
 

Kako obveščajo 
krajevne skupnosti?

Analizirali smo krajevne skupnosti in njihovo obve-
ščanje krajanov ter ugotovili, da bi bilo treba sple-
tne strani KS bolj redno posodabljati, v obveščanje 
pa vključiti vse starostne skupine, saj ima danes 
vsakdo pravico biti informiran o vsem, kar se po-
membnega dogaja v njegovem kraju.

 Stran 3 

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 6, četrtek, 21. marec 2019
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 4. aprila.

PROTEST MLADIH – Globalnemu mladinskemu protestu proti podnebnim spremembam, ki je 15. marca 
potekal v več kot 100 državah, po različnih krajih v Sloveniji pa je protestiralo več kot 11.000 ljudi, so 
se pridružili tudi dijaki prvih letnikov Gimnazije Brežice ter nekaj dijakov ETrŠ Brežice in učencev OŠ 
Brežice. Ti so pred brežiško občinsko stavbo prišli s transparenti s pomenljivimi slogani in prebrali 
svoje zahteve po okoljski in podnebni pravičnosti. Protest brežiških gimnazijcev je potekal v sklopu 
ure geografije, saj ravnokar obravnavajo podnebje, organizatorica in pobudnica dogodka v Brežicah 
je bila prof. Zdenka Senica Grubič iz Gimnazije Brežice, ki je med drugim apelirala na občino, naj res 
poskrbi, da bo po njenem ozemlju čim več kolesarskih stez, ne pa da bodo le-te še naprej obstajale 
samo na papirju. Več o protestu na www.PosavskiObzornik.si.  Foto: Rok Retelj

V okolici vojašnice bo glasno
CERKLJE OB KRKI – Danes se pričenjajo ključne aktivnosti v 
prvem sklopu (od treh) letošnjih vojaških vaj, ki jih bo Sloven-
ska vojska (SV) izvajala v sodelovanju z Natovimi zaveznica-
mi. Vključeno bo tudi območje letališča Cerklje ob Krki, Cir-
nika, Gaja, Gazic, Gorice in Breg, v prvem sklopu do 3. aprila 
pa bodo poleg slovenskih sodelovali tudi pripadniki oborože-
nih sil ZDA. Premiki vojaških enot bodo potekali predvsem po 
zraku (helikopterji, letala) pa tudi po terenu po javnih utrjenih 
poteh na relaciji Gaj–Gorica–Gazice–Cirnik in občasno tudi na 
privatnih zemljiščih, ki jih je vpoklicalo Ministrstvo za obram-
bo. Aktivnosti bodo izvajali v dnevnem in nočnem času, načr-
tuje se tudi uporaba vadbenega streliva pretežno na območju 
Cirnika. Za potrebe doskoka padalcev so za danes in jutri na-
povedani kratki izklopi električne energije na območju Cerkelj 
in Črešnjic. Načrtovane vojaške vaje (še dve v obdobjih maja 
in junija) bodo jutri v cerkljanski vojašnici predstavili medi-
jem.  R. R.
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Zamenjali bodo še en plinski blok

Pomembno je, da se slišimo

Del proračuna po izboru občanov

Ocene vin letnika 2018 nižje

Odpadki naj postanejo surovine

Vrednote EU so naš interes

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

Predstavite svojo dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam 
več zanimivih možnosti oglaševanja.

Voda je mnogim osnova
za prostočasne dejavnosti
Letošnje tematske strani Posavski vodni krog posvečamo 
aktivnostim v, nad in ob posavskih vodah. Iz pestre palete 
(ob)vodnih dejavnosti smo izpostavili znamenito radeško ri-
bolovno traso, gospodarja brestaniško-krške ribiške družine 
in sevniško potapljačico na vdih.
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LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS je 7. marca imenovala zastop-
nika pacientovih pravic za območje Celja in Novega mesta, ka-
mor sodijo tudi posavske občine. Za zastopnico pacientovih pra-
vic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje Celje (vanjo sodijo občine Brežice, Bistrica ob Sotli, Sev-
nica in Radeče) je za obdobje petih let imenovala Cvetko Jurak, 
za zastopnico pacientovih pravic za območje območne enote Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje Novo mesto (vanjo sodita 
krška in kostanjeviška občina), pa Zlato Rebolj. Obe to nalogo 
opravljata že od leta 2014.  P. P./vir: MZ

Zastopnici pacientovih pravic 
ostajata Jurakova in Reboljeva

Gre za uvedbo t. i. participativ-
nega proračuna, v katerem se 
bo v proračunu občine za leto 
2020 del sredstev namenilo 
za izvedbo investicij, ki jih bo 
med prispelimi predlogi izbra-
la v ta namen oblikovana ko-
misija. Vanjo so bili imenova-
ni direktorica občinske uprave 
Melita Čopar, predsednik od-
bora za finance pri krškem ob-
činskem svetu Jože Žabkar, 
predsednik Turistične zve-
ze Krško Anton Petrovič ter 
Franc Černelič in Ela Kova-
čič. Župan mag. Stanko je ob 
predstavitvi poudaril, da gre 
za uvajanje demokratičnega 
procesa soodločanja ali opol-
nomočenje občanov, ki so do-
polnili 15 in več let, da na ravni 
krajevnih skupnosti odločajo o 
investicijah, ki bodo po njiho-
vem mnenju prispevale k dvi-
gu kakovosti življenja. 

Na občini so v ta namen obli-
kovali sedem območij, v kate-
ra so zajeli vseh 16 krajevnih 
skupnosti, na vsakem območju 
pa za izbrane investicije name-
nili po 20.000 evrov. Tako lah-

Del proračuna po izboru občanov
KRŠKO – Krški župan mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar sta 6. marca predsta-
vila novo postavko v proračunu občine Krško, v katerem bo v prihodnjem letu 140.000 evrov predvidenih 
za investicije, izbrane na podlagi predlogov občanov.

ko pobude od 15. marca do 15. 
aprila podajo občani z nasled-
njih območij: za območje 1 
prebivalci krajevnih skupnos-
ti Brestanica in KS Rožno-Pres-
ladol, za območje 2 prebivalci 
KS Dolenja vas, Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna in Zdo-
le, za območje 3 prebivalci KS 
Gora, Raka in Veliki Trn, ob-
močje 4 KS Koprivnica in Se-
novo, za območje 5 prebival-
ci KS mesta Krško, za območje 
6 KS Podbočje in Veliki Pod-
log ter za območje 7 KS Senu-

še, Leskovec pri Krškem in Kr-
ško polje. 

Čoparjeva je povedala, da lah-
ko posamezen občan poda 
največ po dva individualna 
predloga ali sodeluje kot so-
podpisnik pri največ dveh 
skupinskih predlogih, pri če-
mer je pomembno, da izvedba 
posameznega projekta v pre-
teklosti še ni bila financira-
na iz proračuna ali uvrščena v 
sklop občinskih vlaganj v po-
samezni KS. Zatem bo vse pris-

pele predloge v maju najprej 
pregledala prej navedena ko-
misija, ki bo med njimi naredi-
la izbor glede na razpoložljiva 
sredstva, medtem ko bo glaso-
vanje o predlaganih projektih 
na posameznih območjih iz-
vedeno med 5. in 12. junijem 
na sedežih KS ali preko sple-
tne strani občine (podroben 
postopek za oddajo predloga 
je bil objavljen v Posavskem 
obzorniku, ki je izšel 7. marca).   

Za ponazoritev, kakšne investi-
cije so podali občani v nekate-
rih izmed slovenskih občin, 
kjer že izvajajo participativ-
ne proračune, naj navedemo: 
postavitev klopi, smetnjakov, 
preplastitev ali ureditev špor-
tnih ali otroških igrišč, kole-
sarskih ali pešpoti, dostopov 
za invalide, fitnesov v naravi, 
parka za živali, posegi za umi-
ritev prometa v soseskah, po-
stavitev različnih informativ-
nih tabel, javne razsvetljave, 
okrasnih fontan ali vodnjakov, 
ureditev piknik prostorov, sto-
jal za kolesa ipd.
 Bojana Mavsar 

Župan mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave 
Melita Čopar (foto: Občina Krško)

Po besedah župana Franja 
Debelaka gre za razvojno na-
ravnan proračun, ki vključuje 
kar nekaj pomembnih investi-
cij. »Največji projekt bo uredi-
tev kulturnega doma. Vrednost 
projekta znaša 300.000 evrov. 
Najpomembnejši del je ure-
ditev knjižnice. Uredili bomo 
dostop z dvigalom iz prosto-
rov sušilnice, celotni prostori 
podstrešja se bodo preuredili, 
tako da bomo za knjižnico na-
menili 150 m2, kar je štirikrat 
več kot sedaj. Uredili bomo tudi 
pisarne za umetniške in kul-
turne delavnice, v kulturnem 
domu pa bomo uredili kinod-
vorano, kot je bila že nekoč,« je 
župan opisal projekt, za katere-
ga se občina zadolžuje za nekaj 
več kot 109.000 evrov. V prip-
ravi je tudi projektna doku-
mentacija za 1,5 milijona evrov 
vreden projekt hidravličnih iz-
boljšav, v katerem bodo najka-
sneje v naslednjih treh letih 

Bistričani bodo uredili knjižnico
BISTRICA OB SOTLI – V bistriškem občinskem svetu so pospremili občinski proračun za letošnje leto skozi 
drugo obravnavo. Letošnji proračun Občine Bistrica ob Sotli znaša 2,226 milijona evrov na odhodkovni in 
1,656 milijona evrov na prihodkovni strani. 

po vsej občini obnovili glavne 
vode vodovodnega omrežja ter 
za boljšo preskrbljenost s pitno 
vodo uredili dodatni priklop na 
zajetje na Bizeljskem. Med več-
je zalogaje umeščajo tudi sana-
cijo plazov v Hrastju pri druži-
nah Tkalčič – Pongračič in 
Kunej ter cestni plaz pri Čer-
nelčih. V pripravah je tudi pro-
jektna dokumentacija za razši-
ritev telovadnice in vrtca.

Na vprašanje svetnikov je žu-
pan pojasnil, kako poteka iz-
gradnja optičnega omrežja. 
Brez optike je še 93 gospodinj-
stev. Ker na razpršenih obmo-
čjih ni poslovnega interesa za 
napeljavo, pričakujejo, da bo k 
sofinanciranju pokritja sivih lis 
pristopila država. Občinski svet 
je seznanil tudi, da zvišujejo 
občinska sredstva na sofinan-
ciranje naložb za podjetnike s 
3.000 na 13.000 evrov. Župnik 
Damjan Kejžar pa je pred ob-

činski svet prinesel prošnjo za 
pomoč pri prekrivanju streh 
kapel na Svetih gorah. Obnova 
naj bi stala okoli 50.000 evrov, 
za 20.000 je zaprosil občino, a 
kot so dejali, toliko v tem letu 
ne bodo mogli zagotoviti. 

S 1. marcem so pričele velja-
ti nove cene socialno varstve-
ne storitve Pomoč družini na 
domu koncesionarskega pod-
jetja Senior, Center za pomoč 
starejšim s. p. Ura oskrbe na 
delovni dan bo uporabnike 
stala 5,27 evra, v nedeljo ali 
na dela prost dan pa 5,78 evra. 
Lani so v bistriški občini po-
moč nudili povprečno 13 ob-
čanov, skupno so opravili 282 
ur pomoči. Koriščenje storitev 
podjetja, to so v glavnem po-
moč pri negi in gospodinjskih 
opravilih ter prevoz hrane na 

dom, v zadnjem času narašča, 
je izpostavila direktorica pod-
jetja Lidija Umek.

Občinski svet se je seznanil 
tudi s poročilom medobčin-
ske redarske službe, ki zago-
tavlja, da so varnostne razme-
re v občini dobre, izpostavili so 
le perečo problematiko nedo-
voljenega odlaganja odpadkov 
na počivališča ob državnih ce-
stah. V svet skupščine OKP Ro-
gaška Slatina d.o.o. so imeno-
vali Dušana Berkoviča, podali 
soglasje k imenovanju Marti-
na Brataniča za direktorja 
RRA Posavje, kot skupno pred-
stavnico občin Bistrica ob So-
tli, Podčetrtek in Rogatec v svet 
Glasbene šole Rogaška Slatina 
pa so imenovali Lidijo Umek. 

 Emilija Šterlek

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svetniki so 
13. marca, na 3. redni seji v tem mandatu, dokončno potr-
dili dobre štiri milijone evrov težak občinski proračun za 
letošnje leto, od tega je več kot polovica sredstev namenje-
nih za investicije. 

Kot je povedala občinska finančnica Karla Gašpar, je bil pred-
log proračuna, ki so ga svetniki obravnavali in potrdili 5. febru-
arja, od 6. do 21. februarja v javni obravnavi. V tem času so ga 
obravnavali in v predlagani obliki potrdili odbori in komisije ob-
činskega sveta, s strani občanov pa nanj ni bilo prejetih pobud. 
Proračun so soglasno potrdili praktično brez razprave, skupaj z 
njim pa tudi načrt ravnanja z nepremičnim premoženje občine, 
v katerem je predvideno za dobrih 500 tisoč evrov prodaje ob-
činskega premoženja in za 92 tisoč evrov nakupov. 
V nadaljevanju manj kot uro dolge seje so sprejeli sklep o pogo-
jih prodaje stavbnih parcel in parcel v obrtni coni v lasti Občine 
Kostanjevica na Krki. Z njim se želijo, kot je dejal župan Ladko 
Petretič, zaščititi pred špekulativnimi nakupi stavbnih in poslov-
nih parcel, saj so zaznali, da jih želijo nekateri kupiti le zato, da se 
na njih ne bi gradilo. Kupce občinskih parcel na Ljubljanski cesti 
(dve parceli) in v Globočicah (sedem parcel) ter zemljišč v obr-
tni coni bodo tako zavezali k pričetku gradnje stanovanjskega oz. 
poslovnega objekta na kupljeni parceli najkasneje v roku dveh 
let od nakupa, za izpolnitev tega pogoja pa se šteje, ko je objekt 
narejen do 3. gradbene faze oz. da je objekt pod streho, sicer ob-
čina odkupi parcelo nazaj pod istimi pogoji, kot jo je prodala.

V občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so 
imenovali Petro Kranjc, Aleša Kegljeviča, Draga Butaro, Na-
tašo Rajak in Primoža Kadunca ter izdali soglasje k ceniku le-
tovanja v občinskem počitniškem objektu v Turističnem naselju 
Bučanje na Malem Lošinju. Čeprav je objekt v programu proda-
je, ga bodo letos še tržili po ceni 50 evrov na dan v glavni sezoni 
in po 35 evrov na dan izven sezone. P. Pavlovič 

Potrdili rekordno visok proračun

Februarske sejnine za kolega
Na predlog svetnika Roberta Zagorca so se občinski svetni-
ki odpovedali vsem februarskim sejninam v korist svetnika 
Mateja Kuharja, čigar hišo v Črneči vasi je v začetku mar-
ca zajel požar. 

BREŽICE – V ponedeljek, 25. marca, bodo člani Občinskega sve-
ta občine Brežice na 3. seji prvič obravnavali predlog odloka o 
proračunu Občine Brežice za leto 2019. Ta predvideva prihodke 
v višini 26,1 milijona evrov in odhodke v višini dobrih 28 mili-
jonov evrov. Svetnice in svetniki bodo obravnavali tudi predlog 
odloka o OPPN za območje trgovskega objekta ob Cesti svobo-
de (nasproti brežiške avtobusne postaje). Na območju, velikos-
ti 0,8 hektarja, je predvidena gradnja trgovskega objekta – šlo 
naj bi za Eurospin. Omenimo še sklep o potrditvi predloga spre-
membe občinske meje med občino Brežice in občino Kozje, pri 
katerem gre za cesto, ki jo redno vzdržuje in jo je pred leti tudi 
rekonstruirala Občina Kozje, tako da bi po novem cesta spadala 
v kozjansko občino, prav tako je predlagana sprememba pote-
ka meje med občino Brežice in občino Krško, in sicer na obmo-
čju gozdnih in kmetijskih površin na obrobju naselja Vrhovska 
vas, ki le v manjšem delu ležijo na teritoriju občine Brežice in po 
geodetskih podlagah »pripadajo« občini Krško. Glasovali bodo 
tudi o sklepu o začasnem financiranju Občine Brežice v obdob-
ju april–junij 2019 in podali mnenje k imenovanju ravnateljice 
Vrtca Mavrica Brežice.  R. R.

SENOVO – Dosedanji predsednik sveta KS Senovo Vlado Graho-
vac je po februarskem imenovanju za enega od treh nepoklicnih 
podžupanov občine Krško odstopil s funkcije predsednika sveta 
KS, saj je funkcija predsednika oziroma člana sveta KS po Zako-
nu o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljiva s funk-
cijo podžupana. Odstopno izjavo je podal na zadnji seji sveta KS 
Senovo, na isti seji pa je bila za novo predsednico sveta KS Seno-
vo izvoljena Vlasta Moškon. KS Senovo bo v tem mandatu nada-
ljevala delo z enim svetnikom manj, zato pa ni potrebno razpisa-
ti nadomestnih volitev, so pojasnili na Občini Krško.  P. P.

Proračun pred prvim branjem

Grahovac odstopil iz sveta KS

Popravek glede radeških sejnin
V zadnji številki Posavskega obzornika (št. 5, 7. 3. 2019) sem 
v članku z naslovom »Najvišje sejnine Brežičanom, najnižje 
Radečanom« pomotoma predstavil netočne podatke o sejni-
nah v občini Radeče. Številke, ki so nam jih posredovali z Ob-
čine Radeče, so bili namreč neto in ne bruto zneski. Radeški 
občinski svetniki torej dobijo 96 evrov neto sejnine, predse-
dujoči seji občinskega sveta (razen župana in podžupana) 144 
evrov neto, člani delovnih teles 17 evrov neto, predsedniki de-
lovnih teles 34 evrov neto, člani nadzornega odbora 100 evrov 
neto in predsednik nadzornega sveta 150 evrov neto. Radeške 
sejnine tako niso najnižje v Posavju, ampak so to bistriške. 
Napačno razumljen je bil tudi podatek o dodatku na delovno 
dobo pri radeškem županu in podžupanu – zaradi nepoklic-
nega opravljanja funkcij jima ta dodatek ne pripada. Za napa-
ke se opravičujem.  P. Pavlovič

RADEČE – Za danes popoldan je sklicana 4. redna seja radeškega 
občinskega sveta. Svetnice in svetniki bodo med drugim obrav-
navali predlog sprememb občinske meje, predlog proračuna za 
leto 2019, razpravljali bodo o letnem programu športa v občini 
ter načinu uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti št. 2.  
Za obravnavo in sprejem je pripravljen sklep o dokumentu iden-
tifikacije investicijskega projekta »Mar nam je za skupnost«. Po-
jasnila o aktualnem dogajanju v podjetju Ceroz, ki je zašlo v fi-
nančne težave, bo podal župan Tomaž Režun, imenovali bodo 
tudi predstavnika radeške občine v skupščino Ceroz d.o.o.  S. R. 

Na radeški seji tudi o Cerozu
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Kot novinarji se, razumljivo, 
srečujemo z občani, našimi 
bralci, ki so nam že večkrat 
potožili, da niso vedeli za kak 
dogodek, pomemben sklep, ki 
ga je sprejel svet KS, ipd. Kra-
janka ene izmed KS v sevniški 
občini pravi, da z obveščanjem 
v svojem kraju ni ravno zado-
voljna, saj se v današnji t. i. in-
formacijski dobi, torej v času 
digitalnih tehnologij, različ-
nih množičnih medijev, tudi 
novih spletnih medijev, po-
čuti mnogo manj obveščena 
in vključena v dogajanje v lo-
kalnem okolju kot v času pred 
internetom, ko smo vse infor-
macije izvedeli ustno ali iz ti-
skanih medijev, z oglasne de-
ske, po radiu in televiziji. Moti 
jo npr., da KS za pomembnejše 
zadeve, ki konkretno vplivajo 
na življenje vseh prebivalcev 
kraja, pravočasno ne obvešča 
vseh krajanov po več različnih 
medijih – starejšo populacijo s 
tiskanimi obvestili, mlajšo po-
pulacijo pa po digitalnih me-
dijih, kot sta elektronska po-
šta in Facebook. »Menim, da 
ne zadostuje, da objaviš npr. 
zapisnik seje sveta KS ali ob-
vestilo o neki razpravi na sple-
tno stran KS in si s tem svojo 
dolžnost opravil,« pove in do-
daja, da pogreša aktivno infor-
miranje, po meri krajanov.

Preden smo se lotili pisanja 
tega prispevka, smo analizira-
li vseh 50 krajevnih skupnos-
ti v Posavju. Ugotovili smo, da 
ima med njimi krepko manj 
kot polovica svojo spletno 
stran, pri čemer je dosti stra-
ni zastarelih oz. jih sproti ne 
posodabljajo. Med 20 KS v ob-
čini Brežice imajo svojo sple-
tno stran Artiče, Bizeljsko, 
Brežice, Dobova, Globoko, Je-
senice na Dolenjskem, Kape-
le, Pišece, Sromlje, Šentlenart 
in Zakot-Bukošek-Trnje, med 
15 KS v krški občini so to Bre-
stanica, Dolenja vas pri Kr-
škem, Leskovec pri Krškem, 
mesto Krško, Podbočje, Raka 
in Veliki Podlog, med 11 KS 
v sevniški občini imajo sple-
tno stran Boštanj, Sevnica in 
Šentjanž. Do podatkov o vseh 
štirih radeških KS (Jagnjeni-
ca, Radeče, Svibno, Vrhovo) 
in sevniških KS lahko občani 
pridejo preko spletnih strani 
Občine Radeče (zapisnikov sej 
svetov KS ni mogoče najti) in 
Občine Sevnica, ki imata pose-
ben zavihek za svoje KS, Obči-
na Brežice ima na svoji strani 
imenik KS z njihovim urado-
valnim časom, na strani Ob-
čine Krško pa pod zavihkom 
krajevne skupnosti najdemo 
seznam vseh KS s seznamom 
članov in pripetimi dokumenti 
(največkrat vabila na seje sve-
ta KS). Pri zadnjih dveh ni po-
vezav do spletnih strani posa-
meznih KS. Ker je KS preveč, 
da bi opisovali vsako pose-
bej, smo po posameznih ob-
činah izbrali nekaj takšnih, ki 
so boljši ali slabši primer ob-
veščanja.

Obveščanje želijo 
še izboljšati

V občini z največ KS, torej bre-
žiški, smo izbrali Dobovo, Za-
kot-Bukošek-Trnje in Skopice. 
KS Zakot-Bukošek-Trnje, ki ji 
predseduje Rok Capl, na svo-
ji spletni strani pod posebnim 

zavihkom ob-
javlja zapisni-
ke sej sveta 
KS, ki so ažur-
ni, zadnje ak-
tualne novi-
ce pa segajo 
v leto 2016. 

Capl pojasnjuje, da spletno 
stran urejajo posamezni čla-
ni sveta KS, ker pa se zaveda-
jo, da je ažurnost in natančnost 
informacij ključna in nujna za 
obveščanje krajanov, bodo op-
timizirali spletno stran in pos-
tavili nove kanale obveščanja. 
»Cilj je, da smo ’modernejši’ 
že do prvih dni poletja,« pravi. 
Spletna stran KS Dobova zapi-
snikov sej (še) nima, so pa ob-
javljeni člani sveta KS v aktual-
nem mandatu kot tudi delovna 
telesa in komisije KS, najdemo 
še opise vaških skupnosti in 
društev. Po navedbah predse-
dnice sveta KS Dobova Branke 
Stergar je obveščanje pri njih 
urejeno tako, da zapisnike sej 

pošiljajo čla-
nom sveta, 
ki seznani-
jo vaščane z 
delovanjem 
KS. Spreje-
te sklepe, ki 
so neposred-
no povezani 

s krajani, objavljajo na oglasni 
deski KS in oglasnih deskah va-
ških skupnosti. Kot je še razlo-
žila, so krajani predvsem o bolj 
perečih zadevah, ki imajo vpliv 
na življenje, varnost in ureje-
nost bivalnega okolja, obvešče-
ni preko javnih medijev. Izvesti 
nameravajo popravek spletne 
strani KS Dobova in pričeti re-
dno – po potrditvi le-teh – ob-
javljati zapisnike sej sveta KS 
in sestankov VS in tako infor-
miranost krajanov o delu KS še 
povečati ter jih pritegniti k ak-
tivnejšemu sodelovanju. Pred-
sednik sveta KS Skopice Davor 
Kalin nam je povedal, da svo-
je krajane po večini obvešča-
jo z oblikovanjem besedila in 

letakov, ki jih 
razpošljejo v 
vsako gospo-
dinjstvo. Za 
obveščanje o 
večjih dogod-
kih, ki so rele-
vantni tudi za 

vse druge obiskovalce, poskr-
bi tudi ŠD Skopice preko svo-
jih družbenih omrežij. »Ker 
smo majhna vas, se večkrat 
glede manjših stvari obvešča-
mo tudi ’od ust do ust’ in preko 
elektronske pošte. Svoje sple-
tne strani nimamo, ker se nam 
ne zdi potrebna,« meni Kalin 
in dodaja, da bodo mogoče v 
prihodnje krajane obveščali 
tudi preko družbenih omrežij, 

vendar tradicionalnega obve-
ščanja preko obvestil na go-
spodinjstva ne bodo opustili, 
saj ima vas tudi veliko starej-
ših krajanov, ki jih z informa-
cijami na spletu ne dosežejo.

Stran KS Raka 
primer dobre prakse

V občini Krško smo pod drob-
nogled vzeli KS mesta Krško, 
Raka in Krško polje. Spletna 
stran KS Raka nam je takoj 
padla v oči, saj je ena najlep-
še urejenih in ažurnih spletnih 
strani KS, predvsem glede ob-

vestil in zapisnikov sej. Prav 
tako so na strani predstavlje-
ne lokalna ponudba in zname-
nitosti, dostopna sta fotogale-
rija (sicer starejšega datuma) 
in imenik društev. Predsednik 
sveta KS Raka Primož Šri-

bar opiše, da 
v začetku 
tega manda-
ta KS organi-
zira posvete 
s krajani. Po 
d o s e d a n j i h 
izkušnjah je 

odziv krajanov zelo pozitiven, 
o posvetu so jih obveščali z le-
taki preko nenaslovljene po-
šte za vsa gospodinjstva v KS 
Raka) in plakati, ki so jih obli-
kovali in tiskali sami. Strošek 
poštnine za dostavo letakov 
na 600 gospodinjstev v KS je 
bil dobrih 30 evrov, je ob tem 
omenil. Spletno stran KS Raka 
zaenkrat s sprotnimi objavami 
tekočih informacij in obvestil 
ureja sam. »Želja je posodobiti 
spletno stran in krajanom ter 
ostalim posredovati še več in-
formacij na področju kulture, 

turizma in zanimivosti kraja,« 
je poudaril. Na spletni strani 
KS mesta Krško je kot zadnji 
objavljen zapisnik ustanovne 
seje decembra 2018, dodatnih 
vsebin, razen poimenske se-
stave sveta KS s kontakti, sta-
rejših dokumentov in kratke-
ga opisa same KS, ni. KS mesta 
Krško o delovanju KS, raznih 
dogodkih, prireditvah, javnih 
razgrnitvah, krvodajalskih ak-
cijah, zaporah cest in drugih 
dogodkih svoje krajane ob-
vešča z objavami na svoji sple-
tni strani, Facebook profilu, v 
Posavskem obzorniku ter z le-

taki in objavami na oglasni de-
ski KS mesta Krško, je pojasni-
la predsednica sveta KS mesta 
Krško mag. Nataša Šerbec in 

omenila, da 
bodo do še 
boljše obveš-
čenosti kraja-
nov prišli tudi 
z uvedbo par-
ticipativnega 
proračuna v 

občini, aktivnejšo spletno stra-
njo in objavo aktualnih vsebin 
na Facebook profilu. KS Krško 
polje, ki nima spletne stra-
ni niti Facebook profila, svo-
je krajane obvešča po pošti (z 
letaki) in plakati. Na občinski 
spletni strani, kjer so pod za-
vihkom krajevne skupnosti na-
vedene vse KS, objavlja vabila 
na seje ter zapisnike in raz-

pise. Predse-
dnik sveta KS 
Krško polje 
Peter Račič 
razmišlja, da 
bi mogoče od-
prli tudi Face-
book račun. 

Do ažurnih zapisnikov sej in 
drugih podatkov KS Sevnica 
in KS Tržišče v sevniški obči-
ni lahko pridemo preko sple-
tne strani Občine Sevnica, KS 
Sevnica pa ima tudi svojo sple-
tno stran, na kateri so objavlje-
ni zapisniki do zaključka pre-
teklega mandata in še veliko 
drugih uporabnih podatkov. 
Po besedah predsednice sve-
ta KS Sevnica Stanke Žičkar 
imajo tudi Facebook profila 
Sevnica – vredno pozornosti in 

Sevnica Moja-
Občina.si. Za 
oglasno de-
sko uporabi-
jo kar vhodna 
vrata v pro-
store KS Sev-
nica. Njihovo 

spletno stran ureja informatik, 
ki je zaposlen na Občini Sevni-
ca. »Menim, da imamo vzvodov 
za obveščanje kar precej, dob-
ro je, da jih čim več uporabimo. 
Treba je poskrbeti za vse sta-
rostne skupine krajanov, zato 
uporabljamo socialna omrežja 
kakor tudi časopise. Še naprej 
bomo obiskovali društva, saj 
se je takšno mreženje infor-
macij pokazalo za koristno,« 
pravi Žičkarjeva in dodaja, da 
jih krajani opozarjajo tudi na 
pomanjkljivosti pri obvešča-
nju. »Krajani se včasih ne znaj-
dejo, koga obvestiti o nedelo-
vanju javne razsvetljave, zato 
bodo na javne svetilke name-
ščene nalepke z informacijami 
o vzdrževalcu in kontaktnimi 
podatki,« pojasnjuje. Predse-
dnik sveta KS Tržišče Janez 
Virant nam je povedal, da za 
obveščanje krajanov skrbi-

jo preko ob-
činskega gla-
sila Grajske 
novice, ne-
kaj tudi pre-
ko Posavske-
ga obzornika, 
ključne infor-

macije pa podajo na osrednji 
prireditvi ob krajevnem pra-
zniku. Omenil je še, da so imeli 
v preteklosti tudi svoj časopis. 
V radeški občini izpostavljamo 
KS Jagnjenica. Predsednik sve-
ta KS Rado Mrežar pravi, da 

o pomemb-
nih zadevah 
skličejo zbor 
krajanov, dru-
gače imajo za-
pisnike sej na 
oglasni deski 
KS na Jagnje-

nici. O dogodkih krajane ob-
veščajo z letaki po pošti, infor-
mirajo jih tudi preko kabelske 
TV. Razmišljajo, da bi zagna-
li spletno stran, preko katere 
bi krajane obveščali o dogaja-
nju v KS.

Tajniki pomembna vez med 
krajani in vodstvom KS

Administrativna podpora delu 
krajevnih skupnosti so tajniki 
KS, ki so zaposleni v občinski 
upravi in sodelujejo pri vseh 
načinih obveščanja krajanov 

na podlagi predhodnega dovo-
lila sveta in vodstva KS. Glede 
na to, da se v času uradnih ur 
ali ob kakšnih drugih priložno-
stih krajani z vprašanji še naj-
večkrat obračajo prav nanje, so 
pomembna vez med krajani in 
predsedniki svetov KS. V obči-
ni Brežice je sedem tajnikov, 
in sicer Tamara Novoselc (za 
KS Bizeljsko, Sromlje in Peči-
ce), Rajka Križanac (Jesenice, 
Velika Dolina in Kapele), Mar-
jan Lopatič (Cerklje in Sko-
pice), Milan Jamnik (Čatež, 
Krška vas, Velike Malence in 
Mrzlava vas), Branko Proselc 
(Dobova), Anica Novoselović 
(Globoko, Pišece in Zakot-Bu-
košek-Trnje) ter Simona Mla-
kar (Artiče, Šentlenart, Breži-
ce in Križe). V krški občini delo 
tajnic opravljajo Aleksandra 
Brodnik (Leskovec pri Kr-
škem, Krško polje, Senuše in 
Brestanica), Irena Krstov 
(Raka, Podbočje, Veliki Podlog 
in Veliki Trn), Silvia Ivačič (Se-
novo, Rožno-Presladol, Kop-
rivnica in Zdole) ter Julija La-
botar (mesto Krško, Gora, Sp. 
St. Grad – Sp. Libna in Dolenja 
vas). Referentka za krajevne 
skupnosti na Občini Sevnica je 
Meta Flisek, ki po lastnih na-
vedbah po navodilih nekaterih 
predsednikov poskrbi za izde-
lavo letakov oz. vabil na razne 
krajevne prireditve, ki se po-
šiljajo preko Pošte Slovenije 
(nenaslovljena direktna po-
šta). Na Občini Radeče pa ni 
nihče posebej zadolžen samo 
za delo z vsemi štirimi krajev-
nimi skupnostmi.

Analiza glede obveščanja kra-
janov po posameznih KS je po-
kazala, da je na tem področju 
še veliko rezerv in možnosti, 
kako se še bolj približati kraja-
nom in poskrbeti, da bodo kar-
seda hitro in redno obveščeni 
o zadevah v domačem kraju, ki 
so zanje pomembne in vpliva-
jo na njihovo življenje. Opazili 
smo, da bi bilo treba veliko po-
datkov in informacij, ki so ob-
javljeni predvsem na spletnih 
straneh KS, redno posodablja-
ti in skrbeti, da bi bili krajani 
ves čas na tekočem. Nekatere 
KS se skušajo približati kraja-
nom tudi preko sodobnih me-
dijev, kar je v današnjem času 
lahko samo velik plus, saj s 
tem dosežejo tudi mlajšo po-
pulacijo. In kot pravi krajan-
ka iz sevniške občine: »Danes 
je pravica vsakega prebivalca 
biti informiran, vključen, ime-
ti izbiro, na podlagi katere se 
odločiš za tisto, kar je v skla-
du s tvojimi interesi, pogledi, 
pričakovanji. In ne nazadnje 
je hkrati z vključenostjo naj-
pomembnejša možnost sood-
ločanja. Le-ta pa zaradi slabe 
informiranosti večkrat zataji.« 
Zatorej upamo, da bodo kraja-
ni v vseh posavskih KS lahko 
soodločali o pomembnih zade-
vah in bili zadovoljivo obvešče-
ni tudi v prihodnje.

 Rok Retelj

Slabša obveščenost – manj soodločanja
POSAVJE – Veste, kaj se dogaja v vašem kraju oz. krajevni skupnosti? Ste seznanjeni z delovanjem KS? Lahko dostopate do informacij, kaj so na seji sveta KS obrav-
navali in sprejeli? Če ste na vprašanja odgovorili večinoma pritrdilno, potem je v vašem kraju obveščenost krajanov zgledna, če ste odgovorili nikalno, pa očitno 
vaša KS ne poskrbi dovolj za obveščenost domačinov, če pa že, je ta počasna. Preverili smo, kako za obveščenost skrbijo KS v Posavju.

Rok Capl

Peter Račič

Primož Šribar

Stanka Žičkar

Nataša Šerbec

Janez Virant

Rado Mrežar

Branka 
Stergar

Davor Kalin

Primer dobre prakse – spletna stran KS Raka

Na Skopicah je v izdelavi nov kozolček pred gasilskim domom, 
ki bo služil kot velika oglasna deska za glasila in reklamne 
plakate.
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KRAJE NAKITA, MOTORNEGA KOLESA IN ŽLEBOV – 8. 3. je 
neznani storilec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil sko-
zi okno v stanovanjsko hišo na Šmarski cesti v Sevnici. Iz nje 
je ukradel zlat nakit in povzročil za okoli 2000 € škode. Med 
10.  in 11. 3. je bilo izpred vhoda stanovanjskega bloka na Kre-
garjevi ulici v Brežicah odtujeno motorno kolo Yamaha XC125 
registrskih številk KK VZ-22, na Malih Vodenicah pa je nekdo 
s streh dveh objektov odtujil bakrene žlebove in povzročil za 
več kot 2000 € škode.

POŽARA NA OSTREŠJIH – 8. 3. je izbruhnil požar v eni izmed 
stanovanjskih hiš v Črneči vasi. Gasilci PGD Krško in štirih pro-
stovoljnih gasilskih društev so ukrotili ogenj, odstranili del uni-
čene kovinske kritine in preventivno pokrili streho s folijo. 10. 
3. je 'rdeči petelin zakikirikal' tudi na gospodarskem poslopju 
velikosti 12 x 10 metrov na Dolgi Raki. Kljub posredovanju ga-
silcev PGE Krško, PGD Raka in Smednik je ogenj uničil ostreš-
je in zgornje nadstropje gospodarskega objekta.

VEČ PADCEV MOTORISTOV – 6. 3. pod večer so krški policisti 
obravnavali prometno nesrečo s padcem mopedista pri Drno-
vem. Kot so ugotovili, je 47-letni mopedist vozil preblizu des-
nemu robu vozišča, izgubil oblast nad vozilom, padel in se laž-
je poškodoval. Nesreča je razkrila, da se je vozil brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,46 
mg alkohola. Tudi padcu 22-letnega mopedista štiri dni kasne-
je v Stari vasi pri Bizeljskem je botrovala vožnja preblizu robu 
vozišča, zaradi česar je zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodo-
vanega so reševalci prepeljali v brežiško bolnišnico, policisti pa 
so zanj odredili strokovni pregled ter za moped izredni tehnični 
pregled. Tri dni kasneje, 13. 3., so brežiški policisti obravnava-
li še eno prometno nesrečo motorista na Rigoncah, čigar pad-
cu je botrovala neprilagojena hitrost vožnje. 33-letni motorist, 
ki so mu lažje poškodbe oskrbeli v brežiški bolnišnici, je vozil 
brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zra-
ka pa je imel 0,27 mg alkohola. 

VOZNIK ZAČETNIK OB IZPIT – 14. 3. je zaradi neprilagojene 
hitrosti iz smeri Leskovca pri Krškem proti Drnovem izgubil 
oblast nad vozilom 23-letni voznik, zapeljal s ceste in se pre-
vrnil. Voznik začetnik bo ob vozniški izpit, saj je imel v litru iz-
dihanega zraka tudi 0,50 mg alkohola.  Zbrala: B. M.

Špela Roštohar, Sevnica: Mlajše generaci-
je uporabljamo različna družbena omrežja in 
spletne strani, medtem ko imajo starejši teža-
ve z obveščanjem in seznanjanjem z dogodki. 
Tako mnogokrat mine prireditev, ne da bi vede-
li, kdaj in kje se bo kaj dogajalo. O delovanju KS, 
občinskih sejah in različnih dogodkih največ iz-

vemo iz vašega časopisa. Včasih smo imeli radio, a so ga ukinili.  

Jože Savnik, Žejno: Predstavnik naše vaške 
skupnosti v svetu KS nam je že takoj po prvi 
seji postregel z aktualnimi informacijami o do-
gajanju v KS, prav tako je obljubil, da nas bo o 
delovanju KS sproti obveščal. Informacije me še 
najbolj dosežejo preko našega svetnika, tako da 
bi si želel obveščanja s strani KS tudi še na pri-

mer prek spletne strani ali facebook profila.

