
Sistem, ki vsak dan 
tiho deluje

Marec se začne s svetovnim dnevom Civilne zašči-
te, ob katerem so tudi v Posavju pripravili osrednjo 
regijsko slovesnost s podelitvijo najbolj zaslužnim 
v sistemu zaščite in reševanja. Kot so poudarili, se 
o njem na žalost glasneje sliši le, ko nas doletijo 
nesreče, sicer pa neslišno deluje vsak dan.

 Stran 3

Pokukali smo 
v »drobovje« Posavja
Kaj se zgodi z odpadno vodo, ki izgine iz naših stranišč in 
odtokov? Kako delujejo čistilne naprave? Kaj sploh smemo 
spuščati v kanalizacijo? Zagotovo ste se o tem že kdaj vpra-
šali. Na tokratnih tematskih straneh Posavski vodni krog do-
bite veliko odgovorov na ta in podobna vprašanja.

 Strani 11–18

 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Že pol stoletja v 
sožitju z drugačnimi

Društvo Sožitje Krško že 50 let skrbi za napredek 
in pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju ter 
podporo njihovim svojcem ali skrbnikom. Jubilej so 
obeležili s slovesnostjo v Kulturnem domu Krško.

Stran 7
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Igor Zorčič, 
poslanec v Državnem zboru:

S ponosom grem 
spet na volitve
 str. 4

Ana Češnjevar, zborovodkinja

Posebej ljuba ji je 
ljudska pesem

 str. 32

Tomaž Lisec, 
poslanec v Državnem zboru:

Če si zmeren 
politik, lažje delaš
 str. 5

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 29. marca.

PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE  str. 9

REJCI KRŠKOPOLJSKIH PRAŠIČEV   str. 10

57. SEVNIŠKA SALAMIJADA   str. 8

Z BREŽIŠKEGA OBČINSKEGA SVETA str. 2

40 pohodniških torkov

Krškopoljca tudi v skulpturo

Es zmagal na moški salamijadi

Posodabljali bodo vodovode

ŽENSKI MESEC - V marcu, mesecu predvsem ženskih praznikov, namenjamo več pozornosti vlogi žensk 
in različnim vidikom njihovega uveljavljanja v družbi. Med najbolj tradicionalnimi prireditvami, na katerih 
z različnih zornih kotov osvetljujejo »ženske« teme, so t. i. Ženske zgodbe v Kostanjevici na Krki, ki jih 
že nekaj let pripravlja tamkajšnja enota knjižnice v sodelovanju z društvom podeželskih žena. Letos so 
svoje zgodbe predstavile pevke društvenega pevskega zbora, tako njim kot ostalim obiskovalkam pa 
je ob koncu prireditve eden od »mučenikov« razdelil raznobarvne vrtnice, ki veljajo za simbol lepote in 
ljubezni. Naj bo fotografija tudi čestitka vsem našim bralkam!  Foto: Peter Pavlovič

MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 227
www.megadom.si
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Eden od DIIP so hidravlične iz-
boljšave vodovodnega sistema 
v občinah Brežice in Bistrica ob 
Sotli, pri čemer je vodja oddel-
ka za komunalno infrastruktu-
ro in GJS Alenka Laznik ome-
nila, da imajo namen v brežiški 
občini obnoviti 17,5 kilometra 
vodovodov, zgraditi dva več-
ja vodohrana (Artiče, Pišece), 
obnoviti stare jaške v samem 
mestu Brežice. Projekt, v kate-
rem sodeluje tudi bistriška ob-
čina, je v brežiški ocenjen na 
3,5 milijona evrov, od tega 2,7 
milijona kohezijskih sredstev. 
Končan mora biti do leta 2022, 
letos se začne priprava projek-
tne dokumentacije. »Ne glede 
na to, ali bomo uspešni pri pri-
dobivanju sredstev ali ne, se bo 
treba v vsakem primeru sreča-
ti z izzivi posodobitve vodovo-
dnega omrežja, četudi v dalj-
šem časovnem obdobju,« je 
dejala Laznikova. Ferdo Pinte-
rič (Lista Sonce) je v razpravi 
kritiziral, češ da že tri leta opo-
zarja na slabo stanje vodovoda 
v KS Sromlje, a ga niso zajeli v 
DIIP, in želel izvedeti razlo-
ge. Ostali DIIP so še kolesar-
ske povezave Brežice–Krška 
vas, Brežice–Čatež ob Savi in 
Brežice–Dobova (gre za dnev-
ne migracije občanov, s čimer 
se spodbuja trajnostno mobil-
nost) ter javni sistem izposoje 
koles in postavitev kolesarnic 
na devetih lokacijah po mestu 

Posodabljali bodo vodovode
BREŽICE - Brežiški občinski svet je na zadnji februarski seji potrdil tudi pet Dokumentov identifikacije in-
vesticijskega projekta (DIIP) ter se seznanil z oceno izvajanja programa varnosti v občini za leto 2017 in 
poročilom o delu Nadzornega odbora občine za lansko leto.

(npr. tržnica, občina, gimnazi-
ja, Dom kulture, športna dvora-
na …). Govorili so tudi o začet-
ku obnove starega mostu čez 
Savo, ki je predviden v apri-
lu letos, konec pa septembra 
2019. Vrednost investicije je 
ocenjena na 1.130.000 evrov, 
po dokončanju obnove pa še ne 
bo odprt za promet, saj bodo 
morali najprej obnoviti še del 
mostu čez Krko, kar se predvi-
deva v letih 2019 in 2020.

DOSTAVA ŠE VEDNO OVIRA 
PROMET

Vodja Medobčinskega inšpek-
torata - Skupnega prekrškov-
nega organa občinskih uprav 
petih posavskih občin Mar-
tin Cerjak je predstavil lan-
sko izvajanje programa var-
nosti v brežiški občini. Število 
kršitev v zadnjem letu se je 
glede na preteklo pričakova-
no zmanjšalo (z 889 na 564), 
kar je posledica stalnih nadzo-
rov obeh redarjev, ki opravlja-
ta svoje naloge na področju 
varnosti. Slednja sta tako kot 
vedno največ kršitev zaznala v 
centru Brežic, med drugim so 
posamezniki svoja vozila par-
kirali na prostorih za invalide, 
pri čemer so se kršitve obrav-
navale individualno glede na 
okoliščine. Parkirni sistem na 
CPB je ustrezen in prijazen 
do uporabnikov (brezplačna 

prva ura parkiranja), še vedno 
pa predstavlja težavo dostava 
blaga lokalom v mestnem je-
dru, ker mesta za dostavo niso 
posebej označena in se le-ta iz-
vaja z oviranjem ostalih udele-
žencev. Izvedli so več skupnih 
akcij s Policijsko postajo Bre-
žice, redarja pa sta opravljala 
tudi poostren nadzor v okoli-
ci šol ob začetku šolskega leta 
(pri OŠ Brežice, Globoko, Ka-
pele, Dobova, Cerklje ob Krki).

SMISELNOST MANJŠIH KS

Predsednica Nadzornega od-
bora Franja Žokalj je izposta-
vila, da so lani pregledali delo 
štirih krajevnih skupnosti in 
javnih zavodov, javnega pod-
jetja, dveh vzgojno-varstvenih 
ustanov in občinski proračun 
(prihodki od turistične takse 
in izvajanje priporočil notra-
nje revizije). Poudarila je, da se 
poraja vprašanje smiselnosti 
manjših KS, konkretno Mrzla-
ve vasi, »kjer niti predsednik 
niti krajani KS ne jemljejo kot 
nekaj resnega, ampak bolj kot 
podaljšanje občine«. Pohvali-
la je delo KS Zakot–Bukošek–
Trnje, ker se po njenem vidi, da 
se krajani vključujejo v aktiv-
nosti KS. Dali so nekaj pripo-
ročil Zavodu za šport Brežice, a 
zadovoljni opažajo, da je novo 
vodstvo v hitrem času pristo-
pilo k sanaciji stanja prejšnje-

ga vodstva. Pri ZPTM Brežice 
moti resnost vodenja računov, 
a gre na bolje. Kar malo nav-
dušeni so nad poslovanjem OŠ 
Cerklje ob Krki še v času, ko je 
bil pouk na nadomestni lokaci-
ji v vojašnici. Do njih sta priš-
li tudi dve prijavi, ena iz KS Bi-
zeljsko, kjer je svetnika zmotil 
sklic izredne seje, druga (pos-
lana tudi na MIZŠ) pa iz vrtca 
Mavrica Brežice, češ da naj bi 
ravnateljica in njena pomočni-
ca hodili na izobraževanja na 
Nizozemsko in v Portorož. Žo-
kaljeva je dejala, da to niso na-
vadna izobraževanja, ampak 
takšna z veliko trdega dela in 
aktivnosti ter seznanitvijo z 
novostmi pri tujih strokovnja-
kih. »Za nas, nadzornike, je bila 
ta prijava prej pohvala za delo 
kot pa kaj slabega,« je dodala.

 Rok Retelj

Delitev celic je v človeškem 
organizmu normalen proces, 
če pa se le-ta ne ustavi, zara-
di nenadzorovane delitve na-
stanejo rakave celice, ki se lah-
ko razširijo v okolno tkivo ali 
pa preko krvnih in limfnih žil 
tudi v oddaljene organe. Poz-
namo preko 200 različnih vrst 
raka, okvirno pa jih lahko raz-
vrstimo v nekaj skupin, kot so 
karcinom, sarkom, levkemi-
ja in limfomi ter multipli mi-
elomi. Po statistiki sodi Slo-
venija med dežele s srednje 
visoko obolevnostjo in umrlji-
vostjo za rakom. Register raka 
iz leta 2010 beleži 13.021 za 
rakom zbolelih oseb, 6.974 
moških in 6.074 žensk. Umr-
lo je 5.900 bolnikov z rakom, 
3.264 moških in 2.636 žensk. 

Da priporočila ne bi obvisela
SLOVENIJA, POSAVJE - Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, prvi teden v 
marcu pa Zveza slovenskih društev za boj proti raku v Sloveniji tradicionalno pripravlja »Teden boja proti 
raku«, ki je letos potekal pod geslom »Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«.

Po podatkih živi pri nas 88.504 
bolnikov z diagnozo rak, med 
njimi 38.243 moških in 50.261 
žensk. Najpogostejši raki pri 
moških so pljučni, rak debele-
ga črevesa in danke ter kožni 
rak, pri ženskah pa je najpogo-
stejši rak dojk, sledita mu ko-
žni rak ter rak debelega čreve-
sa in danke. 

Zdravljenje večine vrst raka je 
uspešnejše, če je bolezen od-
krita dovolj zgodaj. Zato so še 
toliko bolj pomembni prese-
jalni programi, s katerimi lah-
ko v začetni fazi odkrijejo raka 
ali predrakave spremembe, še 
preden se pojavijo simptomi 
ali znaki bolezni. V Sloveniji 
se izvajajo trije presejalni pro-
grami za zgodnje odkrivanje 

raka: Zora za zgodnje odkri-
vanje predrakavih sprememb 
materničnega vratu, Dora za 
zgodnje odkrivanje raka dojk 
ter Svit za odkrivanje predra-
kavih in rakavih sprememb na 
debelem črevesu in danki. Pri 
tem raku gre za tretjega najpo-
gostejšega raka pri ženskah in 
četrtega najpogostejšega pri 
moških. Vsako leto za to obliko 
raka zboli okoli 1.400 prebival-
cev, več kot polovica jih umre, 
čeprav je rak na debelem čre-
vesu in danki ena izmed redkih 
rakavih bolezni, ki jo je mogo-
če preprečiti s tem presejalnim 
programom. Kljub temu je od-
zivnost v slovenskem merilu 
še vedno zaskrbljujoča, saj se 
vabilu programa Svit ne odzo-
ve vsaka tretja oseba. Tako je 
odzivnost nekaj več kot 60 od-
stotkov ciljne populacije od 50. 
do 74. leta. 

Teden boja proti raku so letos 
izvedli pod geslom »Priporo-
čila proti raku naj ne obvisijo 
v zraku«, saj je rak vedno več-
je družbeno breme. Z omenje-
nim geslom so organizatorji 
želeli izpostaviti pomembnost 
zdravega življenjskega sloga in 
preventive s področja prepre-

čevanja. Med priporočili so 
napotki o prenehanju kajenja, 
vzdrževanju normalne teles-
ne teže, ki je pogojena z zdra-
vim načinom prehranjevanja, 
omejenem uživanju alkohola, 
spodbujanju telesne aktivno-
sti, opozarjanju o previdnos-
ti pri izpostavljanju sončnim 
žarkom pa tudi o zaščiti pred 
rakotvornimi snovmi na delov-
nem mestu in varovanju pred 
ionizirajočimi sevanji. Spodbu-
jajo dojenje in cepljenje proti 
hepatitisu B in HPV, priporo-
čajo previdnost pri jemanju 
hormonskih sredstev za lajša-
nje težav v menopavzi in spod-
bujajo udeležbo v presejalnih 
programih. Priporočila Evrop-
skega kodeksa proti raku naj bi 
breme raka zmanjšalo med 30 
in 50 odstotki. 

Na območju Slovenije delujejo 
Skupine za samopomoč, med 
njimi je delujoča tudi v Kr-
škem, ki članom po srečanju 
z rakom pomagajo premosti-
ti težave in bremena, ki jih je 
pustila bolezen, zato vabijo, da 
se jim zainteresirani pridruži-
jo in s skupnimi močmi lažje 
prebrodijo tovrstne stiske. 
 Marija Hrvatin

KRŠKO - Pred bližnjim zborom članov društva so posavski 
seniorji uresničili še en del letošnjega delovnega programa. 
V Krškem so se namreč na celodnevnem srečanju zbrali čla-
ni upravnih odborov posavskih in zasavskih seniorjev, ob 
tem pa izmenjali medsebojne izkušnje, dogovorili možnosti 
sodelovanja ter si ogledali Kapucinsko knjižnico v Krškem.

Zbranim je najprej predstavil Posavje in naš ekonomski položaj 
direktor območne gospodarske zbornice Darko Gorišek. Kot je 
povedal, v gospodarskih družbah zadnji dve leti dosegajo vse lep-
še poslovne rezultate. Povečuje se izvoz, upada brezposelnost in 
krepi se zavezništvo z mladimi. Pomembni so izzivi, ki jih prina-
ša tretja razvojna os, cerkljansko letališče, veriga savskih elek-
trarn, gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov in NEK 2, prav 
energetika pa posebej povezuje posavsko in zasavsko območje.
O tem sta spregovorila tudi predsednika obeh seniorskih društev, 
ob tem pa predstavila tudi lanskoletne in letošnje delovne pro-
grame. Zasavci so denimo ob začetni pomoči posavskega društva 
vse uspešnejši, saj so v vsega dveh letih uspeli pritegniti 60 čla-
nov, ki z veseljem sodelujejo v vseh aktivnostih. Letos bodo pose-
bej proslavili Cankarjevo leto in konec I. svetovne vojne, nadalje-
vali s pogovori z znanimi osebnostmi ter že ustaljenimi druženji. 
Svoje letošnje načrte je predstavil tudi predsednik posavskih se-
niorjev, gostom pa so povedali še izkušnje o delovanju občinskih 
odborov. V razpravi je bilo slišati kar nekaj povsem določnih pri-
ložnosti za medsebojno sodelovanje, od načrtovanja skupnih iz-
letov in obiskov kulturnih dogodkov do športnih dvobojev. Zav-
zeli so se tudi za krepitev sodelovanja s preostalimi seniorskimi 
društvi po Sloveniji, s katerimi so podpisali Listino o prijatelj-
stvu in sodelovanju. V. P.

Seniorji se povezujejo z Zasavjem

SROMLJE - Združenje borcev za vrednote NOB Brežice je 2. mar-
ca pripravilo tradicionalno komemoracijo ob 73-letnici poboja 
žrtev na Lastinah in v Suhadolu, zaselkih, ki ležita v KS Sromlje in 
Pišece. Krajša spominska slovesnost je letos zaradi slabega vre-

mena potekala v Domu krajanov Sromlje. V odsotnosti predse-
dnika ZBV NOB Brežice Staneta Preskarja je slovesnost vodi-
la predsednica KO ZBV NOB Brežice Breda Videnič Kuplenik, 
ki je spomnila na tragične dogodke v noči z 2. na 3. marec 1945. 
Šlo je za morilski pohod nacistov, ki so ob pomoči domačih iz-
dajalcev na območju Suhadola in Lastin na grozljiv način pobili 
12 ljudi. Umrlo je pet članov družine Petan z Lastin, postrelili so 
tudi tri vojne ujetnike in v Suhadolu zažgali Zagmajstrovo hišo, 
kjer so pod streli padli skoraj vsi člani družine. Videnič Kupleni-
kova je sklenila, naj se takih grozot nikoli ne pozabi, niti tistih, 
ki so to načrtovali in izvedli. »Še posebej pa ne smemo pozabiti 
tistih, ki so za krvav denar izdajali svojo kri, svoj narod in ga po-
šiljali v smrt za koristi tujcev. Pa tudi tistih, ki še danes brez sra-
mu v parlamentu, medijih, s prižnic in drugod poskušajo oprati 
in upravičiti njihovo izdajalsko početje. Mlademu rodu moramo 
ohraniti ter prenesti resnico in svete vrednote ljubezni do domo-
vine in lastnega naroda. Vrednote, zaradi katerih so padle žrtve 
Lastin in Suhadola. Ne pozabimo jih!« je še povedala. V kultur-
nem programu so sodelovali Anton Mihelič s partizanskima pe-
smima pesnika Franca Živiča ter učenec Nik Vovčko s harmo-
niko in z recitalom učiteljica Mateja Jankovič Čurič, oba z OŠ 
Artiče. Na dogodku so sodelovali tudi praporščaki ZBV NOB Bre-
žice, delegaciji brežiškega združenja in svojcev pa sta po koncu 
komemoracije odšli do spomenika na Lastinah ter položili venec 
in svečo v spomin na preminule domoljube.  R. R.

»Ne pozabimo jih!«

Delegaciji združenja in svojcev pri spomeniku na Lastinah

Franja Žokalj

Potem ko se pogajanja med sindikalisti in vladnimi pogajal-
ci v ponedeljek zvečer niso končala s sporazumom, je eden od 
enajstih protestnih shodov v okviru včerajšnje stavke zapo-
slenih v javnih vrtcih, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih 
šolah ter dijaških domovih, potekal tudi na Trgu Matije Gub-
ca v Krškem. Pripravil ga je Območni odbor Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) Posavje, na njem pa 
se je po podatkih organizatorja zbralo 1150 posavskih učite-
ljic in učiteljev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter ostalih delavcev 
v javnih zavodih, ki so s transparenti in glasnimi žvižgi opo-
zorili na svoje zahteve. P. P., foto: R. R.
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Na naslovnicah le, ko je nesreča

Slovesnost, ki jo je vodila Klav-
dija Mirt, se je pričela z mi-
nuto molka v spomin na lani 
preminulega dolgoletnega po-
veljnika štaba Civilne zašči-
te za Posavje Jožefa Kosa. Kot 
gostitelj je zbrane - med njimi 
so bili namestnik generalne-
ga direktorja URSZR Branko 
Dervodel, poslanec v Držav-
nem zboru Igor Zorčič, po-
savski župani in direktorji 
občinskih uprav, poveljniki Ci-
vilne zaščite, predstavniki ga-
silskih zvez, Slovenske vojske 
in ostalih ustanov, vpetih v sis-
tem zaščite in reševanja - poz-
dravil krški župan mag. Miran 
Stanko. Kot je dejal, je Civilna 
zaščita steber, na katerega lah-
ko vedno računamo, in še po-
sebej izpostavil prostovoljce, 
ki jih je v občini Krško samo v 
okviru gasilske zveze več kot 
3000. 

Slavnostni govornik je bil že 
omenjeni Dervodel. Ob pra-
zniku je čestital in se zahva-
lil vsem, ki delujejo v sistemu 
zaščite in reševanja: pripadni-
kom Civilne zaščite, gasilcem, 
gorskim in podvodnim reše-
valcem, kinologom, pripadni-
kom Rdečega križa, Policije 
in Slovenske vojske ter dru-
gim. Kot je poudaril, je to sis-
tem, ki vsakodnevno tiho de-
luje in se o njem sliši le takrat, 
ko nas doletijo večje narav-
ne, tehnološke ali druge nes-
reče: »Takrat smo mogoče na 
prvi strani dan ali dva, potem 
pa spet vse potihne in moram 
reči, da je človeški spomin res 
kratek in se nedolgo spominja-
mo takšnih dogodkov.« Zato 
se mu zdi pomembno, da vsaj 
en dan v letu posvetimo temu 
sistemu, ob tem pa se zahva-
limo tistim, ki v njem najbolj 
izstopajo. »Naravne in druge 
nesreče ob vsesplošnem ra-
zvoju tehnologije in industri-
je postajajo stalnica današ-
njega življenja in iluzorno bi 
bilo pričakovati, da bo teh ne-
sreč manj - nesreč bo predvi-

KRŠKO - Občina Krško in brežiška izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) sta 7. marca v Kul-
turnem domu Krško pripravila osrednjo regijsko slovesnost v počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite. 
Ob tem so podelili enajst priznanj Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in ustanovam.

doma vse več in bodo bolj in-
tenzivne, predvsem pa bodo 
njihove posledice večje,« je 
še dodal in izpostavil nekate-
re odmevnejše nesreče v lan-
skem letu, predvsem tri več-
je industrijske požare. Sistem 
zaščite in reševanja je velik in 
robusten, v njem sodeluje oko-
li 80 tisoč prostovoljnih in po-
klicnih pripadnikov oz. oko-
li štirje odstotki državljanov. 
Kot je dejal, ga poskušajo nad-
grajevati, letos, ko med dru-
gim obeležujemo 20-letnico 
številke 112, se bodo posvetili 
predvsem nacionalnemu pro-
gramu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in neka-
terim konkretnim rešitvam, 
denimo e-callu oz. samodej-
nemu klicu iz avtomobila, di-
gitalnemu sistemu radijskih 
zvez pa tudi delovanju v med-
narodnem okolju, tako na Bal-
kanu kot v okviru EU. »Seveda 
vse te nadgradnje ne pomenijo 
praktično nič brez ljudi. Sistem 
rabi vaše prepričanje, vašo pri-
padnost, vaše izkušnje in zna-
nje in vaše delo,« je položil na 
dušo zbranim. 

Nato sta Dervodel in vod-
ja brežiške izpostave URSZR 
Zdenka Močnik podelila le-

tošnja priznanja najbolj zaslu-
žnim pripadnikom Civilne zaš-
čite ter drugim posameznikom 
in organizacijam. Bronaste 
znake CZ so prejeli podpovelj-
nik PGD Kostanjevica na Krki 
Boštjan Dvornik, član PGD 
Brežice in član ekipe prve po-
moči pri CZ Brežice Kristijan 
Simončič, poveljnik CZ obči-
ne Sevnica Mitja Udovč, dol-
goletni član Štaba CZ občine 
Brežice Jože Baškovič, pred-
stavnik Slovenske vojske v 
Štabu CZ občine Brežice Ma-
tjaž Mavsar in njegov name-
stnik Igor Prah (zadnjim trem 
bodo priznanja zaradi odsot-
nosti podelili naknadno). Sre-
brne znake CZ so si prislužili 
član Društva potapljačev Vidra 
Krško in član Štaba CZ občine 
Krško Darko Anžiček, 151. 
helikopterska eskadrilja Slo-
venske vojske, dolgoletni član 
regijske komisije za ocenjeva-
nje škode po naravnih in dru-
gih nesrečah Roman Matjašič, 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Pišece ob 110-letnici delova-
nja, 1. marca na državni slove-
snosti na Brdu pri Kranju pa 
je srebrni znak CZ prejela Ma-
rija Mira Šraj, dolgoletna ga-
silka in predsednica PGD Bo-
štanj. Plaketo CZ sta Dervodel 

in Močnikova podelila Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu 
Videm ob Savi, ki deluje že 130 
let in sodi med najstarejša ga-
silska društva na Slovenskem. 
V imenu nagrajencev se je zah-
valil Darko Anžiček.

Prireditev so s pevskimi, glas-
benimi in plesnimi nastopi 
polepšali učenci in učenke OŠ 
Jurija Dalmatina Krško in Glas-
bene šole Krško.

 Peter Pavlovič, 
 foto: Aljaž Vrhovšek

Letošnji prejemniki priznanj Civilne zaščite z Dervodelom in Močnikovo  

Marca je zato Slovenska ljud-
ska stranka (SLS) začela kam-
panjo Odpravimo 1000 neum-
nosti, s katero želimo opozoriti 
in kasneje tudi odpraviti prene-
katere neumnosti, ki otežujejo 
vsakdanje življenje, zavlačujejo 
postopke ali onemogočajo kre-
ativnost. 

V Sloveniji smo imeli ob osamo-
svojitvi 357 zakonov in 872 pod-
zakonskih aktov. Danes imamo 
v  veljavi  več kot 800 zakonov 
in skoraj 20.000 podzakonskih 
aktov. Nerealno je pričakova-
ti, da bodo državljani pozna-
li vso to množico predpisov in 

se po njih ravnali, hkrati pa pre-
tirana količina predpisov zavi-
ra ustvarjalno delo. Tako veliko 
število predpisov predstavlja na 
drugi strani velik zalogaj tudi za 
službe, ki nadzorujejo spoštova-
nje in izvajanje zakonov. Vse to 
je nevzdržno in duši normalen 
razvoj, prebivalcem pa otežuje 
vsakdanje življenje. V SLS se dr-
žimo pravila, da dober gospodar 
postavlja le toliko pravil, kolikor 
jih potrebuje za delovanje. Na 
tak način zagotavlja red in hkra-
ti konkurenčno produktivnost.

SLS dela in črpa od ljudi – za lju-
di, zato dajemo možnost vsem, 

da prispevate svoje predloge za 
odpravo premnogih neumnos-
ti, ki so si jih v preteklih letih 
izmislili birokrati. V ta namen 
smo v SLS postavili spletno 
stran http://www.sls.si/odpra-
vimo1000neumnosti, na ka-
teri lahko vsak odda svoj pri-
spevek, idejo, predlog, primer 
dobre prakse, kako izboljša-
ti toge birokratske določbe ter 
vnesti sistemske in razumne re-
šitve. Lahko jih pošljete tudi na 
sls@sls.si. 

Bodite aktivni in predlagajte 
spremembe – čas je za razum-
ne rešitve!

www.sls.si/odpravimo1000neumnosti

Skupaj odpravimo prenekatere birokratske neumnosti
Ste zopet naleteli na nesmiselne birokratske ovire, ki vam otežujejo odprtje s.p.-ja ali gradbene 
posege, dnevna opravila ali prijave na razpise v kmetijskih dejavnostih? Se sprašujete, zakaj je 
potrebno na CSD tako pogosto vlagati zahtevke za novo odločbo za uveljavljanje različnih pra-
vic? To je le par poudarkov, ki bi jih v Slovenski ljudski stranki želeli poenostaviti in s tem olajša-
ti življenje državljank in državljanov. 

SENUŠE - Prostovoljno ga-
silsko društvo Senuše je na 
41. občnem zboru v februar-
ju podelilo listino častnega 
poveljnika Zdravku Kerinu.

Član PGD Senuše Zdravko 
Kerin je na gasilsko pot stopil 
pred 41 leti, v svoji dolgoletni 
gasilski karieri pa je bil tri leta 
društveni gospodar, osem let je 
opravljal funkcijo podpoveljni-
ka in kar 30 let je bil poveljnik, 
vse do občnega zbora v febru-
arju 2018. Gasilstvo mu je bilo 
tako rekoč položeno že v zibel-
ko, saj je bil med ustanovnimi 
člani PGD Senuše že njegov 
oče Franc, ki je prvi prejel na-
ziv častnega predsednika, prav 
tako pa je bila gasilka njegova 
mama. Na gasilskem področju 

Kerinu listina častnega poveljnika

se je Zdravko strokovno izo-
braževal in pridobil čin višje-
ga gasilskega častnika II. stop-
nje. Dolga leta je bil zaposlen 
tudi v Poklicni gasilski enoti 

Krško, kjer je bil med drugim 
tudi namestnik vodje izmene. 
Svoje znanje je prenašal na vse 
gasilce v društvu, med drugim 
organiziral društvene in sek-
torske vaje ter gasilska tek-
movanja, aktiven pa je bil tudi 
v poveljstvu Gasilske zveze Kr-
ško. Sodeloval je pri reševanju 
ljudi in premoženja v požarih, 
prometnih in naravnih nesre-
čah ter zato prejel veliko odli-
kovanj in priznanj PGD Senuše 
in GZ Krško.

Ob prejemu listine častne-
ga poveljnika je izrazil zado-
voljstvo in zahvalo, da so v 
njem prepoznali osebo, ki je 
vredna prejema tako laskave-
ga naziva.
 Doroteja Jazbec

Zdravko Kerin z listino ča-
stnega poveljnika PGD Se-
nuše

BREŽICE - V poročni dvorani Posavskega muzeja so 14. fe-
bruarja predstavili znanstveno monografijo Leukhup!, ki je 
nastala na podlagi dvodnevnega simpozija novembra 2015 
v sklopu praznovanj 500-letnice velikega kmečkega upora 
na Slovenskem.

Znanstvena monografija, ki jo je 
predstavil urednik dr. Sašo Jerše, pri-
naša 23 razprav uglednih slovenskih 
zgodovinarjev, umetnostnih zgodovi-
narjev, antropologov, etnologov in so-
ciologov, ki so nastale ob 500. obletnici 
kmečkega upora na Slovenskem. Jerše 
je poudaril, da niso želeli izdelati knji-
ge o samem kmečkem uporu, temveč o 
uporništvu kot družbenem fenomenu 
in socialnem ukrepu. »Kmečki punti so 

bili stalnica obdobja predmoderne, prav tako pa tudi družbeni 
ukrep za vzpostavitev nekega novega, drugačnega družbenega 
sistema. V njih ni bilo nič revolucionarnega, ampak so bili giba-
nje za stanovski red oz. tisti red, o katerem so kmetje mislili, da 
je edini pravi - božji red,« je povedal. Monografija je sestavljena 
iz treh delov: prvi je zgodovinski, drugi del je namenjen raziska-
vam recepcije kmečkih uporov, predvsem v 19. in 20. stoletju, ko 
je tema uporov postala instrument za vzpostavljanje nacionalne 
zavesti in nekega novega družbenega reda, tretji del pa predsta-
vlja tematizacijo kmečkih uporov v slovenskih muzejih. Jerše je 
svoje misli zaključil z občimi zgodovinskimi spoznanji, ki jih je 
pridobil v času študija zgodovine kmečkih uporov: »... vsaki ob-
lasti je mogoče misliti njeno alternativo, vsaka oblast, ki trdi, da 
nima alternative, nujno postane red nasilja in uveljavitev alter-
native vladajoči oblasti nujno zahteva boj, tj. red nasilja.«
Znanstvena monografija Leukhup! je nastala v sodelovanju Slo-
venske matice, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU 
in Posavskega muzeja Brežice. V imenu vseh treh so se za nasta-
nek knjige zahvalile v. d. direktorice PMB Alenka Černelič Kro-
šelj, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa dr. Petra 
Svoljšak in predstavnica Slovenske matice Katja Kleindienst. 
Černelič Krošljeva, katere razprava »Le vkup 1515-2015 - Me-
dinstitucionalni projekt v čast pol tisočletja« je tudi sestavni del 
monografije, se je zahvalila tudi številnim ostalim, ki so omogoči-
li obeležitev pol tisočletja kmečkega upora, še posebej je izposta-
vila zgodovinarja Borisa Hajdinjaka, zdaj direktorja zavoda Si-
nagoga Maribor, ki je bil tisti jeziček na tehtnici, da je pravzaprav 
prišlo do tega projekta. R. Retelj

»Vsaka oblast ima alternativo«

Urednik dr. Sašo Jerše
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»NADIHAN« TRČIL V HIŠO - 28. 2. zvečer so krški policisti 
obravnavali prometno nesrečo na Mrtvicah, kjer je voznik to-
vornega vozila trčil v stanovanjsko hišo. Ugotovili so, da je ne-
srečo povzročil 52-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil pod 
vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 1,72 mi-
ligrama alkohola. V nesreči se ni poškodoval, med postopkom 
pa so policisti ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, saj so mu ga vzeli že leta 2008.

POŽAR DODOBRA UNIČIL HIŠO - 1. marca dopoldne je v Se-
lah pri Dobovi zagorelo v kurilnici stanovanjskega objekta, po-
žar pa se je razširil na stanovanjski objekt. Gasilci PGD Veliki 
Obrež, Gabrje, Brežice, Brežice-okolica in Mihalovec so požar 
pogasili, s pomočjo delovnega stroja odstranili uničene dele 
objekta ter ostrešje prekrili z zaščitno folijo. Ogenj je uničil ku-
rilnico ter del ostrešja in stanovanjskega objekta. 

STREHA KLECNILA POD TEŽO SNEGA - Gasilci z Jagnjenice 
in Radeč so 6. marca priskočili na pomoč v Čimernem, kjer se 
je pod težo snega udrla streha objekta, v katerem je bilo ogro-
ženih šest glav živine. Po dobrih štirih urah odmetavanja sne-
ga so gasilci omogočili tudi dostop do traktorja in ostale kme-
tijske mehanizacije v notranjosti poslopja.

NESREČI NA BIZELJSKEM IN V BRESTANICI - 8. marca oko-
li poldneva je na Bizeljskem voznik osebnega vozila zapeljal s 
ceste in obstal na brežini. Posredovali so gasilci Poklicne gasil-
ske enote Krško in reševalci NMP Brežice, ki so voznika po nu-
denju ustrezne pomoči prepeljali v SB Novo mesto. Naslednje 
jutro pa sta v Brestanici trčili osebni vozili. Ponovno so posre-
dovali gasilci PGE Krško, iz avtomobila izvlekli poškodovano 
osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Kr-
ško, ki so jo prepeljali v SB Brežice.

GORELO ŠE V VRHOVEM - V Vrhovem je 9. marca v kurilnici 
stanovanjske hiše zagorela toplotna črpalka za ogrevanje sa-
nitarne vode, ob čemer so vrhovski in radeški gasilci požar 
omejili in pogasili, istočasno pa je nedaleč stran potekalo po-
sredovanje, v katerem so ob prisotnosti dežurnega zdravnika 
in policije poklicni gasilci PGE Celje s tehničnim posegom s po-
močjo čolna potegnili iz vode mrtvo osebo, ki so jo opazili na 
gladini reke Save. Zbral: P. P.

Vladka Kerin, Lomno: Posamezniki lahko naj-
več prispevamo za čisto okolje, kot družba pa bi 
bilo prav, da postajamo osveščeni in zanamcem 
ne puščamo bremen. Sama vem, kaj sodi v stra-
niščne in gospodinjske odtoke. Okolju prijaznej-
še so novozgrajene hiše, pri starih objektih temu 
včasih niso namenjali pozornosti. Ker prehitro 

živimo, akcij osveščanja o tem ni nikoli preveč. 

Štefan Stipič, Vrhovska vas: Vem, kaj sodi v od-
toke in stranišča, na primer kavna usedlina in 
odpadno olje zagotovo ne. Informacij o tem je 
kar dosti, moram pohvaliti Komunalo Brežice, 
ki redno obvešča in osvešča občane, pa tudi me-
diji kar veliko pišete o tem. Za zvišanje zavesti 
bi morali organizirati zbore krajanov, ne pa da 

po pošti pošiljajo letake, ker tega nihče ne bere.

Urška Jamšek, Malkovec: Vem, da se v odto-
ke ne sme zlivati olj in odlagati različnih stvari, 
kot so ostanki hrane, higienski vložki, plenice, 
tamponi, razna kemična sredstva, gradbeni od-
padki, cement, pesek za ptice in mačja stranišča 
itd. Na to nas opozarjajo tudi tisti, ki vzdržuje-
jo javni kanalizacijski sistem, in sicer z zapisom 

na hrbtni strani položnice.

Pavel Cvitko, Kostanjevica na Krki: Mislim, da 
kar vem, kaj sodi v kanalizacijske odtoke. Vseka-
kor vanje ne sodijo npr. kisline, olje in podobne 
stvari, pa recimo plastika. Znanja o tem je več, 
kot ga je bilo v preteklosti, a ga najbrž še ni to-
liko, kot bi ga moralo biti. Mi smo priključeni 
na kanalizacijski sistem, ki dobro deluje in smo 

z njim zadovoljni.

Pred svetovnim dnevom voda, 22. marcem, smo se posve-
tili odpadnim vodam. Spraševali smo, ali veste, kaj sodi v 
odtoke in stranišča oz. kaj lahko tja zlivamo in česa ne, ter 
ali menite, da imate dovolj informacij o tem in kaj bi mo-
rali narediti, da bi bila ta zavest višja.

anketa

Veste, kaj sodi v odtoke?

Zaključujete prvi mandat v 
DZ. Kako bi na splošno oce-
nili delo zakonodajnega or-
gana v teh štirih letih?
Z delom DZ v tem mandatu 
sem zadovoljen, s sprejema-
njem zakonov in drugih aktov 
s področja financ smo bistve-
no pripomogli k temu, da da-
nes dosegamo eno najvišjih 
gospodarskih rasti med člani-
cami EU. Da je res tako, kažejo 
tudi nekateri mednarodni po-
datki, kot je zvišanje bonite-
tnih ocen države, ki ima nepo-
sreden vpliv na zadolževanje 
države in posredno tudi go-
spodarstva. Veseli me tudi, da 
v tem mandatu ni bilo nobenih 
ekscesov in nismo bili priče no-
benim zgodbam iz preteklosti, 
kot so razni zakoni o polnjenju 
bančnih lukenj, poroštev TEŠ 
6 ipd.

Katerim področjem ste se 
največ posvečali, zlasti glede 
na članstvo v delovnih tele-
sih DZ? Po podatkih spletne 
strani Parlameter ste pos-
tavili samo štiri poslanska 
vprašanja oz. pobude …
Največ sem se posvečal odbo-
ru za infrastrukturo, okolje in 
prostor, ki mu tudi predsedu-
jem. Z njegovim delom sem 
zadovoljen, sprejeli smo ob-
sežno zakonodajo na področju 
urejanja prostora in gradbe-
ništva, ki je podlaga za ume-
ščanje v prostor in gradnjo, s 
tem pa tudi nov zagon grad-
beništva, ki ga potrebujemo 
po gospodarski krizi. Sezna-
njeni smo tudi z dolgotrajni-
mi postopki pri umeščanju v 
prostor, pridobivanju gradbe-
nih dovoljenj, s problematiko 
črnih gradenj. Vse to z zakono-
dajo urejamo na novo in na bo-
lje. Kot predsednik odbora sem 
pregledoval delo Ministrstva za 
infrastrukturo in Direkcije RS 
za infrastrukturo, ker smo bili 
v začetku mandata postavljeni 
pred dejstvo, da so predvsem 
številne državne ceste potreb-
ne obnove, pri čemer sem nu-
dil pomoč in podporo ministru 
pri zagotavljanju sredstev za 
obnovo teh cest in mislim, da 
smo bili pri tem zelo uspešni. 
Pobude in vprašanja so vedno 
instrument opozicije, kajti mi v 
koaliciji imamo vedno dostop 
do svojih ministrov in se res 
redko zgodi, da ne pridemo do 
kakšnega odgovora in posle-
dično postavimo vprašanje ali 
damo pobudo. 

