejšnjega sto-
letja, nato pa je bil ob komasa-
ciji zasut, nanj pa spominja le še 
luknja pod avtocesto, ki gre pro-
ti usedalniku na severni strani, 
pozoren pogled po polju pa raz-
kriva rahlo vbočenost terena v 
smeri proti Krki, saj opuščeni ro-
kav ni bil povsem zravnan z nek-
danjo brežino. Ivšič hrani tudi 
zemljevid iz leta 1978, ki ga je 
za potrebe Ljudske obrambe 

naredila Geodetska uprava in 
nosi podatke o depresijah, ki so 
bile ostanki stare struge oziro-
ma rokavov, a je danes tudi to 
na terenu po komasaciji in me-
lioraciji žal nevidno. 

A kljub temu, da na terenu 
ni kaj dosti videti, je potreb-
ne le nekaj domišljije in člo-
vek si zlahka predstavlja, da je 
bila tam, kjer je danes zlasti v 
zimskem času pusto polje, še 
kakšno stoletje nazaj živahna 
vasica, obdana z rečnimi roka-
vi, ki so ljudem sicer grenili živ-
ljenje in jim grozili s poplavami, 
otrokom pa zagotovo nudili ne-
usahljiv poligon za igro in razi-
skovanje. Dokler ni prišla uso-
dna poplava, ki je vas obsodila 
na izumrtje …

 Peter Pavlovič

Rekonstrukcija lokacije vasi Zasavje iz knjige Davida Smukoviča »Korenine cerkljanske fare«, ki jo 
je naredil na podlagi današnjih satelitskih posnetkov in franciscejskega katastra za Kranjsko. 

»Jarek«, ki še spominja na nekdanji rokav Save 
od današnje avtoceste proti Čatežu. Območje, kje je nekoč stala vas Zasavje.

Ivšič in Poldan »na terenu« ugotavljata,  
kje so nekoč tekli rokavi Save.

Bežali pred vodo, 
a so spet »plavali«
Kar nekaj ironije pa lahko najdemo v dejstvu, da so se Zasavci 
po omenjeni veliki povodnji in spremenjenem toku Save zače-
li izseljevati »na varno«, a je njihove potomce, verjetno zaradi 
znova spremenjenih vodnih razmer, pa tudi človeških posegov 
v naravo, po desetletjih oz. celo stoletjih voda znova »dohite-
la« - Poldan je imel v hiši, ki so jo njegovi predniki na visokem 
obrežju Krke zgradili v 19. stoletju, ob poplavi leta 2010 približ-
no meter vode (podobno tudi Ivšič, ki živi povsem blizu). Pro-
tipoplavni ukrepi so ogroženost Krškovaščanov že zmanjšali, v 
bodoče pa naj bi jo povsem odpravili.

KRŠKA VAS  25. januarja je minilo 235 let, odkar je velika poplava, ki jo je povzročila nenadna sprememba toka reke Save, odnesla 14 hiš 
in cerkev v vasi Zasavje, ki se je nahajala na desnem bregu Save severno od Krške vasi. Vaščani so se v naslednjih desetletjih postopoma iz
selili v bližnje vasi, zlasti v Krško vas, zadnji so v njej vztrajali do leta 1901. Danes ostankov vasi praktično ni več videti, nanjo spominjajo 
le še stari zemljevidi in zapisi ter nekaj spominov potomcev nekdanjih Zasavcev.

kšnih posebnih čiščenj ni bilo in 
tam, kjer je bila pretočna voda, 
se je voda sama čistila.

Kaj pa vremenski vplivi, ki bi 
lahko vplivali na obstojnost, 
vzdržnost vodnjakov?
To so bile podaljšane strešne 
konstrukcije. Z njimi so zašči-
tili kolo, ki je bilo za vlečenje 
vode iz vodnjaka, za oblaga-
nje so uporabljali samo narav-
ne materiale – les na primer za 
horizontalne, vertikalne in dia-
gonalne mreže, da ne bi v vod-
njak padale živali.

In kako so napajali živino?
Iz večjega korita pred vodnja-
kom, kjer je preko pretočne 
cevi voda tekla v korito. To in 
vse drugo pa bi bilo zelo zani-
mivo videti v živo na nekaterih 
bizeljskih lokacijah.

Na bizeljskem področju, kjer 
je bilo veliko vodnjakov …
To, da je tu toliko vodnjakov, je 
omogočala velika količina vode 
pod Bizeljskim gričevjem. Tu je 
tudi veliko manjših potokov, ki 
nikoli ne presušijo, pod njimi je 
veliko zalog vode, ki se v pod-
zemnih tokovih spušča v niži-
no. Za vodnjake je pomembno, 
da je območje napajano s pod-

zemnimi vodotoki. Brez skupi-
ne vodjakarjev – štirnarjav, ki so 
pred skoraj sto leti (1928) priče-
li z delom (Vinko Hotko, brata 
Martin in Jože ter svak Anton 
Fila), z znanjem, pridnostjo in 
dokler so zmogli, tudi vodnja-
kov ne bi bilo. Do napeljave vo-
dovoda 1974 je bilo na tem ob-
močju po oceni vsaj 200 vodnih 
objektov. Lastnik vodnjaka je 
imel takrat poseben status.

In voda naša vsakdanja da
nes?
To je ena takšna surovina, ki je 
stalnica povsod. Za nas še ved-
no samoumevna dobrina, ven-
dar z njo ne gospodarimo, kot bi 
morali. Iz pip in kotličev kar teče 
in teče. Mislim, da ima voda spo-
min. Če jo stočimo iz vodnjaka, 
vedno ve, kam se vrniti. Je kot 
lastovka. Voda je povsod priso-
tna. Je v celičnem jedru, je na 
zemlji, med nebom in zemljo. 
Pravijo, da je v globinah zemlje 
kot topli vrelci, kot nafta. Voda 
je res nenadomestljiva naravna 
dobrina, ki je osnovnega pome-
na za življenje vseh živih bitij.

 Natja Jenko Sunčič   

Vodnjak Karla Filipčiča
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BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 28. januarja v avli 
Doma kulture pripravila otvoritev razstave fotografij osnovnošol-
skih avtorjev z naslovom »Fotografske igrarije«, ki je bila na ogled 
do 29. februarja. Kot je pojasnila vodja izpostave Simona Rož-
man Strnad, je na sklad prispelo 130 del, žirija uveljavljenih in 
priznanih fotografov v sestavi Črt Lipej, Vlado Bucalo in Branko 
Benčin pa je za razstavo izbrala 49 del. Mladi iz petih osnovnih šol 
so fotografirali na tri teme – zimske igrarije, splošno in digi migi.
OŠ Artiče so zastopali: Tina Bogovič, Tinkara Matjašič, Manca 
Molan (vse tri so prejele pohvale), Ema Sever in Rok Švajger; 

OŠ Brežice: Aljaž Bratanič in Morena Olić sta bila nagrajena, 
poleg njiju pa še Maja Božič, Tjaša Kurajič, Bine Leben, Ana 
Radić, Tijana Šobot in Miša Škrlj; OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova: Tadej Cizelj, Laura Kralj, Eva Martinčič, Hana Urek in 
Pia Zala Žibert; OŠ Globoko: Ana Francekovič, Katarina Ivan-
čič, Manca Mladkovič, Katja Petan in Živa Strgar; in OŠ Veli-
ka Dolina: pohvaljena Tjaša Juhart ter Urška Cirnski, Primož 
Gramc, Ana Leskovec, Lara Šumlaj in Sara Zofič. Priznanja so 
prejeli vsi sodelujoči avtorji.
Dokaj strogi žiranti so menili, da je vsaka fotografija nova ideja 
in da bi se iz vsake še dalo kaj izvleči, je pa res, da vse fotogra-
fije ne morejo biti enako dobre. Menili so, da je veliko odvisno 
od mentorjev, mladi avtorji pa se morajo zamisliti, kaj želijo po-
kazati s fotografijo in kolikor bodo sami vložili truda, toliko bo 
tudi nastalo iz fotografije, treba pa bo tudi prebrati knjigo z os-
novami, a jim ta kritika naj ne vzame poguma. Sledil je še nasvet 
vodstvom šol, da bi organizirali krožke ali fotografske delavnice, 
kjer bi bilo fotografiji in fotografiranju namenjene več pozornos-
ti. Dogodek sta s pesmijo in kitaro oplemenitila Veronika Strnad 
in Jakob Fifnja. N. J. S.

BREŽICE - Gimnazija Brežice in KUD Franjo Stiplovšek sta v svo-
ji GIGA gimnazijski galeriji 16. februarja pripravila retrospektiv-
no razstavo svojega nekdanjega gimnazijskega profesorja, sli-
karja Miroslava Kuglerja, v počastitev 102. obletnice njegovega 
rojstva (4. februarja 2016). Na otvoritvi razstave so bili navzo-
či slikarjevi družinski člani – sin, vnuk in pravnukinja, lastniki 
in predstavniki lastnikov izposojenih del, predstavniki lokalne 
skupnosti, muzeja, osnovne šole ter številno občinstvo dijakov, 
profesorjev in ostalih. V priložnostnem kulturnem programu so 
nastopili Enos Kugler na kitari in Ana Šimenc z vokalom ter di-
jaki Gimnazije Brežice Anamarija Agnič, Žana Florjanič Baro-
nik, Luka Pesjak, Krištof Strnad, Katja Škoda, Gala Margita 
Štiglić in Sanja Zupančič z recitacijami. Umetnika je predstavil 
njegov učenec Alojz Konec, prisotne je nagovoril brežiški župan 
Ivan Molan, razstavo pa je svečano odprl ravnatelj Uroš Škof. 
Razstava »KUGLER 102« je sicer že osma po vrsti, odkar je bila 
leta 2013 v galerijskem prostoru bivšega prezbiterija odprta gi-
mnazijska galerija. Zajema izbrana izposojena dela na platnu in 
papirju, ki so bila dosegljiva. V Brežicah in celotnem Posavju je 
profesor Kugler močno zastopan s svojimi olji na platnu, akva-
reli in risbami, vendar je predstavljenih le njegovih trinajst ume-
tniških del in njegova domnevno zadnja delovna slikarska pale-
ta iz okoli leta 2000. S tem izborom poskuša razstava dostojno 
in suvereno prikazati najboljšo plat Kuglerjevega ustvarjanja in 
opomniti na potrebno revalorizacijo nacionalnega korpusa likov-
ne umetnosti. Razstavo si lahko ogledate v času pouka vse do 9. 
5. 2016.  A. K./R. R.

KRŠKO - Branka Benje je v krško Dvorano v parku 18. febru-
arja postavila na ogled razstavo unikatne keramike, ki jo je 
poimenovala »Lučke«. Branka je članica Društva likovnikov 
Brežice in Društva likovnikov Krško OKO, katerega predse-
dnica je postala v januarju. Je redna obiskovalka tečajev in 
delavnic slikanja, oblikovanja keramike in kiparstva. 

Branka Benje že desetletje izdeluje unikatno keramiko v tehni-
kah raku in goli raku, horsehair ter sgraffito. Pri delu jo z men-
torskimi nasveti največ usmerja dipl. slikarka Nevenka Ruško-

vič. Leta 2010 
je prejela za 
svoje izdel-
ke certifikat 
Obrtno-pod-
jetniške zbor-
nice Sloveni-
je, v minulem 
letu pa je prvič 
s a m o s t o j -
no razstavlja-
la v Valvasor-
jevi knjižnici 
Krško. »Vsa 
Brankina dela 
izražajo ra-

znovrstnost v specifičnem kiparskem načinu, pri katerem ob 
dobrem poznavanju materiala in tehnik ni meja za avtoričino 
umetniško domišljijo in inovativen ustvarjalni vzgon. Njena dela 
kažejo elemente umetniške keramike, na katerih so bile različ-
ne stopnje poudarkov od različnih časih: oblika, poslikava, vre-
zovanje in druge metode ter glaziranje,« je predstavila avtorico 
razstave povezovalka programa Smiljana Anžiček in še dodala, 
da dela na nek način prikazujejo dvojnost njene notranjosti, ko 
je na eni strani izrazito odločna, trdna ženska, kar izražajo moč-
ne barve, stroge oblike in kontrasti, na drugi strani pa je nežna, 
skorajda ranljiva, kar izražajo svetli naravni toni, drobni detajli 
krasitve in nežne, gladko zaobljene linije. 

Avtorica razstave je ob tem izrazila zahvalo za podporo pri nje-
nem ustvarjanju v družini ter veselje nad številnimi obiskovalci 
na otvoritvi razstave, ki je bila na ogled do 2. marca, ter povabi-
la na prijetno druženje v nadaljevanje večera. Za glasbeni pro-
gram so poskrbeli pevci Vox Posavci, ki so ji ob koncu s pesmijo 
čestitali še za dopolnjenih 60 pomladi.  M. Hrvatin

Lučke Branke Benje

Branka Benje na otvoritvi razstave svojih 
»lučk«

Razstava del profesorja Kuglerja

DOBOVA – 19. območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž z naslovom »Kdor hoče še pet', mora skraja začet' 
2016« je 21. februarja potekalo v dobovskem kulturnem domu. 
V organizaciji brežiškega JSKD je zapelo deset skupin: Ljudski 
pevci Bizeljsko Društva vinogradnikov Bizeljsko, Ljudske pevke 
Cerklje ob Krki Društva invalidov Brežice, Vaški fantje z Doln' iz 
KUD Slavček Velika Dolina, iz Društva Pleteršnikova domačija so 
zapeli Pleteršnikovi ljudski pevci, Koledniki iz Bušeče vasi, Do-
bovski pevci iz KD Franc Bogovič Dobova, Fantje artiški iz KUD 
Oton Župančič Artiče, Ljudske pevke Žejno iz KUD Anton Kreč 
Čatež ob Savi, Pevci iz Globokega (KD Globoko) in Kapelski pubje 
(KD Kapele). Srečanje je spremljala etnomuzikologinja dr. Moj-
ca Kovačič. N. J. S., foto: JSKD Brežice

Ljudski pevci letos v Dobovi

Vaški fantje z Doln'

Nekatere fotografije so zelo dobre

KRŠKO - Potem ko so na brežiški izpostavi Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Brežice v minulem letu pod krovnim naslo-
vom »Fotografska razmišljanja« razpisali že 14. območni razpis 
za ustvarjanje in razstavo fotografij na temo Vrbina - spreminja-
joča se oaza brežiške ravnice, in jih v novembru od 114 preje-

tih razstavili 44, 
je pričujoča raz-
stava do 5. apri-
la v manjšem 
obsegu na ogled 
tudi v krški Dvo-
rani v parku. 
Razstavo so v 
želji tesnejše-
ga sodelovanja 
in povezova-
nja fotografskih 
u s t v a r j a l c e v 
pripravili v Dru-
štvu ljubiteljev 

fotografije (DLF) Krško, katerega člani tudi v 19. letu delovanja 
nadaljujejo z aktivnim delom ustvarjanja fotografskih del, prav 
tako pa tudi z organizacijo kulturnih dogodkov, saj so v letošnjem 
letu pripravili že drugo fotografsko razstavo. Kot je ob otvori tvi 
razstave dejala Simona Rožman Strnad, vodja JSKD Brežice, je 
na ogled dobrih 20 fotografskih del, njihovi avtorji pa so Anita 
Radkovič, Lea Babič, Branko Benčin, Branko Brečko, Vlado 
Bucalo, Tomaž Bukovinski, Črt Lipej, Ivan Tomše in Anton 
Vučajnk. Razstavo si je možno ogledati v času prireditev v krški 
dvorani, njeno otvoritev 3. marca pa sta s plesno točko popestri-
li plesalki Plesnega društva Imani Brežice, Ema Zevnik in Vero-
nika Strnad, ki sta obiskovalcem prikazali avtorsko zasnovano 
koreografijo z naslovom Neustavljivost. B. M. 

SEVNICA - 7. marca so v Knjižnici Sevnica odprli slikarsko 
razstavo in predstavili pesniško zbirko »O gozdnem škrat-
ku in še kaj …« domačinke Jožice Udovč Krhen.