Ivan Balon, Brežice: Rad živim v naši KS, med 
sabo dobro sodelujemo. Širše gledano me ne-
kaj stvari moti – kolesarska steza skupaj s ploč-
nikom za pešce, na glavni ulici nevarno pos-
tavljena avtobusna postaja, rondo pri sodišču 
je primer razmetavanja denarja ... Vodstvo KS 
bi moralo bolj sodelovati z občino. Informirani 

smo iz 'gostilniških' govoric, krajevnih obvestil ni.

Fanika Metelko, Raka: Z obveščanjem o delo-
vanju krajevne skupnosti sem zadovoljna. Pred 
kratkim smo imeli posvete s krajani, imamo 
kar ažurno spletno stran, mislim, da je naš novi 
predsednik krajevne skupnosti kar agilen na 
tem področju. Kogar zanima, je lahko kar dob-
ro obveščen o dogajanju, tudi starejši, ki mor-

da niso tako vajeni interneta.

Ker smo pod drobnogled vzeli obveščanje krajank in kra-
janov s strani krajevnih skupnosti, smo naše sogovorni-
ke vprašali, kako so zadovoljni z obveščanjem v njihovem 
ožjem lokalnem okolju, jih dosežejo načini obveščanja, ki 
jih uporablja krajevna skupnost, ali bi si želeli drugačne?

anketa

Kakšno je obveščanje v vaši KS?

Kako posameznik pridobi 
nalepko 'naravovarstvenik', 
najbrž ni dovolj le poklicno 
delovanje na področju, po-
vezanem z okoljem, naravo?
Naravovarstvo je v veliki meri 
ljubiteljska dejavnost. Ljud-
je, ki opazujejo naravo, slej ko 
prej naletijo na to, da je kje kaj 
narobe, da kakšna vrsta izginja 
ali da je ogrožena. Tisti, ki ima-
jo čut za to področje, ki jim ni 
vseeno, se za to zanimajo, pog-
lobijo svoje znanje in ga širijo 
naokoli, lahko nehote posta-
nejo naravovarstveniki. Lahko 
pa to postane tudi poklic, kot 
je to v mojem primeru, saj sem 
bil najprej 'amaterski', na kon-
cu pa sem postal poklicni nara-
vovarstvenik. Pri meni je to 24-
urna služba.
Slovenija ima zelo visok delež 
deklarativnih naravovarstveni-
kov oz. ljudi, ki so za varovanje 
narave. Ko pridemo do prakse, 
denimo do ločevanja odpad-
kov ali odvoza smeti na depo-
nijo, pa zelo hitro pozabljamo 
na ta načela in nam udobje po-
meni več. 

Kritični ste do gospodarje-
nja z gozdom, ki za vas ni le 
'rezervoar lesa', ampak živ
ljenjski prostor rastlin in ži-
vali. Katere so največje napa-
ke, ki jih delamo pri tem?
Predstava številnih lastnikov 
gozdov in tudi drugih ljudi je, 
da je zdrav gozd videti podob-
no kot park, da je vse urejeno, 
počiščeno … Vendar to ni zdrav 
gozd. Tako kot imamo v človeš-
ki družbi tako dojenčke kot sto-
letnike, naj bi bilo tudi v gozdu, 
torej bi morali imeti od mladih 
do starih dreves, od zdravih do 
bolnih in mrtvih. Če v gozdu ni 
suhega ali sušečega lesa, cela 
paleta živali nima kje živeti, 
torej ni v dobri kondiciji, in če 
se pojavi kakšna huda, stresna 
situacija, jo bo težje prenesel.
Modernizacija gospodarjenja v 
gozdu potrebuje, zlasti če gozd 
ni na povsem ravnem terenu, 
poti in vlake, težki traktorji in 
stroji gozdna tla zelo stepta-
jo, kar spet preprečuje življe-
nje v zgornji, rahli plasti zem-
lje. Vse, kar je neobičajno za 
gozd, je lahko zanj potencial-
no škodljivo.

Opozarjate tudi na spremi-
njanje kmetijske krajine z 
intenzivnim kmetovanjem, 
kakšne so oz. še bodo posle-
dice na tem področju?
Kar se narave tiče, so pomemb-
ni predvsem travniki. Malo sta-
rejši vedo, da so bili travniki 
pred nekaj desetletji spomladi 
zelo cvetoči in dišeči, danes pa 
takšnih travnikov tako rekoč 
ni več. V zadnjih desetih, dvaj-
setih letih se je način gospo-
darjenja s travniki zelo spre-
menil – prej smo jih morda 
malo pognojili, pokosili kveč-
jemu z BCS-ko ali majhno trak-

torsko kosilnico in z nakladal-
ko pospravili seno, danes pa 
jih kosimo z velikimi, težkimi 
traktorji, ki zbijejo tla, kosijo iz-
redno hitro in veliko naenkrat. 
Včasih je lastnik rabil mesec 
dni, da je pokosil vse travnike, 
današnja mehanizacija omo-
goča, da je v enem tednu po-
košenih tri četrt slovenskih 
travnikov. Živali, ki prebivajo 
na teh travnikih, če so prežive-

le košnjo in veliko jih ne, se ni-
majo kam umakniti in so v bi-
stvu obsojene na smrt. Potem 
še gnojimo, da bomo imeli spet 
čim prej nov odkos, dušik in 
fosfor pa nekaterim rastlinam 
omogočata hitro rast, npr. tra-
vam in regratu, vse ostale pa 
jim niso več konkurenčne in 
izginejo.

Pravite, da imamo v Posavju 
veliko turistično priložnost 
na področju trženja travni-
kov oz. rožnikov, kot jih ime-
nujete. Lahko pojasnite?
Od Žadovinka proti Brežicam 
bo spomladi ogromno, sicer žal 
čedalje redkejših, zelo cvetočih 
travnikov. Med tem pisanim 
cvetjem so zelo atraktivne or-
hideje, ki jih želi videti ogrom-
no ljudi po svetu. Če bi bili v 
tem prostoru sposobni to tržiti, 
bi lahko od aprila do konca ju-
nija, verjetno pa še vse v jesen, 
imeli na teh travnikih dnevno 
vsaj po en avtobus turistov, ki 
bi jih bilo seveda treba voditi in 
jim dovoliti, da jih fotografirajo. 
Verjetno bi lahko ob tem zas-
lužili tudi gostinci, morda celo 
ponudniki prenočišč. To je pri-
ložnost, ki se je v Sloveniji še ne 
zavedamo, ker so za nas travni-
ki nekaj samoumevnega in jih 
še ne cenimo. Sam sem imel 
dve leti nazaj priložnost, da 
sem vodil skupino žensk z Ja-
ponske, ki so prišle za en teden 
v Slovenijo le zato, da so videle 
naših pet vrst teloha. V Posavje 

in na Kozjansko so prišle pog-
ledat vijoličasto obarvan, tem-
noškrlatni teloh. Lastniki paš-
nikov, na katerih smo opazovali 
ta teloh, niso mogli verjeti, da 
nekdo pride z Japonske gledat 
rožico, ki je še krave ne pojedo.

Izpostavljate tudi Jovse kot 
biser narave v našem okolju. 
Če so vrbinski travniki primer 
nižinskih suhih travnikov, so 

Jovsi primer ohranjenih mo-
krotnih nižinskih travnikov. 
Na njih živijo številne moč-
virske rastline, predvsem med 
pticami pa posebnost – v jugo-
vzhodni Sloveniji edino loka-
cijo, kjer maja in junija še od-
meva pesem koscev, travniške 
vrste, podobne majhnim koko-
šim. Poslušanje kosca, ki poje 
predvsem ponoči, je res po-
sebno doživetje, zlasti za ot-
roke. Tam sem vodil otroke iz 
dobovske šole in so bili zelo 
navdušeni. Zraven imamo Ter-
me Čatež, nedaleč stran Terme 
Olimia, kjer se tedensko zame-
nja tisoče gostov in v maju in 
juniju bi lahko tako rekoč vsak 
dan peljali skupinico na spre-
hod v Jovse. To bi bil lahko poš-
ten zaslužek na račun tega, da 
tam ne gnojimo, ampak pusti-
mo, da travniki živijo naravno 
in imamo vseeno večjo korist, 
kot če jih kosimo večkrat letno.

Nedavno ste sodelovali v ak-
ciji osveščanja glede zavaro-
vanega rastišča clusijevega 
svišča oz. encijana na Sv. Lo-
vrencu. Kaj se tam dogaja?
Sveti Lovrenc je posebnost, 
ker je clusijevega svišča, ki je 
nekakšen simbol planinstva, 
tako veliko in tako zgodaj, po-
leg tega pa tako daleč od Alp in 
tako nizko. V zadnjih letih so 
zelo priljubljeni skalnjaki, ka-
mor so si mnogi želeli posadi-
ti encijan. Težava je v tem, da 
lovrenški encijan v skalnjakih 

ne uspeva oz. propade, saj ga 
še ne znamo presaditi. Drugo, 
kar ga ogroža – verjetno sicer 
bolj v preteklosti kot danes –, 
pa je priprava grenčice oz. al-
koholne pijače. Na etiketi ste-
klenice encijana v trgovini vi-
dimo moder encijan, v resnici 
pa so v pijačo namočili koreni-
ke rumenega encijana oz. ko-
šutnika, a marketinško je mo-
der seveda boljši. Poleg tega bi 
danes encijan vsi radi fotogra-
firali, pri tem pa marsikdo zelo 
hitro spregleda, da je tam ogra-
ja, preko katere naj ne bi šli oz. 
ga ta ograja ne ustavi. Pri tem 
se dela škoda, saj ob tem, ko se 
fokusiramo na eno rastlino, ka-
kšnih pet v bližini pohodimo.

Medtem ko nekatere žival-
ske vrste izginjajo iz našega 
okolja (nekatere vrste pti-
čev, želva sklednica …), se 
druge vanj (znova) naselju-
jejo (bober, šakal, kormora-
ni, galebi …). Kaj to pomeni 
za prihodnost?
V naravi ni nič stalnega oz. je 
stalno le to, da se ves čas spre-
minja. Dejstvo pa je, da se za-
radi naših velikih posegov na-
rava spreminja hitreje, kot bi 
se sama, predvsem mnoge 
vrste hitreje izginjajo, da nas-
tane nova vrsta, pa lahko traja 
stotisoče let. Seveda prihajajo 
nove vrste. Zdaj, ko imamo ve-
rigo spodnjesavskih elektrarn 
in se je Sava iz reke spreme-
nila v sistem jezer, so nekate-
re vodne ptice, ki so bile prej 
tukaj manj pogoste, nekaj pov-
sem vsakdanjega. Ob Savi vide-
ti galebe ni več nič posebnega, 
tudi kormorane, ker imajo več-
je vodne površine in potenci-
alno več hrane, nekatere vrste 
pa ob tem izginjajo. Omenili 
ste želvo sklednico, ki je živela 
v močvirjih in se ohranila v gra-
moznicah. Vrbinske gramozni-
ce so zdaj potopljene in zdaj je 
vprašanje, če bodo uspele pre-
živeti, kjer so jim uredili nado-
mestni življenjski prostor. 

Omenili ste še spodnjesav
ske hidroelektrarne – znani 
ste kot nasprotnik takšnih 
posegov v prostor, s kateri-
mi smo, kot pravite, vodoto-
ke spremenili v kanale. Za-
kaj so za vas problematične? 
Posavsko krajino definira Sava, 
ki je to poplavno ravnico sploh 
ustvarila. Sava je bila prej dom 
številnih vrst rib, ki rabijo te-
kočo vodo in prodnato dno. 
Nekatere izmed teh rib so celo 
v evropskem merilu zelo red-
ke, ravno zato, ker so v zahod-
ni Evropi že pred nami zajezili 
podobne reke in jih spremeni-
li v jezera. Zdaj, ko se je Sava 
spremenila v zaporedje aku-
mulacij, je pretok bolj poča-
sen, ta droben material se po-
časi useda in nastajajo metre 
debeli sloji blata. Ribe, ki so 
prej živele v njej, zdaj ne mo-

Dušan Klenovšek, naravovarstvenik:

Kamenje se je začelo kotaliti …
KRŠKO – Eden najbolj znanih Posavcev z naravovarstvenega področja je zagotovo Krčan Dušan Klenovšek, 
po rodu sicer z Velikega Kozjega v sevniški občini. Po izobrazbi profesor kemije in biologije je zaposlen v 
Kozjanskem parku, aktiven pa tudi v nevladnih organizacijah na področju varovanja narave. Ob začetku 
pomladi, ko se skupaj z naravo prebuja tudi zavest o pomenu njenega varovanja, smo ga povabili k pogovo-
ru o aktualnih 'zelenih' temah.

Dušan Klenovšek



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 6, četrtek, 21. 3. 2019 5UTRIP REGIJE

rejo več preživeti. Ob prodiščih, 
ki se jih spomnimo od prej, so 
bila drstišča rib, zdaj tega ni 
več. Tudi gorvodno ne morejo. 
Elektrarne imajo sicer ureje-
ne prehode oz. ribje steze, am-
pak tudi če riba preplava mimo 
jezu, jo zgoraj spet čaka jezero, 
ne pa prodišče. Tudi izlivni del 
Krke bo problematičen, zdaj se 
še lahko tam drstijo, če bo zgra-
jena še HE Mokrice, pa bo tudi 
tam jezero. Potem bomo imeli 
druge vrste rib: krape, tolstobi-
ke in podobne.

Opozorili ste tudi na slabo 
vzdrževanje nadomestnih 
habitatov, ki so bili urejeni 
ob gradnji …
Največ teh habitatov je ob HE 
Brežice, ki je bila tudi največji 
poseg v prostor, saj ima najve-
čjo akumulacijo in je preplavila 
veliko zavarovanih travnikov, 
brežiško gramoznico in jezera, 
v katerih je živela sklednica. 
Investitor je moral te izgublje-
ne habitate nadomestiti z ure-
ditvijo novih. Je pa dejstvo, da 
so ti habitati v zelo slabem sta-
nju, recimo habitat ob potoku 
Močnik, ki je namenjen želvi, je 
povsem zaraščen z vrbami in je 
raj za bobra, za želvo pa ni pri-
meren. Tukaj bo treba vložiti še 
nekaj truda, vendar ni uprav-
ljavca, ki bi skrbel zanje. Tam, 
kjer naj bi nastal nov travnik 
z orhidejami, se sploh ni kosi-
lo in so ga začele preraščati in-
vazivne vrste, po gramoznicah 
ob Racelandu, ki so namenje-
ne varstvu narave, se ljudje vo-
zijo s skuterji, pa se ne bi sme-

li. Vemo za afero pred časom, 
ko je Kostak dobil novo konce-
sijo za izkopavanje proda, kjer 
je sploh ne bi smel dobiti … Fi-
nančni interesi so veliki, nara-
va pa v očeh vseh predstavlja 
strošek. Če bi za habitate za 
orhideje, vodne ptice in želve 
lepo skrbeli, bi jih lahko nekdo 
tržil in bi jih ljudje hodili gle-
dat, pa sploh ne bi bili strošek.

Ampak če so problematične 
hidroelektrarne, vemo, da so 
problematične termoelek-
trarne, za mnoge tudi jedr-
ske elektrarne, alternativni 
viri pa nikakor ne zadostuje-
jo – kje naj dobimo elektriko, 
ki jo vsak dan potrebujemo?
Kot družba v celoti se z ener-
gijo obnašamo zelo nevarčno. 
Zdaj se kaže, da potrebuje-
mo več majhnih virov elektri-
ke oz. majhnih elektrarn, sko-
rajda vsaka hiša bi lahko imela 
kakšno sončno celico ali kaj 
podobnega, vendar potem ve-
lika energetska podjetja izgu-
bijo posel. Lažje je narediti eno 
veliko elektrarno in vsem dis-
tribuirati elektriko kot graditi 
manjše elektrarne. Veliko slo-
venske elektrike gre trenutno 
za železarne in tovarno alumi-
nija v Kidričevem, ki niso v slo-
venski lasti. Lastniki se lahko 
hitro odločijo, da jih prestavi-
jo v druge države, in bomo kar 
naenkrat imeli veliko energije, 
za katero ne bomo vedeli, kam 
z njo. Takšni elektrarni, kot sta 
denimo HE Brežice ali HE Kr-
ško, pomenita po en odstotek 
slovenske elektrike, kar je zelo 

malo, reko pa smo s tem izgu-
bili. Podtalnica na Krško-bre-
žiškem polju se je iz minus 6 
dvignila na minus 1,5 metra. 
Opažam, da se število orhidej, 
ki sem jih že omenil in jih mo-
ramo varovati v okviru EU kot 
območje Nature, zaradi tega 
zmanjšuje. Verjetno nas bodo 
iz Bruslja vprašali, zakaj je 
tako … Potrebujemo več dogo-
varjanja med sektorji, posame-
zni segmenti družbe slabo so-
delujejo med sabo. Vsak vidi le 
svoje interesno območje, če pa 
bi med sabo sodelovali, bi dolo-
čene objekte veliko lažje umeš-
čali v prostor.

Zdaj sva govorila predvsem o 
Savi, kakšno je stanje ostalih 
posavskih vodotokov?
Ena najlepših rek je Krka, ki ve-
lja za dolenjsko lepotico, tudi 
vsi hribovski potoki so bolj 
ali manj nedotaknjeni. Kvali-
teta vode se izboljšuje, saj se 
vanj ne steka več veliko odpa-
dne vode iz gospodinjstev, iz-
teka se rok, do katerega mora-
mo urediti čistilne naprave. Še 
vedno pa se dogaja, da želi nek-
do, ki ima travnik ob potoku ali 
reki, pridobiti še nekaj metrov 
plodne zemlje ter poseka ob-
režno drevje in grmovje. Tako 
ima nekaj let res malo več zem-
lje, potem pa narasla voda ob 
neurju odnese brežino, ki je 
več ne varujejo korenine dre-
ves in grmovja. Potem imamo 
zemlje manj namesto več.

Z vrnitvijo bobra v naše oko-
lje se uveljavlja prepričanje, 

da gre za škodljivca, saj podi-
ra drevje …
Bober to počne veliko pamet-
neje od nas. Mi običajno podre-
mo vse oz. naredimo golosek, 
medtem ko bober pozimi rabi 
lubje in zato podira drevje, po-
leti pa se pase na travnikih ali 
v koruzi, če je blizu. Bober ve, 
da če bo podrl vsa drevesa na 
enem območju, naslednje leto 
ne bo imel kaj jesti, zaveda se 
tudi, da če podre vsa drevesa, 
bodo koreninski sistemi stroh-
neli in ne bo raslo nič. Bober je 
najboljši upravljavec vodoto-
kov in ni škodljiv, je pa res, da si 
v poletnem času postreže tudi 
s koruzo, če je pri roki, vendar 
ne naredi tako velike škode.

Kaj pa zveri v naših gozdo-
vih, so nevarne človeku?
Takšnih tako rekoč ni, v naših 
krajih že desetletja ni bilo ka-
kšnega napada živali na člove-
ka. Občasno se na robovih Po-
savja pojavi kakšen medved, 
zdaj se je na ravnici naselil ša-
kal in ga ljudje običajno niti ne 
prepoznajo, sicer pa beži pred 
človekom. V bistvu so vse ži-
vali v teku stoletij sobivanja 
s človekom spoznale, da se je 
človeku pametno izogibati, ker 
smo v vseh primerih močnejša 
stran, one pa potegnejo kratko. 
Nimamo se ničesar bati. Še naj-
bolj nevarna stvar je klop, pa 
je ena najmanjših živali, a nam 
lahko pusti najhujše posledice.

Pred kratkim je bilo pre-
cej govora o tem, da okolje-
varstveniki, bolje rečeno 

LJUBLJANA, LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Muzeju novejše zgo-
dovine Slovenije je Zavod RS za šolstvo 14. februarja že 20. 
podelil priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in 
izobraževanju. Prejela ga je tudi učiteljica matematike na 
OŠ Leskovec pri Krškem Tatjana Kerin.

Tatjana Kerin je učiteljica ma-
tematike na Osnovni šoli Lesko-
vec pri Krškem, ki je pomembno 
vplivala k dvigu kakovosti pouka 
matematike v Sloveniji. Pri svo-
jem delu sledi visokim strokov-
nim standardom poučevanja, 
odnosa do dela in učencev, svoje 
strokovno znanje pa ves čas nad-
grajuje in poglablja ter skrbi za 
svoj profesionalni razvoj. Ob tem 
izkušnje uspešno deli in pred-
stavlja drugim učiteljem ter jih 
navdušuje za spremembe in so-
dobne pristope k učenju in po-
učevanju matematike. Kerino-

va se je ob koncu slovesne podelitve priznanj zahvalila v imenu 
vseh prejemnikov priznanj in nagovorila zbrane. »Zahvaljujem 
se vsem, ki ste v našem delu prepoznali dodano vrednost, nas 
na poti spreminjanja podpirate, nam nudite strokovno pomoč in 
nam ne dovolite zaspati na lovorikah dosedanjega dela. Počašče-
ni smo kot nagrajenci ter hkrati še vedno in še bolj motivirani za 
svoj nadaljnji profesionalni razvoj,« je dejala.  
Kot je Kerinova povedala za naš časopis, ji ta nagrada pomeni 
veliko – potrditev, spodbudo in odgovornost za nadaljnje delo. 
»Upam, da nekaj pomeni tudi za vse, ki imajo opraviti z učečo se 
mladino in se trudijo posodabljati svojo pedagoško prakso. Vlo-
ga in odgovornost učitelja in učenca se spreminja. Naloga učitelja 
je ugotoviti, kje so potenciali vsakega izmed otrok in kako doseči, 
da jih bo kar najbolje razvil. Pomembno je, da je učitelj odprt do 
pedagoških strategij in jih prilagodi posameznemu učencu. Po-
gosto nam za vse, kar želimo opraviti, zmanjka časa, vendar to ne 
sme biti izgovor, da svoje naloge ne opravimo po svojih najbolj-
ših močeh. Tudi zato je poučevanje lahko zahtevno, ampak tudi 
razburljivo. Učitelji moramo ostati kritični, preudarni, razmišlju-
joči in zahtevni posamezniki, slediti svojemu plemenitemu pos-
lanstvu, da bi lahko s svojimi spoznanji in dejanji bili zgled in nav-
dih šolajoči se mladini. Da bi jih lažje razumeli. In da bi jim lahko 
nudili čim več, kar jim bo pomagalo odrasti v samostojne, odgo-
vorne, ustvarjalne in razmišljujoče ljudi,« pravi. P. P.

Kumerdejevo priznanje Kerinovi

Tatjana Kerin med zahvalnim 
nagovorom (foto: ZRSŠ)

Kot je povedala direktorica 
Komunale Brežice mag. Ja-
dranka Novoselc, je celotna 
vrednost projekta, ki je pote-
kal od marca 2018 do marca 
2019, dobrih 135 tisoč evrov, 
od tega je skoraj 89 tisoč evrov 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Po njenih be-
sedah so komunalna podjetja 
uspela neposredno in posre-
dno okoljsko ozavestiti več 
kot 70 tisoč prebivalcev re-
gije Posavje. »Namen projek-
ta je bil izboljšanje ozavešče-
nosti prebivalcev vseh šestih 
posavskih občin o zaščiti nara-
ve in varovanju okolja, se pravi 
ozavestiti naše uporabnike o 
ponovni uporabi stvari, pome-
nu pitja vode iz pipe, zmanjša-
nju količin zavržene hrane in 
ločenem zbiranju odpadkov, 
predvsem pravilnem odlaga-
nju odpadnega jedilnega olja 
in kavne usedline,« je pojasni-
la Novoselčeva in v nadaljeva-
nju naštela različna področja, 
na katerih so potekale projek-
tne aktivnosti. Ena izmed po-
membnih aktivnosti je bila 
ozaveščanje o pomenu pit-
ja vode iz pipe pod sloganom 
Zdravo - bolj zdravo - voda iz 
pipe. K sodelovanju so prite-
gnili tudi partnerska podjetja 
in organizacije, ki so jim raz-
delili več kot 400 vrčev za pitje 

Odpadki naj postanejo surovine
BREŽICE – V Mestni hiši Brežice se je 12. marca z novinarsko konferenco zaključil ekološki projekt Zele-
no Posavje – za naravo in zdravje. Vodilni partner projekta, ki se je izvajal v zadnjem letu, je bila Komuna-
la Brežice, sodelovala so še komunalna podjetja Kostak, Komunala Sevnica, Komunala Radeče in OKP Ro-
gaška Slatina.

vode iz pipe. V občinah Krško, 
Radeče in Bistrica ob Sotli so 
postavili tri pitnike. »Da ima-
mo v Sloveniji toliko vode, je 
lahko hkrati sreča in tudi ne-
sreča. Sreča zato, ker je ne bo 
nikoli zmanjkalo, nesreča pa, 
ker je voda dobrina, ki je ne 
znamo ceniti. Voda iz pipe je 

zdrava in poceni v primerjavi 
s tisto iz plastenk ter z njo ne 
proizvajamo dodatne plasti-
ke,« je pojasnila. V sklopu ak-
tivnosti za zmanjšanje količi-
ne odložene odpadne hrane so 
se povezali s 15 osnovnimi šo-
lami in vrtci ter dvema gostin-
skima lokaloma, kjer so tehtali 
količine zavržene hrane. Priš-
li so do zaključka, da se na po-
savskih šolah in vrtcih zavrže 
od deset do 40 odstotkov hra-
ne, ki se je pripravi, kar znaša 
tudi do 12 ton zavržene hra-
ne na šolo letno. »Resnično se 
lahko zamislimo in vprašamo, 
kakšen odnos do hrane imamo 
starši, kajti glavni dejavnik za 
zavrženo hrano so otrokove 
prehranjevalne navade. Zato 
je nujno, da se odpadne hrane 
lotimo preventivno – z vzgojo 
doma,« je poudarila direktori-
ca Komunale Brežice.

Ozaveščali so tudi o pravilnem 
odlaganju kavne usedline in 
odpadnega jedilnega olja. Pos-
tavili šest uličnih zbiralnikov za 
odpadno jedilno olje (po tri v 
Brežicah in Krškem), učencem 
OŠ občine Brežice pa so razde-
lili 4000 hišnih posodic za zbi-
ranje odpadnega jedilnega olja 
in v roku enega meseca so ot-
roci zbrali skoraj 4000 litrov ali 
tri tone in pol odpadnega jedil-
nega olja. »Cilj je, da čim več 
odpadkov postane surovina,« 
je dejala Novoselčeva. »Kljub 
temu da se projekt zaključu-
je, se morajo aktivnosti še ved-
no izvajati, s tem ne smemo 
nikoli prenehati, ampak mora 
to potekati na dnevni ravni in 
tega se moramo zavedati vsi, 
od najstarejšega do najmlaj-
šega,« je še dejala in ob koncu 
poudarila, da je bil projekt lep 
primer medsebojnega pove-
zovanja komunal, saj »smo se 
komunale povezale in naredi-
le nekaj dobrega za naše upo-
rabnike«. Na začetku novinar-
ske konference so predvajali 
tudi krajši film z naslovom Od-
nos do okolja je ogledalo naše 
družbe, ki je nastal kot rezul-
tat tega projekta ter je name-
njen ozaveščanju širše sloven-
ske javnosti o pomenu narave 
in varovanja okolja.
 Rok Retelj

Zaključni dogodek projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdrav-
je je bila slavnostna prireditev in podelitev priznanj z okroglo 
mizo v Viteški dvorani gradu Brežice. Na njej je bilo med dru-
gim poudarjeno, da v enem letu porabimo toliko naravnih virov, 
kot jih Zemlja proizvede v letu in pol. Po statističnih podatkih bo 
leta 2050 v morju več plastike kot rib. Na okrogli mizi so sodelo-
vali Dušan Harlander z Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano, direktor Zavoda za varstvo narave mag. Hrvo-
je Teo Oršanič, Jože Leskovar s Kostaka, Darko Ferlan s Ko-
munale Brežice in Robert Špiler iz Zavoda Obilje, povezovala 
pa jo je mag. Ladeja Godina Košir, direktorica Circular Chan-
ge Inštituta za krožno gospodarstvo. 

Direktorica Komunale Bre-
žice mag. Jadranka Novoselc

ustanove, ki izdajajo okolje-
varstvena soglasja za pose-
ge v prostor, pogosto sprva 
nečemu nasprotujejo, po-
tem pa čez čas nenadoma 
umaknejo svoje pomisle-
ke. Govorilo se je tudi o (do-
mnevni) podkupljivosti oko-
ljevarstvenikov …
To so pritiski … Marsičesa od 
tega ne bi bilo, če bi se na za-
četku igralo z odprtimi karta-
mi in bi videli, kaj je in kaj ni 
možno. Za HE Mokrice je npr. 
študija celovite presoje vplivov 
na okolje pokazala, da elektrar-
na pomeni uničujoče vplive na 
okolje in da ni možna, vendar je 
investitor angažiral novega av-
torja, ki je napisal bolj spreje-
mljivo študijo. Seveda je vpra-
šanje, kako so se lahko državni 
uradniki, ki so dobili najprej 
eno, nato pa drugo študijo, od-
ločili, da je bilo nekaj prej ne-
mogoče, zdaj pa je pri istih po-
datkih mogoče … To je ta dvom. 

Okoljsko področje je sicer 
v zadnjem času zelo 'na ta-
peti', predvsem v povezavi 
z odstopom ministra Jureta 
Lebna. Kaj vi menite o tem?
Mislim, da se vsi naravo-
varstveniki v Sloveniji strinja-
mo s tem, da je bil Jure Leben 
prvi minister, ki je zelo dob-
ro poznal to področje in je bil 
zelo energičen, v petih mese-
cih je rešil veliko stvari, ki jih 
prej ni nihče. Kakšne probleme 
smo imeli v prejšnjem manda-
tu z odpadki, ki so se kopičili 
na deponijah, tudi na Kosta-
kovi, pa Jernejev kanal na Pri-

morskem, ki se ga 30 let ni dalo 
očistiti, on pa ga je v enem me-
secu, šlo se je za hidroelektrar-
ne na Muri … Verjetno je zaradi 
tega moral oditi, saj je posegel 
v fevde nekaterih dobrih zas-
lužkov. Varovanje okolja bi mo-
ralo biti osnova, saj so gospo-
darstvo, kmetijstvo in finance 
v končni fazi odvisni od nara-
ve. Saj je v redu, če imamo go-
spodarsko pobudo, ampak če 
je v nasprotju z naravo, bo v za-
četku morda prinesla ekonom-
sko korist, ko bo narejena ško-
da, pa bo prinesla minus. 

Ker prihajate tudi iz peda-
goških vrst: kakšna je nara-
vovarstvena zavest mladih? 
Vidimo, da se je tudi k nam 
razširila svetovna pobuda 
podnebnih protestov …
Končno, čeprav protestira-
jo proti moji generaciji, torej 
tudi proti meni. Svet smo pri-
peljali do za mlade zelo breziz-
hodne situacije. Vidimo poro-
čila o tem, kako se zmanjšuje 
število ptičev in žuželk, to po-
meni, da bodo imeli naši otro-
ci in vnuki velike težave preži-
veti. Hvala Bogu, da se najdejo 
ljudje, kot je to dekle s Šved-
ske, ki je ena od pobudnikov, 
da se je to kamenje začelo ko-
taliti, in srčno si želim, da se ne 
bo ustavilo. Politika bo mlado-
stnikom prisluhnila, če bodo v 
dovolj velikem številu protesti-
rali in potem šli tudi na volitve, 
saj takšnim zahtevam prisluh-
ne le zaradi lastnega obstoja. 
To je naše edino upanje.
 Peter Pavlovič
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Pomoč na domu družini in 
MOST sta sicer dva ločena, ven-
dar v izhodišču povezana pro-
jekta. Pri pomoči na domu gre 
za plačljivo storitev, ki jo krijeta 
uporabnik in Občina Krško, na-
menjena pa je osebam, ki imajo 
zagotovljene pogoje za bivanje 
v svojem domačem bivalnem 
okolju, se pa zaradi različnih 
dejavnikov, kot so starost, in-
validnost, kronične bolezni ali 
težje telesne in duševne mo-
tnje, ne morejo več oskrbova-
ti sami, prav tako jim ne more-
jo potrebne oskrbe zagotavljati 
svojci. Pomoč oskrbovalk eno-
te Pomoč na domu je zato pri 
teh osebah usmerjena v za-
gotavljanje pomoči na tistih 
področjih, ki jih oseba najbolj 
potrebuje, naj si gre za zagota-
vljanje temeljnih dnevnih op-
ravil (oblačenje, umivanje, hra-
njenje ipd.) ali v obliki nudenja 
pomoči pri gospodinjskih op-
ravilih (dostava pripravljenih 
obrokov, nabava potrebnih ži-
vil, osnovno čiščenje bivalnega 
prostora idr.) ali pa v obliki po-
moči pri ohranjanju socialnih 
stikov oskrbovane osebe. 

V primerjavi s pomočjo na 
domu gre pri enoletnem in za-
enkrat za deležnike brezplač-
nem pilotnem projektu MOST 
za nudenje celovite oskrbe ose-
bam, ki so v daljšem časovnem 
obdobju ali trajno odvisne od 
pomoči drugih oseb pri opra-

MOST do bivanja doma
KRŠKO – Tako kot so na Centru za socialno delo Krško pred 27 leti zaorali ledino v slovenskem prostoru 
z uvajanjem in izvajanjem socialnovarstvene storitve Pomoč na domu, so tudi eni izmed treh nosilcev pi-
lotnega projekta MOST, ki je namenjen dolgotrajni oskrbi oseb na domu.

vljanju osnovnih in podpornih 
potreb v domačem okolju. Pro-
jekt bo služil tudi za preverja-
nje in na podlagi pridobljenih 
izkušenj dopolnitev zakona o 
dolgotrajni oskrbi. 

Najprej ocena, nato vključitev
Projekt so na CSD Posavje 
Enota Krško na območju obči-
ne Krško že začeli izvajati, tre-
nutno storitve izvajajo že pri 
okoli 40 uporabnikih, nam je 
povedala vodja projekta Car-
men Rajer. Gre za niz obrav-
nave posameznika s strani več 
povezanih strokovnih služb, ki 
opravijo celovito obravnavo 
oskrbovane osebe. Vključitev 
ali vstopno točko do storitev v 
projektu MOST – oba projekta, 
tako Pomoč na domu kot MOST, 
imata sedež na naslovu CKŽ 19 
– predstavlja t. i. enotna vstop-
na točka (EVT). Nanjo naslovi 
vlogo za vključitev zainteresi-
rana oseba, njegovi svojci, lah-
ko tudi ustanove. Na podlagi te 
strokovni tim, ki ga sestavlja-
jo Urška Derganc, dipl. delov-
ni terapevt, Cvetka Strajnar, 
dipl. fizioterapevt, Mateja La-
kner, dipl. med. ses., in Mojca 
Iljaš, dipl soc. delavka, obiščejo 
posameznika ter s podrobnim 
preverjanjem in opisom njego-
vih potreb, ne nazadnje pa tudi 
želja, na podlagi izpolnjenega 
vprašalnika izdelajo oceno, ali 
posamezna oseba sodi v dol-
gotrajno oskrbo ali bi jo lahko 

oskrbovali v sklopu Pomoči na 
domu. Do sedaj so opravile že 
67 ocen oseb, od tega so bile tri 
osebe ocenjene kot neupravi-
čene do tovrstne pomoči. 

Koordinatorka dolgotrajne 
oskrbe Maruša Pečarič za-
tem ponovno obišče uporabni-
ka ter z njim in svojci glede na 
izkazane potrebe in vključitev 
potrebnih enot izdela izvedbe-
ni načrt in izbiro izvajalcev, ki 
nudijo pomoč posamezniku in 
tudi v nadaljevanju koordini-
ra delo med enoto dolgotrajne 
oskrbe, med socialnim in zdra-
vstvenim varstvom ter ostali-
mi vključenimi, kot so svojci, 
prostovoljci ipd. Ko ima torej 
oseba izdelana celovito oceno, 
kakšne so njene potrebe, steče 
oskrba s strani Enote za ohra-
njanje samostojnosti ter Enote 
za zdravstveno oskrbo. Enota 
za ohranjanje samostojnosti je 
namenjena psihosocialni pod-
pori, ohranjanju ali poveče-
vanju samostojnosti uporab-
nika ter da se stanje osebe ne 
poslabšuje. Na terenu glede na 
potrebe posameznika storitev 
izvajajo Rok Hrvatin, dipl. fi-
ziot., Karla Vidmar, univ. dipl. 
soc. del., Luka Zupan, mag. ki-
neziologije, in Barbara Žu-
pevc, dipl. del. terapevt, med-
tem ko se Enota za oskrbo 
posveti izvajanju zdravstvene 
nege. Ta obsega neakutne po-
stopke in posege v zdravstveni 

negi, namenjeni za preprečeva-
nje bolezni in krepitev zdravja 
uporabnika, skratka, da lahko 
uporabnik čim daljše obdobje 
biva v domačem in ne institu-
cionalnem okolju. Zdravstveno 
oskrbo izvajajo zaposleni zdra-
vstveni tehniki Milena Uršič, 
Anja Mirnik Lupšina, Nata-
ša Mlakar in Jolanda Možek.

E- oskrba
Zaposleni izvajalci oskrbe in 
nege v sklopu projekta MOST 
so svoja področja zainteresi-
rani javnosti, svojcem in upo-
rabnikom podrobno predsta-
vili 2. marca na Občini Krško, 
možnost e-oskrbe pa je ob tej 
priložnosti predstavil pred-
stavnik Telekoma. E-oskrba 
predstavlja socialno-varstve-
ni servis celodnevne poveza-
ve preko osebnega telefon-
skega alarma ali t. i. pomoč na 
daljavo. Izvedejo jo tako, da v 
bivališču uporabnika namesti-
jo opremo (senzorje po pro-
storih), ki omogoča 24-urno 
varstvo na daljavo oz. se brez 
pritiska na potreben gumb 
ob zaznani anomaliji, deni-
mo padcu uporabnika, avto-
matsko sproži klic na pomoč 
v 24-urni center za pomoč, ta 
pa posreduje klic svojcem in 
oskrbovalcem. E-oskrba je si-
cer plačljiva storitev, a v času 
projekta za 50 uporabnikov 
brezplačna.
 Bojana Mavsar

Gre za projekt, katerega ide-
ja je, kot nam je povedal pod-
predsednik Dijaške organiza-
cije Slovenije Kristijan Briški, 
»prepoznati, nasloviti in izpo-
staviti dijaško in mladinsko 
problematiko po posameznih 
slovenskih regijah ter najti re-
šitve zanjo. Vemo, da je vsaka 
regija specifična in ima posle-
dično tudi svojo edinstveno 
dijaško problematiko.« Hkrati 
želijo s projektom tudi dvigni-
ti raven mladinske participaci-
je na lokalnem nivoju. DOS bo 
tako v okviru projekta obiska-
la deset slovenskih regij ter v 
njih organizirala okrogle mize, 
posavsko-zasavska je bila peta 
med njimi. 