Kaj pa glede Posavja, katere 
težave ste izpostavljali, kaj 
vam je uspelo uresničiti?
S pobudami iz Posavja in njiho-
vo realizacijo sem zadovoljen. 
Največja stvar je bila izgradnja 
HE Brežice, za katero na začet-
ku mandata ni bilo zagotovlje-
nih nobenih sredstev. Ob vseh 
pritiskih na proračun je bilo 
zato toliko težje pridobiti tudi 
sredstva za izgradnjo akumula-
cijskega jezera HE Brežice. V to 

so bili vloženi številni napori, 
bili smo na ogromno sestankih. 
Na koncu smo uspeli zagotovi-
ti določena sredstva v prora-
čunu, določena pa s prerazpo-
reditvijo dobička energetskih 
podjetij. S področja infrastruk-
ture bi izpostavil sklenitev po-
godbe z DRSI za izgradnjo no-
vega mostu čez reko Savo pri 
Brežicah. Na začetku manda-
ta smo imeli tudi pobudo za 
vrnitev praktičnega opravlja-

nja izpita B-kategorije v Breži-
ce, ki je bilo odvzeto leta 2014, 
in smo s spremembo pravil-
nika poskrbeli, da se je vrnilo 
nazaj v Brežice. Angažiral sem 
se tudi za pridobitev dodatnih 
programov v srednjih šolah, 
tako nam je uspelo pridobi-
ti program predšolske vzgoje 
v ETrŠ Brežice in športni od-
delek v Gimnaziji Brežice. Ob-
stajale so tudi želje po zapira-
nju določenih oddelkov sodišč 
in prestavljanju nekaterih dru-
gih institucij. Potrebno je bilo 
veliko angažmaja, da so te že-
lje ugasnile in se je o tem ne-
halo govoriti.

Česa vam morda ni uspelo?
Med neuresničenimi zadeva-
mi je zgodba okrog prenosa la-
stništva bivšega doma upoko-
jencev Brežice. Moti me, da so 
pogajanja med občino in Mini-
strstvom za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti trajala kar štiri leta, na 
koncu se je ministrica začela 
sklicevati na zakonodajo, češ 
da oni po obstoječem zakonu 
doma ne morejo dati občini. Se 
pravi, da se tu postavlja vpraša-
nje izgubljenega časa - štiri leta 
pogajanj o vsebini pogodbe o 
prenosu lastništva, na koncu 
pa ena od strank reče, da po 
zakonu tega ne more prenes-
ti in zadevo preda Ministrstvu 
za gospodarstvo. Če bi Ministr-
stvo za delo k temu pristopilo 
resno, bi takšno situacijo ugo-

tovilo že na začetku ter bi da-
nes na drugi zakonski podlagi 
in s pogodbo z MGRT dom že 
prenesli na občino.

Omenili ste že projekt HE 
Mokrice, za katerega so ter-
minski plani že določeni, a v 
državnem proračunu trenu-
tno naj ne bi bilo niti centa. 
Gre za informacijo, češ da so 
vzeli dobra dva milijona evrov 
že zagotovljenega denarja, a 

tako kot so ga vzeli, ga bodo 
lahko tudi vrnili. Tu niti ni tak 
problem denar kot predvsem 
pridobitev raznih soglasij. Očit-
no ni nekih bližnjic, saj politi-
ka, parlament ali občinski svet 
niso pristojni za to, da bi lahko 
pospešili pridobivanje soglasij, 
celoten postopek namreč vodi 
ARSO. Dejstvo je, da gradnja 
verige HE na spodnji Savi po 
prvotnih planih zamuja sedem 
let, saj bi morala biti HE Mo-
krice zgrajena že v letu 2015. 
V tem mandatu smo sprejeli 
zakon o HE Mokrice in zakon 
o izvrševanju proračuna, kar je 
podlaga za takojšnje odprt je te 
postavke ter razporeditev do-
ločenih sredstev za odkup ze-
mljišč.

Menite, da se je vaš glas v tem 
mandatu v DZ slišal dovolj in 
ste imeli zadostno podporo 
kolegov iz poslanskih vrst?
Statistično gledano sem med 
koalicijskimi poslanci pri vrhu, 
kar se tiče sodelovanja v raz-
pravah. Strankarski kolegi radi 
vidijo, da nastopam. Verjetno je 
parlament res prostor, v kate-
rem je najglasnejša opozicija. 
Koalicija ima ta privilegij, da 
je na oblasti, ima boljši dostop 
do vseh informacij in to je tudi 
razlog, da so ji nekatere stva-
ri bistveno jasnejše kot opozi-
ciji. Menim, da sem se oglašal 
dovolj in tam, kjer je bilo pot-
rebno, kjer pa ni bilo, pa je bilo 
prav, da sem bil včasih tiho.

Kaj menite o možnostih, da 
se zgodba o ustanovitvi po-
krajin vendarle premakne z 
mrtve točke, na kateri je že 
več let, in kje vidite mesto 
Posavja v njej?
Gre za politično zahteven pro-
jekt, ker se določene pristoj-
nosti potem prenašajo na regi-
jo oz. pokrajino. Želim si, da bi 
ob regionalizaciji Posavje do-
bilo svoj pomen in ne bi bilo 
vključeno v katero koli drugo 
regijo. Sem pristaš 12 regij po 
vzoru sedanjih statističnih re-
gij, ne pa manjšega števila re-
gij, o katerem se bo po mojem 
prepričanju v prihodnosti kje v 
Ljubljani pojavljala ideja. Glav-
ni izziv je vsebinsko in geo-
grafsko doreči delovanje teh 
12 statističnih regij, ki naj pos-
tanejo bodoče pokrajine. Po-
membneje je, da se zadeve do-
sežejo z določenim soglasjem, 
kot pa da se s tem mudi.

Kakšno je vaše sodelovanje s 
kolegoma poslancema iz Po-
savja in s predstavniki lokal-
ne skupnosti?
Lahko rečem, da dobro. Večkrat 
sem sodeloval s Tomažem Li-
scem kot z Matjažem Hanom, 
slednji je zaradi tega, ker pri-
haja iz Radeč, morda nekoliko 
manj seznanjen z vsemi zade-
vami iz Posavja. Sem se pa obr-
nil na oba, ko sem npr. iskal pi-
sno podporo za programe 
srednjih šol. Na seje Sveta re-
gije sva bila s Tomažem pova-
bljena samo enkrat. V nekate-
re zadeve nisva bila vključena, 
pa bi lahko bila in bi se posle-
dično lahko tudi kaj preprečilo 
oz. nevtraliziralo. Župani so se 
oglasili šele potem, ko je pro-
blem že nastal. Lahko bi bili bi-
stveno aktivnejši, mislim pred-
vsem na brežiškega. Sodeloval 
sem tudi z občinami, pri če-
mer lahko povem, da so glede 
nastajajoče zakonodaje iz kr-
ške občine celo večkrat komu-
nicirali z mano kot iz brežiške.

Ste tudi član brežiškega ob-
činskega sveta. Je za poslan-
ca v DZ dobro, da je hkrati 
tudi član občinskega sveta v 
domači občini?
Mislim, da je zelo dobro biti 
oboje, saj dobiš vpogled v do-
ločene zadeve, tudi takšne, ki 
se tičejo državne ravni, ne na-
zadnje pa dobiš tudi informa-
cijo, zakaj je na občinski ravni 
tako, kot je.

Boste ponovno kandidirali 
za poslanca v DZ?
Bom. Če si izvoljen, je bolje 
biti v koaliciji kot opoziciji, saj 
imaš bistveno več informacij 
in lahko tudi vplivaš na dolo-
čene zadeve. Ta mandat je bil 
tak, da grem lahko s ponosom 
še enkrat na volitve.

Daljši pogovor lahko prebere-
te na www.PosavskiObzornik.si.

 Rok Retelj

Igor Zorčič, poslanec v Državnem zboru:

S ponosom grem spet na volitve
BREŽICE – Poslanec SMC Igor Zorčič, odvetnik po izobrazbi, stanujoč na Velikih Malencah, na svoj prvi 
mandat v DZ gleda pozitivno, saj se je v koalicijskih vrstah dobro znašel. V pogovoru z njim smo se dotak-
nili zadnjih štirih let, ki jih je večinoma preživel na relaciji Brežice–Ljubljana in obratno.

Igor Zorčič
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Kako bi na splošno ocenili 
delo Državnega zbora v zad-
njih štirih letih oz. v vašem 
drugem mandatu?
Glede na to, da sem že kar ne-
kaj časa v Državnem zboru, 
kot strokovni sodelavec v pos-
lanski skupini že od leta 2005, 
od leta 2011 pa poslanec, ugo-
tavljam, da je vsaka sestava Dr-
žavnega zbora slabša. Names-
to, da bi čedalje bolj delali za 
ljudi, se čedalje bolj ukvarjamo 
z medstrankarskimi konflikti 
in kupčkanji, bodisi znotrajko-
alicijskimi kot koalicijsko-opo-
zicijskimi. Po drugi strani pa ob 
koncu drugega mandata ugo-
tavljam, da je prvi mandat res 
učenje, v drugem pa je že ve-
liko lažje delati. Nimam nobe-
nih težav z dostopom do skoraj 
vseh ministrov, tudi z drugimi 
poslanci večinoma zelo dobro 
sodelujem. Če si zmeren poli-
tik, lažje delaš, kot pa če prideš 
naostren na vsako sejo odbora 
ali Državnega zbora. Problem 
je, ker premalo spoštujemo 
našo različnost in se gledamo 
kot sovražniki, ne pa samo kot 
ljudje, ki imamo različni ideje 
in poglede na svet.

Katerim področjem ste se 
največ posvečali, zlasti gle-
de na članstvo v delovnih te-
lesih DZ? Glede katerih tem 
ste se največ oglašali in pos-
tavljali poslanska vprašanja, 
ki ste jih po podatkih spletne 
strani Parlameter postavili 
kar 264?
Mislim, da sem med 'top 5' po-
slanci po številu postavljenih 
vprašanjih. Glede na to, da sem 
predsednik odbora za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
sem se največ ukvarjal z vses-
lovenskimi temami glede sa-
mooskrbe in naravnih nesreč 
pa tudi z lokalnimi, glede kate-
rih me ljudje po Sevnici 'cuka-
jo' za rokav. Ker sem član od-
bora za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo, 
sem se ukvarjal tudi z lokalni-
mi skupnostmi, zlasti glede nji-
hovih obveznosti in financira-
nja, saj je šla vsa zakonodaja v 
tem mandatu v smeri centra-
lizacije, od povprečnin do pri-
merne porabe in financiranja 
določenih drugih obveznosti 
občin. Kot član odbora za izo-
braževanje, znanost, šport in 
mladino sem se ukvarjal tudi 
s šolstvom, denimo s proble-
matiko Srednje šole Sevnica, 
športnega oddelka v Gimna-
ziji Brežice ipd. Izpostavil bi 
tudi zelo perečo problematiko 
zdravstva, od službe nujne me-
dicinske pomoči in satelitske-
ga urgentnega centra, kjer smo 
preprečili, da bi v bistvu čez 
noč ukinili nujno medicinsko 
pomoč oz. nočno dežurstvo v 
Sevnici in Krškem. Dodal bi še 
problematiko dimnikarstva ter 
cestne infrastrukture. Dal sem 
denimo predlog za študijo re-
konstrukcije mostu čez Savo v 
Sevnici, z ministrom za infra-

strukturo dobro sodelujeva 
tudi glede ceste na Planino, sa-
vskega nadvoza v Šmarju ipd. 
Poskušal sem povezovati lokal-
ne teme s tistimi, ki so državno 
aktualne.

Povedali ste že nekaj o tem, 
katere težave Posavja ste iz-
postavljali …
Moram reči še, da sva s kole-
gom Zorčičem zelo dobro sode-
lovala pri zaključevanju grad-

nje hidroelektrarn na spodnji 
Savi, tako glede pomanjkanja 
financ na energetskem in osta-
lih področij, in manjših proble-
mih, kot je plovnost reke Save, 
kjer je bila na moj predlog spre-
jeta uredba tako za HE Boštanj 
kot potem za HE Arto-Blanca in 
HE Krško. Dobro sva sodelova-
la tudi pri cestni problematiki. 
V proceduro smo spravili obvo-
znico Mirna, ki je za Sevničane, 
ki se vozimo v Ljubljano, zelo 
pomembna. Mislim, da ni bilo 
niti ene posavske teme, pri ka-
teri se posavski poslanci ne bi 
strinjali glede rešitev. 

Kakšno pa je vaše sodelova-
nje s predstavniki lokalnih 
oblasti v Posavju, torej žu-
pani in svetom regije?
Mislim, da je tukaj prema-
lo pretoka informacij. Imam 
občutek, da župani včasih ne 
dojemajo, kako jim lahko po-
slanci, ne glede na to, ali smo 
koalicijski ali opozicijski, po-
magamo. S kolegom Zorčičem 
sva si prizadevala, da bi bila 
vabljena na vse seje Sveta re-
gije Posavje, pa sva bila vablje-
na samo na eno. Pogrešam več-
ji kontakt tako s sevniškim kot 
z vsemi ostalimi župani v Po-
savju. Ko je šlo za kakšno kri-
tično situacijo, so naju obvesti-
li, sicer pa so poskušali zadeve 
reševati po svojih kanalih. Ko-
lega Zorčič kot predsednik od-
bora za infrastrukturo, okolje 
in prostor, jaz kot predsednik 

odbora za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, kolega Han 
kot vodja poslanske skupi-
ne SD smo toliko močni, da bi 
lahko marsikatera vrata veliko 
lažje odprli in bi se kakšna za-
deva prej rešila. 

Je morda ostala kakšna želja, 
ki je v tem mandatu niste us-
peli uresničiti?
Prva je dolgoletna želja po sta-
dionu v Sevnici, kjer je mini-

strica dala obljubo o sodelova-
nju, vendar na žalost občina ni 
bila uspešna na razpisu, kljub 
temu da sem sam z aman-
dmajem, enim redkih, ki je bil 
sprejet, zagotovil dva milijona 
evrov več sredstev na področju 
športne infrastrukture in upal 
sem, da bo del tega denarja šel 
za sevniški stadion. Druga ne-
realizirana zadeva je most na 
Log, kjer smo poskrbeli vsaj, da 
ni izpadel iz državnih razvojnih 
programov. 

Sevnica je dobila nepričako-
vano slavo zaradi Melanije 
Trump. Je občina to prilož-
nost znala izkoristiti?
Premalo. Znali so jo izkoristi-
ti določeni lokalni podjetniki 
in obrtniki, ki so se začeli zave-
dati, kaj pomeni, da ima Slove-
nija prvo damo ZDA. Tukaj sem 
malo kritičen do lokalne skup-
nosti, ki je mislila, da če bodo 
prišli tuji novinarji v Sevnico, 
bodo potem prišli tudi tuji tu-
risti. Edina svetla točka, kjer se 
je naredil preboj, je grad Sevni-
ca, ki se promovira veliko bolj, 
kot se je prej. Lokalna skupnost 
bi lahko naredila veliko več, a 
težko povabiš tujce v kraj, kjer 
imaš manjše prenočitvene ka-
pacitete, nimaš pa hotela, v ka-
terem bi lahko prespal avtobus 
turistov. 

Kaj je z zgodbo o regionali-
zaciji oz. ustanovitvi pokra-
jin, je kakšna možnost, da se 

premakne z mrtve točke?
V tem mandatu zagotovo ne. 
Zelo mi je žal, da se je v man-
datu, ko so bili napisani zakoni 
glede pokrajin, bolj ukvarjalo s 
tem, koliko jih bo in kdo bo za-
sedel katero funkcijo, kot pa s 
tem, kaj bi to prineslo regijam. 
Ta vlada ni imela posluha niti 
za občine, kaj šele za pokraji-
ne. Upam, da se bo našla koali-
cija, ki bo videla vse prednosti 
ustanovitve pokrajin ne glede 
na njihovo število, saj bo ključ-
na njihova vsebina. Sem bolj 
zagovornik močnih pokrajin 
kot pa močno centralizirane 
države, kot se je v tem manda-
tu dogajalo na vseh segmentih.

Še vedno se občasno pojav-
ljajo težnje po prestavljanju 
ali celo ukinjanju določenih 
posavskih institucij …
V vsakem mandatu se pojav-
ljajo želje po ukinitvi geodet-
ske območne enote v Sevni-
ci, sodišča, centrov za socialno 
delo, porodnišnice … Na srečo 
smo posavski župani in poslan-
ci zelo enotni in tega ne dovo-
limo, ker če nam bodo odpelja-
li institucije, nam bodo potem 
rekli: Saj ne morete imeti pok-
rajine, ker nimate institucij, šol, 
fakultet ipd. Z vsako ustanovo, 
ki bi nam jo odpeljali iz regije, 
bi imeli večje težave zagovarja-
ti Posavje kot pokrajino.

Že tretji mandat ste tudi član 
sevniškega občinskega sve-
ta. Je za poslanca v Držav-
nem zboru dobro, da je hkra-
ti tudi član občinskega sveta 
v domači občini?
Mislim celo, da je po sprejemu 
zakona, da župani ne smejo 
biti hkrati tudi poslanci, skoraj 
nujno, da so poslanci nekako 
del lokalne politike. Zelo po-
memben je kontakt s tem, kar 
se dogaja na lokalnem nivoju, 
da lahko te potrebe preneseš 
na državni nivo in obratno. Če 
ne poznaš lokalnega področja 
zdravstva, težko v Državnem 
zboru govoriš o tem, kako naj 
bi zdravstveni sistem deloval 
oz. potem o tem odločajo po-
slanci iz Ljubljane, za katere 
nekaj kilometrov razdalje ni 
noben problem.

Verjetno boste ponovno kan-
didirali za poslanca?
Verjetno bom kandidat stranke 
v Sevnici. Če bom izvoljen, ver-
jamem, da bi znal dobro nada-
ljevati s povezovanjem lokalnih 
problemov in državne politike 
ter s projekti, ki so že v izvaja-
nju ali se napovedujejo. Mislim, 
da je velika prednost, če je nek-
do že bil poslanec, kot pa če se 
šele spoznava s tem, kaj pome-
ni biti v koaliciji ali v opoziciji, 
katere so pristojnosti zakono-
dajne in izvršilne veje oblasti. 

Daljši pogovor je objavljen na 
spletni strani PosavskiObzor-
nik.si.
 Peter Pavlovič

Tomaž Lisec, poslanec v Državnem zboru:

Če si zmeren politik, lažje delaš
SEVNICA - Sevničan, po rodu iz Boštanja, Tomaž Lisec je kljub relativni mladosti - pred kratkim je dopolnil 
40 let - že dokaj izkušen politik, saj je že dobrih šest let poslanec v Državnem zboru, prvič izvoljen konec 
leta 2011 in drugič sredi leta 2014 na listi Slovenske demokratske stranke (SDS). 

Tomaž Lisec

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 
68/16 in 61/17) ter 13. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 82/05. 68/12, 
43/14) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občinskega sveta Občine Brežice  

JAVNI RAZPIS ZA 
DIREKTORJA POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki pozna področje dela 
muzeja, ima vodstvene sposobnosti in poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: 
• da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po 

visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij 
stroke (druga bolonjska stopnja) s področja splošnih 
izobraževalnih aktivnosti umetnosti in humanistike ali s 
področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved 
v skladu z opisi kategorij Klasius-P Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

• da ima najmanj 5 let delovne dobe, 
• da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma 

vodstvenih delovnih mestih, 
• izkazuje znanje slovenskega jezika in aktivno znanje 

angleškega ali nemškega jezika, 
• da je državljan Republike Slovenije. 

Kandidati morajo poleg pisne prijave z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela muzeja za 
mandatno obdobje. 

Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 

O izbiri kandidata za direktorja izda Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Brežice pisno obvestilo. 

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Brežice, Zavodu za 
zaposlovanje in v Posavskem obzorniku. 

Pisne prijave z dokazili je potrebno poslati od 16. 3. 2018 do 
vključno 30. 3. 2018, v zaprti kuverti na naslov: 

OBČINA BREŽICE, OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA
CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE 

s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA 
POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE – NE ODPIRAJ«

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni 
po prejemu odločitev vseh občin (so)ustanoviteljic. 

 Mag. Andrej VIZJAK, 
 Komisija za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja 
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PROIZVODNJA – FEBRUAR 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 ZP 0 - 112 300 1 100 0 2

PB 5 KOEL 10 - 120 400 8 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 133 300 1 100 - 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 in 

PB5
3.206.284 59 25

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Sobota, 24. 3. 2018, na tržnici v Brežicah, od 8. - 12. ure  

 Predstavitev čebelarstva in 

 čebelarjeve opreme, 10. – 12. ure

 Degustacija medu in izdelkov iz medu

Predvelikonočna ustvarjalnica 
za otroke, 10. – 12. ure

Bralni kotiček s knjižničarko, 
11. – 12. ure

PRIDRUŽITE SE NAM!

KRŠKO – 10. marca so se v krškem hotelu City na rednem 
letnem zboru sestale članice Društva kmetic Krško, ki de-
luje že 44 let, vanj je vključenih nekaj manj kot 220 članic, 
predseduje pa mu Milica Jeler. 

Društvo kmetic Krško ima pod svojim okriljem sedem aktivov 
kmečkih žena: Sremič, Krško polje, Koprivnica, Veliki Trn–Raka, 
Sveti Anton, Brestanica–Rožno–Presladol in Podbočje. Predse-
dnica Milica Jeler je na zboru uvodoma dejala: »Želim, da bi se 
še naprej družile in se veselile življenja.« Ob tem je prebrala ne-
kaj poetičnih misli o ženski, saj njihovo srečanje tradicionalno 
sovpada z dnevom žena. Dodala je, da so leto zaključile pestro in 
aktivno, saj so izvedle veliko kuharskih delavnic, poslušale pre-
davanja o zdravju, z zadovoljstvom pa lahko ugotavljajo, da so 
aktivi izredno povezani z lokalnim območjem, raznimi društvi in 
krajevnimi skupnostmi. Kar pa je še posebej spodbudno, si zna-
jo članice vzeti čas tudi za sproščeno druženje. 
Predsednice aktivov so podale posamična poročila, kjer so med 
drugim tudi navedle, da so na delavnicah spoznale nove kulina-
rične dobrote za razne praznične priložnosti, sodelovale pa so 
tudi na prireditvah, kot je Praznik kozjanskega jabolka, ali pri-
sostvovale na Prazniku kakijev. Slišati je bilo veliko medsebojnih 
zahval za vse aktivnosti, ki temeljijo na pridnih rokah in mno-
gih brezplačnih urah, kar je v teh časih, kot je bilo rečeno, pra-
va vrednota. 
Načrt dela za letošnje leto so si zastavile na podlagi minulega in 
vanj ponovno vključile predavanja o zdravstveni tematiki, v na-
črtu imajo organizacijo štirih strokovnih ekskurzij pa tudi sode-
lovanje na tradicionalnih tekmovanjih s področja kuhanja. Pou-
darek bodo dale spet kuharskemu izobraževanju ter prenašanju 
svojega znanja in izkušenj v svoje okolje. Za vestno in požrtvoval-
no delo so se zahvalile Jelerjevi in izrazile željo, da bi društvo še 
dolgo vodila. Ona pa je za konec dejala: »Bodimo odkrite in od-
prte, podpirajmo se in uspelo nam bo tudi v prihodnje.« Delov-
no srečanje so zaključile s predavanjem o gnojenju z minerali, ki 
ga je pripravil Primož Dececco iz podjetja As An. 
 M. Hrvatin

Povezane z lokalno skupnostjo

Delovno in izobraževalno na rednem zboru članstva Društva 
kmetic Krško

Kot je uvodoma povedala vodja 
kostanjeviške knjižnice Alen-
ka Žugič Jakovina, so se v do-
sedanjih marčevskih ženskih 
zgodbah posvetili medu in čip-
kam, zgodbam generacij iz Go-
stilne Žolnir, najstarejšim ob-
čankam, velikim družinam in 
lani upokojenim učiteljicam, le-
tos pa so jih namenili pevkam, 
ki so hkrati tudi mojstrice v ku-
hinji, kar so že velikokrat do-
kazale, tudi tokrat s pestro po-
nudbo piškotov. V pogovoru 
s predsednico društva Anico 
Žugič so svoje zgodbe, pove-
zane zlasti z zborom in petjem 
pa tudi vsakodnevnim življe-
njem, razkrivale Slavica Ku-
har z Malenc, Justina Stipič 
iz Gradnja, Cvetka Dvornik z 
Broda pri Podbočju in Marja-
na Lipoglavšek iz Kostanjevi-
ce na Krki. Stipičeva je obudila 
spomin na marec 1996, ko se je 
v njihovi zidanici porodila ideja 
o zboru kmečkih žena, v kate-
rem je sprva pelo osem žensk 
pod vodstvom Mojce Jevšnik. 
Kuharjeva se je spomnila, da 
je zamudila že na prve vaje, 
Dvornikova pa, da so izbira-
le predvsem stare pesmi, ki so 
jih slišale v otroštvu. Na vaje in 
koncerte so hodile ob delu na 

Z zborom živijo kot družina
KOSTANJEVICA NA KRKI - V tamkajšnji gostilni Žolnir je 2. marca kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižni-
ce Krško v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci pripravila tradicionalni marčevski ve-
čer ženskih zgodb, letos posvečen ljudskim pevkam iz društvenega pevskega zbora. 

kmetiji in skrbi za družino, pe-
smi pa so vadile tudi med de-
lom v vinogradu ali na njivi, 
molzenjem krav ali kuhanjem. 
Lipoglavškova se jim je pridru-
žila, ko je zbor, ki se je povečal 
tudi na 20 pevk, vodila Kata-
rina Štefanič, ki je bila bolj 
stroga kot njena predhodnica. 
Spomnile so se prvih koncer-
tov, ki jih je zaznamovala veli-
ka trema, kasneje pa so zače-
le vanje vključevati tudi skeče 
in gostile številne znane gos-
te. Posnele so tudi zgoščenko 
z naslovom Težaven je kmečki 
naš stan. Kasneje jih je za nekaj 
časa prevzela Jožica Čelesnik, 
danes pa jih spet vodi Jevšni-
kova. Zbor je preživel tudi osa-

mosvojitev občine, zaradi česar 
je razpadel na dva dela, kosta-
njeviškega in podboškega. Tre-
nutno je v zboru 12 pevk, ki se 
preizkušajo v novem načinu 
petja - večglasnem ženskem 
ljudskem petju, ob ostalih na-
stopih pa vsako jesen pripra-
vijo letni koncert v drugi vasi 
kostanjeviške občine. 

Na vprašanje Žugičeve, kaj 
jim pomeni petje v zboru, je 
Stipičeva, ki sicer poje v pod-
boškem zboru, a je ostala 
tudi članica kostanjeviškega 
društva, povedala, da ji v živ-
ljenju ni bilo vedno rožnato. 
»Rekla sem si: če pustim še 
vaje, mi ostanejo samo še ku-

hinja, hlev in vinograd. Pet-
je me drži gor,« je dejala. Tudi 
zborovski »primadoni« Kuhar-
jevi petje v zboru vsa ta leta 
omogoča, da se njeno življenje 
ne vrti le okoli dela na kme-
tiji, pri čemer jo vedno spod-
bujajo tudi otroci. »Me imamo 
odgovornost, da ljudsko bo-
gastvo kar 13 tisoč pesmi pre-
našamo naprej,« je poudarila 
Lipoglavškova. Dvornikova pa 
je dejala, da pevke živijo z zbo-
rom kot družina in da so zelo 
povezane med sabo. »Na sve-
tu smo tudi zato, da bodo naši 
otroci in vnuki ohranili naše iz-
ročilo,« pa je zaključila Žugiče-
va, preden so pevke za zaklju-
ček še enkrat zapele, pridružili 
pa sta se jim tudi dve njihovi 
vnukinji.
Že v uvodu v prireditev so čla-
nice društva, ki bo čez dve 
leti praznovalo srebrni jubi-
lej, v pogovoru z Žugič Jako-
vino predstavile pestro paleto 
piškotov (kifeljčki, mašinski 
piškoti, upognjenci, razni mas-
leni piškoti, žepki, blazinice in 
ostalo slastno pecivo), ki so bili 
najprej na ogled, ob koncu pri-
reditve pa v pokušino ob čaju 
in klepetu. 
 Peter Pavlovič

Anica Žugič in četverica sogovornic: Justina Stipič, Slavica Ku-
har, Marjana Lipoglavšek in Cvetka Dvornik

ZDOLE - Člani Turistično hortikulturnega društva Zdole so se 
24. februarja zbrali na rednem 23. zboru članov, na katerem je 
bilo predstavljeno zelo aktivno preteklo leto, v katerem so iz-
vedli vse začrtane večje in manjše prireditve, se udeležili prire-
ditev ter sodelovali s sosednjimi društvi in organizacijami. Pre-
teklo leto je bilo tudi finančno uspešno zaključeno. Glede na zelo 
uspešno delovanje društva v preteklosti se s polnim zagonom 
in veliko volje trudijo ohranjati dosedanje prireditve in vpeljati 
še kakšno novo. Želijo si predvsem obogatiti vsebine obstoječih 
prireditev in jih približati mladim. Po končanem uradnem delu 
je sledila malica in veselo druženje ob živi glasbi zasedbe Ami-
go band iz Bele krajine. 
 Vir: THD Zdole

23. zbor članov THD Zdole 

SEVNICA - Članice sevniške 
medgeneracijske klekljarske 
skupine »Bucike« iščejo ved-
no nove izzive in tudi v letu 
2018 imajo smele načrte, ki 
jih uresničujejo na svojih re-
dnih tedenskih srečevanjih v 
prostorih Osnovne šole Sava 
Kladnika v Sevnici. V letošnjem 
letu so se »Bucike« odločile, da 
bodo posebno pozornost na-
menile glasbenim klekljarskim 
motivom, ki bodo dali intonaci-
jo njihovi tradicionalni razsta-
vi na sevniškem gradu v me-
secu novembru. Pripravljajo 
se za tekmovanje na sloven-
skih klekljarskih dneh, ki bo 
konec meseca aprila poteka-
lo v Žireh. Odločile so se tudi 
za sodelovanje pri izvedbi Ba-

Sevniške »Bucike« pred novimi izzivi
ragovih dni v Trebnjem. Buci-
ke klekljarsko umetnost vne-
to prenašajo tudi na mlajše 
rodove, saj mentorica skupi-
ne Tina Železnik svoje znanje 
deli z mladimi na sevniški in 
boštanjski osnovni šoli. Z vese-
ljem se odzovejo tudi na pova-
bilo k sodelovanju na različnih 
šolskih prireditvah. »Sodelo-

vanje s šolami poteka odlično, 
navdušuje veliko zanimanje ot-
rok za klekljarsko obrt. Bucike 
se počutimo zelo lepo sprejete 
v prostorih šole, kar nam veli-
ko pomeni,« je povedala vod-
ja Bucik. Skupina vsako leto v 
svojo sredino z veseljem sprej-
me nekaj novih članic in veseli 
jih, da se njihovo poslanstvo – 

ohranjanje dragocene kulturne 
dediščine – uspešno širi. Vklju-
čitev v skupino je brezplačna, 
saj poteka aktivnost v okviru 
projekta Večgeneracijski cen-
ter Posavje, ki ga sofinancira-
ta Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti, Evropski socialni sklad 
in Občina Sevnica.  D. Ganc
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info@karodi.si

- 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

Okrasna drevesnica Nečemer 

Več na 

www.necemer.com

Nudimo širok spekter vrtnarskih storitev:

• načrtovanje, zasajanje in vzdrževanje zelenih površin, 
obrezovanje trajnic in dreves, 

• strokovno ročno obrezovanje,
• obžagovanje večjih dreves,
• vzdrževanje športnih objektov, parkov …,
• svetovanje,
• obnova trat, itd ...

Delujemo tudi na širšem delu Dolenjske in Ljubljane.

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite:                    
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 
8273 Leskovec pri Krškem

KRŠKO - Mladinski center Krško se je kot vodilni partner povezal 
z Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice, Mladinskim dru-
štvom Bistrica ob Sotli in KTRC Radeče ter pripravil skupni pro-
jekt Rast(išče) sreče - RIS, ki je uspešno kandidiral za sredstva 
CLLD na območju LAS Posavje. Projekt je namenjen razvoju sis-
tematičnega dela z ranljivimi skupinami mladih in z njimi pove-
zanih ciljnih skupin v Posavju. Projekt se je po potrditvi s stra-
ni MGRT začel razvijati s 15. februarjem. Kot so sporočili iz MC 
Krško, bo projekt v naslednjih dveh letih prinesel kar nekaj no-
vosti v naše okolje. Na eni strani bo predstavljal strokovno nad-
gradnjo mladinskega dela in nove storitve za otroke in predvsem 
mladino, na drugi strani pa krepitev in povezovanje mladinske-
ga sektorja v Posavju.  P. P.

Pričenja se Rast(išče) sreče

V želji, da bi bili otroci s poseb-
nimi potrebami deležni večje 
pozornosti, pomoči in varstva, 
je v zadnjem mesecu leta 1967 
tedanji direktor Zavoda za 
prosveto Krško Oton Miku-
lič na občinski seji za družbe-
no aktivnost v občini Videm–
Krško podal predlog, kakor je 
razvidno iz dokumentov tiste-
ga časa in zapisov v časopisju, 
»naj bi se v Krškem ustanovi-
la šola za defektne otroke, ker 
je teh otrok v občini kar 50«, 
ob tem pa je podal tudi pobu-
do za ustanovitev organizaci-
je, ki bi skrbela za razvoj tega 
področja. Sicer je že nekaj let 
pred tem, v letu 1964, začel de-
lovati poseben oddelek z osmi-
mi učenci s posebnimi potre-
bami, ki je bil pripojen h krški 
osnovni šoli in ga je kot učitelji-
ca vodila ortopedagoginja Luč-
ka Jankovič, ki je v letu 1971 
postala tudi ravnateljica teda-
nje samostojne Posebne šole. 
Jankovičeva je bila tudi člani-
ca prvega upravnega odbora 
Društva Sožitje, ki je bilo vse od 
leta 1967 dalje gonilna sila pri 
ustanavljanju inštitucij, med 
drugim ustanovitve razvoj-
nega oddelka v vrtcu, delav-
nic pod posebnimi pogoji ipd. 
Društvo se je z različnimi aktiv-
nostmi usmerilo tudi v prido-
bivanje donatorskih sredstev 

Tako drugačni, pa vendar enaki
KRŠKO - 6. marca je v Kulturnem domu Krško Društvo Sožitje Krško slavnostno obeležilo pol stoletja delo-
vanja, ki je osredotočeno v prizadevanja za napredek in pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju z ob-
močja krške in kostanjeviške občine ter v podporo njihovim svojcem ali skrbnikom. 

ter v usposabljanje in izobra-
ževanje za delo z osebami s po-
sebnimi potrebami. V 50 letih 
so društvo vodili Slavko Smr-
del, Miha Rostohar, Herman 
Pregl, Zdenka Zalokar Divjak, 
Branka Pirc, Dane Mižigoj, ki 
je društvo vodil kar desetle-
tje, leta 2014 pa je delo vode-
nja društva prevzel aktualni 
predsednik Bojan Cizel. Sle-
dnji je povedal, da je danes v 
društvo včlanjenih 91 uporab-
nikov, skupaj z njihovimi star-
ši ali skrbniki pa društvo šteje 
prek 250 članov. Izvajajo lastne 
programe za rehabilitacijo, kot 
so plavanje, terapevtsko jezde-
nje, pohodništvo in ples, pri če-
mer je Cizel še posebej izposta-
vil folklorno skupino, ki je bila 
tudi ena izmed nastopajočih na 

jubilejni slovesnosti. Na social-
nem področju prirejajo vrsto 
družabnih aktivnosti in izletov, 
v sodelovanju s krovno organi-
zacijo, Zvezo Sožitje, pa izvajajo 
tudi programe vseživljenjske-
ga učenja za osebe z motnjo v 
duševnem razvoju in progra-
me ohranjanja psihofizičnega 
zdravja družin.

V društvu poudarjajo, da mot-
nja v duševnem razvoju ni bo-
lezen, niti niso te osebe po-
sebneži ali reveži, katerim bi 
namenjali usmiljenje, temveč 
»da so tukaj. Tako drugačni, pa 
vendar vsi enaki. Med nami, 
morda v soseščini, morda v 
sorodstvu. Tukaj so danes in 
tudi jutri bodo.« In da so pod 
načrtnim in strokovnim vod-

stvom, predvsem pa z veliko 
volje in srčnosti sposobni os-
vojiti mnoga znanja, kar so na-
zorno pokazali tudi nastopa-
joči. Ob spremljavi učiteljev 
Glasbene šole Krško, na kateri 
se prav tako že vrsto let posve-
čajo poučevanju otrok s poseb-
nimi potrebami, so nastopi-
li s pevsko točko Ajda Brilej, 
s klarinetom Viktorija Hru-
ševar in s harmoniko Matjaž 
Zupančič, učenci OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja so uprizori-
li glasbeno pravljico Rokavič-
ka, zapeli, zaigrali in zaplesali 
vzhodnoafriško ljudsko sklad-
bo ter z dežniki odplesali ple-
sno točko Čudoviti svet. V pro-
gramu, ki sta ga povezovala 
člana društva Klavdija in Dra-
gec, je nastopila tudi folklorna 
skupina Sožitja Krško, ki delu-
je v sodelovanju z VDC Krško 
- Leskovec, slovesnost pa so z 
glasbenim nastopom zaokroži-
li člani Športnega društva Pla-
valček, katerega člani so v pre-
težnem delu tudi člani Sožitja. 
Čestitke ob jubileju ter iskrenih 
spodbudnih besed so društvu 
ob tej priložnosti namenili tudi 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdorfer 
in predsednica Zveze Sožitje 
Slovenije dr. Katja Vadnal.
 Bojana Mavsar

Predsednik društva Bojan Cizel s povezovalcema programa 
Dragecem in Klavdijo

KRŠKO - V krškem hotelu City so se 7. marca na občnem zbo-
ru zbrali člani Društva invalidov Krško. Društvo, ki deluje 
že skoraj dve desetletji in združuje 374 članov invalidov iz 
krške in kostanjeviške občine, skupaj s pridruženimi člani 
pa jih je okoli 700, od lanskega junija vodi Marija Stopinšek. 