O razstavljenih likovnih delih večjega formata, na katerih prevla-
duje siva barva z dodatkom temno rdeče, je spregovorila prof. 
likovne umetnosti Marija Cenc: »Likovno ustvarjanje Jožice 
Udovč Krhen je nenehno iskanje. Iskanje in odkrivanje na ravni 

motiva, likov-
nega jezika in 
materiala. V 
njenem ustvar-
jalnem opu-
su tako sreča-
mo miniaturne 
podobe na uni-
katnem naki-
tu, ilustracije 
k lastni otroški 
poeziji in pra-
vljici, likovno 
opremo k poe-
ziji za odrasle, 
žensko figura-
liko na minia-
turnih lesenih 

ploščah in velikih platnih. Edina stalnica v njenem slikarskem 
opusu je prepoznavna nenasičena tonska barvna lestvica ter hla-
dne in tople sivine. Slednje v tem opusu prevladujejo. Tokrat v 
tehniki akrila predstavlja abstraktni svet, v katerem klasični mo-
tiv ni tako pomemben kot temeljne likovne prvine: oblika, točka, 
linija in svetlo-temna barva, ki z mislijo, čustvom, čutom in snov-
jo povezuje v likovno izrazno sredstvo.« 

Likovna in besedna umetnica je nato predstavila vsebino svoje 
najnovejše pesniške zbirke, ki jo bogatijo prekrasne ilustracije, ki 
so pozorno in skrbno premišljeno delo pesnice same. »Osrednji 
lik v pesniški zbirki O gozdnem škratku in še kaj …, ki je namenje-
na otrokom, z zanimanjem pa jo bodo brali tudi odrasli, je škrat. 
Ta si je poiskal domovanje v gozdu, kjer počne različne trapari-
je. Ob njem si želimo tudi odrasli, da bi znali spet sanjariti,« je 
zaključila svojo misel in predstavitev Jožica Udovč Krhen, ki se 
je iz šmarskega dela Sevnice preselila na njegovo obrobje, kjer ji 
naravno okolje nudi mnoge umetniške inspiracije.  S. Radi

Razstava in pesniška zbirka

Za prijeten večer se je umetnici Jožici Udovč 
Krhen (desno) zahvalila direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško, ki je dogodek tudi po-
vezovala.  

»Vrbina« gostuje v krški dvorani

Simona Rožman Strnad in predsednica DLF 
Jožica Mikek Veber (desno) ob otvoritvi go-
stujoče razstave

DOBOVA - Folklorna skupina Dobova - sekcija Kulturnega društva 
Franc Bogovič z veliko volje stopa po poti, ki jo pelje k peti oble-
tnici obstoja. V skupini se zavedamo, da tudi v kulturni dejav-
nosti brez vztrajnosti ne dosežeš ničesar. Končen uspeh je odvi-
sen od tega, koliko energije smo vložili v skupen cilj, pa čeprav 
ne teče vse gladko, brez zastojev in ovir. Naš uspeh je odvisen 
od prepričanja, da nalogo, ki smo si jo zadali, kljub utrujenosti, 
včasih celo bolečinam in razočaranjem, izpeljemo do konca. In 
v tem smo uspeli. Iz ljubezni do folklore, plesa, petja in ohranja-
nja kulturne dediščine želimo, da se v Dobovi in širše ne pozabi 
običajev kot tudi ljudi, ki so jih nekoč gojili. Vesna Godler

Pet let Folklorne skupine Dobova

Folklorna skupina Dobova

SNG Nova Gorica

TARTUFFE
komedija

za ZELENI in MODRI abonma ter izven
sobota, 26.3., ob 19.30 uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

Žirija, ki je izbrala fotografije za razstavo
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• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše; od 12.00 do 13.00: 
predstavitev elektronskih 
baz podatkov 

• ob 15.00 v MT Senovo: Igra 
senc, avdicija in vaje

• od 16.00 do 18.00 na upra-
vi Kozjanskega parka v 
Podsredi: delavnica izde-
lovanja cvetnonedeljskih 
butaric

• ob 18.00 v večnamenski 
dvorani hotela Toplice v 
Termah Čatež: 10. priredi-
tev Športnik leta 2015, po-
seben gost: Iztok Čop, glas-
beni program: Uranium pills 
project

• ob 18.00 v KD Krško: ob-
močna revija plesnih skupin 
»Plesni mozaik 2016«

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: brezplačni prikaz in de-
lavnica »Pridih pomladi in 
praznikov skozi aranžerske 
roke«

• ob 19.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: odprtje raz-
stave Jureta Kastelica »Lepi 
Loopi«

Petek, 18. 3.

• ob 9.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: območno srečanje 
otroških gledaliških skupin 
občine Sevnica

•  od 17.00 do 20.00 v e-učil-
nici Knjižnice Brežice: 16-
urni tečaj kaligrafije 

• ob 17.00 v MT Senovo: pre-
miera »Igra senc«

• ob 17.00 v MT Raka: Delav-
nica Izdelava lutk za prire-
ditve

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 v KD Krško: spre-
jem športnikov leta 2015, 
gostja: atletinja Brigita Lan-
gerholc, kulturni program: 
Big band Krško in Plesni 
klub Lukec

• ob 18.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: pripovedo-
valski večer za odrasle »Ples 
s pravljico« v okviru sloven-
skega festivala Pravljice da-
nes

• ob 18.00 v večnamenskem 
prostoru OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: prire-
ditev ob dnevu žena in ma-
terinskem dnevu »Vpraša-
nja srca«

• ob 18.15 v Dvorani v parku 
v Krškem: predavanje »Veli-
ki Bog in veliki pok«

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer z 
Dušanom Jovanovićem ob 
pričetku bralnega projekta 
Posavci beremo skupaj 2016

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: dobrodelni 
koncert Lions kluba Breži-
ce »Pomagajmo skupaj …« - 
Glasbena šola Brežice z gosti

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: gledališka 
predstava »Zvezde« v iz-
vedbi Prosvetnega društva 
Vrhovo

• ob 20.00 v poslovni stavbi 

JOB Center Krško: predava-
nje Dušana Vodlana »Kaj je 
šamanizem« 

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: BoS Jazz - 
Kombo Zlatka Kaučiča

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert - invazija novomeške 
glasbe (Stara šula in MRFY)

Sobota, 19. 3.

• ob 8.00 iz Posavskega mu-
zeja Brežice: strokovna eks-
kurzija Kolnarska pot

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
na Vidmu: velikonočni sejem

• ob 9.00 v MT Senovo: smo-
othie party

• od 9.00 do 12.00 v e-učilni-
ci Knjižnice Brežice: 16-urni 
tečaj kaligrafije 

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
mamici

• ob 10.00 pri Toporišičevih 
na Mostecu: odkritje spo-
minske plošče slovenskemu 
jezikoslovcu dr. Jožetu Topo-
rišiču

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - izdelava navijaških 
rekvizitov za Planico

• ob 10.00 v MT Raka: izdela-
va scene za prireditev

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ogled smučarskih poletov

• ob 14.00 pri družini Sko-
porc-Zavrl na Brunku 7: de-
lavnica izdelave butaric in 
vizitk

• ob 15.00 v prostorih žele-
zniške postaje Libna: otvo-
ritev ročnodelske razstave 
KD Libna »Cvetoča pomlad«

• ob 16.00 na gradu Sevnica: 
svetovni dan lutk 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: 6. večer ljubezenske 
poezije, glasbe in plesa

• ob 19.00 v športni dvorani 
Gimnazije Brežice: 1. dobro-
delni futsal fair play turnir

• ob 19.00 v gasilskem domu 
Kapele: premiera novega fil-
ma KD Kapele »Od pera do 
vajkoža«

• ob 19.00 v Dvorani v parku: 
predstavitev knjige Romana 
Leljaka »Špiclji Udbe«

• ob 19.30 v KD Krško: ro-
mantična drama »Vsakih se-
dem valov«, za zeleni abon-
ma in za izven

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: tradicionalna pri-
reditev »Pomlad prihaja - 
15 let z vami«

• ob 20.00 v Športni dvora-
ni Brežice: koncert skupine 
Riblja čorba

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: St. Patrick's day z Ri-
ver Fables - tematski večer 
in koncert

• ob 22.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: BoS Jazz - Lo-
lita

Nedelja, 20. 3.

• ob 8.00 v Bistrici ob Sotli: Jo-
žefovo 2016 - tekmovanje v 
kuhanju golaža, sejem doma-
čih izdelkov in obrti, anima-
cija in delavnice za otroke, 
ulično gledališče, vintage fri-
zeraj in šminkeraj, predstavi-
tev swinga, rez vinske trte z 
vinsko kraljico Slovenije, za-

kam v posavju
bava z D'Palinka bandom

• ob 15.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: mednarodni 
dan sreče - delavnica o pra-
šičkih in sreči z avtorico 
etnološke razstave dr. Ivan-
ko Počkar

• ob 16.00 v Mestnem muzeju 
Krško: Rojstvo, izkušnje Ro-
minj - zaključno vodstvo ob 
zaprtju razstave s kustosinjo 
Tino Palaić ter romska zgod-
ba za odrasle s Sarenko Hu-
dorovac

• ob 19.00 v KD Krško: Tri-
logija Razcepljeni: Poveza-
ni, akcijska ZF pustolovščina

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert »Vrača se pomlad« 

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
20. prireditev Korajža velja

Ponedeljek, 21. 3.

• ob 9.00 na Pristavi pri Svib-
nem: pohod na Magolnik ob 
mednarodnem dnevu goz-
dov; ob 11.00 pri Ajdovem 
grobu na Jatni: slavnostno 
odprtje informacijske table; 
ob 12.30 v Hiši na Magolni-
ku: otvoritev razstave ljubi-
teljskega slikarja Jožeta Ba-
rachinija o Naravi

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 17.00 v Mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: pravljične ure pri 
Vili Rozalki

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
prireditev ob pričetku bral-
nega projekta Posavci bere-
mo skupaj 2016 s pisateljico, 
prevajalko in literarno kriti-
čarko Gabrielo Babnik

• ob 19.00 v Rock Biker Bar 
Cafe(CKŽ 69) v Krškem: 
Zvezdne steze - pesniško 
branje ob sv. dnevu poezije 

• ob 20.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: koncert Seviqc 
Brežice - Nova Schola Laba-
censis

Torek, 22. 3.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: občni zbor Univer-
ze za tretje življenjsko ob-
dobje U3 Sevnica s kultur-
nim programom

• od 17.30 do 19.00 v igral-
nici MC Brežice: družinsko 
srečanje »Naši trmoglavčki«

• od 18.00 do 20.15 v Knji-
žnici Brežice: jezikovne de-
lavnice z Ireno Potočar Pa-
pež

• ob 19.00 v Mestnem muze-
ju Krško: program strokov-
nih predavanj - dr. Boris Ku-
har: Rimska kuhinja

Sreda, 23. 3.
• od 10.00 do 12.00 v Me-

stni hiši Brežice: kulinarič-
na delavnica »Potica, ki ved-
no uspe«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

Četrtek, 24. 3.

• od 10.00 do 15.00 v MT 
Senovo: delavnica »Roža za 
materinski dan«

• od 16.00 do 18.00 na upra-
vi Kozjanskega parka v 
Podsredi: delavnica krašenja 
pirhov v različnih tehnikah 

• ob 18.00 na strelišču pri OŠ 
Leskovec pri Krškem: preiz-
kus v streljanju z zračno pu-
ško in zračno pištolo

Petek, 25. 3.

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 17.00 v MT Senovo: de-
lavnica »Iskanje velikonoč-
nega zajčka«

• ob 17.00 v MT Raka: delav-
nica »Izdelajmo preseneče-
nje za mamico«

• ob 17.00 v enoti Valvasor-
jeve knjižnice na Senovem: 
pravljična ura pri Medvedku 
Sladkosnedu

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
Fifa večer

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: stand up komedija Srđa-
na Olmana

Sobota, 26. 3.

• ob 9.00 v MT Senovo: delav-
nica »Izdelaj pobarvanko za 
prijatelja«

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
zabava z velikonočnim zajč-
kom

• ob 10.00 v MT Raka: plesna 
delavnica

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjajmo skupaj

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj

• ob 10.00 v kapeli sv. Franči-
ška Ksaverija v Loki pri Zida-
nem Mostu: 2. razstava veli-
konočnih pirhov (na ogled 
do 3. 4.)

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
medija »Tartuffe«, za zeleni 
in modri abonma in za izven

Ponedeljek, 28. 3.

• ob 9.00 v Toplični, naspro-
ti cerkve: 10. velikonočni po-
hod Senovo - Armes - Senovo 

• ob 17.00 v Mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: pravljične ure pri Vili 
Rozalki

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
dramska igra »Marko - pasi-
jon ljubezni«

Torek, 29. 3.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Jožeta 
Praha »Stranski proizvodi 
gozda - pomen za človeštvo«

• ob 10.00 v dvorani gasilske-
ga doma PGD Krško: občni 
zbor Društva izgnancev Slo-
venije 1941-1945, KO Krško

Sreda, 30. 3.

• od 10.00 do 12.00 v Me-
stni hiši Brežice: kulinarič-
na delavnica »Potica, ki ved-
no uspe«

• ob 10.00 na Cesti krških 
žrtev 19, Krško: odprtje 
nove vitrine projekta »Stare 
izložbe - nove podobe«

Otroku, ki nikakor ni vzljubil pijač z mehurčki, 
sladkobnih ledenih čajev ali sumljivo dišečih mul-
tivitaminskih sokov, sta na obcestnih postojankah 
na izletih vedno preostali dve pijači: kvazi poma-
rančni sok in voda. Ko nas je v srednji šoli žejne po-
iskala še voda z okusom, je bila res zasilni kandi-
dat za suha usta le voda z okusom limone, ker je ta 
otrok od doma predobro vedel, kakšen okus ima ja-
bolko in kako bi morala dišati breskev. Potem je s 
pomočjo cimre na fakulteti odkril neizmeren nabor 
pravih čajev. O, zanje je bilo tako vredno poglobi-
ti se v različne načine segrevanja vode! In na veliko 
veselje tega otroka, ki je danes, kljub tem posebnos-
tim, povsem normalno zrasel v mojo podobo, so zad-
nja leta na prireditvah začeli ponujati povsem na-
vadno vodo. 

Tole z vodo na prireditvah v naših krajih ni kar sa-
moumevno. Ugotovila sem, da je strežba vode na 
sprejemih potrebovala nekaj let za svoje popotova-
nje iz prestolnice. Marsikdaj so mi znanci užalje-
no zavihali nos, če sem namesto vina lepo zaprosila 
za vodo, najraje tisto iz pipe. Pri mnogih stojnicah 
na občinskih prireditvah so mi redno vzbujali slabo 
vest, kot da se grem s to željo po vodi ali vsaj doma-
čem soku nek 'elitizem'. Seveda, danes je to smešno, 
še nedolgo nazaj pa mi ni bilo in takšne malenkos-
ti so mi sporočale o tem, kakšen odnos do pitne vode 
imamo v krajih vodnega izobilja. To pravzaprav 
ni nenavadno, saj je tudi del ustnega izročila vi-
norodnih krajev širil misel, da „voda še za v čevelj 
ni dobra,“ ali „boljše je vino iz lonca, kakor voda iz 
zdenca“. A kaj, ko brez pitne vode tudi vina ni, kaj 
šele življenja?

Težko sem razumela to nejevoljnost ob ponujanju 
vode in kako so lahko generacije mojih staršev (pred-
vsem ljudi iz mest) vodo dajale v nič in pozabile na 
to, da je še pred nekaj desetletji tudi v mestih za vsaj 
nekaj ur zmanjkovalo vode in da so nas ti isti ljudje 
učili, naj hitro tečemo po vedra in stočimo kapljice, 
ki se še nahajajo v pipah? A zgodil se je tudi obrat - 
ko so nedavno potovanja v daljne dežele postala fi-
nančno tako dostopna kot dopust v sosednji državi, 
se je obzorje marsikaterega Slovenca mahoma raz-
širilo! Kako dragocena dobrina je pitna voda v več-
jem delu sveta in kako neverjetno veliko je imamo 
mi, so po potovanjih v vročih krajih razglabljali celo 
tisti, ki so vedno zatrjevali, „da tako hudo pa ni, da 
bi vodo pili“. 