Kot osrednji govorci so na 
okrogli mizi sodelovali krški 
župan mag. Miran Stanko, za-
gorski župan Matjaž Švagan, 
predstavnik ZPTM Brežice Mi-
tja Zajc, predstavnica MC Tr-
bovlje Katarina Kuhar ter 
predstavniki dijaških skupnos-
ti Maksi Bogovič iz Gimnazije 
Brežice, Simon Ašič iz Gimna-
zije Krško in Meliha Zahirović 
v imenu srednjih šol v Zasavju. 
Mimogrede: ETrŠ Brežice se po 

Želijo si več povezovanja
KRŠKO – V Mladinskem centru Krško je prvo marčevsko dopoldne potekala okrogla miza v organizaciji Di-
jaške organizacije Slovenije (DOS) oz. v okviru njenega projekta »DOS na poti«. Posavski dijaki so kot svoji 
glavni težavi izpostavili vprašanje prevozov ter povezovanja z gospodarstvom in med šolami.

navedbah organizatorjev ni od-
zvala na povabilo. 

Uvodoma so predvajali video-
nagovor evropskega poslanca 
Franca Bogoviča, v katerem 
je poudaril, da je v Posavju po-
nudba srednješolskih progra-
mov (pre)skromna, zato se po-
lovica posavskih dijakov šola 
izven regije. Izpostavil je pro-
jekta Zavezništvo za mlade, 
v okviru katerega se trudijo 
približati šolski sistem potre-
bam gospodarstva, in Master 
5, katerega cilj je oblikovati 
model mojstrske šole. 

Prevozi in (med)šolsko 
povezovanje
Tako Bogovič kot Ašič sta kot 
eno najbolj perečih težav po-
savskih dijakov izpostavila 
vprašanje prevozov. »Dijaki, 
ki smo iz bolj odročnih krajev 
in vasi, smo v slabšem položa-
ju kot dijaki iz večjih središč, 
saj imamo povezavo s krajem 
šolanja recimo le dvakrat na 
dan,« je povedal Bogovič. Gre 
predvsem za avtobusne pre-
voze, ki so jih avtobusni pre-
vozniki v zadnjih letih zelo 
zreducirali. Ašič je izpostavil 

še dejstvo, da se veliko posa-
vskih dijakov šola izven regi-
je, npr. v Novem mestu, zato bi 
šole morale okrepiti oglaševa-
nje oz. promocijo svojih pro-
gramov. 

Bogovič je izpostavil tudi po-
vezovanje dijakov z gospodar-
stvom, kjer so zlasti v gimna-
zijskih programih, ker nimajo 
obvezne prakse, glede tega 
precej omejeni v primerjavi s 
poklicnimi šolami. Krška sre-
dnja šola sicer dobro sodelu-
je z lokalnim gospodarstvom, 
a so ravno gimnazijci od tega 
sodelovanja malce odrezani. 
Oba sta se zavzela še za več 

druženja in 
povezovanja 
dijakov med 
različnimi šo-
lami. »Znot-
raj šole smo 
kar organizi-
rani, imamo 
nekaj sku-
pnih aktiv-
nosti, lahko 
pa bi več na-
redili pri po-
vezovanju na 
p osavskem 

nivoju,« je dodal Ašič.

Stanko je dejal, da vseh sre-
dnješolskih programov v Po-
savju ni možno zagotoviti in 
kljub korakom v to smer tega 
deficita najbrž ne bo možno 
povsem odpraviti. Zajc je po-
vedal, da poskušajo v brežiški 
občini skozi različne projekte, 
v katere jih vključujejo, mla-
dim olajšati odraščanje. Bo-
govič je dejal, da sicer čutijo 
skrb občin za dijaško proble-
matiko, a da je pogosto teža-
va tudi v dijakih, ki jih je tež-
ko motivirati za sodelovanje.

 Peter Pavlovič

Glas posavskih dijakov sta predstavljala 
gimnazijca Simon Ašič in Maksi Bogovič.

SEVNICA – 13. marca je v sevniški enoti Centra za socialno 
delo Posavje potekalo uradno odprtje Demenci prijazne toč-
ke, ki ima v svojem logotipu cvetove spominčice. Pobuda za 
odpiranje tovrstnih točk, ki jih je v Sloveniji že več kot 80, 
je namreč prišla s strani humanitarne organizacije z ime-
nom Spominčica.

»Spominčica, ki nudi pomoč svojcem oseb z demenco, je v lan-
skem letu obeležila 20 let delovanja. S svojimi aktivnostmi si 
prizadeva za kakovostno življenje oseb z demenco in njihovih 
svojcev, saj se ti pri dolgoletni oskrbi soočajo z nemalo stiska-
mi, težavami ter obremenitvami. Ob tem ne vedo, na koga se lah-
ko obrnejo po pomoč,« je v uvodu svojega nagovora predstavi-
la vsebino organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju 
socialnega varstva, članica Slovenskega združenja za pomoč pri 
demenci Spominčica. Na demenci prijaznih točkah usposoblje-
no osebje nudi informacije, kako prepoznati prve znake demen-
ce, kako komunicirati z osebami z demenco ter kje poiskati po-
moč. V lanski jeseni so Demenci prijazno točko z razpoznavnim 
znakom cvetov modre spominčice odprli v Zdravstvenem domu 
Radeče, nato v decembru v prostorih Doma starejših občanov v 
Krškem, tokrat pa v prostorih sevniške enote CSD Posavje. Zbra-
ne sta na odprtju Demenci prijazne točke nagovorila še župan 
Srečko Ocvirk in Danica Božič kot predstavnica centra za soci-
alno delo. V spremljevalnem programu je sodelovala Anica Per-
me z lastno zgodbo o soočanju z demenco pri možu ter učenca 
GŠ Sevnica, na harmoniki Timon Imperl in Jošt Fister na ksi-
lofonu.  S. Radi 

Sevniška Demenci prijazna točka

Pomočnica v. d. direktorice CSD Posavje Danica Božič, župan 
Srečko Ocvirk in predstavnica Spominčice Ljudmila Tratnik 
pred vhodom z nalepko Demenci prijazne točke 
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Kot je na zadnji seji občinskega sveta 
povedal župan Ladko Petretič, se je pred kratkim skorajda podrl 
oz. povesil t. i. tercialski pešmost, ki povezuje mestno središče 
z desnim bregom Krke. Takoj so ga zaprli in pregledali, pri tem 
pa ugotovili, da je pred 30 leti nazadnje obnovljen most (zgrajen 
je bil sicer leta 1952 po zamisli Jožeta Plečnika) v zelo slabem 
stanju. Ker v letošnjem proračunu zanj ni predvidenih sredstev, 
bodo v kratkem opravili nujno sanacijo, da bo varen vsaj do nas-
lednjega leta, ko ga bodo zgradili povsem na novo. Na občini že 
imajo štiri variante novega mostu, vredne od 180 do 280 tisoč 
evrov, ker je spomeniško zaščiten, pa bo najbrž moral biti pov-
sem takšen, kot je sedaj.  P. P.

Kerin Janko s.p.
CKŽ 65A, 8273 KRŠKO,
Tel.: 07/49 02 560,
Fax: 07/49 02 571,
Poslovalnica SENOVO,
Tel.: 07/49 79 121
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Tercialski most bodo popravili

Zlato medaljo (ocena najmanj 
18,10) so prejeli: Vinska klet 
Martina in Janko Matjašič za 
dva rumena muškata, Ivan Li-
pej iz Glogovega Broda za la-
ški rizling – predikat in Janez 
Cerjak s Pesjega za dišeči tra-
minec – predikat. Prvak sort in 
zvrsti za najmanj pet ocenje-
nih vzorcev iste sorte ali zvrsti, 
prvo mesto po oceni in oceno 
najmanj 18,10 točke je postal 
rumeni muškat z oceno 18,33 
iz VK Martina in Janko Matja-
šič. Šampioni 2019 za najvišje 
ocenjene vzorce v posameznih 
kategorijah so: beli bizeljčan 
PTP (ocena 17,17, VK Marti-
na in Janko Matjašič), rdeči bi-
zeljčan PTP (16,87, VK Marti-
na in Janko Matjašič), rumeni 
muškat (18,33, VK Martina in 
Janko Matjašič), modra franki-
nja (17,80, Janez Cerjak) in di-
šeči traminec PT (18,43, Janez 
Cerjak). V imenu ocenjevalne 
komisije, ki je 1. marca opra-
vila ocenjevanje posavskih vin, 
sestavljali pa so jo dr. Dejan 
Bavčar kot predsednik, Mi-
lena Rožman, Ivanka Bado-
vinac, dr. Mitja Kocjančič in 

Ocene vin letnika 2018 nižje
SROMLJE – Vinogradniško društvo Sromlje je 16. marca izpeljalo zaključno prireditev 7. festivala posa-
vskih vin, v sklopu katerega nagradijo najboljša vina preteklega letnika in seveda vinogradnike. Največ na-
grad je tudi letos odšlo k Martini in Janku Matjašič s Sromelj.

dr. Franci Čuš, je spregovoril 
slednji. Letnik 2018 je označil 
kot dokaj problematičen, naj-
več težav je bilo povezanih s 
prehrano kvasovk med alko-
holno fermentacijo, pri čemer 
je vinogradnikom svetoval, naj 
več pozornosti posvetijo izbo-
ru kvasovk in prehrani med al-
koholnim vrenjem, če bo tudi 
letošnji letnik podoben. Iz-
postavil je rdeča vina, ki so 
bila manj ekstraktna, proble-
matično je bilo dozorevanje, 
slabše razmere v septembru, 
manjša obarvanost in težave 

z botritisom oz. sivo grozdno 
plesnijo. Zaradi tega so bila 
vina na splošno ocenjena ne-
koliko nižje kot v preteklosti. 
Pohvalil je odlična vina in lege 
na Sromljah, ki dajejo nadpov-
prečne kakovosti za vinorodno 
deželo. Komisija je sicer senzo-
rično ocenila 113 vzorcev po-
savskih vin, med katerimi so 
prevladovala bela vina.

Predsednik organizacijske-
ga odbora festivala je bil tudi 
tokrat Ferdo Pinterič, ki je če-
stital vsem vinogradnikom za 

sodelovanje na ocenjevanju, 
njihov trud in dosežene rezul-
tate, zahvalil se je ocenjevalni 
komisiji, ki je po njegovem ko-
rektno in strokovno opravila 
svoje delo, vsem sponzorjem 
in podpornikom ter ostalim, 
ki s svojim delom pomagajo, 
da sromeljska vinska zgodba 
živi naprej in postaja vedno 
bolj prepoznavna. Podžupan 
občine Brežice Jure Pezdirc 
je izpostavil odlična vina, ki jih 
nudita obe vinorodni deželi v 
občini. Nagrade je poleg Pin-
teriča in Pezdirca podelil tudi 
predsednik VD Sromlje Franc 
Hrastovšek. Prireditev so po-
pestrili nastopi MoPZ Sromlje, 
Ljudskih pevcev Sromlje ter 
mladih perspektivnih posa-
vskih pevk Hajdi Haler, Ta-
nite Lipar in Mance Mihelin. 
Kot vaški klepetulji Francka in 
Micka sta tudi letos za smeh 
poskrbeli povezovalki večera 
Maja in Katja Pinterič, druže-
nje po uradnem delu pa se je 
nadaljevalo ob pogostitvi, de-
gustaciji posavskih vin in glas-
bi Dua AS.
 Rok Retelj

Prejemniki naziva Šampion 2019 s Pinteričem in Pezdircem

Na modni brvi so maneken-
ke predstavile novo kolekcijo 
obutve za prosti čas Kopitar-
ne Sevnica – ročno izdelano 
obutev, bogato okrašeno s po-
udarjenimi in prefinjenimi 
metalnimi okrasi ter detajli iz 
umetnega krzna in z rožnatimi 
vzorci. Izstopale so tudi kreaci-
je Maje Štamol, med katerimi 
je bil premierno predstavljen 
model, oblikovan za prihajajo-
čo modno revijo v Washingto-
nu s čudovito večerno obleko 
izpod rok te priznane sloven-
ske modne oblikovalke. 

Posebna pozornost je bila na-
menjena razglasitvi najbolj-
ših treh predstavnic nežnej-
šega spola, ki so sodelovale v 
izdelavi domačih salam. Na le-
tošnje ocenjevanje salam, ki je 
potekalo na turistični kmetiji 
Grobelnik v Podvrhu pri Sev-

Damski modno-kulinarični večer
SEVNICA – V Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu se je 10. marca četrto leto zapored odvijal 
damski modnokulinarični večer, kjer so predstavili modno kolekcijo obutve za prosti čas ter razglasili 
najboljšo salamarko. 

nici, je prispelo 17 vzorcev. 
Ocenjevalna komisija v sesta-
vi Zinke Krnc, Anice Ocvirk, 
Mete Repovž, Vladimire 
Tomšič, Darje Pompe in Maj-
de Jurše (predsednica) je tret-
je mesto podelila Mojci Cvel-
bar z Blance, drugo Manci Es 
iz Sevnice, prvo pa Toniki Da-
ničič s Kompolja pri Boštanju. 

»Lansko leto sem se 
prvič udeležila sala-
mijade na gradu in 
vesela sem bila tret-
jega mesta, letos sem 
se razveselila prve-
ga. To je lepo prizna-
nje za vložen čas in 
trud,« je za našo me-
dijsko hišo poveda-
la zmagovalka, ki se 
dogodka zaradi bo-
lezni ni udeležila. 
»V čem je skrivnost 
izdelave zmagoval-

ne salame? Zagotovo v izboru 
mesa, ki ne sme biti ne presta-
ro ne premlado. Najboljše je 
stegno, ki mora biti očišče-
no vseh maščob; kakovostna 
mora biti tudi slanina, ki jo 
dodamo mesu narezano na 
kocke. Pomemben je tudi sam 
postopek izdelave in izbor za-
čimb, čemur sledi še ustrezno 
prekajevanje in sušenje. Več 
dejavnikov je, a če želimo imeti 
dober izdelek, moramo vseka-
kor imeti kakovostno meso,« 
pojasni sogovornica. Njenega 
uspeha se je iskreno razvese-
lil tudi njen mož Milan Dani-
čič, ki je na »materi salamijad« 
trikrat osvojil prvo mesto, le-
tos pa je bil sedmi.    

Prve tri tekmovalke so preje-
le praktične nagrade, ki so jih 
podelile predstavnice organi-
zacijskega odbora dogodka: 
Tatjana Šinkovec iz Kopitar-
ne Sevnica, direktorica KŠTM 
Sevnica Mojca Pernovšek 

in predsednica Sveta Krajev-
ne skupnosti Sevnica Stanka 
Žičkar. V celoto je dogodek z 
izbranimi besedami in iskrivo 
energijo povezala Sarah Seni-
ca, ki se je  predstavila tudi kot 
odlična vokalistka. Večer se je 
nadaljeval s pokušino salam 
in pekovskih dobrot, ki so jih 
pripravile članice Aktiva žena 
Boštanj.  S. Radi

Tonika Daničič z zmagovalno salamo in 
priznanjem

VELIKO MRAŠEVO – Vaščani Velikega Mraševega že leta opo-
zarjajo, da ob regionalni cesti Brežice–Novo mesto, ki gre 
skozi vas, ni urejene avtobusne postaje. Avtobusni potniki, 
predvsem dijaki, ki se vozijo v Brežice in Novo mesto, tako 
čakajo na avtobus kar ob zelo prometni cesti, to je zanje lah-
ko zelo nevarno, nezadovoljen pa je tudi lastnik dvorišča, ob 
katerem ustavlja avtobus. 

S problematiko smo se najprej 
obrnili na Občino Krško, od ko-
der so nam odgovorili, da so se o 
tem že večkrat pogovarjali z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo, ki 
je lastnik ceste, in da sami nima-
jo pristojnosti, da ukrepajo brez 
njenega soglasja. Tako smo šli po 
odgovore na Direkcijo RS za in-
frastrukturo, kjer pa pravijo, da 
z opisano problematiko niso bili 
seznanjeni. Odgovarjajo sicer, da 
je avtobusno postajališče v ob-
močju naselja Veliko Mraševo na 
cesti R2-419/1206 »evidentira-

no v daljinarju avtobusnih postajališč v km cca. 2.290« in da mora 
biti avtobusno postajališče v skladu z veljavnimi minimalnimi po-
goji »opremljeno s prometnim znakom, označbo na vozišču ali na 
avtobusnem postajališču in čakališčem«. Obravnavano postajali-
šče seveda nima prav ničesar od tega. »Avtobusno postajališče je 
bilo v daljinar uvrščeno pred letom 2000, zato je njegovo stanje 
zatečeno,« pojasnijo na direkciji, upravljavec ceste pa mora ob-
stoječa avtobusna postajališča, ki so bila z dnem uveljavitve pra-
vilnika o avtobusnih postajališčih že vključena v vozne rede, ure-
diti v skladu z navedenimi pogoji. »V praksi to pomeni, da morata 
Direkcija RS za infrastrukturo (za državne ceste izven naselja) in 
lokalna skupnost (za državne ceste v naselju in vse občinske ces-
te) neurejena postajališča urediti,« so žogico poslali nazaj v Krško.
In še enkrat nazaj na občino. Pravijo, da so pregledali stanje te av-
tobusne postaje. »V kolikor bo možen dogovor z lastnikom, bomo 
tu postavili tablo, koš za smeti in v kolikor je še prostor, klopico, 
lahko tudi stojalo za kolo. Z vzdrževalcem cestne signalizacije pa 
bomo poskusili doseči tudi dogovor, da se na vozišče nariše BUS,« 
so nam pojasnili v upanju, da bodo tako vsaj malo izboljšali raz-
mere. »V prihodnje pa bo treba razmisliti, ali je možno urediti po-
stajališče na kateri drugi lokaciji, ker je tu premalo prostora za 
postavitev nadstrešnice,« so še dodali. P. Pavlovič

Postajo bodo vsaj zasilno uredili

Mesto, kjer ustavlja avtobus
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»Salama, da zmaga, mora biti 
predvsem zelo dobrega okusa, 
čeprav so pomembni tudi njen 
izgled, vonj ter presek in teks-
tura,« je povedal Dušan Lipej, 
vodja šestčlanske ocenjeval-
ne komisije, sestavljena iz čla-
nov sevniškega salamarskega 
društva, ki je dan pred razgla-
sitvijo najboljših izdelovalcev 
salam v posebni sobi stare sev-
niške trške gostilne Vrtovšek 
ocenila 130 vzorcev te mes-
ne dobrote, in sicer v treh ka-
tegorijah. 

Komisija, ki so jo sestavljali Li-
pej, Karel Kozole, Gal Moto-
re, Bojan Zagorc, Braco Mi-
rošević in Peter Ivančič, je 
ocenila, da je najboljšo sala-
mo na 58. salamijadi v Sevnici 
izdelal Janez Peterlin iz Bele 
Cerkve pri Šmarjeških Topli-
cah. Ob prejemu praktične na-
grade ter prehodnega pokala, 
v katerega so vgravirali njego-
vo ime, je povedal: »K zmagi je 

Osnova je kakovostno meso
SEVNICA – Na dan mučenikov, 10. marca, je v starem sevniškem mestnem jedru potekala že 58. sevniška 
salamijada. Na njej so razglasili najboljšega v izdelovanju salam, dan pred tem pa je šestčlanska ocenjeval-
na komisija ocenila 130 vzorcev domačih salam.

največ pripomogel doma vzre-
jen prašič, saj je kakovostno 
meso osnova. Potem je tre-
ba narediti pravo zmes, veliko 
dela in pozornosti pa je pot-
rebnega tudi med zorenjem.« 
Drugo mesto je pripadlo nje-
govemu sinu Matjažu Peter-
linu, tretje mesto je osvojil Si-
mon Meglič iz Krsinje vasi pri 

Tržišču. Na 5. salamijadi rej-
cev, na kateri je svojimi sala-
mami tekmovalo 20 prašiče-
rejcev iz sevniške občine, se je 
nagrade in prvega mesta raz-
veselil Stanko Judež s Kompo-
lja pri Boštanju, drugo mesto 
je osvojil Urban Krnc z Ledi-
ne nad Sevnico, tretje pa Božo 
Kragl iz Lončarjevega Dola pri 

Sevnici. V kategoriji prijateljev, 
v kateri so tekmovali salamarji 
iz prijateljskih društev iz tuji-
ne že osmo leto zapovrstjo, je 
med 27 tekmovalci slavil To-
mislav Kapusta iz Sv. Križa na 
Hrvaškem, drugo in tretje mes-
to sta osvojila zakonca z av-
strijske Koroške – Reinhard 
in Gerti Prutej iz Bleiburga.

Celoten program so spremljale 
še različne družabne igre, ena 
izmed njih je bila tudi ugibanje 
teže košarice z okusnimi mes-
nimi dobrotami. Za glasbeni 
del so skrbeli trije ansambli 
veselih muzikantov in moška 
pevska zasedba, za povezova-
nje prireditve pa Slavko Pod-
boj. Zbrano moško družbo, 
kajti po tradiciji ženske na sev-
niško salamijado nimajo vsto-
pa, sta nagovorila predsednik 
sevniškega društva salamar-
jev Zdravko Mastnak in žu-
pan Srečko Ocvirk. 
 S. Radi, foto: A. Hruševar

Najboljši izdelovalci salam s predsednikom sevniškega 
društva salamarjev v ozadju  

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU –  
V Trubarjevemu domu upoko-
jencev so se 14. marca razvese-
lili donacije v višini 500 evrov 
Lions kluba Krško za delovno 
terapijo oskrbovank in oskr-
bovancev, ki živijo v domu in 
se z veseljem udeležujejo raz-
ličnih prostočasnih aktivno-
sti. Donacijo so predstavniki 
Lions kluba Krško, ustanov-
ni član in predsednik Darko 
Anžiček ter članici kluba dr. 
Gordana Rostohar in dr. Bar-
bara Fritz Smolej, predali di-
rektorju doma mag. Robertu 

Potočniku ter delovnima te-
rapevtkama Ireni Valenčak 
in Nadi Božnar. Gostitelji so 
izrazili hvaležnost nad nepri-
čakovano dobrodelnostjo ter 
predstavili aktivnosti, ki pote-
kajo v domu, da se v njem sta-
novalke in stanovalci dobro po-
čutijo. Pomemben del življenja 
v domu je delovna terapija, ki 
nudi različne delavnice, ki se 
jih starostniki zelo radi udele-
žujejo. Predaji donacije je sle-
dil še ogled prostorov delovne 
terapije in prostorov za ljudi z 
demenco.  S. Radi

Darilo lionsov za delovno terapijo

Lions klub Krško, ki ima 22 članic in članov, je na pobudo 
dr. Gordane Rostohar doniral sredstva za program delovne 
terapije Trubarjevemu domu upokojencev. 
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Projekt Stara šola za nove ideje, sofinanciran iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je na Jagnjenico pri-
nesel novo dogajanje. V mesecu marcu namreč v sklopu projekta v 
Gasilskem domu Jagnjenica potekajo Delavnice za razvoj inovativne 
interpretacije naravnih vrednot. 
Prva delavnica, 13. 3. 2019, se je pričela z uvodnim pozdravom v. d. 
direktorice KTRC Radeče Dubravke Kalin, ki je na kratko predstavi-
la operacijo Stara šola za nove ideje in predvsem razloge za umesti-
tev interpretacijskega centra v središče Jagnjenice. Jože Prah, stro-
kovnjak s področja interpretacije, je uvodoma udeležence pozval k 
razmisleku o motivih za svojo udeležbo na delavnici. Skozi pogovor 
o motivih je bil prepoznan neizkoriščen potencial krajev, mnoge je 
na delavnico gnala radovednost, želja po pridobivanju novih znanj in 
tudi iskanje novih poslovnih poti. Marija Imperl, certificiran vodnik 
interpretator, se je dotaknila področja zelenega turizma, pojma traj-
nosti in stebrov trajnostnega razvoja. Predstavila je primere dobrih 
praks in spregovorila tudi o pomenu dediščine. V drugem delu de-
lavnice so se udeleženci razdelili v dve skupini. Skupaj so identifici-
rali neizkoriščene potenciale Jagnjenice in njene okolice, katerim bi 
veljalo v prihodnje nameniti več pozornosti. Jože Prah je spregovoril 
o interpretaciji, o naravnih vrednotah in kulturni dediščini, ki so ne-
ločljivo povezane, obnašanju v naravi in gozdnem bontonu, seznanili 
smo se tudi z različnimi oblikami vodenja. Druga delavnica je potekala 
20. 3. 2019, ko se nam je pridružil Marko Slapnik, strokovnjak s pod-
ročja doživljajskega vodenja. Vljudno vas vabimo na tretjo delavnico, 
ki bo potekala 27. 3. 2019 ob 17. uri v Gasilskem domu Jagnjenica. 

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

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. izdaja naslednje

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2018
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. s pitno vodo oskrbuje 3.461 
prebivalcev občine Radeče. Skupna količina distribuirane vode v letu 
2018 je bila 251.365 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo ima Ko-
munala Radeče vzpostavljen notranji nadzor na osnovi sistema HA-
CCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omogoča pre-
poznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko 
predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje pot-
rebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora v oskrbi s pitno 
vodo. Laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2018 
izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Poleg ome-
njenega notranjega nadzora se skladnost pitne vode spremlja tudi 
preko državnega monitoringa pitnih vod.
Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na 
sistemih redne in občasne dezinfekcije pitne vode s kloriranjem. Re-
dno kloriranje izvajamo na vodovodnih sistemih Radeče, Brunk, Nji-
vice in Svibno, ostale vodovodne sisteme kloriramo občasno. 
V letu 2018 je bilo na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notranje-
ga nadzora, odvzetih 58 vzorcev za preiskave na mikrobiološke para-
metre in 13 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve Pravil-
nika o pitni vodi je izpolnjevalo 56 (97 %) vzorcev za mikrobiološke 
preiskave in vsi vzorci za fizikalno-kemijske preiskave. V okviru dr-
žavnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih 
sistemih odvzetih 22 vzorcev. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je iz-
polnjevalo 22 (100 %) vzorcev.
V primerih, ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi 
ukrepi za njihovo odpravo. 
Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, prido-
bljenih tako v okviru notranjega nadzora kot državnega monitorin-
ga, so javni in na vpogled pri upravljavcu.
Razširjeno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljavca, 
na naslovu: www.komunala-radece.si.
 JP Komunala Radeče

Delavnice za razvoj inovativne interpretacije 
naravnih vrednot na Jagnjenici
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KRŠKO – Društvo upokojencev Krško je 23. februarja v Kul-
turnem domu Krško pripravilo zbor članstva, na katerem 
so pregledali lanskoletne aktivnosti in si zastavili program 
dela za letošnje leto. 

Pred uradnim delom zbora članov in članic DU Krško so nasto-
pile pevke Vokalne skupine Gloss, ki jih je s kitaro spremljal Ro-
bert Petan, kulturne utrinke je popestrila še Vidka Kuselj. Zbra-
ne so nagovorili predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec, direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Rab-
zelj Novak in predsednik PZDU Posavja Jožef Žnidarič. 
O minulih aktivnostih je spregovorila predsednica društva Sneža-
na Resman. Dejala je, da imajo v svojih vrstah 967 članov. Na ob-
močju krške občine je upokojencev po njenih besedah sicer okoli 
6.000, vendar se mnogi ne želijo vključiti v društvo. Pozna se tudi 
upad članstva in tako nizkega števila, kakor je trenutno, ne bele-
žijo že zelo dolgo. Zastavljeni program so uspešno izvedli. Darin-
ka Volčanšek je poročala o programu Starejši za starejše, ki ga v 
društvu izvajajo že desetletje, v njem pa sodeluje 18 prostovoljcev. 
V letošnjem letu bodo športno aktivni, za kar bo skrbela Alojzija 
Škafar, telovadbo za starejše izvaja Marija Mohor, pohodništvo 
organizira Nuša Oražen. Srečanje skupine za samopomoč starej-
ših ljudi preko CSD Krško vodi Mirjana Mlakar, za kulturni pro-
gram je zadolžena Kusljeva. Ročnodelske aktivnosti so v domeni 
Marije Planinc, za organizacijo izletov skrbi Zlata Božičnik, za 
letovanje pa Olga Bogša. Letos bodo pripravili druženje ob mate-
rinskem dnevu, udeležili se bodo posavskega srečanja upokojen-
cev, v novembru martinovali, ročna dela bodo razstavili na regijski 
razstavi v maju, odpeljali se bodo tudi na izlete. Zbor so zaključili 
z napotki Ivana Petrišiča o prometni varnosti. M. Hrvatin

SEVNICA – Društvo upokojencev Sevnica je na rednem ob-
čnem zboru 1. marca ocenilo delo preteklega leta ter izvo-
lilo novo vodstvo. 

V sevniško društvo upokojencev je trenutno včlanjenih 937 upo-
kojenk in upokojencev. Marijana Kralj, ki je deset let uspešno vo-
dila društvo, je zaradi bolezni odstopila in prav tako je odstopi-
la tudi podpredsednica Slavka Grilc. Na rednem letnem občnem 
zboru so za predsednico izvolili Ano Jelančić, za podpredsednico 
pa Cvetko Biderman. Zaradi desetletnega požrtvovalnega dela 
v društvu so Marijano Kralj imenovali za častno članico društva. 
Marija Krušič je nagovorila zbrane v imenu Pokrajinske zveze 
društev upokojencev (PZDU) Posavja.
V DU Sevnica so z doseženim zadovoljni, saj so v preteklem letu 
izpeljali šest izletov, ki se jih je udeležilo skoraj tristo članov. 120 
članov društva je letovalo v hotelu za upokojence v Izoli. Komisija 
za kulturo je pripravila dva samostojna literarna večera, na kate-
rih je nastopila literarna sekcija Večerna zarja; v atriju sevniškega 
gradu so organizirali medgeneracijsko kulturno srečanje. Folklor-
na skupina Spomin je sodelovala na različnih prireditvah, aktivna 
je bila tudi športna komisija, stanovanjska komisija pa je obdelo-
vala vloge upokojencev za dodelitev stanovanj. V okviru projekta 
Starejši za starejše so prostovoljci obiskali 400 starejših od 69 let 
in jih povprašali, če potrebujejo kakšno pomoč. Na občnem zbo-
ru, ki sta ga popestrila Jana Cvirn ter pevski del folklorne sku-
pine Spomin, posebnih načrtov za letošnje leto niso predstavili, 
dejali so le, da bodo nadaljevali z razvejano dejavnostjo.  S. Radi

V društvu jih je čedalje manj

Krški upokojenci na rednem zboru članstva

Jelančićeva nasledila Kraljevo

Predsednica DU Sevnica je postala Ana Jelančić, Marijana 
Kralj je častna članica (prvi dve z desne strani), ob njiju še 
članici literarne sekcije Večerna zarja Vida Križnik in Anica 
Perme ter tajnica društva Milena Žnidarič.

BREŽICE – 1. marca so se v telovadnici Gimnazije Brežice 
na občnem zboru zbrali člani Društva upokojencev Brežice. 

Brežiško društvo je eno najštevilčnejših, saj šteje 1319 članov. Kot 
je povedala predsednica Jožica Sušin, vsako leto beležijo majhen 
padec članstva, izstopi pa so pogojeni s starostjo, onemoglostjo 
ali socialno ogroženostjo. V društvu se ponašajo z dobro delu-
jočim projektom »Starejši za starejše – za višjo kakovost življe-
nja doma«, ki ga koordinira Ana Kalin. 34 prostovoljk, ki so lani 
opravile 14.392 ur prostovoljnega dela, bo še naprej opravljalo 
prve in ponovne obiske pri vseh starejših nad 69 let v 17 krajev-
nih skupnostih, ki so v pristojnosti društva. 
Sicer pa so bili člani tudi v ostalih društvenih sekcijah in komisijah 
pri svojih nalogah in projektih zelo aktivni: v socialno-ekonomski 
in stanovanjski komisiji, v izobraževalni dejavnosti, organizirajo 
razna predavanja ter strokovne ekskurzije in izlete, pohode, leto-
vanja. V društvu se lahko pohvalijo s kulturno (kulturno umetni-
ška sekcija »Jagodni izbor«, folklorna skupina, delavnica ročnih 
del »Zanke«) in športno dejavnostjo (sekcije za rusko kegljanje, 
pikado, karte in šah), veliko članov je vključenih v Šolo zdravja 
»1000 gibov«, rekreacijo za starejše in v pohodništvo »torkarjev«.
Na zboru je predsednica Sušinova podelila priznanja Rozaliji 
Perkman, Ljudmili Rožman, Mariji Tršelič, Elizabeti in Dra-
gutinu Križaniću, Milanu Barbiču, Veri Boh, folklorni skupi-
ni, skupini Jagodni izbor in športni sekciji, člani pa so se zahva-
lili predsednici Jožici Sušin z besedami, »da brez Jožice društvo 
ne bi bilo takšno, kot je«. Temu sta potrdila tudi gosta, predse-
dnik PZDU Posavje Jožef Žnidarič in poslanec v DZ Igor Zorčič. 
Za kulturni program sta poskrbeli Stanka Pernišek z utrinkom 
starih časov in folklorna skupina. N. J. S., foto: Saša Pohar  

Dober vzor za mlajše generacije

Sušinova (desno) je podelila društvena priznanja.
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S tem v TE Brestanica nada-
ljujejo z izvedbo zamenjave 
plinskih blokov 1–3, in sicer z 
drugim delom 1. faze, ki vklju-
čuje postavitev še enega nado-
mestnega plinskega agrega-
ta moči 40–70 MW. V stavbi, 
kjer stojita turbina in genera-
tor šestega plinskega agrega-
ta, sta že pripravljena prostor 
in infrastruktura za sedmi plin-
ski agregat. »Investicijo v dru-
gi nadomestni plinski agregat 
(plinski blok PB 7) smo začeli 
decembra 2018 z objavo javne-
ga naročila za LOT 1, ki obsega 
dobavo in montažo glavne teh-
nološke opreme (plinska turbi-
na, generator, dimnik in dizel 
električni agregat za izvaja-
nje temnega zagona) skupaj 
z gradbenimi deli. Po pregle-
du, evaluaciji ponudbe in po-
gajanjih je bila danes, 6. mar-
ca, podpisana pogodba. Sledi 
izvedba še dveh javnih naročil: 
za visokonapetostno opremo 
(LOT 2) ter pomožno tehnolo-
ško opremo (LOT 3). Trenutno 
je v teku javno naročilo za viso-
konapetostno opremo (LOT 2), 

Zamenjali bodo še en plinski blok
BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so 6. marca podpisali pogodbo s ponudnikom Siemensom 
d. o. o. Ljubljana za dobavo glavne tehnološke opreme za izgradnjo drugega nadomestnega plinskega agre-
gata. Projekt bo končan v drugi polovici leta 2020.

ki je bilo objavljeno v februarju 
2019,« so po podpisu pogodbe 
sporočili iz Brestanice.

Stari bloki so iztrošeni
Plinski bloki 1–3 so stari že več 
kot 40 let in pri koncu tehnič-
ne življenjske dobe. Ti bloki so 
izredno prilagodljivi in omogo-
čajo zagon iz breznapetostne-
ga stanja (black start), otočno 
obratovanje in napajanje po-
rabnikov na območju Posavja 
in Dolenjske. Zagotavljajo tudi 

napajanje nujne lastne rabe 
Nuklearne elektrarne Krško v 
primeru havarij oziroma raz-
pada elektroenergetskega sis-
tema Slovenije in rezervno moč 
za izvajanje terciarne regulaci-
je frekvence oziroma ročne re-
zerve za povrnitev frekvence. 
Kot so pokazale številne študije 
pred začetkom projekta, bi za-
radi vedno težje dobave speci-
fičnih rezervnih delov z obsto-
ječimi plinskimi agregati težko 
zagotavljali današnjo visoko 

stopnjo razpoložljivosti in za-
nesljivosti obratovanja. Seveda 
so razlogi tudi ekološke nara-
ve, saj 40 let stara tehnologija 
ne ustreza več sodobnim stan-
dardom varovanja okolja.

Jedro glavne tehnološke opre-
me sta Siemensova industrij-
ska plinska turbina SGT 800 
(nazivna moč: 53 MW) in ge-
nerator električne energije. 
Del glavne tehnološke opreme 
je tudi dizel električni agregat, 
ki omogoča zagon plinske tur-
bine v brez napetostnem sta-
nju (izvajanje temnega zago-
na), v okviru pogodbe pa je 
tudi dobava in montaža dimni-
ka. »Marca 2019 načrtujemo 
pričetek gradbenih del, doba-
va glavne tehnološke opreme 
je predvidena v prvi polovici 
leta 2020, s projektom bomo 
zaključili v drugi polovici leta 
2020,« so v sporočili iz TEB. Po 
investicijskem programu znaša 
investicijska vrednost plinske-
ga bloka PB 7 (LOT 1-3) 26,45 
milijona evrov. 
 P. P./vir: TEB

Podpis pogodbe z dobaviteljem glavne tehnološke opreme  

Nagrajenec Rok Barbič, univ. 
dipl. ekonomist iz Dolenj-
skih Toplic, se je dan kasneje 
predstavil na sedežu posavske 
območne gospodarske zborni-
ce v Krškem. Direktor zbornice 
Darko Gorišek, sicer nekda-

Nov poslovni model se obnese
LJUBLJANA, KRŠKO – Eden izmed šestih letošnjih prejemnikov nagrade Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS) za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (podelitev je bila 7. marca v Ljubljani) je tudi pred-
sednik uprave podjetja Stilles Sevnica Rok Barbič. 

nji Barbičev sodelavec iz Re-
voza, je povedal, da je nagra-
do GZS (letošnja podelitev je 
bila že 51. po vrsti) doslej pre-
jelo 362 gospodarstvenikov in 
gospodarstvenic, od tega 18 iz 
naše regije, iz različnih panog. 
»Vsa podjetja nagrajencev, ra-
zen Vina Brežice, še vedno de-
lujejo, kar pomeni, da so šle 
nagrade v prave roke,« je dejal.