»Skrbimo predvsem za pomoč invalidnim osebam, za njiho-
vo boljše in kvalitetnejše življenje,« je za naš časopis povedala 
Stopinškova. Društvo je del Zveze društev invalidov Slovenije 
(ZDIS) in razpolaga s številnimi kapacitetami za rehabilitaci-
jo v slovenskih zdraviliščih (Terme Čatež, Simonov zaliv Izola, 
Dom zdravja Radenci, Terme Rogaška Slatina, Terme Ptuj, Ter-
me Šmarješke Toplice, Terme Topolšica …), kjer so za letošnje 
leto dobili 20 terminov. Določene ugodnosti v teh kapacitetah si-
cer lahko uživajo le invalidi, ki so zaposleni ali brezposelni. »Tem 
invalidom bomo posvetili posebno pozornost, saj ZDIS priprav-
lja zelo zanimive 7-dnevne programe zanje. Gre za rehabilitacijo 
tako na fizičnem kot duhovnem področju, da invalidi sprejema-
jo svojo invalidnost in pomanjkljivosti. Ti programi so v celoti fi-
nancirani s strani FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v RS, op. p.), potrebna sta le prosti čas 
in volja,« je pojasnila. Poleg tega v okviru društva organizirajo 
tudi izlete, srečanja, tritedensko kopanje v Šmarjeških Toplicah, 
razne športne in preventivne zdravstvene dejavnosti. Financi-
rajo se iz sredstev FIHO, ZDIS in Občine Krško. Stopinškova kot 
največje težave invalidne populacije izpostavlja, da se osebe ne 
vključujejo v društva invalidov, zato si bodo prizadevali za pri-
dobivanje novih članov, predvsem mlajših, zlasti skozi ugodnos-
ti, ki jim jih prinaša članstvo v društvu. 
 P. Pavlovič, foto: A. Vrhovšek

Invalide želijo privabiti  
v društvo z ugodnostmi

Društvo od lani vodi Marija Stopinšek.

Učenci osnovnih in srednje 
šole v občini že več kot desetle-
tje na pobudo in v sodelovanju 
s krškim borčevskim združe-
njem ustvarjajo slike in pišejo 
spise za glasilo in razstave na 
temo narodnoosvobodilnega 
boja, izbor najboljših 12 del pa 
odtisnejo tudi na letni koledar. 
Učencem se v združenju, je ob 
otvoritvi povedal predsednik 
Lojze Štih, oddolžijo z nagra-
dnimi izleti na različna prizo-
rišča iz druge sv. vojne. Razsta-
va, ki jo tvori 34 risb, je sicer 
sestavljena iz dveh delov, slike 
za koledar pa prikazujejo šol-
stvo med NOB v partizanskih, 
nemških, italijanskih šolah ter 

Učenci ustvarjali na temo NOB
KRŠKO - Združenje borcev za vrednote NOB Krško je 5. marca v avli Kulturnega doma Krško odprlo razstavo 
risb učencev osnovnih šol občine Krško na temo Ustavite zlo in Šolstvo v letih 1941-1945. V družbi predse-
dnika združenja Lojzeta Štiha in učenke raške šole Žane Urankar jo je odprla podžupanja Ana Somrak.

v šoli pod Madžari in NDH. Na 
ta način so učenci, je še dejal 
Štih, podrobneje »spoznali čas, 
ko so štirje okupatorji nasilno 
potujčevali naše starše in ded-

ke s končnim 
ciljem, da Slo-
venijo izbri-
šejo z vseh 
zemljevidov, 
nad Sloven-
ci pa izvede-
jo genocid«. 
U s t v a r j a -
nje učenk in 
učencev je 
o b i s k o v a l -
cem podrob-
neje opisala 

Andreja Novak Gabrič, uči-
teljica likovnega pouka na OŠ 
Raka, ki je med drugim dejala, 
da današnji mladi sanjajo dru-
gačne sanje, naloga odraslih pa 

je, da jim posredujejo sporoči-
la in vrednote naših pradedov 
in babic: »Razstavljena likov-
na dela pred nas razgrinjajo 
razmišljanja mladih. Mladi se 
sprašujejo o lastnem obstoju v 
družbi, ki ni prijazna in sočut-
na, ki ne razume drugačnosti 
in ne sprejme tistih, ki živijo po 
svojih načelih.« Razstavo je z 
glasbenim nastopom popestril 
trobilni sekstet učencev Glas-
bene šole Krško pod mentor-
stvom Draga Gradiška, Ma-
tjaža Kaučiča in Francija 
Arha, otvoritveni program pa 
je povezovala Mira Ajster. 

 B. Mavsar

Učenka raške šole Žana Urankar, Lojze Štih in 
podžupanja Ana Somrak ob otvoritvi likovne 
razstave

www.PosavskiObzornik.si
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dni izhodi izvirnih kreacij mo-
dne obutve za prosti čas za vse 
generacije modne oblikovalke 
Maje Štamol Droljc, ki so-
deluje s sevniškim podjetjem 
Kopitarna. Za odlično vzdušje 
med modnimi izhodi je skrbel 
glasbeni gost Boštjan Čukur 
z umetniškim imenom 6pack 
Čukur, za celostno podobo mo-
delov pa je poleg modne obli-
kovalke poskrbela še sevniška 
frizerka Nuša Planinc. Večer 
se je zaključil ob pokušini od-
ličnih salamah, vrhunski mod-
ri frankinji, domačih izvirnih 
aperitivih in dišeči potici (za 
izvedbo pogostitve in degu-
stacije so skrbele članice Akti-
va žena Sevnica in članice sku-
pine Loški zeliščarji). 
 S. R., foto: Mediaspeed

TRŽIŠČE - Ljudske pevke s Telč so konec lanskega leta s kon-
certom »Kje so tisti lepi stari časi« v športni dvorani OŠ Trž-
išče obeležile 15-letnico delovanja, ob kateri so izdale tudi 
svojo tretjo zgoščenko. Na odru so se jim pridružili še neka-
teri glasbeni prijatelji.

Ljudske pevke s Telč so se na prvih skupnih vajah zbrale novem-
bra 2002 in mesec dni kasneje prvič nastopile v domači vasi. V 
začetku je v skupini prepevalo osem članic, kmalu so se pridru-
žile še štiri, tako da je število naraslo na 12 ljubiteljic ljudske-
ga petja, danes pa prepeva samo še šest ljudskih pevk s Telč in 
okoliških vasi. Leta 2006 so izdale prvo zgoščenko z naslovom 
Na razpotju, leta 2012 so ob 10-letnici delovanja izdale drugo z 
naslovom Pozdrav s Telč, ob letošnjem jubileju pa tretjo z naslo-
vom Že večkrat sem slišal. Koncert, ki sta ga povezovali Andreja 
Simeonov in Romana Mislaj, so popestrili še številni glasbeni 
gosti, med njimi tudi domači ljudski godec Alojz Mrgole, ter s 
humorističnim vložkom znana lika s Telške žetve in zvesta spre-
mljevalca telških pevk od leta 2005 - Martin in Micka, ki sta ljud-
skim pevkam ob lepem jubileju podarila spodnje hlačke z roži-
cami, da bodo pevke vedno »v rožicah«.    
Predsednik ZKD Sevnica Jože Novak in vodja sevniške izposta-
ve JSKD IO Sevnica Katja Pibernik sta podarila zlate Maroltove 
značke Silvi Rak, Faniki Simeonov, Marinki Skušek, Silvi Ze-
lič, Martini Žibert in Zvonki Mrgole, ki se je kot vodja skupine 
ljudskih pevk zahvalila še nekdanjim članicam - Cvetki Mlakar, 
Pavli Kos, Zdenki Slapšak, Veroniki Mislaj, Ljudmili Majcen 
in Stanki Prijatelj. Številno občinstvo sta pozdravila in nagovo-
rila sevniški podžupan Janez Kukec in predsednik KS Tržišče 
Janez Virant.  S. Radi

BOŠTANJ - 24. februarja se je v TVD Partizanu Boštanj od-
vijalo srečanje ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž obči-
ne Sevnica pod skupnim imenom »Skupaj se znajdemo mi«. 

Na koncertu, ki ga je povezoval Vili Zupančič, so se prve predsta-
vile domačinke, ženski pevski zbor Azalea, ki ga vodi Mimi 
Šuster. Za njimi so nastopile Ljudske pevke z Blance, ki jih vodi 
Anica Fakin. Z dvema ljudskima pesmima so se predstavile tudi 
Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi pri Šentjanžu, ki jih vodi 
Mag da Sigmund. V nadaljevanju prijetnega večera so se predsta-
vili še Fantje s Preske, ki jih vodi Matija Lisec, ženska pevska 
skupina Lokvanj iz Krmelja pod vodstvom Marice Knez, Ljud-
ske pevke s Telč pod vodstvom Zvonke Mrgole, Ljudski pevci in 
pevke folklorne skupine Spomin pod vodstvom Majde Hriber-
šek, pod vodstvom Mirice Kolarič Kink se je predstavila sku-
pina Rosa iz Zabukovja. Zadnji so se predstavili še domači Ljud-
ski pevci Boštanj, ki jih vodi Alojz Fon. 
Ob zaključku prireditve je sodelujočim vodja JSKD OI Sevnica Ka-
tja Pibernik podelila priznanja o sodelovanju, z vodji skupin pa 
je spregovoril Gregor Volk, ki je strokovno spremljal dogodek. 
Nekaj spodbudnih besed je zbranim namenil podžupan občine 
Sevnica Janez Kukec.  S. Radi

Kje so tisti lepi stari časi?

Ob zaključku jubilejnega koncerta Ljudskih pevk s Telč je po-
tekala še skupna pesem vseh nastopajočih.

Sevničani so se znašli skupaj

Ljudski pevci Boštanj 

Potem, ko je Občina Radeče že oktobra lani v proračun za leto 2018 
uvrstila sredstva za sofinanciranje preventivnega ukrepa sterilizacije 
lastniških mačk občanov in občank občine Radeče, je projekt v so-
delovanju z veterinarskima postajama Laško in Sevnica z letošnjim 
februarjem zaživel tudi v praksi. V mesecu februarju je bila tako sku-
paj steriliziranih 23 lastniških mačk. Skladno z zagotovljenimi prora-
čunskimi sredstvi bodo občanke in občani Radeč lahko koristili mož-
nost sofinanciranja do porabe proračunskih sredstev. Za poseg se 
tako še vedno lahko naročite na: 
• Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 

03/734-16-18)
• Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)

Več informacij o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na nas-
lednjih povezavah: 
• www.veterina-lasko.com ali 
• www.veterina-sevnica.si.

Evidentiranje naslovov za gradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja visokih hitrosti
Predvidoma do leta 2020 bosta na območju občine Radeče sočasno 
potekala dva projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrež-
ja visokih hitrosti, ki bosta občanom omogočila dostop do interne-
ta. Na spletni strani Občine Radeče (www.radece.si, xlsx datoteka s 
seznamoma ima dva zavihka!) sta objavljena seznama z naslovi, ki 
bodo vključeni v gradnjo. Občanke in občane pozivamo, da seznama 
v obeh zavihkih pregledate in ugotovite, ali na katerem izmed nji-
ju najdete vaš naslov. V primeru, da ga ne najdete na nobenem od 
seznamov, vas naprošamo, da to sporočite na Občino Radeče (tel. 
št. 03/56-80-818). S tem boste zagotovili, da vaš naslov ne bo izpu-
ščen ter da posledično ne bi ostali brez priključka.

Dragi starši, dragi otroci,
prisrčno vabljeni, da se nam 

v soboto, 17. marca 2018, med 8.30 in 11.30 
pridružite na Radeški tržnici. 

Zabavali se bomo ob pripravljanju sadnih in zelenjavnih 
»zmešančkov« in skupaj pričarali pisano sobotno dopoldne. 

Eksplozija okusov vas na Radeški tržnici pričakuje ob sobotah – 
zato pot pod noge in vsi na plac!

Več informacij o projektu »Vsi na plac! « najdete na 

www.ktrc.si.  

Prvo poročilo o sterilizaciji lastniških mačk 
v občini Radeče

Dan pred osrednjo prireditvijo 
je komisija, ki so jo sestavljali 
Franci Sotošek, Bogomir Vi-
dic, Karel Kozole, Braco Mi-
roševič, Dušan Lipej in Bojan 
Zagorc, v posebni sobi stare 
sevniške trške gostilne Vrtov-
šek ocenila 142 vzorcev salam, 
in sicer v treh kategorijah ter 
nato na »dan mučenikov« po-
delila prvim trem v vsaki ka-
tegoriji priznanja in praktične 
nagrade.

Prvo mesto med 102 izdeloval-
cema domače salame je osvo-
jil Anton Es (prijatelji ga kliče-
jo Zvone) iz Sevnice, ki je stal 
na zmagovalnem odru že leta 
2011. »Za izdelovalca salam je 
uvrstitev med prvih deset zelo 
dober dosežek, a prvo mes-
to je najboljša in najlepša na-
grada. Občutki so neopisljivi, 
zmaga je nepričakovana, oko 
se je rahlo orosilo ob razgla-
sitvi,« obudi spomin na dogo-
dek sevniški salamar, ki izdelu-
je salame po starem načinu že 
več let in pojasni, da je za dob-
ro salamo poleg kakovostnih 
sestavin pomembno tudi zore-
nje, zato ima lastno zorilnico, v 
kateri kontrolira potek sušenja 
suhomesnate dobrote. »Dobra 
salama zori približno tri mese-
ce,« pravi in z nasmehom doda, 
da bo morda čez sedem let na 

Es zmagal na moški salamijadi
SEVNICA - Na dan 40 mučenikov je v starem delu sevniškega mestnega jedra potekala v organizaciji 
Društva salamarjev Sevnica že 57. salamijada, ki jo mnogi imenuje kar »mati vseh salamijad«, ker naj bi 
bila najstarejša slovenska salamijada. 

velikem prehodnem pokalu še 
tretjič zapis njegovega imena 
in priimka. Drugo mesto je pri-
padlo Janezu Lenartu iz To-
mažje vasi pri Škocjanu, tretje 
mesto je osvojila skupina Lju-
biteljski izdelovalci sevniške 
salame, ki jo poleg letošnjega 
zmagovalca sevniške salamija-
de sestavljajo še Milan Dani-
čič, Tomaž Krnc ter Tomo in 
Tomaž Habinc. 

Na 4. salamijadi rejcev, na ka-
teri je svojimi salamami tek-
movalo 19 prašičerejcev iz 
sevniške občine, se je nagra-
de in prvega mesta razveseli-

la družina Tomažič z Otavnika 
pri Tržišču, drugo mesto je os-
vojil Stanko Judež s Kompo-
lja pri Boštanju, tretje pa To-
maž Krnc z Ledine pri Sevnici. 

V kategoriji prijateljev, v ka-
teri so tekmovali salamarji iz 
prijateljskih društev iz tujine 
že sedmo leto zapovrstjo, so 
med 21 tekmovalci slavili trije 
slovenski zamejci z avstrijske 
Koroške - Reinhard Prutej 
iz Bleiburga je bil prvi, Lukas 
Krojnik iz Humtschacha dru-
gi, Reinhold Jammer iz Blei-
burga tretji. 
 Smilja Radi

Zmagovalec sevniške sala-
mijade Zvone Es se je prvega 
mesta močno razveselil.

SEVNICA - 10. marca je v Al-
bert Felicijanovi dvorani na 
sevniškem gradu potekala 3. 
ženska salamijada, ki jo je obo-
gatila še modna revija z modno 
obutvijo Kopitarne Sevnica. 
Ocenjevalna komisija v sesta-
vi Majda Jurše, Anica Ocvirk, 
Vladimira Tomšič, Hermina 
Šantej, Zinka Krnc in Darja 
Pompe je štiri dni pred ura-
dno razglasitvijo ocenila 27 
vzorcev salam. Tonika Dani-
čič s Kompolja je osvojila tret-

Najboljša salamarka je Habinčeva

je mesto, drugo mesto je pri-
padlo Petri Jazbar iz Sevnice, 
prvega mesta se je razveselila 
Jožica Habinc z Lukovca. Do-
godek so popestrili štirje mo-

Najboljše tri izdelovalke sa-
lam (od leve proti desni): Pe-
tra Jazbar, Jožica Habinc in 
Tonika Daničič 
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Letno poročilo o delu je 
predstavila predsednica 
društva Anica Hribar, ki je 
to funkcijo od dolgoletnega 
predsednika Toneta Jesenka 
prevzela lani. Med opravljeni-
mi nalogami v lanskem letu je 
izpostavila, da so obnovili de-
javnost sekcij mladih planin-
cev na vseh osnovnih šolah 
razen na OŠ Bizeljsko, poiz-
kus na Gimnaziji Brežice v za-
četku šolskega leta ni bil uspe-
šen. Društvo je bogatejše za tri 
vodnike, izobraževanje je us-
pešno končala Mojca Šterk, 
naziv vodnika A kategorije pa 
sta pridobila Bojan Jevševar 
in Hribarjeva. Tretjič zapored 
so skupaj s Knjižnico Brežice 
ob svetovnem dnevu gora iz-
peljali prireditev Brati gore. 
Lani so člani PD Brežice opra-
vili več kot 3000 ur prostovolj-
nega dela, za kar se je Hribar-
jeva zahvalila vsem po vrsti, ne 
nazadnje tudi Občini Brežice - 
v njenem imenu se je občnega 
zbora udeležil podžupan Jure 
Pezdirc -, ki je prepoznala de-
javnost društva kot pomem-
ben prispevek k rekreativni 
dejavnosti za občane, Športni 

40 pohodniških torkov
BREŽICE - Člani Planinskega društva Brežice so 23. februarja opravili redni letni občni zbor. V prostorih OŠ 
Brežice se jih je zbralo 75, nekoliko manj tudi verjetno zaradi zimskih razmer, v letu 2017 se je sicer števi-
lo članov PD Brežice s 359 povečalo na 438.

zvezi Brežice pa tudi donator-
jem društva.

Delo vodniškega odseka je 
predstavil načelnik Tone Hri-
bar, skupino torkarji, kate-
re člani so na začetku zapeli 
tudi svojo himno, ki jo je na-
pisala Jožica Srpčič, pa Tone 
Kostanjšek. Skupino trenu-
tno 78 članov uspešno vodi 
Marjan Rovan, lani so ob tor-
kih opravili 40 pohodov, sku-
paj je bilo kar 1576 pohodni-
kov. »Naj torkarji« v lanskem 
letu so postali: Branko Ko-
pinč (vseh 40 pohodov), Miha 
Škrlec (38) ter Jože Molan in 

Tilka Škrlec (oba 37). Delo 
markacistov je predstavil novi 
načelnik Meho Tokić (zame-
njal je Milana Tomiča), nara-
vovarstveni odsek načelni-
ca Olga Kržan, predstavljeni 
so bili še mladinski odsek, fi-
nančno poročilo, delo nad-
zornega odbora in verifikacij-
ske komisije. V letu 2018 bodo 
med drugim brežiški planinci 
organizirano prehodili Sloven-
sko planinsko pot (od Maribo-
ra do Ankarana) in prvič tudi 
Samoborsko planinsko pot.

Tradicionalno so podelili tudi 
priznanja članom PD Brežice 

za leto 2017, in sicer mladi-
ma Martinu Osojniku in Nej-
cu Brencetu (zlati in srebrni 
znak), Francu Kržanu (spo-
minska plaketa PZS), Tone-
tu Hribarju (naziv častni vo-
dnik) ter Jožici Dražil in Olgi 
Kržan (srebrni častni znak 
PZS). Izšla je tudi 32. številka 
društvenega glasila Planinski 
utrinki, ki ga že vrsto let ure-
ja Milena Jesenko in v kate-
rem so se spomnili tudi dveh 
preminulih članov v preteklem 
letu, dolgoletne predsednice in 
častne predsednice Marije Ve-
ble ter Tomislava Osojnika. Še 
pred začetkom uradnega dela 
občnega zbora, ki ga je vodilo 
delovno predsedstvo v sestavi 
Monika Volk, Jože Lovenjak 
in Rudi Kelenc, so se učen-
ci OŠ Bizeljsko (pod mentor-
stvom Vilka Ureka in Barba-
re Zorko) predstavili z delom 
kulturnega programa o Kekče-
vih prigodah v sklopu lanske 
prireditve Brati gore. Za zasno-
vo in scenarij sta poskrbeli Mi-
lena Jesenko in Mateja Kus iz 
Knjižnice Brežice, slednja je 
program tudi režirala.
 Rok Retelj

Torkarji med prepevanjem svoje himne

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

nedelja, 25. marec

Aktivni na številnih področjih
BREŽICE – 1. marca so se na občnem zboru v telovadnici Gimnazije Brežice množično zbrali člani Društva 
upokojencev Brežice. Predsednica Jožica Sušin je poročala, da so lani v glavnem uresničili načrtovan pro-
gram. Veliko prizadevanj so vložili v pridobivanje novih članov ter poskrbeli za pestro paleto dejavnosti.

Brežiško društvo je eno najšte-
vilčnejših, saj šteje kar 1357 
članov, v minulem letu pa se 
je njihovo število zmanjšalo 
za 19. Kot je poročala predse-
dnica Sušinova, je bilo zadnjih 
sedem let zmanjšanje največje 
leta 2016, sicer pa majhen pa-
dec beležijo vsako leto. Izsto-
pi iz društva so pogojeni s 
starostjo, onemoglostjo ali so-
cialno ogroženostjo. So pa lani 
sprejeli kar 70 novih članov.

V društvu so ponosni na dobro 
delujoč projekt »Starejši za sta-
rejše – za višjo kakovost življe-
nja doma«, ki ga udejanjajo od 
leta 2008. Prostovoljke bodo še 
naprej opravljale prve in po-
novne obiske pri vseh starej-
ših nad 69 let v 17 krajevnih 
skupnostih, ki so v pristojno-
sti društva. Po želji obiskanih 
bodo prostovoljke manjšo po-
moč opravile že same, če pa se 
bo na terenu izkazalo, da so te-
žave večje, se bodo prostovolj-

ke povezale z ustreznimi usta-
novami – Center za socialno 
delo, Rdeči križ, Karitas, patro-
nažna služba, dom upokojen-
cev, policija, Zavod Sopotnik … 
Če se zadržimo pri slednjem: 
projekt Sopotnik je nastal z 
namenom, da bi pomagali 
starost nikom ob obisku zdrav-
nika, trgovine, pošte, banke, 
kulturnega dogodka ipd. Nu-
dijo jim brezplačne prevoze do 
želenega mesta in nazaj. S tem 

želijo ljudem pomagati ohra-
njati samostojnost, da se ne bi 
počutili odrinjene in osamlje-
ne ter jim tako ohraniti soci-
alno vključenost. Za rezerva-
cijo prevoza je treba poklicati 
vnaprej, in sicer od ponedeljka 
do petka od 8. do 16. ure na te-
lefonsko številko 041 744 947.

Sicer pa so člani tudi v ostalih 
društvenih sekcijah in komisi-
jah pri svojih nalogah in pro-

jektih zelo aktivni – kot na pri-
mer socialno-ekonomska in 
stanovanjska komisija, v izo-
braževalni dejavnosti vključno 
z raznimi predavanji ter stro-
kovnimi ekskurzijami in izleti. 
Letos načrtujejo izlete v Banja 
Luko, Maribor, botanični vrt, 
vzhodno Slavonijo in Baranjo, 
Rezijo, Pulo in Brione, okolico 
Ljubljane ter prednovoletni iz-
let v Ljubljano. Letovanja in po-
čitnice bodo z drugimi društvi 
upokojencev organizirali v Izo-
li, Dugem otoku in zdravilišču v 
Fojnici. V DU Brežice se lahko 
pohvalijo s kulturno dejavno-
stjo, saj delujejo literarna sek-
cija, folklorna skupina in de-
lavnica ročnih del; s športom 
in rekreacijo, kjer bo v apri-
lu začela delovati še kolesar-
ska sekcija, nadaljevali bodo 
z rekreacijo v Domu starejših 
občanov, člani se udeležuje-
jo aktivne vadbe v okviru Šole 
zdravja (Tisoč gibov), usmer-
jali pa jih bodo tudi v poho-
dništvo s skupino »torkarjev« 
pri PD Brežice.

Za delo s starejšimi so preje-
le priznanja Emilija Držanič, 
Francka Pečnik, Stanka Puc-
ko in Jožica Sušin. Druženje so 
popestrili člani Jagodnega iz-
bora Betka in Drago Križanić 
ter Stanka Pernišek, folklor-
na skupina in z razstavo članice 
delavnice ročnih del »Zanke«.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Saša Pohar

Občni zbor brežiških upokojencev je potekal v telovadnici 
Gim nazije Brežice.

ČREŠNJICE - Člani TŠKD Črešnjice že več kot desetletje skrbijo za 
urejenost vasi Črešnjice, družabno življenje v vasi, prirejajo kul-
turne in športne dogodke. Znani so tudi po svoji dobrodelnosti, 
saj so že večkrat sredstva, ki so jih zbrali ob koledovanju ali na 
nogometnem turnirju, podarili ljudem v stiski. V enem od pogo-
vorov, komu nameniti zbrani denar, se je porodila ideja, da bi na 
vasi postavili defibrilator. Naprav, ki lahko reši življenje, je v ob-
čini Brežice že kar nekaj, njim najbližji je na vhodu v OŠ Cerklje 
ob Krki. Ker se zavedajo, kako pomembna je vsaka minuta, ko 
človeku zastane srce, so se odločili, da sami kupijo AED napra-
vo. Denar so zbrali ob petju treh kraljev in na nogometnem tur-
nirju, nekaj malega je dodala tudi občina. Defibrilator so postavi-
li na mesto, dostopno vsem. 19. februarja so imeli izobraževanje 
o rokovanju z AED napravo, ki ga je vodil Roman Zakšek, viš-
ji svetovalec za področje zaščite in reševanja na Občini Brežice 
(na fotografiji). V pomladnih mesecih bodo za člane društva ter 
vaščane Črešnjic in Zasapa organizirali še predavanje iz prve po-
moči.  Vir: TŠKD Črešnjice

Z dobrodelnostjo do AED

ČATEŽ OB SAVI - Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mla-
dino Brežice so vsako sredo v januarju in februarju izvedli 
nočni tematski pohod na Sv. Vid. Pohode, ki so jih spremlja-
le poučne zgodbe o zanimivih zgodovinskih temah s področ-
ja »Šentviške gore« in Brežic, so zaključili na zadnji februar-
ski dan v pravi zimski idili. Z njimi so bili tudi predstavniki 
Turističnega društva Čatež ob Savi, ki načrtujejo kar nekaj 
novosti, prva bo prenova informacijskih tabel ob poti na Sv. 
Vid. Vir: ZPTM Brežice

Es zmagal na moški salamijadi
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Predsednik društva Franc 
Ivanšek je za naš časopis ob 
tem povedal, da je krškopolj-
ca uspelo ohraniti nekaj en-
tuziastom, ki so leta 2005 us-

tanovili tudi Društvo rejcev 
krškopoljskih prašičev. Danes 
to pasmo, v preteklosti pogos-
to imenovano prekasti, pasasti 
ali črnopasasti prašič, redi že 
130 kmetij z več kot 400 ple-
menskimi živalmi. Gre za edi-
no slovensko avtohtono pa-
smo prašičev, za katero je 
značilno, da je dobro odpor-
na, z izredno nizko ali skoraj 
nično obolevnostjo, ki se hit-
ro prilagodi razmeram reje in 
prehrani, njeno meso pa velja 
za izredno kvalitetno in zaradi 
večjega dela čvrste maščobe še 

Krškopoljca tudi v skulpturo
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V tukajšnjem gostišču Kunst so se 2. marca na letnem zboru zbrali člani Društva 
rejcev krškopoljskih prašičev. Na njem so pregledali realiziran program dela v minulem letu in potrdili 
usmeritve v letošnjem letu, s poudarkom na večji promociji edine slovenske avtohtone pasme prašiča. 

posebej primerno za izdelavo 
suhomesnatih izdelkov. Ivan-
šek je še povedal, da se pasme 
ne da zamenjati z drugo, saj je 
vsak krškopoljski prašič ozna-
čen z ušesno znamko in na njej 
vtisnjeno številko, ki potrjuje 
avtentičnost pasme. Sledlji-
vost pasme poteka tudi prek 
blagovne znamke Mesnine kr-
škopoljskega prašiča, ki so jo, 
kot je povedal tajnik društva 
mag. Andrej Kastelic, regi-
strirali minulo leto. Lani so 
nadaljevali tudi z aktivnostmi 
v okviru projekta »Diversity 
of Local Pig Breeds and Pro-
duction Systems for High Qu-
ality Traditional Products and 
Sustainable Pork Chains« - ak-
ronim Treasure, katerega ko-
ordinator je Kmetijski inšti-
tut Slovenije in se bo iztekel 
konec marca prihodnje leto. 
Projekt Treasure temelji na 
raznolikosti lokalnih pasem 
in sistemov reje ter visoki ka-
kovosti izdelkov, ključnega po-
mena v sklopu projekta pa so 
natančne genetske razis kave 
pasme in vzpostavitev trajno-
stne verige od rejcev do izde-
lave mesnin ter čim krajše poti 
do končnega potrošnika. 

Med letošnjimi aktivnostmi 
društva je mag. Kastelic na-
vedel že realizirano strokov-

no ekskurzijo na sejem v Ve-
rono, izpostavil vlogo društva 
v sklopu projekta Črno-belo 
bogastvo s Krškega polja, ka-
terega nosilec je Občina Krško, 
vanj pa so kot partnerji poleg 
društva vključeni še Posavski 
muzej Brežice, Kmečka zadru-
ga Sevnica, Kmetijsko-gozdar-
ski zavod Novo mesto ter Go-
stilna in hotel Kunst. Poleg 
navedenega bodo v društvu 
promovirali blagovno znam-
ko in izdelali različen promo-
cijski material. V ta namen so 
med drugim že realizirali za-
pakirane zobotrebce v em-
balažo z logotipom blagovne 
znamke, ki jih bodo preje-
li predelovalci in ponudni-
ki mesnin, ter jedi registrira-
ne blagovne znamke Mesnine 
krškopoljskega prašiča, zain-
teresiranim članom društva 
pa so že dali narediti magne-
tne nalepke za na vozila. Mag. 
Kastelic je med drugim še po-
vedal, da bodo z namenom 
prepoznavnosti izdelali tudi 
dve skulpturi krškopoljskega 
prašiča, in sicer se bo ena na-
hajala pri gostilni Kunst, dru-
ga pa pri avtocesti. Največ dela 
bodo imeli v letošnjem letu z 
rejskim programom. Zago-
vor slednjega so sicer opravi-
li lani, letos pa ga bodo mora-
li do novembra uskladiti še z 

zahtevno evropsko uredbo o 
reji živali. Društvo je namreč 
priznano kot rejsko društvo, 
ki deluje na območju Evropske 
unije in odobreno vodi rodov-
niško knjigo za čistopasemske 
plemenske živali in bo tudi iz-
dajatelj zootehničnih spriče-
val. Kar pa je pomembno, je 
dejal Andrej Šalehar s kme-
tijskega ministrstva, da rejci 
sami določajo rejski program, 
s čimer posledično prevze-
majo vso odgovornost za plo-
dnost, sposobnost preživetja 
pasme, dobro rastnost, odpor-
nost na stres, mesnatost, ka-
kovost mesa idr. 

Sicer pa so na občnem zboru 
potrdili tudi cenovno politi-
ko za letošnje leto, in sicer bo 
cena mladih merjaščkov (25 
kg) za letošnje leto znaša 150 
evrov. Minimalna cena tekače-
ve (od odstavitve do desetega 
tedna starosti) je 3 evre/kg, 
pitancev pa 2,1 evra/kg žive 
teže. Glede na zajamčeno ka-
kovost mesnin, saj so meso in 
mesni izdelki iz krškopoljca 
dokazano bolj okusni, sočni in 
aromatični, lahko rejci posta-
vijo tudi višjo ceno, saj je vzre-
ja prašičev te pasme dražja od 
reje ostalih prašičev. 

 Bojana Mavsar

Predsednik društva Franc 
Ivanšek

VINJI VRH - 25. februarja je v Vinski kleti Jarkovič potekal 11. re-
dni zbor članstva Vinogradniško-kulturno-turističnega društva 
(VKTD) Gadova peč. Zbor je med drugim izglasoval razrešnico 
dosedanjemu vodstvu ter ostalim delovnim in nadzornim orga-

nom ter nato izvedel volitve novih organov. Dosedanji predsednik 
Franc Kus in podpredsednik Boštjan Sintič sta dobila nasledni-
ke: več kot 200 članov bo zdaj imelo na čelu izjemno aktivno čla-
nico društva Zdenko Mirtek, ki bo ob sebi imela Andreja Tom-
šeta in Sandija Unetiča, oba kot podpredsednika. Kot posebnost 
društva je tudi 49-članski upravni odbor, ki je bil prav tako na 
novo imenovan in predvsem pomlajen. S tem želi društvo poka-
zati in dokazati, da ceni delo in podporo svoje starejše generaci-
je vinogradnic in vinogradnikov, predvsem pa se zaveda, da mora 
poskrbeti tudi za prenos na naslednje rodove ter dati možnost in 
priložnost mladim generacijam. V svojem programu dela v pri-
hodnje je predsednica društva izpostavila, da bo sledila doseda-
njim smernicam. Preteklo leto so obeležili 10. obletnico delovanja 
z izjemno bogatim programom. Letos bodo vseh deset let delo-
vanja zajeli v prav posebni knjigi in s tem zabeležili široko delo-
vanje društva na številnih področjih. Na zasedanju zbora so po-
udarili pomen narediti kakšen korak v smeri osvežitve projekta 
Dežurnih zidanic. Prav tako so govorili o možnostih koriščenja 
nezasedenih zidanic, združevanju njihovih lastnikov in s tem od-
dajanju neizkoriščenih kapacitet v najem. Bogato vsebino delo-
vanja društva je pohvalila tudi podžupanja občine Brežice Katja 
Čanžar. Novoizvoljeno predsedstvo je ob tej priložnosti izročilo 
tudi naziva častni član prof. dr. Živi Deu in dr. Tomažu Šerugi. Z 
glasbenimi točkami sta za popestritev poskrbela učenca na diato-
nični harmoniki Blaž Plevnik in Matej Franko iz Glasbene šole 
Brežice.  Martina Baškovič/R. R.

Nova predsednica Zdenka Mirtek

Franca Kusa je na čelu VKTD Gadova peč zamenjala Zdenka 
Mirtek (foto: B. Krajnc).
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Posavje pod zemljo:

400-kilometrsko ožilje
odpadnih voda

Leta 2016 smo Posavski vodni krog namenili izvirom, pitni vodi 
in namakanju. Raziskovanje je bilo poučno tudi za našo eki-
po, odmevi na objavljene prispevke, tako bralcev kot stroke, 
pa neverjetni. 

Letos začenjamo na drugem koncu vodnega kroga. Tema, o 
kateri teče beseda pred svetovnim dnevom voda, po zanimi-
vosti ne zaostaja. S kompetentnimi sogovorniki smo vstopili v 
zapleten preplet kanalizacijskega sistema, njegovo zgodovino, 
objekte čiščenja, primerjali prakse na tem področju. Iz dneva v 
dan smo odpirali nova vprašanja, ki so vse premalo znana in še 
vedno slabo ozaveščena. Količino informacij smo morali omeji-
ti, a vendar verjamemo, da boste iz zapisov razbrali, kako po-
memben je ta, večinoma nevidni, podzemni svet odpadnih voda. 

Pred branjem pa še dodatna misel: vse naše odpadne vode, ko-
munalno-sanitarne, industrijske in padavinske, nam nastavlja-
jo ogledalo. V njem odseva podoba zelo nezrelega državljana. 
Ta si lasti in podjarmlja okolje, naravo in pitno vodo dojema kot 
neusahljivi in večno dostopni pravici. Skrb za odlaganje odpad-
kov in čiščenje vode kot izključno dolžnost komunalnih podje-
tij v popolnosti odrine s plačilom položnice. Ker je »daleč od oči 
tudi daleč od srca«, ga seveda ne zanima, kaj odvrže v stranišč-
no školjko, koliko kemikalij zlije v kanalizacijski jašek in kakšne 
posledice imajo njegova dejanja.

Kako daleč smo s takšnim odnosom torej šele od vprašanj, ki 
ta trenutek že spreminjajo prihodnost naših zanamcev? Bitko 
z mikroonesnaževali očitno izgubljamo. Povsod skrita mikrop-
lastika, ostanki pesticidov, farmacevtikov v vodi – tega naše ko-
munalne čistilne naprave pravzaprav ne očistijo, saj delujejo na 
osnovi bioloških procesov. Tudi regulativa je tu izjemno zastare-
la in pušča kot počen škaf. In po odgovorih pristojnega ministr-
stva sodeč ne zaostajamo veliko za ostalimi državami. Vsi sku-
paj pa zaostajamo. Predvsem in izrazito … za zdravo pametjo. 

Odpadna voda ni »težava« nekega komunalnega podjetja. Je 
težava vsakogar izmed nas. Zakaj? Vsaj zato, ker voda kroži 
in je ta ista voda tekočina, bivanjski prostor ali hrana našega 
»pojutrišnjem«.  
 Maruša Mavsar,
 urednica Posavskega vodnega kroga
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Kot se zavemo pomena stvari 
šele, ko te izginejo, tako bi se 
gotovo zelo hitro vznemirili, če 
odpadne vode ne bi »odtekle«, 
kakor je treba. Pred očmi veči-
noma skrito ožilje kanalizaci-
je nam omogoča veliko udobje 
bivanja, čistilne naprave, ki jih 
vgrajujemo zadnja desetletja, 
pa poskušajo vsaj omiliti izre-
dni onesnaževalni pritisk, ki ga 
povzroča naša družba. Kanali-
zacijske cevi, primarni in se-
kundarni kanalizacijski cevo-
vodi, v Posavju prepredajo že 
skoraj 400 kilometrov. Drugje 
so ljudje odvisni od greznic ali 
lastnih čistilnih naprav, bodisi 
hišnih ali rastlinskih. Seveda se 
tudi danes najde še kdo, ki se 
čiščenju izogne in svoje odpla-
ke spušča v jarek ali bližnji po-
tok. Kratek zgodovinski prelet 
razkriva, da so, kljub obsto-
ju antičnih načinov odvajanja 
vod na našem področju, resnej-
ši kanalizacijski sistemi glavnih 
mest Posavja predvsem plod 
moderne dobe.

Naši kanalizacijski sistemi so 
pretežno gravitacijski, kar po-
meni, da voda teče navzdol in 
se za odvajanje vode koristi 
sila njene teže. Na ravninskih 
delih je treba vodo prečrpati, 
odvajanje vode pa poleg črpa-
lišč omogoča še množica teh-
noloških objektov, o katerih na 
sploh vemo zelo malo, na pri-
mer razbremenilnikih, zadr-
ževalnih bazenih, revizijskih 
jaških, peskolovih, čistilnih na-
pravah in drugih.
Komunalno-sanitarne vode in 
industrijske odpadne vode na-
stajajo prav vsak dan, vsako 
minuto, vsako sekundo. Kako 
jih upravljajo, prestregajo, čis-
tijo in spuščajo v reke v Posav-
ju?