Zaradi pogostih vremenskih ujm, suš, spoznanja 
neločljive globalne povezanosti in vedno več opo-
minjanja, da se bodo vojne prihodnosti bojevale za 
vodo, je bila najbrž tudi resneje vzeta ponovna peti-
cija za vpis neodtujljive pravice do vode v slovensko 
Ustavo. Čeprav je bilo na to temo tudi nekaj netoč-
nosti in precej poenostavljanja na spletnih omrež-
jih, pa brez vsakršnega dvoma drži, da imamo od-
lično življenjsko in strateško surovino, ki se je dobro 
zavedajo tudi tujci. Še več – lanski nakup našega pi-
vovarja je završal zelo milo, če res drži, da ima zna-
na multinacionalka sedaj pravico do črpanja kvali-
tetne vode iz štirih vrtin vse do leta 2035! Slovenski 
trg je res pogosto okoren in se v svet odpira povsem 
muhasto, a medtem ko mi vroče razpravljamo o tem, 
kdo bi prodal in kdo ne, in se ponašamo s totalnim 
pomanjkanjem vizije, nam tujci dajejo dragocene 
odgovore na to, kaj res vrednega imamo v naši mali 
državici. Poglej, poglej, državica prepirljivcev ima 
zaenkrat tudi še dokaj dobro vodo in dokaj veliko 
količino le-te! 

Res me zanima, če je varčevanje z vodo iluzija? Je 
polivanje gnojnice po naših vodonosnikih in zliva-
nje izobilja kemikalij ravno v času, ko inšpektor-
ji ne delajo, nujnost? Je odlaganje odpada izven 
smetišč naš hobi? Se preživetje ekosistemov lahko 
še kako kosa z našimi stalnimi težnjami po rasti? 
Hebrejci imajo dober pregovor, ki je naslov tokratne 
kolumne. Upam, da vrednost vode spoznamo že prej.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Pravi okus vode
spoznaš šele 
v puščavi
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Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje BRŽ-30

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 - odl. 
US in  14/15 – ZUUJFO) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA za območje BRŽ-30,

ki bo potekala od 18.3.2016 do vključno 18.4.2016 v 
času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in 
v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart.

Predmet akta se nanaša na ureditev poslovnega 
subjekta TA Regulator. OPPN se pripravlja kot podlaga 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za notranji razvoj 
obstoječe dejavnosti. Gre za gradnjo v zaključeni enoti, 
kjer danes stoji osrednji objekt kompleksa, ki se ga 
predhodno odstrani. Vsi priključki na infrastrukturo bodo 
obstoječi. Obseg predvidene gradnje ne predvideva 
povečanja odjema ali kakšne druge povečave kapacitete 
infrastrukture.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite v sredo, 30.03.2016, ob 16:00 v sejni 
sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na 
dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času 
javne razgrnitve podajo pisno v knjigo pripomb na občini 
in krajevni skupnosti Šentlenart ali posredujejo po pošti na 
Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter 
do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
Občine Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za 
prostor ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

 Župan Občine Brežice
 Ivan Molan

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta, PPIP Artiče sever – del 
ART-17, PPIP Rajec – del RAJ-07, PPIP Dolenja 

Pirošica – del DOP-03

Na podlagi 60. in 53. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 - odl. 
US in  14/15 – ZUUJFO) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA, PPIP 
Artiče sever – del ART-17, PPIP Rajec – del RAJ-07, 

PPIP Dolenja Pirošica – del DOP-03,

ki se vodi po skrajšanem postopku in bo potekala od 
24.3.2016 do vključno 07.4.2016 v času uradnih ur na 
Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne 
skupnosti Artiče, Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki in 
Krajevne skupnosti Velika Dolina. 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev 
posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za stanovanjske 
stavbe v posameznih delih naselij Artiče, Rajec in Dolenja 
Pirošica. S spremembami in dopolnitvami občinskega 
prostorskega načrta se ne spreminja namenska raba 
prostora, ampak se v skladu z izdelano »Analizo območij, 
za katera je predpisan način urejanja prostora občinski 
podrobni prostorski načrt« predpišejo novi načini urejanja 
in določijo merila za poseganje v prostor.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite v sredo, 06.04.2016, ob 16:00 v sejni 
sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na 
dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času 
javne razgrnitve podajo pisno v knjigo pripomb na občini 
in krajevnih skupnostih ali posredujejo po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter 
do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 
Občine Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za 
prostor ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

 Župan Občine Brežice
 Ivan Molan

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje razpršene poselitve Velike Malence 

2 – Ap 1143

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ULRS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/13–Skl.
US, 76/2014-Odl. US) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV 
IN JAVNO OBRAVNAVO

dopolnjenega osnutka 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA za območje razpršene poselitve
VELIKE MALENCE 2 – Ap 1143,

ki bo potekala od 24.3.2016 do vključno 22.4.2016 
na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prostorih 
Krajevne skupnosti Velike Malence.

Predmet akta se nanaša na ureditev individualne 
stanovanjske gradnje s spremljajočimi objekti na lokaciji 
razpršene poselitve (del parc. št. 584/7 k. o. Čatež) v 
bližini naselja Velike Malence.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta 
se lahko udeležite dne 13.4.2016 ob 16:00 v sejni sobi 
na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na 
dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne 
razgrnitve podajo v knjigi pripomb na občini in krajevni 
skupnosti ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, 
Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 Župan Občine Brežice
 Ivan Molan

Zbor, ki sodi med kvalitetnej-
še upokojenske zbore v Slove-
niji, je v letu 2015 na 17. reviji 
zasavskih in posavskih upoko-
jenskih pevskih zborov osvojil 
prvo mesto in uspešno nasto-
pil na jubilejnem 40. držav-
nem srečanju pevskih zborov 
DU Slovenije v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Ob letoš-
njem letnem koncertu, na ka-
terem so kot gostje nastopili 
tudi brestaniški otroško-mla-
dinski cerkveni pevski zbor, 
glasbena družina Drstvenšek 
in ansambel Brodniki, smo se 
pogovarjali z Vido Grilc, pred-
sednico zbora, ki deluje kot 
sekcija v okviru DU Senovo. 
Začetki sedanjega upoko-

jenskega zbora segajo v leto 
2008, ko je na pobudo Ive 
Dernač nastal ženski pev-
ski zbor, v katerem so članice 
pele po posluhu in se posveča-
le predvsem ljudskemu petju. 
Kot pravi Grilčeva, pa so pevke 
želele napredovati, in tako so 
se začela njihova srečevanja s 
petjem po notah. Vodstvo zbo-
ra je prevzel zborovodja Vik-
tor Repše, ki jih je vodil do za-
četka leta 2014. V njegovem 
obdobju se zboru pridružijo 
tudi moški pevci in nastane 
mešani pevski zbor, ki danes 
šteje 24 članov, v starosti od 
59 do 77 let. Nov zagon je zbo-
ru dal zborovodja Anton Go-
renc, letošnji prejemnik pri-

znanja KS Senovo z velikim 
znakom za delo na glasbenem 
področju. O njegovem vodenju 
zbora z navdušenjem pripove-
duje Grilčeva: »Ko si mlad, po-
ješ, ker znaš peti. Ko si starej-
ši, potrebuješ več vaj, da prav 
zapoješ. In zborovodja Go-
renc nas zna motivirati, vne-
sel je nek nov žar in energijo 
v delo zbora.« 

Petje v zboru za člane pome-
ni tudi druženje, saj so se med 
njimi spletla številna prijatelj-
stva, zato se veselijo vaj, na ka-
terih se srečujejo ob torkih in 
sredah. Ob pripravah na po-
membnejše nastope zapolni-
jo tudi nedeljske popoldneve. 

»Udeležba na vajah je skoraj 
vedno stoodstotna«, s pono-
som pove Grilčeva. Z nastopi 
bogatijo različne prireditve v 
KS Senovo, zapojejo tudi ob 
božiču in veliki noči, na sreča-
njih upokojencev in povsod, 
kamor jih povabijo. Ker pa 
si člani zbora še vedno želijo 
novih znanj, občasno v goste 
povabijo tudi kakšnega zbo-

rovodjo iz drugega kraja. Po-
sebno so hvaležni DKD Svobo-
da Senovo, saj imajo prostor 
za vaje v njihovi glasbeni sobi, 
prav tako pa tudi DU Senovo in 
KS Senovo, ki imata razumeva-
nje za njihovo delovanje. 

Zbor uporablja tudi sodob-
na orodja za promocijo svo-
jega dela. Za facebook profil, 

na katerem objavljajo zanimi-
vosti iz delovanja zbora, skrbi 
predvsem član Drago Dre-
melj. Volje in energije jim ne 
zmanjkuje, saj imajo v krat-
kem še tri nastope, razmišljajo 
pa tudi že o pripravah na pri-
hodnje leto, ko bodo na Seno-
vem praznovali 70-letnico de-
lovanja Društva upokojencev.
 P. Brenčič, foto: U. Šoštar

MePZ DU Senovo: Z nastopi
lepšajo življenje sebi in kraju

Napovednik
prireditev

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

SENOVO – Pred polno dvorano Doma XIV. divizije je Mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Senovo v soboto, 5. marca, izvedel svoj šesti letni koncert, tokrat 
pod naslovom »Vendar peti pevc ne jenja«. Domači publiki so se predstavili z za-
nimivim programom, ki ga je tokrat obeležilo tudi medgeneracijsko sodelovanje. 

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka

Gregor Baškovič iz Krške vasi in Melita Račič iz Krške-
ga, 26. september 2015, park v Krškem (foto: Mitja Mlad-
kovič)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Darja Oglajner, Pecelj - de-
klico,

• Natalija Pate, Gmajna - deč-
ka,

• Simona Zupan, Podsreda - 
dečka,

• Anamari Grm, Skrovnik - 
deklico,

• Petra Meserko, Krmelj - de-
klico,

• Jasmina Macur, Kostanjek 
- deklico,

• Mojca Pavlin, Lomno - de-
klico,

• Ajda Drobež, Orehovec - de-
klico,

• Anja Zorko, Dvorce - dekli-
co,

• Urška Bogolin, Krško - deč-
ka,

rojstva • Monika Jurečič, Blanca - de-
klico,

• Maja Šušterič, Dolenja vas 
pri Krškem - deklico,

• Damjana Božič, Velika vas 
pri Krškem - dečka,

• Admira Muharemović, Se-
novo - dečka,

• Barbara Zorko, Dolenji Le-
skovec - dečka,

• Ana Markelj, Brezovec pri 
Polju - deklico,

• Viktorija Poček, Bukošek - 
dečka,

• Tamara Kerin, Vrhje - deč-
ka,

• Sanja Korene, Žigrski Vrh - 
deklico,

• Heidi Brce, Brezje pri Veliki 
Dolini - dečka,

• Živa Kelnerič, Sevnica - de-
klico,

• Živa Balog, Krško - deklico,
• Nina Koprivc, Senovo - de-

klico.
ČESTITAMO!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Albini Marinšek, F. Smrduja 19, 

6230 Postojna. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Skupina GADI - Zadnji poljub 
 2. (4.) Ans. VRT in MAJDA PETAN - Za materin praznik 
 3. (5.) Ans. KLATEŽI - Punca, pojdi z mano 
 4. (2.) Ans. DONAČKA - Pravi kavboj
 5. (1.) NAVIHANI MUZIKANTI - Navihan večer
 6. (10.) Skupina ZAKA'PA NE - Pod Poncami
 7. (9.) Ans. JASMIN - Misli so pri materi
 8. (6.) Ans. NOVI SPOMINI - Briga me
 9. (8.) Skupina ŠPICA - Od snežaka do bedaka
 10. (-.) Ans. SAŠA AVSENIKA in ALFI NIPIČ - Sedem vrtnic

Predlog tega tedna za glasovanje:
Darja Gajšek in Ans. Štrajk - Ti znaš

 

Kupon št. 302
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, 19. marca, ob 17. uri

BREŽICE - V petek, 18. marca, ob 19. uri bo v Viteški dvorani 
brežiškega gradu v organizaciji Lions kluba Brežice dobrodel-
ni koncert Glasbene šole Brežice z gosti “Pomagajmo skupaj …” 
Zbrana sredstva bodo namenili Juliji za računalniški program 
za slabovidne in skladu Glasbene šole Brežice.

V nedeljo, 20. marca, pa bo v Domu kulture Brežice ob 16. uri 
potekal dobrodelni koncert za Patricijo. Na koncertu bodo 
nastopili Saša Lendero, Ans. Franca Miheliča, Lojze Ogorevc, 
Mladi Gamsi in mnogi drugi. Program bo povezovala Tanja Vi-
dic z radia Veseljak. Vstopnice po 10 evrov so na voljo v Cen-
tru café Pišece, TIC Brežice (Mestna hiša), TIC Terme Čatež, 
Bubka baru in Gostilni Les.

Dobrodelna koncerta 
za Patricijo in Julijo

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,0 l/100 km. Emisije CO2 95–134 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074–0,0452 g/km. Emisija 
trdnih delcev: 0,00002–1,09 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–19,12. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault MEGANE
Prebudi svojo strast.
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NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Kultura v Posavju
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Mirne in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

I.H.S.
Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: +386 7 49 14 100
Fax: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si
Splet: www.ihs.si

Režiser, scenarist in tekstopi-
sec igre je cerkljanski župnik 
mag. Janez Žakelj, nastopajo-
či pa so člani amaterske dram-
ske skupine Župnije Cerklje ob 
Krki in člani Mešanega pev-
skega zbora Cerklje ob Krki. 
V postnem času se odvijajo 
različni pasijoni, tako je tudi 
cerkljanska župnija pripravi-
la enega, ki je nekoliko druga-
čen. Gleda na odrešenjske do-
godke, kakor naj bi jih doživljal 
sveti Marko, zavetnik cerkljan-
ske župnije in eden prvih, ki so 
popisali Jezusovo življenje za 
pogane. Tudi on je v tem pa-
sijonu skupaj s Kristusom iz-
dan in prevaran in tudi nje-
ga ob koncu življenja, ko gre v 
mučeništvo, tolaži beseda lju-
bezni vstalega Jezusa, ki prina-
ša mir. Predstava dokazuje, da 
brez Jezusove ljubezni ni odre-
šenja. Iz navdušenja, ki ga ima-
jo učenci ob prihodu v Jeruza-
lem, se pri zadnji večerji hitro 
pojavijo dvomi. Marko, ki sledi 
Judi Iškarijotu, je v nevarnos-
ti, da ne spozna pravega Jezu-
sa. Do preobrata pride, ko Mar-
ko izgubi »umazano« obleko in 
ga Peter ogrne z velikim belim 
oblačilom, ki predstavlja kate-
humene (pripravnike na krst). 
Ob križanju dobi Marko novo 

Pasijon na malo drugačen način
CERKLJE OB KRKI - Zadnjo februarsko nedeljo, v krščanskem svetu tudi tretjo postno, je bila polna dvora-
na gasilskega doma v Cerkljah ob Krki priča premierni uprizoritvi nekoliko drugačnega pasijona v obliki 
skoraj dve uri dolge dramske igre in delno muzikala z naslovom »Marko - pasijon ljubezni«. 

poslanstvo. In ko učenci ozna-
njajo Jezusovo vstajenje, izgi-
nja strah, ne bojijo se niti um-
reti za njegovo ime.

Igro je domači župnik napisal 
že v času, ko je dramska skupi-
na nastopala z igro o škofu Le-
niču (konec leta 2012), igralci 
pa so se na aktualno igro prip-
ravljali približno leto in pol. 
Sceno je izdelal akademski sli-
kar Gregor Smukovič, ki nam 
je zaupal, da se je ideja za to-
vrstno scenografijo porodila 
pred devetimi meseci, ko sta z 
župnikom poskušala najti čim-
bolj raznolik izgled posame-
znih scen, a kljub temu ohra-
niti enostavnost konstrukcije, 

ki bi bila primerna za gledali-
ški oder. Tako je Gregor skon-
struiral premikajočo se sce-
no s tremi stranicami, ki se 
na kolesih vrti okoli svoje osi. 
Ena stena ima možnost doda-
tnega spreminjanja in s tem 
so na voljo štiri različne scene 
(dve zunanjosti, notranjost in 
vrt Getsemani). Osnovna kon-
strukcija je sestavljena iz žele-
za in lesa, nato pa oblečena s 
plastičnim kartonom, stiropo-
rom in purpen peno. Vse to je 
bilo na koncu treba še pobar-
vati in poslikati z akrilom. Še 
posebej pride do izraza pri-
zor vrta Getsemani v meseči-
ni, o katerem Gregor pravi, da 
se je odločil za čimbolj hladno 

barvno paleto in izbiro mod-
rih luči ter megle, saj sta z re-
žiserjem želela, da je prizor 
izdajstva in križanja Jezusa to-
liko bolj temačen proti ostalim 
delom scene, ki so pobarvani s 
toplejšimi barvami. Sama izde-
lava scenografije je sicer traja-
la slabe tri mesece.