Barbič, ki je poklicno pot pričel 
v Revozu, nadaljeval v držav-
ni upravi, nato v Adria Mobi-
lu, Novolesu in Jelovici, od leta 
2011 pa vodi sevniški Stilles, 
je dejal, da nagrade ne dojema 
kot zgolj lastne, »ampak je to 
nagrada za vse naše sodelav-
ce, še posebej pa nagrada za 20 
ključnih sodelavcev, ki so ver-
jeli v drugačen poslovni mo-
del, ki sem ga zagovarjal. Izpo-
staviti pa je treba tudi lastnike, 
družino Polovič, ki so bili kar 
korajžni, da so pred sedmimi 
leti ključe podjetja dali neko-
mu s pedigrejem, kakršen je bil 
moj.« Kot je povedal, so v pod-
jetju z 280 zaposlenimi (njiho-
vo število so v zadnjih treh le-
tih povečali za tretjino oz. za 
70) lani zabeležili 32 milijo-
nov evrov prometa (v zadnjih 
treh letih so ga podvojili), do-
dana vrednost na zaposlene-
ga je znašala dobrih 35 tisoč 
evrov, kar je nad povprečjem 
pohištvene panoge, EBITDA 
(dobiček iz poslovanja pred 
amortizacijo) pa 1,9 milijo-
na evrov. »Lani smo zaključi-
li 34 hotelskih projektov v 20 

državah. Pri tem smo opravili 
preko 3000 tehničnih načrtov, 
vsak je bil v povprečju revi-
diran dva- do trikrat. Opravi-
li smo 260 tisoč delovnih ur v 
proizvodnji in skupaj s podiz-
vajalci 150 tisoč delovnih ur 
na raznih gradbiščih,« je na-
vedel še nekaj podatkov. Tre-
nutno imajo odprtih 15 grad-
bišč, na katerih je angažiranih 
več kot 250 delavcev njiho-
vih podizvajalcev. »Posle že-
limo koncentrirati oz. zmanj-
šati število projektov in delati 
na bolj kompleksnih projektih, 
kjer lahko prodamo več inže-
nirskega znanja,« še dodaja 
prvi mož Stillesa. »Veliko so-
delujemo s slovenskimi podiz-
vajalci, ne le z dobavitelji, am-
pak tudi na področju storitev, 
gre za zaključna gradbeniška 
dela, montažo ipd. Lani smo 
tovrstnim manjšim podjetjem 
zagotovili za več kot 6,5 mili-
jona evrov poslov. Večinoma je 
šlo za podjetja iz naše, dolenj-
sko-posavske regije.«

Opremljajo tudi 
6-zvezdične hotele
V strukturi poslov je v lan-
skem letu opremljanje hote-
lov predstavljalo 94 %, 5 % 
dobavljanje lesenih kompo-
nent za caravaning industrijo, 
le še 1 % pa predstavlja pro-
izvodnja in prodaja stilnega 
pohištva. »Tega segmenta nis-
mo mi zapustili, ampak je ta 
segment zapustil nas,« Barbič 
odgovarja na vprašanje o tako 
majhnem deležu področja, ki 
je bilo značilno za podjetje in 
mu ne nazadnje dalo tudi ime. 
Na segmentu opremljanja ho-
telov so v zadnjih petih letih 
45 % poslov naredili v 5-zvez-
dičnih hotelih, tudi za tako re-
nomirane hotelske franšize, 
kot sta Hayat in Marriott, za 
katero opremljajo tudi 6-zvez-
dične hotele (Luxury Collecti-
on). Na domačem trgu ne de-
lajo praktično nič oz. letos 
prvič izvajajo projekt v Slove-
niji – obnovo hotela Lev v Lju-
bljani, ki je v zasebni lasti. »V 
Sloveniji imamo več kot dve 
tretjini hotelov v posrednem 
lastništvu države, to je res ne-
navadno. Bojim se, da dokler 
bo tako, mi še dolgo ne bomo 
delali tukaj,« pravi Barbič. Da 
bi zmanjšali odvisnost od ho-
telskega segmenta, pripravlja-
jo projekt s področja komple-
ksnih polproduktov za vrata in 
pohištvo, vreden 4,5–5 milijo-
nov evrov, za izvedbo katerega 
pa bodo potrebovali tudi pod-
poro bank.
 Peter Pavlovič

Rok Barbič z »gospodarskim 
oskarjem«

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

BISTRICA OB SOTLI, ZDA – Slovenian American Business Associ-
ation – SABA (Slovensko ameriško gospodarsko združenje) je v 
okviru projekta »Gostilna Slovenija in US« od 23. februarja do 4. 
marca ponovno organiziralo obisk predstavnikov ene od znanih 
slovenskih gostiln in članic omenjenega projekta v ZDA, tokrat 
je bila to Gostilna 
Šempeter iz obči-
ne Bistrica ob So-
tli. Lastnik gostilne 
Srečo Kunst, nje-
gov sin Nejc Kunst 
in glavni kuhar Kri-
stjan Erman so 
na treh dogodkih 
predstavili kulina-
rične značilnosti in 
dobrote iz omenje-
ne regije. Dogodku 
v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu, kjer se je sloven-
skim kuharjem pridružil priznani clevelandski kuhar in lastnik 
restavracije Fat pig David Kocab, je sledil dogodek pri eni od 
slovenskih krovnih organizacij SNPJ v ameriški zvezni državi 
Pennsylvania, finale gostovanja pa je bil dogodek v znani  cle-
velandski restavraciji Bratenahl Bistro, katere lastnik je znani 
kuhar Gino Antonelli. Kot četrti dogodek omenimo še obisk in 
predstavitev predstavnikov Gostilne Šempeter na kurentovanju 
v Clevelandu, kjer je bilo več kot 8000 obiskovalcev deležnih nji-
hovih informacij in gostoljubnosti. Gostovanje jim je omogočil 
TIC Podčetrtek, projekt pa je kot prvi (tudi z veliko promocijski-
mi materiali) podprl bistriški župan Franjo Debelak. Prav tako 
je projekt našel podpornike pri agenciji SPIRIT in Obrtno-pod-
jetniški zbornici Slovenije.  Vir: Gostilna Šempeter

Gostilna Šempeter čez veliko lužo

Predstavniki Gostilne Šempeter z ameri-
škimi gostitelji
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V posavski deželi vodá
TEMATSKE STR ANI  POSAVSKEGA OBZORNIK A,  21.  MAREC 2019

Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

Če smo predlani pogled usme-
rili k podtalnici, pitni vodi in 
namakanju, lani pa pogloblje-
no preučili 450 kilometrov ka-
nalizacijskega omrežja Posav-
ja in čistilne naprave, smo se 
letos le v obrisih začeli dotika-
ti tudi sklopa, ki je v zgornjem 
odstavku omenjen kot zadnji. 
To so aktivnosti v, nad, ob vodi. 
Začeli smo se spraševati, koliko 
so vode v Posavju, torej v regi-
ji, ki nosi ime po reki, dejansko 
tudi vir konkretne ponudbe 
za preživljanje prostega časa. 
Ugotovili smo, da je to področje 
še v povojih in ima mnogo ne-
izkoriščenih priložnosti, ki jih 
posamezne lokalne skupnosti 
lovijo v uresničevanje znotraj 
evropskih projektov ali inicia-
tiv nadobudnih posameznikov. 
Tem je preprosto nerazumljivo, 
da se takšno vodno bogastvo 
ne bi izkoristilo za kajak, kanu, 
čolnarjenje, splavarjenje, pota-
pljanje, supanje, ribolov, deska-
nje na vodi, atraktivne skoke v 
vodo in podobno. Aktivni po-
samezniki – v vseh občinah se 
jih najde nekaj – ves čas vidijo 
priložnosti tudi za povezovanje 
vodnega izobilja v celovito turi-
stično ponudbo Posavja. 

Ribiči so najbolj številni
Glede celoletne povezanosti z 
našimi rekami in potoki po šte-
vilu v Posavju gotovo najbolj iz-
stopajo ribiči. Preživljanje pro-
stega časa ob vodi je protiutež 
siceršnjim življenjskim in po-
slovnim brzicam. Lovijo zara-
na, lovijo podnevi, lovijo ob 
mraku. A ribiči imajo pogosto 

veliko širše nazore o samem 
upravljanju z vodami in življem 
v njej, kot uspemo strniti v no-
vičke o njihovih ribiških uspe-
hih. Izkazalo se je, da mnogi 
bralci in celo lokalni odločeval-
ci ne vedo, da je na primer ri-
bolovna trasa v spodnjem toku 
reke Save mednarodno znana 
kot ena najlepših v Evropi. Ali 
pa, da je skrb za ribjo popula-
cijo 24-urni način življenja gos-
podarjev ribiških družin. Dve 
zgodbi, ki bosta malo odstrli 
njihovo razmišljanje, tokrat na 
teh straneh. 

Priložnosti za turizem 
nedvomno so
Poletje je čas, ko lahko vidno 
opazite dogajanje na in ob na-
ših vodah. Termalno bogastvo 
naše regije je pojem zase, a 
ljudje se ob vročih dnevih še 
vedno shladijo tudi v potokih, 
ribnikih, rekah. Ko se vozite ob 
Savi, lahko mimogrede opazi-
te, kako na radeškem splavu 

uživajo v razgledih večje sku-
pine, ob cesti od Sevnice pro-
ti Krškem zagnano kolesarijo 
cele družine, morda se pope-
ljete z »mošanskim« brodom 
čez Savo, se sprehodite po kaki 
izmed posavskih učnih poti, ki 
se stikajo z rekami in poto-
ki, ali pa za prijetno osvežitev 
še vi skočite v Krko. Pri tem si 
pomagate s kako improvizira-
no »zajlo«, med piknikom na 
bregu opazite še skupino na 
SUP-ih, malo kasneje pomaha-
te razigrani ekipi Nizozemcev, 
ki veslajo v kanujih in si glasno 
prepevajo vse od Kostanjevice 
naprej. Ne le v Radečah, Sevni-
ci, Krškem, Brežicah in Kosta-
njevici, tudi življenje občanov v 
Bistrici ob Sotli vode spremlja-
jo prav vse leto in z njimi znajo 
tamkajšnji občani tudi aktivno 
živeti. Neizkoriščen pa, kakor 
drugod, ostaja turistični poten-
cial, zato so tudi tam v strate-
giji turističnega razvoja jasno 
zapisali namere o novih infra-

strukturnih pridobitvah, ki bi 
omogočale npr. veslanje po So-
tli, ureditev struge Sotle za pri-
veze čolnov, ureditev kopališča 
– čofotalnika in podobno.

Šele zadnja leta so vode priš-
le v ospredje kot razvojni po-
tencial za Posavje. Nekateri se 
naslanjajo na tradicijo, drugi 
orjejo ledine. Najbolj inovativ-
ni v iskanju vodnih turističnih 
produktov so gotovo v brež-
iški občini, predvsem po za-
slugi entuziastov, ki so svoja 
otroška leta preživljali ob Krki. 
Voda jim je prišla v kri. Uvelja-
vili so recimo SUP –  veslanje 
stoje, pa razne igre pobega na 
prostem, ki jih obdajata obe 
reki, skozi leta zgradili atrak-
tivno kopališče na Griču, pos-
tavili so celo First Wake Park, 
prvi v Sloveniji. A, kakor drug-
je, tudi pri sobivanjih z voda-
mi entuziasti trčijo na mnoge 
smotrne in precej manj logič-
ne zakonske omejitve in rav-
no ena izmed teh je prekinila 
živahno deskarsko dogajanje 
na Borštu, o čemer boste lah-
ko brali že v naslednji številki.

Tudi največji infrastrukturni 
vodni zalogaj, povezan s špor-
tom in turizmom, že nekaj let 
snujejo v Brežicah in smo o 
njem že pisali, sedaj pa se pre-
veša v nadaljnje razvojne faze 
– Vodni center Brežice. »Gre za 
zgodbo o dostopnem vodnem 
centru, saj bo dostopen tudi za 
ranljivejše skupine, kot so inva-
lidi,« razlaga mag. Urška Kle-
novšek z Občine Brežice in do-

HOTEMEŽ – V spodnjem toku reke Save je po izgradnji HE 
Vrhovo nastala ena najboljših in najlepših ribolovnih tras 
v Evropi, ki nudi prijeten prostor za športni ribolov, rekre-
acijo in sprostitev. Trasa skoraj v celoti poteka v ravni lini-
ji, zato vsem ribičem omogoča enake tekmovalne pogoje.

»Ribiška trasa, za katero skrbi Ribiška družina Radeče, je sesta-
vljena iz treh delov. Če gremo gorvodno, je njen začetek v Loki 
pri Zidanem Mostu. V dolžini 600 metrov poteka na levem bregu 
Save od železniške postaje do konca sadovnjaka. Drugi del trase v 
dolžini 1.900 metrov se začne na desnem bregu Save in poteka od 
ribiškega doma na Hotemežu do radeškega prevzgojnega doma. 

V naravo vpeta 
ribolovna trasa

nadaljevanje na str. 12

Del ribolovne trase z Ribiškim domom Radeče v ozadju

daja, da se z vodnim centrom 
odpirajo možnosti za šport, 
rekreacijo in turizem, saj se 
bodo tam odvijale veslaške in 
kajakaške tekme na državni in 
mednarodni ravni. »Reka Sava 
se bo poleg pridobivanja elek-
trične energije koristila tudi za 
šport in rekreacijo, kar je dobra 
kombinacija, ki lahko popestri 
ta prostor,« je še dejala. Tudi o 
tem že čez 14 dni. 

Voda za vse?
Svetovni dan vodá letos nosi 
geslo »water for all« oz. »voda 
za vse«. Združeni narodi pou-
darjajo pomen odločitve sve-
tovnega foruma za trajnostni 
razvoj, ki si je do leta 2030 za-
dal cilj, da bo dostop do pitne 

vode omogočen vsem. Ob tem, 
ko aktivno peljejo kampanjo 
osveščanja »Nikogar ne bomo 
pustili zadaj«, imamo mi zno-
va priložnost, da se vprašamo, 
kako s pitno in odpadno vodo 
ravnamo lokalno, pri nas. Zna-
mo ceniti to izobilje, o katerem 
se drugim samo kolca? Če so-
dimo po zadnjih 20 letih pisa-
nja v tem časopisu, ugotavlja-
mo, da imamo pri odnosu do 
vode še zelo veliko rezerve. Do 
nje smo mačehovski, zato mi 
ne bomo prenehali z opozar-
janjem. Ukrepajmo torej in se 
z glavo lotevajmo vprašanj vo-
dnega bogastva, predno bomo 
mi in zanamci v to prisiljeni.
 Maruša Mavsar,  
 foto: Občina Brežice

POSAVJE – Jutri je 22. marec, svetovni dan vodá. Že tretje leto na posebnih tematskih straneh opozarjamo, da 
nam je ta dobrina tudi v Posavju postala vse preveč samoumevna. Omogoča nam življenje tako v smislu fizične-
ga preživetja kot bivanjskega okolja, pridelavo hrane, pridobivanje energije, mnogim pa je ravno voda osnov-
no okolje za gospodarsko dejavnost in kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Kajakaška steza v francoskem Toursu. Morda že kmalu v 
Posavju?
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»Voda me privlači od otro-
ških let dalje, vedno sem se 
rada potapljala na dah, a le v 
morske globine; reke ali jeze-
ra me niso nikoli privlačili. Zdi-
jo se mi preveč temni, deroči in 

nevarni. V lanskem letu je za-
čela z rednimi treningi pota-
pljanja na dah pod vodstvom 
trenerja in aktivnega tekmo-
valca Roberta Tašiča,« pove 
Slavica Žertuš in opiše potek 
potapljanja. »Pred potopom se 
moraš s spremljevalcem vedno 

Nikoli se ne potapljaj sam
SEVNICA – Slavica Žertuš, članica potapljaškega kluba Apnea Slovenija, je velika ljubiteljica vode. Ta jo po-
mirja ter ji nudi posebna občutja in doživetja, ko se potopi pod njeno gladino. Potapljanju na vdih se resne-
je posveča dobro leto, pretekli konec tedna je postala tudi državna podprvakinja.

dogovoriti, do katere globine 
naj spusti vrv, in potem moraš 
to dolžino tudi upoštevati. Ko 
prideš do konca vrvi, ne smeš 
iti dlje, pač pa daš znak in se 
nato začneš počasi vračati pro-

ti gladini vode. Osno-
va za potapljanje na 
dah je zadrževanje 
zraka, ki ga pred po-
topom vdihnemo v 
pljuča, in premikanje 
pod vodo,« pojasni in 
nadaljuje, da je tre-
ba pri potapljanju na 
dah upoštevati tudi 
pravila. »Prvo pravi-
lo je, da se nikoli ne 
potapljaš sam; mes-
to, kjer se potapljaš, 
pa je treba ustrezno 
označiti. To potaplja-
či, ko se potapljamo 
na morju, najpogoste-
je naredimo s potap-
ljaško bojo,« pove ter 
se nasmehne svoje-
mu življenjskemu so-
potniku in stalnemu 
potapljaškemu spre-

mljevalcu Marjanu Guliču, ki 
jo je spodbudil, da se je zače-
la s potapljanjem na vdih res-
neje ukvarjati. »Opazil je, da se 
ne bojim globine in da mi zadr-
ževanje zraka v telesu ne dela 
preglavic, zato sva se odločila 
in oba sva opravila potapljaški 
tečaj. Naučila sva se pravilnega 
potapljanja, dihanja, plavanja, 
sproščanja, varovanja in reše-
vanja potapljaškega partnerja, 
če pride do težav. V vodi oba 
uživava,« teče tok pogovora.  

Pri potapljanju na vdih upo-
rablja potapljaško obleko iz 
neoprena (penjena guma), 
klasične uteži na pasu, ki omo-
gočajo potop v globino, daljše 
plavutke in kakovostno pod-
vodno masko. »Večina za pla-
vanje uporablja dvojno pla-
vut, to je, da imamo na vsaki 
nogi eno plavut, v tekmoval-
ni apnei pa se največkrat upo-
rablja monoplavut. To je eno-
jna plavut in spominja, ko si 
jo nataknemo, na morsko de-
klico. Pri plavanju pod vodo z 
enojno plavutjo smo hitrejši, a 
ima slabo lastnost, da je zelo 

neokretna in je zato za rekre-
ativno potapljanje neprimer-
na,« opiše potapljaško opre-
mo. 

Tretja v Beogradu, 
druga v Sloveniji
V nadaljevanju se dotakne-
va še njenega prvega medna-
rodnega tekmovanja, ki se je 
odvijalo konec letošnjega fe-
bruarja v Beogradu, kjer je v 
tekmovanju statike s štirimi 
minutami in 40 sekundami 
osvojila tretje mesto. »Naj po-
jasnim, kaj je statika. To je di-
sciplina apneje, pri kateri za-
držujemo sapo v mirovanju 
tako na suhem kot v vodi. Na 
suhem statiko izvajamo sede 
ali leže, v vodi pa ležimo v po-
tapljaški opremi na vodni gla-
dini z obrazom navzdol,« po-
jasni in doda še podatek o 

osebnem rekordu potopa v 
globino – na dah se je potopi-
la do 32 metrov, njen cilj pa je 
postavljen še višje. »Pri tem je 
treba upoštevati, da sem opra-
vila pod vodo pot navzdol in 
navzgor v skupni dolžini 64 
metrov in ponosna sem, da pri 
tem nisem imela oziroma pri 
potopih nimam težav z izrav-
navo pritiska zraka v ušesih,« 
pripoveduje ter se nasmehne 
ob novem osebnem rekordu, 
ki ga je dosegla minulo sobo-
to na državnem in mednaro-

dnem tekmovanju v Mariboru 
– v statiki je s petimi minutami 
mirovanja pod vodo osvojila 2. 
mesto in v t. i. dinamiki (plava-
nju pod vodo) 3. mesto. Z re-
zultatoma je na tekmovanju 
skupno z disciplino statike in 
dinamike osvojila tudi naslov  
državne podprvakinje v ženski 
konkurenci. »Občutki so izjem-
ni, fenomenalni. Vem, da zmo-
rem, in trudila se bom še nap-
rej, čeprav so treningi naporni, 
zahtevajo zbranost, vztrajnost, 
potrpežljivost,« so njene prve 
misli po dobrih tekmovalnih 
rezultatih, ki so dodatna spod-
buda na njeni športni poti.

Slavica Žertuš v tok svo-
je pripovedi vključi še pogo-
je treniranja. Ustrezen ba-
zen v Posavju je sevniški, ker 
je 50-metrski, a težava je, ker 

deluje samo v poletnem času. 
»Smiselno bi bilo razmišljati 
o pokritem bazenu, kajti prvi 
ustrezen bazen za potapljaške 
treninge je v Kranju oziroma  
Mariboru,« vidi možnost tre-
niranja v kraju bivališča, kajti 
njen domači kraj je Bizeljsko. 
»Sava za treninge ni primerna, 
razlogov je več,« pojasni in za-
ključi, da je zanjo potapljanje 
sproščanje in poseben stik sa-
mega s seboj. 
 Smilja Radi, 
 foto: Samo Jeranko

Posavska tekmovalka Slavica Žertuš 
je v plavanju na vdih postala državna 
podprvakinja v ženski konkurenci.

Tekmovanje v plavanju pod vodno gladino

VABLJENI K PROJEKTNIM AKTIVNOSTIM projekta GEOFOOD: 

Možnosti uporabe geotermalne 
energije za pridelavo hrane

Občina Brežice je skupaj s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru partnerica v 
mednarodnem projektu Geothermica, v katerega so vključena še podjetja iz Nizozemske 
in Islandije, države z največjim poudarkom pri izkoriščanju geotermalne energije. Projekt 
financirata Evropska komisija in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. 

Cilj projekta je zagotoviti inovativne koncepte, ki ponazarjajo, kako povečati ekonomsko 
upravičenost geotermalne toplotne infrastrukture z uporabo krožnih sistemov proizvodnje 
hrane. Proizvodni sistemi temeljijo na optimizirani rabi energije, vode, hranil, človeške moči 
in drugih virov za podporo uspešnim kmetijskim podjetjem. 

V PRIHODNOSTI NAMAKALNI SISTEM ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
Pomena lokalno pridelane hrane se zavedamo tudi v 
naši občini, zato bo Občina Brežice v okviru zakonodaje 
poskušala zagotoviti pogoje za konkurenčnejšo 
pridelavo zdrave hrane. Zaradi globalnih podnebnih 
sprememb bo voda za namakanje izjemnega pomena 
za razvoj kmetijstva. Ob dokončanju izgradnje HE 
Brežice bo možno uporabljati vodo iz akumulacijskega 
jezera za namakanje obdelovalnih površin. Na ta način 
bo zagotovljen stalni vodni vir in s njim bodo dani pogoji 
za razvoj intenzivnih panog kmetijstva, kot je pridelava 
zelenjave, pri kateri smo v Sloveniji najbolj nezadostni. 
Izgradnja namakalnega sistema pa bo omogočila tudi namakanje sadovnjakov in izvedbo 
oroševanja v primeru pozeb.

PROJEKTNA SREDSTVA TUDI ZA IZKORIŠČANJE GEOTERMALNE ENERGIJE
Projektne aktivnosti Geothermice so uvodni korak na poti k bolj množični uporabi 
geotermalne toplotne infrastrukture. Sodelujočim pri projektu in zainteresiranim lokalnim 
pridelovalcem hrane bomo omogočili ogled dobrih praks na Nizozemskem in Islandiji. V 
sodelovanju z zainteresiranimi investitorji želimo nadgraditi tuje dobre prakse in v prihodnjih 
letih pridobiti evropsko financiranje za vzpostavitev zasnove uporabe geotermalne energije 
za prihodnjo proizvodnjo hrane v Posavju. Prijazno vabljeni, da se pridružite projektnim 
aktivnostim. Več informacij vam bomo z veseljem podali, pišete nam lahko na e-naslov katja.
canzar@brezice.si ali pokličete na 040/242429 (Katja Čanžar, koordinatorica projekta). 

Tretji del trase poteka ob mestni vpadnici, od cestnega mostu čez 
Savo do izliva Sopote v dolžini 600 metrov,« dolžine tekmoval-
nih tras predstavi predsednik Ribiške družine Radeče Branko 

Zelič in v nadaljevanju naniza še nekaj 
podatkov. »Ribolovno traso smo zače-
li urejati leta 2003 za svetovno ribiško 
prvenstvo invalidov v lovu rib s plov-
cem, ki se je odvijalo leto dni kasneje. 
Takrat smo uredili 60 ribolovnih mest 
za invalide, danes jih je 220. V večini 
primerov gre za betonirane površine 
v velikosti ’meter krat meter trideset’ 
in niso moteče za naravno okolje. Na 
vsako lovno mesto je mogoč dostop z 
avtomobilom, razmak med tekmoval-

ci je minimalno 10 metrov in več,« pove in nadaljuje z vrstami 
ribjega življa, ki živi v Savi. »Na območju naše ribolovne trase 
je največ ogric, mren, zelenik in platic, pojavljati se je začel tudi 
som, morda celo malo preveč. Opažamo pa, da izginja podust, ki 
je riba bolj hitrih in plitvih vod, zato jo najdemo v Savinji. Vzrok 
za to je zajezitev in umirjen tok reke ter nastajanje mulja na nje-
nem dnu, ampak, pred tem v Savi ni bilo platic. Naj še povem, da 
takšnih domorodnih ribjih vrst, kot živijo v Savi, drugje v Evropi 
ni in ribiške družine se trudimo za njihovo ohranitev,« pove ter 
izpostavi težnje Zavoda za varstvo narave in Zavoda za varstvo 
rib, ki imata včasih nelogične zahteve in jih v naravnem okolju 
ni mogoče izpeljati. Žalosti ga, da med mladimi ni zanimanja za 
ribolov. Pove, da je povprečna starost ribičev v Ribiški družini 
Radeče 60 let, a v tujini je drugače, tam je ribolov zelo cenjen in 
prav tako ribiška tekmovanja, ki postajajo resna športna panoga. 

RD Radeče je doslej v sodelovanju z Ribiško zvezo Slovenije na 
svojih ribolovnih trasah izpeljala dve evropski in pet svetovnih 
ribiških prvenstev. »Imamo vse naravne danosti, krasno ribolov-
no traso, razvito športno dejavnost, smo logistično usposobljeni, 
lepo sodelujemo s sosednjimi ribiškimi društvi, imamo vrhunski 
sodniški kader, a določeni pogoji za izpeljavo tekmovanja evrop-
skega in svetovnega ranga morajo biti izpolnjeni, zato smo se od-
ločili, da v letošnjem letu ne bomo gostitelji svetovnega ribiškega 
prvenstva,« pove in razkrije, da se bodo, ko bo vreme malo bolj 
stabilno, z velikim veseljem lotili posodobitve dodatne, 300 me-
trov dolge tekmovalne trase pri ribiškem domu. 
 Smilja Radi

V naravo vpeta ribolovna trasa
nadaljevanje s str. 11

Branko Zelič
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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 2018 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 274 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave in 95 vzorcev za 
sanitarno-kemične preiskave. Neskladnih je bilo deset odvzetih vzorcev (od tega je bi en vzorec kontaminiran z E. coli, v štirih pa so 
bile prisotne koliformne bakterije, ostali s povišanim številom kolonij pri 22 °C in 37 °C), v vseh primerih pa smo izvajali ukrepe skla-
dno s HACCAP-om ter navodili s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS – preventivno kloriranje, iz-
piranje 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 2018 je bilo na vodovodnih sistemih 
v občini Brežice odvzetih 36 vzorcev, neskla-
den je bil en odvzeti vzorec (s prisotnimi ko-
liformnimi bakterijami).

Pred leti odkrita kontaminacija z desetil-
atrazinom (metabolit pesticida atrazina) na 
vodovodnem sistemu Sromlje se giblje oko-
li mejne vrednosti in po oceni NLZOH Novo mesto ne predstavlja povečanega tveganja za zdravje ljudi. V letu 2018 je od skupno šti-
rih odvzetih v enem vzorcu desetilatrazin dosegel mejno vrednost 0,10 µg/L.

Na vodovodnih sistemih so bile v letu 2018 opravljene štiri analize 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, dom upokojencev ...

Kakovost pitne vode na vodovodnih 
sistemih v občini Brežice v letu 2018
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo v 
občini Brežice, kjer smo v letu 2018 s pitno vodo oskrbovali prebivalce iz sedmih 
različnih vodovodnih sistemov: Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe, Mrzlavs-
ki 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 194 185 95 % 9 5 % 65 65 100 % 0 0 %
MOKRICE 23 23 100 % 0 0 % 8 8 100 % 0 0 %
SROMLJE 15 15 100 % 0 0 % 5 5 100 % 0 0 %
PIŠECE 16 16 100 % 0 0 % 6 6 100 % 0 0 %
BIZELJSKO 15 15 100 % 0 0 % 5 5 100 % 0 0 %
KRIŽE 5 4 100 % 1 20 % 3 3 100 % 0 0 %
STANKOVO 6 6 100 % 0 0 % 3 3 100 % 0 0 %
Skupaj 2018 274 264 96 % 10 4 % 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, 
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 v občini Brežice v le-
tu 2018

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov

U – ustrezen vzorec, NU – neustrezen vzorec

ČANJE – Hermanu Kerinu je voda življenjski spremljevalec. 
Živi v Čanju ob potoku Blanščica, po katerem se je že kot 
kratkohlačnik podil s prijatelji pa tudi nabiral prve ribo-
lovne izkušnje. Član Ribiške družine BrestanicaKrško je od 
leta 1977, od leta 2008 pa tudi njen gospodar.

Kot nam je povedal Herman 
Kerin, ga je k aktivnejšemu delo-
vanju v ribiški družini (RD) sre-
di 80. let prejšnjega stoletja pri-
tegnil tedanji predsednik ribiške 
družine Milan Žveglič, ki mu je 
bil hkrati tudi šef v senovskem 
rudniku, kjer je bil Herman za-
poslen. Začel se je udeleževati 
ribiških tekmovanj, predvsem z 
obtežilnikom, delovnih akcij in 
drugih aktivnosti v družini, pred 
enajstimi leti pa je bil po nena-
dni smrti tedanjega gospodarja 
Dušana Vučajnka imenovan za 

gospodarja ribiške družine. V tej vlogi je ožji član predsedstva in 
hkrati član devetčlanske upravnega odbora. Njegove naloge so 
osredotočene na gospodarjenje z vodami in ribiškim okolišem (ta 
zajema porečje reke Save nad HE Krško do izliva potoka Blanšči-
ca v Savo oz. meje z Ribiško družino Sevnica in območje pod HE 
Krško do kilometra dolvodno od NEK oz. meje z Ribiško družino 
Brežice), na delo z več kot desetimi potoki, dvema gojitvenima in 
petimi vzrejnimi ribniki Mačkovci na Raztezu, kjer ima RD v lasti 
tudi okoli devet ha gozda in dva ha travnikov, upravljanje z ribni-
kom Resa na Vidmu ter na delo in vzdrževanje stanja ribjih po-
pulacij v vodnih površinah s t. i. poriblavanjem (vlaganjem rib v 
vodo), izlovi, vzrejo, prodajo in nakupom rib za vlaganje v vode. 

HE spremenile ribjo populacijo
Kakor opaža pri svojem delu, je izgradnja hidroelektrarn na Savi 
vplivala tako na način ribolova kot vrste rib. Resda izumirajo sal-
monidne ribe, kot so sulec, podust, šarenka in postrv, ki živijo v 
večjih in hladnejših deročih vodah, bogatih s kisikom, vendar so 
pridobili več cipridnih vrst, ki jim odgovarja topla in stoječa voda 
z muljem, kot so krap, klen, linj, mrena, platnica, rdečeperka, rde-
čeoka, smuč, ščuka idr. Zelo se je razmnožil som, ki ima izredne 
pogoje za drst in dovolj hrane. Ob izgradnji krške HE so bila ure-
jena tudi izlivna mesta potokov, medtem ko se soočajo s proble-
mom življa v gorvodnih potokih, kjer je iz leta v leto manj vode, 
posledično pa tudi rib: »Od potokov z dovolj pretoka so zadovo-
ljivi le še Blanščica, Brestanica in Dovški potok, medtem ko so 
vsi ostali potoki domala presušili, kar gre v veliki meri pripisati 
tudi urejanju vodotokov s strani vodarjev. Ti namreč ob regulaci-
ji potokov uredijo gladke struge, po katerih voda hitro odteče, ni 
več tolmunov, ki bi jo zadržale, niti ni več v struge vraščenih ko-
reninskih sistemov in senc obvodnih dreves, kamor bi se lahko 
ribe skrile. V poletnih mesecih pa voda presuši ali se zaradi niz-
kega nivoja preveč segreva, kar je ponovno razlog, da so potoki, 
ki so bili nekdaj bogati s potočno postrvjo, mreno, pohro, blistav-
cem, kleni idr., že brez ribjega življa.« Sicer v potoke, kakor pravi 
Kerin, na letnem nivoju vložijo po 10.000 komadov zaroda potoč-
ne postrvi, a rezultat je kljub njihovim prizadevanjem bolj kot ne 
majhen. Pravo katastrofo povzročajo tudi vidre v gojitvenih baze-
nih na Mačkovcih, ki so jih bili primorani za zaščito ribjega zaro-
da zaščititi z električnim pastirjem: »V minulem letu smo v tretji 
gojitveni bazen vložili 15.000 komadov mladic krapa, izlovili pa 
smo jih zgolj med 200 in 300. Na Savi so agresivni kormorani, v 
potokih sive čaplje, v vseh treh primerih pa gre za zaščitene ži-
vali.« Občasno jim preglavice na ribnikih povzročajo tudi race, ki 
zobljejo ribje brikete, s katerimi hranijo ribji podmladek, sicer pa 
jim eno večjih težav v zadnjih dveh letih predstavlja na dnu ene-
ga izmed gojitvenih ribnikov (tudi v ribniku na Resi) ukoreninjen 
in razraščen invazivni rmanec, zaradi česar so ga morali povsem 
izprazniti, saj gre za oksikogeno rastlino, ki porablja kisik in zak-
riva pronicanje svetlobe pod vodno gladino, s tem pa onemogo-
ča vzrejo ribjega življa.
Trenutno se pripravljajo na čistilno akcijo in dodatno ureditev 
ribnika z okolico, saj se z aprilom odpre ribiška sezona v lovnem 
ribniku 2 v Mačkovcih, kjer velja načelo 'ulovi in spusti'. Krivolo-
va, še pove Kerin, domala ne beležijo več, so pa v RD organizator 
okoli desetih tekmovanj na letnem nivoju. Četudi ima kot gospo-
dar še vrsto drugih zadolžitev in preživi zelo veliko časa na Razte-
zu, se Kerin ribam posveča tudi zasebno. Zadnjih 15 let je namreč 
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji za gojenje sladkovodnih 
organizmov, pri čemer se ukvarja z vzrejo mladic podusti in kra-
pa, ki jih zatem vlaga v vodo na širšem območju Slovenije, zadnji 
dve leti pa tudi na posameznih območjih sosednje Hrvaške. A ko 
vprašamo Hermana, koliko rib tudi zaužije, se od srca nasmeji: 
»Redko, le tu in tam, ker ribo raje gledam v vodi kot na krožniku.«
 Bojana Mavsar

Herman Kerin, gospodar RD Brestanica-Krško 

Ribe ima raje v vodi 
kot na krožniku

Herman Kerin
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Neskladnost v okviru notranjega nadzora se je pojavila zaradi odstopanja v naslednjih mikrobioloških 
parametrih:
• E.coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže na fekalno onesnaženost, t.j. onesnaženost s človeškim 

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. 

• koliformne bakterije, ki kažejo na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz 
okolja, neustreznost priprave pitne vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodovanost omrežja, ne-
ustrezno 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.

• število 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.

Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovodih izvajajo še analize pitne vode v okviru državnega mo-
nitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje. V okviru vzorčenja je bilo na 24 javnih vodovodih 
odvzetih 62 vzorcev za redna mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja, dodatnih šest vzorcev je 
bilo odvzetih za občasne preiskave. Neskladnost je bila ugotovljena pri dveh odvzetih vzorcih (2,9 %). 

V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne vode smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilnikom 
o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) ter navodili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za leto 2018 lahko pridobite v podjetju Komunala Sevni-
ca, na tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni vodi za leto 2018 in izvedenih analizah je objavlje-
no na spletni strani Komunale www.komunala-sevnica.si. 

V občini Sevnica je 31 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 14.533 prebivalcev izmed 17.481 
vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. Torej se 83,1 % občanov oskrbuje s pitno vodo iz 
javnih vodovodov. Od tega izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala d.o.o. 
Sevnica (Komunala Sevnica), upravlja devet vodovodnih sistemov in zagotavlja pitno vodo 10.665 obča-
nom (61,0 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira kakovost vode še na 21 javnih vodovodih s stali-
šča zagotavljanja odgovorne osebe in ustreznem ukrepanju v primeru ugotovljene neskladnosti, po na-
čelih notranjega nadzora HACCP. Vzdrževanje vodovodnih sistemov je še vedno v pristojnosti krajevnih 
skupnosti ali vaških vodovodnih odborov. Le en javni vodovod v letu 2018 (oskrbuje cca. 300 oseb) še ni 
imel vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale Sevnica, zato podatkov o re-
zultatih analiz v spodnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni pod zdr. nadzorom Komunale Sevnica). Sodelova-
nje 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 okviru 
notranjega nadzora HACCP v letu 2018:

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2018

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. 

OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj 
odvzeti

VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

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

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica  89 0/4 0/1
2. Log Log I, Log II, Log III  322 0/6 0/1
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 0/20 0/8
4. Lukovec Močile, Zajček  187 1/6 0/1 E.coli, C, MO-36°C
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I  137 0/3 0/1 upravljavec Komunala
6. Šmarčna-Kompolje B-3  270 1/7 0/1 C 

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal–Šentjanž Stara Gora–Primštal  150 1/6 0/1 E.coli, C
2. Veliki Cirnik Slapšak  65 0/3 0/1   

3. Štajngrob Neimenovano  50 - - upravljavec Komunala; prenos upravlja-
nja konec l. 2018

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova gora Vrtina Radovan, Nova 
gora  747 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik  65 1/4 0/1 E.coli, C
3. Spodnje Vodale Sklepnica  142 0/4 0/1

4. Mladetiče–Gabrije-
le–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 1/7 0/3 C
2. Račica Račica–Mekote  216 0/4 0/1
3. Breg Neimenovano  85 0/3 0/1
4. Razbor–Lisce Lisce–Razbor  98 0/4 0/1
5. Šentjur na Polju Neimenovano  90 1/3 0/1 C
6. Okroglice Neimenovano  35 0/2 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 1/10 0/4 C, upravljavec Komunala

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

 KS ZABUKOVJE 

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

 KS BLANCA  

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

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

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

Cilj podjetja je večanje stopnje ločevanja odpadkov na izvoru in zmanjševanje količin odloženih odpad-
kov. To zagotavljamo s širitvijo mreže ekoloških otokov – ob koncu leta 2018 jih je bilo v občini Sevnica 
165. Namenjeni so ločenemu zbiranju odpadnega papirja, kartona in kovinske, plastične, sestavljene 
ter steklene embalaže. Zagotavljamo tudi reden 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 Sevnica, 
ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevarnih odpadkov. 

V letu 2018 smo zbrali 5.216.038 kg komunalnih odpadkov – od tega je bilo 5.086.697 kg (97,5 %) lo-
čeno zbranih frakcij, odloženih odpadkov pa le 129.341 kg (2,5 %).   
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 RČN Razga
KPK 80 93,33 81,13 92,60

BPK5 90 96,31 93,88 93,13

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2018 4 2 2

 
KOLIČINE ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska  
embalaža

steklena 
embalaža

drobna 
embalaža

nevarni 
odpadki

l. 2017 342.260 210.080 454.615 18.198

l. 2018 358.950 212.245 427.420 21.735

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 
dinamiko se izvajajo obratovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja posamezne naprave. Število 
analiz in letni povprečni učinki čiščenja posamezne naprave v letu 2018 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 2018

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2018

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 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.

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na javnih vodovodih v okviru notranjega nadzora odvzetih 
179 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave ter 60 vzorcev za redne kemične preiskave pi-
tne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bilo osem vzorcev (4,5%) neskla-
dnih z v Pravilniku 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. 

Opombe: C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, MO-36 °C – št. mikroorganizmov pri 36 °C
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Za učinkovito varovanje vodnih virov 
potrebno sprejetje državne uredbe 

Za zaščito vodnih virov sta v veljavi občinska odloka 
iz leta 1985 za Krško polje in iz leta 2002 za ostale 
vodne vire. Od sprejetja odlokov do danes je priš
lo do sprememb glede uporabe virov ter izvajanja 
kmetijske in drugih dejavnosti na teh območjih, zato 
je nujno potrebno sprejetje nove uredbe. Strokovne 
podlage za vse aktivne vodne vire je Občina Krško v 
2015 posredovala na pristojno ministrstvo, a uredba 
do danes še ni bila sprejeta.