SKORAJ VSE POTI VODIJO V 
… SAVO

Današnji kanalizacijski sis-
tem v občini Brežice sta nam 
podrobneje predstavila vod-
ja sektorja gospodarskih jav-
nih služb na Komunali Brežice 
Darko Ferlan in vodja tržne-

ga sektorja ter enote Odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda 
Miha Pšeničnik. Kanalizaci-
ja je sestavljena iz kanalizacije 

Brežice (79,5 
km), Obrež-
je (28,7 km), 
Globoko (8,9 
km) in Ča-
tež (1,5 km). 
Čiščenje ko-
munalne od-

padne in padavinske vode iz-
vajajo na Centralni čistilni 
napravi (CČN) Brežice, ČN Ob-
režje in ČN Globoko, ki so vse 
sodobne mehansko-biološke 
čistilne naprave (več o princi-
pih delovanja in brežiški nap-
ravi na Mostecu si lahko pre-
berete na strani 14). Blato iz 
čistilnih naprav po dehidraciji 
odvažajo v zabojnikih na odla-
gališče komunalnih odpadkov 
CeROD. V Brežicah težav pri či-
ščenju odpadne vode in zašči-
ti vodonosnikov ne predstavlja 
industrija kakor v sosednjih 
občinah, ampak kmetijstvo in 
narava z obilnimi padavinami. 
Po Ferlanovih besedah je pro-
blem tam, kjer poteka kanali-
zacija po območjih, kjer je vi-
sok vodostaj meteornih voda. 
Pokrovi na kanalizaciji imajo 
praviloma odprtine za prepre-
čevanje vakuuma v ceveh in na 
teh odprtinah meteorna voda 
vdre v fekalno kanalizacijo ter 
povzroča poplavljanje hišnih 
priključkov. »S staranjem ka-
nalov se vse še poslabša, teža-
ve povzročajo večja hrapavost 
cevi, manjši pretoki, večje šte-
vilo prispevnih površin zaradi 
veliko asfaltiranja.« 

Podzemni svet krške in kosta-
njeviške občine sta nam 
predstavili vodja vodovoda in 
kanalizacije pri družbi Kos-
tak, Špela Arh Marinčič, in 
Nina Leskovar Ferme, vodja 
nadzora malih komunalnih či-
stilnih naprav in greznic. Tre-
nutno družba Kostak kot izva-
jalec javne gospodarske službe 
upravlja s štirimi sistemi za od-
vajanje odpadnih voda, na jav-
no kanalizacijsko omrežje pa je 
priključenih približno 50 od-

stotkov prebivalcev občin Kr-
ško in Kostanjevica na Krki. V 
obeh občinah je skupaj 160 km 
kanalizacijskega sistema in 56 

objektov, ki 
omogočajo či-
ščenje in od-
vajanje od-
padne vode. 
Največ prik-
ljučkov je v 
mestu Krško, 
kjer je ena iz-
med značil-
nosti, poleg 
Senovega, da 
so tudi pada-
vinske vode 
iz individual-
nih objektov 
speljane v jav-
no kanaliza-

cijo. »Zaradi tega imamo sicer 
težave,« pravi Arh Marinčičeva, 
»ker imamo bistveno večje ko-
ličine vode oz. razredčeno od-
padno vodo, ki priteče do čistil-
nih naprav, a v mestnih jedrih 
nekateri ljudje nimajo možnos-
ti, da bi vodo ponikali.« Med-
tem ko se odpadne vode s pod-
ročja kanalizacijskega sistema 
Krško čistijo na čistilni napra-
vi Vipap Videm, na katero od-
važajo tudi gošče iz greznic ter 
blato iz malih komunalnih čis-
tilnih naprav, se odpadne vode 
Senovega in Brestanice zbira-
jo na območju ČN Brestanica, 

na območju Podbočja pa deluje 
mala čistilna naprava. Občina 
Krško ima kanalizacijo zgraje-
no do Vipap Vidma, Kostak kot 
upravljavec izvaja še mehan-
sko predčiščenje. 

»Zmogljivost sevniške central-
ne čistilne naprave je 9.900 po-
pulacijskih enot,« pojasni Mi-
tja Udovč, direktor Komunale 
Sevnica, ki upravlja s kanaliza-
cijskim sistemom in CČN Sev-
nica na Logum, ter doda, da 
obsega javno kanalizacijsko 
omrežje 76,8 kilometra. Nanj 
je priključenih 1.659 kanaliza-
cijskih priključkov (iz gospo-

dinjstev, gospodarstva in jav-
nih ustanov), kar pomeni, da 
je odvajanje odpadnih voda 
preko kanalizacije urejeno pri 
31 % vseh prebivalcev v sev-
niški občini. »Na ta način varu-
jemo tudi podtalnico in druge 
vodne vire, ki so pomembni za 
življenje,« poudari pomen de-
lovanja mehansko-biološke či-
stilne naprave. 

In naše manjše občine? Kosta-
njevico smo omenili že pri kr-
škem sistemu, s katerim sta 
še danes povezana preko 
upravljanja kanalizacijskih vo-
dov in njihove čistilne napra-
ve. Najvišja občina po savskem 
toku, radeška, ima razpredenih 
dobrih 25 kilometrov kanali-
zacijskega omrežja, priključe-
nega na Centralno čistilno na-
pravo Radeče. Kanalizacijsko 
omrežje v občini Bistrica ob 
Sotli meri skoraj 6,4 kilometra: 
kanalizacijski sistem Trebče, ki 
se zaključuje z rastlinsko čistil-
no napravo Spodnje Trebče, ter 
kanalizacijski sistem Bistrica 
ob Sotli, ki zajema približno tri 
četrtine naselja Bistrica ob So-
tli, del naselja Polje ob Sotli in 
manjši del naselja Zagaj. Sicer 
pa je kanalizacijski sistem v bi-
striški občini še v izgradnji, do 
sredine leta 2018 bo zgrajena 
centralna čistilna, so nam spo-
ročili iz OKP Rogaška Slatina, ki 

upravlja s kanalizacijo v bistri-
ški občini

Pretežni del omenjenih posa-
vskih kanalizacijskih sistemov 
odpadno vodo vrne Savi. Sava 
tako ni le dala imena regiji, kot 
smo ugotavljali na tematskih 
straneh Posavski vodni krog 
leta 2016, ampak je tudi naj-
pomembnejši »odtok« Posavja.

OBREMENJENE ODPADNE 
VODE: INDUSTRIJA IN 

KMETIJSTVO?

Pred vrati je sezona »poliva-
nja« po poljih. Med nami so 

kmetje, ki jim, žal, razne ured-
be, ki naj bi zaščitile naše vode 
in tla, pomenijo le list papir-
ja. Gotovo ste jih opazili tudi 
vi: odvečne tekočine preliva-
jo sem in tja, posebej ob kon-
cih tedna, ko je možnost, da jih 
ujame inšpektor pri delu, bojda 
minimalna. In če je znano, da se 
predvsem na Krško-brežiškem 
polju bije vsakoletna bitka z os-
tanki pesticidov in nitrati, v ob-
čini Brežice pa na primer z os-
tanki desetilatrazina, pa Sava 
vsakodnevno poleg komunalne 
požira tudi industrijsko vodo. 

Vsaka dejavnost mora sledi-
ti predpisom in uredbam, tudi 
kar se tiče primernega čišče-
nja odpadne tehnološke vode. 
To področje bi si sicer zaslužilo 
celotne tematske strani, saj se 
vsak »onesnaževalec« voda s 
tem ukvarja na poseben način. 
Pa naj bo tokrat vsaj za boljšo 
predstavo, kako se s tem pro-
blemom soočajo posamezna 
podjetja.

Na naša novinarska vprašanja, 
ki smo jih naslovili na tiste, o 
katerih ste nas skozi leto spra-
ševali bralci, na primer na KZ 
Sevnica – enoto klavnica, Ta-
nin, Inplet, Krko, DUO Impolj-
ca, Splošno bolnišnico Breži-

ce in Terme Čatež, smo dobili 
hitre odgovore. Nekateri so na 
kratko potrdili, da sledijo vsem 
normativom – tako naj bi ime-
la KZ Sevnica na koncu zbiral-
nega jarka lastno mehansko 
čiščenje, od koder je odpad-
na voda iz klavnice speljana 
na CČN Sevnica, iz Tanina pa 
so sporočili, da v njihovih pro-
izvodnih procesih vso tehnolo-
ško vodo reciklirajo in vračajo 
nazaj v proces, torej da imajo 
zaprt sistem, hladilne in sani-
tarne vode pa da dosegajo pa-
rametre, ko te vode ni treba čis-
titi pred izpustom v vodotok. V 
DUO Impoljca imajo lastno čis-
tilno napravo, ki je od lanskega 
leta prenovljena in sedaj obra-
tuje poskusno, pri čemer so, 
kot pravi direktorica Andreja 
Flajs, povezani »z vsemi nav-
zočimi, ki so vodili ta projekt 
rekonstrukcije, da nas temelji-
to podučijo o nemotenem de-
lovanju čistilne naprave in da 
bomo po zaključku poskus-
nega obratovanja postali us-
pešni upravljavci sistema«. Iz 
Splošne bolnišnice Brežice so 
sporočili, da se oskrbujejo z 
vodo izključno iz vodovodne-
ga omrežja, vsa voda iz bolni-
šnice pa da gre v odtok v obli-
ki mešane odpadne vode. Le-te 

Ali kdaj pomislite, kolikokrat na dan imate opravka s kanalizacijo in kako zelo samoumevno vam je, da odpla-
ke izginejo izpred vaših oči v trenutku? Zjutraj greste na stranišče in spustite vodo. Nato si zdrgnete zobe, umi-
jete obraz, morda stopite pod tuš in voda v hipu ponikne mimo vaših nog v odtok. Po zajtrku pomijete posodo 
in spet pitna voda postane odpadna. V kolikor ne opravljate dejavnosti, pri katerih neposredno ali posredno 
uporabljate vodo, gotovo uporabljate vsaj sanitarije in tako se vaša pot znova sklene s kanalizacijo.

ALI STE VEDELI DA ...

• je pod prve projekte brežiške kanalizacije iz leta 1910 pod-
pisan projektant Hans Dirnböck iz Gradca?

• je leta 1957 tedanja Komunalna uprava Videm-Krško pri-
čela z izgradnjo kanalizacije v naselju Krško, leto kasneje 
pa na Vidmu?

• je prvi javni vodovod v sevniški občini dobila leta 1885 
Loka pri Zidanem Mostu, staro sevniško mestno središče 
ga je dobilo leta 1931, del Šmarja (današnje naselje Ribni-
ki) pa leta 1938?

Neverjetno, kaj vse zmečemo v školjko!

Darko Ferlan Špela Arh 
Marinčič

Nina Leskovar 
Ferme

nadaljevanje na str. 12
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ŠVEDSKA KAKOVOST | NIZKI STROŠKI 
BREZ ELEKTRIKE 

GARANCIJA | CE CERTIFIKAT

Biološka čistilna naprava FANN

Več kot 60.000 vgrajenih enot.Zanesljiva, varna in trajna rešitev.

20 % sejemski popust

da se vzorčijo po normativih, 
torej trikrat letno po 6 ur, pri 
čemer mejne vrednosti niso 
presežene. Iz Službe za od-
nose z javnostmi Krke, tovar-
ne zdravil, d. d., Novo mesto, 
so poudarili, da je varovanje 
okolja pomemben del Krkine 
poslovne strategije. Podali so 
zanimiv opis ločevanja odpad-
nih voda na njihovem krškem 
obratu za proizvodnjo farma-

cevtskih učinkovin: »Odpadne 
vode ločujemo na samem izvo-
ru glede na njihovo sestavo in 
onesnaženost. Del odpadnih 
vod skupaj z odpadnimi topili 
predajamo v odstranitev v se-
žigalnice v tujini, del pa jih zbi-
ramo in odvažamo v čiščenje 
na Krkino čistilno napravo v 
Novo mesto. Ostale manj one-
snažene tehnološke odpadne 
vode iz proizvodnje, energet-
ske oskrbe ter sanitarne odpa-
dne vode odvajamo v javno ka-

nalizacijo in s tem v čiščenje 
na čistilno napravo VIPAP Vi-
dem Krško.«
V Termah Čatež imajo lastno 
ČN za komunalne vode, ostale 
odpadne vode pa po besedah 
njihovih predstavnikov odte-
kajo po dveh vejah: »Iz notra-
njih bazenov iztekajo ločeno 
od odpadnih voda iz zunanjih 
bazenov. Odpadne vode se ob-
delajo pred izpustom v baze-
nu za dekloriranje, kjer se za-

jezijo tudi morebitni trdi delci. 
Obe veji vode se pred iztokom 
v potok združita. Potok se nato 
izliva v reko Savo.« 

Nazorno in zanimivo so posto-
pek čiščenja opisali v Inpletu, 
kjer se na zelo sodobni skup-
ni čistilni napravi čistijo komu-
nalne odpadne vode iz naselja 
Dolnje Brezovo in tehnološke 
odpadne vode njihovega pod-
jetja: »Osnova biološkega pro-
cesa je Moving Bed Bio Reac-

tor (MBBR) oziroma reaktor 
s plavajočimi nosilci biomase. 
Mikroorganizmi so pritrjeni na 
posebno oblikovanih mobilnih 
nosilcih PVA – to je gel podje-
tja Kuraray iz Japonske z ne-
skončno površino, ki omogo-
ča veliko učinkovitost čiščenja. 
Posledica procesov v MBBR je 
tudi majhna produkcija blata.« 

»V ŠKOLJKO SODI SAMO: 
POLULAJ, POKAKAJ, 

POBRIŠI!«

Človek težko verjame svojim 
očem, ko vidi posnetke vsega, 
kar ljudje zmečemo v stranišč-
ne školjke. Snovi, ki nikakor ne 
sodijo v kanalizacijo, škodijo 
cevem, zamašijo odtoke, črpala 
za odpadne vode, kot poudar-
ja direktor sevniške komuna-
le Udovč, pa so lahko uniče-
na tudi dragocena očiščevalna 
razmerja na čistilnih napravah: 
»Pomembno dejstvo, ki vpliva 
na delovanje čistilne naprave, 
je ravno odnos uporabnikov in 
zavest, da je čistilna naprava 
živ sistem, katere delovanje je 

vezano na obstoj in delovanje 
mikroorganizmov, ki pa so pre-
cej občutljivi in razgrajajo or-
gansko onesnaženje le v opti-
malnih pogojih delovanja.«

Arh Marinčičeva iz Kostaka po-
nazori: »Največ težav predsta-
vljajo v školjko odvrženi vla-
žilni robčki, ki se ne razgradijo, 
palčke za ušesa in drugi higi-
enski pripomočki. V kanaliza-
cijo dobimo tudi krpe, plastiko, 
hrano. Pogosto, ko odpremo ja-
ške v blokovskih naseljih, deni-
mo na Vidmu ali na Griču, naši 
delavci naletijo na celo porcijo 
špagetov.« Po pogovorih s ko-
munalnimi delavci v Posavju 
je jasno, da so ravno blokovska 
naselja svojevrsten problem – 
o tem tudi Radečani: »Pred 
približno tremi leti smo mora-
li pregledati kanalizacijski sis-
tem v edinem večjem stano-
vanjskem naselju v Radečah in 
ugotovili smo, da so pomaga-
le uničevati dotrajane betonske 
cevi tudi podgane. Privlačil jih 
je vonj po ostankih hrane, ki je 
prihajal skozi preperele cevi in 

na nekaterih mestih so jih celo 
pregrizle, da so prišle do v stra-
niščni odtok odvržene hrane,« 
pripoveduje Slavko Kočevar, 
Tomaž Knavs pa doda, da se 
je v času opuščanja greznic na-
šel tudi kakšen večji kos oblači-
la - moške hlače in celo ženski 
plašč. »Težko razumemo, kako 
je to prišlo v kanalizacijo,« za-
ključi. 

Kot je zanimivost dodala še 
Mateja Klakočar iz brežiške 
komunale: »Zgodilo se je že, da 
smo iz kanalizacije potegnili za 
celo vedro zelja! Redno se tudi 
dogaja, da na čistilni napravi 
najdemo npr. ženske tampone 
pa tudi zamaške, tenis žoge in 
še bi se kaj našlo.«

Največ klicev strank zaradi za-
mašene kanalizacije prejmejo 
komunalna podjetja praviloma 
v petek popoldne, med viken-
di in prazniki. Fantje morajo na 
teren, sneti WC školjko, prečis-
titi kanale. Arh Marinčičeva in 
Leskovar Fermetova opišeta 
trdo delo svojih sodelavcev, ki 

morajo čistiti za nami: »Ravno 
v januarju so naši fantje čisti-
li zadrževalne bazene, v kate-
re se v primeru padavin ste-
če najbolj onesnažena voda. 
Gre za izredno zahtevno delo. 
30-metrski cevni zadrževal-
ni bazen na Zatonu so morali 
sprazniti in zagotoviti prezra-
čevanje. Vse delajo z zaščitnimi 
maskami s kisikom. Gre prav-
zaprav za veliko greznico, ki jo 
čistijo pod pritiskom, da spere-
jo vse usedline, ki sedajo na tla, 
na rob bazena, da jih lahko iz-
črpajo in odpeljejo.« 

Na vsa vprašanja, kaj sodi v 
našo školjko, naj bo enkrat za 
vselej zato jasno: tam sodijo le 
trije P-ji: »polulaj, pokakaj, pob-
riši«, pravijo naši sogovorniki. 
Torej naše »odpadne vode« in 
toaletni papir. Seveda tudi os-
tala sanitarna voda, pri čemer 
pa moramo biti pozorni, da z 
vsem, kar ni naravno, čim bolj 
varčujemo, o čemer si nekaj 
nasvetov lahko preberete tudi 
v nadaljevanju. 
 B. M., R. R., S. R., M. M.

CELOVITE REŠITVE ZA 
VAŠ KANALIZACIJSKI 
SISTEM

• strojno črpanje, odmašitev in izpiranje hišne kanalizacije,

• snemanje kanalizacije s kamero do premera cevi 20 cm,

• izvedba priključka na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje 
ali obnova obstoječega kanalizacijskega priključka,

• vgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN),

• posnetek kanalizacijskega  
priključka ali lokacije MKČN,

• izvedba dezinsekcije  
in deratizacije,

• praznjenje greznic in MKČN,

• praznjenje oljnih lovilcev in 
lovilcev maščob.

VGRAJUJETE MALO KOMUNALNO ČISTILNO 
NAPRAVO ALI POTREBUJETE PRIKLOP NA  
KANALIZACIJSKO OMREŽJE?

Pripravimo celovito rešitev, ki zajema terenski ogled, svetovanje in  
ponudbo za izvedbo del: čiščenje, odstranitev obstoječe greznice, 
vgradnjo MKČN ali kanalizacijskega priključka. 

Pomagamo tudi pri pripravi vloge za sofinanciranje novih priključkov 
na javno kanalizacijo oziroma vgradnjo MKČN.

POKLIČITE NAS IN SVETOVALI VAM BOMO. 
T: 07  48  17 228, 07  48  17 262 ALI  07  48  17 306, VSAK DELOVNI 
DAN MED 7. IN 15. URO 
M: 051 686 302 IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA

  
  POTREBUJETE INSTALACIJSKI  
  MATERIAL ALI MALO KOMUNALNO  

 ČISTILNO NAPRAVO? 

 V trgovini Kostak najdete materiale in   
 proizvode priznanih proizvajalcev

 T: 07 48 17 215
 DELOVNI ČAS: 

•  od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro 
•  sobota med 7. in 12. uro

Posavje pod zemljo: 400-kilometrsko ožilje odpadnih voda

Vatirane palčke, kislo zelje, kosi oblačil, plenice ... je školjka 
smetišče (foto: N. Štefanič)?

nadaljevanje s str. 11
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Tehnologije čiščenja odpadne 
vode se sicer iz leta v leto spre-
minjajo, saj gre tudi razvoj na 
tem področju počasi naprej, 
a osnova ostaja ista: odpa-
dna voda se prečisti najprej 
mehansko in nato še biolo-
ško. Ste vedeli, da pri čiščenju 
naše odpadne vode pomaga ži-
vahna združba mikroorganiz-
mov, ki jo sestavljajo na pri-
mer najpreprostejše bakterije 
in enocelični mikroorganizmi? 
Ne? Potem berite dalje. Kakšni 
zanimivi procesi v teh napra-
vah potekajo in kje se nahaja-
jo večje posavske komunalne 
čistilne naprave, smo namreč 
raziskali v nadaljevanju. 

LJUBLJANA-ZALOG, 
MARIBOR, SLEDI ŽE KRŠKA

Da bi videli ogromno čistilno 
napravo, ni treba v center dr-

žave. Čistilna naprava za čišče-
nje odpadnih voda podjetja 
Vipap Videm in mesta Krško 
z zmogljivostjo 180.000 popu-
lacijskih enot je tretja največ-
ja čistilna naprava v Sloveniji. 
Gradili so jo v več fazah, in si-
cer leta 2003 za tehnološke od-
padne vode, leta 2007 za sani-
tarne odpadne vode podjetja, 
leta 2009 pa še za komunalne 
odpadne vode mesta Krško. 
Na skupno čistilno napravo 
so preko kanalizacijskega sis-
tema Krškega priklopljeni še 
Šumi d.o.o., Nefrodial, Tiskar-
na Jordan in Krka d.d. Lastnik 
in upravljavec naprave je pod-
jetje Vipap Videm, ki je z Obči-
no Krško podpisalo pogodbo o 
služnosti za 99 let. Ker je ne-
katere naše bralce skrbelo, kaj 
bi se zgodilo v primeru proda-
je podjetja, so nam tam zagoto-
vili, da je v pogodbi tudi opre-

deljeno, da bo skupna čistilna 
naprava delovala in čistila ko-
munalne odpadne vode mesta 
Krško z okolico tudi v primeru 
prenosa lastništva oz. prodaje 

podjetja. Na ČN Vipap je pred-
videnih 16.000 PE od skup-
no 180.000 PE za mesto Kr-
ško z okolico, trenutno pa je v 
Krškem priklopljenih že okoli 
10.300 PE.

Naša sogovornika, Peter Dra-
kulić, predstavnik za odnose z 
javnostmi, in mag. Justina Še-
petavc, vodja ekologije in sis-
temov kakovosti iz podjetja 
Vipap Videm, sta pojasnila, da 
omenjena čistilna naprava ob-
sega pet sklopov objektov in 
naprav: mehansko predčišče-
nje tehnoloških odpadnih voda 

s črpališčem - KMČN, mehan-
sko predčiščenje komunalno-
-meteornih odpadnih voda 
podjetja - MČKP, mehansko 
predčiščenje komunalno-me-
teornih odpadnih voda mesta 
Krško z okolico - MČKK, biolo-
ško čiščenje mešanice odpad-
nih voda - BČN in dehidracija 
primarnega mulja skupaj z bi-
ološkim muljem.

Podjetje, kot rečeno, upravlja 
z objekti in napravami čistilne 
naprave, jih vzdržuje, skrbi za 
pravilne parametre delovanja 
čistilne naprave, za učinke či-

ščenja, doseganje predpisanih 
mejnih vrednosti emisij sno-
vi v vode, izvajajo tudi moni-
toring odpadnih voda čistilne 
naprave, pripravljajo poročila 
in drugo. 

OD MEHANSKEGA 
ČIŠČENJA …

Najprej voda odteče v »pri-
marni« ciklus čiščenja. Teh-
nološko odpadno vodo »pri-
čaka« kemijsko-mehansko 
predčiščenje v črpališču z gro-
bimi grabljami, nato odtečejo 
v reakcijski in mešalni bazen 
ter usedalnik. Sledi skladišče-
nje, priprava in doziranje ke-
mikalij, nato zgoščevalnik pri-
marnega mulja, dehidracija 
muljev in skladiščenje muljev.
 
Naša sanitarno-meteorna 
voda pa se pretoči v dva zadr-
ževalna bazena (s prostorni-
nama kar 270 in 170 kubičnih 
metrov) s črpališči, v tej nap-
ravi jih prečistijo fine grablje s 
kompaktorjem, pesek prestre-
že peskolov, oljnate tekočine 
pa maščobnik.

Če so bili v tem delu odstranje-
ni mehanski delci in deli, ki jih 
v kanalizaciji sploh ne bi smelo 

Večje čistilne naprave v Posavju

Imamo tudi tretjo največjo v državi
Zadnja postaja za odpadno vodo, predno se vrne v naš vodotok, je čistilna naprava. Izjemnega pomena komunalnih čistilnih naprav, ki so dobesedno branik med 
našimi »civilizacijskimi odpadnimi dosežki« in naravo, se še ne zavedamo dovolj. 

    

 
 

info@s5projekt.si           
www.s5projekt.si        
gsm:  041-275-520 

Pisarna: 
S5 PROJEKT d.o.o. 

Arja vas 102, Petrovče. 

 

Ekološke ČISTILNE NAPRAVE 
in ZBIRALNIKI za VODO od 4,5 do 20 m3

Čis�lne naprave OXYFIX
od 4PE do 400PE

Čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda podjetja Vipap Videm in mesta Krško (foto: Vipap)

nadaljevanje na str. 14

Sodelujte!
Imate lastno idejo ali recept za naravno čistilo? Pošljite nam ga in objavili ga 
bomo v rubriki ‘’Vsak en korak’’ na naši spletni strani ter objavili na družbenem 
omrežju Facebook. Za sodelovanje pri okoljevarstvenih aktivnostih pobude 
‘’Vsak en korak’’ vas bomo nagradili s praktičnim darilom družbe Kostak.

Enostavne sestavine za čist dom

Številne sestavine naravnih čistil lahko najde
mo že v kuhinjski omarici: limona, kis, sol, soda 
bikarbona, naravno milo … Za čiščenje vseh vrst 
površin lahko pripravimo enostavno čistilo: v 2 
litra vode vmešamo 1,5 dl alkoholnega kisa in 
0,75 dl sode bikarbone in čistilo je pripravljeno. 
Nalijemo ga v pršilko, s katero ga nanašamo na 
površino. Takšno čistilo je univerzalno, obstojno 
in primerno za odstranjevanje vodnega kamna, 
čiščenje ploščic, steklenih površin, ogledal in os
talih površin.

Trdovratnejše madeže lahko očistimo z mešani
co vode, sode bikarbone in soli. S tako mešanico 
lahko očistimo pečico, pult ali kuhinjsko posodo. 

Za odstranjevanje vodnega kamna v kuhinjskih 
posodah pa je preverjen recept mešanica dveh 
skodelic vode in pol skodelice alkoholnega kisa, 
ki naj nekaj minut vre v posodi. Nato posodo 
odstavimo ter še toplo dobro speremo z vodo.

Limona je odlično sredstvo za dezinfikaci
jo površin, hkrati pa odstranjuje madeže (na 
površinah in tudi na perilu) in vodni kamen ter s 
svojim vonjem vnaša svežino v prostor.

Za domači pralni prašek v treh litrih vode zavre
mo 125 g nastrganega naravnega mila. Dodamo 
pol skodelice alkoholnega kisa, za lepši vonj 
lahko dodamo eterično olje. Za čiščenje belega 
perila dodamo še pol skodelice sode bikarbone. 
Ohlajeno mešanico shranjujemo v zaprti posodi, 
da se ne strdi.

Namesto mehčalca v boben pralnega stroja 
lahko enostavno vlijemo 0,5 do 1 deciliter al
koholnega kisa. Zmehčal bo perilo in vodo ter 
hkrati očistil tudi pralni stroj.

Zanimivost: belo vino in kokakola

Kot sredstva za čiščenje lahko uporabimo tudi 
druge izdelke, ki jih najdemo doma. Ste vede
li, da madeže rdečega vina lahko odstranite z 
belim vinom? Zelo uporabna je tudi kokakola. 
Uporabimo jo lahko za odstranjevanje rje, trdo
vratnih madežev in vodnega kamna, z njo lahko 
očistimo celo wc školjko.

Vsak en korak za čisto vodo
»Narava za vodo« je slogan letošnjega svetovnega dne voda, ki opozarja na trajnostne, 
naravne rešitve za težave, s katerimi se dandanes soočamo tudi na vodovarstvenem 
področju. Na kakovost pitne vode in varovanje vodnih virov lahko vpliva prav vsak 
posameznik – že v domačem okolju. 

Pomemben korak k tem ciljem je že zmerna, premišljena raba pralnih in čistilnih sredstev, ki pogos
to vsebujejo snovi, ki škodujejo okolju. Najboljša je izbira naravnih sredstev za čiščenje in pranje. Ob 
tej priložnosti smo zbrali nekaj nasvetov za naravno, okolju prijazno čiščenje in vzdrževanje doma.

DELAVNICA NA TEMO  
ODPADNIH VODA

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 22. 
marca, ob 15.30 pridružite na sedežu 
družbe Kostak, na delavnici o odvajanju 
in čiščenju odpadnih voda. 

Predstavili bomo dejavnosti na področ
ju kanalizacije, čiščenja odpadnih voda 
in malih komunalnih čistilnih naprav ter 
si na kratkem sprehodu ogledali objekte 
javne kanalizacije. 

Več na spletni strani www.kostak.si.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ: VODA

Ob svetovnem dnevu voda vas vabimo, 
da vzamete v roke fotografski aparat ali 
telefon in naredite fotografijo, poveza-
no z vodo. Motivi so lahko najrazličnejši, 
fotografije pa naj prihajajo iz domačega, 
posavskega okolja.

Pokažite nam, kako VI doživljate vodo! 

Izbor najboljših fotografij bomo objavili 
na naši spletni strani in družbenih omrež
jih, najboljše fotografije bomo natisnili in 
razstavili v avli poslovne stavbe Kostak, 
kjer bodo na ogled vsem obiskovalcem. 
Več na spletni strani www.kostak.si.

Avtorje najboljših fotografij nagradimo!

V torek, 20. marca, ob 20.30 
vabljeni k ogledu oddaje 
Ozadja na Ansat TV. Tema 
oddaje: ODPADNE VODE.
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biti, sledi zdaj sekundarni - bi-
ološki del čiščenja. Tu se začne 
poseben svet. Črpanje in dve li-
niji zračenja, nato usedalnika, 
pa znova črpališče povratnega 
biološkega blata, črpališče pla-
vajočega in priraslega blata ter 
zalogovnik blata.

… DO KORISTNEGA 
PONAVLJANJA BIOLOGIJE

Razumevanje biološkega či-
ščenja pa je prava osvežitev 
srednješolske biologije! Či-
ščenje organskih nečistoč na-
mreč poteka s pomočjo poseb-

ne združbe mikroorganizmov, 
tako imenovanega aktivnega 
blata. Tega sestavljajo živah-
ni najpreprostejši enoceličarji 
(spomnite se na bičkarje, mige-
talkarje) pa tudi večcelični mi-
kroorganizmi, kot so npr. gliste, 
rakci in kotačniki. Pridružujejo 
se jim tudi nitaste bakterije, ki 
povzročajo napihnjenost blata, 
različne druge proste bakterije 
in alge. Za življenje ta aktivna 
družba potrebuje »umazanijo« 
iz vode in zrak. Zrak vpihujejo s 
pomočjo puhal preko t. i. poto-
pnih aeratorjev, dodajajo pa po 
potrebi tudi druga hranila, kot 
sta dušik in fosfor. Ta proces 
poteka v dveh pravokotnih ae-
racijskih (prezračevalnih) ba-
zenih, nato pa se voda preliva 
v končna okrogla usedalnika. 
Produkta biološkega čiščenja 
sta očiščena voda do zahteva-
ne stopnje, ki se nato odvaja v 
reko Savo, in t. i. priraslo bio-
loško blato, ki ga skupaj s pri-
marnim muljem zgostijo na 
diskastem predzgoščevalniku, 
izžamejo na vijačni stiskalnici 
in kurijo v lastni kurilni nap-
ravi. 

BREŽIŠKA VODA SE ČISTI 
NA MOSTECU

Naprej smo se odpeljali v bre-

žiški konec, natančneje na Mo-
stec, kjer se nahaja največja 
čistilna naprava v brežiški ob-
čini – Centralna čistilna napra-
va Brežice – in skrbi za prečiš-
čevanje odpadnih voda mesta 
Brežice z okolico. CČN Brežice 
nam je predstavil Miha Pše-
ničnik, vodja tržnega sektor-

ja ter enote 
Odvajanje in 
čiščenje od-
padnih voda 
na Komu-
nali Brežice. 
Z obratova-
njem je priče-
la leta 2008, 
ima zmoglji-

vost čiščenja 13.500 PE, nanjo 
pa je priključenih 7.567 PE. 
Količina očiščene vode znaša 
1.233.000 kubičnih metrov. 
V CČN Brežice se odvijajo či-
ščenja z delno denitrifikaci-
jo, nitrifikacijo, delno aerobno 
stabilizacijo blata, ki se nato 
zgošča in dehidrira na centri-
fugi. Vsi tehnološki sklopi so 
združeni v treh objektih: teh-
nološki stavbi s črpališčem, bi-
ološki stopnji in merilno-iztoč-
nem mestu. 

V tehnološki stavbi se naha-
jajo: vstopno črpališče, posta-
ja za sprejem greznic, mehan-
sko predčiščenje, skladiščenje 
in doziranje koagulanta, kom-
presorska postaja, dehidracija 
blata. V biološki stopnji pa so: 
kontaktni bazen, dva sekvenč-
na biološka reaktorja (SBR) - 
v enem bazenu (reaktorju) se 
dogajajo vsi procesi čiščenja, v 
eni sekvenci poteka dotok od-
padne vode, čiščenje z aktiv-
nim blatom in prezračevanje 
oz. aeracija, v drugi sekvenci 

pa usedanje, umirjanje in iz-
tok ven, celoten proces traja 
nekje štiri ure -, zgoščevalnik 
blata s črpališčem, merilno iz-
točno mesto z vzorčevalnikom.

Očiščena voda se nato iz na-
prave odvaja v odvodni jarek 
ob savskem visokovodnem na-
sipu, ki se izliva v potok Nova 
Gabernica in nato v reko Savo.

SEVNICA: VSI ŠE NE VEDO, 
DA SE GOŠČE NE SME 
SPUŠČATI DIREKTNO 

V KANALIZACIJO

Kot omenjeno v uvodnem pri-
spevku, Komunala d.o.o. Sev-
nica upravlja tudi s Centralno 
čistilno napravo (CČN) Sevni-
ca na Logu. Dogovori za zače-
tek gradnje CČN Sevnica sega-
jo v leto 1999. Takrat so stekli 
prvi pogovori z Ministrstvom 
za okolje in prostor glede so-
financiranja, uradno odprtje 
pa je potekalo 17. junija 2010. 

Potek delovanja in tehnološki 
proces čiščenja nam je predsta-
vil upravljavec Stojan Žulič: 
»Izbrana tehnologija čiščenja 
izpolnjuje pogoje mehanske-
ga in biološkega čiščenja. V pri-

hodnje pa že-
limo napravo 
dopolniti še 
z dodatnim, 
t e r c i a r n i m 
čiščenjem.« 
Nato nam na-
tančno opiše 
mehansko in 

biološko čiščenje, slednje po-
teka v gradbeni konstrukciji v 
obliki kolobarja, zunanji, pre-
zračevalni bazen je namenjen 
biološkemu čiščenju organ-
skega onesnaženja, notranji, 
usedalni bazen pa ločevanju 
očiščene odpadne vode od 

usedljivih snovi, med kateri-
mi je največ človeškega blata. 
»Smrad in vonjave iz največjih 
virov se vodi po cevovodih na 
biofilter zraka, zato da v objek-
tih in v okolici ni smradu,« na-
daljuje Žulič. Stranski produkt 
čiščenja odpadne vode je odvi-
šno blato, ki se posušeno kopi-
či v posebnem zabojniku. »Na 
letni ravni posušimo okoli 500 
ton blata, ki ga predamo po-
godbenemu partnerju za na-
daljnjo obdelavo. To blato še 
ni obdelano, zato ni primer-
no za uporabo na kmetijskih 
zemljiščih,« še doda. 

»Vseh onesnaževalcev zara-
di stanja na terenu ni mogo-
če priključiti direktno na jav-
no kanalizacijo, zato poteka 
na čistilni napravi tudi prev-
zem greznične gošče in goš-
če iz malih čistilnih naprav. 
Gošča se dovaža s posebni-
mi komunalnimi vozili na čis-
tilno napravo in se prečrpa v 
za to namenjen prostor sep-
tike; spuščanje gošče direk-
tno v kanalizacijo je prepove-
dano,« še doda sogovornik pri 
ogledu delovanja CČN Sevnica 
na Logu.

V NASELJU OBREŽJE 
SE NAHAJA RADEŠKA 
ČISTILNA NAPRAVA

Pot nas je vodila proti Rade-
čam, v naselje Obrežje, kjer 
je dobrih 25 km sekundarne-
ga in primarnega kanalizacij-
skega omrežja priključenega 
na Centralno čistilno napra-
vo. Le-ta je pričela z obratova-
njem 24. marca 2015. Gre za 
klasično pretočno napravo z 
zmogljivostjo 3000 populacij-
skih enot in sodi v drugi veli-
kostni razred. 

V CČN Radeče sta speljana dva 
glavna kanalizacijska kolektor-
ja za odvajanje fekalne in me-
teorne vode iz dveh naselij, Ra-
deče in Obrežje. »V načrtu je še 
izgradnja čistilne naprave v Vr-
hovem in na Jagnjenici; ostali, 
ki se ne bodo mogli priključiti 
na centralno čistilno napravo, 

naj bi imeli male komunalne 
čistilne naprave,« pojasni Slav-
ko Kočevar, direktor JP Komu-
nala Radeče d.o.o., ki upravlja 
s centralno čistilno napravo. 
Doda, da gre za klasično pre-
točno izvedbo čistilne naprave 
s suspenzijo biološkega blata, 
aerobno stabilizacijo, terci-
arnim čiščenjem in strojnim 
zgoščanjem odvišnega blata, 
katerega količina na letni rav-
ni ni ravno velika (v lanskem 
letu je pooblaščeno podjetje 
odpeljalo 80 m3 dehidrirane-
ga blata).
 
»Pretok odpadne vode se kon-
stantno spremlja preko meril-
nika pretoka na iztoku. Pre-
tok je odvisen od letnega časa 
in trenutnega meteorološkega 
stanja. Giblje se od 900 m3 na 

Imamo tudi tretjo največjo v državi
nadaljevanje s str. 13 dan do 2900 m3 na dan. V lan-

skem letu je bilo na centralni 
čistilni napravi prečiščenih sla-
bih 500 tisoč m3 odpadne vode. 
Vsa prečiščena odpadna voda, 
v kateri emisije ne smejo pre-
segati mejnih vrednosti, odteče 
po cevi v reko Savo,« pove Ti-
len Kmetič, ki skrbi za nemo-

teno delovanje čistilne naprave 
na Obrežju. »Upravljanje in vo-
denje poteka preko računalni-
škega programa za upravljanje 
čistilne naprave. Z njim sprem-
ljamo trenutno dogajanje, be-
ležimo izredne dogodke in 
spreminjamo parametre delo-
vanja. Imamo tudi program za 
posredovanje SMS-alarmov,« 
še doda ob ogledu delovanja 
CČN, kjer skrbijo tudi za redno 
vzdrževanje.

KOSTANJEVIŠKO NAPRAVO 
OBREMENJUJEJO POPLAVE, 

V BISTRICI V GRADNJI 
CENTRALNA NAPRAVA

Poplave povzročajo težave tudi 
v kostanjeviški čistilni napra-
vi. Špela Arh Marinčič, vod-
ja vodovoda in kanalizacije pri 
Kostaku, zelo nazorno oriše, 
da situacija ni enostavna: »Ko 
poplavi voda cel otok, mora-
mo prečrpališče izključiti, si-
cer bi v čistilno napravo črpali 
tudi reko Krko. V takih prime-
rih se nam sistem tudi poruši.« 
Kostanjevica ima sicer kapaci-
teto 2.200 populacijskih enot, 
vendar obratuje s 1.100 PE, saj 
sta v kostanjeviški čistilni nap-
ravi zgrajeni dve vzporedni li-
niji, ena je opremljena in dela, 
medtem ko drugo linijo sestav-
ljajo zgrajeni bazeni, zaenkrat 
še brez opreme. »Ta, ki zgolj 
rezervno obratuje, predstavlja 
rezervo, saj je po operativnem 
programu predvidena priklju-
čitev še drugih območij, kjer pa 
zaenkrat še ni zgrajene kana-
lizacije,« pojasni Marinčičeva. 