Nastopajoči v igri so: Blaž Ke-
rin (Marko), Andrej Punger-
čar (Jezus), David Špiler (Pe-
ter), Matjaž Špiler (Andrej), 
Marjan Lopatič (Kleopa, 
smrt), Franc Ilc (oče Marko), 
Dušan Bevc (Juda Iškari-
jot), Zdravko Vegelj (Jakob), 
Maja Kerin (Marija Magdale-
na), Andreja Dvornik (dekla 
Ana), Alfonz Duhanič (vojak) 
in Anamarija Merljak (Mari-
ja). V predstavi nastopa tudi 
MePZ Cerklje ob Krki z zboro-
vodjo Andrejem Resnikom in 
pianistom Jernejem Fabija-
nom, zaradi česar je igra delno 
tudi muzikal. Za kostumografi-
jo je poskrbela Metka Špiler, 
z lučmi pa upravlja Samo Ma-
rinček. Ponovitvi igre bosta še 
28. marca ob 18.00 in 24. apri-
la ob 19.00. Prostovoljni pri-
spevki so namenjeni popotre-
sni sanaciji zvonika v Cerkljah.
 Rok Retelj

Najbolj temačen del igre - Jezusova smrt

ISKRENE ČESTITKE OB 
MATERINSKEM DNEVU!

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Regijski odbor
Posavje

Blagoslovljene velikonočne praznike, 
polne razumevanja in medsebojne topline.

Vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike!

Velikonočno tridnevje se prič-
ne na veliki četrtek, na veliki 
petek je zapovedan strogi post, 
na veliko soboto pa se blagos-
lovijo, ali kakor pravimo pogo-
vorno žegnajo, jedi, ki naj bi se 
ponekod (predvsem na kranj-
ski strani desnega brega Save) 
uživala takoj po prihodu do-
mov, nekje (predvsem na šta-
jerski strani) pa jih postreže-
jo kot velikonočni nedeljski 
zajtrk. Jedila, ki jih v posebnih 
košarah nesemo k žegnu, ima-
jo simbolni pomen. Prekajena 
šunka simbolizira Kristusovo 
telo, prekajene klobase naj bi 
ponazorile Kristusovo rano, ko 
so ga prebodli s sulico, pirhi, še 
posebej rdeče barvana jajčka, 
so kaplje krvi, hren predstavlja 
žeblje, potica ali kruh pa trnje-
vo krono. 

Žegnanjsko košaro prekrije-
mo s posebej izbranimi veze-
nimi prti s posebnimi veliko-
nočnimi motivi iz živalskega 
in rastlinskega sveta, kot so 
piščančki, zajčki, pisana jajca, 
pa tudi narcise, trobentice, vi-
jolice. Suho meso, kot je šun-
ka, pa tudi krača ter klobase, se 
kuha običajno v petek zvečer, 
ko se speče tudi potica, kruh 
pa se zamesi v sobotnem jutru, 
prav tako se tedaj prične tudi 
z barvanjem pirhov. V trgovini 
je možno kupiti različne bar-

Po starih običajih naj bi velikonočni čas pomenil prihod pomladi, za kristjane pa je to največji praznik v 
cerkvenem letu. Po osamosvojitvi Slovenije je velikonočni ponedeljek postal dela prost dan. Velikonočne 
tradicije so se tudi v naših krajih ohranile skozi stoletja. 

ve za barvanje pa tudi nalep-
ke z velikonočnimi motivi, veli-
ko bolj naravno in posebno pa 
je, če se barvanja lotimo z na-
ravnimi pripravki. Tako bodo 
naši pirhi izžarevali ne le po-
sebno energijo, ampak bodo 
ob tem sprostili tudi naše za-
dovoljstvo, ki je pomembno 
za boljše počutje in pričara še 
kanček več v praznične trenut-
ke, ki jih po običaju delimo s 
svojimi dragimi.

Za barvanje so najprimernej-
ša srednje velika jajca, ki jih 14 
dni pustimo stati v hladnem 
prostoru. Takšna jajca se laž-
je luščijo in jim z lahkoto od-
stranimo le lupino. Jajca, ki jih 
barvamo z naravnimi barvili, 
pa pripravimo tako, da v po-
sodo, kamor smo položili do-

ločeno število jajc, ki jih želi-
mo obarvati, stresemo izbrano 
sestavino za barvanje in zalije-
mo z litrom hladne vode. Če že-
limo, da se bo barva lepše vpila 
v lupino, hkrati pa bo na lupi-
ni večji sijaj, dodamo kis ali li-
monin sok. Ko vsebina v lon-
cu zavre, jo na zmernem ognju 
kuhamo nekje med pol ure in 
45 minutami, daljše kuhanje 
povzroči bolj temno barvo jajc. 
Še topla jajca lahko za še večji 
lesk natremo s prekajeno sla-
nino. 

Če želimo jajca zlato rjave 
barve, jih bomo kuhali z olu-
pki rjave čebule, za rdeča jaj-
ca vzamemo lupine rdeče če-
bule in rdečega kisa, lahko pa 
jih kuhamo tudi v refošku, te-
ranu ali modri frankinji. Lila 
jajca bomo kuhali v grozdnem 
soku z dodatkom citronke, 
možno pa je pripraviti tudi 
črna jajca, ki dobijo takšno 
barvo po črnem ruskem čaju. 
Če pa na jajcih želimo okraske, 
jih prav tako poiščemo v nara-
vi. Tako lahko naredimo odtis 
npr. deteljice, trobentice, vijo-
lice. Jajce z želenim naravnim 
okraskom na tesno zavijemo 
v hlačno nogavico, da se med 
kuhanjem ne premakne in na 
mestu odtisa ostane jajce ne-
pobarvano, kar daje videz na-
lepke.

Sladokuscem pa za konec do-
dajamo poseben recept za ve-
likonočnega zajčka, s katerim 
svoje domače že desetletja raz-
vaja Rezi Plevanč iz Veniš, ki 
se je te kulinarične umetnije 
naučila od svoje mame, ona pa 
je tradicijo nadaljevala po svoji 
mami. Velikonočna dobrota ni 
le okusna, ampak je tudi pra-
va paša za oči. Speče ga v mo-
delu v obliki zajčka. Recept je 
pripravila za tri zajčke. Sesta-
vine so: šest celih jajc, 40 dag 
sladkorja, prav toliko moke, 
dva vanilijeva sladkorja, pecil-
ni prašek, deciliter olja, pol lit-
ra mleka in naribana limonina 
lupina. Postopek priprave: jaj-
ce in sladkor ter vanilin slad-
kor penasto zmešamo, nato do-
damo ostale sestavine, le moko 
na koncu umešama z metlico. 
Obliv za zajčka naredimo iz 25 
dag sladkorja v prahu, beljaka 
in iz soka polovice limone. Po-
stopek pa je takšen: sok limone 
zavre; v skledo damo sladkor v 
prahu in beljak, ki ga prehodno 
stepemo v bel sneg, in po ma-
lem prilivamo vrel limonin 
sok, da umešamo gost obliv; 
slednjega z žlico nanašamo na 
velikonočnega zajčka, da pos-
tane snežno bel; pustimo, da se 
bela masa posuši, in ga nato še 
poljubno okrasimo.
 Marija Hrvatin,
 foto: B. Kunej

Velikonočne dobrote na naši mizi

DOBER DAN, RESNIČNOST!

Izbrane kolumne (2005–2015)

Natja Jenko Sunčič

10,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809
zalozba@posavje.info

Natja Jenko Sunčič
Dober dan, resničnost!
Izbrane kolumne (2005 - 2015)

Naročila in informacije:
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ŽELIMO VAM PRIJETNE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: info@cvetlicarna-lilija.si

Jožica Žabkar s.p., Ul. 11. novembra 2, Leskovec pri Krškem

Preživite lepe velikonočne praznike
in ob materinskem dnevu ujemite
priložnost za drobno pozornost.

“Z vami že 25 let!”

Svoje znanje in izkušnje si je Jože Suban nabral v Nemčiji in jih 
s pridom uporabil v domači obrti. Tako so kmalu poleg kruha 
in peciva začel delati krofe. Ker je bil lokalni trg premajhen, so 
krofe začeli prodajati trgovinam v Zagrebu. Odziv je bil fantasti-
čen, o tem so pisali celo tamkajšnji časopisi, saj so do takrat kro-
fe pekli samo ob pustu, oni pa so kot prvi zagotavljali dnevno 
ponudbo svežih krofov. Na podlagi dobrega odziva so se osre-
dotočili samo na proizvodnjo krofov, zaposlili nove delavce in 
se leta 1973 preselili na svoje, saj so bili do tedaj podnajemniki v 
pekarni na Obrežju, ki jo je lastnik po upokojitvi zaprl.

Ko so ustvarili boljše pogoje za delo, so začeli izdelovati tudi do-
mače testenine. Začetki so bili zelo težki, sodobnih strojev niso 
imeli. “Tako je moj mož izkoristil poznanstva iz Nemčije in začeli 
smo nabavljati nove, za tedanje čase moderne, sodobne stroje. 
Ko smo kupili velike friteze za peko krofov, je k nam prišel pro-
izvajalec, ki nas je tudi osebno vpeljal v rokovanje s stroji. Bil je 
navdušen nad kvaliteto naših krofov in kot poznavalec je moje-
ga moža poimenoval King von Berliner (kralj krofov),” se ponos-
no spominja žena Darinka Suban. Proizvodnja je utečeno tek-
la, zagrebški trg je bil velik, leta 1991 pa je prišlo do sprememb 
- v Zagrebu so postali tujci. Ustanovile so se nove države in pre-
ko noči so ostali brez trga, dela več ni bilo. Jože je doživel srčni 
infarkt, primorani so bili odpuščati zaposlene. Začeti so morali 
od začetka in poiskati trg na domačem terenu. Predelali so proi-
zvodne prostore, kupili peč za peko kruha in nadaljevali s klasič-
no domačo pekarno. Krofov in testenin pa vseeno niso opustili. 
Po besedah Darinke je bil nov začetek zelo težak, postali so dru-
žinsko podjetje: “Mož se je invalidsko upokojil, jaz pa sem s si-
nom, hčerko in enim delavcem nadaljevala delo, kljub temu pa 
nam je bil v veliko oporo, predvsem s svojim znanjem in izkuš-
njami. Torej vse, kar danes počnemo, smo se naučili od njega. A 
na žalost nas je v lanskem letu prehitro zapustil.”

ZA DOBER IZDELEK 
SO POTREBNE DOBRE SUROVINE

V proizvodnji uporabljajo izključno domače, slovenske proizvo-
de, čim bolj lokalne. V recepturah se izogibajo dodajanju aditi-
vov z visokimi E številkami. Uporabljajo čim bolj naravne snovi, 
ki pa seveda niso poceni. Njihovi krofi in testenine nimajo nobe-
nih aditivov, saj uporabljajo sveža jajca iz kontrolirane reje. Za 
dober izdelek so namreč potrebne dobre surovine. 
V ponudbi imajo poleg kruha in peciva še krofe, ročno izdelane 
piškote, domače testenine, potice in izredno dobre sladke ple-
tene štruce, ki so še posebej zanimive ob praznikih, tudi veliko-
nočnih. "Stara slovenska tradicija je, da se s takšnimi pletenica-
mi obdari mlade mamice, ki so rodile," pravi Darinka.

MOBILNA PRODAJA PEKOVSKIH IZDELKOV

Načtrujejo pa še nove izdelke brez “ejekov”, kakor se pogovor-
no reče označevanju aditivov. Posavje je sicer dobro založeno z 
raznoliko ponudbo. Vsaka trgovina ima domala že lastno pekar-
no, zaradi česar je konkurenca iz dneva v dan bolj neizprosna, 
zato so se odločili tudi za mobilno prodajo. Kupili so tri kombije, 
jih opremili po predpisih za mobilne trgovine, z njimi pa nudijo 
svoje izdelke od vrat do vrat v občinah Brežice, Krško in Kosta-
njevica na Krki. Njihovi dolgoletni kupci so Market Dušak d.o.o., 
Mercurturist d.o.o. in Trgovina Helena v Župelevcu. Več o po-
nudbi na www.facebook.com/pekarstvo.suban.

V PETDESETEM LETU OBRATOVANJA

Pekarna Suban danes zaposluje 18 delavcev. Poleg družinskih 
članov so zaposlili še ljudi iz domačega kraja. Konec lanskega 
leta je Darinka zaprla s.p., kot družinsko podjetje “Pekarstvo 
Suban d.o.o” pa ga sedaj vodita sin Jože - Braco Suban in hčer-
ka Sanja Lokar.
Z zamenjavo naziva podjetja so s ciljem, da bi bili še bolj pre-
poznavni, spremenili tudi embalažo in logotip, s katerim želi-
jo strankam ponazoriti dolgoletno tradicijo delovanja, ki sega 
v davno leto 1967, kar pomeni, da bodo v prihodnjem letu obe-
ležili 50 let.

S pekarstvom se je Jože Suban začel ukvarjati 1. 7. 1967, ko je odprl klasično pekarno s peko kruha in peciva. Na 
začetku je bila prodaja lokalno orientirana, zaposlen je bil samo en pek. Z izgubo hrvaškega trga so morali začeti 
znova in si z družinskim podjetjem ustvariti nov trg. S ponudbo kvalitetnih izdelkov brez dodanih aditivov se da-
nes uspešno spoprijemajo z izzivi in neizprosno konkurenco današnjega časa.