S sprejetjem državne uredbe se bodo na novo opre
delila vodovarstvena območja in dovoljeni posegi, 
uvedlo nadomestilo zaradi omejene rabe kmetij
skih površin ter določila pristojnost za izvedbo nad
zora. Cilj sprejetja uredbe je zagotavljanje učinkovite 
zaščite vodnih virov, ki bo med drugim predpisala  
ukrepe za dolgoročno ohranjanje kakovosti pitne  
vode in izboljšanje stanja na Krškem polju.

Konec marca bo na spletni strani www.kostak.si 
objavljeno obširno letno poročilo o kakovosti pitne 
vode in izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v 2018.

Voda iz pipe je naša skupna odgovornost. Z  
ustreznim varovanjem vodnih virov in uživanjem 
kakovostne pitne vode bomo prispevali k našemu 
zdravju. Bodimo odgovorni do nas samih in do 
okolja.

Prijavite se na SMS obveščanje
Vsi, ki se želite vključiti v 
sistem obveščanja glede do
godkov na javnih vodovodih v 
občinah Krško in Kostanjevica 
na Krki, izpolnite elektron
sko prijavo na spletni strani  
www.kostak.si.

V občinah Krško in Kostanjevica na Krki smo v 2018 pili dobro vodo
Rezultati nadzora kakovosti pitne vode v letu 2018 potrjujejo, da je bila pitna voda iz javnih vodovodov na območju 
občin Krško in Kostanjevica na Krki dobre kakovosti. Z nadzorom pitne vode od zajetja do pipe uporabnika ter 
takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanj zagotavljamo ustrezno kakovost pitne vode. Skupaj z lastniki 
komunalne infrastrukture obnavljamo in izboljšujemo vodovodno omrežje.

Nadzor kakovosti pitne vode

Za oskrbo s pitno vodo je v občinah Krško in Kostan
jevica na Krki aktivnih 11 vodnih virov. Notranji nad
zor kakovosti pitne vode se redno vrši po celotnem 
vodovodnem omrežju. Izvaja ga Nacionalni labo
ratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota 
Novo mesto. Poleg notranjega nadzora se kakovost 
dodatno spremlja še v okviru državnega monitorin
ga ter lastnega nadzora, ki ga izvajamo zaposleni v 
družbi Kostak.

V sklopu notranjega nadzora je bilo v 2018 odvzetih 
388 vzorcev pitne vode za kemijske in mikrobiološke 
analize, od tega jih je bilo 98 % zdravstveno ustreznih 
in skladnih s Pravilnikom o pitni vodi.

Z osnovnimi mikrobiološkimi preiskavami ugotavl
jamo prisotnost mikroorganizmov. Neskladja so se 
pojavila v dveh odstotkih oziroma osmih vzorcih 
vode. Večinoma je šlo za bakterije, ki neposredno ne 
ogrožajo zdravja ljudi, pojavljale pa so se tudi zaradi 
neustrezne interne instalacije. Za zagotavljanje var
ne oskrbe se voda na vseh vodovodih stalno klorira, 
razen na viru Brege.

Fizikalno-kemijske preiskave zajemajo preverjanje 
osnovnih parametrov: amonij, barvo, motnost, pH 
vrednost, vonj ter okus. Rezultati vseh vzorcev so 
bili ustrezni.

Pesticidi in nitrati na Krškem polju

Koncentracije pesticidov na viru Brege so v 2018 
ostale pod mejno vrednostjo. Kot pretekla leta smo 
tudi v 2018 zaznali naraščanje koncentracij nitratov 
v času gnojenja v zimskospomladanskih mesecih 
in jesenskem obdobju. Na vodnem viru Brege so 
se vrednosti nitratov gibale od 22,9 do 32,4 mg/l, 
povprečna vrednost pa je znašala 29 mg/l. Predpisa
na mejna vrednost 50 mg/l ni bila prekoračena. 
Stanje na vodnem viru Drnovo redno spremljamo. 
Kakovost pitne vode na tem viru se glede na pretekla 
leta izboljšuje, a še vedno presega predpisane mejne 
vrednosti,  zato služi kot rezervni vodni vir.

Kaj storiti, če dvomite v kakovost pitne vode?

Prikaz ustreznosti pitne vode v letu 2018
Na karti so označeni vodni viri ter podatki o trdoti vode za posamezni vir. Z modrimi epruvetami je prikazana 
ustreznost mikrobioloških analiz v odstotkih, s sivimi pa ustreznost kemijskih analiz v odstotkih.
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Pomladni čas vabi k družinskim 
izletom in gibanju v naravi

Začetek pomladi nam prinaša lepe, sončne dneve, ki kar kličejo k pohajko-
vanju na prostem, pa naj bo to zgolj kratek popoldanski oddih ali celodne-
ven izlet med vikendom, predvsem pa je to čas za gibanje, druženje z otroki 
na prostem in druge oblike kakovostnega preživljanja prostega časa. S temat-
skimi stranmi »Moja družina – prosti čas« smo vam želeli predstaviti, kje in 
kakšne so možnosti za družinam primerne aktivnosti v našem širšem okolju, 
hkrati pa smo k besedi povabili strokovnjakinjo na tem področju, svetovalno 
delavko na OŠ Boštanj Vesno Kralj. V pogovoru z njo boste zagotovo našli kak-
šen koristen nasvet ali spodbudno besedo. Vabljeni k branju! 
 Ur.

Kako usklajujete službe-
ne in družinske obveznosti, 
skušate čas enakomerno po-
razdeliti?
Menim, da ni toliko pomemb-
na usklajenost, bolj po-
membno je kakovostno op-
ravljeno delo in čas, ki ga 
namenimo drug drugemu po 
opravljenih službenih obve-
znostih. Pridejo dnevi, ko sem 
v službi več časa kot doma pri 
družini in takrat so večeri tisti, 
ki so namenjeni družinskemu 
življenju. To je čas za druženje, 
pogovor, morda sprehod. Bolj 
kot kvantiteta je pomemb-
na kakovost časa, ki ga preži-
vimo skupaj. Včasih je dovolj 
kakovostnih pet minut ali pa 
pol ure.

Kaj pomeni otroku ali mla-
dostniku skupen zajtrk, ko-
silo, večerja? 
To je odvisno od razvojne 
stopnje otroka. Predšolski ot-
rok doživlja čas, ki ga preži-
vi v družinskem krogu, zago-
tovo drugače kot odraščajoči 
najstnik. A ne glede na to, v 

katerem razvojnem obdobju 
je otrok, je čas, ki ga nameni-
mo skupnim obedom, pomem-
ben. Potrebujejo ga tako otroci 
kot starši. To je čas, ki ga na-
menimo drug drugemu in ob 
tem tkemo neke nevidne vezi. 
S skupnimi obroki, pri prip-
ravi katerih lahko otroci tudi 
sodelujejo, kažemo naš odnos 
do hrane, ali so nam okusi všeč 
ali ne, kako se obnašamo, ko 
se prehranjujemo in podob-
no. Seveda ni mogoče vsak 
dan imeti skupnega obroka, a 
s tem ni nič narobe. Če si otrok 
sam pripravi obrok, ga navaja-
mo na samostojnost. Še lepše 
je, če je morda pripravil zajtrk, 
kosilo ali večerjo za vse dru-
žinske člane.

V navadi so tudi družinski 
izleti in obiskovanja prire-
ditev.
To je lahko čudovita izkušnja, 
a vrsta izleta ali izbor priredi-
tve je spet odvisen od starosti 
otroka. Pri najstnikih skušaj-
mo upoštevati njene oziroma 
njegove želje, vključujmo ju 

v aktivnosti, 
ki ju veseli-
jo. Ne vztra-
jajmo, da se 
u d e l e ž i t a 
nečesa za-
radi nas kot 
staršev. V ta-
kih primerih 
p r i s l u h n i -
mo najstnici 
ali najstni-
ku, upošte-
vajmo njuno 
željo in odi-
dimo na pri-
reditev ali 
izlet, ki sta 
ga izbrala. 
S tem odpi-
ramo pros-
tor v našem 
m e d o s e b -
nem odnosu, v katerem mo-
ramo slišati drug drugega. To 
pomeni, da mora otrok razu-
meti mene kot mater, zakaj 
vztrajam pri nečem, in prav 
tako moram sama razume-
ti njegovo željo ter jo skušati 
upoštevati. Gre za spoštova-

nje izraženega mnenja in na 
ta način gradimo samostojno 
ter odgovorno osebo.

Ali je potrebno kakovostno 
preživljanje prostega časa 
načrtovati ali je dovolj tre-
nuten navdih?

Kombinacija obojega je ideal-
na. Ko se odločamo, kje, kako 
dolgo in s kom bomo prežive-
li dopust, je načrtovanje nuj-
no, ni pa nujno za vsako uro 
v dnevu. Zadnja leta opažam, 
da starši večino prostega časa 
načrtujejo tako zase kot za ot-
roke v obliki različnih prosto-
časnih aktivnosti. Na ta način 
otrokom odvzemamo mož-
nost, da bi se sami odločili, kaj 
bodo počeli v prostem popol-
danskem času, so skoraj brez 
idej in potem najraje večino 
časa porabijo za sedenje pred 
računalnikom. Skrbno načr-
tovan, strukturiran prosti čas 
na nek način siromaši otrokov 
vsakdanjik, ker ne nudi spon-
tanosti, možnosti raziskova-
nja okolice, v kateri živi. Na ta 
način ne more niti preizkusiti 
lastnih reakcij v kateri izmed 
nepredvidenih situacij, ki jih 
je v življenju veliko. Kadar so 
stvari spontane, se lahko tako 
otrok kot mi sami soočamo s 
svojimi notranjimi strahovi in 
morda jih uspemo celo reši-
ti. Imam sina, ki se je bal psov 

in ko sva nekoč na sprehodu 
po naključju srečala znanca 
s psom, je sin videl mojo re-
akcijo. Začutil je, da je varen, 
zato ni stekel stran. Soočil se 
je z dano situacijo in posto-
pno je začel izgubljati strah, 
ki je prebival v njem. Skrat-
ka, v življenju ni mogoče vse-
ga načrtovati, čeprav je to vča-
sih potrebno, a naj ne postane 
naša navada. Dovolimo si biti 
tudi spontani, sproščeni, sledi-
mo trenutnemu navdihu, ker 
nas morda vodi ravno k tiste-
mu, kar potrebujemo.

Kaj menite o organiziranih 
različnih oblikah preživlja-
nja prostega časa v času šol-
skih počitnic, kot so na pri-
mer jezikovni in športni 
tečaji, planinski tabori, le-
tovanja na morju itd.?
To so aktivnosti, s katerimi 
otroku nudimo možnosti pri-
dobivanja novih znanj, raz-
vijanja različnih interesov, 
pridobivanja izkušenj; uči 
se sodelovanja in povezova-
nja, reševanja nepredvidenih 

»Pomembno je, da slišimo drug drugega«
BOŠTANJ – Vesna Kralj je univ. dipl. psihologinja, ki v OŠ Boštanj opravlja delo svetovalne delavke, izven delovnega časa je tudi žena in mati dveh odraščajočih sinov 
(starejši je študent, mlajši je srednješolec). Prosti čas namenja družini, vrtnarjenju, branju knjig in obisku kinematografov, občasno pa izletom in potovanjem.  

Vesna Kralj  

Dnevi odprtih vrat in 
popustov v drevesnici  
od 28. 3. do 30. 3.

Popusti od 
10 % do 30 %

Delovni čas: 
PON−PET: 8.00−17.00
SOB: 8.00−12.00
V soboto, 30. 3. 2019, odprto do 13. ure. 

T: 051 729 293

Ste v življenju 
posadili vsaj 

eno drevo?
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Spletna trgovina z zunanjimi lesenimi igrali in dodatki

lesenaigrala.si     041 41 94 94 
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pomlad prinaša 
nove trende

optikarimc.net

MLADINSKA IZMENJAVA »SNOWMAN 
GOES INTERCULTURAL« NA FINSKO 

V obdobju od 24. 2. do 2. 3. 2019 se je 
šest mladih prostovoljcev iz OŠ Leskovec, 
pod mentorstvom Domna in Ane udeležilo 
mladinske izmenjave »Snowmen Goes 
Intercultural« v deželi tisočerih jezer in 
čarobnih zim, v Mladinskem centru »Villa 
Elba«, na obrobju mesta Kokkola, Finska.  
Preko raznovrstnih delavnic, razprav in 
aktivnosti so predstavili Slovenijo, MC Krško 
in našo kulturo ter se seznanili z navadami, 
jezikom, šolskim sistemom, glasbo in hrano 
petih evropskih držav, in sicer Slovaške, 
Irske, Finske, Romunije in Italije. 
»Finska nas je prevzela z minimalistično 
arhitekturo, sankanjem in ribolovom 
na zaledenelem morju, s savno in 
dobrosrčnostjo. Prav tako smo imeli posebno 
priložnost občudovati severni sij, ki nam je 
pričaral nepozaben spektakel na nebu.«
Na izmenjavi so tako mladi, kot tudi mentorja 
pridobila kopico novih izkušenj in prijateljskih 
vezi. 
Ana Rabzelj in Domen Majcen 

USPOSABLJANJE ZA DELO V 
PREVENTIVNIH SREDIŠČIH RAST(IŠČA) 
SREČE 
Prostovoljci, vabimo vas na usposabljanje za 
delovanje znotraj projekta Rast(išče) sreče 
pri partnerjih v projektu: MC Krško, KTRC 
Radeče, DI Zaupanje in MD Bistrica ob Sotli. 
Na usposabljanju boste pridobili vsa potrebna 
znanja za delo v preventivnih središčih. 
Poskrbljeno bo za kosilo. Po prvem delu, 
pa boste udeleženci opravili še praktično 
usposabljanje, ki bo potekalo individualno, 
v sklopu preventivnih središč. Po končanem 
celotnem usposabljanju pa boste za to prejeli 
tudi potrdilo o opravljenem usposabljanju. 
Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite na 
usposabljanje, katero je v celoti brezplačno. 
Info in prijave: barbara.masnik@mc-krsko.si, 
041 758 408 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
MC Krško, sobota, 30. 3. 2019, od 10.00 

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, 
Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

MC DIRENDAJ: DARILA ZA MAMICE 
MC direndaj je zopet z vami. Skupaj s 
prostovoljci bomo tokrat izdelovali prav 
posebna darilca, v čast materinskem dnevu. 
Delavnice so brezplačne in  primerne za 
otroke od 6. leta dalje. Vabljeni na ustvarjalno 
dopoldne. 
Prijave:  martina.zlobko@mc-krsko.si in 
051 328 899.
MC Krško, sobota, 23. 3. 2019, od 10.00 
do 12.00

SKREČAM NOČ IN DAN 
Kreativno druženje in skreč delavnica poteka 
v soboto, od 15. ure dalje v prostorih MC 
bar-a. Gramofoni in vinilke so zagotovljene. 
Dogodek je namenjen vsem starostnim 
skupinam in poteka pod vodstvom mentorja 
Bayro-ta. Info in prijave na: 
bayromusic@gmail.com.  
MC Krško, sobota, 23. 3. 2019, ob 15.00

  

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

konfliktnih situacij, če slučaj-
no pride na njih; navaja se na 
samostojnost in prevzemanja 
določenih odgovornosti, ki so 
mu dane v okviru skupine. 
Gre za krepitev samopodobe, 
samozaupanja, da lahko pres-
pi tudi drugje, ne samo doma, 
in se ima ob tem celo fajn. To 
so dobrodošle aktivnosti, a 
pri tem je pomembno, da sli-
šimo otroka. To pomeni, da 
otroku ne vsiljujemo nekaj, 
kar mu ni všeč, čeprav ga v 
tistem trenutku nimamo kam 
dati. Potrudimo se najti dru-
go rešitev oziroma se pogovo-
rimo z otrokom o prednostih, 
ki jih ponuja izbran jezikovni 
ali športni tečaj, planinski ta-
bor itd. Včasih otroci odklonijo 
kakšno aktivnost, ker so pre-
več plašni, ker jih je strah ne-
znanega okolja, a ob pogovoru 
in razlagi, kaj se bo dogajalo, 
lahko spremeni mnenje in se 
začne veseliti odhoda v skupi-
no, kjer bo našel nove prijate-
lje. Pridobi tudi novo izkušnjo, 
ugotovi, kako premagati strah 
pred neznanim.

Si morata čas zase vzeti tudi 
starša, zakaj da oz. zakaj ne?
Za kakovostno družinsko živ-
ljenje je pomembno, da so 
stvari uravnotežene, da smo 
vsi v družinski skupnosti sli-
šani, da so zadovoljene potre-
be, ki so nam pomembne, da 
smo sprejeti, čuteči, da živimo 
v varnem okolju. Menim, da si 
moramo tudi starši vzeti čas 
zase, saj ob tem razvijamo svoj 
partnerski odnos. Tudi midva 
kot partnerja morava prisluh-
niti drug drugemu in se udele-

ževati stvari, ki jih imava rada. 
Če sva midva srečna in zado-
voljna, ta občutja prenašava 
tudi na lastne otroke. Če vse 
dejavnosti kot starši podre-
dimo samo otrokom, potem 
midva kot partnerja izgublja-
va v najinem odnosu – vezi 
se trgajo, nehote se začneva 
oddaljevati drug od drugega. 
Tako kot sem si vzela čas za ot-
roka, ko sem se z njima igrala, 
ko smo skupaj ustvarjali, nekaj 
delala, si moram vzeti čas tudi 
za moža in on si ga mora vze-
ti zame. Pri tem so nam lahko 
v veliko pomoč stari starši, v 
varstvu katerih pustimo ot-
roke, ko so mlajši. Na ta način 
širimo krog socialnih veščin z 
razširjeno družino. Morda nas 
ob tem preplavi občutek kriv-
de, ker nismo z otroki, a zave-
dati se moramo, da je takšen 
čas zelo dragocen, saj vpliva 
na razumevanje med starši in 
otroki, ko jim ob vrnitvi pripo-
vedujemo, kaj smo doživeli, vi-
deli. S tem dajemo drug druge-
mu tudi svobodo in možnost 
spoznavanja drugih ljudi. V 
družini smo pomembni vsi in 
vsi moramo biti sprejeti, sliša-
ni. Otroci morajo razumeti, da 
tako kot oni potrebujejo čas 
zase in za prijatelje, tudi star-
ši potrebujejo čas samo zase. 
Dvojina je pomembna in razu-
mevanje je ena izmed družin-
skih vrednot.

Kako pomemben je za vas 
prosti čas? S kom, kje in 
kako ga najraje preživljate?
Zame je prosti čas zelo po-
memben in v delčku dneva si 
ga vzamem vsaj za kakšno ma-

lenkost. Pogosto iščem odmik 
od vsakdanjih skrbi v naravi. 
Veliko se ukvarjam z rožami 
in urejanjem okolice, rada ob-
delujem vrtiček ob družinski 
hiši. Zelo rada grem na spre-
hod, na katerem me običajno 
spremlja mož. Včasih gremo 
kot družina na kakšno špor-
tno ali katero drugo prireditev, 
včasih gremo skupaj v kino in 
če se ne moremo uskladiti gle-
de ogleda filma, si pogledamo 
vsak svojega. Na svoj način je 
to zabavno, kajti pot do kina 
in iz kina je skupna in takrat 
si izmenjamo tudi mnenja o 
vsebini filmov. Pogosto v roke 
vzamem tudi knjigo in se pre-
pustim branju. Trenutno be-
rem roman z naslovom Raza 
Ferija Lainščka.

Kaj vam pomeni družina?
Družina je zame varen pristan, 
ker se v njej počutim spreje-
to, dobrodošlo, srečno, varno. 
Odnosi so iskreni, polni razu-
mevanja in spoštovanja, ljube-
či. Znamo prisluhniti in slišati 
drug drugega ter biti v oporo, 
če je to potrebno. Družina je 
temelj in če so temelji dobri, 
potem je hoja skozi življenje, 
ki prinaša marsikaj nepred-
vidljivega, lažja. Družinske 
vrednote skušava z možem 
Dejanom prenesti tudi na od-
raščajoča sinova – Žiga je štu-
dent, Aljaž dijak in kmalu bos-
ta hodila po svoji poti, vendar 
bom njunega prihoda domov 
vedno vesela. 

 Smilja Radi

POSTANI NOGOMETAŠ 
NK KRŠKO!

Vpisujemo nove nogometaše, 
stare od 7 do 11 let. 

Kontakt: 051 366 950, 041 720 893,
info@nkkrsko.com
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

ZAZA (19010B) 
je živahna, prijazna psička črne 
barve s kratko dlako, srednje ve-
likosti, stara 4 leta. Je čipirana in 
bo pred oddajo v nov dom ste-
rilizirana. Išče skrbne lastnike, ki 
ji bodo zagotovili prijazen in va-
ren dom.

NEŽA (19027B) 
je prijazna mlada muca, ki je še 
malce previdna, a hitro začne 
presti, ko jo poboža nežna roka. 
Je sterilizirana in pripravljena za 
odhod v nov dom k skrbnim in 
odgovornim ljudem. 

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 
skupaj s Centrom za krepitev zdravja 

Zdravstvenega doma Brežice 

organizira strokovno srečanje na temo kronične vnetne 
črevesne bolezen, ki bo v torek, 9. aprila 2019, ob 13. uri 

v predavalnici Centra za krepitev zdravja 
na nogometnem stadionu v Brežicah 

(Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice).

Strokovno srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim 
sestram, članom društva in ostali zainteresirani javnosti.

Program srečanja: 
 ` 07.00 – 12.30: Stojnica društva za KVČB in Centra za 

krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Brežice
 ` 13.00 – 13.45: Stres in zdravje, vplivi in načini 

spoprijemanja pri osebah s KVČB, Matic Cizel, mag.     
psihologije

 ` 13.45 – 14.30: Kronična vnetna črevesna bolezen – 
osnove, diagnostika in zdravljenje – pogled iz prakse, 
Nataša Ocvirk, dr. med., specialist gastroenterolog

 ` 14.30 – 14.50: Predstavitev Društva za kronično vnetno 
črevesno bolezen, Mateja Saje, predsednica društva za 
KVČB

 ` 14.50 – 15.00: Diskusija in vprašanja

Zaradi lažje organizacije je potrebna prijava – svojo udeležbe 
na srečanju sporočite na elektronski naslov ckz@zd-brezice.si 
ali na mobilno številko 051 222 039. 
Rok za prijavo je ponedeljek, 8. april 2019.

Vljudno vabljeni!

Z Odlokom o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v občini Brežice (Uradni list RS, št. 100/08; v nadaljeva-
nju: Odlok) je opredeljen Svet za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v občini Brežice (v nadaljevanju: svet uporabnikov) kot 
organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavlja-
jo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb v Občini Brežice. 

Svet uporabnikov, ki je sestavljen iz petih predstavnikov uporab-
nikov javnih dobrin v občini Brežice, imenuje Občinski svet obči-
ne Brežice. Enega člana predlaga župan, štiri člane pa Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju 
komisija), na podlagi javnega poziva. Če prvi javni poziv ni us-
pešen, objavi komisija drugi javni poziv. V primeru, da sta oba 
javna poziva neuspešna, člane sveta uporabnikov predlaga ko-
misija. V skladu z Odlokom članstvo v svetu uporabnikov ni zdru-
žljivo z zaposlitvijo, pogodbenim delom ali članstvom v organih 
upravljanja pri izvajalcih lokalnih gospodarskih javnih služb in z 
delom v upravnih organih občine Brežice. 

Komisija je na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka s prvim 
javnim pozivom, objavljenim 7. 3. 2019 na spletni strani obči-
ne in v časopisu Posavski obzornik, pozvala uporabnike javnih 
dobrin, da podajo predloge za imenovanje v svet uporabnikov. 
Ker komisija ni prejela nobenih predlogov, v skladu z Odlokom 
objavlja drugi javni poziv. Uporabnike javnih dobrin pozivamo k 
podaji predlogov za imenovanje v svet uporabnikov. Podatki o 
predlaganih kandidatih naj vsebujejo osebne podatke kandidata 
(ime in priimek, rojstni podatki, naslov) ter soglasje kandidata.  

Prosimo vas, da vaše predloge o možnih kandidatih pošljete na 
naslov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski na-
slov: jasmina.molan@brezice.si, najkasneje do 28. 3. 2019. 

S spoštovanjem.
 Predsednik KMVVI
 Mag. Andrej VIZJAK

Obvestilo o nameri 
za oddajo prostora v najem

Krajevna skupnost Kapele objavlja namero o oddaji poslovnega 
prostora v najem, in sicer opremljen gostinski lokal in trgovski 
lokal (v katerem se trenutno poleg trgovske dejavnosti opravlja-
jo tudi poštne storitve) na naslovu Kapele 20, Kapele. Interesen-
ti lahko oddajo ponudbo za posamezni lokal oz. za oba lokala.
 
Dodatne informacije in pogoji najema so navedeni v name-
ri, in sicer na spletni strani: https://www.brezice.si pod rubri-
ko Ravnanje s stvarnim premoženjem ter na tel. št.: 041 760 
426 (KS Kapele).

Imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v občini Brežice – drugi javni poziv

Civilna zaščita občine Brežice bo 
v soboto, 6. aprila 2019, sodelo-
vala na vaji Civilne zaščite mes-
ta Samobor (HR) na temo potre-
sa. Predstavniki brežiške civilne 
zaščite bodo sodelovali z enoto 
za zveze, enoto prve pomoči ter 
enoto za iskanje zasutih v ruševi-
nah z geofonom. Civilni zaščiti z 
obeh strani državne meje uspeš-
no sodelujeta vse od leta 2012, 
ko sta pobudnika sodelovanja, 
višja svetovalca za področje 

Uspešno sodelovanje Civilne zaščite Občine 
Brežice in Civilne zaščite mesta Samobor

zaščite in reševanja v Občinski 
upravi občine Brežice in Upravi 
mesta Samobor, Roman Zakšek 
in Krunoslav Znika, vzpostavila 
stik s ciljem čezmejnega sodelo-
vanja pri preprečevanju ter bla-
ženju posledic naravnih in dru-
gih nesreč ter dogodkov in pri 
varovanja ljudi na obeh straneh 
meje. 
V času od leta 2012 do danes 
sta civilni zaščiti in društva po-
sebnega pomena, ki so vključe-

na v občinski, mestni in državni 
sistem zaščite, reševanja in po-
moči, dejavno sodelovali na va-
jah na območju občine Brežice 
in mesta Samobor kot opazoval-
ci, gostje in udeleženci. Izkušnje 
pri mednarodnem sodelovanju 
so si tako pridobili tudi Jamarski 
klub Brežice, Jamarska reševalna 
služba Slovenije – reševalni cen-
ter Novo mesto in Hrvatska gor-
ska služba spašavanja – stanica 
Samobor. Civilni zaščiti sodeluje-
ta tudi na področju izobraževa-

nja in usposabljanja, uspešno pa 
je bila izvedena tudi skupna re-
ševalna akcija na reki Savi. Hitra 
odzivnost Civilne zaščite mesta 
Samobor in uspešno zaključena 
akcija je bila rezultat večletnega 
sodelovanja in pridobljenih izku-
šenj. Zato Občina Brežice in Ci-
vilna zaščita občine Brežice po-
sebno skrb namenjata krepitvi 
odnosov s Civilno zaščito občine 
Trst v Italiji in Civilno zaščito De-
žele Spodnje Avstrije v Avstriji.

Reševanje utapljajočega na reki Soči – urjenje

Reševalni skok v deročo reko – urjenje

Na pobudo župana občine Bre-
žice Ivana Molana je 7. mar-
ca v Vojašnici Jerneja Molana v 
Cerkljah ob Krki potekal sesta-
nek s predstavniki poveljstva sil 
Slovenske vojske, Občine Bre-
žice in predsedniki krajevnih 
skupnosti, na področju katerih 
bodo potekale aktivnosti vo-
jaških vaj. Na sestanku so bile 
podrobneje predstavljene vo-

Na sestanku predstavili podrobnosti 
vojaških vaj na območju občine Brežice

jaške vaje, ki bodo potekale v 
določenih terminih od začetka 
marca do začetka junija 2019. 
Na spletni strani Občine Breži-
ce www.brezice.si je objavlje-
no obvestilo Slovenske vojske 
občanom, v času vojaških vaj 
pa bodo objavljena tudi krajša 
aktualna obvestila, ki jih bodo 
iz Slovenske vojske pošiljali ne-
posredno pred pomembnimi 

aktivnostmi vojaških vaj.

Kot navaja obvestilo, bodo v ak-
tivnosti vključena območja le-
tališča Cerklje ob Krki, Cirnika, 
Gaja in Gazic v občini Brežice 
(ter območji Gorice in Breg v so-
sednji občini Krško). Ključne ak-

tivnosti na zgoraj omenjenih ob-
močjih bodo v obdobjih od 22. 
marca do 3. aprila, od 10. maja 
do 22. maja in od 2. do 10. juni-
ja, v vmesnem času pa bodo vo-
jaške aktivnosti na letališču in v 
okolici izvajane v minimalnem 
obsegu.
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         izjemna knjiga. Veličastna panorama življenja v določenem 
zgodovinskem obdobju in nevsiljivo prizadevanje za še 
vedno nedosegljivo spravo med nami. Gre za realistično 
pripoved o usodah ljudi z ene in druge strani večno 
razklanega naroda, o njihovem trpljenju, ljubezni, sovraštvu, 
strasti, maščevanju in hrepenenju. »Nihče nima pravice do 
absolutne resnice«, nam sporoča pisec in nas spodbuja 
k objektivnemu razmisleku o zapletenih družbenih in 
medsebojnih razmerjih ter svari pred poenostavljenim 
izrekanjem sodb. 
Pripoved se odvija v namišljenem podeželskem kraju 
Dolina v času vzpona nacizma in se nadaljuje skozi čas 
druge svetovne vojne vse do današnjih dni. V Dolini 
živijo Slovenci, ki so pretežno delavci, in Nemci, ki so 
lastniki gozdov in industrijskih obratov. V istem okolju se 
znajdejo tudi pripadniki drugih narodnosti, od judov do 
»južnjakov«. Skupno živijo v relativnem sožitju, pletejo 
se razmerja, rojevajo se ljubezni in konflikti. Z vzponom 
nacizma medsebojne napetosti rastejo, z izbruhom vojne 
je razumevanja vse manj in svet se obrne na glavo, po vojni 
še enkrat. Osrednja junaka romana sta  Mojca in Peter, ki 
se v povojnem času veselita svoje mladostne ljubezni in 
ki predstavljata most med eno in drugo stranjo z vojno 
razcepljenega naroda. Od prednikov zaznamovana, a hkrati 
nedolžna in nič hudega sluteča s časom odkrivata vse večje 
tragedije preteklosti. 
Zgodba romana, sicer izmišljena, je prepletena s tako 
prepričljivimi usodami in zapleti, ki so gradili odnose med 
ljudmi in jih silili h težkim odločitvam, da deluje povsem 
resnično. Knjigo lahko preberemo v enem zamahu in se 
ponovno vrnemo na začetek. Ko bi le dosegla čim več 
bralcev - predvsem mladih, da bi razumeli svojo zgodovino 
in zaživeli v okolju medsebojnega spoštovanja.

zagovorn ik i

b r a n j a

“
Stane Rožman, predsednik uprave 
Nuklearne elektrarne Krško, v branje 
priporoča roman slovenskega avtorja Vinka 
Möderndorferja Druga preteklost, o katerem pove, da je

“

Občina Krško, Komisija za šport Občine Krško in 
Športna zveza Krško vabijo na

SPREJEM ŠPORTNIKOV leta 2018

v petek, 22. marca 2019,
ob 18. uri v Kulturni dom Krško.

Osrednji gost večera bo Jaroslav Kovačič, triatlonec leta 2018.

Kulturni program bodo oblikovali Mažoretni klub Baton Krško in 
Plesni klub Lukec.

Vljudno vabljeni.

Pomladansko čiščenje okolja v letu 2019
Občina Krško tudi v letu 2019 pristopa k čiščenju okolja skupaj s krajevnimi skupnostmi, organizacijami in društvi. V ko-
likor se želi tudi vaša krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, prosimo, da 
nam najkasneje do četrtka, 18. aprila 2019, pisno sporočite vaš namen na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško oziroma elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si (s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja").

Ob prijavi, prosimo, da pisno do-
stavite naslednje podatke:
• okvirni datum vaše akcije (to-

čen datum se bo uskladil 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).

Prosimo vas, da nas o vaši akci-
ji obvestite vsaj en teden prej, 
preden jo boste izvedli, in pred-
vidite uporabo od enega do naj-
več treh kontejnerjev na akcijo 
ter da akcijo zaključite po na-
polnitvi kontejnerjev in o tem 
TAKOJ obvestite izvajalca, ki bo 
kontejnerje odpeljal.

Pomladansko čiščenje okolja je 
namenjeno odstranjevanju od-
padkov, ki se nahajajo v naravi in 
bivalnem okolju. Ni pa namenje-
no čiščenju bivališč (podstrešja, 
kleti, dvorišča …). V ta namen 

lahko gospodinjstva na podla-
gi naročila enkrat letno odda-
jo 3 m3 odpadkov družbi Kostak, 
kar je vključeno v ceno smeta-
rine.  

Organizatorje in udeležence 
opozarjamo, da pri izvajanju či-
ščenja okolja poskrbijo za svo-
jo varnost in jim posredujemo 
spletno povezavo s priporočili 
za varno delo, in sicer Priporo-
čila ob čistilnih akcijah ter Pri-
poročila o ravnanju z azbestni-
mi odpadki ob čistilnih akcijah 
http://www.nijz.si/sl/priporoci-
la-ob-cistilnih-akcijah-in-pripo-
rocila-o-ravnanju-z-azbestnimi-
-odpadki-ob-cistilnih-akcijah.

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 nji-
hovih zemljiščih, prijavijo pri-
stojni inšpekciji. Nadzor nad 
ravnanjem z odpadki izvaja Me-
dobčinski inšpektorat – Skup-
ni prekrškovni organ občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Krško, Radeče in Sev-
nica, telefonska številka (07) 49 
81 382 in Inšpekcija za okolje 
Inšpektorata za okolje in pros-
tor, Območna enota Novo mes-
to, kamor lahko občani prijavi-
jo kršitve v zvezi z ravnanjem z 
odpadki, telefonska številka (07) 
39 42 160.

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

Z lanskoletne akcije Očistimo 
Slovenijo v krški občini (foto: 
SŠ Krško-Sevnica)

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničeva-
nje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2019 
v višini 135.000 evrov bruto, in sicer:

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):
Višina 

sredstev v 
EUR-bruto

1. Pomoč za naložbe v opredmetena  in neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo
(13., 14. in 15. člen), sredstva NORP

110.000

2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in na-
ravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (17. 
člen Pravilnika), sredstva NORP

10.000

3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)

10.000

4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (23. člen)                5.000

Vloge morajo biti oddane najkasneje do :
• vključno ponedeljka, 25. 3. 2019, za ukrepe: naložbe v kmetijska 

gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in nalož-
be v predelavo in trženje

• torka, 1. 10. 2019, za ukrep: izobraževanje - prevzemnik kmetije 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 
14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije: Magda Krošelj, tel. 07/498 
13 19, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 
8. do 10. ure.

JAVNI RAZPIS 
o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Krško za leto 2019

Povabilo k sodelovanju pri organizaciji praznika občine Krško 2019
Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega PRAZNIKA OBČINE KRŠKO, ki bo pote-
kal v začetku junija. Posebna komisija bo s pomočjo predlogov oblikovala program prireditev, ki bo 
objavljen na spletni strani www.krsko.si in na podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni potenci-
alni izvajalci programov.

Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na razpis s svojo prireditvijo in tako počastijo občin-
ski praznik. Prednost bodo imele prireditve, ki bodo povezovale več društev v posamezni krajev-
ni skupnosti. Praznični dogodki bodo potekali predvidoma od petka, 25. maja, do nedelje, 9. ju-
nija 2019. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Krško oziroma jo lahko 
dvignete tudi v kabinetu župana po 25. marcu 2019. Dodatne informacije: 07/49-81-201 - Metka.

Predloge sprejemamo do petka, 12. aprila 2019, na naslov: 
OBČINA KRŠKO, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško 
(s pripisom: »Ne odpiraj – PRAZNIK OBČINE 2019«).

JAVNI SKLAD REPULIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
Območna izpostava Krško

Ob 195. obletnici rojstva krške dobrotnice Josipine Hočevar 

vas vljudno vabimo na otvoritev 
obnovljenega Mavzoleja družine Hočevar

v soboto, 6. aprila 2019, ob 18. uri 
Dvorano v parku v Krškem.

Program bodo oblikovali 
Jože Drešar, Marija Režek Kambič, Glasbena šola Krško, 

vezna beseda: »Janez Mencinger«.

Vljudno vabljeni!

Mag. Miran Stanko, župan

www.krsko.si
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kulturne dejavnosti je prejšnji petek pripravila Območno srečanje 
otroških gledaliških skupin občine Sevnica. Na odru krmeljske kul-
turne dvorane so se zvrstile predstave, ki so jih pripravili: Dramska 
skupina Knapec Osnovne šole Krmelj, Naše malo gledališče Osnovne 
šole Tržišče, Gledališka skupina Studenček Osnovne šole Sava Klad-
nika Sevnica, podružnice Studenec, in Gledališka skupina Zabavljači 
Osnovne šole Blanca. Nastope je strokovno spremljala Tjaša Črnigoj. 
 Foto: Občina Sevnica

S kontinuiranim in hitrim razvojem komunikacijskih tehnologij so vse 
bolj pomembna tudi znanja in veščine s področja digitalnega marke-
tinga. V okviru projekta »Pametne vasi za jutri« Občina Sevnica po 
Posavju organizira pet sklopov brezplačnih izobraževanj na temo 
digitalnega marketinga za ponudnike različnih storitev. Delavnice 
bo izvajal Sašo Panić iz podjetja Etrend d. o. o. Brežice.

VSEBINA

• TRENDI V PRODAJI TURISTIČNIH NAMESTITEV,
• DIGITALNI TURIZEM, TRENDI IN ORODJA,
• DIGITALNA ORODJA V TURIZMU,
• PRAKTIČNI PRIMERI IN DOBRE PRAKSE.

TERMINI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ

Sevnica – Konferenčna dvorana Komunale d. o. o. Sevnica 
(NHM 17, Sevnica)

Torek, 19. marec 2019 (že izvedeno)
Torek, 26. marec 2019, od 12. do 15. ure

Brežice – Mladinski center Brežice 
(Gubčeva 10 a, Brežice)

Sreda, 20. marec 2019 (že izvedeno)
Četrtek, 21. marec 2019, od 12. do 15. ure

Krško – Šolski center Krško-Sevnica (CKŽ 131, Krško)
Sreda, 27. marec 2019, od 16. do 19. ure

Sreda, 3. april 2019, od 16. do 19. ure

Radeče – učilnica JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče 
(Šolska pot 5, Radeče)

Torek, 2. april 2019, od 15. do 18. ure
Četrtek, 4. april 2019, od 15. do 18. ure

Bistrica ob Sotli – 
predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

(Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli)
Torek, 9. april 2019, od 17. do 20. ure

Četrtek, 11. april 2019, od 17. do 20. ure

Vsebina prvega dne izobraževanja: Predstavitev splošnih spletnih 
trendov v turizmu in prodaji turističnih namestitev. Pregledi prime-
rov dobrih praks spletnih strani , družbenih omrežij, mailing orodij … 
Vsak sklop bo predstavljen izključno na praktičnih primerih lokalnih 
ponudnikov in širše. Cilj delavnice je predstaviti trende na zanimiv in 
razumljiv način, predvsem pa zbuditi zanimanje in interes po upo-
rabi v veliki večini primerov brezplačnih orodij, ki omogočajo posa-
meznikom večjo vidnost in dolgoročno večjo prodajo.