V občini Bistrica ob Sotli naj 
bi bila poleg rastlinske čistil-
ne naprave Spodnje Trebče, ki 
je bila s kapaciteto 40 PE vgra-
jena leta 2013, do sredine leta 
2018 zgrajena centralna čistil-
na naprava s 350 PE in z vtoč-
nim kolektorjem, na katero se 
bo vezal kanalizacijski sistem 
Bistrica ob Sotli, so nam spo-
ročili iz OKP Rogaška Slatina, 
ki upravlja s kanalizacijo v bi-
striški občini. 

Bojana Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi, Maruša Mavsar

Mikroorganizmi v t. i. aktiv-
nem blatu (foto: Vipap)

Miha  
Pšeničnik 

Tilen Kmetič pri merilniku iztoka očiščene odpadne vode

Dehidracija blata na centrifugi (foto: N. Štefanič)

Stojan Žulič

Centralna čistilna naprava Sevnica (foto: Komunala Sevnica)

Naknadni usedalnik za blato in prelivno polje za očiščeno vodo
Po nam znanih podatkih v Posavju delujejo naslednje večje 
čistilne naprave s pripadajočimi kapacitetamim, izraženimi 
v PE oziroma v "populacijskih enotah", pri čemer lahko poe-
nostavimo, da je 1 populacijska enota = 1 oseba:

• Brestanica s 4.800 PE, 
• Dolnje Brezovo s 1.500 PE, 
• Globoko s 1.000 PE, 
• Kostanjevica na Krki z 2.200 PE, 
• NE Krško s 700 PE, 
• Obrežje z 2.310 PE, 
• Podbočje s 500 PE, 
• Radeče s 3.000 PE, 
• Sevnica z 9.900 PE, 
• Studenec s 500 PE, 
• Terme Čatež z 2.000 PE, 
• VIPAP VIDEM s 180.000 PE …

V naših krajih pa delujejo tudi mnoge manjše čistilne napra-
ve, med njimi tudi rastlinske:
Bazga, Grad Rajhenburg, Kompolje, Orehovo, Kamenica pri 
Šentjanžu, Lisca ... 
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MKČN, ki jo nekateri proizva-
jalci imenujejo kar »hišna čis-
tilna naprava« ali »biološka či-
stilna naprava«, je naprava, v 
kateri se s pomočjo naravne-
ga ali umetnega prezračeva-
nja čisti komunalne odpadne 
vode. Gre za aerobno oziro-
ma biološko čiščenje, kar po-
meni, da je zelo pomembno, 
kako vzdržujemo stanje v njej, 
da lahko mikroorganizmi op-
ravijo svoje delo. Cena kvali-
tetne male komunalne čistilne 
naprave naj bi se gibala okoli 
4000 evrov. 

MKČN ali nepretočno greznico 
bodo morali imeti objekti, ki se 
nahajajo na območju brez jav-
ne kanalizacije oziroma kjer 
ni predvidena gradnja javne 
kanalizacije, ter vsi objekti, 
ki so izven strnjenih območij 
oz. tako imenovanih »aglome-
racij.« Čeprav je možno glede 
aglomeracij preveriti na sple-
tnem naslovu htttp://gis.arso.
gov.si/atlasokolja, smo na po-
savskih občinah preverili, kje 
načrtujejo gradnjo javnega ka-
nalizacijskega omrežja in kje 
bodo morali prebivalci načr-
tovati nakup MKČN oziroma 
nadgradnjo greznice.

V POSAVJU ZAENKRAT 
MANJ KOT 800 DELUJOČIH 
NAPRAV – KJE JIH BOSTE ŠE 
POTREBOVALI?

Največ MKČN imajo že vgraje-
nih v občini Krško, kjer je bila 
prva naprava vgrajena leta 
2007 v Gržeči vasi. Danes jih 
je na območju občine Krško že 
vsaj 320, sledi ji brežiška z 221 
evidentiranimi vgrajenimi na-
pravami, kjer je bila prva vgra-

Male komunalne čistilne naprave

Kako delujejo in kje bodo potrebne?
V zadnjih letih smo bili večkrat deležni vaših vprašanj o malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN). Predvsem, kaj te naprave so in kje v Posavju jih boste la-
stniki objektov morali vgraditi najkasneje do leta 2021. 

jena že 1996 v Krški vasi. 

KRŠKO

Državni Operativni program 
odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda od Ob-
čine Krško zahteva, da se kana-
lizacija uredi v naseljih Krško, 
Senovo, Brestanica, Leskovec 
pri Krškem, Brege, Dolenja vas 
pri Krškem, Drnovo, Mrtvice, 
Podbočje, Spodnji Stari Grad, 
Stari Grad, Velika vas pri Kr-
škem, Veniše, Vihre, Žadovi-
nek, Gorenja vas pri Leskovcu, 
Kremen, Vrbina, Gorica, Jelše, 
Gornje Pijavško, Srednje Pija-
vško, Spodnje Pijavško, Arme-
ško, Dobrava ob Krki, Gržeča 
vas, Kalce-Naklo, Mali Podlog, 
Malo Mraševo, Pristava pri 
Leskovcu, Raka, Cirje, Selce 
pri Leskovcu, Smednik, Straža 
pri Raki, Šutna, Veliki Podlog 
in Veliko Mraševo. Za našteta 
naselja velja, da so po navede-
nem operativnem programu v 
aglomeraciji (to je območje po-
selitve, kjer sta poseljenost ali 
izvajanje gospodarske ali dru-
ge dejavnosti zgoščena tako, 
da je mogoče zbiranje komu-
nalne odpadne vode v kanali-
zaciji in njeno odvajanje po ka-
nalizaciji v komunalno čistilno 
napravo ali na končno mesto 
izpusta), običajno pa kakšen 
ali več objektov izpade iz ag-
lomeracije. Vsa ostala naselja 
v občini po navedenem opera-
tivnem programu niso predvi-
dena za opremljanje z javno 
kanalizacijo, torej bodo mora-
li občani poskrbeti za MKČN ali 
nepretočno greznico.

Občina Krško vsako leto obja-
vi javni razpis za sofinancira-

nje malih čistilnih naprav za 
komunalne odpadne vode do 
50 PE (populacijskih enot) v 
občini. V občinskem prora-
čunu za leto 2018 bodo zago-
tovljena finančna sredstva za 
sofinanciranje malih čistilnih 
naprav v okvirni višini 36 ti-
soč evrov. Delež sofinanciranja 
je od 70 % do 95 % upraviče-
nih stroškov, maksimalna viši-
na upravičenih stroškov (na-
kup in montaža male čistilne 
naprave) za posamezni stano-
vanjski objekt pa znaša 2.400 
evrov z DDV. Naložba mora biti 
zaključena pred vložitvijo vlo-
ge za sofinanciranje.

BREŽICE

Kot so nam sporočili z Občine 
Brežice, so doslej zgradili ka-
nalizacijski sistem v nasled-
njih naseljih: Brežice, Brezina, 
Čatež ob Savi, Mostec, Dobova, 
Mihalovec, Veliki in Mali Ob-
rež, Globoko, Dečno selo, Ve-
lika Dolina, Mala Dolina, Ra-
jec, Nova vas pri Mokricah, 
Slovenska vas, Nova vas pri 
Mokricah, Obrežje in Jeseni-
ce na Dolenjskem. V teh nase-
ljih male MKČN ne bodo pot-
rebne, izjema so tisti primeri, 
kjer je objekt toliko oddaljen 
od obstoječega kanalizacijske-
ga omrežja, da gradnja ni eko-
nomsko upravičena. Naselja, 
kjer je kanalizacijsko omrež-
je še treba zgraditi, vendar je 
čas gradnje za vse težko dolo-
čiti, saj je gradnja odvisna od 
proračunskih sredstev, ki jih 
ima občina na razpolago za in-
vesticije, so: Artiče, Krška vas, 
Župeča vas in Cerklje ob Krki, 
Skopice, Črešnjice, Velike Ma-
lence, Globočice, Račja vas in 

Boršt, Bušeča vas, Koritno, 
Hrastje pri Cerkljah, Sobenja 
vas, Prilipe, Cundrovec. 

V preostalih od skupno 109 na-
selij v občini bo potrebna grad-
nja MKČN. »Zelo težko posplo-
šimo odgovor glede naselij, 
kjer zaradi gradnje kanaliza-
cije MKČN zagotovo ne bodo 
potrebne, zaradi različnih ra-
zlogov – od zgoraj omenjenih 
izjem do tega, da zaradi ome-
jenih razpoložljivih proračun-
skih sredstev vsi kanalizacijski 
sistemi še ne bodo zgrajeni v 
bližnji prihodnosti. Natančen 
podatek, ali bo lastnik objek-
ta moral urediti MKČN, lahko 
zainteresirani občani najdejo 
v Operativnem programu od-
vajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini Breži-
ce, ki je dostopen na spletni 
strani občine Brežice,« so še 
zapisali na občini in dodali, da 
država pripravlja nove opera-
tivne programe čiščenja odpa-
dnih vod, s katerimi občina še 
ni seznanjena, kar pomeni, da 
bodo v prihodnje možne tudi 
spremembe teh področij.

V letu 2018 je za sofinancira-
nje izgradnje MKČN v prora-
čunu občine Brežice namenje-
nih 100.000 evrov, sredstva 
za sofinanciranje se dodelijo 
na podlagi oddane vloge pre-
ko javnega razpisa, ki bo ob-
javljen tekom leta, do sredstev 
pa so upravičeni občani obči-
ne Brežice na območjih, kjer 
ne bo zgrajena javna komu-
nalna infrastruktura.

SEVNICA

Občina Sevnica je področje 

odvajanja in čiščenja odpad-
nih voda pričela sistematično 
urejati konec leta 2003, ko si 
je zastavila strateške cilje za 
urejanje celotnega območja 
občine. Po pristopu od večjih 
k manjšim ureditvam je bilo 
najprej urejeno območje osre-
dnjega poselitvenega jedra ob-
čine, Sevnica, Boštanj in Log s 
centralno čistilno napravo. Ka-
nalizacijski sistem s čistilno 
napravo je zgrajen še v nase-
lju Orehovo, delno in priklju-
čen na skupno čistilno napra-
vo Inplet tudi v naselju Dolnje 
Brezovo, kanalizacijski sistem 
z rastlinsko čistilno napravo 
Bazga imajo v naselju Gabri-
jele. Poleg navedenih sta iz-
vedeni in v obratovanju tudi 
rastlinski čistilni napravi na 
Studencu in na Lisci ter čistil-
na naprava na Kompolju. 

Za ostala naselja so ureditve 
v izvajanju oziroma v pripra-
vi. Kanalizacijski sistemi s či-
stilno napravo so predvideni 
na Šmarčni, Blanci in Tržišču, 
kanalizacijski sistemi z rastlin-
sko napravo v Loki, Krmelju 
in Šentjanžu, v naseljih Polje, 
Zgornje in Spodnje Mladetiče 
ter Pijavice pa navezava kana-
lizacijskega sistema do rastlin-
ske čistilne naprave Bazga v 
Gabrijelah. Drugje je predvi-
dena izgradnja individualnih 
sistemov oziroma malih čistil-
nih naprav.

Za območja, kjer izgradnja jav-
nih kanalizacijskih sistemov s 
pripadajočimi čistilnimi na-
pravami ni predvidena, Obči-
na Sevnica kot ena prvih slo-
venskih občin že od leta 2010 
sofinancira vgradnje malih či-
stilnih naprav (sofinancira se 
50 % upravičenih stroškov in-
vesticije oz. maksimalno 1.000 
evrov). Od takrat do danes je 
bila tako sofinancirana vgra-
dnja 124 tipskih MKČN iz pro-
računa občine in za to name-
njenih skoraj 162.000 evrov. 
Letos je v občinskem prora-
čunu v ta namen predvidenih 
40 tisoč evrov.

RADEČE

Na območju občine Radeče je 
javna kanalizacija s central-
no čistilno napravo urejena 
v aglomeraciji Radeče, ki po-
kriva širše območje občinske-
ga središča. Občina Radeče je, 
kot so nam sporočili, trenu-
tno v fazi priprave pravilnika 
o sofinanciranju malih komu-
nalnih čistilnih naprav na ob-
močju občine, vendar ga zara-
di spreminjanja aglomeracij 
še ne morejo sprejeti. »Mini-
strstvo za okolje in prostor je 
namreč v letu 2017 pripravi-
lo nov osnutek aglomeracij, 
na katerega smo podali pri-
pombe, katerih pa v revidira-
nem osnutku niso upoštevali, 
zato smo v začetku letošnje-
ga leta podali še pripombe na 
revidiran osnutek. Tako veli-

kost aglomeracij še ni znana, 
posledično pa niso znana niti 
območja, v katerih bo izgra-
dnja MKČN obvezna in v kate-
rih ne,« so pojasnili.

KOSTANJEVICA NA KRKI

V občini Kostanjevica na Krki 
imajo po državnem operativ-
nem programu določene tri 
aglomeracije, kjer bi morala 
biti zgrajena javna kanalizaci-
ja: aglomeracija Kostanjevica, 
ki vključuje mesto Kostanje-
vica na Krki in naselja Globo-
čice, Dolšce, Avguštine in Oš-
trc, aglomeracija, ki vključuje 
naselje Črneča vas, in aglome-
racija, ki vključuje naselja Gor-
nja in Dolnja Prekopa ter Dob-
rava pri Kostanjevici. V vseh 
ostalih naseljih je dovoljena in 
predvidena vgradnja MKČN ali 
nepretočnih greznic. »Glede na 
(ne)zmožnost financiranja teh 
investicijsko zahtevnih pro-
jektov (za našo občino je oce-
na cca. 4 milijone evrov) zara-
di državne politike, ki malim 
občinam ne omogoča prido-
bitve nepovratnih evropskih 
in z njimi povezanih državnih 
sredstev, je realnost, da ta ob-
veza še veliko časa ne bo rea-
lizirana. To pomeni, da obstaja 
velika možnost, da se bo pro-
blematika reševala z MKČN ne 
samo v naseljih, kjer je to mož-
no, ampak tudi v naseljih, kjer 
je sicer predpisana javna kana-
lizacija, se pa dopušča upora-
ba MKČN, če bi bila investici-
ja v javno kanalizacijo trikrat 
dražja od MKČN,« so pojasni-
li na občini. V tem smislu že 
od leta 2010 sofinancirajo na-
kupe MKČN (60 % stroška oz. 
največ 1.500 evrov po MKČN), 
za leto 2018 imajo v prora-
čunu za to namenjenih 27.000 
evrov.

BISTRICA OB SOTLI

V občini Bistrica ob Sotli ima-
jo del naselja Spodnje Treb-
če že priključen na rastlinsko 
čistilno napravo, v letošnjem 
letu pa bo dokončana central-
na čistilna naprava za potrebe 
strnjenega dela naselja Bistri-
ca ob Sotli in Polje pri Bistrici 
ob Sotli. Ostali del poselitve v 
občini mora sam poskrbeti za 
izvedbo čistilne naprave.

KAKO ZAČETI POSTOPEK?

Lastniki se morajo v prvi vrsti 
odločiti, katero MKČN bodo 
kupili. Na posavskih komuna-
lah so nam svetovali, da naj se 
bralci za vsa vprašanja, tudi 
povsem osnovna, obrnejo na-
nje in priskrbeli jim bodo vse 
pomembne informacije. Že 
pri sami izbiri MKČN je po-
membno, da se izbere prava 
velikost MKČN, saj če je MKČN 
neustrezne velikosti, potem 
mikroorganizmi odpadne 
vode ne čistijo dovolj učinko-
vito. Kot je pojasnila Nina Le-

nadaljevanje na str. 16
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Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustrezne 
pitne vode. 

Notranji nadzor je v letu 2017 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto). Notranji 
nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP, vse faze distribucije pi-
tne vode, od zajetja do pipe porabnika. Skupno je bilo odvzetih 285 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave in 95 vzorcev za 
sanitarno-kemične preiskave. Neskladnih je bilo osem odvzetih vzorcev (od tega je bil en vzorec kontaminiran z intestinalnim entero-
kokom, v sedmih so bile prisotne koliformne bakterije ter en s povišano koncentracijo desetilatrazina), v vseh primerih pa smo izva-
jali ukrepe skladno s HACCAP-om ter navodili s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS – preventivno 
kloriranje, spiranje omrežja na določenih odsekih z izpusti na hidrantih, redno čiščenje vodohranov.

Dezinfekcija vode s plinskim klorom oz. na-
trijevim hipokloritom je prisotna na vseh vo-
dovodnih sistemih razen na vodovodnem 
sistemu Brežice. Potrebno je poudariti, da 
je voda po kloriranju kljub prisotnemu vonju 
po kloru zdravstveno ustrezna ter varna za 
uživanje. Doziranje in koncentracija prostega 
klora sta neprestano strokovno nadzorovani.

V okviru državnega monitoringa pitnih vod 
v letu 2017 je bilo na vodovodnih sistemih v 
občini Brežice odvzetih 44 vzorcev, nesklad-
ni so bili trije odvzeti vzorci (dva s prisotnimi 
koliformnimi bakterijami ter en s povišanim 
številom kolonij pri 22 °C in 37 °C).

Pred leti odkrita kontaminacija z desetilatra-
zinom (metabolit pesticida atrazina) na vo-
dovodnem sistemu Sromlje se giblje okoli mejne vrednosti in po oceni NLZOH Novo mesto ne predstavlja povečanega tveganja za 
zdravje ljudi. V letu 2017 je od skupno štirih odvzetih v enem vzorcu desetilatrazin presegel mejno vrednost 0,10 µg/L.

Na vodovodnih sistemih je bilo v letu 2017 opravljenih pet analiz na parazite, za katere se ocenjuje, da lahko pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi. Neskladnih vzorcev ni bilo, zato se ne kaže potreba po izvajanju dodatne obdelave pitne vode

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) v primerih potencialnih vplivov na 
skladnost pitne vode obveščamo uporabnike na načine, navedene v spodnji tabeli:

Po veljavni praksi se bodo v posameznih primerih neposredno telefonsko obvestila podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode 
moten proizvodni in delovni proces, kot so javni zavodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih 
živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce, šole in dom upokojencev.

Kakovost pitne vode na vodovodnih 
sistemih v občini Brežice v letu 2017
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo v 
občini Brežice, kjer smo v letu 2017 s pitno vodo oskrbovali prebivalce iz sedmih 
različnih vodovodnih sistemov: Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe, Mrzlavski 
gaj-Stankovo-Vitovec in Bizeljsko, ki se z vodo napajajo iz osmih stalnih ter štirih 
rezervnih vodnih virov.

Vodovodni 
sistem

Mikrobiološke analize Kemijske analize
Št. 

vzorcev U % NU % Št. 
vzorcev U % NU %

BREŽICE 200 192 96 % 8 4 % 66 66 100 % 0 0 %
MOKRICE 24 24 100 % 0 0 % 8 8 100 % 0 0 %
SROMLJE 15 15 100 % 0 0 % 5 5 100 % 0 0 %
PIŠECE 15 15 100 % 0 0 % 6 6 100 % 0 0 %
BIZELJSKO 20 20 100 % 0 0 % 4 4 100 % 0 0 %
KRIŽE 6 6 100 % 0 0 % 3 3 100 % 0 0 %
STANKOVO 5 5 100 % 0 0 % 3 3 100 % 0 0 %
Skupaj 2017 285 277 97 % 8 3 % 95 95 100% 0 0 %

Vzrok za obveščanje Časovna opredelitev Obvezni načini obveščanja

Obveščanje v primeru, ko je vzrok 
neskladnosti pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh

1. osebno – neposredno v nabiralnik
2. elektronska pošta ali obvestilo preko telefona

Obveščanje v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v dveh 
urah (obvešča se vsak dan 
do preklica)

1. lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual
2. predstavnik krajevne skupnosti
3. obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice 

d.o.o. in Občine Brežice
Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v 24 urah od 
začetka oz. preklica ukrepa

4. aplikacija http://www.npv.si/  
(obveščanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Obveščanje v primeru, kadar 
se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
enem dnevu

1. lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual
2. predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske
3. obveščanje preko spletne strani  

JP Komunala Brežice d.o.o.
Obveščanje v primeru odstopanja 
od mejnih vrednosti kemijskih 
parametrov in o pridobitvi 
dovoljenja za odstopanje

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najkasneje v 
sedmih dneh

1. lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual
2. lokalni časopis Posavski obzornik
3. obveščanje preko spletne strani  

JP Komunala Brežice d.o.o.

Letno obveščanje uporabnikov 
o načinu obveščanja

Enkrat letno, v začetku 
novega koledarskega leta

1. lokalni časopis Posavski obzornik
2. obveščanje preko spletne strani  

JP Komunala Brežice d.o.o.
3. časopis JP Komunala Brežice d.o.o.
4. zadnja stran položnice

Letno poročilo o skladnosti pitne 
vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do  31. marca)

1. lokalni časopis Posavski obzornik
2. spletna stran JP Komunala Brežice d.o.o.
3. časopis JP Komunala Brežice d.o.o.
4. zadnja stran položnice
5. aplikacija http://www.npv.si/  

(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Tabela 1: Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode na zajetjih in v omrežju 
v občini Brežice v letu 2017

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov

U - ustrezen vzorec, NU - neustrezen vzorec

skovar Ferme iz Kostaka, njihov delavec na terenu oceni, kje je 
najbolj smotrno, da se umesti MKČN: »Pripravimo tudi ponud-
bo, v kolikor želi stranka, in jo tudi vgradimo, sicer pa lastnika 
nič ne zavezuje in se lahko popolnoma samostojno odloči za tip 
MKČN. Pomembno je, da izbere pravilno MKČN in ko ima vgraje-
no, se prijavi na javni razpis, ki ga občina vsako leto razpiše ko-
nec marca in je odprt do novembra. Tri do devet mesecev po za-
četku obratovanja MKČN mora lastnik naročiti prve meritve pri 
pooblaščenem laboratoriju, večina jih naroči pri Vipap Vidmu, 
ki ima akreditiran laboratorij, ali na NLZOH Novo mesto (Naci-
onalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano). Z njimi se lastnik 
dogovori, da pridejo po vzorec vode, v katerem izmerijo KPK 
(kemijska potreba po kisiku), in ko dobijo rezultate (voda mora 
dosegati vrednost največ do 200 mg/l KPK), nas obvestijo o prvih 
meritvah. V kolikor so te ustrezne, mu na Kostaku znižamo okolj-
sko dajatev. Slednja je lahko tako znižana za 90 %, medtem ko 
lastniki greznic plačujejo polno dajatev. Eno leto po prvih meri-
tvah gremo mi na teren in izvedemo prvi pregled MKČN ter za-
tem na vsaka tri leta, ali MKČN ustrezno deluje, pregledamo do-
kumentacijo idr.«

Po besedah referentke za varstvo okolja Simone Šekoranja na 
Komunali Brežice mora lastnik objekta pred vgradnjo MKČN pri-
dobiti soglasje izvajalca javne službe in vodno soglasje s strani 
Direkcije za vode, ki ga ni težko pridobiti, pomembno je, da je 
vloga popolna, saj je tudi soglasje potem hitreje izdano. »Pro-
blemi so le na vodovarstvenih območjih, kjer se zna malo zap-
lesti,« dodaja Darko Ferlan.

Sistem praznjenja MKČN je enak kot pri greznicah in jih prazni-
jo enkrat na tri leta oziroma odvisno od proizvajalca in tipa čis-
tilne naprave, v specifikaciji pa tako ali tako piše, kako pogosto 
jo je treba čistiti za ustrezno delovanje. Za brezhibno delovanje 
so zadolženi lastniki, ki so tudi njeni upravljavci. 

»MKČN niso greznice, temveč je treba skrbeti zanjo, na kompre-
sorju menjati filtre, na nekaj let zamenjati tudi kompresor, nad-
zorovati, koliko je zapolnjena, idr. Praviloma ima vsaka MKČN 
prvi vsedalni prekat, kamor se poseda blato in ta se tudi praz-
ni, sicer pa je vsak tip nekoliko drugačen od drugega. Ponudbe 
MKČN je na tržišču veliko,« še dodaja Nina Leskovar Ferme, »a 
tudi tu velja reklo, da se za malo denarja dobi malo muzike. Teh-
nologije so vedno bolj izpopolnjene, a v večini primerov so MKČN 
ob ustrezni skrbi normalno delujoče.«

 Peter Pavlovič, Maruša Mavsar

Kako delujejo in kje bodo potrebne?
nadaljevanje s str. 15
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Tematske strani Živeti v Posavju - Posavski vodni krog,
Posavski obzornik, 15. marca 2018.
Naklada: 27.200 izvodov.
Besedilo in slikovni material: Smilja Radi, Rok Retelj, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Natalija Štefanič in Peter Pavlovič, arhivi 
posavskih komunalnih podjetij in podjetja Vipap Videm Krško.

Hvala vsem sodelujočim za odstiranje pogleda 
v svet odpadnih vod.
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• E. coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže na fekalno onesnaženost, t.j. onesnaženost s človeš-
kim ali živalskim blatom. Voda, v kateri je E.coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, zato je potrebno 
vodo pred uporabo ustrezno pripraviti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo prekuhati. 

• koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi 
iz okolja, neustreznost priprave pitne vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodovanost omrežja, 
neustrezno vzdrževanega hišnega priključka ... Prisotnost teh bakterij za zdravje ni nevarna, kljub 
temu moramo v sistemu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in jih čim prej odpraviti.

• števila mikroorganizmov pri 36°C: bakterije kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na raz-
množevanje bakterij v omrežju zaradi zastojev vode ali povečane temperature, naknadnega vdora 
bakterij v sistem ... Ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.

• Clostridium perfringens: gre za sporogene bakterije, katerih spore prežive v vodi dolgo časa in so 
odporne na dezinfekcijska sredstva. Zaradi svoje narave je C. perfringens tudi indikatorski parame-
ter za prisotnost parazitov v pitni vodi. Običajno so bakterije prisotne v pitnih vodah, ki imajo stik 
s površinsko vodo.

• Enterokoki: te bakterije so prisotne v blatu ljudi in živali in jih prištevamo med zanesljive indikator-
je fekalnega onesnaženja. Ker se v vodi ohranijo dlje časa kot E. coli, njihova prisotnost pomeni sta-
rejše fekalno onesnaženje. 

Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovodih izvajajo še analize pitne vode v okviru državne-
ga monitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje. V okviru vzorčenja je bilo na 25 javnih vo-
dovodih odvzetih po 62 vzorcev za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja. Rezultati držav-
nega monitoringa so navedeni v Letnem poročilu o pitni vodi 2017, objavljenem na spletni strani 
www.komunala-sevnica.si. 

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, 74/15, 51/17) ter navodili Nacional-
nega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za leto 
2017 lahko pridobitev podjetju Komunala Sevni-
ca na tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni 
vodi za leto 2017 je objavljeno tudi na spletni stra-
ni Komunale Sevnica www.komunala-sevnica.si. 

V občini Sevnica je 30 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 14.483 prebivalcev izmed 17.481 
prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. Torej se 82,8 % občanov oskrbuje s pitno vodo iz jav-
nih vodovodov. Od tega izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala d.o.o. 
Sevnica (Komunala Sevnica), upravlja osem vodovodnih sistemov in zagotavlja pitno vodo 10.615 ob-
čanom (60,7 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira kakovost vode še na 21 javnih vodovodih s 
stališča zagotavljanja odgovorne osebe in ustreznem ukrepanju v primeru ugotovljene neskladnosti, 
po načelih notranjega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovodnih sistemov je še vedno v pristojnosti 
krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odborov. Le en javni vodovod v letu 2017 (oskrbuje cca. 
300 oseb) še ni imel vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale Sevnica, 
zato podatkov o rezultatih analiz v spodnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni pod zdr. nadzorom Komuna-
le Sevnica). Sodelovanje z upravljavci vodovodnih sistemov je korektno in učinkovito, kar se odraža 
na kakovosti pitne vode.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi-
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2017:

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2017

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. 

OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj 
odvzeti

VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA  
1. Sevnica Dolna, Stilles 5 933 0/23 0/9 upravljavec Komunala
2. Cirje – Ledina Cirje 101 0/3 0/1

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 89 2/6 0/1 C
2. Log Log I, Log II, Log III 322 0/6 0/1
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 1/20 0/8 C
4. Lukovec Močile, Zajček 187 2/7 0/1 E.coli, C
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 137 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 4/8 0/1 E.coli,C, MO-36 °C, CP, Ecocci
2. Veliki Cirnik Slapšak 65 0/3 0/2

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova Gora Vrtina Radovan, 
Nova Gora 747 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 1 879 0/10 0/4 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 0/3 0/1
4. Razbor - Lisce Lisce - Razbor 98 1/5 0/1 C
5. Šentjur na Polju Neimenovano 90 0/3 0/1
6. Okroglice Neimenovano 35 1/3 0/1 JV zaradi turist. gostilne; lastna oskrba

7. Okroglice - Vizler Neimenovano 13 0/2 0/1 JV zaradi turist. gostilne; lastna oskrba

8. Radež Zavrate 23 - - upravljavec Komunala; vodovod v fazi 
izgradnje

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, Studenec 1 078 0/10 0/4 upravljavec Komunala

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

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 0/4 0/1 C; lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 689 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo - 
INPLET Vodnjak INPLET 129 1/10 0/4 C; upravljavec Komunala

3. Stagonce - Kancijan Stagonce 82 0/3 0/0
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, Ecocci - enterokoki

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na javnih vodovodih v okviru notranjega nadzora odvzetih 
183 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave ter 60 vzorcev za redne kemične preiskave 
pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bilo 14 vzorcev (7,7 %) neskla-
dnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) določe-
nimi parametri. 

Vseh 60 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo skladnih s predpisanimi fizikalno kemijskimi parametri. 

Neskladnost v okviru notranjega nadzora se je pojavila zaradi odstopanja v naslednjih mikrobioloških 
in fizikalno kemijskih parametrih:

Cilj podjetja je večanje stopnje ločevanja odpadkov na izvoru in zmanjševanje količin odloženih odpad-
kov. V ta namen povečujemo število ekoloških otokov - ob koncu leta 2017 jih je bilo v občini Sevnica že 
165. Namenjeni so ločenemu zbiranju odpadnega papirja, kartona ter kovinske, plastične, sestavljene 
in steklene embalaže. Zagotavljamo tudi redni odvoz  bioloških odpadkov iz gospodinjstev v strnjenih 
naseljih. Ločeno zbiranje je zagotovljeno še na Zbirnem centru za ravnanje z odpadki Sevnica, enkrat 
letno omogočimo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov pa s premično zbiralnico 
nevarnih odpadkov. Z leti količine ločenih frakcij naraščajo, zmanjšuje se količina odloženih odpadkov.    

V tabeli so prikazane količine zbranih ločenih frakcij in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Sevni-
ca, ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevarnih odpadkov. 

V letu 2017 smo zbrali 5.079.704 kg komunalnih odpadkov – od tega je bilo 4.890.257 kg (96,3 %) lo-
čeno zbranih frakcij, odloženih odpadkov pa le 189.447 kg (3,7 %).   
Količine so odraz ekološkega ravnanja in ozaveščenosti uporabnikov, ki se z leti izboljšuje. Takšnega so-
delovanja in še boljših rezultatov skupnega dela si želimo tudi v prihodnje. 
Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki lahko pridobite na tel. 07/81 64 714. 

PARAMETER NORMATIV (%) ČN Sevnica ČN Orehovo ČN Kompolje RČN Razga
KPK 80 97,81 71,36 75,17 96,60

BPK5 90 98,58 86,00 88,99 98,97

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2017 4 2 2 2

 
KOLIČINE ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska  
embalaža

steklena 
embalaža

drobna 
embalaža

nevarni 
odpadki

l. 2016 348.616 200.800 337.785 27.027

l. 2017 342.260 210.080 454.615 18.198

Komunala Sevnica je upravljavec Centralne čistilne naprave Sevnica (CČN), ČN Kompolje, ČN Orehovo ter 
rastlinskih čistilnih naprav (RČN) Bazga in Lisca. Skladno z zakonodajo in z njo predpisano terminsko dina-
miko se na njih izvajajo obratovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja posamezne naprave. Števi-
lo analiz in letni povprečni učinki čiščenja posamezne naprave v letu 2017 so prikazani v spodnji tabeli. 

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

 JAVNO PODJETJE 
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH ODPADKOV 
V OBČINI SEVNICA V LETU 2017

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2017

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

• radio Veseljak ali neposredna pisna obvestila 
na manjših JV – potrditev s podpisom ali SMS  

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

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

Dodatne informacije v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda lahko pridobite 
na tel. 07/81 64 710.
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Edini pomembnejši vodotok na 
širšem območju odlagališča je 
reka Sava, ki večkrat poplavlja, 
običajno nizvodno od Krškega. 
Zaradi zagotavljanja  poplavne 
varnosti  bodo vsi  objekti od-
lagališča zgrajeni na proti-
poplavnem platoju, na nivoju, 
ki bo objekte ščitil pred najve-
čjimi pričakovanimi poplavnimi 
vodami. Z izgradnjo nasipa se 
je povečala razdalja površja do 
podtalnice, ki se sedaj na nasi-
pu nahaja na globini 5 do 6 me-
trov, v okolici nasipa pa na glo-
bini 2 do 4 metre.

V ČASU GRADNJE

Gradnja odlagališča bo za oko-
lje predstavljala podobno tve-
ganje kot gradnja kakega indu-
strijskega objekta, saj v tej fazi 
radioaktivnih odpadkov na lo-
kaciji še ne bo. Poslabšanja 
kemijskega stanja podzemne 
vode ni pričakovati, saj bo po-
tencialne posledice onesna-
ženja mogoče zelo zmanjša-
ti z omilitvenimi ukrepi. Tudi 
občutnih sprememb vodnega 
režima, tokov in nivojev pod-
zemne vode ni pričakovati, 
možne so majhne spremembe 
toka vode ob silosu. 

MED OBRATOVANJEM 
NADZOR ODPADNE 
VODE 

Predvideno je, da bodo v času 
obratovanja radioaktivni od-
padki pripeljani na odlagališče 
že zapakirani v kovinskih sodih, 
ki bodo že vloženi in zabetonira-
ni v odlagalne betonske zaboj-
nike. Tako bo tveganje za oko-
lje minimalno. Po preverjanju, 
ali zabojniki ustrezajo merilom 
sprejemljivosti, bodo odloženi 
v silos. Praznine med zabojniki, 
odloženimi v silos, bodo zapol-

njene s polnilom. Po zapolnit-
vi bo silos z vrha zaprt z nepre-
pustnim armirano betonskim 
pokrovom in prekrit z debe-
lo plastjo gline. Tako bo z vseh 
strani izoliran od okolja.  

V času obratovanja bi lahko 
bila odpadna voda na radiolo-
ško nadzorovanem delu odla-
gališča izjemoma onesnažena. 
Preventivno bo urejeno zbira-
nje vode iz silosa in tehnološke-
ga objekta.  Voda bo radiološko 
in kemično nadzorovana. Če ne 
bo onesnažena, bo odvedena v 

javno kanalizacijo, če bo one-
snažena, bo oddana v obdela-
vo pooblaščenemu izvajalcu. 
Obratovanje odlagališča ne bo 
povzročalo onesnaženja podze-
mne vode in ne bo vplivalo na 
vodne vire, ki se izkoriščajo za 
vodooskrbo. 

PO ZAPRTJU ODPADKE 
VARUJE VEČ PREGRAD

Po sprejetju odločitve o zapr-
tju bo najprej izveden posto-
pek razgradnje in nato zaprtja 
odlagališča. Predvidoma bodo 

odstranjeni vsi nadzemni jedr-
ski objekti, ki bi lahko bili kon-
taminirani. Preostali objekti ne 
bodo več imeli statusa jedrske-
ga objekta in jih bo mogoče 
uporabljati. 

Po zaprtju silosa bo odvajanje 
odpadne vode iz njega zaklju-
čeno, drenažni sistem bo zates-
njen. Sčasoma bo silos po na-
ravni poti nasičen z vodo, kakor 
je nasičeno okolje okoli silosa. 
To pa še ne pomeni, da bodo 
zaradi tega radionuklidi neovi-
rano prehajali v okolje. Armira-
nobetonski vsebniki, v katere 
bodo zabetonirani sodi z od-
padki, bodo narejeni iz betona, 
ki ima poleg fizične lastnosti za-
drževanja tudi dobre kemične 
zadrževalne lastnosti za večino 
radionuklidov, katerim bo tako 
preprečeno širjenje v okolje več 
sto let. Podobno velja za sode, v 

katere bodo shranjeni odpadki. 
Zato bodo tudi po zaprtju odla-
gališča vplivi na vode neznatni 
in pod mejo določljivosti. Vpliv 
odloženih odpadkov bo skozi 
celotno življenjsko dobo odla-
gališča pod omejitvijo, ki je do-
ločena za take vrste objektov.

V BLIŽINI NI POMEMBNEJ-
ŠIH VODOTOKOV

Najbližja je reka Sava, ki je na 
najbližji točki od bodočega od-
lagališča oddaljena 650 metrov. 
Odlagališče v nobenem obdob-
ju ne bo vplivalo na tok površin-
skih voda. Nasip z objekti bo ob 
največjih možnih poplavah mi-
nimalno zmanjšal razlivne povr-
šine, vendar ne bo občutno vpli-
val na poplavno varnost širšega 
območja.

Vpliv odlagališča na podzemne vode neznaten, 
na površinske ga ne bo

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) je objekt, za katerega je treba pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo pridobiti okoljevarstveno so-
glasje. Dokument Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško med drugimi predvidljivimi vplivi obravnava tudi vpliv na vode. 

Lokacija odlagališča s protipoplavnim nasipom, v ozadju Sava.

Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče NSRAO, ki obravnava 
vse predvidljive vplive, izkazuje, da bodo ti v vseh obdobjih od-
lagališča precej pod dovoljenimi mejami in prostorsko omeje-
ni. Vplivov na zdravje ljudi v nobenem obdobju ne bo. V bistvu 
se bo zaradi odlagališča za nekaj časa spremenil videz krajine 
in bo omejeno prosto razpolaganje s prostorom, drugih večjih 
vplivov na okolje pa ni pričakovati.
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Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turi-
zem nadaljuje z aktivnostmi za pripravo Strategije turizma obči-
ne Krško 2018 - 2022. V oblikovanje nove strategije želimo aktiv-
no vključiti turistične ponudnike v občini, saj je njihovo aktivno 
sodelovanje pri oblikovanju strategije temeljni pogoj, da se bodo 
v njej zapisani cilji, projekti in aktivnosti tudi uresničili. Aktivnosti 
tako nadaljujemo z delavnicami, ki so namenjene vsem, ki želijo 
sooblikovati aktivni načrt razvoja turizma v občini Krško.