UPORABLJAJO IZKLJUČNO
SLOVENSKE PROIZVODE

Jože Suban, ustanovitelj 

Velikonočni pekovski izdelki 

Sladka pletenica, ki kar kliče, da jo poskusimo Darinka Suban, sin Jože - Braco in hčerka Sanja Lokar

Založene police Pekarne Suban
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Brežice : Branik 
20:28
Lestvica – 1. Krim 30, 12. Bre-
žice 3

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Slovan : Sevnica 
36:24, Trebnje : Dobova 28:22, 
Sevnica : Koper 24:33, Dobova 
: Celje 24:37, Slovenj Gradec : 
Sevnica 35:28, Maribor : Dobo-
va 28:21
Lestvica – 1. Celje 41, 10. Do-
bova 14, 14. Sevnica 4

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : SVIŠ 
32:28,  Brežice : Krško 31:27, 
Drava : Radeče 39:24, Šmartno 
: Brežice 26:26, Krško : Drava 
31:32
Lestvica – 1. Dol 33, 5. Brežice 
27, 7. Krško 19, 10. Radeče 15 

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Krško : Drava 
40:31, Loka : Krško 30:29
Lestvica – 1. Krka 31, 6. Krško 
20, 12. Sevnica 2

KADETINJE VZHOD
Rezultati – Brežice : Liti-
ja 23:26, Brežice : Alen Mi-
halj18:27
Lestvica – 1. Celje 28, 8. Bre-
žice 2

KADETI POLFINALNA SKU-
PINA B
Rezultati - Krka : Krško 28:19, 
Maribor : Krško 23:26
Lestvica – 1. Krka 14, 4. Krš-
ko 6

STAREJŠI DEČKI POLFINAL-
NA SKUPINA B
Rezultati – Krško : Ribnica 
25:24, Trebnje : Krško 28:27, 
Sevnica : Gorenje 17:35, Krš-
ko : Drava 26:21
Lestvica – 1. Celje 12, 2. Krško 
10, 8. Sevnica 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Gorica : Krško 1:0, 
Krško : Krka 3:0
Lestvica – 1. Olimpija 51, 10. 
Krško 25

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Ajdovšči-
na 7:1
Lestvica – 1. Kobarid 38, 5. Po-
točje Sevnica 24

U19 VZHOD
Rezultat – Sevnica : Sveta Tro-
jica 1:1
Lestvica – 1. Ormož 41, 4. Po-
točje Sevnica 28

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - CENTER
Rezultati – odbojkarskaopre-
ma.si : Krško 3:0, Brestanica : 
Ljubno 3:0, Krško : Šentvid 0:3
Lestvica – 1. Šentvid 36, 4. 
Kostak-Elmont Brestanica 25, 
9. POK Krško 5

ČLANI 3. DOL - ZAHOD 
Rezultati – Kostanjevica : Sa-
lonit Anhovo II 3:0, Krka II : 
Kostanjevica 1:3
Lestvica - 1. Kostanjevica na 
Krki 37

KADETINJE B LIGA – SKUPI-
NA F
Rezultati – Brestanica : Gro-
suplje II 0:2, Brestanica : 
Olimp Ljubljana 0:2
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 
4, 2. POK Krško 4, 4. Kostak-El-
mont Brestanica 4

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultat – Litija : Krško 71:59
Lestvica – 1. Litija 9, 6. Posav-
je Krško 5

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Blanca : Šmarje 
76:70, Ježica : Brežice 74:71
Lestvica – 1. Ježica 32, 3. Po-
točje Blanca 30, 7. Brežice 27

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultati – Litija : Krško 55:48, 
Krško : Konjice-Zreče 82:67
Lestvica - 1. Rogaška 25, 2. Po-
savje Krško 23

KADETINJE SKUPINA 1C
Rezultat - Podbočje : Ježica 
32:41
Lestvica – 1. Ilirija 9, 4. Posav-
je Podbočje 5

KADETI 1. SKL - skupina B1V
Rezultati – Krško : Celje 81:60
Lestvica – 1. Rogaška 13, 2. Po-
savje Krško 12

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – sku-
pina 1A za prvaka
Rezultati – Brežice : Koper 
53:64, Jesenice : Brežice 90:63, 
Šentvid : Brežice 91:42
Lestvica – 1. Šentvid 19, 7. Bre-
žice 11

Športnica leta 2015 je postala 
mlada atletinja Karin Gošek, 
ki je doslej že petkrat osvojila 
naslov državne prvakinje v ka-
tegoriji do 16 let, in sicer v teku 
na 2000, 3000 in 5000 metrov 
ter v teku z ovirami v cestnem 
teku na dvokilometrski progi. 
Športnik leta je postal 19-letni 
rokometaš Blaž Janc, ki je svo-
jo športno pot začel v RK Sev-
nica, sedaj pa uspešno roko-
metno kariero nadaljuje v RK 
Celje Pivovarna Laško. Špor-
tna ekipa leta je postala ekipa 
»mlajši dečki B«, letnik 2003, 
Rokometnega kluba Sevnica, 
ki dosegajo pomembne rezul-
tate na državni ravni. Igralci 
so: Alen Bizjak, Aljaž Kralj, 
Črt Pinterič, David Kuhar, Ja-
kob Strajnar, Jan Knez, Januš 
Rohtek, Leon Gregorič, Liam 
Kovačič, Lovro Habinc, Luka 
Zupančič, Luka Ray Mlakar, 
Matic Škoda, Mitja Janc, Nik 
Blatnik, Rok Vrtačnik, Tilen 
Daks in Žan Sirk. Njihov tre-
ner je Bojan Dernovšek.

Naslov perspektivne športni-
ce je osvojila vsestranska špor-
tnica Lori Škerl, ki je tri leta 
zapored osvojila naslov občin-
ske prvakinje v badmintonu in 
v namiznem tenisu, je pa tudi 
svetovna prvakinja v speed-

Športniki leta Karin, Blaž 
in mladi rokometni upi
SEVNICA - Prvo sredo v marcu je potekala v sevniški kulturni dvorani prireditev »Športnik leta 2015« z 
razglasitvijo športnice in športnika leta, športne ekipe, perspektivne športnice in osebnosti leta. Tri špor-
tna društva so prejela tudi jubilejna priznanja.

mintonu (sedaj crossminton) 
v svoji kategoriji. Za športno 
osebnost leta je bila razglaše-
na ekipa, ki je v lanskem letu v 
občini Sevnica organizirala in 
izvajala enotedenski projekt 
Simbioza giba 2015. Niti orga-
nizacije in uspešnega poteka 
športnega dogodka sta imela 
v svojih rokah Miran Gruben-
šek (Športna zveza Sevnica) in 
Petra Biderman (KŠTM Sev-
nica). V omenjenem projek-
tu so aktivno sodelovala tudi 

društva in ustanove: DUO Im-
poljca, DBV Ippon, Balinarski 
klub Hrasti Sevnica, DU Sev-
nica, ŠD Partizan, KBV Sevni-
ca, Kolesarsko društvo Sevni-
ca, Planinsko društvo Sevnica. 
Dogodka se je udeležilo oko-
li 500 ljubiteljic in ljubiteljev 
športa in rekreacije. Na prire-
ditvi so podelili tudi jubilejna 
priznanja, in sicer Kolesarske-
mu društvu Sevnica za 20 let, 
KŠD Log za 30 let in ŠD Blanca 
za 35 let delovanja.

Zbrane so nagovorili predse-
dnik Športne zveze Sevnica 
Rok Vodenik, sevniški župan 
Srečko Ocvirk in trener član-
ske ekipe Nogometnega klu-
ba Krško Tomaž Petrovič. Vsi 
so poudarili pomembno vlogo 
športa v vseh življenjskih ob-
dobjih. V spremljajočem glas-
benem delu programa sta na-
stopila pevski zbor OŠ Krmelj 
in vokalna skupina Vilinke. 

 Smilja Radi

Prejemniki priznanj na prireditvi Športnik leta 2015 v občini Sevnica

V preteklosti so malo zapos-
tavili delo z najmlajšimi, kar 
že popravljajo v prihajajočem 
obdobju. Oblikovali so skupi-
ne mini in male odbojke v Bre-
stanici in na Senovem, v držav-
ni ligi tekmujejo s kadetinjami, 
članska ekipa se nahaja pod 
vrhom v 3. DOL. V bodoče že-
lijo v svoje vrste pritegniti čim 
več mladih igralk, kar jim je le-
tos uspelo, saj je število aktiv-
nih odbojkaric doseglo že 55. 
Trenerka članske ekipe Man-
ca Dremelj sodeluje tudi pri 
vadbi vseh mlajših kategorij: 
»Mlajše ekipe smo vključeva-
li v tekmovalne sisteme nekaj 
kasneje, a je to opazno vplivalo 
na uspešnost iger, saj kot zače-
tnice niso uspele pridobiti do-
volj igralskih izkušenj. Uvedli 
smo takšen sistem treningov, 
kjer bodo dekleta dobila širo-
ko bazo gibalnega znanja in ne 
le zgolj odbojkarskega.« Ekipa 
male odbojke OD Brestanica je 
prejšnjo soboto v Kostanjevici 
na Krki najprej premagala do-
mačinke z 2:0, potem pa v tie-
-breaku izgubila z ekipo POK 
Krško z 2:1. Ekipa si je tako 
zagotovila možnost nadalje-
vanja tekmovanja za mesta, ki 

Odbojka še naprej navdihuje

BREŽICE - Gimnazija Brežice bo letos zastopala našo državo na 
dveh športnih mednarodnih tekmovanjih šol. Dijaki se bodo ude-
ležili svetovnega prvenstva šol v futsalu, ki se bo odvijalo v začet-
ku aprila v Poreču na Hrvaškem. Brežiški dijaki bodo nastopili 
v skupini B, kjer so še ekipe Belgije, Slovaške, Anglije, Turčije in 
Armenije. Dijakinje pa se bodo udeležile 24. svetovnega prven-
stva šol v odbojki, ki ga konec junija in v začetku julija organizira 
srbska prestolnica Beograd. Gimnazijke bodo tekmovale v sku-
pini B, skupaj z Nizozemsko, Anglijo in Portugalsko. 
V soboto, 19. marca, pa v športni dvorani gimnazije organizi-
rajo dobrodelni futsal turnir, na katerem bodo zbirali finančna 
sredstva za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Poreču. Rok za 
prijavo ekip je do petka, 18. marca, do 19. ure (info in prijave: 
031 336 778), ko bo v Bubka baru potekal žreb, namesto prija-
vnine pa zbirajo prostovoljne prispevke.  P. P.

Brežiški gimnazijci gredo na dve 
šolski svetovni prvenstvi

BRESTANICA – Letos mineva že 66 let od pričetkov igranja odbojke v Brestanici. Odbojkarsko društvo Bre-
stanice kljub temu preveva mladostni duh in energija deklet, letos pa so v brestaniškem kolektivu vzposta-
vili piramido delovanja mlajših kategorij, ki bodo oblikovale prihodnje članske ekipe.

bo potekalo na Senovem v pri-
hodnjem vikendu. V preteklem 
tednu pa je na šolskem občin-
skem tekmovanju ekipa OŠ 
Senovo, sestavljena iz igralk 
OD Brestanica, premagala vse 
nasprotnice in si priigrala na-
slov občinskih prvakinj v mali 
odbojki, na kar so v klubu po-
sebej ponosni.

Kljub temu, da so ambicije 
članske ekipe po burni konč-

nici pretekle sezone nekako 
splahnele, pa smo še vedno 
priča zanimivim in kakovo-
stnim tekmam. Mlademu ko-
lektivu dajo tekme proti vodil-
nim ekipam na lestvici še več 
dodatnega poleta. Dekleta so 
na tekmah proti Celju in Ljub-
nemu pokazale, da lahko, ko 
se zberejo skupaj in se motivi-
rano borijo, premagajo vsako-
gar. V takih tekmah se pozna, 
da se dekleta družijo skupaj 

tudi izven igrišča in da so veli-
ka 'klapa', ki jo druži ljubezen 
do športa. V ekipo se je vrnila 
izkušena Nejka Planinc, ki je v 
preteklih letih blestela v mod-
rem dresu brestaniških odboj-
karic in s svojo kakovostjo nav-
dihnila igro vseh deklet. »V 3. 
ligi se kar precej poznamo med 
sabo in je zelo prijetno tekmo-
vati in se družiti. Nam je letos 
glavni namen igrati iz užitka, 
ob tem seveda zmagovati, če 
izgubiš, pač izgubiš, važno je, 
da se imamo 'fajn'. V člansko 
ekipo postopoma vključujemo 
mlajša dekleta in jih uigrava-
mo za naslednja leta. Sedaj so 
dekleta zelo dobre mentorice 
mlajšim, ki prihajajo. Želimo si 
tudi povratka kakšne iz starej-
še generacije deklet za podpo-
ro, da bodo mlajša dekleta izti-
snila iz sebe vse najboljše,« je 
ob koncu še dodala Dremljeva.

 Luka Šebek 

Ekipa OŠ Senovo, sestavljena iz igralk OD Brestanica, je pos-
tala občinski prvak v mali odbojki.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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PRILIPE - Na uvodni dirki državnega prvenstva v motokrosu 
na Prilipah je Tim Gajser prepričljivo privozil do prve dvoj-
ne zmage. Drugo mesto je osvojil Klemen Gerčar, tretje pa 
hrvaški predstavnik Hrvoje Karas. Na dirki je sodelovalo 85 
tekmovalcev v devetih kategorijah. 

Prvo od sedmih 
dirk za državno pr-
venstvo v motok-
rosu si je kljub hla-
dnemu vremenu 
ogledalo nekaj ti-
soč gledalcev. Tako 
zvezdniške zased-
be kot na uvodni 
dirki že nekaj časa 
ni bilo na domačih 
tleh. Poleg Tima 
Gajserja, ki blesti 

v svetovnem prvenstvu MXGP, sta nastopila tudi Klemen Ger-
čar in Peter Irt. Gajser je z dvema popolnima predstavama pri-
kazal svoje mojstrstvo in z atraktivno vožnjo navduševal gledal-
ce ob stezi. Gerčar, član domačega AMD Brežice, ki letos slavi 70 
let obstoja, ni našel odgovora na Gajserjevo hitrost, a je bil kljub 
nekaj smole v prvi vožnji na koncu vseeno zadovoljen. Irt, ki je 
ob poškodovanem bratu Jerneju edini zastopal to pri nas mo-
tokrosistično najštevilčnejšo družino, je bil v prvi vožnji prepri-
čljivo drugi, v drugo pa je v zaključnem delu dirke nesrečno pri-
stal na zadnjem blatniku počasnejšega tekmovalca, padel in s 
poškodovano roko odstopil. Jan Pancar je pokazal, da mu v ka-
tegoriji MX2 ni para in z dvema zmagama odnesel maksimalno 
število točk. V razredu do 125 ccm3 je z dvema zmagama slavil 
Luka Milec, med šibkejšimi dvotaktniki, torej v razredu MX85, 
pa je z dvojno zmago upravičil naslov favorita lanskoletni prvak 
Maks Mausser, ki je ravno na dan dirke praznoval svoj 13. roj-
stni dan. Med mlajšimi veterani je zmagal Borut Koščak, med 
starejšimi pa Bogomir Gajser. V pokalnem tekmovanju R3, ki 
je zadnja stopnica za nastop na državnem prvenstvu v razredu 
MXOpen ali MX2, je z dvojnim drugim mestom zmage razvese-
lil Žan Žaler. Med najmlajšimi sta obe zmage romale v roke tu-
jih tekmovalcev, v razredu MX50 je slavil Hrvat Dario Plantaš, 
v MX65 pa Italijan Mateo Russi. 
Na Prilipah bodo že 3. aprila znova zabrneli motorji, tokrat za 
evropsko prvenstvo v razredih MX85, MX65 in MXOpen. Na-
slednja dirka za DP v motokrosu pa bo 24. aprila v Slovenskih 
Konjicah.  P. P./vir: AMZS MX Press 

Gajser navdušil na Prilipah

Predsednik AMD Brežice Janko Slopšek in 
Tim Gajser

Program za marec
Petek, 18. 3. 2016, ob 21.00
KONCERT: INVAZIJA NOVOMEŠKE GLASBE
 (STARA ŠULA IN MRFY)

Sobota, 19.3.2016, od 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ: IZDELAVA NAVIJAŠKIH
REKVIZITOV ZA PLANICO
Prijave: ana@mc-krsko.si

Sobota, 26.3.2016, od 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ
Prijave: ana@mc-krsko.si

Sobota, 2. 4. 2016, ob 18.00 - PRESTAVLJENO IZ 19.3.
LOVEC NA TORNADE

Sreda, 6.4. 2016, ob 19.00 V KD Krško 
POT DO SREČE OBSTAJA: KAJ JE PRIMARNO 
PRI DELU NA SEBI IN DRUGIH?
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

Petek, 18. 3. 2016, ob 17.00
PREMIERA »IGRA SENC«

Četrtek, 24.3.2016, od 10.00 do 15.00
ROŽE ZA MATERINSKI DAN

Petek, 25. 3. 2016, ob 17.00
ISKANJE VELIKONOČNEGA JAJČKA

 

Pogovor z lovcem na tornade, Markom Korošcem in povezoval-
cem Markom Rozmanom. Tornadi. Kljub temu, da se omenjeni 
vremenski pojav pri nas pojavlja zelo redko, imamo tudi Slovenci 
lovca na nevihte in tornade. Meteorolog Marko Korošec je eden 
tistih, ki v sezoni tornadov potuje po Združenih državah Amerike, 
da bi se kar najbolj približal temu ekstremnemu pojavu.
MC Krško, sobota, 2. 4. 2016, ob 18.00 - PRESTAVLJENO IZ 19.3.

Podpirajo nas: Občina Krško, Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport - Urad RS za mladino, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, JSKD, Zavod Movit, Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem.

LOVEC NA TORNADE

Invazija Novomeške glasbe (STARA ŠULA IN MRFY) 
V goste smo povabili dva Novomeška benda. Stara šula, ki 
velja za prekaljene mačke Rock'n'rolla in so že znani obraz 
odra mladinskega centra. Pridružili pa se jim bodo precej 
novi na glasbeni sceni MRFY, ki svoji glasbi pravijo INDIE 
ROCK, bazirajoči na brundajočemu vokalu, pripisati pa še 
gre, da so komadi precej dinamični in energetsko zelo 
nabiti. MT Senovo

V MC Krško bodo potekale intenzivne priprave na finalno tekmo 
svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici 2016. Izdelali 
bomo navijaške rekvizite za nedeljsko tekmo in se naslednji dan v 
polni bojni opremi odpravili navijat! Vabljeni otroci od 5. do 12. 
leta, da v navijaškem duhu podprete naše orle. 