Vsebina drugega dne izobraževanja: Podrobnejša predstavitev 
in prikaz delovanja posameznih sklopov (spletna stran, družbena 
omrežja, mailing orodja). Posebno pozornost bomo namenili Go-
ogleBusiness orodju, njegovi ureditvi, uporabi, predvsem pa poten-
cialu in pomenu. Priporočljivo je, da imajo obiskovalci s seboj pre-
nosne računalnike in pametne telefone z urejenim dostopom do 
profilov (Google, Facebook, Instagram itd.).

Naprošamo vas, da udeležbo najavite Vlasti Kuzmički.
Telefon: 031 86 42 73 

E-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Povabilo na brezplačna izobraževanja 
na temo digitalnega marketinga 
za ponudnike različnih storitev

Sestal se je Svet krajevnih skupnosti
V prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica se je prejšnji četrtek 
sestal Svet krajevnih skupnosti. Svet z namenom obravnave sku-
pnih tem in vsebin sestavlja 11 predsednikov vseh krajevnih skup-
nosti sevniške občine, izmed katerih je bila za predsednico v tem 
mandatu imenovana Stanka Žičkar. 

Med točkami dnevnega reda so prisotni z vodstvom občinske upra-
ve obravnavali vsebine enotnega upravnega in finančnega poslova-
nja krajevnih skupnosti, kar ureja pravilnik o nalogah, delovanju in 
financiranju krajevnih skupnosti.

Občinska uprava z nudenjem strokovne podpore krajevnim skupnos-
tim zagotavlja kakovostno delo z vidika upravnega in finančnega po-
slovanja, kamor med drugim sodijo naloge s področij izvrševanja fi-
nančnih načrtov, javnega naročanja, administracije, upravljanja s 
premičnim in nepremičnim premoženjem in druge. 

Predsedniki krajevnih skupnosti so poleg navedenih tem obravnava-
li tudi načrtovane spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest 
ter vsebine s področij reševanja odpadnih voda, vodooskrbe, poko-
pališke in pogrebne dejavnosti ter gospodarjenja z nepremičninami.

Občinski otroški parlament na sevniškem gradu
Sevniški grad je minuli petek gostil 29. zasedanje občinskega šol-
skega parlamenta občin Sevnica in Radeče. 

Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev in parlamentark ter 
mentorji in ravnatelji vseh osnovnih šol sevniške in radeške občine: 
OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in Osnovne 
šole Marjana Nemca Radeče.

Vsebinska razprava je potekala v treh skupinah, in sicer tokrat na 
teme prve pomoči, ročnih spretnosti ter vaj koncentracije in obvla-
dovanja stresa. V zaključnem delu izbrani predstavnici, ki se bos-
ta udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, sta Ema Kmetič iz 
Osnovne šole Marjana Nemca Radeče in Tajda Šinkovec Mesar iz 
Osnovne šole Boštanj.

Pozdravne besede so udeležencem namenili tudi predsednik Zve-
ze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar ter župana Srečko Ocvirk 
in Tomaž Režun.
 Foto: Občina Sevnica

Priprava konservatorskega načrta za prenovo 
starega mestnega jedra Sevnice: 

povabilo na delavnico

V teku je priprava konservatorskega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra Sevnice. Po zaključeni izvedbi ankete med 
prebivalci in uporabniki starega mestnega jedra Sevnice, ki je 
bila odprta od 15. februarja do 15. marca, in analizi rezultatov 
opravljene ankete, bo v začetku aprila izvedena delavnica. 

Delavnica, namenjena sodelovanju in vključevanju javnosti na 
temo revitalizacije starega mestnega jedra v sklopu izdelave 
konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra 
Sevnice bo v torek, 9. aprila 2019, ob 17. uri v Kulturni dvorani 
Sevnica. Prijazno vabljeni. 

Povabilo za opravljanje vodenja 
na Gradu Sevnica

Grad Sevnica je osrednji zgodovinski, protokolarni, kulturni in 
turistični objekt v občini Sevnica. Upravljavec, KŠTM Sevnica, 
zaradi povečanega obiska predvsem v toplejšem delu leta k so-
delovanju vabi nove vodnike, ki bi pomagali predstavljati kul-
turno-zgodovinski biser. 

Pogoji, dodatne informacije, prijave:
07 81 61 075 / 051 680 289 / grad.sevnica@kstm.si

Med številnimi voščili, ki jih je ob praznovanju 100. rojstnega dne 
prejela gospa Frančiška Baumkirher iz Sevnice, je bilo tudi voščilo 
župana Srečka Ocvirka. Na obisku je bila ob prijetnem klepetu s slav-
ljenko in njeno družino posneta priložena fotografija.
 Foto: Občina Sevnica

100 let gospe Frančiške Baumkirher

Srečanje otroških gledaliških skupin

www.obcina-sevnica.si



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 6, četrtek, 21. 3. 2019 21POSAVSKA PANORAMA

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je bil povečati vključenost zaposlenih odraslih, ki so 
starejši od 45 let, manj izobraženi in manj usposobljeni, v vseživ-
ljenjsko, neformalno učenje ter jim omogočiti pridobivanje temelj-
nih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s 
področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebu-
jejo zaradi potreb dela, za večjo zaposljivost in mobilnost, osebni 
razvoj in delovanje v sodobni družbi. V izvajanje projekta je bila 
vključena tudi svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, na-
menjena zaposlenim, v kateri smo s postopki ugotavljanja in vred-

notenja neformalno pridobljenih znanj nudili podporo in napre-
dek zaposlenim pri razvoju njihovih kompetenc. 

PROGRAMI, KI SO SE IZVAJALI V SKLADU Z ANALIZO 
POTREB ZA CELOTNO POSAVJE

Konzorcijski partnerji smo pripravili in izvedli izobraževalne progra-
me za pridobitev temeljnih kompetenc, poseben poudarek je bil na 
kompetencah s področja informacijsko- komunikacijskih tehnologij.

V projektu smo izvajali:
1. JAVNO VELJAVNE PROGRAME: 

• Usposabljanja za življenjsko uspešnost: Most do izobrazbe, 
Izzivi podeželja, Knjige so zame;

• Računalniška pismenost za odrasle.

2. PROGRAME RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI:
• Računalniška in digitalna pismenost;
• Excel – znanje za večjo uspešnost;
• Poveži se preko spleta;
• Spletno učenje tujega jezika.

3. PROGRAME PRIPRAV ZA PRIJAVO V POSTOPEK PRIDOBITVE 
KVALIFIKACIJE OZ. CERTIFIKATA:

• Priprava na izpit iz slovenščine za tujce;
• Osnove angleščine na delovnem mestu;
• Temeljna kvalifikacija za voznike. 

4. PROGRAME SPLOŠNEGA IN NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA:
• Tuji jeziki (angleščina, nemščina, francoščina, ruščina, 

italijanščina, španščina);
• Učinkovita komunikacija na delovnem mestu;
• Priložnosti za razvoj podeželja;
• Spoznavam slovenščino in Slovenijo.

Vsi udeleženci izobraževalnih programov so ob koncu izobraževa-
nja prejeli potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju, katere-
mu je bil priložen popis pridobljenih kompetenc. Potrdila so ude-
leženci prejeli na enajstih javnih prireditvah. 

REZULTATI V ŠTEVILKAH

V programe za pridobitev kompetenc smo na nivoju konzorcija 
vključili 1.231 oseb (načrtovano je bilo 1.066 udeležencev), od 
tega 591 oseb, ki so bile starejše od 45 let, izobraževalnih pro-
gramov se je udeležilo 641 moških in 590 žensk.

Programe digitalnega opismenjevanja je obiskovalo 595 udele-
žencev. 

Druge izobraževalne programe je obiskovalo 636 udeležencev. 

Konzorcij projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju je 
v letih 2016–2019 izvedel 90 izobraževalnih programov in uspo-
sabljanj v skupnem obsegu 4435 ur. 

Udeleženci programov pridobivanja kompetenc so prihajali iz 312 
podjetij iz celotnega Posavja. Udeležence smo po zaključenih izo-
braževalnih programih spremljali in merili učinke izobraževanja, ki 

so se nanašale na spremembe statusa udeležencev. Spremljanje 
sprememb statusa pri udeležencih smo opravili 4 tedne in 6 me-
secev po zaključku programov.

V sklopu projekta so se zaposleni na različnih stopnjah učili 
angleščino, nemščino, francoščino, ruščino, španščino, italijan-
ščino, izvedli smo tudi več računalniških programov (začetni in 
nadaljevalni tečaji, tečaji Excela), tečajev slovenščine za tujce, 
usposabljanj za življenjsko uspešnost, izobraževanje o komu-
nikaciji, partnerji so izvedli tudi priprave na pridobitev certifika-
tov NPK in drugo. 

Udeleženci so v izobraževalnih programih krepili kompetence spo-
razumevanja v tujih jezikih, digitalne kompetence, se urili v komu-
nikaciji in socialnih veščinah. Zaposleni v Posavju so z udeležbo v 
projektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih postali motivirani 
za pridobivanje novih znanj, osebnostno rast ter razvoj strokov-
nih in poklicnih karier.

Pri izvajanju projekta smo sodelovali s številnimi podjetji v regiji 
Posavje, ki so prepoznala enkratno priložnost in ponudila svojim 
zaposlenim kvalitetna brezplačna izobraževanja, s katerimi so bili 
tako delodajalci kot udeleženci zelo zadovoljni. 

Brezplačno pridobivanje kompetenc 
zaposlenih v Posavju

V pomladnih mesecih je skupina zaposlenih ljubiteljev roman-
skih jezikov v okviru Ljudske univerze Krško v sklopu projekta Pri-
dobivanje kompetenc zaposlenih 2016–2019 obiskovala začetni 
tečaj francoščine. Pod pedagoško strokovnim vodstvom profeso-
rice francoščine in italijanščine Maše Grad smo spoznavali osno-
ve francoske slovnice, krepili besedišče in izgovorjavo ter se uči-
li, kako se znajdemo v vsakdanjih situacijah. Skupno učenje nas 
je povezalo v trdno prijateljsko ekipo. Za tečaj smo se odločili iz 
različnih vzrokov. Nekateri iz službenih potreb, drugi pa iz prep-
rostega razloga, ker je francoščina eden izmed svetovnih jezikov 
v današnji kulturni globalizaciji. Vsi smo uspešno končali ustni in 

pisni preizkus znanja francoščine. 

S ponosom smo se udeležili slavnostne podelitve potrdil s kratkim 
kulturnim programom v Glasbeni šoli Krško. Sedaj komaj čakamo, 
da bomo preizkusili naše znanje v pogovoru s "pravimi" Francozi.

Marjeta, udeleženka tečaja francoščine PKZ 

Obiskoval sem tečaj Excel. Z organizacijo tečaja sem bil zelo zado-
voljen, prav tako s predavanji, ki so bila kvalitetna. Pridobil sem 
nova znanja, ki jih bom koristno uporabil pri svojem delu. Teča-

je Ljudske univerze Krško bom priporočil sodelavcem, prijateljem 
in znancem. Glede na dobre dosedanje izkušnje sem se že prija-
vil v nove programe.

Tomaž, 
udeleženec računalniškega tečaja Excel PKZ

Naš dragoceni čas se je bogato izplačal. Vsekakor bom nadalje-
val naprej. Zelo zanimiv pristop in pridobivanje znanja, ki ga ni ni-
koli preveč.

Jurij, 
udeleženec začetnega tečaja angleščine PKZ

Ljudska univerza Krško zaključuje triletni projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019, v katerem se je 1231 zaposlenih brezplačno izobra-
ževalo v vseh posavskih občinah. Ljudska univerza Krško je kot nosilka projekta pri izvajanju aktivnosti sodelovala s partnerskima organizacijama Ekonomsko in 
trgovsko šolo Brežice ter Prah, Izobraževalnim centrom, d. o. o. Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

IZJAVE UDELEŽENCEV: 

L judska univerza  Krško,  Dalmat inova 6,  8270 Krško;  Telefon:  07-48-81-160;  e-mai l :  info@lukrsko.s i ;  www.lukrsko.s i ;  www.facebook.com/lukrsko

Podelitev potrdil – april 2018

Začetni tečaj ruščine – januar 2019

Podelitev potrdil – januar 2017
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SEVNICA – 10. marca se je zaključil 8. Sevniški pokal v rekre-
ativnih tekih. Zadnja tekaška preizkušnja, katere se je udele-
žilo 72 tekačev, je potekala v Sevnici. Na zmagovalnem odru 
so se zvrstili najprej najhitrejši tekači zadnjega teka, nato pa 
še skupni zmagovalci Sevniškega pokala 2018/2019. V naj-
mlajši kategoriji sta si pokal za skupno zmago priborila Sara 
Kozinc in Jan Žulič, kategorijo višje pa sta bila skupno najhi-
trejša tekača Kiara Blatnik in Jakob Černe. Med letniki 2008 
in 2009 sta skupno zmago slavila Tjaša Radej in Maj Repovž, 
kategorijo višje pa Lea Godec in Timotej Krašovec. Najstarej-
ša otroška kategorija je pripadala Klari Moškon in Tjašu Pel-
ku, medtem ko sta bila najhitrejša v mladinski kategoriji Lea 
Haler in Žan Vozelj. Absolutna zmagovalca pokala sta posta-
la Miha Povšič in Živa Slapšak. Vir: AK Sevnica

KOPER, KRŠKO – 3. marca je v Kopru potekalo državno prven-
stvo v judu za mladince, hkrati pa je potekalo tudi člansko pa-
sovno državno prvenstvo. Član Judo kluba Krško Amar Džafe-
rović je pri mladincih osvojil srebro, najboljši član med nosilci 
belih pasov je bil Luka Unetič, na stopničkah pa se mu je prid-
ružil Peter Avsenak, ki je v isti kategoriji osvojil drugo mesto. 
Tekmovanja se je sicer udeležilo 168 tekmovalk in tekmovalcev.

»Na tekmovanju sem 
se dobro počutil. 
Dobro je, da sem za-
držal zbranost med 
borbo. Žal sem se v 
finalu za trenutek 
preveč sprostil. To 
je nasprotnik izkori-
stil in me premagal 
z davljenjem. Vsee-
no sem zadovoljen, 
saj sem v priprav-
ljalnem obdobju zelo 

napredoval na taktičnem področju,« je po tekmovanju povedal 
Amar, nosilec rjavega pasu, ki na tekmovanju ni bil samo v vlo-
gi tekmovalca, ampak se je prvič preizkusil kot trener. Njegova 
tekmovalca trenirata v skupini za odrasle. Po rednem šestme-
sečnem treningu sta se odločila preizkusiti tudi na tekmovanju. 
Takšno tekmovanje je odlično predvsem za začetnike, ki se imajo 
možnost pomeriti s sebi enakimi. Luka je dobro izkoristil svojo 
višino in telesno moč ter nasprotnike premagoval kot za šalo. V 
finalu je premagal tudi klubskega kolega Petra, ki je v finale pri-
šel z lepim metom in prehodom v parter, pri čemer je nasprot-
nika zadržal do ippona.
Uspehov se veseli tudi predsednik kluba Ivan Širola: »Čestitke si 
zasluži predvsem Amar, ki napreduje iz leta v leto. Poleg evrop-
skih uspehov v ju-jitsu newazi (parterna borba) dosega odlične 
uspehe na državni ravni tudi v judu. Vesel sem, da se je dobro iz-
kazal tudi v trenerskih vodah.«
 P. P./vir: JK Krško

Džaferović drugi med mladinci,
Unetič in Avsenak v finalu

Z leve: Amar Džaferovič, Luka Unetič in 
Peter Avsenak

Košarkarski klub Brežice je bil 
ustanovljen konec leta 1979, z 
delovanjem pa je pričel leta 
1980, torej bo v naslednjem 
letu praznoval 40 let obstoja. 
Klub je živel do leta 1995, ko so 
odigrali zadnjo člansko sezono 
v športni dvorani Dobova, saj 
je bila dvorana Gimnazije Bre-
žice premajhna za igranje na 
dokaj visokem nivoju – 2. slo-
venski košarkarski ligi. Nato 
klub več kot poldrugo desetle-
tje, vse do leta 2011, ni sodelo-
val v tekmovanjih pod okriljem 
Košarkarske zveze Slovenije 
(KZS). »Aktivni so bili le vete-
rani kluba, ki so ga vsa ta leta 
ohranjali v delovanju, izvaja-
la pa se je tudi šola košarke po 
šolah v občini Brežice,« pove 
Davor Vlaški, pripadnik mlaj-
še generacije brežiških košar-
karskih zanesenjakov, ki je leta 
2012 prevzela vodenje kluba, s 
čimer se je začelo novo obdob-
je košarke v Brežicah. Z vadbo 
in tekmami so nadaljevali tam, 
kjer se je vse začelo – v špor-
tni dvorani Gimnazije Brežice, 
ki je bila v letu 2012 obnov-
ljena oz. na novo zgrajena. Gi-
mnazija Brežice je že od zgo-
dnjih začetkov kluba pa vse do 
danes eden glavnih podporni-
kov kluba, obstoja kluba pa si 
ne morejo predstavljati brez 
dobre podpore Občine Breži-
ce, še dodaja Vlaški. 

V letu 2012 so v tekmovanje 
pod okriljem KZS prijavili se-
lekciji dečkov, starih do 13 in 
do 15 let, ki so trenirali v eni, 
17-članski vadbeni skupini. V 
sezoni 2014/15 so v mlajših 
selekcijah tekmovale tri selek-
cije, oblikovali pa so tudi član-
sko ekipo. »V letošnji sezoni v 
tekmovanjih pod okriljem KZS 
sodeluje pet mlajših selekcij in 
članska ekipa, v klubu pa tre-
nira približno 50 otrok. Naju-
spešnejša je selekcija kadetov, 
ki že četrto leto zapored igra 
v 1. SKL,« pojasnjuje Vlaški, 
ki opravlja funkcijo glavnega 
trenerja članske ekipe in vod-
je mladinskega pogona, poleg 
njega pa v telovadnici največ 

Zanašajo se na domače fante
BREŽICE – »Košarkarsko plamenico« v Posavju poleg krškega prenaša tudi brežiški košarkarski klub. Do-
kaj bogato, a sredi 90. let zamrlo košarkarsko tradicijo so obudili pred sedmimi leti in postopoma vzposta-
vili celotno piramido do članske ekipe, ki tako kot krška igra v 4. slovenski košarkarski ligi.

časa preživi še trener mlajših 
selekcij Franc Krošelj, nek-
danji košarkar Brežic, Podbo-
čja in krškega Interierja. V tem 
kratkem obdobju ponovnega 
zagona kluba je največji us-
peh v sezoni 2015/16 doseg-
la generacija pionirjev letnika 
2001/02, ko je bila ob pomoči 
Gregorja Glasa, bivšega igral-
ca KK Krško in sedanjega re-
prezentanta Slovenije, sedma 
v državi med 90 nastopajoči-
mi ekipami. 

Do koder gre 
z domačimi igralci
Trenutna članska ekipa, ki tako 
kot krška v drugem delu sezo-
ne igra v skupini za razvrsti-
tev, je sestavljena iz domačih 
igralcev, kar polovica jih je iz 
mladinskega in kadetskega po-
gona, kar s pridom izkorišča-

jo za nabiranje izkušenj. »Že-
lja kluba je, da članska ekipa 
igra najmočnejšo možno ligo z 
domačimi, predvsem v Košar-
karskem klubu Brežice vzgo-
jenimi igralci,« pravi Vlaški in 
dodaja, da imajo ves čas željo 
po napredovanju v višji rang 
tekmovanja. Želijo si pred-
vsem še povečati število otrok 
v vseh košarkarskih selekcijah, 
zato vabijo vse zainteresirane 
otroke in starše, da se jim prid-
ružijo pri treningih in tekmah 
v športni dvorani Gimnazije 
Brežice. V klubu aktivno delu-
je tudi veteranska selekcija, ki 
že tretje leto nastopa v meddr-
žavni veteranski ligi Zagrebške 
županije, letos pa bodo 1. juni-
ja gostili tudi zaključni turnir. 
Tako kot pred časom predse-
dnik KK Krško tudi Vlaški pra-
vi, da brežiški in krški klub 

dobro sodelujeta in si zadnja 
štiri leta v mlajših selekcijah 
pomagata predvsem s posojo 
igralcev, ki jim tako omogočijo 
igranje na višjem nivoju, klubu, 
ki ima boljšo selekcijo, pa igra-
nje v višji ligi.

Brežiški klub se angažira tudi 
na dobrodelnem področju in 
vsako leto organizira dobro-
delni vikend košarke, poleg 
tega zbirajo tudi dobrodelne 
prispevke za druge organiza-
cije. Tako so sodelovali v zbi-
ranju otroških knjig za Knjižni-
co Brežice, zbirali prispevke za 
program Mirno morje OŠ Bre-
žice, za društvo Ozara ipd. Za 
to področje v klubu skrbi pri-
zadeven član Dejan Kolar.

Kot še pravi Vlaški, imajo v 
Brežicah težave pri prepoznav-
nosti košarke, saj je ta 'po ran-
gu' šele tretji kolektivni šport, 
za nogometom in rokometom. 
»Košarki je prepoznavnost z 
naslovom evropskega prva-
ka zrasla, vendar pa je evfori-
ja kratko trajala. Tako je zara-
di slabše prepoznavnosti težje 
privabiti otroke na treninge, 
še težje pa pridobiti potreb-
na sponzorska sredstva za de-
lovanje kluba,« zaključi sogo-
vornik.
 Peter Pavlovič

Članska ekipa KK Brežice (foto: arhiv kluba)

RADEČE – Športna dvorana v 
Radečah je 16. marca gostila 
okoli 160 mladih nogometa-
šev selekcij U8 in U10 na 3. 
Muflončkovem turnirju v or-
ganizaciji Nogometnega klu-
ba Radeče.

Skupno je nastopilo 16 ekip iz 
sedmih različnih klubov (ND 
Posavje Krško, NK Hrastnik, 
NK Radeče, NK Rudar Trbo-
vlje, NK Slatina, NK Štore, NK 
Vransko). V selekciji U8 so sla-
vili člani NK Rudar Trbovlje A, 
v U-10 pa so 1. mesto osvoji-
li člani NK Štore. Muflončkov 
turnir je bil letos izveden tret-
jič zapored, ob znatni podpo-
ri gledalcev, ki so s spodbuja-

njem s tribun ustvarjali zdrav 
športen duh, prav tako pa so 
ključno vlogo pri organizaciji 
solidno obiskanega športnega 
dogodka odigrali starši mladih 
nogometašev, vključenih v No-

gometni klub Radeče, ter ne-
kateri sponzorji in donatorji. 
Napovedovalsko in komenta-
torsko vlogo je na turnirju op-
ravljal Simon Žnidar.
 D. Jazbec

16 ekip na Muflončkovem turnirju

Med ekipo NK Radeče (levo) in NK Rudar Trbovlje A je potekal 
napet obračun s številnimi kazenskimi streli.
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VELIKO MRAŠEVO – Šola 
zdravja, vsakodnevna jut-
ranja skupinska vadba na 
prostem, ki jo vodijo uspo-
sobljeni vaditelji prosto-
voljci, se vse bolj širi tudi 
v manjše kraje. Na primer 
v Veliko Mraševo, kjer na 
tamkajšnjem igrišču vsako 
jutro ob 7.30 vadi od 12 do 
14 žensk.

Gre za že deseto lokacijo v ob-
čini Krško, kjer poteka jutranja 
vadba po metodi dr. Nikolaja 
Grišina, imenovani 1000 gi-
bov, ki jo udeleženci opravlja-
jo v značilnih oranžnih oblači-
lih. Kot pravi vodja vseh skupin 
v krški občini na desnem bre-
gu Save Helena Španovič, 
že od prej vadba poteka v kr-
škem mestnem parku, na stadi-
onu Matije Gubca, pri OŠ Jurija 
Dalmatina na Vidmu, na Seno-
vem, v Brestanici, pri gasilskih 
domovih v Leskovcu pri Kr-
škem, Veliki vasi in Podbočju, 
začeli so tudi na Zdolah, v krat-
kem bodo še na Raki. Ob nede-
ljah se skupine združujejo in 
vadijo pri lovski koči na Trški 
gori, od koder po vadbi odidejo 
na pohod proti Čretežu. Skupaj 
z dvema lokacijama v kostanje-
viški občini (v Kostanjevici na 
Krki in na Dolnji Prekopi) je 
v krški in kostanjeviški obči-
ni tako že 140 članic Društva 
Šola zdravja.  »Navdušenje nad 
redno vadbo, naše dobro poču-
tje, nasmejani obrazi, druženje 
ob kavi in čaju je privabljalo in 

S 1000 gibi v razgiban dan

še privablja nove člane. Mor-
da je k širjenju skupin pripo-
moglo tudi dejstvo, da smo že 
od vsega začetka vključitve v 
Društvo Šola zdravja poskuša-
li biti zelo 'vidni' in smo za vad-
bo uporabljali javne površine 
blizu trgovin in ostalih javnih 
prostorov,« pravi Španoviče-
va. K širjenju vadbe pripomo-
re tudi dober glas, »da te vaje 
dejansko pomagajo razgibati 
celo telo. Poleg tega gre tudi za 
druženje in občutek pripadno-
sti, tako res združujemo pri-
jetno s koristnim.« Krške sku-
pine Šole zdravja se ponašajo 
tudi s svojo himno, ki jo je napi-
sala njihova članica Antonija, 
z naslovom Razgiban sem Kr-
čan (za Krško, za ostale Razgi-
ban sem vsak dan). 

Ena izmed udeleženk jutra-
nje vadbe je Marija Jurečič 
iz Velikega Mraševega, ki je 

nad vsakodnevno 'obvezno-
stjo' navdušena: »Nam to ve-
liko pomeni. Zjutraj imaš eno 
obveznost, zaradi katere mo-
raš vstati, potem pa prideš v 
družbo, v kateri se sprostiš in 
razgibaš. Domov pridem pol-
na energije, vesela, razigra-
na, prej pa sem bila zjutraj 
zamorjena in se do 10. ure ni-
sem povsem zbudila. To je ve-
lik plus za nas in vse zelo rade 
pridemo sem.« 

Ker deluje že toliko skupin, je 
zanje premalo vaditeljev, zato 
je Španovičeva 11. marca or-
ganizirala izobraževanje no-
vih vaditeljev. Na njem je bilo 
kar 70 udeležencev, ki sta jih o 
vodenju vadbe 1000 gibov po-
učila strokovnjak s tega pod-
ročja prof. Andraž Purgar in 
predsednica društva Zdenka 
Katkič iz Domžal. 
 P. Pavlovič

Velikomraševska skupina med jutranjim pozdravom pred 
začetkom vadbe

KRŠKO – Na letnem zboru so 
se v prostorih CSD Posavje – 
Enote Krško 7. marca zbra-
le članice in člani krškega 
Društva za pomoč ljudem v 
stiski Zmagovita pot. Dru-
štvo je bilo, izhajajoč iz iz-
vajanja rehabilitacijskih 
programov zasvojenosti pri 
CSD Krško, ustanovljeno v 
letu 2017.

Članice in člani Zmagovite poti, 
teh je v društvu trenutno oko-
li 50, so z alkoholom zasvojene 
osebe oz. osebe, ki so opravi-
le bolnišnično ali ambulantno 
zdravljenje odvisnosti, in nji-
hovi svojci ter osebe, pri kate-
rih je že zaznana problematika 
odvisnosti in se zaradi njihove-
ga prekomernega uživanja al-
kohola že odražajo posledice 
v odnosih v družini, zdravju, 
službenem mestu ali na drugih 
področjih. Po besedah predse-
dnice društva Ivane Zevnik 
trenutno v okviru društva de-
lujejo štiri skupine, ki se ob pri-
sotnosti terapevtov tedensko 
srečujejo z namenom vzdrže-
vanja abstinence, preseganja 
odvisnosti z alkoholom z razvi-
janjem zdravega načina življe-
nja, razreševanja osebnih pro-
blemov in problemov z okolico: 
»Postopek pred vključitvijo v 
skupino poteka na način, da 
se opravi razgovor s kandida-
tom. Za člane skupine se prip-
ravi okviren individualni načrt 
z opredeljenimi cilji – prene-
hanju pitja alkohola in delo na 

Alkohol? Ne, hvala!

uvidu lastne odvisnosti. Delo v 
skupinah se odvija celo kole-
darsko leto, program rehabili-
tacije pa izvajamo od leta 1995, 
ko je bilo to področje iz zdra-
vstvenih ustanov preneseno na 
centre za socialno delo.« 

Uporabniki se srečujejo v sku-
pini, v primeru potrebe se ude-
ležujejo tudi individualnih sve-
tovanj izven nje, poleg rednega 
programa pa se udeležujejo 
tudi dodatnih programov in ak-
tivnosti z namenom druženja, 
sproščanja in gibanja v naravi. 
Tako so v minulem letu izvedli 
kar sedem pohodov, dva dobro 
obiskana dvodnevna tabora na 
Olimju in Cerknem, medtem ko 
so si v letos zadanem progra-
mu aktivnosti zadali skupno 
15 pohodov, pri čemer so šti-
ri že realizirali, prav tako ene-
ga od dveh načrtovanih tabo-
rov, izvesti pa nameravajo tudi 
več predavanj, izletov in sre-

čanj s člani društva Abstinent. 
Tudi v prihodnje namerava-
jo sodelovati v pilotnem pris-
topu SOPA (Skupaj za Odgovo-
ren odnos do Pitja Alkohola), 
katerega nosilec je Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, vanj 
pa je na nivoju države vključe-
nih že prek 600 izvajalcev in 
strokovnjakov z zdravstvene-
ga, socialnega in nevladnega 
sektorja, zavoda za zaposlova-
nje ter predstavniki občin, po-
licije idr., saj je mogoče le na ta 
način doseči osveščenost druž-
be o škodljivosti pitja alkohola. 
Širša družba je namreč tista, je 
še poudarila Zevnikova, ki na 
tiho podpira ali celo spodbuja 
prekomerno uživanje alkohola 
oz. t. i. mokro kulturo, medtem 
ko so osebe, ki so se vključile v 
programe zdravljenja odvisno-
sti, deležne predsodkov in dis-
kriminacije v socialnem oko-
lju. Drugo leto zapored je del 
programa SOPA tudi akcija 40 
dni brez alkohola, ki sicer pote-
ka že 14. leto zapored. Njen le-
tošnji ambasador je televizijski 
voditelj Igor E. Bergant, v njej 
pa poleg NIJZ sodelujejo še Za-
vod Varna pot, Katedra za dru-
žinsko medicino Medicinske 
fakultete v Ljubljani (projekt 
Sporočilo v steklenici), dru-
štvo Žarek upanja, Zavod Vse 
bo v redu, Zveza klubov zdrav-
ljenih alkoholikov in Društvo 
Abstinent, kot gostje pa Zveza 
paraplegikov Slovenije. 

 Bojana Mavsar 

Predsednica društva Ivana 
Zevnik

DOBOVA – 9. marca so se z 21. povorko mednarodnega karneva-
la Fašjenk Dobova tradicionalno kot zadnji v Sloveniji dokončno 
poslovili od letošnjega pusta. Pomladno vreme je v središče Do-
bove privabilo množico obiskovalcev od blizu in daleč, nekateri, 
predvsem mlajši, so bili dogodku primerno tudi našemljeni in ob-
lečeni v razne kostume. V sprevodu, ki je kot po navadi krenil iz 
Loč in se zaključil na prostoru pred dobovskim barom Megovec, 
se je zvrstilo več kot 50 pustnih skupin, predvsem slovenskih in 
hrvaških. Samih udeležencev povorke je bilo približno 930, kar 
pa je za podeželski kraj pohvale vredna številka. Potem ko je na 
začetku na glavno prizorišče med prvimi prišla občinska oblast 
na čelu s Fašjenkovima županjo Kristino Majcen in opozicijskim 
županom Edijem Štrausom, ki sta – hočeš, nočeš – občinski ključ 
morala spet predati »pravemu« županu Ivanu Molanu, družbo 
na odru pa so jim delali še predsednik dobovskega Fašjenka in 
podpredsednik Združenja evropskih karnevalskih mest (FECC) 
za Slovenijo Ivan Kovačič, gosti FECC ter 17. ptujski princ s prin-
ceso in spremstvom, je sledila dveurna predstavitev vseh skupin. 
Ena najzanimivejših in domiselnih pustnih mask sta bila konja sa-
moroga Isabela in Alistar, pod katerima sta se skrivala Bogomir 
Bogovič in Darja Krošelj iz Loč pri Dobovi, ki sta večino kostuma 
izdelala sama. Med sodelujočimi skupinami – že tradicionalnimi 
in tudi novimi – so bili od vseh najštevilnejša zasedba dobovskih 
učencev, ki so se letos predstavljali kot rožice, čebelice, čebelarji, 
čebelnjaki in kozarci medu, Obrški prutarji, dobovske mažoret-
ke kot navijačice, gusarke in plesalke Labodjega jezera, člani Ga-
silskega pihalnega orkestra Loče kot Mehičani in karte, cigani iz 
Dornave, domačinke v likih Alice v čudežni deželi, Lučka žlahta 
in Lučki šejki, Krampusi iz Kapel, veseli klovni iz Sel, koranti iz 
Hajdine, hipiji s Čateža ob Savi, jodlarji s Krškega polja idr.  R. R.

V Dobovi tudi šejki in hipiji

Konja samoroga sta pritegnila veliko pozornosti.

Operacija Stara šola za nove ideje, 
sofinancirana iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), je usmerjena v 
krepitev socialne skupnosti na po-
deželju skozi ustvarjanje priložnos-
ti za srečevanje in aktivacijo ranlji-
vih skupin (predvsem brezposelni 
mladi, ženske na podeželju in sta-
rejši). Partnerski konzorcij sestav-
ljajo vodilni partner Občina Radeče 
ter Krajevna skupnost Jagnjenica, 
Telesnokulturno društvo Jagnje-
nica, Društvo kmečkih žena Arni-
ka in Kulturno turistični rekreacij-
ski center Radeče. Partnerstvu so 
bila odobrena sredstva sofinanci-
ranja v skupni višini do 146.652,93€ (85 %). Prva faza operacije se 
je pričela v novembru 2018 in bo trajala do konca julija 2019, dru-
ga faza pa se začenja z mesecem avgustom. Zaključek projekta je 
predviden 30. aprila 2020. Izvajanje operacije bo v celoti poteka-
lo na problemskem območju Občine Radeče. 

Občina Radeče je v sklopu projekta pristopila k izvedbi vzdrževalnih 
del na objektu stare šole ter že izvedla postopek javnega naroči-
la. Dela naj bi predvidoma trajala 3 mesece. Tako bodo postavljeni 
trdni temelji za »mehke« vsebine, s katerimi bo hiša dobila nove di-
menzije. Obstoječim vsebinam in bogatim društvenim aktivnostim 
se bo v objektu pridružil nov interpretacijski center naravnih vre-
dnot. S slednjim želimo opozoriti na številne naravne vrednote in 
zanimivosti v našem prostoru. Pomen naravnega bogastva, ki nas 
obdaja, želimo približati tako domačinom kot tudi obiskovalcem 
naših krajev. Opozorili bi radi na naravne posebnosti našega pros-
tora, vendar na način, s katerim bi se izognili negativnim učinkom 
turističnih tokov. Le-ti s seboj pogosto prinašajo uničenje in velike 
obremenitve okolja. Nekatere znamenitosti so tudi težko dosto-
pne, zato je interpretacijski center odličen način, kako jih približa-
ti javnosti. Namen projekta je uspešno povezati našo dediščino, 

turizem in kulinariko, kar se odraža 
v pestrih projektnih aktivnostih. V 
naslednjih mesecih bodo izvedene 
številne delavnice s področja turiz-
ma, kulinarike, interpretacije nara-
ve ter dva študijska krožka. Razvita 
bosta AgroTour itinerar in turistični 
produkt pod imenom Gozdna že-
leznica. Del le-tega bo replika vo-
zička gozdne železnice, ki bo obi-
skovalcem omogočila vpogled v 
slikovito zgodovino kraja in okoli-
ce. Pomemben aspekt aktivnosti 
predstavljajo tudi medgeneracij-
sko sodelovanje, povezovanje ter 
aktivacija mladih v smislu spod-
bujanja podjetništva na podeželju.

In na Jagnjenici se že krešejo nove ideje. V marcu sta v organiza-
ciji KTRC Radeče in ob podpori strokovnjakov z različnih podro-
čij potekali že dve Delavnici za inovativno interpretacijo narav-
nih vrednot. Delavnice se dotikajo raznolikih tem, spoznavamo 
se z zelenim turizmom, praktičnimi vidiki govorništva, principi 
interpretacije, vodenjem obiskovalcev v naravi … Veseli smo, da 
so delavnice vzbudile pozornost med lokalnim prebivalstvom. 
Le kdo naravne in kulturne znamenitosti območja pozna bolje 
kot domačini? Skupaj smo uspeli ustvariti velik nabor turistič-
nih potencialov, izkazalo pa se je, da niti domačini ne poznajo 
vseh čudovitih kotičkov, ki jih Jagnjenica premore. Tretja Delav-
nica inovativne interpretacije naravnih vrednot bo potekala v 
sredo, 27.03.2019, ob 17. uri v Gasilskem domu Jagnjenica. TKD 
Jagnjenica 12.04.2019 ob 17. uri na Jagnjenici pripravlja Delav-
nico za lažjo integracijo mladih v ruralno okolje, 17.04.2019 pa 
bo na Jagnjenici pod okriljem KS Jagnjenica ob 17. uri potekala 
še Delavnica za razvoj vitalnega podeželja in krepitev povezano-
sti med podeželjem in urbanim središčem občine. Vabljeni, da 
se nam pridružite pri ustvarjanju aktivne skupnosti in odkrivanju 
novih znanj na malce drugače način.

V Staro šolo za nove ideje
V občini Radeče smo stopili skupaj za še bolj povezano skupnost. Za razvoj, za znanje. Izvajati se je namreč pričel 
projekt, ki bo vdihnil novo življenje v zgradbo stare šole na Jagnjenici, na katero mnoge vežejo lepi spomini. 
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DOLENJA VAS – V organizaciji Območne izpostave JSKD Kr-
ško je 22. februarja v Večnamenskem domu v Dolenji vasi 
potekalo območno srečanje poustvarjalcev glasbenega izro-
čila Napev – odsev. Sodelovalo je šest skupin, strokovno jih 
je spremljal Gregor Volk. 