Delavnice bodo potekale v torek,  27. 3. 2018, v sejni sobi A Ob-
čine Krško, CKŽ 14, Krško, razdeljene glede na področje ponud-
be v turizmu, in sicer:
• ob 9. uri za gostince, vinarje in ponudnike turizma v zidanicah 

in ostalih namestitev,
• ob 13. uri za upravljavce kulturne in naravne dediščine in po-

nudnike mladinskega turizma,
• ob 17. uri za ponudnike  športnega turizma, ponudnike ostalih 

doživljajskih produktov in storitev za ponudnike ter turistična 
in ostala društva, aktivna na področju turizma.

Tema delavnic bo problemska analiza in prepoznavanje ključnih 
izzivov posameznih skupin turističnih ponudnikov. K sodelovanju 
vabljeni tudi ostali, ki menite, da lahko s svojimi idejami na posa-
mičnem področju pripomorete k razvoju turizma v občini.
 
Prijave na info@cptkrsko.si s pripisom področja delovanja. Za vse 
tiste, ki se delavnic ne utegnete udeležiti, in za vse ostale, ki že-
lite oddati mnenje, je na voljo tudi spletna anketa na povezavi: 
www.1ka.si/a/157291, in sicer do 31. 3. 2018

evropsko 
leto kulturne
dediščine

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUD-
PP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-
odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), ter 35. člena Statuta 
občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 79/16), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

I.
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja  
Drnovo (del EUP DRN 032), ki ga je izdelal MjPLAN d.o.o. Kr-
ško, v februarju 2018.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. marca do vključ-
no 23. aprila 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti Krško polje. Javna obrav-
nava bo izvedena v torek, 27. marca 2018, ob 18.00 uri, v pro-
storih gasilskega doma Drnovo.

II.
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP 
KRŠ 034), ki ga je izdelal PROPLAN Ivanka Kraljič s.p. Krško, 
v marcu 2018.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. marca do vključ-
no 23. aprila 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško. Javna obrav-
nava bo izvedena v torek, 3. aprila 2018, ob 18.00 uri, v sejni 
sobi »A« Občine Krško.

III.
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za območje Poklicne gasilske enote Krško (del 
EUP KRŠ 103 in KRŠ 036), ki ga je izdelal Region d.o.o. Breži-
ce, v marcu 2018.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. marca do vključ-
no 23. aprila 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško. Javna obrav-
nava bo izvedena v torek, 3. aprila 2018, ob 19.00 uri, v sejni 
sobi »A« Občine Krško.

IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lah-
ko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na elektronski na-
slov obcina.krsko@krsko.si. Ustno se lahko pripombe podajo 
na javni obravnavi.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Krško. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z naved-
bo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na sple-
tni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali dru-
gih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
veteranskih in častniških združenj
Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje programov 
in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki se izvajajo v 
letu 2018. Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 
društva/združenja na območju občine Krško s sedežem v obči-
ni Krško. Rok za oddajo pogodbe, ki je osnova za izplačilo odo-
brenih sredstev, je 29. 11. 2018.  Vloge s priloženo zahtevano 
dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 
26. marca 2017 na naslov Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 
14, 8270 KRŠKO.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te ob-
jave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur  v Ka-
binetu župana Občine Krško in na spletni strani Občine Krško 
v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi. Dodatne informaci-
je posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-pošta: metka.
resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Pomladansko čiščenje okolja v letu 2018
Občina Krško tudi v letu 2018 pristopa k čiščenju okolja skupaj s krajevnimi skupnostmi, organizacijami in društvi. Po-
mladansko čiščenje okolja je namenjeno odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. 

V kolikor se želi tudi vaša krajev-
na skupnost, organizacija ali dru-
štvo vključiti v akcijo pomladan-
skega čiščenja, nam najkasneje 
do četrtka, 19. aprila 2018, pi-
sno sporočite vaš namen na na-
slov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško oz. elektronski naslov dar-
ko.anzicek@krsko.si (s pripisom 
"Za akcijo pomladanskega čišče-
nja okolja") in nam ob tem pisno 
dostavite naslednje podatke:
• okvirni datum vaše akcije (to-

čen datum bomo uskladili z iz-
vajalcem za postavitev kontej-
nerjev in odvoz kontejnerjev z 
odpadki), 

• lokacijo akcije z določenim 
mestom za postavitev kontej-
nerjev,

• kontaktno osebo (točen na-
slov in telefonsko številko).

Dodatne informacije: Darko An-
žiček, tel. 49 81 300, ter Natali-
ja Arh, tel. 49 81 363.

Prosimo, da predvidite uporabo 
od enega do največ treh kon-
tejnerjev na akcijo in da akcijo 
zaključite po napolnitvi kontej-
nerjev ter o tem TAKOJ obvestite 
izvajalca, ki bo kontejnerje od-
peljal. Akcija ni namenjena či-

ščenju bivališč (podstrešja, kle-
ti, dvorišča …). V ta namen lahko 
občani enkrat letno oddajo 1m3 

odpadkov družbi Kostak na pod-
lagi naročila, kar je vključeno v 
ceno smetarine. Organizatorje 
in udeležence opozarjamo, da 
pri izvajanju čiščenja okolja po-

skrbijo tudi za svojo varnost. 
Lastnike zemljišč opozarjamo, 
da so po Zakonu o varstvu oko-
lja sami odgovorni za odložene 
odpadke na njihovih zemljiščih. 
Zato jih pozivamo, da zemljišča 
nadzirajo in kršitelje, ki nezako-
nito odlagajo odpadke na njiho-
vih zemljiščih, prijavijo pristojni 
inšpekciji. Nadzor izvaja Me-
dobčinski inšpektorat – Skup-
ni prekrškovni organ tel. št. (07) 
49 81 382 in Inšpekcija za oko-
lje, Inšpektorat za okolje in pros-
tor, OE Novo mesto, tel. št. (07) 
39 42 160. 

Obvoznica Krško: dela na mostu se nadaljujejo, 
v teku razpis za nadaljevanje gradnje

Gradnja krške obvoznice, ki poteka v sodelovanju in sofinanciranjem 
Direkcije RS za infrastrukturo RS v skupni višini 14 milijonov evrov, 
se v letošnjem letu nadaljuje z izgradnjo tretjega kraka skozi Žado-
vinek in obnovo kraka obvoznice od starega mostu do krožišča pri 
tretjem mostu. Trenutno poteka postopek izbora izvajalca za rekon-
strukcijo ceste od starega do novega mostu mimo tovarne Vipap in 
hkrati za izgradnjo povezave od novega mostu do krožišča pri trgo-
vskem centru v Leskovcu pri Krškem mimo Žadovinka. 
Na mostu trenutno potekajo gradbena dela na odseku povezave 
mostne konstrukcije do krožišča na levem bregu Save. Po zaključku 
teh del se bo začela izvedba krožišča na desnem bregu Save, vključ-
no s povezovalno cesto do Megadoma. Ker so bila v letu 2017 us-
pešno pridobljena tudi evropska sredstva, naj bi po načrtih bila do 
začetka leta 2020 obvoznica zaključena v celoti, torej tudi tretji krak 
mimo Žadovinka.

Dela rekonstrukcije ceste skozi Zdole se 
nadaljujejo

Dela rekonstrukcije ceste skozi naselje Zdole s pripadajočo infra-
strukturo se v marcu nadaljujejo. Projekt, pri katerem sodelujeta 
tako Direkcija RS za infrastrukturo kot Občina Krško, obsega zniža-
nje ceste pri cerkvi na Zdolah, ureditev avtobusnih postajališč, opor-
nih zidov, obnovo vodovoda in javne razsvetljave ter izgradnjo ploč-
nika, in sicer po pogodbeni vrednosti 988.000 evrov. Ta faza naj bi 
bila predvidoma dokončana do konca maja. 
Direkcija RS za infrastrukturo bo pripravila razpisno dokumentaci-
jo še za naslednji dve fazi, tako da bi cesto skozi naselje Zdole kon-
čali do konca leta oziroma v spomladanskih dneh naslednjega leta. 
Direkcija kot tudi Občina Krško v svojih programih zagotavljata fi-
nančna sredstva še za nadaljevanje rekonstrukcije ceste od Zdol 
do Krškega.

Strategija razvoja turizma v občini Krško: 
DELAVNICE ZA PONUDNIKE V TURIZMU

Z 20. marcem se zaključuje razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 
za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeže-
lja, in sicer za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena  
sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za naložbe za ohranjanje kul-
turne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter nalož-
be v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter na-
ložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Razpisna dokumentacija 
je na voljo na spletni strani Občine Krško ali pa na oddelku za go-
spodarske dejavnosti. Informacije: Magdalena Krošelj, tel. št. 07/ 
49 81 319 ali e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih 
ur. Čas za oddajo vlog za prevzemnika kmetije je še do 1. 10. 2018.

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

V: Kaj je pravzaprav proračun občine?
Ž: Proračun občine je razvojni dokument občine, 
ki vsebuje letni načrt vseh prihodkov in odhodkov 
občine. V proračunu občina predvidi, iz katerih vi-
rov pridobi denar v proračun in za katere namene 
se proračunski denar porablja. Občina lahko med 
letom uresniči samo tiste investicije, za katere je 
bil v proračunu načrtovan denar. Predlog proraču-
na pripravi občinska uprava, župan predlog uskladi 
in dá v obravnavo ter potrditev občinskemu svetu.

V: Po nekajletni krizi je država zopet v obdob-
ju gospodarske rasti. Ali to pomeni tudi več 
sredstev s strani države za občine? 
Ž: Žal ne. Financiranje občin ni neposredno odvis-
no od davkov, ki se ustvarijo v občini, ampak od 
povprečnine, ki jo vsako leto določi vlada. Tako se 
občine od leta 2012 soočamo z nižanjem sredstev, 
brez katerih občina ne more opravljati svojih na-
log. Ob višanju življenjskih stroškov (elektrika, go-
rivo …) in novih finančnih obveznostih, kot je po-
višanje stroškov za plače v javnem sektorju (javni 
zavodi, šole, vrtci, domovi za starejše, javna upra-
va …), mora občina pokriti razliko iz sredstev, ki 
so namenjena za investicije in programe društev. 
Povprečnina se ne usklajuje z rastjo stroškov, zato 
prihajamo v obdobje, ko sredstva s strani države 
ne zadostujejo več za pokrivanje stroškov občin 
(sredstva za plače zaposlenih, plačilo stroškov ele-
ktrike, vode, ogrevanja za šole in ostale javne zavo-
de, plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
za brezposelne občane, sredstva za različne pomo-
či občanom …). Država občinam nalaga nove na-
loge in obveznosti, za katere pa ne zagotavlja de-
narja. Preprosto povedano: država občino pošlje 
v trgovino s 50 evri in hkrati pričakuje, da bo obči-
na iz trgovine prinesla stvari v vrednosti 80 evrov. 

V: Občina Brežice kljub vsemu redno namenja 
sredstva za delovanje društev in ostalih nevlad-
nih organizacij, anketa je pokazala, da so občani 
v občini zadovoljni, očitno občina dobro skrbi za 
vse, kar ljudje potrebujejo. Zakaj ste zaskrbljeni 
kljub temu, da občina vsa ta leta uspe izpeljati 
vse naloge, ki jih mora?
Ž: Ker gre ves denar s strani države za tekoče stro-
ške, občini zmanjkuje denarja za investicije – za 
obnovo cest, gradnjo pločnikov, vodovodov, šol, 
ipd. Investicije so tiste, ki poganjajo razvoj obči-
ne. Če ni novih investicij, potem tudi ni razvoja. 
Kljub gospodarski rasti bi občina lahko v dveh ali 
treh letih ostala brez sredstev za investiranje. Če 
bi se zgodilo, da bi imela občina samo sredstva za 
izvajanje osnovnih nalog, bi to pomenilo tudi ni-
žanje sredstev ali celo ukinitev tistih nalog, ki za 
občino sicer niso obvezne, so pa pomembne za 
kakovost življenja občanov. Vlada je po eni strani 
velikodušna in govori o višjem standardu državlja-

nov, po drugi strani pa sili občine v nižanje stan-
dardov za svoje občane, čeprav gre za ene in iste 
ljudi. Vsi občani smo tudi državljani. Težko si pred-
stavljam, da bi imeli v občini sredstva samo za nuj-
no vzdrževanje objektov šol in ostalih javnih zavo-
dov, cest in vodovodov in ne za nove investicije, 
ki pomenijo boljše pogoje za delo in bivanje naših 
občank in občanov.

V: Občina Brežice ima v proračunu za leto 2018 
načrtovanih za več kot 10 milijonov evrov inve-
sticij. Iz katerih virov občina pridobi ta sredstva?
Ž: Uspehi občine in tudi sredstva za letošnje inve-
sticije so dejansko rezultat dolgoletnega načrtne-
ga dela in izvajanja t. i. vzdržne proračunske politi-
ke, kar pomeni, da se v preteklosti občina ni veliko 
zadolževala, zato smo lahko v letošnjem letu na-
jeli kredit za investicije. Sredstva za investicije za-
gotavljamo iz naslova t. i. jedrske rente (nadome-
stilo zaradi omejene rabe prostora na območju 
jedrskega objekta), turistične takse, prodaje ne-
premičnin, proračunskega presežka iz preteklega 
leta in večje zadolžitve (kredita) v letošnjem letu. 
Seveda pa dolgoročno višji krediti niso rešitev. V 
preteklosti se je že pokazalo, da je za razvoj obči-
ne pomembna stabilna in konstantna rast v me-
jah vzdržnosti. Tako kot se zgodi nevarnost balona 
v gospodarstvu, ki ob pretiravanju poči, se lahko 
zgodi tudi občini, v kolikor ne načrtuje v mejah re-
alnih možnosti. Zmernost v časih populizma ver-
jetno ni najbolj privlačna pot, je pa na dolgi rok 
edina učinkovita.

PRORAČUN OBČINE BREŽICE 2018 
Občinske svet Občine Brežice je na 23. seji sprejel Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018. Proračun za leto 2018 sledi viziji enakomernega razvoja občine na vseh pod-
ročjih z namenom zagotoviti pogoje za kakovostno življenje in delo v občini. Proračun zagotavlja sredstva za nadaljevanje projektov in za nove investicije po vseh krajih, kar pri-
naša dolgoročen razvoj celotne občine, zagotavlja sredstva za redno delovanje javnih zavodov in društev, ohranjana ukrepe na področju spodbujanja razvoja in ohranjanja go-
spodarstva ter kmetijstva, med temi tudi sredstva za študijo za izvedbo namakalnega sistema v kmetijstvu in povečanje sredstev za razvoj turizma, ter za izdelavo projektnih 
dokumentacij, ki so osnova za uresničitev investicij (kolesarske steze ipd.).

Prihodki in odhodki Občine Brežice v letu 2018: Za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Obči-
na Brežice namenja proračunski presežek iz preteklih let in najema kredit, kredit bo namenjen pla-
čilu investicij.

Odhodki Občine Brežice po namenu za investicije, tekoče odhodke in tekoče transferje.

O proračunu Občine Brežice za leto 2018 z županom Ivanom Molanom

Gibanje davčnih prihodkov in tekočih stroškov Občine Brežice: kot je razvidno iz grafa, tekoči stroški 
rastejo hitreje kot davčni prihodki občine. Nadaljevanje takega trenda bi pomenilo krčenje sredstev 
za programe in investicije v občini. 

Župan Ivan Molan

Proračun uvaja nekatere novosti, med temi so:
• Povečana proračunska sredstva za denarno po-

moč ob rojstvu otroka z 200 na 250 evrov. 
• Načrtovana sredstva za revitalizacijo stavbe nek-

danjega doma upokojencev Brežice za ureditev 
prostorov za društva, bivalne enote ipd.

• Sredstva za projekt Sopotnik – za brezplačne 
prevoze starejših občanov brez lastnega pre-
voza.

• Sredstva za poskusno uvajanje javnega lokalne-
ga potniškega prometa od železniške postaje do 
mesta Brežice.

• Skupna proračunska postavka za enoten javni 
razpis za vse programe društev upokojencev.

VIRI PRORAČUNSKIH PRIHODKOV

Občina pridobiva sredstva iz različnih virov – 

glavni vir so t. i. davčni prihodki (del dohodnine, 
ki jo država nakazuje občini, nekaj sredstev tudi 
od davka od premoženja, na dediščine in darila, 
na dobitke od iger na srečo, na promet nepre-
mičnin in okoljske dajatve, ki pa so namenske), 
nedavčni prihodki (nadomestilo NEK, najemni-
na od upravljanja z občinsko komunalno infra-
strukturo, prihodki koncesij, različne občinske 
takse, globe, pristojbine, prihodki od občinske-
ga premoženja, udeležbe na dobičku in prihodki 
od prodaje blaga in storitev), kapitalski prihod-
ki (prihodki od prodaje občinskega premoženja, 
npr. zemljišč v industrijskih conah), transferni 
prihodki (sredstva iz državnega proračuna, jav-
nih skladov, iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije), sredstva iz Evropske 
unije (druge evropske institucije, npr. Evropska 
komisija), prejete donacije.

Novosti proračuna 2018
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice obvešča, da sta na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI objavljena javni razpis o dode-
litvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2018 (rok prijave 
do konca leta 2018) in javni razpis o sofinanciranju programov 
veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2018 (rok za od-
dajo prijav je do vključno 30. 3. 2018).

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: 
Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova – 
enota vrtec Najdihojca z oddelki v PŠ Kapele, Globoko, Maksa 
Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščajo vse zainteresirane 
starše o zbiranju vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 
2018/2019:
• 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 (pro-
gram 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). 

Starši naj izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobijo v vrtcu, osnov-
ni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, osebno prinese-
jo ali pošljejo po pošti v želeni vrtec, v času od 19. marca do 23. 
marca 2018, od 8.00 do 15.45.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2018/2019, s pričetkom od 1. 9. 2018. K oddaji vloge vabijo tudi 
starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šol-
skim letom. 

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: sta-
rost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do staršev-
skega 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) (v nadaljevanju: za-
kon). 
Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev za 
vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija 
dela vrtcev za šolsko leto 2018/2019.

• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2018 izpol-
njevali pogoje za vključitev. 
Pred začetkom šolskega leta bodo starši povabljeni k sklenitvi 
pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem 
in starši, ki jo morajo 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 podpisana pogodba ni vrnjena v vrtec, se 
šteje, da je vloga umaknjena. 

• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnje-
vali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. V kolikor bo vr-
tec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za evi-
dentirane 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.

Obvestilo o vpisu v vrtce za šolsko leto 2018/19

RAZLIČNE OBLIKE POMOČI, KI JIH OBČINA 
BREŽICE ZAGOTAVLJA OBČANKAM IN OBČANOM

Poleg nalog, ki jih za občane opravlja občina in njeni javni zavodi, 
občina skrbi tudi za različne oblike pomoči občanom vseh staros-
ti. Te pomoči so: plačilo razlike med plačilom staršem in ceno pro-
grama vrtca - Občina Brežice namenja za plačilo razlike med ceno 
programov vrtca in plačilom staršev več kot 3 milijone evrov letno; 
prevozi osnovnošolskih otrok, socialno varstvo starejših - oskrbni-
ne v zavodih, socialno varstvo invalidov - družinski pomočnik, nuj-
no zdravstveno varstvo - zdravstveno zavarovanje, socialno varstvo 
materialno ogroženih (pomoč na domu in denarne pomoči), sub-
vencije neprofitnih najemnin, denarna pomoč ob rojstvu otroka in 
sredstva za Posavsko štipendijsko shemo.
Poleg tega občina zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje na-
jemnin za infrastrukturo gospodarskih javnih služb v višini 420.000 
evrov, kar pomeni nižje zneske položnic za komunalne storitve, ter 
sredstva za javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunal-
nih čistilnih naprav v višini 100.000 evrov. 

Namen pomoči: Višina proračunskih 
sredstev:

Denarna pomoč ob rojstvu otroka 53.750 EUR

Družinski pomočnik 250.000 EUR

Oskrbnine v zavodih 655.000 EUR

Pomoč na domu 115.000 EUR

Denarne pomoči 28.800 EUR

Subvencija neprofitnih najemnin 85.000 EUR

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 54.900 EUR

PRORAČUN ZAGOTAVLJA SREDSTVA ZA RAZVOJ 
VSEH PODROČIJ V OBČINI

• za posameznike in gospodinjstva = 4.905.750 evrov
• za delovanje društev ter njihove projekte = 859.012 evrov
• za delovanje javnih zavodov = 2.661.548 evrov
• za pospeševanje in podporo gospodarstvu = 1.042.092 EUR
• za področje šolstva in izobraževanja = 5.994.897 evrov (skupaj z 

investicijo gradnje vrtca pri OŠ Artiče)
• za cestno infrastrukturo (gradnja, modernizacija, obnova, vzdrže-

vanje, zimska služba ipd.) = 6.953.252 evrov

SPODBUDE RAZVOJA GOSPODARSTVA 

Občina Brežice izvaja različne ukrepe, namenjene spodbujanju ra-
zvoja in ohranjanju podjetništva, kmetijstva in turizma. Med temi 
ukrepi so subvencije za nakup zemljišč in javni razpis za pospeše-
vanje podjetništva ter javni razpis za ohranjanje podeželja, delova-
nje javnega zavoda ipd. 

PRORAČUNSKI ODHODKI PO NAMENIH

Z vsakim proračunom skuša Občina Brežice kar najbolje doseči rav-
notežje med številnimi željami, potrebami in pomembnimi investi-
cijami, ki prinašajo dolgoročen razvoj občine. Občina je kljub rasti 
stroškov uspela ohraniti sredstva za delovanje društev, saj so društva 
pomembna za povezovanje in razvoj občine. Sredstva občine za kul-
turo, šport in društva znašajo v letu 2018 kar 8 % celotnega pro-
računa.

V proračunu občine za leto 2018 se 28,3 milijona evrov proračun-
skih odhodkov deli po naslednjih namenih:

• 39 % sredstev (10,9 milijona evrov) je namenjenih za investicije – 

to so sredstva za izdelavo projektnih dokumentacij, nakup opre-
me, zemljišč, investicijsko vzdrževanje in obnove, novogradnje in 
rekonstrukcije; 

• 34 % proračuna (9,7 milijona evrov) je namenjenih za tekoče 
transferje – to so sredstva za različne pomoči posameznikom, 
kot so subvencije za vrtec, sredstva za plačilo oskrbovalnin v do-
movih za starejše, sredstva za javne zavode, plačilo osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja, denarna pomoč ob rojstvu otroka, 
subvencije v obliki gospodarskih spodbud itd.; 

• 27 % proračuna (7,6 milijona evrov) se namenja za tekoče od-
hodke – to so sredstva za plače zaposlenih, izdatki za blago in 
storitve – npr. stroški za stavbe v lasti občine, kot so osnovne 
šole, ostali javni zavodi ipd., plačilo obresti od kreditov, prora-
čunska rezerva … 

TEKOČI TRANSFERJI – SREDSTVA ZA OBČANE, DRUŠTVA, JAVNE ZAVODE IN PODJETJA

TEKOČI TRANSFERJI 9,7 milijona EUR

Transferji posameznikom in gospodinjstvom:
plačilo razlike cene vrtca, prevozi osnovnošolcev, plačilo oskrbovalnine v domovih, sredstva za 
družinskega pomočnika, denarna pomoč ob rojstvu otroka ...

4.905.750 EUR 50,4 %

Drugi tekoči domači transferji:
sredstva za javne zavode, prispevki za zdravstveno zavarovanje ... 3.124.215 EUR 32,1 %

Subvencije:
sredstva za podjetniške spodbude in subvencije cen nakupa zemljišč v podjetniških in obrtnih conah 852.000 EUR 8,7 %

Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
sofinanciranje programov športa, kulture, turizma, socialnega varstva in zdravstva, mladine, kmetijstva, 
veteranskih organizacij ...

859.012 EUR 8,8 %

V proračunu za leto je 50,4 % vseh sredstev iz naslova tekočih transferjev namenjenih različnim pomočem posameznikom in 
gospodinjstvom. 

Občina Brežice je ustanoviteljica 16 in soustanoviteljica enega jav-
nega zavoda, ki v imenu občine skrbijo za uresničevanje različnih 
interesov in potreb občank in občanov. Javni zavodi Občine Breži-

ce opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, 
športa, zdravstva, otroškega varstva, podpore podjetništvu, dejav-
nosti mladih in turizmu. 

Namen: Vrednost:

spodbujanje turizma 403.536 EUR

sredstva za spodbujanje podjetništva 140.000 EUR

sofinanciranje RRA, garancijska shema 
Posavja, sredstva za ZPTM

126.555 EUR

promocija občine 96.000 EUR

podjetniške subvencije za nakup zemljišč 
v poslovnih conah

92.000 EUR

razvojni projekti 50.000 EUR

podjetniško-kmetijski in obrtni sejem - 
POK

20.000 EUR

VEČJE INVESTICIJE OBČINE BREŽICE V 2018 

Poleg številnih manjših investicij po vseh krajih občine bodo leto 
2018 zaznamovale naslednje večje investicije (vrednost 100.000 
evrov in več):

Obnova jeklenih mostov preko Save 530.000 EUR

Vrtec pri OŠ Artiče 600.000 EUR

Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojen-
cev Brežice

360.000 EUR 

Obnova Bizeljske ceste v Brežicah 530.000 EUR

Obnova lokalne ceste Velike Malence-Bušeča vas 100.000 EUR

Obnova Prešernove ceste 250.000 EUR

Pločnik v KS Velika Dolina (nadaljevanje projekta) 170.000 EUR 

Izgradnja parkirišča za avtodome na Prešernovi 125.000 EUR

Pločnik Globoko (nadaljevanje projekta) 220.000 EUR

Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od železniške po-
staje do železniškega prehoda

150.000 EUR

Pločnik Župelevec (nadaljevanje projekta) 250.000 EUR

Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš-rondo Trnje 
(nadaljevanje projekta)

120.000 EUR

Kolesarska povezava ob R2 420 Trnje-Dobova 100.000 EUR

Grad Brežice (nadaljevanje projekta) 240.000 EUR

Vodni center 160.000 EUR

Pločnik Cerina (nadaljevanje projekta) 340.000 EUR

Pločnik Črnc 150.000 EUR

Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova 180.000 EUR

Vodovod Križe 100.000 EUR

Sekundarni vodovod - Hidravlične izboljšave 147.682 EUR

Razširitev pokopališča Brežice (nadaljevanje pro-
jekta)

200.000 EUR

Modernizacije in preplastitve v KS Šentlenart – 
Čolnarska pot 100.000 EUR

Modernizacije in preplastitve cest in ulic v KS Za-
kot-Bukošek-Trnje 100.000 EUR

Pločnik in parkirišče Bizeljsko 100.000 EUR

Občina Brežice za reševanje problematike odpadne vode v letu 
2018 namenja 1.487.000 evrov za izgradnjo ustreznih kanalizacij-
skih omrežij. V tem letu predvideva občina izgradnjo sekundarnih 
fekalnih vodov v Novi vasi pri Mokricah in v Brežicah v Ulici nad 
Vrbino, fekalni kanal Gabrje, pričetek gradnje fekalne kanalizacije 
Krška vas, izgradnjo sekundarnega fekalnega kanala v Globokem in 
začetek izdelave projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo v 
Cerkljah ob Krki, Skopicah in Artičah.
� Vir:�Odlok�o�proračunu�Občine�Brežice�za�leto�2018,��
� podatki�Občine�Brežice
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2018, 
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Glasbena šola Sevnica
      Plesni klub Lukec
             Osnovna šola Krmelj
                   Športno društvo Partizan Sevnica

PROGRAM:

Org. Zavod GLG Sevnica in KŠTM Sevnica.

Koncertni program Godbe Sevnica in več glasbenih gostov je 8. 
marca v sevniški kulturni dvorani navdušil številne obiskovalce do-
brodelnega koncerta Rotary kluba Sevnica z naslovom Imeti rad. 

Tradicionalni, letošnje leto že šesti koncert, vselej poteka na med-
narodni dan žena, z vstopnicami ter donacijami in sponzorstvi pa 
so bila zbrana sredstva tokrat namenjena nakupu glasbil za otroke 
iz petčlanske, glasbeno izjemno nadarjene družine Štigl z Razbor-
ja. Poleg Godbe Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kre-
če sta nastopila dva od otrok iz družine Štigl. Zaigral je Jakob, abso-
lutni zmagovalec 12. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za 
veliko Avsenikovo nagrado, na violino zaigrala in ob spremljavi kita-
rista Milana Mitrovića pa je zapela Ema. 

Z ubrano pesmijo je velik aplavz požel tudi Oktet Jurij Dalmatin iz 
Boštanja, posebej pa tudi umetniški vodja okteta Tine Bec s pev-
skimi solističnimi točkami ob spremljavi godbe. Prav vsi nastopajo-
či prihajajo iz domačega okolja, zato je bilo zadovoljstvo občinstva 
še toliko večje.
Predsednica Rotary kluba Sevnica Mirjana Jelančič je Alenki Štigl 
simbolično predala donacijo v vrednosti 3000 evrov. Občinstvo sta 
poleg njiju pozdravila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in Janez Li-
pec, bodoči guverner Rotary Slovenija v naslednjem rotarijskem 
letu.  Foto: Rok Petančič

Aktualni razpisi: 96 tisoč evrov za pospeševanje razvoja gospodarstva, 
116 tisoč evrov za šport in 13 tisoč evrov za turistične prireditve
Predmet javnega razpisa s pod-
ročja gospodarstva je dodelje-
vanje nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospo-
darstva s subvencioniranjem 
naslednjih ukrepov: promocija 
izdelkov in storitev na sejmih, 
pospeševanje odpiranja novih 
delovnih mest, naložbe v nakup 
nove opreme in nematerialnih 
investicij ter finančne spodbu-
de za lokalne turistične ponu-
dnike. Skupna višina razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za 
izvedbo javnega razpisa, je 96 
tisoč evrov. Rok za prijavo na 
razpis je 18. maj 2018. Dodatne 

informacije�Vlasta�Kuzmički�(07�
81 61 233, vlasta.kuzmicki@ob-
cina-sevnica.si) in Jasmina Vese-
linović�(07�81�61�205,�jasmina.
veselinovic@obcina-sevnica.si). 

Skupni predvideni obseg 
sredstev za sofinanciranje izva-
jalcev letnega programa špor-
ta je 116 tisoč evrov, prijave 
na razpis pa morajo biti odda-
ne do 26. marca 2018. V sklo-
pu netekmovalnega športa je 
predmet javnega razpisa pros-
točasna športna vzgoja otrok 
in mladine, športna rekreaci-
ja, šport starejših in šport in-

validov. V sklopu tekmovalne-
ga športa je predmet javnega 
razpisa športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport, ter kako-
vostni šport in šport invalidov. 
Predmet razpisa je tudi izobraže-
vanje, usposabljanje in izpopol-
njevanje strokovnih delavcev v 
športu, delovanje športnih zvez 
in delovanje športnih društev 
in športne prireditve, med nji-
mi rekreativne prireditve in re-
kreativne občinske lige. Dodatne 
informacije: Maja Grabrijan (07 
81 61 262, maja.grabrijan@ob-
cina-sevnica.si).

Odprt je tudi javni razpis za so-
financiranje turističnih priredi-
tev v občini Sevnica, katerega 
predmet je sofinanciranje izve-
denih turističnih prireditev, ka-

terih cilj je povečanje turistič-
nega obiska oziroma promocija 
kraja, in prireditev, ki vplivajo na 
turistični razvoj posameznega 
kraja ter celotne občine. Višina 
sredstev, namenjenih za izved-
bo javnega razpisa, je 13 tisoč 
evrov. Rok za prijavo na razpis 
je 10. april 2018. Dodatne infor-
macije�Vlasta�Kuzmički� (07�81�
61 233, vlasta.kuzmicki@obci-
na-sevnica.si) in Jasmina Vese-
linović�(07�81�61�205,�jasmina.
veselinovic@obcina-sevnica.si). 
Celotna vsebina razpisov je dos-
topna na spletni strani Občine 
Sevnica, www.obcina-sevnica.
si, pod rubriko Javni razpisi. Roki 
za vse ostale razpise, med njimi 
s področij kmetijstva, kulture, 
mladinskih dejavnosti ter zdra-
vstvenega varstva in sociale, so 
se iztekli v mesecu februarju.

Prejšnji teden je potekalo srečanje socialno-varnostnega sosve-
ta Občine Sevnica, ki ga letno sklicuje župan in je namenjen iz-
menjavi informacij in poudarkov dela pristojnih javnih služb, kar 
pomembno pripomore k vzdrževanju sodelovanja in nadgradnji 
kakovosti bivanja. 

Sosvet je dodatna oblika sodelovanja in povezovanja med javnimi 
službami, ki jim je skupna skrb za prijetno in varno bivanje v skup-
nosti. Sosvet sestavljajo predstavniki naslednjih institucij: Občine 
Sevnica, Upravne enote Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Zdra-
vstvenega doma Sevnica, Centra za socialno delo Sevnica, KŠTM 
Sevnica, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinskega inšpektora-
ta – skupnega prekrškovnega organa, Aktiva ravnateljev osnovnih 
šol in Družinskega instituta Zaupanje. Navzoče službe so predstavi-
lie aktualno tematiko pri delu na posameznih področjih.

Srečanje socialno-varnostnega sosveta 
Občine Sevnica

Izbrano protokolarno vino za leto 2018
Protokolarno vino Občine Sevnica za leto 2018 je cviček PTP le-
tnik 2017, ki ga je pridelal Zvone Vidmar iz Gabrijel, član Društva 
vinogradnikov Šentjanž. Prireditev z razglasitvijo je potekala v za-
četku marca na Studencu, v sklopu občnega zbora Društva vino-
gradnikov Studenec. 

Županovo vino 
je protokolarno 
vino Občine Sev-
nica ter uspešen 
promotor obči-
ne, sevniških vi-
n o g r a d n i k o v 
in vinogradni-
ške dediščine. Je 
hkrati darilo, pri-
znanje ali nagra-
da, ki omogoča, 
da se prepoznav-
nost in kakovost 
sevniških vin širi 
izven meja obči-
ne. Komisija je le-
tos izbirala med 
20 vzorci, najvišje ocenjen pa je bil cviček Zvoneta Vidmarja, člana 
Društva vinogradnikov Šentjanž.
Navzoče so poleg gostitelja dogodka, župana občine Sevnica Sreč-
ka Ocvirka, nagovorili tudi predsednik Društva vinogradnikov Stu-
denec Branko Arih, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Studenec 
Janoš Janc, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Mi-
ran Jurak in aktualna 19. cvičkova princesa Dragica Ribič. Program 
prireditve sta povezovala Melanija Mlakar in Žiga Mikolič, za kul-
turni utrip je poskrbela dramska skupina Kulturnega društva Stude-
nec, za glasbo pa ansambel Vesela dolina. 

Minuli petek je svoja vrata odprl 
Hostel Trimček na Blanci, v objek-
tu, kjer sta prej že delovala okre-
pčevalnica Trimček in pogodbena 
pošta. Prijetno in udobno preno-
čitev lahko ponudi 22 popotni-
kom. Kolektiv Trimčka deluje pod 
okriljem samostojne podjetnice 
Vesne Mirt, ki je otvoritveni trak prerezala v družbi hčerke Valerije 
Mirt in župana Srečka Ocvirka.  Foto: Občina Sevnica

Vrata je odprl hostel na Blanci

Dobrodelni koncert Rotary kluba Sevnica 
vnovič navdušil številčno občinstvo

Zmagovalec Zvone Vidmar, cvičkova princesa 
Dragica Ribič in župan Srečko Ocvirk. Foto: Ob-
čina Sevnica

Zahvala družine Štigl

Godba Sevnica in Oktet Jurij Dalmatin
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GLOBOKO - 10. marca je v telovadnici OŠ Globoko potekal fi-
nale slovenskega pokala v duo sistemu ju-jitsa v starostnih 
kategorijah U8 do U15, ob tej priložnosti so pripravili tudi 
sprejem kadetske in mladinske reprezentance Slovenije, ki 
je s svetovnega prvenstva v Abu Dabiju prinesla dve srebr-
ni in bronasto medaljo.

Slednjo sta si ok-
rog vratu nadela čla-
na Društva boril-
nih veščin (DBV) 
Katana Globoko Kri-
štof Strnad in Jan Zu-
pančič. V duo siste-
mu ju-jitsa sta prišla 
do svoje četrte meda-
lje na velikih tekmo-
vanjih (po dve zlati 
in bronasti; evropska 
prvaka med kadeti leta 2014, svetovna prvaka med kadeti 2015, 
tretja na EP 2017 v kategoriji mladincev in letos tretja na SP v 
kategoriji mladincev). Kot sta zaupala za naš časopis, je duo sis-
tem prikaz različnih tehnik skozi tri serije, v vsaki od njih so štir-
je določeni napadi, na katere se sestavijo obrambe. Le-te morajo 
izgledati eksplozivne, močne, hitre, tako kot v filmih. Pet sodni-
kov nato te tehnike oceni od 1 do 10 in tisti z najvišjo oceno zma-
ga. »Trudiva se poudarjati tehniko in hkrati hitrost. Na tatamiju 
je treba 'divjati', s tem pa pride tudi uspeh,« je dejal Krištof. Čla-
na DBV Katana sta med šestimi sodelujočimi pari v duo sistemu 
na koncu osvojila 3. mesto in s tem domov prinesla bronasto 
medaljo. Krištof je še dodal: »Malce grenkega priokusa je vsee-
no, saj sva odkrito ciljala na zlato, glede na to, da sva na prejšnjih 
prvenstvih že bila dvakrat prva, poleg tega je bil verjetno to na-
jin zadnji uradni skupni nastop, saj se letos najini poti ločujeta, 
oba greva študirat, Jan odpotuje v ZDA. Vendar medalja je le me-
dalja in mislim, da sva si jo zaslužila.« Vseh teh uspehov pa ne 
bi bilo brez njunega trenerja Dejana Kinka, ki se mu Krištof in 
Jan ob tej priložnosti iz srca zahvaljujeta (pa tudi Juretu Žabje-
ku, ki ga je kdaj nadomeščal): »Dejan je res najboljši trener, ob 
njem se na tatamiju počutiva povsem sproščeno in je vedno pri-
sotna zmagovalna miselnost.« Udeležence SP je sprejel predse-
dnik Evropske ju-jitsu zveze in eden od podpredsednikov Med-
narodne ju-jitsu zveze Robert Perc, članoma DBV Katana pa je 
čestital tudi predsednik društva Stane Preskar. 
 R. R. 

METALIKKA - Tribute to Metallica

Na METALIKKA night bomo predvajali 
videospote ene največjih, če ne največje 
metal skupine vseh časov. Poslušali bomo 
albume kultne skupine. Materiala je veliko. 
Vsi lepo vabljeni.
VSTOPNINE NI: zbirajo se prostovoljni 
prispevki, namenjeni METALIKKI.