Prijave: ana@mc-krsko.si
Mladinski center Krško, sobota, 19. 3. 2016, od 10.00 do 12.00

MC DIRENDAJ: IZDELAVA NAVIJAŠKIH REKVIZITOV ZA PLANICO

Krčani so proti Krki doseg-
li rekordno število zadetkov 
na eni tekmi v tej sezoni (do 
takrat so največ golov, dva, za-
bili proti Olimpiji v zadnjem 
krogu jesenskega dela). Pred 
1250 gledalci na stadionu Ma-
tije Gubca (tribuna je bila tako 
rekoč polna) so bili skozi celot-
no srečanje boljši nasprotnik. 
Tim Čeh je v 31. minuti sprožil 
močan strel proti vratom Krke, 
novomeški vratar je žogo od-
bil, a le do Luke Volariča, ki 
ga je nato preigral in potisnil 
žogo v mrežo. To je bil Volari-
čev tretji gol sezone (zadel je 
na treh tekmah zapored), ki je 
povzročil eksplozijo navduše-
nja na krškem stadionu. Takoj 
na začetku 2. polčasa so Krča-
ni povišali vodstvo. V 48. mi-
nuti se je po podaji iz kota na 
robu kazenskega prostora naj-
bolje znašel Dejan Urbanč in 
s pravim evrogolom zadel za 
2:0. Zagotovo se bo znašel na 
seznamu najlepših zadetkov 
sezone. Tekma je bila dokonč-
no odločena 15 minut kasne-
je, ko je Enis Đurković kaz-
noval neodločnost gostujoče 
obrambe. Domači nogome-
taši, ki so se prvič predstavi-
li v novih, povsem belih dre-
sih, so imeli do konca tekme 
še nekaj priložnosti za povi-
šanje vodstva, a je ostalo pri 

Visoka zmaga in minimalen poraz
KRŠKO, NOVA GORICA - Nogometaši NK Krško so 6. marca na prvi domači tekmi v spomladanskem delu pr-
venstva po zelo dobri igri dosegli zasluženo zmago, saj so v lokalnem derbiju novomeško Krko premagali s 
3:0. Šest dni kasneje so gostovali v Novi Gorici in se domov vrnili z minimalnim porazom.

3:0. Odlično sta za Krško odi-
grala tudi vezist Dino Hotić in 
obrambni igralec Šime Gre-
gov, ki sta se izkazala za pravi 
okrepitvi v zimskem prestop-
nem roku. V idealni enajsteri-
ci kroga na uradni strani Prve 
lige so se znašli kar štirje no-
gometaši Krškega (Volarič, Ho-
tić, Jure Petric in Marko Za-
lokar). Krško je tako nanizalo 
tri zaporedne zmage in se s 25 
točkami zavihtelo na 9. mesto 
prvenstvene lestvice.

V naslednjem, 25. krogu so 
Krčani minulo soboto po dveh 
zmagah doživeli prvi spomla-
danski poraz. Za minimalno 

zmago Goričanov je z golom 
v 65. minuti poskrbel Miran 
Burgić. Krčani so v uvodu tek-
me prevzeli pobudo, v 16. mi-
nuti je prvi nevarneje stre-
ljal Urbanč s prostega strela, 
a bil nenatančen. V 27. in 32. 
minuti sta poskusila še Vola-
rič in kapetan Luka Žinko, a 
je bil obakrat goriški vratar na 
mestu. Po raztrganem uvodu v 

2. polčas so najprej v 64. minu-
ti zagrozili domačini, ko je Bur-
gić poskusil malce z leve stra-
ni, a je bil Zalokar na mestu. Le 
minuto pozneje pa so domači 
povedli. Petric se je zagradil, 
da bi pustil žogo v »gol-avt«, a 
mu jo je vztrajni Tilen Nagode 
odvzel, podal Mihi Gregoriču, 
ta pa naprej do Burgića, ki je 
zadel iz bližine. Krčani so se 
sicer trudili priti do zadetka, a 
jim domači niso pustili prosto-
ra. V 84. minuti je do strela pri-
šel Volarič, a so ga domači no-
gometaši blokirali, v 90. minuti 
pa je potencialni avtogol Bur-
gića z izvrstno reakcijo prepre-
čil Grega Sorčan. Ko je malce 
pred koncem s strelom od da-
leč za malo zgrešil še Volarič, 
so si domači oddahnili in se ve-
selili zmage. Krški strateg To-
maž Petrovič je bil po zmagi 
nad Krko izjemno zadovoljen, 
tudi po tekmi v Novi Gorici pa 
ni kazal pretiranega razočara-
nja, saj je bil z igro svojih va-
rovancev vseeno zadovoljen in 
bi si po njegovem zaslužili vsaj 
točko. Krčani tako ostajajo pri 
25 točkah – prav toliko točk pa 
imajo še Luka Koper, Krka in 
Rudar –, a zaradi najslabše gol 
razlike zasedajo zadnje mesto 
na lestvici. 

 R. Retelj

Luka Volarič (v belem dresu) je s tremi goli najboljši strelec 
Krčanov v tej sezoni.

V soboto v Krško 
prihaja Zavrč
V naslednjem krogu bodo 
Krčani to soboto, 19. marca,  
ob 19. uri gostili Zavrč.
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

 

FRANC DULAR

SPOMIN

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj, postojite ob grobu
in prižgete svečko.

Žena Lojzka in hčerka Martina

Ulica Ilije Gregoriča 18 iz Krškega.

Zdaj ne trpiš več, dragi. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.

A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

(S. Makarovič)

24. marca bo minilo žalostno leto dni,
kar naju je zapustil ljubeči mož in moj tatko

MARIJA VOLČANŠEK

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu,
ji prižigate svečke in se je spominjate.

Vsi njeni

iz Artič.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja še živi,

povsod te čutimo mi vsi,
med nami si.

20. marca bo minilo leto žalosti,
odkar nas je zapustila naša draga mama

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

SLAVKO FERLIN

SPOMIN

Vsi njegovi

V teh dneh mineva 30 let, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož, oče in ded

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Kako bi dihal rad, poslušal, gledal,
sedel med vami, katero vmes povedal,

pa me tišči teptan nad mano grob preran.
(O. Župančič)

iz Arnovega sela.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in pri-
logah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. 
Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vrača-
mo in ne honoriramo. Stališča, izražena v kolu-
mnah in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni do-
voljeno reproducirati, distribuirati ali drugače 
uporabljati v tržne namene brez ustreznega pi-
snega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem obzor-
niku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga do-
stavlja vsem gospodinjstvom v občinah Kr-
ško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, 
Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične in prav-

ne osebe ga lahko naročijo po pošti, e-pošti ali 
faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v 
Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (7/2016) bo izšla v 
četrtek, 31. marca 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
24. marec 2016.

ANA BOGOLIN

ZAHVALA

Nenadoma in za nas mnogo prezgodaj nas je
v 79. letu starosti zapustila

Žalujoči: vsi njeni

Iz vsega srca bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti  
stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za 
vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v tolažbo. 
Iskrena hvala vsem, ki ste delili z nami nepopisno bolečino ob izgubi 
naše drage mame, babice, prababice.
Hvala tudi vsem, ki ste njej v spomin prižgali svečko, prinesli cvet ali 
se na kakršen koli način spomnili nanjo. Iskrena hvala vsem, ki ste 
se udeležili zadnjega slovesa. Hvala pevkam za odpete pesmi v slovo. 
Hvala tudi duhovniku za opravljen poslednji obred.
In navsezadnje, hvala tudi tebi, naša draga mama, za vsak trenutek, 
ki smo ga smeli preživeti s teboj, hvala za vse življenjske nauke in 
hvala, da si nas imela rada takšne, kot smo.
Nepopisno te pogrešamo …

z Drnovega 48, Leskovec pri Krškem.

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

Ni več tvojega nasmeha,
utihnil je tvoj glas,

bolečina ostala je pri nas.

Odgovor na »Občani varuhinji 
kazali položnice«
(Posavski obzornik št. 4, 18. 2. 2016)

Ker sem bil v prispevku omenjen kot zelo kritičen pobudnik, naj pojasnim, 
da sem jim res rekel, da si za svoje malomarno (uporabljam najbolj mili 
izraz, ki mi je prišel na um) opravljanje dela ne zaslužijo plače. Moje trdi-
tve potrjujejo njihove izjave, saj trdijo (navajam): »Pobudniku nismo mog-
li pritrditi, da bi moral Varuh poskrbeti za uresničitev njegovih pravic.« Po 
drugi strani pa me preko družabnega omrežja obveščajo (navajam): »Vsi 
imamo pravice. Varuh skrbi, da ne prihaja do kršenja pravic državljanov 
v odnosu do države. Pika.« Tudi me seznanjajo s splošno deklaracijo člove-
kovih pravic, po kateri lahko posredujejo, ko država krši človekove pravice. 
Hkrati pa trdijo, kot sledi iz omenjenega dopisa s tiskovne konference, da 
je Varuh v dosedanjih postopkih ugotovil kršitev njegovih (mojih) pravic. 

Zaradi vsega opisanega sem jim tudi povedal, da si jih želim videti s 480 
€ pokojnine, saj več tudi ne zaslužijo, ker ne opravljajo svojega dela, kar 
so na tiskovni konferenci tudi potrdili, ker, kakor so rekli, že več let ugota-
vljajo kršitve človekovih pravic meni s strani države.

Urad Varuha sem obiskal z novo pobudo, in sicer gre za dvojna merila od-
kupa zemljišč, ki jih država prodaja državljanom, in zemljišč, ki jih država 
rabi za reševanje njej pristojnih zadev, v našem primeru za reševanje rom-
ske problematike. Na enem kilometru oddaljenosti ponuja država v odkup 
zemljišče po 10 € za kvadratni meter, od istega človeka pa želi država od-
kupiti zemljišče po cca 0,90 € za kvadratni meter. V obeh primerih gre za 
legalizacijo črnih gradenj. Torej, z ozirom na to, da o tej moji pobudi na ti-
skovni konferenci ni bilo govora, kako takšno delo oceniti drugače kot ma-
lomarnost ali pa gre res še za kaj hujšega?

Urad Varuha na zunanjem poslovanju sem do sedaj obiskal štirikrat. Dvak-
rat me je sprejela varuhinja, dvakrat pa sem bil pri dveh namestnikih. Ved-
no se je ena oseba pogovarjala z mano, druga oseba pa je nekaj pisala, 
oseba, ki se je pogovarjala z mano, je trdila, da sicer ni popolnoma sezna-
njena z mojim primerom, bo pa skušala pomagati. Na koncu me oseba, ki 
je pisala, seznani, da se ponavljam, da je to že vse ugotovljeno, ta oseba to 
že ve, z mano pa se pogovarja oseba, ki nič ne ve. Vendar v vseh doseda-
njih postopkih jaz nisem dobil od inštitucij, na katere sem se obračal, od-
govora, zakaj inštitucije, ki so zadolžene za reševanje romske problema-
tike, trdijo, da morajo delati po zakonu, urad Varuha pa ugotavlja, da so 
mi kršene človekove pravice? Tudi se nisem na urad Varuha nikoli obrnil z 
namenom, da mi pomagajo pri ureditvi razmerja med lastniki zemljišč in 
državo, vedno sem se na njih obračal s pobudo, da mi inštitucija krši pra-
vico do odgovora, predvsem vsebinskega in v zakonitem roku. Varuhinja 
mi je v Radečah celo rekla, da ko bi odgovor zadovoljil moje potrebe, po-
tem pa bi ga jaz sprejel kot vsebinskega?

Do sedaj sem Varuhu posredoval kar nekaj pobud kršenja človekovih pravic 
države v odnosu do državljanov, na primer kršenje človekovih pravic zava-
rovancem pri preoblikovanju zavarovalnic ali pa na primer spreminjanje 
pokojninske zakonodaje, ko imamo državljani pogodbe sklenjene na primer 
med SPIZ-om in zavarovancem ter novi zakon, ki te pogodbe negira, SPIZ 
pa ne izda odločbe, ki bi bila skladna z novim zakonom ( torej kršitev člo-
vekovih pravic državnih inštitucij v razmerju do državljanov), vendar urad 
Varuha ne odreagira. Na plan vlečejo za lase privlečene izgovore, kakršnih 
smo se naposlušali zadnjih 25 let od politikov, sodnikov, tožilcev, nevlad-
nih inštitucij, na primer urad Varuha, urad za manjšine, da ne naštevam.

Naj končam tam, kjer je gospod Dolčič začel s svojim govorom na tiskovni 
konferenci - da je problem pri poznavanju pravic, ki jih ima posameznik 
v posameznih postopkih in pri razumevanju uradnih aktov zaradi preza-
pletenih zapisov. Jaz dodajam samo, da zapletenost ustvarjate uradniki, 
ki enake situacije razlagate različno, kar je pokazala tudi moja korespon-
denca z uradom Varuha: enkrat trdijo, da so dolžni posredovati, ko drža-
va krši človekove pravice državljanom, v mojem primeru pa trdijo, da niso 
dolžni ukrepati, ko mi državne inštitucije kršijo človekove pravice. Takšno 
ravnanje je res težko razumeti in sprejeti.
 Alfonz Duhanič, Gazice 

Branje nam pomaga razumeti življenje in samega sebe, pomaga 
nam buditi kreativnost, širiti in ohranjati spomin ter negovati 
in razvijati osebno dostojanstvo. Zato je pomembno ne le, 
da beremo, pač pa tudi, da beremo izbrano. Množično čas 
temu ni naklonjen, morda nikoli niti ni bil. Je pa potrebno, za 
dobro družbe nasploh, ohranjati kritično maso živo mislečih, 
senzibilnih in razgledanih ljudi. Vse resnejša družbena bolezen 
kot nasprotje temu dandanes postaja apatija in marsikdo potoži, 
da za kaj angažiranega ali tehtnejšega nima moči. Na področju 
branja, na primer, to pomeni, da postaja trivialna literatura 
edino, kar večina ljudi zmore ali želi brati. Kar kaže na to, da 
dobro enačijo s težkim in nerazumljivim. Pa ni nujno tako. In 
prav ti so lahka tarča založniških manipulacij in njihovih cenenih 
zapeljevanj, ki bralcem, večina teh pa je žensk, ponujajo poceni 
ameriške sanjarije, ob katerih umira duša in se lomijo srca tistih, 
ki vedo, koliko dobrih, lepih knjig zaradi tega ostane neopaženih 
in neprebranih. V času, ki ga živimo in v katerem ni prav dosti 
prostora ali posluha za kulturo nasploh, so tudi bralci postali del 
mase, povečini podvržene interesom kapitalske družbe, ki slabi 
duha, ga usmerja navzven na trenutna površja in ga vpenja v 
drveč časovni interval, ki v pehanju po preživetju in sodobnih 
‘dobrinah’ ne dopušča kaj dosti prostora za umirjenost, ta pa nam 
edina jamči in ustvarja pogoje za resničen stik s samim seboj. 
Vseeno je, kako prihajamo do umirjenosti, da le. Branje je zgolj 
eden od načinov, knjižnica pa v tem primeru eden od prostorov, 
ki poleg navzven odpira tudi svetove navznoter. Cenzure pri 
nas ne boste našli, zato pa je toliko večja naša odgovornost, da 
vam, dragi bralci, dobro svetujemo in vam v branje ponudimo 
‘tisto nekaj več’ od bledega povprečja. Knjižničarji Posavja smo 
se tudi v letošnjem letu potrudili in za vas pripravili izbor knjig, 
s katerim upamo, da boste med predlaganimi naslovi našli tiste, 
ki vam bodo dobro sedli v bralno naročje. Pri tem smo sledili 
kriterijem dobre literature in upoštevali različne bralne interese. 
Vabljeni k branju in vabljeni k obisku, ko nas bodo ob pričetku 
novega skupnega bralnega leta obiskali:

DUŠAN JOVANOVIĆ
Valvasorjeva knjižnica Krško, 18. 3. ob 19. uri

GABRIELA BABNIK
Knjižnica Sevnica, 21. 3. ob 18. uri

NINA NOVAK OISEAU
Knjižnica Brežice, 24. 3. ob 18. uri

K n j i g a  j e  o r o ž j e  -  v z e m i  j o  v  r o k e ! 
( B r e c h t )

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2016

Bralni projekt Posavci beremo skupaj bo potekal med 21. 
marcem in 20. novembrom 2016. Bralce, ki bodo prebrali vsaj 
pet knjig s knjižnega seznama in za prebrane knjige izpolnili 
priloženo knjižno kazalko, bomo na zaključnih novembrskih 
prireditvah obdarili s knjižno nagrado.