»Ljudska glasba je neločljivo povezana s človeško usodo in življe-
njem. O tem priča živahna in nepretrgana tradicija pevskih sku-
pin in posameznikov, ki način svojega petja ohranja in prenaša 
z ustnim izročilom iz generacije v generacijo,« je uvodoma deja-
la vodja krške izpostave Tinka Vukič, ki je tudi povezovala pri-
reditev. Pod mentorstvom violinista in citrarja Petra Napreta se 
je predstavila citrarska skupina Notice, ki jo sestavljajo članice 
Citrarskega društva Slovenije, sekcija citrark in citrarjev v tret-
jem življenjskem obdobju. Iz Kostanjevice na Krki so pod vod-
stvom Mojce Jevšnik nastopile pevke Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci. Prišli so tudi ljudski pevci in godci s Trebelnega, ki 
z vodjo Silvo Metelko delujejo kot sekcija Kulturno-umetniške-
ga društva Emil Adamič Mokronog. Pod vodstvom Maksa Fran-
ca Kurenta so nastopili Vaški pevci iz Šentruperta, ki kot skupi-
na delujejo v okviru Društva Mavrica Šentrupert. Nastopili so še 
domači Ljudski pevci Ajda, ki so sekcija KD Žarek Dolenja vas in 
jih vodi Irena Stergar, ter skupina pevk Ragle iz Trebnjega pod 
vodstvom Neže Bandel.  M. Hrvatin 

PIŠECE – Brežiška območna izpostava JSKD je v sodelovanju 
s Pleteršnikovimi ljudskimi pevci ter Društvom za varova-
nje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks 
Pleteršnik Pišece 16. februarja v večnamenskem domu Pi-
šece organizirala 22. območno revijo poustvarjalcev glas-
benega izročila »Napev – odsev 2019«. 

Na dogodku, ki se je doslej imenoval srečanje pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viž, je nastopilo devet zasedb iz brežiške 
občine. Po vrsti so se predstavili: Pleteršnikovi ljudski pevci (Dru-
štvo Pleteršnikova domačija, mentor Lojze Ogorevc), Vaški fan-
tje z Doln (KUD Slavček Velika Dolina, mentor Ignac Slakonja), 
Dobovski pevci (KD Franc Bogovič Dobova, mentor Slavko Po-
žar), Ljudske pevke Žejno (KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, mentor 
Ignac Slakonja), Fantje artiški (KUD Oton Župančič Artiče, men-
tor Slavko Rožman), Koledniki iz Bušeče vasi (KD Koledniki Bu-
šeča vas, mentor Janez Hribar), Ljudske pevke Cerklje ob Krki 
(Društvo invalidov občine Brežice, mentorica Slavica Prah), Pev-
ci iz Globokega (KD Globoko, mentor Franc Kene), Kapelski pu-
bje (KD Kapele, mentor Miha Haler). Ob koncu se je Lučka Čer-
nelič, organizatorica kulturnega programa pri JSKD OI Brežice, 
zahvalila vsem mentorjem skupin in tudi strokovnemu spremlje-
valcu Gregorju Volku, ki je regijski strokovni spremljevalec za 
Dolenjsko, Belo krajino in Posavje v letih 2018 in 2019, širši jav-
nosti pa je najbolj poznan kot član družinskega tria Volk Folk, po-
leg tega je tudi član Akademske folklorne skupine France Marolt. 
Černeličeva je še dodala, da bo letošnja državna revija poustvar-
jalcev glasbenega izročila novembra v Artičah. Program sta po-
vezovala Brigita Zupančič in Ivan Šeler, vezno besedilo pa je v 
pišeškem narečju pripravilo Društvo Maks Pleteršnik Pišece, za 
kar se je Černeličeva zahvalila še Ivani Zupančič.  R. Retelj

VRHOVO – Gledališka skupina Žaba gleda&išče je 16. febru-
arja v Prosvetnem domu Vrhovo na domačih odrskih deskah 
premierno predstavila novo zgodbo. Gledališka predstava 
ima zgovoren naslov – Izpoved mazohista.

Osrednji lik v predstavi je Gospod M., ki uživa v psihičnem in fi-
zičnem trpljenju samega sebe. Ob njem hodi nekakšen sodobni 
Satir v najrazličnejših zapeljivih preoblekah: v podobi mučnih 
ljubezenskih odnosov, spoštovanju vsemogočnih avtoritet, kru-
tega izkoriščanja delovne sile itd. »To je bilo veselje! Do izčrpa-
nosti sem delal. Samo ... včasih sem imel občutek, da sem si pre-
več naložil. Pet služb. Nisem več spal. Ni bilo časa. In tako tudi 
sanj ni bilo ... In enostavno sem si podaljšal dan na 48 ur. Tako 
preprosto je bilo to,« pripoveduje, sedeč za šivalnim strojem Gos-
pod M., ko se mu približa zapeljivi Satir, ki ga spodbuja v njego-
vem mazohizmu. V želji po sreči prosi za še več trpljenja, a ne 
samo zase, temveč tudi za druge. »Če hočeš biti srečen v svetu, 
kakršen je, moraš spremenit svet! Prikrojiti si ga moraš po svo-
je! Sistematično. Korak za korakom,« se zadovoljno nasmeji »ma-
zohist«. Na koncu, ko dobi vse, kar si želi, ugotovi, da ni srečen ... 
V osrednja gledališka lika sta se odlično vživela Urška Klajn in 
Žiga Medvešek, režiserke niti so bile v rokah Katarine Klajn 
in asistentke režije Ane Marije Lednik, za vizualno podobo je 
poskrbel Simon Bregar in za glasbeno spremljavo Matija Ma-
rion. Slednji je izbral variacije na pesem We shall overcome. Gre 
za gospel, ki je postal himna različnih gibanj za človekove pravi-
ce. Gledališko predstavo, ki jo bo mogoče videti tudi v nekaterih 
drugih slovenskih krajih, je hvaležno občinstvo nagradilo z moč-
nim aplavzom.  S. Radi

Napev in odsev ljudske glasbe

Tinka Vukič in Gregor Volk (prva in tretji z desne) z vodji 
nastopajočih skupin (foto: B. Benčin)

Premiera mazohistove izpovedi

Ustvarjalcem nove gledališke predstave je izrekla čestitke 
tudi predsednica Prosvetnega društva Vrhovo Andreja 
Burkelc Klajn. 

Državna revija bo v Artičah

Kapelski pubje, ki delujejo 11 let, so se v tem času šestkrat 
uvrstili na državno srečanje ljudskih pevcev in godcev.

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

Mia Žnidarič kvintet
koncert iz cikla ARSonica 2019

sobota, 30. 3., ob 20. uri

Filmski dogodek: 
Ne bom več luzerka
projekcija �lma in pogovor 

z režiserko Uršo Menart
sreda, 3. 4., ob 19. uri

Cvetje v jeseni
muzikal

petek, 5. 4., ob 19.30 uri

Trip to Las Vegas Show
Oto Pestner, Uroš Perić 

in Omar Naber
koncert

sobota, 6. 4., ob 20. uri

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

Galerija Božidar Jakac

VABLJENI V GALERIJO
petek, 29. marec 2019, ob 18. uri
Želja po svobodi – Dosje BiH, otvoritev 
gostujoče razstave v Lamutovem likovnem salonu

petek, 5. april 2019
ob 14. uri
Igrišče se išče, delavnica za skupnostno 
načrtovanje igrišča

ob 16. uri
Kostanjevica - zelena za vsakogar, okrogla miza 
o razvoju zelenih površin

Pomen zelenja v urbanem okolju, delavnica za 
otroke
Lamutov likovni salon

petek, 12. april 2019, ob 18. uri
Vera Stanković: Trans-formacije ali poslovilna 
zabava, otvoritev razstave v Lapidariju

petek, 21. april 2019, ob 18. uri
IRWIN: Was ist Kunst - BiH (Heroji 1941-1945), 
otvoritev razstave v nekdanji samostanski cerkvi

Vljudno vabljeni!

Kostanjevica na Krki
BREŽICE – 13. marca se je v nabito polnem Domu kulture 
Brežice na območnem srečanju z naslovom Ringaraja pod 
okriljem JSKD OI Brežice predstavilo osem otroških folklor-
nih skupin (OFS) iz šol in vrtcev brežiške občine. 

Predstavile so se: OFS Mlinček iz Vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova (koreografija Deca na vasi, vodja skupi-
ne Tatjana Vučajnk, avtorici koreografije Vučajnkova in Bran-
ka Kovačič); OFS Sonček iz Vrtca Najdihojca z oddelki vrtca PŠ 
Kapele (Z metlico bom plesala, vodja in koreografinja Vesna 
Molan); OFS Kamenčki iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (Ka' 
bi ti brez mene, vodja in koreografinja Saša Frelih); OFS Kres-
nice iz OŠ Brežice (Z jajčki na plac, vodja in koreografinja Zden-
ka Dušič); OFS Kosci iz PŠ Kapele (Gremo v šulo, vodja in ko-
reografinja Vesna Molan); OFS OŠ Artiče (Čajanka, vodja Janja 
Omerzu, koreografinja Barbara Bogovič); OFS Vesele šefle iz 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (Povudn' muž, vodja in koreografi-
nja Romana Žnideršič) ter OFS KUD Oton Župančič Artiče (Kje 
se skrivajo lopovi?, vodja Vesna Bogovič, koreografinja Barbara 
Bogovič). Nastope vseh OFS je strokovno spremljala Nina Luša, 
ki bo po videnem sodeč imela kar težko delo, da izbere kakšno 
od skupin za nastop na regijskem srečanju OFS. Za povezovanje 
sta poskrbeli Zala Rostohar in Lija Čurič. Ob koncu se je vod-
ja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad zahvalila vsem vod-
jem OFS za njihov trud, ki ga vlagajo v folklorno dejavnost otrok. 
 R. R.

Na odru mladi folklorniki

OFS Sonček iz vrtca PŠ Kapele

POSAVJE – V teh dneh se z uvodnimi literarnimi večeri začenja 
nova, že deveta sezona skupnega bralnega projekta posavskih 
knjižnic Posavci beremo skupaj. Knjižno nagrado bodo dobili 
sodelujoči, ki bodo oddali izpolnjene kazalke za vsaj pet preb-
ranih del s seznama. 

Posavje bo tudi letos bralo skupaj
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Četrtek, 21. 3.

• od 12.00 do 15.00 v MC 
Brežice: izobraževanje na 
temo digitalnega marketinga 
za ponudnike različnih stori-
tev, izvaja Sašo Panić iz pod-
jetja Etrend Brežice

• od 15.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): delavnica 
»Lepo je biti ženska – 2. del«

• ob 17.00 v OŠ Adama Boho-
riča Brestanica: nastop otrok 
Vrtca Brestanica »Kdor poje, 
dobro misli«

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična ura pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje razsta-
ve »Vsak dar ima svoj čar«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: li-
terarni večer z Natašo Roge-
lja (dogodek ob začetku pro-
jekta Posavci beremo skupaj 
2019)

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: območna re-
vija plesnih skupin »Plesni 
mozaik 2019«

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje skupinske 
slikarske razstave članov 
Društva likovnikov Krško 
OKO »Prebujanja«

• ob 18.00 s parkirišča pred 
Vrtcem Krško na Vidmu: po-
hod ob polni luni na Grmado

• ob 19.00 v klubu MC Krško: 
Izkopanine

Petek, 22. 3.

• od 16.00 do 19.00 v MT Se-
novo: kuharska delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjalne delavnice – roži-
ce za mamico

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: sprejem športnikov 
leta občine Krško

• ob 18.00 v telovadnici OŠ Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki: prireditev »Kaj mi poje 
ptičica?«

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera »Mozaik – 
obrazi« v izvedbi gledališke 
skupine Sokoli GD Radeče

• ob 20.00 v Studiu 44 v Kr-
škem: Full Moo Collective ft. 
Lovro Ravbar

Sobota, 23. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelava puhastih zajčkov 
iz volne

• od 9.30 do 12.30 v Domu 
kulture Radeče: Gledališki 
dan – srečanje otroških gle-
daliških skupin občine Ra-
deče

• od 9.00 do 13.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: brezplačne de-
lavnice s Tadejem Bevcem 
»Zasnova celovitih marke-
tinških sistemov na spletu«, 
delavnica 2: Zasnova pro-
duktov in storitev

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – darila za mamice

• ob 15.00 v MC Krško: delav-
nica »Skrečam noč in dan«

• ob15.30 na gradu Sevni-
ca: prireditev ob svetovnem 
dnevu lutk – lutkovne pred-

kam v posavju
• ob 19.00 v Viteški dvorani 

Posavskega muzeja Brežice: 
dobrodelni koncert Lions 
kluba Brežice »Pomagajmo 
skupaj« – glasbena pravljica 
»Ko utrinek zažari« v izved-
bi Glasbene šole Brežice

Petek, 29. 3.

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: otvoritev go-
stujoče razstave »Želja po 
svobodi – Dosje BiH«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Adija Smo-
larja

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupin Elvis Jac-
kson in Viperstone

Sobota, 30. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– ustvarjanje barvnih vrtavk 
iz recikliranih materialov

• od 10.00 dalje v MC Kr-
ško: usposabljanje za delo 
v preventivnih središčih 
Rast(išča) sreče (potrebne 
prijave)

• ob 16.00 v Mestnem muzeju 
in Mencingerjevi hiši Krško: 
odprtje dopolnitve razstave 
»80. so bila leta … v Krškem« 
in obletnica Mestnega muze-
ja Krško

• ob 19.00 v Gostilni Žolnir 
v Kostanjevici na Krki: Pra-
znik kruha, vina in »suhega 
sadja«

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Mia Žnidarič kvinte-
ta, za ARSonica 2019 abon-
ma in izven

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Live saturday night // 
Apory Museum

• ob 21.00 v MC Krško: Graj-
ndjomajnd vol.2: Dickless 
Tracy, Glista, Alberto Tomba

Nedelja, 31. 3.

• ob 15.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 

tekma 24. kroga med NK Kr-
ško in NK Triglav Kranj

• ob 17.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: prireditev ob 20-letni-
ci ustanovitve Društva za 
zdravje srca in ožilja 

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert »Vrača se pomlad« z 
Vokalno skupino KD Svobo-
da Brestanica in Vilinkami

Torek, 2. 4.

• ob 9.00 v Ozari Sevnica 
(Trg svobode 11): predava-
nje Andreja Pešca »Spreme-
ni in oplemeniti svoje odno-
se – doživi pravi mali čudež«

• ob 9.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): ustvarjalna delavnica 
»Cvetje iz krep papirja« (pri-
jave: 051 279 632)

• od 15.00 do 18.00 v učilnici 
OŠ Marjana Nemca Radeče: 
izobraževanje na temo digi-
talnega marketinga za po-
nudnike različnih storitev, 
izvaja Sašo Panić iz podjetja 
Etrend Brežice

• od 16.00 do 20.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: brezplačne de-
lavnice s Tadejem Bevcem 
»Zasnova celovitih marke-
tinških sistemov na spletu«, 
delavnica 4: Zasnova sple-
tnih strani

Sreda, 3. 4.

• od 9.00 do 11.00 v Sre-
dišču za samostojno učenje 
na Ljudski univerzi Krško: 
brezplačna računalniška de-
lavnica »Družbena omrežja«

• od 16.00 do 19.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: izobraževanje 
na temo digitalnega marke-
tinga za ponudnike različnih 
storitev, izvaja Sašo Panić iz 
podjetja Etrend Brežice

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: filmski dogodek »Ne 
bom več luzerka«, projekci-
ja filma in pogovor z režiser-
ko Uršo Menart

stave za otroke
• ob 17.00 v Kulturnem domu 

Krško: koncert ob svetov-
nem dnevu Downovega sin-
droma »Pisan kot metulj«

• ob18.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija »Ljube-
zen druge polovice« v izved-
bi KPD Josip Lavtižar Kranj-
ska Gora

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session vol. 26

Nedelja, 24. 3.

• ob 11.30 na Lukovcu: bla-
goslov planincev in pohod-
nikov

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: muzikal »Briljantina«

• ob 19.00 v avli Doma kultu-
re Brežice: odprtje razstave 
Fotokluba Brežice »Družina«

Ponedeljek, 25. 3.

• od 8.00 do 13.05 v Domu 
kulture Brežice: srečanje 
otroških gledaliških skupin

• od 9.00 do 12.00 v Sre-
dišču za samostojno učenje 
na Ljudski univerzi Krško: 
brezplačna računalniška de-
lavnica »Prenos fotografij na 
računalnik«

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: uvodno srečanje za 
tečaj digitalne fotografije

Torek, 26. 3.

• od 12.00 do 15.00 v kon-
ferenčni dvorani Komuna-
le Sevnica: izobraževanje na 
temo digitalnega marketin-
ga za ponudnike različnih 
storitev, izvaja Sašo Panić iz 
podjetja Etrend Brežice

• od 16.00 do 20.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: brezplačne de-
lavnice s Tadejem Bevcem 
»Zasnova celovitih marke-
tinških sistemov na spletu«, 
delavnica 3: Strategije za 
promocijo in prodajo

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno predava-
nje ddr. Verene Perko »Kul-
turna dediščina kot temelj 
lokalne, regionalne in naci-
onalne identitete«

Sreda, 27. 3.

• od 10.00 do 12.00 v Sre-
dišču za samostojno učenje 
na Ljudski univerzi Krško: 
brezplačna računalniška de-
lavnica »Excel – formule in 
grafikoni«

• od 16.00 do 19.00 v ŠC Kr-
ško-Sevnica: izobraževanje 
na temo digitalnega marke-
tinga za ponudnike različnih 
storitev, izvaja Sašo Panić iz 
podjetja Etrend Brežice

Četrtek, 28. 3.

• od 15.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): delavnica 
»Lepo je biti ženska – 2. del«

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: območna revija otro-
ških pevskih zborov »Pesem 
mladih src 2019«

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: prireditev Športnik 
leta 2018

V ženski dan se je zlilo skoraj vse, kar sušec lahko podari. Jutra-
nje deževje, nekakšen ples vetra, ki je proti poldnevu že skoraj 
posušil močo, ko smo se ob zgodnjem obedu razveselili malo sra-
mežljivega sonca. In ja, veliko rožic v moji bližnji trgovini. Oko-
li mnogo cvetnih šopkov se je trl moški in ženski svet, ki je iz-
biral po presoji, kateri kaj. Obračam liste spominov, ko se mi je 
zazdelo, da se je letošnji mednarodni ženski dan na novo pre-
budil. Pravzaprav so se prebudila srca v cvetnih in čokoladnih 
objemih. V priznanjih, ki so se nadaljevala še v soboto, nedeljo, 
v ponedeljek … Zna biti, da je bilo med stenami domov veliko 
nasmehov, toplote, hvaležnosti. V meni tihega upanja, da ljud-
je nismo čisto okameneli.

Malo čez poldne je zabrnel zvonec. Pred vrati je stal z mamico 
Betko sonček Aljaž, ki mi je med drobnimi prstki ponujal veliko 
vrtnico, skoraj večjo, kot je sam. Še ne najdem besed opisa rados-
ti, ki me je objela in vem, da me bo grela in grela … 

Naj jo poimenujem Sretenka, sva se dogovorili, ko sem ji na ta 
dan v priznanje, »da je«, prinesla v lončku drobne rdeče sloven-
ske nageljne. Pili sva njeno kavo. Ko je voda v džezvi zavrela, jo 
je nekaj odlila, v preostanek je vmešala kavo, jo trikrat dala pre-
vreti in potem nanjo prelila prej odlito tekočino. Tako jo kuham 
že od doma, je dejala, ko je opazila, da pozorno opazujem nje-
no kuhanje. Med ritualom srkanja dišeče črnine je povezala ne-
kaj spominov. Ovdovela je, ko je h kruhu z mnogim odpovedova-
njem spravila dve hčerki in sina. Z delom in skromnim plačilom, 
vrtičkom in njivico, kjer je pridelala zelenjavo in poljščine za ot-
roke in zase. »Vse delo mi je bilo v pomoč, pomagali so tudi ot-
roci, da smo premagali, kar je bilo treba premagati. Hčeri nista 
tako blizu, sin s snaho pa je v bližnji vasi. Pri nas, veš, snahi pra-
vimo hčerka in je res čisto prava hčerka. Pridna, dobra, pozorna, 
zna šivati in plesti. Včeraj sta mi s sinom že prinesla jopico, ki jo 
je spletla zame, ter šopek nabranih kronic in zvončkov, ki sta jih 
nabrala,« mi je tiho in nežno govorila, a z neomajno voljo, voljo, 
ki jo je obdržala pokončno in vztrajno. Vsemu in vsem navkljub. 

Hčerki, ena je sedaj Tržičanka in druga Ptujčanka, sta ji za ta 
svetovni dan poslali kartici s čestitkami in naslikanimi rožica-
mi. »Prideta z možema tisto nedeljo pred materinskim dnem. 
Sedaj imamo tudi materinski dan, tako bo po dolgem času sku-
paj vsa družina. Ko bi bil z nami še vsaj njihov tata,« si je žele-
la z rosnimi očmi.

Prav res. Skupaj lažje letimo. Za let rabimo skupaj popito kavo, 
podarjen sladkorček, rožico za priznanje. Pozornosti, ki so vred-
ne veliko več, kot je videti. Videti jih je treba v globino in daljino 
dejanja, te drobne stvari, ki pomenijo vse.  

Rožico …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

21. marec, 18.00
VSAK DAR IMA SVOJ ČAR
odprtje razstave 

1. april, Skopje, Severna Makedonija, 
18.00
ŽIVETI UMETNOST
Stoletnica rojstva ALENKE GERLOVIČ 
(1919–2010)
Gostujoča razstava Posavskega muzeja 
Brežice, Nacionalna Galerija na Makedonija, 
Mala stanica,  1.–16. 4. 2019 

BREŽICE – Društvo likovni-
kov Brežice bo letos prosla-
vilo 55 let aktivnega in uspe-
šnega ustvarjanja. V avli 
Upravne enote Brežice se na 
prvi letošnji skupinski raz-
stavi predstavljajo likovni-
ki, ki so razstavi nadeli na-
slov »Zima odhaja, pomlad 
prihaja«. Naslov pove, da so 
si nekateri izbrali motive, ko 
se na sivi pokrajini zadržu-
je sneg in je vejevje še prazno in pusto, ali motiv sprehoda po 
ulični plundri pod mokrimi snežinkami, drugi pa so slikarska 

platna napolnili s prvimi znanilka-
mi pomladi, s cvetnimi tihožitji, kjer 
prevladujejo šopki tulipanov, teloh 
z mačicami, ne nazadnje pa razve-
selijo akvareli s ptički. Poklon velja 
ustvarjalcem: Kristini Bevc, Andre-
ji Komočar, Mariji Kukovica, Špe-
li Osojnik, Darku Oštrbenku, Olgi 
Piltaver, Tatjani Potokar, Mihae-
li Prevejšek, Vladki Sumrek, Jože-
tu Šterku, Metki Vimpolšek in An-
tonu Zorku. Dela bodo na ogled do 
29. marca
 N. J. S.

Slovo od zime, pozdrav pomladi

Ptiček Jožeta Šterka v tehniki 
akvarel

Šopek Olge Piltaver



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 6, četrtek, 21. 3. 201926 PROSTI ČAS

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Cenetu Brodarju, Ribnik 16, 1412 Ki-
sovec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (6.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Srce le eno v nama
   bije
 2. (1.) Ans. VESELI DOLENJCI - Sedemkrat
 3. (2.) Ans. PETRA FINKA - Fant iz naše vasi
 4. (6.) Ans. POSLUH - Ker te ljubim
 5. (3.) Ans. KVINTA - Nisem taka kot so druge
 6. (4.) MONIKA & GREGOR AVSENIK 
   z Ans. SAŠA AVSENIKA - Nesi me, nesi
 7. (8.) Ans. NOVI SPOMINI - Srcu verjemi
 8. (9.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 9. (10.) Ans. VRAŽJI MUZIKANTI - Misel nate ne zaspi
 10. (-.) Ans. JOŽICA SVETE in njeni PRIMORCI - Kikirikiki 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Vera & Originali  Kje so tiste pesmi

Kupon št. 459
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, 23. 3. 2019, ob 20. uri

1.  10. nagrada: 1x pizza po izbiri 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28. marca, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O. - DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 4/2019 številke:

AVTOLINE. PETINPETDESET 
LET. KER RAD VOZIM.

Nagrade, ki jih podarja Avtoline d.o.o., prejmejo:

1. nagrada:  montaža in centriranje pnevmatik; 
  Darinka Pirnar, Vihre
2. nagrada:  optika za osebno vozilo;
  Ljudevit Hrandek, Brežice
3. nagrada:  10 žetonov za pranje v samopostrežni
  avtopralnici; Mateja Brečko, Prapretno

Nenavadni statisti v novem spotu Nuše Derenda, Kle-
men Slakonja si je privoščil zmagovalca Eme. Tokrat 
preberite:

Naša glasbena diva Nuša Derenda (na fotografiji) pred-
stavlja videospot za svojo zadnjo skladbo, ki nosi naslov 
Kadarkoli. »Na prvo poslušanje sem se zaljubila v prelepo 

besedilo pesmi. Pesem namreč govori o ljudeh, ki jih ne-
kaj bremeni, pa nimajo nikogar, ki bi se mu izpovedali ali 
preprosto nočejo s tem obremenjevati drugih,« je medijem 
zaupala priljubljena pevka. Tekst je napisala Urša Vlašič, 
glasbo Matjaž Vlašič, aranžma je delo Damjana Pančur-
ja. Kot zanimivost: spot je bil posnet na dan 'krvave polne 
lune', ki so ga nekateri označili za najbolj depresiven dan 
v letu. Sodeč po slišanem to Nuše sploh ni ustavilo. Vpliv 
lune menda ni prišel do živega niti statistom, ki so tokrat 
postali kar izložbene lutke. Simbolično, ker ljudje v tako hi-
trem tempu življenja delujemo hladno, brez srca.

Na zmagovalno pesem Eme 2019 Sebi, izvajata jo Zala 
Kralj in Gašper Šantl, je nastalo že malo morje glasbenih 
parodij. Ena izmed zadnjih je delo priljubljenih igralcev Ju-

rija Zrneca in posavskega rojaka Klemna Slakonje (na fo-
tografiji), ki sta v belih oblačilih poskrbela za svoje vide-
nje omenjene skladbe. S tem sta komedijanta v bistvu vse 
poslušalce spretno povabila na koncert, ki ga pripravljata 
skupaj z Big Bandom RTV Slovenija. »Placa bo zadost' za 
vse, prines'te s sabo kaj za jest', prid'te v Halo Tivoli,« se 
sliši del besedila, ob tem pa dobimo pojasnilo, da se datu-
ma na plakatu v resnici niti ne vidi, ker je napisan s pre-
majhno pisavo. Smeh zagotovljen!

Valček Naprej bom odšla smo prvič slišali pred petimi leti 
na festivalu Vurberk, kjer je bilo besedilo Vilija Bertoka 
nagrajeno z zmagovalnim mestom. A Ansambel Azalea 
(na fotografiji), kjer igra tudi posavski glasbenik Gregor 
Sotošek, se je šele sedaj odločil, da zanjo posname videos-
pot. »Njej je bila pesem zares všeč. Treba je priznati, da je 

pet let dolga doba in da posnetek ter naš takratni nastop 
ni bil ravno pohvale vreden, toda vsi smo enkrat na začet-
ku. A ona ... Ni ji bilo pomembno. Ni nehala spraševati, kdaj 
bomo za to pesem posneli videospot in ker nas ni uspe-
la prepričati, je stvari vzela v svoje roke. Predlani novem-
bra, ko smo praznovali 10. obletnico delovanja, nam je na 
koncertu podelila bon za snemanje videospota. S tem nas 
je res šokirala, saj vemo, koliko stane videospot. Toda ... V 
teh dneh je minilo ravno leto dni, odkar je Azalea izgubila 
eno največjih oboževalk, eno izmed naših štirih mam. Ni 
počakala nanj. Odločila se je, da gre naprej. Oziroma čis-
to do konca,« se glasi žalostna izpoved, ki razkriva vzro-
ke za pozen nastanek videospota. Skladba se vas bo zago-
tovo dotaknila, sedaj še bolj, ko so člani ansambla razkrili 
celotno zgodbo ...  
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!
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Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Katjuša Božnar, Malkovec 
– deklico,

• Saška Vinko, Brežice – 
dečka,

• Matejka Piškur, Šentjanž 
– deklico,

• Franja Štravs Divjak, 
Dolenji Leskovec – dečka,

• Mateja Zapušek, Poklek 
nad Blanco – dečka,

rojstva • Lea Zorko, Brežice – dečka,
• Vesna Vršič, Krško – 

deklico,
• Ana Marija Resnik, Raka 

– dečka,
• Karmen Čižmek, Senovo 

– dečka,
• Nastja Karlič, Veliki Cirnik 

– deklico,
• Branka Urek, Vrhje – 

dečka,
• Natalija Yovanovska, 

Brežice – deklico.

ČESTITAMO!

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Nika Budič z Dvorc in Rok Kodrič iz Šutne, 1. september 
2018, Kostanjek (foto: Gregor Molan)

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

MRZLAVA VAS – V čudovitem vzdušju in prijetni glasbi so 9. 
marca vaščanke Mrzlave vasi in vse tiste, ki so bile tu rojene, 
praznovale dan žena v prostorih bivše OŠ, zdaj pa Doma 
krajanov Mrzlava vas. Naredile so si lepo popoldne in večer 
ter si obljubile, da se naslednje leto spet srečajo, in si ob tem 
zaželele, da pridejo tudi tiste, ki se letos zaradi bolezni ali 
drugih razlogov niso uspele udeležiti praznovanja. Zdenka 
Mesarko 

KRŠKA VAS – KD Ivan Kobal Krška vas je 9. marca s prireditvijo 
uspelo združiti vse glavne praznike v marcu, od dneva žena 
do materinskega dneva. Vaščani in ostali obiskovalci so 
prisluhnili nastopom moškega pevskega zbora KD Ivan Kobal 
Krška vas, ki je svoj splet pesmi namenil ženam, bratoma 
Blažu in Luki Ivanšku, Tjaši Cvetkovič in Stelli Glogovšek, 
priložnostnemu ansamblu Blaža Kerina, Gašperja Zagorca, 
še enega Blaža in Katarine (na fotografiji, foto: M. Tokić), 
otrokom Nuši, Mii, Neži, Viti, Niki, Blažu in Luki, ki so ob pomoči 
Tjaše in Stelle s kratko igro pokazali, kako lahko v deželo 
privabimo pomlad. Prireditev sta pripravili in povezovali 
Hana Jurečič in Andreja Dvornik. Večer se je nadaljeval ob 
dobri večerji in glasbi skupine Kan-kan s pevko Nino, ki je 
mnoge privabila na plesišče. Prijetno medsebojno vzdušje je 
trajalo še dolgo v noč. A. Dvornik/R. R.

KAPELE – 10. marca je v dvorani gasilskega doma Kapele pote-
kal dobrodelni koncert za defibrilator. Dogodek je organiziralo 
Turistično društvo Kapele. Ideja se je porodila novoizvoljenemu 
predsedniku društva Robertu Lubšini, saj v Kapelah in bližn-
jih krajih defibrilatorja ni. Ravno zaradi tega je bil koncert toplo 
sprejet med krajani, podprt s strani več donatorjev ter lokalnih 
nastopajočih, ki so se vsi odpovedali honorarju za dobrodelen 
namen. Na koncertu so nastopili učenci PŠ Kapele, Biljana Ann 
Novak, Kvintet 4+1, Kapelski pubje, Duo Kristina & Toni, Doc-
tor doctor, Eva Julija Borovšak in Brigita Šuler. Člani TD Kape-
le se zahvaljujejo vsem nastopajočim, donatorjem in obiskoval-
cem, ki so napolnili dvorano. S skupnimi močmi so zbrali dovolj 
sredstev za nakup defibrilatorja, ki bo skupaj s polnilno omari-
co nameščen na stari osnovni šoli v Kapelah in vsem dostopen. 
Člani društva upajo, da njihov trud ni bil zaman in bo naprava 
nekomu res rešila življenje.  P. Kelhar 

Defibrilator tudi v Kapelah

Člani TD Kapele

Na dobrodelnem koncertu so navdušili z 
izbranimi rock in pop skladbami članice 
in člani sevniške godbe z dirigentom Mati-
cem Nejcem Krečo ter z glasbenim gostom 
Omarjem Naberjem. Le-ta je v kratkem 
pogovoru z moderatorka dogodka Anne-
marie Culetto povedal, da je že pri 16-ih 
letih vedel, kaj bo počel v življenju in glas-
ba je postala njegova stalna ter zvesta spre-
mljevalka. Zbrane na dogodku, na katerem 
so zbrali tri tisoč evrov za dober namen, so 
nagovorili guverner Rotary Slovenija Ja-
nez Lipec, predsednica Rotary kluba Sev-
nica Stanka Žičkar in župan Srečko Oc-
virk. Za sredstva, zbrana na koncertu, se je 
vsem donatorjem in sponzor-
jem ter obiskovalkam in obi-
skovalcem, ki so z nakupom 
vstopnice prispevali svoj de-
lež k skupnemu znesku, zah-
valil predsednik Godbe Sev-
nica Jani Šerjak. »Naši godbi 
se je v zadnjem letu pridruži-
lo dvajset mladih godbenic in 
godbenikov in za nastope pot-
rebujejo oblačila,« je dejal ob 
prevzemu darilnega bona ter 
se zahvalil  tudi Glasbeni šoli 
Sevnica, ki omogoča glasbeno 
izobraževanje številnim mla-
dim, med katerimi se mnogi 
vključijo v sevniško godbo. Po 
zaključenem koncertu so čla-
ni Rotary kluba Sevnica v po-
častitev dneva žena podarili 
pripadnicam nežnejšega spo-
la ob izhodu iz dvorane lonč-
nico cvetoče primule. 
 S. R.

Tri tisoč evrov za dober namen 
SEVNICA – Na zelo dobro obiskanem dobrodelnem koncertu »Imeti rad«, ki se je odvijal v organizaciji Rotary 
kluba Sevnica v sevniški kulturni dvorani na dan žena, je bilo zbranih tri tisoč evrov za KD Godba Sevnica. 

Dobrodelni koncert je bil namenjen KD Godba Sevnica.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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prejeli smo

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• 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, 

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.

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

zahvale, spomin

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2019/2020.

5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske 
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.

Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.

Informativna prijava poteka na telefonski številki 
07/48 80 142.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
info@gs-krsko.si, www.gs-krsko.si

DRAGO KELHAR

SPOMIN

Vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina,
v srcu dragega in večnega spomina.

3. aprila bosta minili dve žalostni leti, odkar nas je zapustil naš

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

z Bojsnega 9.

SPOMIN

 iz Krškega, Ulica Ilije Gregoriča 18.
FRANC DULAR

Težko je pozabiti človeka, ki ti je bil drag,
še težje je izgubiti ga za vedno,

a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

24. marca bodo minila štiri leta,
odkar naju je zapustil 

ljubeči mož in moj zlati tatko

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.

Žena Lojzka in hčerka Martina

MIHAEL VENE

SPOMIN

Sin Miha

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
še posebej pa družini Gabrič za vso pomoč in podporo.

iz Ženj.

18. marca je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil dragi oče in sosed

ALOJZ GODINA

SPOMIN
V šumenju vetra
slišim tvoj glas.

V šopku cvetja vidim tvoj obraz.
Senca spomina,

doma je praznina,
ostala je le bolečina.

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

Vsi njegovi

PRIMOŽ PUNTAR

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prinašate svečke, cvetje
in postojite ob njegovem mnogo preranem grobu.

Nikoli te ne bomo nehali imeti radi.

Bog nam ni obljubil življenja
brez bolečin in žalosti.

Dal nam je moč, da preživimo
in nas tolaži, ko jočemo.

17. marca je minilo deset žalostnih let,
odkar se je za vedno od nas poslovil

naš ljubljeni

IRENA LEVIČAR

SPOMIN

iz Gorenje vasi.

Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu,
ji prižgete svečko in jo ohranjate v svojem spominu.

V šumenju vetra
slišim tvoj glas.

V šopku cvetja
vidim obraz …

15. marca je minilo šest let,
odkar nas je zapustila naša draga

Gasilci zbirajo za opremo vozila
ROŽNO – V Prostovoljnem gasilskem društvu Rožno, ki je eno 
od 1341 prostovoljnih gasilskih društev v državi in eno 27 v 
krški občini, se lahko pohvalijo, da je v njihove vrste vključe-
nih več kot 100 članov, kar je skoraj tretjina prebivalcev kra-
jev, ki jih društvo pokriva. Ob številčnosti jih odlikujejo tudi 
tekmovalni uspehi z rednimi uvrstitvami na državna tekmo-
vanja in s tem med 50 najboljših ekip v državi, s čimer doka-
zujejo pripravljenost in izurjenost svojih članov. Osnovno pos-
lanstvo društva pa niso samo tekmovanja, ampak predvsem 
operativna pripravljenost, ki je odvisna od izurjenosti in kvali-
tete opreme. »Ob zadnjih intervencijah smo spoznali, da naša 
oprema žal ni več v stanju, ki bi omogočala uspešna in pred-
vsem varna posredovanja. Zato smo se odločili zamenjati naš 
skoraj pol stoletja stari 'TAM'. Gre za velik finančni zalogaj, ki 
ga naše društvo brez pomoči ne bo zmoglo,« sporoča predse-
dnik društva Andrej Sluga. Na njihove potrebe sta se že od-
zvali Občina Krško in Gasilska zveza Krško, ki bosta iz javnih 
virov zagotovili 70 % potrebnih sredstev, odzvali so se tudi 
mnogi obrtniki in podjetja. Finančna sredstva za samo vozi-
lo in nadgradnjo so tako že zbrana, še vedno pa niso uspeli 
zbrati dovolj sredstev za potrebno opremo. »V mesecu aprilu 
bomo obiskali vsa gospodinjstva na Rožnem in Presladolu, s 
to prošnjo pa se obračamo na posameznike in gospodarstvo 
celotnega Posavja, da nam pomagate v skladu z zmožnostmi. 
Zavedamo se, da se mnogi s svojimi prihodki komaj prebijate 
iz meseca v mesec, zato pa bo vaš prispevek toliko bolj drago-
cen, hkrati pa skrbno unovčen,« še dodaja Sluga. 

Za pojasnila so na voljo na pgdrozno@gmail.com, 
sredstva pa se lahko nakažejo na tekoči račun št. IBAN 
SI 56 02986 – 0017425819. 

»Vaša podpora ne bo soprispevala le k večji varnosti občanov 
in njihove imovine, ampak bo znatno prispevala tudi k zaves-
ti, da številne ure prostovoljstva niso zaman in nepotrebne ter 
da je še kako pomembno vrednote, ki se s prostovoljstvom po-
rajajo, prenašati na generacije, ki prihajajo za nami,« sporoča 
predsednik gasilcev z Rožnega.  P. P.

posavski obzornik pomaga

Iskreno se zahvaljujemo za hitro pomoč, pripravljenost in požrtvo-
valnost gasilcev Poklicne gasilske enote Krško, PGD Brege in PGD 
Vihre. Zahvaljujemo se vaščanom Mrtvic in Viher za denarno po-
moč, še posebej gospodoma Rajku Kodriču in Alešu Cerjaku, ter 
vsem sosedom in prijateljem. Še enkrat najlepša hvala. 

 Družina Baznik – Kiler

Zahvala sodelujočim pri gašenju 
požara in sanaciji

SPOMIN

iz Pišec.
JOŽE DIRNBEK

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,

le da korak se tvoj nič več ne sliši.
(J. Medvešek)

Minilo je žalostno leto, odkar ni več z nami 
naš dragi mož, atka in zlati dedek

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Manja, Romana, Sara

SPOMIN

iz Sel pri Dobovi.
IVAN ZORKO

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši,

le srce nemo kliče, zakaj,
zakaj te več med nami ni.