MC Krško, 24. 3. 2018, ob 21.00

Dokumentarna nedelja: HIP HOP Evolu-
tion (S01Ep01)

Film, v katerem se MC in novinarka Shad 
Kabango srečata z največjimi zvezdami 
hip-hopa, da bi preizkusili, kako je Hip-Hop 
postal najbolj priljubljena glasba na svetu. 
Kmalu spoznata, da je resnična zapuščina 
te zvrsti nekaj bolj globokega.
Vstop prost.

MC Krško, 25. 3. 2018, ob 18.00

IZKOPANINE

Čas je za odkrivanje “zakladnic”. Izkopanine 
je večer namenjen  druženju in poslušanju 
zanimivih izkopanin SOUL, FUNK, BLUES 
glasbe raznih izvajalcev. Dobimo se v MC 
Baru s “SPECIAL” ponudbo, ki bo na voljo 
le za čas dogodka.

MC Krško, 22. 3. 2018, ob 19.00

MC DIRENDAJ

Na delavnici bodo otroci risali različne 
motive na temo letnih časov. Najboljše 
slikanice bomo potem iz delavnic izbrali 
in jih vključili v koledar MC DIRENDAJ. 
Naslednjo soboto bomo  izdelovali rožice 
za mamice. V program so seveda vključene 
tudi družabne igre, veliko zabave in dobre 
volje.
MC Krško, 17. 3. in 24. 3. 2018, ob 10.00

Hak Attak, Pakt, Cyka Blyat

Obeta se odličen koncert za punk 
navdušence!
Vstopnina: 2 eur

MC Krško, 17. 3. 2018, ob 21.00

Pot do sreče obstaja: Kako starši z 
odnosi vplivajo na vedenje in zdrav raz-
voj otroka (družinski odnosni slog)

Predaval bo dr. Bogdan Polajner.
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD 
Krško

Kulturni dom Krško, 29. 3. 2018, ob 19.00

Podpirajo nas:
Občina Krško, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport - Urad RS za mladino, Zavod 
RS za zaposlovanje, Evropski socialni 
sklad, JSKD, Zavod Movit, Evropski 
sklad za regionalni razvoj

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Z »divjanjem« do nove medalje

Jan Zupančič (levo) in Krištof Strnad

Predlog o izboru povabljenih 
športnikov je na podlagi krite-
rijev pripravila Strokovna ko-
misija za šport občine Krško, ki 
jo vodi Boštjan Pirc, v sodelo-
vanju s Športno zvezo Krško 
na osnovi predlogov, ki so jih 
podali športni klubi in društva 
v občini Krško. Kot je pouda-
ril župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, je v občini več 
kot 80 športnih društev, orga-
nizacij, klubov in drugih, ki na 
številnih področjih športa de-
lajo tako z najmlajšimi kot s 
starejšo generacijo ter z ose-
bami s posebnimi potrebami. 
Osrednji gost večera, dobitnik 
prve paraolimpijske medalje 
za takratno Jugoslavijo, danes 
pa predsednik Društva invali-
dov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja Jože Okoren, je s špor-
tniki delil svojo težko življenj-
sko izkušnjo, ki ga ni ustavila. 
Športnicam in športnikom je 
sporočil, da naj nikoli ne obu-
pajo: »Življenje gre naprej. Ved-
no se izgovarjamo na državo, a 
država smo mi vsi.« 

Na podlagi kriterijev so kot 
športniki, ki zadovoljujejo kri-
terije za kategorizacijo Olim-
pijskega komiteja Slovenije, 
priznanje prejeli Denis Šketa-
ko (Športno društvo Posavje) 
v svetovnem razredu, Damjan 

Sporočilo, naj nikoli ne obupajo
KRŠKO – Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 9. marca v Kulturnem domu Krško sprejel športnice 
in športnike, ki so v letu 2017 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah in s tem po-
membno prispevali k večji prepoznavnosti občine Krško doma in v tujini. 

Pavlin (Strelsko društvo Le-
skovec pri Krškem), Nejc 
Pozvek (Posavski alpinistič-
ni klub), Luka Vodlan (Plesni 
klub Lukec) in Jaroslav Kova-
čič (Športno društvo Posavje) 
v mednarodnem razredu, Ja-
nez Peršolja (Klub tajske-
ga boksa Krško) ter Nik Ran-
tah, Peter Šiško in Timotej 
Grmšek (Rokometni klub Kr-
ško) v perspektivnem razredu, 
Matic Močnik, Hanah Pevec 
(oba Športno društvo Posavje), 
Nina Mandl (Multisport klub), 
Igor Zoran Dular (Klub tajske-
ga boksa Krško), Denis Štojs 
(AMD Krško), Nika Bizjak, 
Tjaš Žvar, Žana Maruša, Kar-
men Zorič, Andraž Dostal, 
Lara Jambriško, Jerneja Šri-
bar, Matic Močnik, Anže Ko-
zole in Alen Jular (vsi Plavalni 
klub Celulozar Krško), Boštjan 
Rojc, Dejan Petakovič (oba 

Ribiška družina Brestanica – 
Krško) in Matic Sotler (Teni-
ški klub Krško) pa v državnem 
razredu. Med športniki mladin-
skega razreda so priznanje pre-
jeli Nik Arnšek (Klub tajskega 
boksa Krško), Tomaž Zakraj-
šek, Jan Gorenc, Gašper Ko-
ritnik, Andraž Lipec (vsi NŠ 
NK Krško), Aljaž Motoh (PAK), 
Ana Urbanč, Peter Urbanč, 
Aleksander Bajc in Matej 
Požun (vsi Šahovski klub Kr-
ško) ter mladinska in kadet-
ska ekipa RK Krško.

Med športniki, ki zadovoljujejo 
kriterije komisije za šport ob-
čine Krško na področju športa 
invalidov, so priznanje preje-
li člani ŠD Plavalček Amade-
ja Vlahov, Maj Režman, Miha 
Pavlič, Andrej Bibič, Rok 
Slapšak, Ivan Lesnika in Mir-
ko Sintič. Kot športniki, ki za-

dovoljujejo kriterije komisi-
je, so priznanje prejeli Luka in 
Sebastijan Vodlan, Mark Ger-
jevič, Alja Kolman, Dea Micić, 
Katja Pirc, Jasna Preskar in 
Luka Vodlan (vsi PK Lukec), 
ekipa Teniškega kluba Kr-
ško ter Amar Džaferovič in 
Simon Hribar (Judo klub Kr-
ško). Med športniki, ki zado-
voljujejo kriterije za kategori-
zacijo OKS, a nimajo možnosti 
udejstvovanja v občini Krško, 
so priznanje prejeli Tinka-
ra Zalokar (AK Krka Novo 
mesto) in Uroš Jordan (Ko-
njeniški klub Krka) in Laura 
Škvorc (ŽNK Olimpija Ljublja-
na). Športnika, ki zadovoljuje-
ta posebne kriterije komisije, 
sta radioamaterja Tomislav 
Haring in Samo Gajšak. Po-
sebej so bili izpostavljeni tudi 
domači športniki, ki so uspeš-
ni v drugih slovenskih in tujih 
klubih, in sicer Tim Rozman, 
Urh Kastelic, Nejc Cehte, Ro-
bert Berič, Luka Kerin in Gre-
gor Glas.

Sprejem so s kulturnim progra-
mom popestrili gledališka sku-
pina KD Leskovec pri Krškem, 
folklorna skupina Društva So-
žitje Krško in Mažoretni klub 
Baton Krško, prireditev pa je 
povezoval Aleš Tuhtar.
 Peter Pavlovič

Športniki perspektivnega razreda s Stankom in Okornom
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Osrednji lik v gledališki 
predstavi »Jaz sem ...« je naj-
stnica Mila, ki ima posebne 
prijatelje, s pomočjo katerih 
je potlačila svoje težko otro-
štvo, ki privre na dan nasled-
nje jutro po zaužitju ’posebne 
tabletke’. Takrat ugotovi, da 
njeni prijatelji niso resnični, 
da so le plod njene podzaves-
ti. S pomočjo svoje tete Mance 
in psihiatra, profesorja Vesel-
ka, izve, da boleha za disocia-
tivno motnjo identitete. Pro-
fesor Veselko se odloči, da bo 
Mili predstavil še neraziskano 
in nepotrjeno metodo, s kate-
ro naj bi pozdravili njeno bole-
zen, kar pa ne prinese takšnih 
rezultatov, kot bi si jih Mila že-
lela ...

»Mladinsko skupino Mačkoni 
Gledališkega društva Radeče 

BREŽICE – Pesnica in pisa-
teljica Ivana Vatovec je 15. 
februarja v Mestni hiši z 
voditeljico Lučko Černelič 
predstavila svojo tretjo pe-
sniško zbirko Brezanke, ki je 
poklon ljubljeni Beli krajini, 
Kolpi in krajini, kjer je avto-
rica odraščala.

Večer poezije in pesmi se je 
pričel z Ivaninimi pesmimi, 
ki jih je uglasbil Drago Kri-
žanić in zapela Betka Križa-
nić, med pogovorom pa sta jih 
prebirala Reneja in Anton Mi-
helič. Pred Brezankami je leta 
2004 izdala prvo pesniško 

SEVNICA - 15. februarja je v Mosconovi galeriji na gradu Sev-
nica potekalo odprtje prve slikarske razstave Mojce Musar, 
članice likovne sekcije Art Lipa KUD Budna vas. »V sklopu 
razstave ’Simfonija odtenkov’ so dela, ki so naslikana v olj-
ni in akvarelni tehniki.

Med likovnimi deli prevladuje-
ta dva žanra, krajina in tihožitje. 
Nekatere slike idiličnih krajin so 
napolnjene s pomirjujočo tišino 
in spokojnostjo, druge vibrirajo 
z najčistejšo radostjo in energi-
jo, tretje z mehkostjo in poetič-
nostjo likov narave. V slikah je 
opazno, kako avtorica globoko 
občuti stanje narave in z njo so-
čustvuje. Eden izmed najljubših 

slikarskih žanrov Mojce Musar je tihožitje – svet predmetov in 
tkanin. Pozorno motri posebnosti oblik in barv predmetov, stre-
mi k realni upodobitvi in z vsakim novim delom nadgrajuje svoje 
mojstrstvo,« je razstavljena slikarska dela opisala Elena Sigmu-
nd, profesorica likovne pedagogike, ki je tudi Mojčina mentorica 
že vse od leta 2011. Kulturni program ob odprtju so oblikovali 
Ljudske pevke Solzice, Aleksandara Sigmund Krajnc z recita-
cijo ljudske pesmi, Marija Bajt in Jožef Žnidarič z recitacijami 
lastnih pesniških del ter Neža Musar z recitacijo Pavčkove pe-
smi. Povezovanje in odprtje razstave je izvedla predsednica KUD 
Budna vas Magda Sigmund.  S. R./M. S.

Ivanin pesniški poklon Beli krajini

Nova predstava »Mačkonov«
RADEČE - Mladinska skupina Mačkoni se je 17. februarja premierno predstavila v domači kulturni dvorani  
z novo gledališko igro »Jaz sem ...«. Scenarij zanjo je napisala 14-letna članica Gledališkega društva Radeče, 
ki se je tudi predstavila v eni izmed vlog.

sestavlja deset otrok, starih od 
14 do 19 let, ki se že šest let za-
poredoma srečujejo na rednih 
gledaliških vajah. Na oder so 
postavili že pet predstav, le-
tos je to njihova šesta. Trudijo 
se, da vsako leto ponudijo ne-

kaj novega oziroma da se vsa-
ko leto posvetijo drugemu vi-
diku gledališča. Tokrat so dali 
priložnost mladi avtorici Glo-
rii Dobršek Košmrlj, da jim 
za predstavo spiše scenarij, ki 
ni tipičen za to skupino, saj so 

do sedaj vedno igrali vedre in 
komične igre, v novi gledališki 
sezoni pa so se lotili bolj res-
ne  teme,« je sporočila predse-
dnica radeškega gledališkega 
društva Saša Plevel. 

V omenjeni predstavi so za-
igrali Ana Marija Meh, Ana 
Strniša, Nace Naj Slakonja, 
Noel Žibret Novak, Nea Klan-
šek, Eneja Collautti, Natja Ži-
bret Novak in Alan Bobbera. 
Režiserki in mentorici Brigita 
Bedek in Natalija Novak sta 
poleg izvrstne igre poskrbe-
li tudi za svetlobne in zvočne 
efekte, ki so še podkrepili do-
gajanje na odru. S predstavo 
»Jaz sem ...« bodo gostovali na 
mladinskem festivalu kulture - 
festivalu Vizije 2018, ki poteka 
v organizaciji JSKD RS. 
 S. Radi, foto: S. Plevel

Mladinska skupina Mačkoni deluje v okviru Gledališkega 
društva Radeče.

Simfonija barvnih odtenkov 

Ljubiteljska slikarka Mojca 
Musar (levo) in njena men-
torica Elena Sigmund.

Uvodoma je Boža Ojsteršek 
spregovorila o svojem delu v 
šoli in šolski knjižnici ter pri-
zadevanjih za pridobitev kra-
jevnega izposojevališča. V po-
govoru sta se prepletali obe 
področji – knjižničarstvo in po-
učevanje slovenščine v doma-
čem kraju. Ob tem  je opozori-
la na rabo nekaterih lokalnih 
zemljepisnih imen in njihovih 
izpeljank: senovski večer (na-
pačna raba – senovški večer), 
strelišče v Zaklu (napačna raba 
– strelišče Zaklo ali Zakov), Ar-
mez (napačna raba – Armes). 
Predlagala je, da k pravilnosti 
in poenotenju zapisov pristopi-
jo pristojni na osnovi strokov-
nih pravil, da k sodelovanju po-
vabijo sloveniste in geografe, ki 
živijo v kraju, in nato okrona-
jo svoje delo z novim zemljevi-
dom Senovega z okolico. En tak 
zemljevid je izšel leta 1986, a je 
neuporaben.

Beremo z Božo Ojsteršek 
SENOVO – V Valvasorjevi knjižnici – enoti Senovo je 12. februarja potekalo zaključno dejanje ob prazni-
ku KS Senovo. Vilko Planinc, vodja senovske enote Valvasorjeve knjižnice, je gostil Božo Ojsteršek, dolgole-
tno učiteljico slovenskega jezika na OŠ XlV. divizije Senovo, predvsem pa širše znano režiserko v Gledališki 
skupini DKD Svoboda Senovo, ki je prvo igro na domačem odru z odraslimi igralci režirala leta 1993.

Kasneje je spregovorila tudi 
o Avgustu Fabjančiču (1896–
1964), Senovčanu, publicistu, 
pesniku, pisatelju, dramatiku, 
soustanovitelju kulturnega 
društva, izdajatelju lokalnega 
časopisa Naš prijatelj, igralcu, 
pevcu, režiserju in tudi župa-
nu. Med raziskovanjem Fab-
jančičeve ustvarjalne poti je 
Ojsterškova lani na oder pos-

tavila njegovo kmečko igro  
Amerikanski dolarji. Povedala 
je še, da so znotraj DKD Svobo-
da osnovali skupino, ki bo pos-
topoma pod vodstvom zgodo-
vinarke Andreje Jankovič 
Deržič proučevala Fabjančiče-
vo delo in vsako leto predsta-
vila en del njegovega ustvar-
jalnega opusa. Načrtujejo, da 
bodo letos v oktobru predsta-

vili pesniško zbirko Krik ranje-
ne mladosti, ki je nastala med 
prvo svetovno vojno. V prijet-
nem večeru sta z voditeljem 
pred polno knjižnico sprego-
vorila še o projektu medgene-
racijskega branja in o tem, kaj 
Boža Ojsteršek prebira.

V kulturnem programu je na-
stopila Glasbena skupina Kna-
pi s pevko Saro Ojsteršek, 
zbrane sta pozdravila direk-
torica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Urška Lobnikar Pa-
unovič in predsednik sveta 
KS Senovo Vlado Grahovac. 
Za presenečenje so poskrbeli 
učenci dramskega krožka OŠ 
XlV. divizije Senovo pod vod-
stvom Simone Šoštar in ob 
spremljavi Petra Dirnbeka.  
Zapeli so gostji in vsem zbra-
nim v knjižnici Senovo. 

 B. Colarič

Boža Ojsteršek in Vilko Planinc

JESENICE, POSAVJE - Na 47. tek-
movanju mladih glasbenikov 
Republike Slovenije – TEMSIG, 
ki ga organizira Zveza sloven-
skih glasbenih šol v sodelovanju 
z glasbenimi šolami, so v tekmo-
valni disciplini citre 5. marca v 
Glasbeni šoli Jesenice odlične 
rezultate požele tri mlade citrar-
ke Glasbene šole Brežice. V sku-
pini 1.a je Ana Jagrič osvojila 
zlato plaketo in drugo mesto na 
tekmovanju, Timeja Račič Ogo-
revc je osvojila srebrno prizna-
nje in tretjo nagrado tekmova-
nja, srebrno priznanje je osvojila 
še Lucija Pšeničnik, je sporočila njihova mentorica prof. Ani-
ta Veršec. Iz Posavja se je tekmovanja udeležila tudi Elena Šte-
fančič iz Glasbene šole Krško, ki je pod mentorstvom Judite To-
mažič Žagar osvojila bronasto priznanje. Strokovno komisijo so 
sestavljali Irena Anžič, Janja Brlec, Georg Glasl in Tinka Vu-
kič. Na istem tekmovanju je v skupini 1.b Neža Simončič iz GŠ 
Sevnica pod mentorstvom Tinke Vukič prav tako osvojila zlato 
priznanje in prvo nagrado.  S. V.

Odlične mlade citrarke

Anita Veršec s svojimi nagra-
jenimi učenkami (foto: oseb-
ni arhiv Anite Veršec)

zbirko Pod silo spomina in leta 
2008 drugo V brezvetrju časa. 
Kot je dejala avtorica, je čuti-
la, da mora svojo rožnato-belo 
Belo krajino zapisati v zbirki, 
kjer je Kolpa in kjer na hribč-
ku nad reko »… hodim še ved-
no srkat to lepoto, in kjer je ži-
vela moja stara mama«, saj ji je 
v zbirki posvetila pesem Moja 
starmama. V proznih delih Iva-
no beremo v romanih Iskalec 
žive vode in Kjer šelestijo breze 
ter v  soavrorstvu z možem, pi-
sateljem Rudijem Mlinarjem 
(Vsa njegova križpotja, V senci 
gore). Zbirko Brezanke je raz-
delila na sedem sklopov, pred 

vsakim ci-
klom bral-
ca še po-
s e b e j 
nagovarja 
s proznim 
uvodom. 
Ivana je 
č l a n i c a 
D r u š t v a 
pesnikov 
slovenske 
glasbe, napisala je več kot 70 
besedil za narodnozabavno in 
zborovsko glasbo. Na razno-
vrstnih natečajih je za svo-
je pesmi in besedila prejema-
la številna priznanja. Sodeluje 

na območnih srečanjih litera-
tov, je dolgoletna članica MePZ 
Franc Bogovič Dobova, deluje 
v gledališki skupini DU Bre-
žice Jagodni izbor. »Pretanje-
na pesniška pisava, ki kar kliče 
k branju,« je ena zadnjih misli 
Cvetke Bevc v spremni bese-
di Brezank, ki jih je vabljivo ilu-
strirala Tamara Pintarič. Pri 
izdaji gre zahvala vsem, ki so 
ji pomagali, predsedniku KD 
Franc Bogovič Dragu Iljašu 
in pevcem dobovskega zbora, 
ki so večer poezije spremljali 
z zapetimi pesmimi.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Saša Pohar 

Ivana Vatovec

Kratki �lmi Luksuz 
produkcije

projekcije izbranih kratkih �lmov in 
pogovor z ustvarjalci

četrtek, 15. 3., ob 19. uri

Napovedujemo:
Drama SNG Maribor: Glorious!

glasbena komedija / petek, 13. 4., 
ob 19.30 uri

Severa Gjurin z zasedbo
koncert / petek, 20. 4., ob 20. uri

SNG Nova Gorica: Peter Kušter
bizarna opereta /torek, 24. 4., ob 19.30 uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Četrtek, 15. 3.

• ob 15.00 v MT Senovo: pra-
vljice v knjigi

• ob 16.00 v knjižnici na Se-
novem: Šahiramo

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična ura pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje Posa-
vske muzejske vitrine »Re-
stavriranje najdb iz groba 
114 s keltskega najdišča 
Brežice – Sejmišče«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pravljični večer 
za odrasle

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: prireditev Športnik 
leta 2017

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: prireditev Špor-
tnik leta 2017

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predstavitev romana »Mati 
fabrika in njeni otroci« av-
torja Rudija Mlinarja

• ob 18.00 v Zavodu Svibna 
v Brezovski Gori: predava-
nje Jerneja Božiča »Pot do 
samooskrbe z električno 
energijo« 

• ob 19.00 v KD Krško: pro-
jekcija kratkih filmov Lu-
ksuz produkcije in pogovor 
z ustvarjalci

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 16. 3.
• ob 9.00 v Kulturnem domu 

Krmelj: območno srečanje 
otroških gledaliških skupin 
občine Sevnica

• ob 11.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
odprtje gostujoče razstave 
»Celjski 87. pehotni polk«

• ob 17.00 v MT Senovo: spre-
hod

• ob 17.00 v MT Raka: zdra-
va prehrana

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: MTVK party

• ob 18.00 v Domu krajanov 
Brestanica: likovna razstava 
Primoža Gorjupa

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Da-
rinke Kozinc o aleksandrin-
kah »Les Goriciennes«

• ob 18.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: ekološko-po-
topisno predavanje Lorene 
Fernandez, EVS prostovolj-
ke pri Terri Veri, o želvah z 
Zelenortskih otokov

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
dobrodelni koncert Lions 
kluba Brežice »Pomagajmo 
skupaj«

Sobota, 17. 3.
• ob 9.00 v trgovini Stara šola 

na Tržnici Videm: kreativna 
delavnica iz ponovne upora-
be - predelava T-shirt majic

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
sonce v pozdrav pomladi

• ob 9.00 v MT Senovo: risa-
nje slikanic za koledar

• ob 9.00 v MT Raka: geogra-
fija Slovenije

kam v posavju
dr. Boruta Batagelja in dr. 
Aleksandra Žižka »varova-
nje arhivske dediščine«

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: Dobra poteza - torkovi 
večeri družabnih iger

• ob 19.30 v Domu kultu-
re Brežice: abonmajska 
predstava »(Totalno) kata-
strofalna večerja«

Sreda, 21. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: uvodna prireditev ob za-
četku nove sezone Posavci 
beremo skupaj 2018 z go-
stjo Anico Perme

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: literarni večer Literarne 
sekcije Beseda

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 22. 3.

• ob 16.00 v knjižnici na Se-
novem: Šahiramo

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: domoznanski večer 
»Krajevna skupnost Krmelj 
se predstavi«

• ob 18.00 v avli KD Krško: 
odprtje razstave skulptur 
Jožice Petrišič ob materin-
skem dnevu

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 001 - soul, funk in 
blues glasba

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: večer s Franetom 
Milčinskim Ježkom »Ah, 
kako lepo se sanja«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Dekliščina«

Petek, 23. 3.

• ob 18.00 v dvorani Osnovne 
šole Raka: prireditev za dru-
žine, s pozornostjo mamam 
in vsem drugim ženam

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: uvodna priredi-
tev ob začetku nove sezone 
Posavci beremo skupaj 2018 
- predstavitev knjige Tadeja 
Goloba »Jezero«

Sobota, 24. 3.

• od 8.00 dalje na tržnici v 
Brežicah: medena tržnica 
(podrobneje na str. 6)

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
- vrtnice z odtisom dlani za 
materinski dan

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj - izdelava rožic za 
mamice

• ob 10.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: družinska ustvarjalni-
ca: Preizkusi grafiko! (obve-
zne prijave)

• od 15.30 na gradu Sevni-
ca: slovesno odprtje prire-
ditve ob svetovnem dnevu 
lutk 2018, ob 15.50: lutkov-
na predstava »Zakaj sem Aj-
ček«, ob 16.30: lutkovna 
predstava »Zmajevo blago«, 
ob 17.00: Sanjam o graj-
ski lutki - lutkovne delavni-

ce, animacije, razstava lutk 
in slik 5. lutkovno-slikarske 
kolonije Lutkart 2017, ob 
17.30: lutkovna predstava 
»Rusalka«

• od 16.00 do 18.00 v več-
namenskem domu v Dolenji 
vasi: ogled razstave »Korak 
v pomlad«

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: koncert »Naših 
10 pomladi« ob 10. obletni-
ci Mešanega pevskega zbora 
DU Senovo

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert ob 30-letnici MePZ 
KD Franc Bogovič Dobova 
»Naj bo pomlad«

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: dobrodelni koncert za 
humanitarno-medicinsko 
odpravo v Zambijo

• ob 21.00 v MC Krško: Meta-
likka night - Tribute to Me-
tallica

Nedelja, 25. 3.

• od 8.00 dalje v Bistrici ob 
Sotli: Jožefov vintage sejem 
in tekmovanje v kuhanju go-
laža

• od 10.00 do 18.00 v več-
namenskem domu v Dolenji 
vasi: ogled razstave »Korak 
v pomlad«

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert »Vrača se pomlad«

• ob 18.00 v MC Krško: doku-
mentarna nedelja - Hip hop 
Evolution

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu Zabukovje: ponovi-
tev spevoigre »Gremo mi to-
tle ta«

Ponedeljek, 26. 3.

• ob 18.00 v učilnici 2 v MC 
Brežice: pogovorni večer: J. 
Krishnamurti - religiozni um

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: velikonočna likovna raz-
stava posavskih ljubiteljskih 
umetnikov z gostom Stjepa-
nom Pohižekom

Torek, 27. 3.

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: odprtje občasne raz-
stave »Pogled v Štovič kov 
depo: Portretne plastike«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pripovedovalski 
večer za odrasle 

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: Dobra poteza - torkovi 
večeri družabnih iger

Sreda, 28. 3.

• od 16.00 do 17.00 na spre-
hajalni poti za Savo na Vid-
mu: test hoje na 2 km

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 18.00 v KD Krško: revija 
plesnih skupin »Plesni mo-
zaik«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Ooo, voda! V kopalnici imam že precej časa 
»podstavek moči«(darilo iz termalnih toplic s kozar-
cem), ki je zataknjen - navpično. Položen naj bi bil 
vodoravno na mizi ali na kakšni drugi ravni povr-
šini s kozarcem ali vrčem, napolnjenim z vodo. Stal-
no. Da bi pila vodo, ki je življenje, zdravje in moč, 
piše na podstavku. Ker brez vode ni življenja, kaj-
ti voda je največji vir hrane in vir najčistejše energi-
je. Podstavek moči sem splaknila, ga obrisala in ga 
podržala med dlanmi, iščoč vidno mesto zanj in za 
kozarec vode v njem, kajti jutro je popolnoma pose-
sano vseh moči.

Voda pokriva, v obliki morij, jezer, rek in potokov, 
okoli tri četrtine zemeljske površine. Najdemo jo tudi 
kot talno vodo, deževnico, kristalno vodo – v minera-
lih –, kot sestavni del rastlin in živali, v človeku jo je 
okoli 70, v rastlinah celo do 90 odstotkov in tudi kot 
vlago, led in v obliki pare. Letošnje februarske obilne 
snežne padavine so dale zemlji veliko vlage. Ali do-
volj, ko zna veter posušiti zemljo do globin? Posavje 
se lahko pohvali z rekami - Savo, Krko, Sotlo, nekoč 
z mokriščem proti Mokricam, kaj čisto zares dobrega 
prinaša še HE Brežice, bo pokazal čas.

Ameriški zdravnik dr. Fereydoon Batmanghelidy je 
pred malo več ko dvema desetletjema enemu svojih 
bolnikov z razjedo na želodcu svetoval, naj pije več 
vode. Ta je nasvet upošteval in ozdravel. Po tem za-
četnem uspehu je zdravnik s svojo kontroverzno me-
todo zdravljenja z vodo, pri kateri je treba popiti 
najmanj šest do osem kozarcev vode na dan, uspešno 
ozdravil še več tisoč bolnikov. Po njegovem mnenju 
je pomanjkanje vode v telesu lahko vzrok za vrsto 
bolezenskih težav. Če ne gre »na dušek«, pa po požir-
kih čez dan. Se naberejo kozarci popite vode. Je že 
smotrneje upoštevati nasvete iz njegove knjige »Voda 
za zdravje in življenje«, popiti priporočene kozarce 
vode kot se naročati pri zdravniku in potem še z do-
datnimi čakalnimi dobami tekati od enega do dru-
gega, med usodnim čakanjem pa preteče usodno og-
romno vode.

Preseljeni domačini znajo povedati, da imamo dob-
ro vodo in jo radi pijejo, kadar so doma, tu v Bre-
žicah. Iz te diamantne tekočine kuhamo čaje, kavo, 
juho, vmešamo jo v moko, ko pečemo kruh, jo prilije-
mo v pekač, ko pečemo kuro, da se maščoba ne prež-
ge … Sicer pa bi morali biti v gospodinjstvih do vode 
bolj spoštljivi. Da ne teče iz pipe ves čas, ko si drgne-
mo zobe, da premišljeno peremo posodo, da iz kotlič-
kov ne spiramo vsako lulanje, saj so pokrovi, da se 
pralni stroj ne vrti s petimi cunjami, da se s tušira-
njem porabi manj vode, z vsaj nekaj možganske ae-
robike pri porabi vode bi veliko doprinesli širšemu 
okolju.

Voda. Tiha, neugnana, divja, bobneča, izmuzljiva, 
nevarna, uničujoča, strah in trepet, nevarna, izko-
riščana, kalna, uporabna, želena, pomirjujoča, raz-
burkana, bistra, deroča, mirna, motiv fotografov in 
slikarjev, navdih glasbenikov in pesnikov. Voda kot 
ženska, ženska kot voda. Prispodoba, ki preleti misel.

Misel na to, koliko žejnih je v svetu in bo zaradi po-
manjkanja vode med ljudmi še veliko bitk in sov-
raštva. Misel na to, da voda ni nekaj, kar je vsa-
komur dano in ni samoumevno. Je vir v njeno 
neskončno poglabljanje v preteklosti, tu in zdaj in 
v prihodnost. Nas gospodarski kreatorji peljejo žej-
ne čez vodo?

Voda.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj - risanje slikanic za 
koledar 

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
tehnična delavnica

• ob 18.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: ko-
šarkarska tekma 4. SKL - 2. 
kroga za razvrstitev med KK 
Brežice in KK Žiri

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu Zabukovje: ponovitev 
spevoigre »Gremo mi tot-
le ta«

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Sromlje: 6. Festival posa-
vskih vin Sromlje 2018 - kul-
turni program s podelitvijo 
medalj in nagrad, od 17.00 
dalje: degustacija ocenje-
nih vin

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: tradicionalna glas-
beno-gledališka prireditev 
»Pomlad prihaja«

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: St. Patrick's koncert - 
Hladno pivo 30 let + Ogenj

• ob 21.00 v MC Krško: 
hardcore koncert - Hak At-
tak, Pakt, Cyka Blyat

Nedelja, 18. 3.
• ob 15.00 na gradu Raj-

henburg v Brestanici: cikel 
umetniških delavnic z Anjo 
Jerčič Jakob - kolorirana mo-
notipija

• ob 16.00 v OŠ Koprivni-
ca: koncert Tonija Sotoška z 
družino »Pod domačim zvo-
nikom« na jožefovo

• ob 16.00 v MC Brežice: The 
Guardians dobrodelni kon-
cert za Alino Krajnčič, nasto-
pajo: Jernej Dirnbek, Peter 
Dirnbek, Ropotom, Mamuti, 
Zoran Čalić, Marjan Novina, 
Metalikka, Captain Morgan's 
revenge, Big band Krško

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Komornega zbo-
ra Ipavska in Vokalne skupi-
ne Solzice

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
22. prireditev Korajža velja, 
nastopajo: ansambli Jerneja 
Kolarja, Nebo in Franca Oc-
virka, Pišečka Mica, Kvartet 
Plus, Klapa Stine, Klapa Pa-
rangal, OŠ Cerklje ob Krki, 
Sara Rubin, Manca Mihelin 
ter harmonikarji KD Ivan 
Kobal Krška vas

Ponedeljek, 19. 3.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Grajska tlaka, gosti - likovna 
pedagoginja Elena Sigmund, 
vokalna skupina Amabile

• ob 18.00 v učilnici 2 v MC 
Brežice: pogovorni večer: J. 
Krishnamurti - ljubezen

Torek, 20. 3.

• ob 17.00 v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gra-
du: pravljična urica in mini 
grajski disco

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško/Mencingerjevi 
hiši: strokovno predavanje 

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 
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1. nagrada:  vrednosti bon v višini 20 €
2. nagrada: vrednosti bon v višini 15 €
3. nagrada:  vrednosti bon v višini 10 €

Geslo križanke pošljite do do četrtka, 22. marca, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

CVETLIČARNA LILIJA
JOŽICA ŽABKAR S. P., ULICA 11. NOVEMBRA 2,  

LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 04/2018 številke:

VADBA ZLATA LETA
Nagrade, ki jih podarja Studio Vitaja d.o.o., prejmejo:

1. nagrada:  mesečna karta za skupinsko vadbo 
  ZLATA LETA; Irena Prus, Dolenji Boštanj
2. nagrada:  3x obisk skupinske vadbe ZLATA LETA; 
  Dragica Hostnik, Sevnica
3. nagrada:  1x obisk skupinske vadbe ZLATA LETA; 
  Lilijana Knez, Svibno

Nuša zapela naslovno pesem Gorskih sanj, Anima v 
pričakovanju debitantskega albuma, razkrivamo, kdo 
je Gašperjeva ljubljena. Tokrat preberite:

Priljubljena pevka Nuša Derenda (foto: Dejan Nikolič) bo 
ob 20. obletnici svoje uspešne poti s simfoniki RTV Slove-

nija pričarala čaroben koncert 17. marca ob 20. uri v Gal-
lusovi dvorani v ljubljanskem Cankarjevem domu. Po nje-
nih besedah se bo glasbeno razgalila kot še nikoli do zdaj. 
No, Nuša ima v teh dneh polne roke dela s promocijo no-
vega singla. V kratkem času po hitu Naj mi dež napolni dlan 
jo lahko slišimo v pesmi Usojena, ki je delo Matjaža Vlaši-
ča, obenem pa gre za naslovno pesem nove slovenske na-
daljevanke Gorske sanje. »Pesem je lepa! Že ko sem slišala 
instrumentalno verzijo, sem si jo predstavljala v romantič-
ni seriji. Melodija je nežna, spevna, ob besedilu pa ti gredo 
kar kocine pokonci. Marsikdo se bo zagotovo našel v pe-
smi Usojena,« je še povedala naša glasbena diva, ki je za 
pesem že posnela videospot.

Rock skupino Anima (foto: Boris Kvas), ki je nastala v sre-
dini leta 2016 in je sestavljena iz izkušenih glasbenikov iz 
Dolenjske in Posavja, smo v naši rubriki že predstavljali. 

To so Goran Bijelić (kitara), Bojan Vojnović (bas kitara), 
Timotej Stanojević (bobni) in Boštjan Levičar (vokal, ki-
tara). Gre za rock, ki se spogleduje s popom, alter rockom 
in indiejem, kar je posledica različnih vplivov vsakega po-
sameznika skupine. Po skladbi Ocean tokrat v javnost po-
šiljajo še eno, njen naslov pa je Svetloba. »Svetloba govo-
ri o človeški naveličanosti in nepremišljenosti v trenutkih, 
ko bi morali stopiti skupaj, si pogledati v oči in si nameni-
ti nekaj pomembnih besed. Nepremišljenosti pogosto sle-
di obžalovanje. Človek zelo pozno, mnogokrat prepozno, 
ugotovi, koliko mu neka oseba ali stvar pomeni. Treba se 
je več pogovarjati, gojiti medčloveške odnose in pozitivno 
presenečati ljubljene osebe,« o skladbi pravi prvi glas sku-
pine Boštjan, ki sicer prihaja iz Krškega. Dodajmo še, da 
fantje za pomlad in poletje načrtujejo nekaj koncertov, tre-
nutno pa so osredotočeni na zaključevanje debitantskega 
albuma, ki bo vseboval 13 avtorskih skladb.

Eden najobe-
tavnejših glas-
benikov pri nas 
Gašper Rifelj, 
ki ga trenutno 
spremljamo v 
šovu Zvezde ple-
šejo, si je še pred 
tem vzel čas in 
oboževalce raz-
veselil z novo pe-
smijo in spotom 
s pomenljivim naslovom Ljubljena. Slednja se po mnenju 
nekaterih sliši kot reklama za novo, čudovito nadaljevan-
ko z romantično zgodbo, ki bo vse prikovala pred TV za-
slone in osvojila srca širom Slovenije. Z novim glasbenim 
izdelkom, pri katerem so sodelovali tudi posavski glasbe-
niki Tadeja Molan, Kristjan Račič, Benjamin Kovač in 
Robi Petan, Gašper napoveduje tudi album, ki bo izšel še 
v tem letu.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Marec - mesec ciklam 
iz lastne vrtnarije po ugodni ceni

"Svet je poln cvetja za tiste, ki ga želijo videti." (H. Matisse)

Cvetličarna  Vrtnarija  Kavarna

25-letna tradicija
www. lilija.si | 07/49 01 590

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

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

 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nikolini Valant, Pucova ulica 4, 

3000 Celje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (5.) SAVINJSKI KVINTET - Drug o drugem sanjava
 2. (6.) Ans. NOVI SPOMINI - Hej, punca
 3. (7.) Ans. STANKA FAJSA - Dekle v najboljših letih
 4. (3.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je
 5. (1.) PRLEŠKI KVINTET - Teče, teče čas
 6. (10.) Ans. PLUS - Babica
 7. (2.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
 8. (4.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 9. (8.) Ans. SPEV - Za muziko bi dala vse
 10. (-.) MONIKA AVSENIK, GREGOR AVSENIK & 
   Ans. SAŠA AVSENIKA - Morda pa nekoč

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Prva liga - Povej naprej

 Kupon št. 406
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, 17. 3. 2018, ob 20. uri
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Lilijana Kovačič, Kerinov 

Grm – deklico,
• Patricia Kranjc Hudoklin, 

Krško – dečka,
• Urška Lajkovič, Gorenja vas 

pri Leskovcu – dečka,
• Valentina Zajc, Brežice – 

deklico,
• Katarina Ribič, Dolenji Bo-

štanj – dečka,
• Alenka Matjašič, Brežice – 

deklico,

rojstva

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

Andreja Marinič in Alen Marinič, oba iz Krškega, 22. sep-
tember 2017, pri Treh lučkah na Sremiču (foto: Gregor 
Molan)

• Anita Novšak, Svinjsko – 
deklico,

• Nina Božičnik, Senovo – 
dečka,

• Ines Mataušić, Velike Ma-
lence – deklico.

ČESTITAMO!

poroke

• Uroš Žugič in Jasmina 
Travnikar, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

BREŽICE, SELA PRI DOBOVI - 16. decembra 2017 sta na bre-
žiškem gradu zlato poroko praznovala zakonca Marija in 
Franci Polovič, člana znane podjetniške družine iz Sel pri 
Dobovi.