Za knjižnice Posavja
Renata Vidic

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.
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MARIJA SLOVENC

SPOMIN

Hvala vsem, ki vam misel nanjo obudi lepe spomine.

Vsi njeni

iz Curnovca 42, Sromlje.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

19. marca bo minilo pet let,
odkar ni več med nami

MARIJA KOLENC

ZAHVALA

Vsi njeni

V 90. letu se je tiho poslovila naša draga 
mama, babica, prababica in sestra

Od nje smo se poslovili v soboto, 27. februarja, v ožjem družinskem 
krogu. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izrečena sožalja, tolažilne besede, 
podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se Jehovovim pričam, ki 
ste ji bile vedno v oporo, ji prinašali veselje in ji lajšali  zadnje dneve 
z obiski na domu. Posebna zahvala g. Stanku Glogovšku za lepo 
opravljen obred in govor.

roj. Kralj, iz Brežic.

TONČKE ANTONIJE MALUS

ZAHVALA

Njeni najdražji

V četrtek, 3. marca 2016,
smo se na bizeljskem pokopališču

poslovili od naše drage

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji lepšali leta njenega življenja,
se ob smrti poklonili njenemu spominu, jo pospremili na njeni 
zadnji poti in sočustvovali z nami.

roj. Abram.

Težko je sprejeti,
da si odšla od nas.

Ostala boš v naših srcih.

FRANCA
LOPATIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, 
svete maše in darove za obnovo cerkve v Bušeči vasi.

Zahvaljujemo se g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem, izvajalcu žalostinke, govorniku za besede slovesa, 
gasilcem, praporščakom in vsem ostalim za pomoč v teh težkih 
trenutkih. Iskrena hvala tudi osebju bolnišnice Brežice in ZD Brežice.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

z Dolenje Pirošice

 

ALEKSANDRA CEHTE

SPOMIN

Hvala vsem, ki vam misel nanjo obudi lepe spomine.

Žalujoči: njeni najdražji

z Dobrove 42 pri Senovem.

Kogar imaš rad,
ta ti v srcu nikoli ne umre,

samo daleč, daleč je.

19. marca bodo minila tri žalostna leta,
odkar nas je za vedno zapustila

naša draga žena in mama

ANTON FERLAN

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga še vedno radi spominjate
in mu prižgete svečko v spomin.

Žalujoči: vnukinja Tina z družino

21. marca bo minilo žalostno leto dni, odkar 
nas je zapustil naš dragi dedek in pradedek

z Velikega Kamna 58 pri Koprivnici.

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene biljke zase ni poželo,
odšel si sam na pot neznano,

kjer ni skrbi in bolečin,
za tabo ostal je le boleč spomin.

PRIMOŽ PUNTAR

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga imamo radi in ga zelo pogrešamo

Na današnji dan je minilo sedem let, odkar 
se je za vedno od nas poslovil naš ljubljeni

Naše življenje brez njega je pusto in žalostno.
Hvala vsem, ki ste mu vsak po svoje pomagali v najtežjem času 
njegovega življenja in obiskujete njegov mnogo prerani grob.

iz Krškega.

Spomini
so edino bogastvo,

ki nam jih ne more vzeti nihče,
tudi čas ne.

ANTONA BRUDERMANA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi in ga bomo pogrešali

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
pradedka, brata, strica, svaka, bratranca in 

dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
dobrim sosedom, ki ste bili z nami v dneh globoke žalosti, z nami so-
čustvovali in nas tolažili. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, prispev-
ke za svete maše, denarno pomoč, pisno in ustno izrečena sožalja. 
Hvala g. župniku, pevcem in trobentaču. Posebna zahvalo izreka-
mo članom PGD Brežice, govorniku g. Mihaelu Boraniču, predsedni-
ku Gasilske zveze Brežice, katere ustanovni član je bil tudi pokoj-
ni, kakor tudi članom Združenja borcev NOB Brežice in govorniku 
g. Stanetu Preskarju za celovit opis njegove življenjske poti. Hvala 
tudi praporščakom vseh društev in organizacij, katerih član je bil, za 
spremstvo.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga imeli radi, 
bili del njegovega življenja in se od njega poslovili na zadnji poti.

soboslikarskega mojstra v pokoju iz Brežic,

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

ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

MIRANA KOSA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, brata, zeta,
svaka, tasta in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, celotnemu kolektivu Integrala Brebus Brežice, članom 
PGD Bizeljsko, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Žičkar, MoPZ Bizeljsko, gospodoma Baškoviču in Premelču 
za izrečene besede slovesa, osebju ORL oddelka SB Novo mesto, 
gospodu Ninu Barliću ter prijateljicama Cvetki in Zali.
Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas v zahvali 
nismo posebej imenovali.

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen 
ostajata za vedno z nami.

z Bizeljskega

Tiho odpade list,
ostane radostno upanje v novo vzklitje,

ko se ustavi srce, obmolkne vse,
ostane le tišina in globoka bolečina.

IVANA BEVCA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen obred in gospodu Milanu Gorišku 
za poslovilni govor.
Hvala pevkam skupine M. J. A. V. ter Komunali Radeče za pogrebne 
storitve in cvetličarni Ideja Simone Glavač za cvetlične aranžmaje.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi

iz Radeč

Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,

a v naših srcih za vedno boš ostal.

STANISLAV ZAJC

SPOMIN

Žena Merica in hči Suzana z družino

22. marca bo minilo eno leto, odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, mu prižgete svečko
in postojite ob njegovem grobu.

Je čas, ki da, je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.

In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

In spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

CIRILE ZORKO

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje
in tolažilne besede, podarili cvetje in sveče, 

ter vsem, ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Z žalostjo smo se za vedno poslovili
od naše drage mame, stare mame, 

prababice in tašče

rojene Pleterski, iz Krškega.

ZDRAVKA MRGOLETA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem, ki ste bili z nami in našega Zdravka pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
izrečena sožalja.
Posebna zahvala kolektivu Stilles Sevnica, župniku Antonu Bobiču 
za lepo opravljen obred in pogrebni službi Blatnik.
Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala.

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

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

z Gornjih Orl 14
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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.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

mali oglasi

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Opel Astro karavan, 
bencin, 1.6, letnik 2005, pre-
voženih 163.000 km, odlično 
ohranjen. Dodatno letne gume, 
vlečna kljuka. Registriran do 
marca 2017, servisna knjiga. 
Cena 3.450 €. Tel.: 031 649 387

Prodam kombi Mercedes Benz 
110 CDI Vito, podaljšan, 5 se-
dežev, klima, zatemnjena ste-
kla, vlečna naprava, tehnični do 
30. 9. 2016. Tel.: 031 345 250

Kupim mopede Tomos, starej-
še, na 4 ali 5 prestav, lahko ne-
vozne ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO
Prodam ječmen in koruzo pol-
trdinko, naravno sušeno. 
Tel.: 041 913 887 

Prodam vilice za prenos bal 
(enojne in dvojne) ter hlevski 
gnoj (konjski). Možna dostava. 
Tel.: 041 813 159

Prodam motokultivator Goldo-
ni, 8 KS, s frezo, in motorno žago 
Stihl 051. Tel.: 030 694 956

Prodam dvižni drog s klešča-
mi, križ 200/100, travniško 
brano, motor Yawa, sejalnico 
za žita, krmilnike za drobnico, 
podaljšek za kamion. 
Tel.: 041 439 288

Prodam traktorsko škropilni-
co za vinograd, 200 l, rabljeno 
1 sezono. Tel.: 041 944 002, 
041 350 838

Prodam ječmen, koruzo, lah-
ko tudi zdrob, slamo v kockah, 
vino žametne črnine in mod-
re frankinje. Tel.: 031 767 394

Prodamo ječmen in ajdo v re-
fuzi. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam koruzo, ječmen (mo-
žna dostava) in predsetvenik, 
širine 2,5 m. Tel.: 051 499 355

Prodam 80 bal detelje v koc-
kah. Tel.: 041 725 752

Prodam 100 kock lanske-
ga sena, prve in druge košnje. 
Seno je odlične kvalitete in roč-
no spravljeno. Okolica Radeč. 
Tel.: 031 319 546

Prodam suho seno v okrog-
lih balah (16 €/kom) in trosi-
lec umetnega gnojila Ino (300 
kg), rabljen. Tel.: 051 301 876

Prodam suhe okrogle bale 
sena in otave ter kole za vinog-
rad. Tel.: 031 397 434

Prodam seno v kockah, 
hlevski gnoj, drva (bukev, 
kostanj, brest) in ročni mlin 
za sadje. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam 14 bal slame (okrogle 
bale) in 500 kg tritikale. 
Tel.: 051 268 211

Oddam košnjo, okolica Velike-
ga Trna, možna strojna obdela-
va, cca. 8 nakladalk. 
Tel.: 031 653 122

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam mešana drva, rezana, 
cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

Prodam bukova, kostanjeva, 
hrastova, brezova ali gabrova 
drva. Iz Krške vasi pripeljemo 
drva do 10 km daleč. 
Tel.: 07 49 61 057

Prodam bukova drva. Dosta-
va na dom. Tel.: 041 222 351

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam rdeče vino sremičan, 
modro frankinjo in laški riz-
ling. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam kakovostno vino 
modre frankinje 
Tel.: 040 796 835

Prodam vino sauvignon, 500 
l, cena 1 €/l. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 231 401

Prodam kostanjevo kolje (1,6–
2,5 m) za vinograd, paradižnik 
in fižol. Tel.: 041 832 189

Prodam jedilni krompir dezi-
re in jeli, ugodno. 
Tel.: 041 241 537 

Prodam orehova jedrca, večjo 
količino. Cena 8 €/kg, okolica 
Brestanice. Tel.: 040 681 329

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Prodam vinograd, gozd, trav-
nik, sadovnjak (hiša, 8x5m, 
dve etaži, in dva lesena hrama), 
6.242 m2, Loke pri Leskovcu, 
parcelne št. 2235, 2236, 2237, 
2238, k.o. Ravne. Cena 18.000 
€. Tel.: 041 683 891

Krško – prodam stanovanje, 
68 m2, 1. nadstropje, popolno-
ma obnovljeno, EI: izdelana. 
Tel.: 031 760 159

Prodam stavbo v Sevnici, Pot 
na Zajčjo goro, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 823 405

Prodam vikend s hobi vinog-
radom in gozdom na lepi sonč-
ni lokaciji. Tel.: 031 501 080

Nujno oddamo vinograd na 
terasah v brezplačni najem. 
Nahaja se v vinski gorici Boj-
nik. Tel.: 031 769 043

V najem oddam poslovni 
prostor (75 m2) na Cesti prvih 
borcev 11 v Brežicah. Tel.: 041 
928 777

4-članska družina (Slovenci) 
najame hišo z vrtom (Krško) 
za daljši čas. Do 300 € + stro-
ški. Tel.: 051 220 741

NEPREMIČNINE
Prodam vinograd (voda, ele-
ktrika, leseni hram), 2.431 m2, 
Loke pri Leskovcu, parcelna št. 
2192/1, k.o. Ravne. Cena 4.900 
€. Tel.: 041 683 891

Prodam vinograd, gozd, trav-
nik (voda, elektrika, leseni 
hram), Loke pri Leskovcu, par-
celne št. 2191, 2204, 2205, k.o. 
Ravne. Cena 13.000 €. 
Tel.: 041 683 891

Prodam kmetijsko zemljišče 
(2,2 ha), asfaltiran pristop, 
vodni izvir z betoniranim za-
jetjem, Ravne pri Zdolah, ob-
čina Krško. Cena 20.000 
€. Tel.: 041 722 756 

AKCIJA

230€ + DDV

NAJMANJŠA DAVČNA
BLAGAJNA NA TRGU!

- enostavna uporaba
- vse v eni napravi
- brez najemnin
- za vse dejavnosti !

OBIŠČITE NAS NA LOKACIJI V
BREŽICAH, KJER VAM NUDIMO:

- največjo izbiro davčnih blagajn v Posavju
- nakup blagajne “na ključ”
- nakup dodatne opreme
- strokovno svetovanje
- najem blagajn- najem blagajn

ČERNELČEVA CESTA 3
8250 BREŽICE

040 29 28 20
07 49 93 155

IT-Trade, spletne storitve in trgovina d.o.o.

info@it-trade.si
www.it-trade.si

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si
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Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m, in kostanje-
ve kole za fižol. 
Tel.: 041 589 757

Prodam kostanjevo kalano 
kolje za vinograd ali sadov-
njak. Okolica Brežic. Cena 1,20 
€. Tel.: 031 439 645

Prodam frankinjo, cviček, dva 
prašiča (170-190 kg), dve teli-
ci simentalki, stari 4 in 14 me-
secev. Tel.: 031 409 912

Prodam kalano kostanjevo 
kolje za vinograd, dolžine 2 m 
(okolica Brežic). 
Tel.. 031 757 220

Prodam mlin za grozdje, el. 
prešo (350 l), cisterne za vino 
(380 l + 320 l), PVC kadi, lušči-
lec koruze in trak. škropilnico. 
Tel.: 040 957 067

Prodam 70 kosov betonskih 
stebrov, dimenzije 75 x 75 x 
2500 mm, za vinograd ali og-
rajo. Tel.: 051 232 772

Prodam suha orehova jedrca 
(7 €), liker gozdnih jagod, vi-
ljamovko in mašino, Acme mo-
tor, nerabljeno. 
Tel.: 07 81 84 403

ŽIVALI
Kravo prvesnico s teličko doji-
ljo, pašno prodam. 
Tel.: 041 773 508 

Prodam odojke in svinjo, 230 
kg, za zakol. Tel.: 031 590 523

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

Prodam 2 prašiča, težka 90-
100 kg, in ječmen. 
Tel.: 070 874 133

Prodam prašiče, težke okoli 
70 kg, ČB bikca (križanega) in 
gozd. Tel.: 031 431 681

Prodam prašiče, težke od 70 
do 100 kg, možen zakol. 
Tel.: 041 242 263

Prodam pasje mladiče, me-
šančke med bernskim plan-
šarjem in nemškim ovčarjem. 
Kupim mladega ovna, roma-
novske pasme. 
Tel.: 041 941 693 

Prodam teličko simentalko, 
straro 3 mesece, mesne pa-
sme. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652 

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece. Tel.: 07 49 56 236, 
041 380 075

Kupim debele krave in teli-
ce za zakol ter suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj! Drofenik Ta-
dej s.p., Nezbiše 13, Pristava 
pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam prašiče, od 130 do 
150 kg za 1,60 €/ kg, in pekin-
ške racmane. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135 

Prodam sivega bikca, stare-
ga tri mesece, težkega 150 kg. 
Tel.: 031 261 404

Prodam prašiče, težke od 30 
do 160 kg, možen zakol in pre-
voz. Tel.: 051 872 179 

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

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• 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!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev 25. marca. Mlade 
rjave in grahaste jarkice pa 
dobite vsak dan ob 17. uri. 
Piščancev bo dovolj za vse!

Spoštovane 
stranke! 