20. marca je minilo žalostno leto, odkar je 
odšel od nas naš dragi mož, oče in dedi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem 
preranem grobu in mu prižigate svečke.
Pogrešamo te!

Žalujoči: žena Danica, sinova Boštjan z Anjo, Dejan z Matejo 
ter vnukinji Eva in Lina

MARICI

SPOMIN

Brat Martin

V spomin

So poti, ki jih ne zasuje plaz,
in so spomini, ki jih ne izbriše čas.

NOVO MESTO, POSAVJE – Prejemnika letošnjih odličij sv. Jože-
fa, ki jih je Škofija Novo mesto podelila na torkovi slovesnosti v 
novomeški stolnici, sta Franc Černelič iz Župnije Sveti Križ – 
Podbočje in Ignac Slakonja iz Župnije Čatež ob Savi. Oba odli-
kovanca kot organista in zborovodji že 60 let oblikujeta glasbe-
no življenje v domačih župnijah in okolici. Udejstvujeta se tudi 
v javnem in kulturnem področju, kjer pričujeta s svojim krščan-
skim življenjem. Več pa v naslednji številki časopisa. 
 P. P.

Odličje sv. Jožefa Francu 
Černeliču in Ignacu Slakonji
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Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

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

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. 

MARIJE JURKAS

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem, 
gospem Staši, Mirjani in Anici za vso pomoč, gospe Biserki za lep 
poslovilni govor, župniku Mateju, pevcem za zapete pesmi, g. Petelincu 
za zaigrano Tišino, podjetjema SŽV CD Dobova in Amalia d.o.o. za 
podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi tistim, katerih nismo 
posebej omenili.

Z neba strmijo zvezde k nam. 
K nam svetijo. 

Povejte, zvezde, nam, 
kaj mati delajo?

Ob boleči izgubi naše mame in stare mame

Žalujoči: sinova Valentin in Andrej ter vnuk Kristjan

Žalujoči: vsi njeni

ANE PODPEČAN

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se 
od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Draga mama, pogrešali te bomo!

Pomlad je na vrt prišla, 
čakala, da prideš ti, 

sedla na rožna tla 
in jokala, ker te ni.

Ob izgubi naše predrage mame

Hrastinska pot 39, iz Brežic

ŠTEFANIJA ŠINKO

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in 
cvetje, svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala kolektivu 
Komunale Brežice, še posebej sodelavcem ZRC Boršt za denarno 
pomoč, pogrebni službi Žičkar, gospe Ireni Mohorčič za poslovilni 
govor, g. župniku z Velike Doline za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete žalostinke ter Gostilni Strniša za gostinske storitve. Posebej 
se zahvaljujemo gospe Marjetki Biščanič in gospe Mimici Tomše 
za vsestransko pomoč. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste našo mamo 
pospremili na njeni zadnji poti, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

V 83. letu starosti je od nas za vedno odšla 
draga mama, babica, prababica, 

teta in dobra soseda

s Ponikev 8.

IVAN BERTOLE

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
izrekli sožalje, darovali za maše, cvetje in sveče ter denarne 
prispevke. Posebna hvala sosedom Mimici Avsec, Cvetki in Franciju 
Kostanjšek, PGD Sromlje, predsedniku Alenu Krošlju za poslovilni 
govor, gasilcem iz sosednjih društev, MPZ Sromlje za zapete pesmi, 
VD Sromlje, 107. letalski bazi Cerklje, g. za zaigrano Tišino, pogrebni 
službi Žičkar ter g. župniku za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste 
nam stali ob strani in kakor koli pomagali.

Žalujoči: vsi njegovi

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, tast, dedi, brat in stric

s Sromelj 13.

VILME BAŠKOVIČ,

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za izrečena pisna 
in ustna sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste 
bili zadnje mesece del njenega življenja. In hvala vsem, ki ste bili na 
dan obreda v mislih z nami.

Mama, počivaj v miru.

Žalujoči: vsi tvoji

8. 3. 2019 smo se v ožjem družinskem krogu še zadnjič poslovili 
od naše mame, tašče, babice in prababice

roj. Gramc, iz Hrastinske poti 3 v Brežicah.

ZAHVALA

 iz Kočnega 4.
ALOJZ BIZJAK

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

V 77. letu starosti nas je zapustil
naš dragi mož, ati, dedi in brat

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pogrebcem, trobentaču in Mihaeli Jamnik za ganljivo prebrane 
besede slovesa.

Žalujoči: vsi njegoviANA VRČEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Iskrena hvala Vsem, ki ste se na kakršen koli način poklonili in 
poslovili od naše drage mami.
Hvala gospodu župniku Francu Levičarju, pevcem in pogrebni službi 
Blatnik za opravljen obred.
Posebna zahvala sodelavcem in prijateljem Doma starejših občanov 
Krško za vso izkazano podporo in ge. Anji Žabkar za odpeto arijo.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hotela sem uloviti ptico – pa je odletela.
Hotela sem utrgati cvet – pa je uvenel.

Hotela sem vam nekaj povedati –
pa sem odšla.

V 92. letu starosti se je poslovila
naša draga mama

roj. Salmič; Ravno 17, Raka.

RADOVANA OBRADOVIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše 
in denarno pomoč. Zahvaljujemo se Lovski družini Kostanjevica 
za organizacijo pogreba, Združenju borcev za vrednote NOB in 
praporščakom. Hvala gospodu župniku, pogrebni službi Žičkar in 
pevcem za zapete žalostinke. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sodelavcem, pa tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali, iskreno hvala.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

Je čas, ki da, je čas, ki vzame, pravijo. 
Je čas, ki celi rane, in je čas, 

ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
dedija, tasta, brata in strica

iz Kočarije pri Kostanjevici na Krki

SPOMIN

iz Brežic.
STANISLAV KNEZ

Tiho teče našega življenja reka, 
tiho teče solza lepega spomina. 

Umre srce, a ostane bolečina 
v srcu dragega in večnega spomina ...

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

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

Vsi njegovi

ZAHVALA

rojena Ferlin, iz Mrčnih sel.
ANGELA UMEK

Bremena življenja te niso zlomila,
bolezen iz tebe vso moč je izpila.

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustila 
naša draga mama, stara mama,

tašča in prababica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala, da 
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala osebju Trubarjevega doma Loka pri Zidanem 
mostu, enota Kamrca, za skrb in nego naše pokojne mame ter vsem 
in vsakemu posebej, ki ste bili del njenega življenja.

Žalujoči: sin Gusti z družino ter hčerke Jožica, Milena in 
Marjana z družinami ter vsi njeni vnuki in pravnuki

MILANA ČEŠNOVARJA

OBVESTILO
Vsem, ki se ju še spominjate, sporočava,

da smo posmrtne ostanke 

frizerja iz Brežic, in njegove žene

Sestri: Božena Zorko iz Brežic in Pepca Lorber iz Mrzlave vasi

ANGELCE
prenesli s čateškega pokopališča

v grob družine Češnovar na brežiškem pokopališču,
oddelek 8, vrsta IV, grob št. 13 (pred križem, 4. vrsta levo).

Hvala vsem, ki ste in še boste obiskali njuno zadnje počivališče.
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Prodam cisterno Creina 
(1.200 l), poškodovan sod 
(luknjice), cena 550 €. 
Tel.: 040 127 519

Prodam kosilnico BCS, dobro 
ohranjeno, cena ugodna. 
Tel.: 041 589 271

Prodam bale prve košnje, 
cena 35 €/balo. Loka pri Zida-
nem Mostu. Tel.: 070 240 307

Prodam seno v okroglih balah 
in silažne bale. 
Tel.: 041 471 007
 
Prodam 10 velikih bal krme. 
Cena 30 €. Tel.: 051 701 924

Prodam koruzo v zrnju, slamo 
in seno v okroglih balah. Mo-
žna dostava. Tel.: 051 499 355

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka (okolica Dobove). 
Tel.: 040 641 137

Prodam 500 kg ječmena. 
Tel.: 031 455 138

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

Prodam mešana drva, možna 
dostava na dom. 
Tel.: 040 305 009

Prodam drva (bukev, javor) in 
motor Daelim. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 
steklu tam, kjer imate zenico. Na pregledu za očala specialist preveri ostrino vida. To stori najprej z objektivnim ugotavljanjem refrakcijske vredno-
sti (dioptrija, cilinder) s pomočjo kerato-refraktometra. Te meritve pa ne zadoščajo za ugotovitev najustreznejše dioptrije, zato specialist uporabi 
še subjektivno metodo s preizkušanjem leč z različnimi vrednostmi, s katero ugotovi natančno dioptrijsko vrednost. Smo mlad in ustvarjalen tim 
strokovnjakov, ki svoje delo opravlja s srcem in čvrsto stopa po poti znanja preteklih generacij ter z drznim pogledom daleč v prihodnost sledi 
sodobnim trendom. S pomočjo najsodobnejše tehnologije ter veliko znanja in izkušenj našim strankam nudimo visokokakovostne storitve na 
področju okulističnih storitev kot tudi pri izbiri korekcijskih, sončnih in športnih očal. Našo ponudbo neprestano dopolnjujemo saj želimo slediti 
tako modnim trendom kot tudi tehnološkim novostim. Naš moto so zadovoljni kupci, ki z veseljem nosijo očala in se z njimi dobro počutijo. 
Strokovno usposobljen tim Optike Glasmaher se nenehno izobražuje, da zagotovimo kar najustreznejše svetovanje pri izbiri okvirov in stekel, pri 
delu pa uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo. Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami zagotavljamo celostno storitev, od 
okulističnega pregleda do popravil očal. Poleg osnovnih storitev in izdelkov pa lahko pri nas izbirate tudi med dodatno ponudbo pripomočkov, ki 
vam lajšajo čiščenje, nošenje in shranjevanje očal in leč. Tu smo, da vam pomagamo videti bolje! Kreativnost, pogum in vizionarska vztrajnost nas 
je skupaj z nenehnim izpopolnjevanjem na področju novih znanj popeljala od skromnih začetkov leta 2000, ko je odprla vrata prva Ljudska optika 
Glasmaher v manjšem poslovnem prostoru v središču Brežic, do današnjega uspešnega poslovnega koncepta Optike Glasmaher, ki je leta 2008 
razširila svoje delovanje s poslovalnico v Novem mestu, leta 2012 pa svoje poslovne prostore v Brežicah preselila v svojo lastno poslovno stavbo. 
Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V JANUARJU
*Akcija velja od 1.1. do 31.1.2019, oziroma do razprodaje zalog.  Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

• Ekološki  topaz
 1,30 €/kg
• druge sorte 0,70 €/kg

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

mali oglasi

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!

obzornikova oglasna mreža

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26,  Brestanica

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam cviček in frankinjo. 
Vino kvalitetno, cena ugodna. 
Tel.: 031 822 242

Prodam kvalitetno rdeče vino, 
cena 1 €/l. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 427 643

Prodam kvalitetno vino mod-
re frankinje in belo mešano ter 
letne gume, vožene eno sezono 
(225/55/17). 
Tel.: 040 796 835

Prodam kvalitetno belo vino, 
rdeče, modro frankinjo in zwe-
igelt. Možna dostava, cena od 
0,80 €/l dalje. 
Tel.: 031 657 195

Prodam vino – belo in rdeče 
– oziroma menjam za koruzo 
ali ječmen. Tel.: 07 49 51 528

Prodam nerjaveči pecljal-
nik za grozdje, dve cistreni za 
vino (400 l, 300 l), vinogradni-
ške betonske stebre in nerjave-
čo žico ter letno košnjo (6 ha). 
Tel.: 041 370 786

Prodam kostanjevo kolje (dol-
žine 1,6 m, 2 m in 2,5 m) in 
hruškov les. Tel.: 041 832 189

Prodam žganje. 
Tel.: 070 245 578

Kupim železno brano velikos-
ti cca. 1,20 x 1,20 m. 
Tel.: 041 984 810

Prodam električno škropilni-
co P-25 in 120 m cevi na kolu-
tu. Tel.: 051 392 451

Prodam prikolico za Muto Go-
renje in priključek. 
Tel.: 031 249 411

Prodam nakladalko SIP 16/6, 
malo rabljeno, in puhalnik 
brez motorja. 
Tel.: 041 535 137

Prodam pajka SIP 340 in pre-
vozni molzni stroj. 
Tel.: 070 815 003

Prodam ohranjen nakladač 
hlevskega gnoja, hidravlične 
nogice in ružilec koruze, kot 
nov. Ugodno. Tel.: 041 233 834

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suhe okrogle bale 
sena (otave), prašiča (cca. 180 
kg) in rotacijsko kosilnico SIP 
165. Okolica Blance. 
Tel.: 031 397 434 

Prodam traktorsko škropilni-
co, pršilnik za vinograd ali sad-
je (330 l) in mrežo za ograjo za 
koze ali ovce (200 m). 
Tel.: 041 243 343

NEPREMIČNINE
Kupim starejšo opuščeno hišo 
ali kmetijo v bližini Krke, lahko 
je tudi zazidljiva parcela, na sa-
mem! Tel.: 040 340 599

Prodam domačijo na Gazicah. 
Hiša ima CK, je takoj vseljiva, 
potrebna manjšega popravila. 
EI v izdelavi. Tel.: 040 261 848

Prodam visoko pritlično hišo 
v Brežicah, Bizeljska 57, parce-
la 600 m2, neto površina stav-
be 266 m2. V pritličju frizerski 
salon, odlična lokacija, central-
no ogrevanje. EI: izdelana. 
Tel.: 041 738 764

Prodam stanovanjsko hišo v 
Sevnici na lepi sončni legi v bli-
žini centra. Stanovanjska povr-
šina 256 m2. EI: izdelana. 
Tel.: 031 625 452

Prodam hišo v okolici Brežic 
(EI: da) in oddam stanovanj-
sko hišo, Silovec – Sromlje (EI: 
v izdelavi). Tel.: 041 644 979

Prodamo tri in pol sobno sta-
novanje v dvostanovanjski hiši 
z večjim balkonom, garažo in 
kletjo. Center Senovega. 
Tel.: 030 389 547 

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780
Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Ravne pri Zdolah; prodamo 
bivalno vikend hišo v treh eta-
žah (3 x 42 m2), v tretji gradbe-
ni fazi (novogradnja), z 2.000 
m2 zemljišča. Cena 43.000 €. 
Tel.: 041 573 656 

Prodam zazidljivo zemljišče 
v Podbočju v izmeri 1.044 m2. 
Cena: po dogovoru. 
Tel.: 041 688 058

Ugodno prodam vinograd 
(350 trt) in zidanico na sončni 
legi na Piroškem vrhu. 
Tel.: 031 278 687

Na Čatezu – Razlagov breg 
oddamo dvosobno stanova-
nje v velikosti 84 m2. Stano-
vanje je v stanovanjski hiši s 
posebnim vhodom, na mirni 
lokaciji, 2 km od centra  Bre-
žic. Opremljeni sta kuhinja in 
kopalnica. Cena 350 €/mesec. 
EI: v izdelavi. Tel.: 070 622 466

V Kostanjevici na Krki naja-
mem stanovanje s CK. 
Tel.: 031 214 907

Na otoku Pašman oddam dvo-
sobni apartma »Agnes«, pog-
led na morje, klima, terasa, 
200 m do morja, parkirišče, 
gril, TV SAT. Tel.: 041 983 525 

Kupim star kozolec toplar za 
prestavitev in strar hram z ali 
brez zemljišča. 
Tel.: 040 340 599

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Corso1.2, de-
cember 2003, 75 KM, bencin, 
105.000 km, 1. lastnik, srebr-
ne barve, odlično ohranjena. 
Tel.: 031 783 245

Prodam Opel Vectro Ele-
gance 1.9 CDTI, letnik 
2007, tehnični pregled do 
3/2020, 297.000 km, gara-
žiran, prvi lastnik. Cena po 
dogovoru. 
Tel.: 041 823 938

KMETIJSTVO

Mlin za žito na kamne, vejalnik 
(pajkl), skobelni stroj in rablje-
no kritino Eternit (ravna, 40 x 
40 cm, črne barve), vse ugodno 
prodam. Tel.: 041 773 508 

Kupim traktor in traktorske 
priključke (dobro plačilo) ter 
prodam belo in rdeče vino. 
Tel.: 051 813 034

Kupim motokultivator Gore-
nje Muta in traktorski luščilec 
koruze (ružač). 
Tel.: 030 998 658
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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.

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

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

Tisk: Delo d. d.  Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (7/2019) bo izšla v 
četrtek, 4. aprila 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. marca 2019.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

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

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

Prodam kravo simentalko, te-
ličko limuzin (staro 4 mese-
ce), kostanjevo kolje (2 m) in 
kratko žagana kostanjeva drva. 
Tel.: 051 477 243

Teličko, SIM/LIM, staro 10 
mesecev, pašno, eko reje, pro-
dam. Tel.: 041 773 508

Prodam bikca limuzin (stare-
ga 3 mesece), telico (brejo 8 
mesecev), kravo po telitvi (sta-
ro 5 let), obe simentalki, eko-
loška reja in ovite bale travno-
-deteljne mešanice. 
Tel.: 041 243 343

Prodam prašiče, težke 70-90 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 862 947

Ugodno prodam prašiče in 
odojke, brejo svinjo, jagenjčke 
(možen zakol) in silažne bale. 
Tel.: 031 664 286

Prodam odojke, semenski 
krompir, koruzo, ajdo, molzni 
stroj in sejalnico za koruzo. 
Tel.: 031 845 064

Prodam 4 odojke in prašiča, 
težkega 120 kg, okolica Dobo-
ve. Tel.: 040 774 468

Prodam 3 odojke, težke okoli 
30 kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam doma izvaljene pete-
line, svinjsko mast z ocvirki ali 
brez in mesnato prekajeno sla-
nino. Tel.: 051 263 351

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Kupim star mizarski ponk, fo-
telje iz 70. let, kredenco, vozi-
ček, cizo in ostale stare pred-
mete. Tel.:  031 878 351 

Prodam raztegljivo okroglo 
mizo (hrast) in tendo (4 m). 
Ugodno. Tel.: 031 862 648

Prodam še neuporabljeno mo-
ško kolo Rog. Tel.: 49 74 179

RAZNO

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

Zelo ugodno prodam rabljen 
les za ostrešje. Les je bil zašči-
ten. Tel.: 041 847 896

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

Vedeževanje za dušo, jas-
novidnost, svetovanje. 
Tel.: 090 44 08, cena 1,40 
€/min, Mlaker Tanja s.p., 
Nova ul. 18, Miklavž

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Iščem žensko za skupno življe-
nje, staro od 60 do 65 let. Pok-
ličite v večernih urah. 
Tel.: 07 49 22 511, Stanko

Sem 46-letni fant in iščem 
dekle ali mamico za skupno 
življenje. Tel.: 070 464 315

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji v soboto, 
6. aprila, mlade rjave in 

grahaste jarkice pa dobite 
vsak delavnik po 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev, 
rjavih, grahas�h, sivih, belih ter črnih jarkic 
30. marca ter 27. aprila pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka. 2. in 30. aprila na Kajuhovi 
3, Senovo. Vsak torek in petek vse vrste 

jarkic, vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

tel. št.: 07 49 73 190 ter 031 676 724

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo 

vas, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev v soboto, 
6. aprila. Mlade rjave in 
grahaste jarkice pred 

nesnostjo si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 16. uri.

RADEČE – Ob dnevu žena 
so članice skupine kleklja-
ric Nitke v radeški knjižni-
ci pripravile svojo četrto sa-
mostojno razstavo. Dame 
zrelih let, ki se združujejo 
tako z ustvarjalnega kot dru-
žabnega vidika, so za tokra-
tno razstavo, ki so jo poi-
menovale Morje, pripravile 
zanimive prtičke in kleklja-
ne podobe, od cvetličnih in 
tudi glasbeno navdahnjenih 
do prevladujočih morskih 
motivov. 

Nekaj o izdelovanju čipk sta 
zbranim namenila domača 
knjižničarja Veronika Draš-
ček in Jože Dobovšek, ki sta 
razkrila nekaj zanimivih zgo-
dovinskih podrobnosti iz sveta 
slovenskega čipkarstva – naj-
večja klekljarska središča pri 
nas so Idrija, Žiri in Železniki, 
nastala pa so po zaslugi žene 
češkega rudniškega posestni-
ka Barbare Uttmann iz Nür-
nberga, ki naj bi to posebno 
umetnost prenesla na sloven-
ska tla. Z Idrijskega se je klek-
ljanje razširilo po vsej Sloveniji 
in tudi v Radečah se vestne go-
spe spretnih rok srečujejo vse 

Nitke z morsko razstavo 

od leta 2010. Skupino Nitke, ki 
samostojno deluje zadnjih pet 
let, sestavljajo Danica Dular, 
Mojca Gorenjak, Zinka Gre-
benc, Pavla Hrga, Marinka 
Kravogel, Vera Lipec, Ida Li-
poglavšek, Vida Remih, Rezi 
Strniša, Dragica Šmit, Anica 
Terglav in Marica Višnikar, 
družijo pa se že vse od leta 
2010, ko jih je v čipkarski svet 
popeljala Milojka Gregorčič, 
po rodu iz Idrije. Vera Lipec 
je ob nagovoru navzočim ob 
otvoritvi razstave med drugim 
poudarila, kako se v duhu ko-

ristnega s prijetnim prepleta 
njihovo druženje, saj soustvar-
jajo pomemben del kulturne-
ga življenja v Radečah z vidika 
ohranjanja ročnih spretnos-
ti, obenem pa klekljanje pred-
stavlja tudi svojevrstno spro-
stitev. Dogodek so popestrile 
učenke Glasbene šole Laško-
-Radeče, Daša Naja Klanšek 
(flavta) in Tija Bervar (kita-
ra) ter trio violin izpod prstov 
Tajre Mušinović, Lare Rataj 
in Klare Mlakar. Razstava bo 
na ogled do konca marca.
 Doroteja Jazbec

Članice radeške klekljarske skupine Nitke (zaradi bolezni na 
fotografiji manjkata Pavla Hrga in Marica Višnikar)

SEVNICA, KRŠKO – Ljudska 
univerza Krško je 25. februar-
ja in 11. marca javno podelila 
potrdila vsem uspešnim ude-
ležencem, ki so se brezplačno 
izobraževali v programih pro-
jekta Pridobivanje kompetenc 
zaposlenih v Posavju 2016–
2019, ki ga v celoti sofinan-
cirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. V Sevnici so 
podelili potrdila udeležencem 
nadaljevalnega tečaja anglešči-
ne, začetnega tečaja nemščine 
in dveh skupin Excela. V Krš-
kem so podelili potrdila ude-
ležencem jezikovnih tečajev: 
začetnega tečaja španščine, 
italijanščine in ruščine ter na-
daljevalnega tečaja angleščine. 
Skupno je programe uspešno 
zaključil 101 udeleženec. Jav-
ne prireditve so popestrili tudi 
z glasbenimi vložki, v Sevnici 

Potrdila udeležencem tečajev 

sta na citrah zaigrala Maruša 
in Gašper Vidmar, ki se uči-
ta igranja citer pri citrarki Jas-
mini Levičar v njeni šoli Glas 
citer, v Krškem pa je podelitev 
popestril Miha Sotošek, uče-
nec trobente Glasbene šole 
Krško, ob spremljavi Martina 
Šušteršiča in mentorstvom 
Matjaža Kaučiča. Ljudska uni-

verza Krško je tako v projek-
tu že desetkrat javno podelila 
potrdila udeležencem, ki so se 
v 65 skupinah učili računalni-
štvo, tuje jezike, komunikaci-
jo in slovenščino. Podrobneje 
o projektu Pridobivanje kom-
petenc zaposlenih v Posavju pa 
na strani 21.
 Vir: LU Krško

Ena od skupin prejemnikov potrdil v Krškem
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Med Krčani in Posavci bi tež-
ko našli človeka, ki je op-
ravljal tako pomembne funk-
cije v nekdanji državi, kot jih 
je Zvone Dragan. Iz več kot 
300 strani obsežne knjige izve-
mo, da mu je oče Franc, čeprav 
kot prvoborec in revolucionar 
izključen iz partije in prisil-
no upokojen, položil na dušo, 
naj nikoli ne pozabi na kmete 
in na to, da prihaja iz partizan-
ske družine. Ni pa nasprotoval 
njegovemu odhodu v profe-
sionalno politiko in od začet-
ka šestdesetih let prejšnjega 
stoletja je nato sledil meteor-
ski vzpon v politiki in kasneje 
tudi diplomaciji. 

Dragan je v uvodu pogovora z 
bibliotekarko in zgodovinarko 
Polono Brenčič pojasnil, da je 
knjigo svojih spominov začel 
pisati pred petimi leti, vendar 
je imel shranjene veliko doku-
mentacije. Za razliko od mno-
gih drugih avtorjev se je odlo-
čil pisati iskreno tako o še živih 
kot o pokojnih protagonistih 
polpretekle zgodovine, pred-
vsem pa kritično, kar je veljalo 
tudi za njega samega. »Ko delaš 
bilanco za 50, 60 let, moraš biti 
pošten, če si kritičen do dru-
gih, moraš biti tudi do sebe,« 
je dejal in poudaril svoje za-
dovoljstvo, da lahko po več kot 
35 letih znova sodeluje na javni 
prireditvi v domačem kraju …

V prvem delu knjige avtor opi-
suje samo nekatere najpo-
membnejše postaje politične 
kariere, med drugim delo v iz-
vršnih organih Slovenije in fe-
deracije, razmere po odstavitvi 
Kavčiča in po Titovi smrti, po-
gajanja z mednarodnim denar-
nim skladom in tudi kritike na 
račun svojega dela, vse do slo-
vesa od politike. Kot je poveda-
la Brenčičeva, je Dragan znot-
raj zveznega izvršnega sveta 
zagovarjal hitrejši razvoj go-
spodarstva, racionalnejšo po-
rabo in zagotavljanje ravno-
težja v zunanjetrgovinski in 

plačilni bilanci, o čemer se da-
nes malo ve, saj se poudarjajo 
samo negativne plati tedanjega 
časa. Po mnenju pozornih bral-
cev je ta del knjige morda ne-
koliko prekratek, saj bi se med 
avtorjevimi spomini gotovo 
našla še kakšna zanimiva pod-

robnost, na podlagi katere bi 
lažje razumeli tedanje razme-
re, predvsem pa jo ohranili za 
prihodnje rodove.

Tako, na primer, avtor piše o 
Edvardu Kardelju, za katere-
ga se strinja, da mu je mogo-
če marsikaj očitati, vendar pa 
je njegova trajna zgodovinska 
zasluga, da je bila v ustavo SFRJ 
leta 1974 zapisana pravica na-
rodov do samoodločbe. Kot 
navaja Dragan, ki je bil v le-
tih 1973/74 član delovne sku-
pine v okviru zvezne ustav-
ne komisije, je med delovnim 
srečanjem na Brionih Kardelj o 
tem šele v tretjem poskusu us-
pel prepričati Tita. S tem pa je 
bila postavljena dobra ustavna 
podlaga za kasnejši plebiscit in 
odhod Slovenije iz Jugoslavije 
ter njeno mednarodno prizna-
nje brez predhodnega dogo-
vora oziroma brez vsejugoslo-
vanskega referenduma.

Na vprašanje Brenčičeve o so-
delovanju pri dogovorih v zve-
zi z gradnjo jedrske elektrarne 
Krško v času funkcije podpred-
sednika Izvršnega sveta SRS 
za gospodarstvo, je sogovor-

nik potrdil, da je šlo za najpo-
membnejši gospodarski pro-
jekt v tedanji državi. Začeli so 
ga že pod Kavčičevo vlado, na-
daljevali pa pod Marinčevo, v 
kateri je bil tudi on. Posebej se 
spomni dveh delegacij, ki sta 
se šli pogajat na sedež ameri-

ške firme Westinghouse v Pi-
ttsburgh ter k ameriškim ban-
kam glede kreditov in uvoznih 
dovoljenj za opremo in gori-
vo. Prvo je vodil Marinc, drugo 
Dragan, ki je v knjigi opisal tudi 
zelo zanimivo in pomembno 
posebnost obiska v ZDA. To je 
bila prva republiška delegacija, 
ki jo je ameriška administraci-
ja obravnavala kot uradno de-
legacijo, pred tem so imele na-
mreč tak status le federalne.

Dve tretjini Draganove avtobi-
ografije, ki je opremljena tudi 
s 40 fotografijami, zavzemajo 
spomini na delo v diplomaci-
ji – od prvega veleposlaniške-
ga mesta v daljni Kitajski do 
vzpostavitve prvega sloven-
skega veleposlaništva v Pragi 
in zadnjega veleposlaniškega 
mandata v Varšavi. Po mnenju 
voditeljice pogovora Brenčiče-
ve je ena večjih dragocenosti te 
knjige, da je avtor v njej opo-
zoril na pomembno, a doslej 
skoraj povsem prezrto vlogo 
slovenskih diplomatov (tudi 
svojo) v osamosvojitvenih pri-
zadevanjih Slovenije.

Dragan je publiki tedanje raz-
mere prikazal tudi s spominom 
na november 1992, ko je Slove-
nijo obiskal predsednik češke 
vlade Vaclav Klaus in se srečal 
tako s tedanjim predsednikom 
predsedstva Milanom Kuča-
nom kot predsednikom vlade 
Janezom Drnovškom in vodji 
tedanjih političnih strank. Ob 
zaključku obiska ga je Dragan 
neformalno povprašal o njego-
vih vtisih o stanju v Sloveniji. 
Klaus, po stroki ekonomist, mu 
je dejal, da je Slovenija v razvo-
ju pred Češko, kot je bila tudi 
že prej, je pa zaskrbljen, saj ni 
pričakoval takega sovraštva 
med Slovenci. »Takrat se mi je 
zdelo to njegovo opažanje pre-
tirano, zato sem ga miril, da se 
bo večstrankarstvo stabilizi-

ralo itd. A danes vemo, da se 
Klaus takrat ni motil in da so 
imele politične razprtije tudi 
ekonomske posledice,« je de-
jal Dragan.

Na vprašanje o odnosu Sloven-
cev do prve dame ZDA, naše ro-
jakinje iz Sevnice, je rekel, da 
sta se tudi v tem primeru, žal, 
potrdili naša majhnost in za-
vist. »Poglejte, ni pomembno, 
zakaj in kako se je Melanija po-
ročila, dejstvo je, da je posta-
la prva dama največje države, 
kar se ne bo zgodilo nikoli več! 
Mi pa tega nismo znali ali ho-
teli izkoristiti. Ni denarja, da bi 
plačali promocijo, ki jo je nap-
ravila Melanija. Nikoli se ni in 
se ne bo toliko pisalo o Slove-
niji in ne bo toliko vprašanj, kje 
pa je ta majhna Slovenija,« je 
prepričan Dragan, ki je nada-
ljeval: »Ampak saj to ni edini 
kiks, ki smo ga naredili v odno-
sih z ZDA. Iz zanesljivega vira 
na primer vem, da so zunanje-
mu ministru Erjavcu vsaj trik-
rat uredili obisk pri ameriškem 
državnem sekretarju, vendar 
on tega ni izkoristil …«

Voditeljica je spomnila tudi, da 
sogovornik že dlje časa, sploh 
pa, odkar je upokojen, aktivno 
sodeluje v borčevski organiza-
ciji. »S tem je nekako krog skle-
njen, saj ste začeli v partizanski 
družini,« je dejala Brenčičeva 
in sogovornika povprašala, kaj 
meni o številnih diskvalifikaci-
jah partizanskega boja. »Med 
zavezniki in tudi sicer v svetu 
je že dolgo nesporno jasno, kdo 
je bil zmagovalec, kdo poraže-
nec, kdo je s kom sodeloval,« 
je bil odločen Dragan. »Že dol-
go je jasno, kdo je začel najve-
čjo svetovno vojno v zgodovini, 
kdo je hotel izbrisati ta narod 
in kaj se je dogajalo po vojni. 
Borčevska organizacija se je 
že večkrat opravičila in izrazi-
la obžalovanje, medtem ko ko-
laborantska stran svojih dejanj 
nikoli ni priznala, pač pa samo 
taktizira.«

Na vprašanje Brenčičeve, 
kakšna je po njegovi oceni pri-
hodnost Slovenije v tako zelo 
evroskeptični in ksenofobni 
Evropi, je Dragan med drugim 
dejal, da imamo očitno malo 
zaveznikov, še sploh v sosešči-
ni, kar pa je najpomembneje. 
Prva naloga vsake zunanje po-
litike je namreč krepitev odno-
sov s sosedi. »Predstavljate si,« 
je dejal, »kaj bi bilo, če bi na-
cionalisti prevladali v Evropi, 
še sploh pa v naši bližini! Naš 
življenjski interes je, da dela-
mo za Evropo, za oživljanje te-
meljnih vrednot EU, za krepi-
tev proevropske ideje,« je še 
poudaril Dragan.
 Silvester Mavsar

KRMELJ – V nekdanjem rudarskem kraju v Mirnski dolini 
se je v letu 1925 začela gradnja rudarske bolnišnice. Zanjo 
so prispevali material in denar domači rudarji. Del svoje-
ga otroštva je v kraju preživel tudi znan slovenski ilustra-
tor Miki Muster.

Bolnišnica, ki je imela prostor za 18 bolniških postelj ter stano-
vanje za rudniškega zdravnika in upravnika bolnišnice, se je od-
prla 16. maja 1927. Prvi zdravnik v bolnišnici je bil oče prizna-
nega slovenskega ilustratorja Mikija Mustra, ki se je kot dveletni 
deček z materjo in očetom preselil v Krmelj. Družina se je po šes-
tih letih preselila v slovensko prestolnico, a v kraju so ohranili 
spomin nanj. V nekdanji rudarski bolnišnici, ki stoji na obrobju 
naselja, so danes prostori preurejeni v učilnice; na mestu, kjer 
je bila nekoč otroška soba Mikija Mustra, pa hranijo nekaj pred-
metov iz njegovega otroštva ter podarjene risbe njegovih stri-
povskih junakov – med njimi tudi včasih zelo priljubljenega Zvi-
torepca, Trdonje in Lakotnika.
»Ta kotiček ima za nas posebno vrednost,« pove ravnateljica Gu-
sta Mirt in nadaljuje, da ohranja spomin nanj tudi jamski škrat 
Knapec, ki ga je Miki Muster ustvaril na pobudo bivšega ravna-
telja krmeljske šole Rada Kostrevca. »Ob raziskovanju rudar-
ske preteklosti v kraju me je prešinilo, da bi oblikoval lik škrata, 
ki bi bil čisto naš in zanimiv tudi za učence, katerim bo pričeva-
lec rudarjenja v naših krajih. Niti predstavljal si nisem, da se bo 
iz te ideje razvil tako simpatičen in prepoznaven lik krmeljske-
ga škrata, ki je tudi v širšem slovenskem prostoru nekaj poseb-
nega. Za sodelovanje pri udejanjanju ideje sem poprosil Stane-
ta Pečka, znanega kulturnega delavca iz Mokronoga, ki je znal to 
moje videnje dobro ujeti v literarno predlogo. Lik je dobil svoje 
ime in vsebinsko podobo, sodelovanje z Mikijem Mustrom pa je 
prineslo upodobitev lika Knapca, kot ga poznamo danes,« pove 
Kostrevc.  S. Radi 

Spomin na Mikija Mustra

V nekdanji rudarski bolnišnici, kjer domuje stara krmeljska 
šola, je poseben kotiček Mikija Mustra.     

SEVNICA – V Knjižnici Sevnica je 6. marca potekal literarni 
večer pod naslovom »Na krilih pomladi«. Predstavila se je 
literarna sekcija DU Sevnica, ki je bila ustanovljena na po-
budo Marijane Kralj, in skupina petošolk sevniške osnov-
ne šole.

Na prireditvi, s katero se Društvo upokojencev (DU) Sevnica že 
vrsto let predstavlja z lepo zvenečo slovensko besedo, so se s svo-
jimi literarnimi deli predstavile članice in član literarne sekcije 
Večerna zarja sevniškega društva  upokojencev – Vida Križnik, 
Zdravka Brečko, Anica Perme, Jana Cvirn in Jože Žnidarič. Na-
stopajočim se je pridružila še skupina osnovnošolk OŠ Sava Klad-
nika Sevnica s svojimi avtorskimi pesniškimi in pripovednimi pri-
spevki pod vodstvom prof. razrednega pouka Petre Jesih. Vsi so 
navdušili, tako starejši kot mlajši, s svojimi razmišljanji o osebah, 
ki jih imajo radi, in z opisom časa, v katerem živijo. Prijeten glas-
beni zven je dogodku, ki ga je povezovala Elizabeta Ernestl, do-
dala z igranjem na klaviature Slavka Grilc.
Za pesniško in pripovedno bogat literarni večer se je  zahvali-
la nova predsednica DU Sevnica Ana Jelančić, ki je bila izvolje-
na 1. marca na občnem zboru društva. Za našo medijsko hišo je 
izpostavila: »Bivša predsednica Marijana Kralj, ki zaradi bolez-
ni težko opravlja delo predsednice društva, je pustila pomembne 
sledi in sama se bom trudila nadaljevati z vsemi že vpeljanimi 
programi, ki pa jim bom zagotovo dodala še katerega novega.« 
 S. R.

Literati na krilih pomladi

Nastopajoči z novo predsednico DU Sevnica

Zvone Dragan, nekdanji vrhunski politik in diplomat:

Temeljne vrednote EU
so naš življenjski interes
KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica Krško in Združenje borcev za vrednote NOB Krško sta 12. marca v Dvorani 
v parku gostila upokojenega politika in diplomata Zvoneta Dragana. Potem ko je svojo knjigo z naslovom 
Od politike do diplomacije že predstavil v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru, se je tokrat rad odzval vabi-
lu v kraje, iz katerih izvira njegova družina. 

Zvone Dragan v pogovoru z zgodovinarko Polono Brenčič

Zvone Dragan se je rodil v zavedni slovenski družini leta 1939 v 
Mladju pri Podbočju. Oče Franc se je kmalu vključil v NOB, bil je 
prvoborec, njihova domačija je bila med drugo svetovno vojno 
požgana. Leta 1982 so na mestu, kjer je stala domačija v Mladju, 
odprli Dom OF. Zvonetov brat Franci je bil v 60. letih 20. stoletja 
nekaj časa predsednik Skupščine občine Krško. Po izobrazbi je 
ekonomist, ki je velik del svojega življenja posvetil politiki in di-
plomaciji. Deloval je kot podpredsednik Izvršnega sveta Socia-
listične republike Slovenije (1973–1979) in podpredsednik Zve-
znega izvršnega sveta SFR Jugoslavije (1979–1984). Iz politike 
ga je pot vodila v diplomacijo. Bil je veleposlanik SFR Jugoslavi-
je na Kitajskem (1985–1989) in tudi v prvi generaciji veleposla-
nikov samostojne države Slovenije. Tako je marca 1992 prevzel 
vodenje velikega sektorja za bilateralne odnose z več kot 50 dr-
žavami celotne Evrope in severne Amerike, zatem pa odšel za 
veleposlanika Republike Slovenije na Češkem (1992–1997) in na 
Poljskem (1999–2003). Sodeloval je tudi pri ustanavljanju direk-
torata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje 
zadeve in predaval na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. 