Franci Polovič se je rodil 1. ok-
tobra 1948 mami Jožefi in oče-
tu Francu, v Dobovi je  zaključil 
osnovno šolo. V zgodnjih 60. le-
tih je oče Franc odšel na zača-
sno delo v Nemčijo in kmalu sta 
se mu pridružila še sin Franci in 
mama Jožefa. Franci se je v Nem-
čiji izšolal za ključavničarja. Dru-
žina je ob priložnostih obiskova-
la domovino, ob tem pa je Franci 
v gostilni na Griču 2. avgusta 
1967 spoznal svojo bodočo ženo 
Marijo. Marija, rojena Kostevc, 
se je rodila 4. septembra 1947 
mami Mariji in očetu Vincencu, 
odraščala je še s tremi mlajši-
mi sestrami in starejšim bratom 
Vinkom. Osnovno šolo je obi-
skovala v Pišecah, nato pa šola-
nje nadaljevala v gostinski šoli v 
Novem mestu. Izučila se je za na-
takarico in na delovnem mestu spoznala svojega bodočega moža.
Marija oz. Mira se je preselila k Franciju v Nemčijo, čez štiri me-
sece pa sta se 14. decembra 1967 poročila. V avgustu leta 1968 
sta povila prvo hči Sabino. V februarju 1972 se jima je rodil še 
sin Aleksander in kmalu po njegovem rojstvu se je družina pre-
selila nazaj v domovino.  Leta 1979 se jima je rodila še druga hči 
Sarita. Otroci so odraščali in ju osrečili s šestimi vnuki in prav-
nukinjo.  S. V. P.

Zlata poroka pri Polovičevih

Zlatoporočenca Marija in 
Franci Polovič

Prodaja vstopnic Eventim, Petrol in Pošta Slovenije, ter 2 uri pred koncertom - cena 13 €.

NEDELJA,
18. marec 2018

OŠ KOPRIVNICA
ob 16. uri

GORICA, LESKOVEC PRI KRŠKEM - V začet-
ku leta smo članice krajevnega odbora RK 
Veliki Podlog s predsednico Štefko Lavren-
čič, predsednico sveta KS Veliki Podlog Ka-
rolino Cizerle ter podžupanjo Ano Somrak 
obiskale Roziko Vizlar. Slavljenka je bistre-
ga uma in dokaj dobrega zdravja. Življenje ji 
je podarilo sinova Alojza in Vinka ter hčer-
ko Roziko. Ob veselem kramljanju, obujanju 
spominov in lepi pogostitvi je čas hitro mi-
nil. Na koncu smo ji zaželele veliko zdravja, 
zadovoljstva in sploh vse najlepše.
  Albina Klešin in Vesna Žulič

SENOVO - Predstavnice KO Rdečega križa Senovo so januarja 
obiskale Antona Baškovča iz Brezja pri Dovškem, prvega med 
90-letniki na Senovem. Z ženo sta si ustvarila dom na Vrheh, ro-
dila sta se jima dva sinova. Leta so tekla, sinova sta odrasla, se 
poročila in odselila. Bolezen mu je vzela ženo in ostal je sam. Si-
nova z družinama sta ga redno obiskovala, vendar so mu moči 
počasi popuščale in preselil se je k sinu na Senovo. Ob slovesu 
so mu zaželele še veliko zdravja, veselja in poguma za naprej. 
 Vir: KO RK Senovo

SENOVO - Konec 
leta 2017 je vi-
sok jubilej, 90 let, 
praznovala tudi 
Karolina Mirt 
s Senovega. Na 
njenem domu, 
kjer še vedno živi 
sama, so jo obi-
skale predstav-
nice KO Rdeče-
ga križa Senovo. Ob prijetnem pogovoru so obujale spomine na 
prehojeno pot. Ob slovesu so ji stisnile roko in ji zaželele še obi-
lo zdravja in dobre volje.  Vir: KO RK Senovo

90 let Rozalije Vizlar

Slavljenka Rozali-
ja Vizlar

90 let Antona Baškovča

90 let Karoline Mirt 

Predstavnice RK s slavljenko

RAKA - 4. februarja je praznovala 92. rojstni dan Neža Jelovšek z 
Vrha pri Površju. Obiskovali in čestitali so ji predsednik sveta KS 
Raka Silvo Krošelj, predstavnica DIS Mimica Gabrič in predse-
dnica KO Rdečega križa Marija Vrhovšek. Z možem Jožetom še 
sama srbita za svoje gospodinjstvo. Čeprav je Neža ob poškod-
bi kolena bolj priklenjena na posteljo, ji mož lepo stoji ob stra-
ni in lepo skrbi zanjo, seveda ob pomoči socialne službe. Letos 
praznujeta 60-letnico poroke. Razlika v letih jima nikoli ni dela-
la težav. Imata sina in hčer, ki pa ne živita doma. Sin prihaja re-
dno vsak dan domov, da nahrani živino. Zelo rada se pogovarja-
ta o dogodkih svojega življenja. Marija Vrhovšek

92 let in 60 let poroke

KOPRIVNICA - Članice Aktiva 
kmečkih žena Koprivnica, ki 
letos praznuje že deseto oble-
tnico delovanja, smo 7. marca 
pripravile kuharsko delavnico. 
Kljub slabemu vremenu se je 

Koprivniška kuharska delavnica

zbralo 26 članic aktiva, ki smo 
pod vodstvom gospe Irene 
pripravile okusno slavnostno 
večerjo. Uporabljale smo po-
sebne sestavine in bile pozor-
ne na to, da je bilo naše delo na-

tančno in dovršeno. Na koncu 
smo jedi tudi poskusile ter se 
posladkale z edinstveno sla-
dico v kozarcu. Tokratno dru-
ženje je bilo delovno, veselo in 
sproščeno. Veliko smo se pogo-
varjale, obujale spomine o pre-
teklih letih delovanja, naredile 
pa smo tudi nekaj načrtov za 
prihodnost.   Marica Božičnik

Udeleženke delavnice



Posavski obzornik - leto XXII, številka 6, četrtek, 15. 3. 201828 OBVESTILA



Posavski obzornik - leto XXII, številka 6, četrtek, 15. 3. 2018 29OBVESTILA

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od 
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (poleg 
Mestne hiše), od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. 
in 12. uro
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za 
objavo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 
10. ure. Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

www.PosavskiObzornik.si/zahvale-in-spomini

PEPCA CIZELJ

SPOMIN
Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro, 

le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo. 
So in tu ostanejo.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

Ohranjamo jo v lepem spominu.

V ponedeljek, 19. 3. 2018, 
bo minilo pet žalostnih let, odkar je odšla 
od nas predraga žena, mama, stara mama, 

tašča, svakinja in dobra soseda

MARIJE
OJSTERŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
stare mame, prababice, sestre, tete, svakinje

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, bivšim sodelavcem podjetja Kostak, članom društva gluhih 
in naglušnih Novo mesto in Krško ter LD Podsreda za podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše in besede tolažbe. Hvala g. Sotošku za topel 
govor, g. župniku in pogrebni službi Kostak. 
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam kakor 
koli pomagali, vendar vas nismo posebej imenovali.

iz Koprivnice

MILOŠA HARALOVIČA

ZAHVALA

Z bridko žalostjo v srcu: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

Kako bi dihal rad,
poslušal, gledal,
sedel med vami,

katero vmes povedal,
pa me tišči teptan,

nad mano grob preran.
(O. Župančič)

iz Kostanjevice na Krki

se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za izkazano sočutje, vsa izrečena 
sožalja, pristen stisk roke in darovane sveče ter denarno pomoč.

Zahvala tudi dr. Meliti Sever, dr. Zvezdani Hlebanja iz Onkološkega 
inštituta ter visceralnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, dr. 
Roku Testenu in dr. Francu Makslu za lajšanje zadnjih dni.

Veliko hvaležnost izrekamo vsem, ki ste našega Miloša spoštovali in 
ga pospremili k večnemu počitku.

NATALIJA JAKLIČ

ZAHVALA

Žalujoči: partner Jurij, mami, ati in vsi njeni

Po hudi in kratki bolezni nas je mnogo 
prezgodaj zapustila naša draga

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom Velikega Podloga, nekdanjim sošolcem, sodelavcem, 
prijateljem, znancem in vsem, ki ste bili del njenega življenja. 
Hvala vam za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, darovane sveče, 
denarno pomoč in svete maše. Iskreno se zahvaljujemo Splošni 
bolnišnici Brežice, zračni enoti SV, UKC Ljubljana, pogrebni 
službi Kostak, Cvetličarni Lilija, Glasbeni skupini M.J.A.V. in 
Rajhenburškemu oktetu.
Posebna zahvala gre tudi ge. Poloni Avsenak, ge. Ani Repše za 
ganljive besede slovesa in gospodu župniku za opravljen obred.
Veliko je še tistih, ki jih v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste 
nam kakor koli stali ob strani in se v tako velikem številu poslovili 
od nje. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Tisti, ki jih imajo radi, ne umrejo.
Hodijo ob nas nevidno, neslišno,

ampak vedno so blizu.
Tako ljubljeni,

tako pogrešani, tako zelo dragi.

s Senovega, Prešernova ulica 3.

IRENA LEVIČAR

SPOMIN

iz Gorenje vasi.

Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo

Hvala vsem, ki postojite ob njenem preranem zadnjem domu,
ji prižgete svečko in jo ohranjate v svojih mislih.

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala.

Že pet let si zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana je sreča.

15. marca mineva pet žalostnih let,
odkar nas je zapustila naša draga

Zahvala THD Zdole za srečanje starejših
Tako v imenu starejših kakor tudi v svojem imenu se zahvalju-
jem vodilnim v THD Zdole in sodelavcem za trud, ki ga že več 
let žrtvujete za organizacijo srečanja starejših - počastitev s 
hrano in pijačo ter kulturnim programom, za naše razpolože-
nje in dobro počutje. Hvala.
 Martin Kenk, Ravne pri Zdolah 

ALOJZ SLAVKO IVANŠEK

SPOMIN

s Trebeža.

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob
in ga ohranjate v lepem spominu.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

17. marca bo minilo deset žalostnih let,
odkar nas je zapustil naš dragi

IVAN LOKOVŠEK

SPOMIN

Žalujoči: Milena, Filip, Urban, Alenka, Janja in Bojan

18. marca je minilo eno leto, odkar te ni več 
med nami, najdražji mož, dedo, ate in tast

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

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

iz Koprivnice.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu
in prižigate svečko spomina.

JOŽE ČERNOŠA

SPOMIN

Letos je minilo 10 let, kar se je zadnjič nasmehnil naš 

Toliko toplote 
si mi dal 

da jo lahko dajem 
samotnim 

ki jo pogrešajo
(Mila Kačič)

Minila so v viharju spominov, ki so še vedno tako zelo živi. 
Vračajo se ob obrezovanju trte, ob prižiganju kresov, ob pogledu na 
obris osamljenega ribiča na Krki. Ovijejo te ob prepevanju pesmi v 
prijetni družbi, še posebej, ko zaslišiš tisto »njegovo« - »Ma nikom 
nije lepše ...« Ob partiji kart ali skodelici kave pa se pred očmi 
odvijajo podobe iz preteklosti. 
Življenje teče naprej, a naše zagotovo siromašnejše, ker ga ne delimo 
več s teboj. 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu. 
Vsi njegovi

ANTONA BRAČUNA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega očeta, starega očeta, 
brata, strica in življenjskega sopotnika

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi že doma.

z Reštanja

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter svete 
maše.
Hvala pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Irena, pevcem 
Rajhenburškega okteta in g. župniku Janezu Turinku za lepo 
opravljen obred.
Zahvala tudi g. Francu Margonu za besede slovesa in hvala vsem, ki 
ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.

FRANCI JAZBINŠEK

SPOMIN

iz Drožanja.

Žalujoči: vsi njegovi

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

Gorice rodijo,
sadil si jih ti.

Sam užil si le malo dobrot
in povsod je sled žuljavih rok.

Luč so spomina …

21. marca bo minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

BRIGITA GODLER

SPOMIN

iz Rostoharjeve ulice v Krškem.

Vsi njeni

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

Bolečino lahko skriješ,
tudi solzo zatajiš,

a praznino, ki ostala je za njo,
nikoli ne nadomestiš.

12. marca je minilo žalostno leto, odkar
se je za vedno poslovila od nas draga

FRANC DULAR

SPOMIN

iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča 18.

Žena Lojzka in hčerka Martina
Pogrešava te!

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

sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
Ni besed več tvojih,

ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,

a ob spominu trpek jok.
24. marca bodo minila tri leta, odkar naju je zapustil najin

ljubeči mož in moj zlati tatko
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ter prašiče za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino bizeljsko meša-
no rdeče. Cena 0,90 €/l. 
Tel.: 040 630 610 

Prodam vino: belo mešano, 
modro frankinjo, žametno čr-
nino in polsladki laški rizling. 
Tel.: 031 306 559, Miha, po 17. 
uri 

Prodam betonske vinograd-
niške stebre, 12 kom - končni, 
53 kom - vmesni. Enotna cena 
3 €/kom (Sromlje). 
Tel.: 051 448 214

Prodam hidravlično prešo za 
grozdje (150 l), cisterno za 
vino 100 l ter belo in rdeče bi-
zeljsko vino. Tel.: 030 664 194

Ugodno prodam krompir za 
saditev ter jedilni in krmni 
krompir. Tel.: 041 726 734

ŽIVALI

Prodam bikca cika, starega 
5 mesecev, in teličko limuzin, 
staro 7 mesecev. Okolica Sev-
nice. Tel.: 041 867 814 

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.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam silažne bale in praši-
če od 40 do 150 kg. Cena ob og-
ledu, možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam hlevski gnoj (konj-
ski), lahko z dostavo, ali men-
jam za koruzo, ječmen. 
Tel.: 041 813 159

Prodam koruzo, ječmen in 
predsetvenik Mušič (2,5 m), 
možna dostava. 
Tel.: 051 499 355

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Odkup in spravilo lesa, od-
kup na panju ali na gozd-
ni cesti. Zelo dobra cena in 
hitro plačilo. Tomi Lipar 
s.p., Stara vas 17e, Bizelj-
sko. Tel.: 031 276 666

Prodam bukova in mešana 
drva, okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, okolica Bre-
žic, in traktorski cepilec drv 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža

w
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

www.kamnosestvo-grama.si

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

AVTOMOBILIZEM

Prodam Chevrolet Aveo Se-
dan, diesel, letnik 2011, odlič-
no ohranjen, 73.000 km, prvi 
lastnik. Leskovec pri Krškem. 
Tel.: 040 750 079

Prodam dele za VW Polo, ze-
len, let. 1999: vrata, zadnji od-
bijač, zadnja havba, zadnje 
luči, vse uporabno in ni rjavo. 
Tel.: 041 468 182

Prodam Tomos APN 6, letnik 
1985 in prvi lastnik. Registri-
ran, delujoč in garažiran. 
Tel.: 031 827 039

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico Superior, 
dvojni rez s koso + 1 kosa re-
zerva. Cena 650 €. 
Tel.: 041 515 042 

Prodam ohranjen Zetor 62-
11, letnik 89, registriran, og-
revana kabina, hidravlični vo-
lan, radio, gume in nakladalko 
19-6 K, letnik 95, kot nova. 
Tel.: 041 233 834

Prodam travniško brano, se-
jalnico za žita, križ v kamnu, 
krmilnik za ovce, kamionski 
podaljšek, pokrove za kanali-
zacijo. Tel.: 041 439 288

Prodam sadilec krompirja 
Hmezad SK 2, motokultivator 
Gorenje Muta s koso in frezo. 
Tel.: 040 775 985

Prodam 2 škropilnici Štihl 17, 
kotel za žganjekuho (80 l). Ku-
pim kosilnico BCS 127 Lom-
bardini 490. Tel.: 031 209 951

Prodam silos za žito (10 m2) 
in krožne brane. Kupim trosi-
lec hlevskega gnoja. 
Tel.: 051 483 103

Prodam vrtni traktorček 
Husqvarna (kot nov), sejalni-
co Olt (dvoredno) in molzni 
stroj. Tel.: 040 236 153

Prodam suhe hrastove fosne 
in več hlodov javorja. 
Tel.: 031 223 316

Prodam okrogle silažne bale 
prve košnje in trak za koruzo v 
storžih na verigo z originalnim 
el. motorjem. Tel.: 031 244 556

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238
Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt

Pogrebne storitve

WWW.ZICKAR.NET

041 628 420

041 619 455

Vse najboljše ob
dnevu žena

V Sevnici oddam v najem 
opremljene poslovne prosto-
re za kozmetični salon in ma-
sažo ter salon za izposojo po-
ročnih in svečanih oblek. 
Tel.: 040 689 228

Menjam obnovljeno dvo-
sobno stanovanje (77.000 
€) v Brežicah - Trnje za 
manjšo hišo na podežel-
ju v občini Brežice, Krško, 
Kostanjevica na Krki. Tel.: 
040 741 011, Janez

Najamem stanovanjsko hišo 
za leto ali več za skupino 10 
urejenih delavcev v Krškem ali 
okolici. Tel.: 051 660 993

Cerina – Lačenberg – Sveti Vid; 
oddam v brezplačni najem vi-
nograd s 180 trtami (cviček), 
polna rodnost, dostop po asfal-
tu. Možna vinska klet z elektri-
ko. Tel.: 041 660 921

Brezplačno oddam vinograd 
na Bojniku. Tel.: 031 769 043

Brezplačno oddam v najem vi-
nograd, 650 trt, v Sevnici (Dro-
žanje – Lamprče). 
Tel.: 041 690 684

NEPREMIČNINE
Prodam vinograd na Stojan-
skem Vrhu, 13 arov,  z zida-
nico in vso opremo, elektrika, 
voda in asfalt. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 69 016

Na Sremiču prodam vinograd 
z zidanico, cca. 600 trt. 
Tel.: 07 49 72 003

Prodam vikend z vinogradom, 
13 arov, okolica Bojsnega. 
Tel.: 041 440 048

Prodam vikend in vinograd na 
lepi legi na Stankovem (blizu 
Brežic). Tel.: 07 49 64 323

Oddamo sobe v okolici Krške-
ga za daljše obdobje. 
Tel.: 031 421 102

Oddam hišo v Brežicah, 135 
m2. Tel.: 0049 1771906940 ali 
0049 817127697

Oddamo sobe v okolici Brežic 
za daljše obdobje. 
Tel.: 031 421 102

Oddam garsonjero na Gubče-
vi ulici 4, Krško. 
Tel.: 031 503 730 
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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.

 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej 
Rožman

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 
Rožman

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (7/2018) bo izšla v 
četrtek, 29. marca 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 22. marec 2018.

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 Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim brejo pašno kravo, pro-
dam vino mešano belo. Cena 
0,70 €/l. Tel.: 040 840 065

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3,5 meseca, in 2 prašiča. 
Tel.: 031 590 523

Prodam kobilo posavko, brejo 
9 mesecev, cena po dogovoru, 
in voz, 16 col, železni, s plato-
nom. Tel.: 07 49 65 331

Prodam tri bikce in tri odojke. 
Tel.: 041 784 230

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 10 tednov, in večjo količi-
no hlevskega gnoja. 
Tel.: 0749 63 417

Prodam bika simentalca, paš-
nega, ekološke reje, starega 1 
leto, 500 kg, primeren za pri-
pust. Tel.: 041 773 508

Prodam plemensko svin-
jo krškopoljske pasme za pri-
pust in mešalnik za testo (3 kg 
moke), praktično nerabljen. 
Tel.: 041 243 343

Prodam težjo svinjo, težko 
cca. 260 kg, hranjeno z doma-
čo hrano. Tel.: 031 897 928

Prodam odojke, težke okoli 50 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 774 468

Prodam mlade jagenjčke za 
zakol ali nadaljnjo rejo. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 898 926

Prodamo prašiče od 25 kg do 
100 kg in plemenskega mer-
jasca, starega leto in pol. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 411 714

Prodam lepe bele odojke, 
mesnate sorte, težke od 25 do 
30 kg, in pitanca, 120 kg. Mo-
žen zakol in dostava. 
Tel.: 040 796 830

Prodam prašiče, težke do 60 
kg, in odojke, ki bodo za odda-
jo drugi teden. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam pripuščene zajklje, 
zajce ter belo in rdeče vino. Ku-
pim odojke krškopoljce. 
Tel.: 031 304 172

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 68 484

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam nov topli pod (širine 
4 m, debelina 3-4 mm), vzorec 
laminat, zelo ugodno. 
Tel.: 031 566 399

Prodam novo žensko kolo po 
polovični ceni in telefon s taj-
nico ter prenosno slušalko (50 
€). Tel.: 040 796 143

RAZNO

V poslovni enoti Sevnica 
nudimo delo v trženju - ad-
ministraciji upokojencu/ki, 
v dopoldanskem času. Tel.: 
041 327 321, Medija pre-
sek trženje d.o.o., Dunaj-
ska 186, Ljubljana

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

Tečaj varno delo z motor-
no žago, 24. marec 2018, 
ob 8. uri v Gasilskem 
domu Rožno. Cena 50 €/
osebo. Prijave na tel.: 041 
503 675, Tomaž Kosar s.p., 
Rožno 41, Brestanica

Za zbirko kupim stare vojaš-
ke stvari (čelade, bajonete, uni-
forme, medalje, sablje in osta-
lo opremo). Tel.: 040 422 023

Prodam diatonično harmo-
niko, uglasitev CFB. Prodam 
tudi belo in rdeče vino bizelj-
čan. Tel.: 041 243 343

Kupim harmoniko, 32 basov. 
Tel.: 041 246 153 

Lovsko puško Diana, cal. 
4.5/177, prodam. 
Tel.: 031 222 907

Prodam dva svinjska kotla 
120 in 60 litrov ter nov (še za-
pakiran) varilni aparat. Kličite 
zvečer. Tel.: 059 949 714

Obiščite stalno izložbo novo-
meškega slikarja F. Urbančiča v 
Brežicah, na naslovu Bizeljska 
cesta 81 (Beli konjiček) - Na-
ložba za prihodnost! Tel.: 041 
730 235 ali 051 805 698

Spoštovani upokojenci - CH 
povratniki (iz Švice), sem 
eden izmed vas in želel bi, da 
se združimo. Tel.: 051 805 698

STIKI

Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Želim spoznati spoštlji-
vo žensko s čisto preteklost-
jo za skupno prihodnost, 
preskrblje no, kakor sem tudi 
sam. Sem brez otrok, nealko-
holik, star 45 let, ljubeč, zelo 
iskren in si želim enako. Samo 
resne. Tel.: 031 743 704

49-letni moški, prijazen, mir-
nega značaja, preprost, želim 
spoznati prijetno žensko za 
resno vezo. Tel.: 051 364 422

Če si resna, poštena, delavna in 
pogrešaš iskren pogovor, stara 
do 60 let, iz Posavja, te ne moti 
kmetija z domačimi živalmi, se 
javi očku, 61 let. Prosim, kliči-
te samo resne, na SMS-je ne 
odgovarjam. Tel.: 031 788 375

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 
v petek, 6. aprila, in soboto, 
7. aprila, med 9. in 17. uro.

Mlade rjave in grahaste 
jarkice pa si lahko priskrbite 

vsak delavnik ob 16. uri.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo 
6. in 7. aprila.

Vsak delavnik dobite 
mlade rjave in grahaste 

jarkice pred nesnostjo ter 
piščance za rejo ali zakol.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
da bo v petek 16. ter v soboto 
17. marca potekala AKCIJSKA 
PRODAJA BELIH PIŠČANCEV 

za dopitanje. 30. marca 
prodaja kilogramskih belih 
piščancev in jarkic pri Mirt 
Alojzu, Gmajna 28, Raka, 

3. aprila prodaja na Senovem.
- VSAK ČETRTEK 

enodnevni beli piščanci.
- ZAČETEK APRILA 
bele težke kokoši.

- SREDI MAJA  
purani, race in gosi.

Vso perutnino lahko naročite 
na 07 49 73 190 ali 

031 676 724
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PORTOROŽ - Na šahovskem državnem posamičnem mladin-
skem prvenstvu v Portorožu, ki je potekalo od 24. februarja 
do 2. marca, je nastopilo 25 igralcev iz Posavja. 

Posebno veseli uvrsti-
tev deklet do 14 let, ki 
so pometla s konku-
renco. Prepričljivo je 
zmagala Larisa Kuhar 
z 8 točkami, ki je zma-
go slavila že pred za-
dnjim kolom in s tem 
upravičila vlogo fa-
voritinje, pred drugo 
Pio Marie Ružič, ki je 
osvojila 7 točk, in tre-
tjo Tino Urbanč s 6,5 
točke (vse tri članice 
ŠK Triglav Krško). Pia 
Rožmanec (ŠK Milan 
Majcen Sevnica) je v 
konkurenci deklet do 
12 let osvojila 2. mes-
to, v konkurenci fan-
tov do 12 let je član ŠK 
Brežice Anej Bizjak osvojil 3. mesto. S ponovitvijo lanske zmage 
se je Larisa Kuhar ponovno uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo 
konec oktobra letos v mestu Halkidiki v Grčiji, Pia Marie Ružič 
in Pia Rožmanec pa sta si z drugim mestom priborili nastop na 
evropskem prvenstvu, ki bo v drugi polovici avgusta v latvijski 
prestolnici Riga. Po prvenstvu se je sestala komisija za mladinski 
šah. Dopolnili so skupine, ki trenirajo preko šahovske zveze. Po-
leg Larise Kuhar, ki je že vključena v najmočnejšo skupino do 18 
let, in Pie Rožmanec, ki je vključena v začetno skupino, so v sle-
dnjo vključili še Pio Marie Ružič in Aneja Bizjaka. Zadnji dan DP 
so odigrali še prvenstvo v pospešenem šahu za leto 2018. Tudi 
tukaj so igralci iz Posavja dosegli odlične rezultate. V konkuren-
ci do 14 let je zmagala Pia Marie Ružič, Larisa Kuhar je osvojila 
4. mesto in Tina Urbanč 7. mesto. V konkurenci fantov do 12 let 
je Anej Bizjak osvojil 1. mesto, v konkurenci deklet do 12 let pa 
Pia Rožmanec 3. mesto.  R. R.

Larisa, Pia Marie in Anej prvaki

Larisa, Pia Marie in Tina so v standar-
dnem šahu pometle s konkurenco (fo-
to: ŠK Triglav Krško).
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Ano Češnjevar petje in glasba 
spremljata že od otroštva, saj 
se je rodila v družini, kjer so 
že prejšnji rodovi igrali 'fraj-
tonarico', doma pa se je ved-
no pelo. Sestrična Valerija 
Kamplet, sicer profesorica 
flavte, jo je spodbudila, da se 
je začela učiti najprej igranja 
na kljunasto flavto, nato je pri 
Miranu Kozoletu obiskovala 
ure citer, zatem se je vpisala 
k pouku klavirja na Glasbeni 
šoli Sevnica. »Tudi nad zbo-
rovskim petjem sem navduše-

na že od majhnega. Fascinira 
me, kako mora skupina delo-
vati enotno, da nastane nekaj 
lepega. Vedno me je zanimalo, 
kako bi jaz navdušila celo sku-
pino, da to uspe,« pravi mlada 
zborovodkinja. Želja po zbo-
rovodstvu je v njej tlela že od 
otroštva, denimo ob gledanju 
novoletnega koncerta dunaj-
skih filharmonikov. Tako se je 
po maturi na Škofijski klasični 
gimnaziji v Ljubljani in hkrati 
na Konservatoriju za glasbo in 
balet vpisala na Akademijo za 
glasbo. Prvostopenjski študij 
sakralne glasbe je zaključila 
leta 2014, lani pa še magistr-
ski študij z izbranim modulom 
zborovodstvo in ob zaključ-
ku študija pripravila koncert 
z naslovom »Sredi življenja 

smo«, ki je obsegal sakralna 
dela slovenskih in tujih skla-
dateljev od srednjega veka do 
danes. Zdaj poučuje glasbe-
no teorijo in klavir na Glasbe-
ni šoli Sevnica ter se ukvarja 
s poučevanjem klavirja na za-
sebnih glasbenih šolah. Že od 
leta 2009 vodi Ženski pevski 
zbor Slovenka v domačem Ve-
likem Trnu, kjer ob nedeljah 
redno igra orgle v župnijski 
cerkvi, od lani pa še Mešani 
pevski zbor Klas Groblje (pri 
Domžalah). Pet let je vodila 

tudi vokalno skupino Meseči-
na z Bučke. Poje in korepeti-
ra pri Komornem zboru Mega-
ron, ki združuje bivše dijakinje 
in dijake Škofijske klasične gi-
mnazije, redno sodeluje tudi s 
Komornim zborom Akademije 
za glasbo. Lani se je udeležila 
prvega državnega tekmovanja 
Mateja Hubada za zborovod-
je in bila izbrana med 12 fi-
nalistov. Redno se udeležuje 
seminarjev oz. mojstrskih te-
čajev za zborovodje.

ZBOROVODJA MORA BITI 
MOTIVATOR

Kaj po njenem mnenju odliku-
je dobrega zborovodjo? »Se-
veda moraš imeti dobro stro-
kovno podlago, predvsem pa 

moraš rad delati z ljudmi in 
imeti smisel za njihovo mo-
tiviranje pa tudi nenehno že-
ljo po izpopolnjevanju in nap-
redovanju. Ko enkrat nehaš s 
tem, je za moje pojme konec. 
Tudi veliki glasbeniki pravijo, 
da se učijo celo življenje.« Pri 
zborovodskem delu je veliko 
'psihologije'. »Neverjetno je, 
koliko pomeni en moj stavek 
ali gesta, kaj lahko iz pevcev 
izvabim ali pa, kako jih lahko 
zatrem. V rokah imaš veliko 
niti, kaj se bo na odru izcimilo. 
Ni samo vaja tisto, kar naredi 
dober zbor, ampak tudi druže-
nje, klima ipd. Veliko faktorjev 
je, na katere lahko zborovodja 
vpliva in od katerih je odvisno, 
ali bo zbor dobro zvenel. Seve-
da je lažje, če imajo pevci pev-
ski potencial, a če jih boš forsi-
ral v napačno smer, rezultat ne 
bo dober,« pojasnjuje in pritr-
di opazki, da je to delo na nek 
način podobno trenerstvu pri 
ekipnih športih. Kot še doda-
ja, ves čas analizira svoje delo 
in razmišlja, kako bi lahko še 
izboljšala kakšno stvar: »To je 
pot brez konca, zato je to tudi 
tako lepo delati.« Največ, kar 
je odnesla s študija, je pomen 
poglobljenega, večplastnega 
zborovodskega dela: »Zave-
dam se, da se pri vsaki pesmi, 
ki jo zbor zapoje, čuti, ali so to 
pete note ali se je zborovodja 
res pozanimal, kako je to delo 
nastalo, kaj je v ozadju …«

Ker se z ŽePZ Slovenka ude-
ležuje vsakoletne revije po-
savskih pevskih zborov Pe-
sem Posavja, pozna tukajšnjo 
zborovsko sceno. »Pevska de-
javnost v Posavju je zelo živa, 
skoraj ni večjega kraja, ki ne 
bi imel zbora. Poleg tega je na 
JSKD zelo dobro poskrblje-
no tudi za izobraževanje tako 
zborovodij kot pevcev, ampak 
je včasih žal za to premalo in-
teresa,« ocenjuje. Meni, da je 
med mladimi dovolj interesa 
za vključevanje v zbore, a se 
težko vključujejo v nekatere 
dolgoletne in generacijsko sta-
rejše zbore. »Je pa cela popla-
va manjših vokalnih skupin, v 
katerih je lažje usklajevati vaje 
in naštudirati program,« opa-
ža, a dodaja, da je repertoar 

tovrstnih skupin pogosto zelo 
omejen. Precej je tudi mladih 
zborovodij, ki vodenje amater-
skih zborov opravljajo večino-
ma ob pedagoškem poklicu v 
glasbenih in osnovnih šolah. 
Profesionalnih zborov je v Slo-
veniji le nekaj, za enega izmed 
njih, zbor Slovenske filharmo-
nije, je pred kratkim opravila 
avdicijo za substituta glavne-
ga zborovodje.

LJUDSKA PESEM IN DOMAČI 
SKLADATELJI

Na vprašanje, katera zboro-
vska glasba ji je najljubša, ta-
koj odgovori, da čuti poseb-
no naklonjenost do slovenske 
ljudske glasbe in do ohranja-
nja tega bogatega izročila. »Po 
mojem smo ena redkih držav 
na svetu, ki ima toliko napisa-
nih pesmi, tako o vojni kot lju-
bezenskih in napitnic. Ko sem 
s kolegi iz tujine in v kakšnem 
krogu zapojemo, vprašajo: 
'Kdo pa je to napisal?' in ko po-
vemo, da je to ljudska pesem, 
se čudijo. Ljudska pesem ima 
poseben melos,« pojasnjuje. 
Tudi sicer ima rada slovenske 
skladatelje, nekatere po krivici 
prezrte, denimo Marija Kogo-
ja, ljub ji je tudi Bach in sploh 
glasba baroka. Sodobne zbo-
rovske pristope, ki vključuje-
jo tudi gibe in koreografije, si-
cer pozdravlja, a »dokler ima 
to nek smisel in ni le samemu 
sebi namen oz. ne gre za šov«, 
zato tudi ni naklonjena tekmo-
vanju zborov na podlagi glaso-
vanja občinstva ipd.

Glede svoje prihodnosti iz-
postavlja nadaljevanje študija 
zborovodstva, najverjetneje 
v tujini, kjer je več možnos-
ti tako za izobraževanje kot 
za zaposlitev. »Na področju 
sakralne glasbe imajo v tujini 
večje cerkve svoj zbor s pro-
fesionalnim zborovodjem. Pri 
nas je na tem področju le eno 
delovno mesto - v ljubljanski 
stolnici. Ambicije imam pred-
vsem v zborovodenju,« pra-
vi energična mladenka, sicer 
tudi ljubiteljica narave, spre-
hodov, planin in kvalitetnega 
branja.
 Peter Pavlovič

Letošnja »polnoletnica« med 21. marcem in 20. novembrom 
napoveduje novo sezono projekta Posavci beremo skupaj. 
To bo že osma sezona bralnega projekta, ki ga v sodelovanju 
pripravljamo tri posavske knjižnice: Valvasorjeva knjižnica 
Krško, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Brežice. Z osmico letos 
izražamo tako zaporedno število sezon izvajanja projekta kot tudi 
število mesecev bralnega povezovanja. Neskončnost, navadno 
označena z vodoravno osmico, pa označuje neomejenost ter 
brezmejnost. In prav takšne bralne svetove vam, drage bralke 
in dragi bralci, želimo tudi mi – posavski knjižničarji. Na 
priporočilni bralni seznam smo zato uvrstili štirideset avtorjev 
dvajsetih narodnosti. Nagovarjali vas bomo s tridesetimi 
proznimi deli, petimi eseji in prav toliko pesniškimi zbirkami. 
Prebirali jih boste lahko papirno, posamezne med njimi tudi 
brezpapirno, kot elektronske knjige na spletnem portalu Biblos.
Želimo si, da se boste ob prebiranju priporočenega nasmejali, 
morda potočili solzo, kriknili od navdušenja, se ob posameznih 
delih in vrsticah zadržali večkrat oziroma dalj časa, ob tem pa si 
odgovarjali na vprašanja in si zastavljali nova.
Vsem, ki boste v omenjenem obdobju prebrali vsaj pet knjig s 
priporočilnega seznama, ustrezno izpolnili priložene kazalke in 
jih pravočasno oddali v knjižnici, bomo na zaključnih literarnih 
prireditvah podarili knjižno nagrado. Zatorej posegajte po 
priporočenih literarnih naslovih in se nam pridružite na 
uvodnih literarnih srečanjih z ustvarjalci:

ANICA PERME
Knjižnica Sevnica, 21. 3. 2018 ob 18. uri

TADEJ GOLOB
Valvasorjeva knjižnica Krško, 23. 3. 2018 ob 19. uri

SONJA DOLŽAN
Knjižnica Brežice, 29. 3. 2018 ob 18. uri

N e s k o n č n o s t i  b r a n j a  v  l e t o š n j i 
» p o l n o l e t n i c i «

Mateja Kus
za knjižnice Posavja

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

Ana Češnjevar, zborovodkinja

Posebej ljuba ji je ljudska pesem
LOMNO - V novi generaciji zborovodij v Posavju se je v zadnjih letih uveljavila tudi mlada magistrant-
ka zborovodstva na Akademiji za glasbo Ana Češnjevar, po rodu iz Lomnega pri Velikem Trnu, kjer vodi 
Ženski pevski zbor Slovenka. Ljubiteljica zborovske glasbe se želi v zborovodenju izpopolniti še v tujini. 

Ana Češnjevar

Na magistrskem koncertu z naslovom »Sredi življenja smo« 
(foto: DOP Veliki Trn)

Od 15 članov Fotokluba tokrat 
razstavlja njihovih že zelo dob-
ro uveljavljenih 12 članov: Ani-
ta Radkovič, Branko Brečko, 
Branko Benčin, Branko Zu-
panc, Vlado Bucalo, Matej 
Kramžer, Franc Šavrič, Samo 
Hajtnik, Vinko Šebrek, Mitja 
Mladkovič, Toni Vučajnk in 
predsednik kluba Davor Lipej. 
Slednji je povedal, da so v rela-
tivno kratkem času uradnega 
delovanja postavili že sedem 
razstav, posvečajo se izobra-
ževanjem, kamor sodi pod-
mladek v OŠ Brežice, kjer jim 
med ostalim želijo dati vede-
nje o razliki med dobro in manj 
dobro fotografijo. Kot je dejal, 
so lani v tem času razstavlja-

Pa vendar ni šlo brez žensk …
BREŽICE – Ob prazniku 40 mučencev in na predvečer dneva žena je Fotoklub Brežice povabil v Dom kultu-
re na odprtje fotografske razstave Moški. 

li na temo Ženske, letos pa so 
se lotili moške teme z različni-
mi motivi, ki prikazujejo njiho-
va raznolika življenja (očetje in 
sinovi, bralec, motorist, očka in 
sin, v pričakovanju …).

Z otvoritvenim razmišljanjem 
je pritegnil Hrvoje T. Orša-

nić, uveljavljen fotograf mo-
tivov narave, ko je izpostavil 
vprašanja: »Smo moški več 
vredni, smo dovolj naredi-
li za enakopravnost med obe-
ma spoloma? Smo avanturisti, 
smo poredni, neprizaneslji-
vi, smo res dovolj odgovorni 
za družine? Moški smo odraz 

mame, vzgojiteljice, učitelji-
ce, profesorice, žene, v življe-
nju se meja med moškimi in 
ženskami zabriše …« Pohvalil 
je pestrost razstave, fotogra-
fije so tehnično zelo močne, 
vendar na njih pogreša provo-
kativnost. Čestital je razstav-
ljavcem in prisotnim ženskam 
za dan žena. Čestitke je izrazi-
la tudi podžupanja Katja Čan-
žar ter ob razstavi poudarila, 
da je dobro, da se na predve-
čer praznika žensk spomnimo 
na to, da moški in ženske živi-
mo skupaj. S šaljivimi napevi 
na temo moški-ženske so otvo-
ritev popestrili Kapelski pubje.

 N. J. S., foto: Franc Šavrič

Z leve: Lipej, Kapelski pubje, Čanžarjeva in Oršanić