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
24. in 25. marca, 

rjave in grahaste jarkice 
pa vsak delavnik med 

16. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 

za nadaljnjo rejo 
ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Prodam prašiče, težke od 70 
do 160 kg, ter mladice za na-
daljnjo rejo (okolica Dobove). 
Tel.: 031 255 910

Prodam prašiče za zakol (do-
mača hrana). Tel.: 031 452 476

Prodam prašiča, težkega od 
200 do 250 kg. 
Tel.: 041 445 867

Prodam brejo svinjo in šest 
kokotov za zakol. Tel.: 051 421 
029, 07 49 56 009

Podarim oz. za simbolično 
ceno oddam kozla, starega 5 
let. Tel.: 031 271 350

Prodam domače črne purane. 
Tel.: 031 693 355

Podarim čistokrvno psičko - 
bernski planšarski pes. Rada 
ima živali in otroke. 
Tel.: 041 590 363

RAZNO
Prodam lepo ohranjeno otro-
ško posteljico (65 x 135 cm) v 
barvi bukve, premično dno in 
stranica. Cena 60 €. 
Tel.: 031 500 986

Prodam mesarski ploh (200 
x 60 cm) ter razne lesene iz-
delke, stolčke, primerne tudi 
za darilo. Tel.: 031 761 559 
(Slavko) 

Prodam blazino za magnetno 
terapijo z dodatno avtomatiko. 
Tel.: 031 580 136 

Prodam novo diatonično har-
moniko, Be-Es-As, nerabljeno. 
Tel.: 070 401 053 

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica 

Podjetje, specializirano za na-
ravno kozmetiko z 9-letno 
tradicijo, zaradi uspešne ras-
ti podjetja redno zaposli dva 
komercialista za delo v tele-
fonskem studiu v Krškem. Tel.: 
031 722 604, Sanabela d.o.o., 
Cesta Dolomitskega odreda 
10c, Ljubljana 

Prodam diatonično harmoni-
ko znamke HERMAN, C, F, B, 
staro pet let, modra, skoraj ne-

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

Geodet Kralj Janez Kralj s.p. Bizeljska cesta 8, 8250 Brežice

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
prodaja belih kilogramskih 

piščancev, rjavih in grahastih 
jarkic 28. marca pri Mirt Alojzu, 

na Gmajni 28 Raka 
(od 10. do 11. ure) ter 30. marca 
na Senovem (od 9. do 16. ure). 
Zbiramo naročila za bele težke 

kokoši (sredi aprila) ter 
enodnevne bele piščance 
(vsak četrtek) na 
tel. št. 07 49 73 190 
in 031 676 724.

prodaja belih kilogramskih 
piščancev,rjavih ter 

grahastih jarkic

- Izdelava pohištva
po meri

- Projektiranje
- 3D izris

Mizarstvo ProfilMizarstvo Profil

Špan Aleksander s. p., 
Florjanska ulica 40 b, 8290 Sevnica 

Tel.:   07/ 81 44 145, Mob.: 041 521 378
e-pošta: span.aleksander@amis.net 

Raft na Neretvi, Mostar Pivska tura po Češki 
in ogled Prage

Trajanje: 15. 4. - 17. 4. 2016

  (40 oseb)Cena: 175 €
           (30 oseb)195 €

Trajanje: 22. 4. - 24. 4. 2016

  (30 oseb)Cena: 160 €
           (20 oseb)180 €

rabljena, praktično nova. Ugo-
dno! Tel.: 041 288 399

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Za resno zvezo želim spozna-
ti upokojenca nekadilca, od 64 
do 70 let, s pozitivno energijo. 
Tel.: 070 244 970

54-letni ing. lesarstva išče iz-
kušeno simpatično življenjsko 
sopotnico – administratorko 
za poslovne zadeve in nadalj-
nje skupno življenje. 
Tel.: 040 741 687

Vdovec srednjih let išče kmeč-
ko žensko za pomoč v gospo-
dinjstvu (do 65 let). Tel.: 051 
421 029, 07 49 56 009

Trenirajte oči z raster očali nekaj minut na dan. 
Preizkusite jih v trgovinah 
Sanolabor Brežice, Sevnica 
in Lekarni Cizej v Laškem.

JE VAŠ VID  SLAB? 

Več na www.numeno.si ali na 031 600 560

Ekološka ustna prha je za popolno higieno zob 
in tkiv nujna. Brez elektrike ali baterij. Pritrdite na 
vsako pipo in moč vode naredi vse. 

BI RADI UČINKOVITO OČISTILI ZOBE, 
MEDZOBNE PROSTORE, MOSTIČKE 
IN ORTODONTSKE APARATE?

Več na www.numeno.si ali na 031 600 560

V trgovinah Sanolabor Brežice, Sevnica za samo 32,90 €. 

KRŠKO - Med 7. in 11. marcem je po-
tekal teden boja proti raku, ki so mu z 
ozaveščevalnim in preventivnim na-
menom dali poudarek tudi v krškem 
zdravstvenem domu, v katerem je di-
plomirana medicinska sestra na in-
formativni točki mimoidočim nudila 
informacije in gradivo, povezano z ra-
kavimi obolenji, zdravim življenjskim 

slogom in za zdravje tveganim vedenjem, predvsem pa je akcija 
temeljila na pomenu izvajanja preventivnih dejanj, samopregle-
dovanja in odzivanja na preventivne programe DORA, ZORA in 
SVIT, saj pravočasno odkrita sprememba pomeni lažje in hitrejše 
okrevanje obolelega, ali kot je dejala Vlasta Curhalek, dipl. med. 
ses.: »Bodimo pozorni, spremljajmo in opazujmo dogajanja na in 
v svojem telesu.« B. M., foto: ZD Krško

Teden boja proti raku
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Kdo je vedno elegantna in ra-
hlo zadržana Sevničanka, ki je 
osvojila srce ameriškega ne-
premičninskega finančnega 
mogotca, ki želi postati prvi 
mož Združenih držav Ameri-
ke? Njen oče Viktor Knavs je 
Radečan, mati Amalija Knavs, 
rojena Ulčnik, je odraščala na 
Raki pri Krškem. Štiričlan-
ska družina, Melanija ima še 
tri leta starejšo sestro Ines, 
je nekaj časa živela v enem iz-
med večstanovanjskih objek-
tov v središču Sevnice, kasne-
je pa so se preselili v družinsko 
hišo, od koder se širi pogled na 
reko Savo in znameniti železni-
ški most, ki povezuje Sevnico s 
Trebnjim. V osnovni šoli je bila 
tiho in marljivo dekle, vedno 
lepo urejeno. Po srednji šoli za 
oblikovanje in fotografijo v Lju-
bljani se je vpisala na študij ar-
hitekture, ki pa ga ni zaključila, 
saj se je popolnoma prepustila 
delovanju v svetu mode. 

Na modno pisto je stopila že 
v otroških letih - skupaj s se-
stro Ines in takratno najbolj-
šo prijateljico Neno je po-
gosto nastopala na otroških 
modnih revijah nekdanje sev-
niške tekstilne tovarne Jut-

ranjka. Pri rosnih sedemnaj-
stih letih je začela delati kot 
fotomodel, dve leti pozneje je 
podpisala pogodbo z modno 
agencijo v Milanu, od koder je 
leta 1996 odšla New York, kjer 
se je ustalila. Melanija je kra-
sila naslovnice vseh vidnejših 
revij na svetu. Njen znameni-
ti "mačji pogled", ki ga je po-

Bo Sevničanka prva dama ZDA?
SEVNICA, MANHATTAN – V zadnjem času so vse pogostejše novice o lepi Sevničanki Melaniji Knavs, da bi 
lahko postala prva dama ZDA, saj njen mož Donald Trump trenutno vodi med republikanskimi kandidati 
za ameriškega predsednika.

dedovala po svoji materi, ki bi 
prav tako lahko krasila katero 
izmed naslovnic slovenskih ali 
tujih modnih revij, je bilo mo-
goče videti na prvi strani revi-
je Vogue, Harper's Bazaar, Gla-
mour, Elle itd. 

180 centimetrov visoka lepoti-
ca, rojena 26. aprila 1970, se je 
po poroki s 24 let starejšim Do-
naldom Trumpom, ko je na 
poročnem slavju 22. januarja 
2005 v Palm Beachu na Floridi 
žarela v poročni obleki Chris-
tiana Diorja, počasi umaknila 
iz sveta mode. 20. marca 2006 
je postala mati sinu Barronu 

Williamu Trumpu ter se kma-
lu zatem podala v poslovne 
vode, v katerih ustvarja svojo 
linijo nakita in kozmetike. Da-
nes z možem in sinom živi v 
okoli 100 milijonov vrednem 
stanovanju na vrhu stolpnice 
Trump Tower na Manhattnu, v 
enem od petih mestnih okrožij 
New Yorka, ki ima skoraj toliko 
prebivalcev kot celotna Slove-
nija. V lasti ima zasebno letalo, 
nekaj počitniških vil in omaro, 
polno oblačil svetovno prizna-
nih modnih oblikovalcev.

Kljub temu da po poroki še ni 
obiskala svojega domačega 
kraja (so pa zato njeni starši 
večkrat za več tednov pri njej 
na obisku v ZDA, kjer naj bi 
živela tudi Melanijina sestra 
Ines), je leta 2005 sodelova-
la v dobrodelni akciji Zdrav-
stvenega doma Sevnica in pri-
spevala 25 tisoč ameriških 
dolarjev. »Želela je, da za ta 
denar kupimo nekaj za otro-
ke, tako smo takrat kupili set 
za oživljanje novorojenčkov in 
manjših otrok ter osebno vo-
zilo za našo patronažno služ-
bo in CTG aparat, ki ga imamo 
še vedno v našem dispanzer-
ju za žene,« je povedala Vla-

dimira Tomšič, direktorica 
ZD Sevnica.  

O srečanju z zakoncema Trump 
julija leta 2006 v Los Angelesu, 
kjer je nastopila na izboru Miss 
Universe, pa nam je še ena mič-
na Sevničanka Nataša Pinoza, 
fotomodel in manekenka, zau-
pala: »10 let je že, odkar sem 
postala Miss Universe Sloveni-
je in prav toliko je od srečanja 
z Melanijo in Donaldom. Izkuš-
nja je bila enkratna, se posebej, 
ko si nekje tako daleč in slišiš 
slovensko besedo. Z Melanijo 
sva se srečali nekega večera na 
Beverly Hillsu, kjer sva pokle-
petali, v slovenščini seveda, in 
ta trenutek ujeli tudi v fotogra-
fijo. Moja izkušnja z Melanijo in 
Donaldom je bila izjemno pozi-
tivna in korektna.«

Če bo Melania Trump posta-
la prva dama ZDA, se bo njeno 
življenje zagotovo močno spre-
menilo, a morda bo med šte-
vilnimi obveznostmi, ki jih bo 
imela, našla čas, da bo z dru-
žino obiskala tudi svoj doma-
či kraj, v katerem bi jo z vese-
ljem pozdravili tudi nekdanji 
prijatelji. 
 Smilja Radi

Manekenka in fotomodel Nataša Pinoza je na izboru Miss Universe 2006 v ZDA spoznala tu-
di Melanio Trump (foto: osebni arhiv Nataše Pinoza).

28. septembra 2005 sta se pred sevniškim zdravstvenim do-
mom zaključka celoletne dobrodelne akcije ZD Sevnica udele-
žila starša Melanie Trump - Amalija in Viktor Knavs (na sre-
dini, foto: Ljubo Motore).

Festival jazzovske pozavne, nov glasbeni izdelek sku-
pine Grizl, nora zabava s Psihomodo Pop. Tokrat pre-
berite:

V Krškem se je pretekli vikend končal 1. Festival jazz po-
zavne, ki ga je Kulturni dom Krško pripravil v sodelova-
nju z Big bandom Krško. V okviru festivala je potekal še 
dvodnevni seminar, namenjen džezovskim in klasičnim 
pozavnistom, na katerem so se med drugim predstavili 

slovenski predavatelji in mentorji ter vrhunski nizozemski 
pozavnist in dirigent Bart van Lier (na fotografiji). V okvi-
ru spremljevalnega festivala sta sobotno popoldne zazna-
movala koncerta manjših zasedb Denis Beganović Banda 
in Matija Mlakar Banda, medtem ko sta v večernem delu 
nastopila Big band Krško s pozavnistom Vidom Žgajner-
jem in Big band RTV Slovenija pod vodstvom omenjene-
ga van Lierja, ki je nastopil tudi kot solist.
 
Posavska skupina Grizl, pri kateri se čutijo vplivi vseh ob-
dobij rock glasbe in glasbe od 60. let do danes, predstavlja 
nov singel in videospot z naslovom Dotik je dovolj. Gre za 
drugi singel z njihovega prvenca 17 mečev, potem ko je 
prva pesem Lovec in plen doživela zelo pozitiven sprejem 
pri občinstvu. Omenjena skladba govori o življenjskih ru-
tinah, v katere nas spravlja današnji tempo življenja, ko 
ljudje ne razmišljajo več o bistvenih, ampak le površin-
skih stvareh ter postajajo odtujeni, iskren dotik pa lahko 
to spremeni. Kakor koli že, v letošnjem letu bodo fantje iz 
skupine Grizl predvsem predstavljali svoj novi album, zelo 
pa jih veseli, ko se njihova glasba in besedila dotaknejo 
poslušalcev, posebej če od njih dobijo po koncertih spod-
buden komentar ali kompliment.

Po besedah obiskovalcev koncerta Psihomodo Pop (na fo-
tografiji) bo šla minula sobota brez dvoma v zgodovino Mla-
dinskega centra Brežice kot eden izmed najbolj zabavnih 
večerov doslej. »Davorju Gobcu tudi tokrat sicer ni šlo vse 

po maslu, zaradi vi-
roze je namreč pre-
skočil tonsko vajo 
in v Brežice prispel 
neposredno pred 
nastopom. A bole-
zen je bila s priho-
dom na oder pred 
nabito polno dvo-

rano kaj hitro pozabljena. Brežice in okoliški obiskovalci 
so z navdušenjem sprejeli enega najbolj prodornih in uni-
katnih glasbenih idolov regije ter z njim odplesali in odpe-
li vse hite, ki jih je zasedba Psihomodo Pop ustvarila v kar 
33-letni karieri. Frida, Mila, Ramona in vsa ostala dekleta so 
bila seveda tudi tokrat najbolj pričakovane gostje,« so spo-
ročili organizatorji. No, zabave pa še nikakor ni konec, saj 
se koncertna pomlad v MC Brežice nadaljuje s polno paro. 
Med drugim bo 15. aprila po sedmih letih na brežiškem 
odru nastopila zasedba Big Foot Mama, ob njih pa legen-
darne Zverine na čelu z Jozefom Irtom. Neponovljiv ve-
čer, za katerega si je nedvomno potrebno rezervirati datum!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

PIŠECE - Društvo Pleteršniko-
va domačija - sekcija Pleteršni-
kovi pevci je 5. marca ob dne-
vu žena pripravilo koncert. V 
pestrem programu so nasto-
pili: člani dramske skupine 
Smeh ni greh, mladinski zbor 
OŠ Pišece pod vodstvom Ro-
mane Žnideršič, Pleteršni-
kovi pevci (na fotografiji), ki 
jih vodi Lojze Ogorevc, čla-
ni kvarteta Dobrinček iz Že-
tal, ki ga vodi Rudi Vodušek, 
Mladi pišečki muzikanti, ki jih 
je pripravil Lojze Ogorevc, pa 
družina Ogorevc (Lojze s tre-
mi sestrami in bratom), Pišeč-

Večer pesmi in smeha ob dnevu žena

ka Mica, Veseli prijatelji iz Maj-
šperka, katerih vodja je Jožef 
Novak, ter še enkrat Pleteršni-
kovi pevci. Marsikatero oko se 

je orosilo, ko se je Rajko Šuler 
vprašal, ali bo njegov vnuk še 
pel slovenske pesmi. Na koncu 
se je na baritonu premierno 

predstavila Mira Šuler, pev-
sko pa je 'čas prehladov' pona-
zoril Jože Zupančič. S pesmijo 
Prišla bo pomlad so se obisko-
valci pridružili nastopajočim 
in jim stoje dali vedeti, da je bil 
to lep večer. Program je odlič-
no povezoval velik prijatelj Ple-
teršnikovih pevcev Peter Kirič 
iz Ormoža. Polna dvorana je ta 
večer pričala, da imajo ljudje 
radi preproste besede, doma-
če pesmi. Vsi skupaj smo si na 
koncu zaželeli zdravja v želji, 
da se srečamo na praznovanju 
ob dnevu žena naslednje leto.
 Ivana Zupančič/P. P.

2
www.ostarija-margareta.si

Obvezna 
rezervacija na:

031 33 50 50 
07 490 50 50

TRADICIONALNA 
ŠKAMPIADA

s Klapo Leut iz Zadra


