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Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo za-
gotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih voda (tudi) na območju razpršene 
gradnje. Večji delež ozemlja predstavlja okoljsko 
občutljiva in varovana območja (vodovarstvena 
območja, Natura 2000), zato je zelo pomembno, 
da zagotovimo učinkovito odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda.

V državnem operativnem programu odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode so dolo-
čena območja poselitve (aglomeracije), za kate-
ra mora občina zagotoviti odvajanje komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno či-
ščenje na komunalni čistilni napravi. Na obmo-
čjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, in na ob-
močjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega 
kanalizacijskega sistema ni predvidena, pa bodo 
morali lastniki obstoječih objektov v skladu z Za-
konom o varstvu okolja in Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalnih odpadnih voda sami zago-
toviti čiščenje komunalnih voda v mali komunal-
ni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni grezni-
ci, in sicer najkasneje do 31. 12. 2021 oziroma 
ob prvi rekonstrukciji objekta.

Vodilni partner projekta VARUJVODO je Obči-

na Krško, sodelujejo pa še Kostak Krško, Komu-
nala Brežice, Komunala Sevnica in Zavod Svibna. S 
skupnim projektom želijo občanom z območij raz-
pršene poselitve omogočiti informiranje in sveto-
vanje o izbiri, izgradnji in vzdrževanju malih komu-
nalnih čistilnih naprav. Osnovni cilji so izboljšati 
stanje vodnih virov na vodovarstvenih območjih, 
izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih, so-
naravnih trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih 
odpadnih voda, krepiti ozaveščenost občanov o 

varovanju vodnih virov in učinkovitejšemu čišče-
nju komunalnih odpadnih vod ter o možnostih 
ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in 
za ostale namene, o ponovni uporabi deževnice v 
gospodinjstvih, o pomenu mokrišč ipd.

BREZPLAČNE SVETOVALNE PISARNE 
V VSEH POSAVSKIH OBČINAH 

V svetovalni pisarni bo svetovalec brezplačno nu-
dil celovite informacije ter strokovno podporo o 
izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave 
(MKČN), o obratovanju in vzdrževanju obstoječih 
MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na 
vodovarstvenih območjih. 

• V Bistrici ob Sotli bo svetovalec na voljo v sej-
ni sobi občine, in sicer prvič 6. februarja med 
16. in 18. uro, 

• v Brežicah v prostorih CRP, d.o.o., Finžgarje-
va 1, prvič 30. januarja med 9. in 17. uro; 

• v Kostanjevici na Krki v prostorih občine, prvič 
18. februarja med 11. in 15. uro, 

• v Krškem v stavbi komunalnega podjetja Kos-
tak, prvič 28. januarja med 7. in 15. uro, 

• v Radečah v sejni sobi občine, prvič 20. febru-
arja med 9. in 17. uro ter 

• v Sevnici v stavbi krajevne skupnosti, prvič 31. 
januarja med 7. in 15. uro.

Sicer pa svetovalec vse poziva, da ga pred obi-
skom svetovalne pisarne pokličejo ali pišejo na 
spodnji elektronski naslov in se dogovorijo za 
termin. Delovni čas svetovalne pisarne za posa-
mezni mesec bo objavljen na spletnih straneh 
vseh posavskih občin in partnerjev v projektu.

V Posavju s skupnim projektom VARUJVODO
Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so pristopile k skupnemu projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje 
vodnih virov – VARUJVODO« in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Od skupne vrednosti 195.500 evrov bo projekt iz Evropskega sklada za razvoj podeželja 
sofinanciran v višini 137.397 evrov. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lo-
kalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. V februarju bodo posavski župani in predstavnika družb Kostak Krško in Komunala Brežice podpisali sporazum o 
sodelovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne. Ta bo v vsaki občini delovala vsaj do konca leta 2023. Svetovalec za celotno Posavje bo za vprašanja občanom brez-
plačno na voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu glede na interes občanov.

Primer izgradnje  
male komunalne čistilne naprave

Kontakt svetovalca:
Aleš Levičar

E-pošta: ales.levicar@kostak.si
Telefon: 07 48 17 233

vilk o Posavju v tem trenut-
ku še ne morem posredovati, 
naslednjič (smeh) ...

Sodelovali ste kot prosto-
voljka v času velikega mi-
grantskega vala preko slo-
venskega ozemlja. Verjetno 
so bile razmere zelo težke. 
Tudi v prihodnje bo velik 
del varnostnih vprašanj po-
vezan ravno z migracijami.
Da, sodelovala sem kot pro-
stovoljka v begunskem in mi-
grantskem valu, tudi moj mlaj-
ši sin je sodeloval in sem bila 
nanj izjemno ponosna. Res so 
bile razmere težke in na vseh, 
ki so bili tedaj vključeni, je pus-
tilo sledi. Mislim, da smo se vsi 
tudi nekaj naučili. Osebno mi 
je bilo najtežje gledati trplje-
nje ljudi, predvsem otrok, in si 
predstavljati, kaj bi bilo, če bi 
moja družina šla skozi takšno 
kalvarijo. V zvezi z vprašanjem 
o varnostnih tveganjih – so in 
bodo, treba jih je poznati in ra-
zumeti, se na njih pripravljati 
in jih ne zlorabljati. Moje vodi-
lo je poslanstvo Rdečega kriza 
in načela, ki sem jim zavezana: 
humanost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, pro-
stovoljnost, enotnost in uni-
verzalnost . 

Kaj bi vsak človek lahko na-
redil za boljši vsakdan sok-
rajanov v svojem okolju in 
ali se zavedamo, posebej 
mladi, vseh prednosti, ki 
nam jih daje življenje v zdru-
ženi Evropi?
Sodelovati moramo, se nauči-
ti pomagati in spodbujati eni 

druge. Po svojih najboljših mo-
čeh. Vsako malo dobro delo 
šteje in dela svet boljši. Ob-
čudujem prostovoljke krajev-
ne organizacije RK, kjer živim, 
na Blatnem, ki si vedno znova 
vzamejo čas, zbirajo prispevke, 
da vsaj enkrat letno organizi-
rajo srečanje za starostnike … 
Toliko je osamljenih, starejših, 
po vaseh, ki si želijo včasih le 
tople besede. Ali se mladi za-
vedajo prednosti v združeni 
Evropi – v njihovem imenu pa 
ne morem odgovarjati, če bi 
me vprašali za starejše, bi bilo 
drugače.

Ste mednarodno priznana 
strokovnjakinja za zaščito 
in reševanje, že vrsto let pa 
se ukvarjate posebej s pro-
jekti varstva pred naravnimi 
nesrečami. Če bi lahko poe-
nostavljeno povedali – kaj bi 
Posavje še lahko ukrenilo v 
smeri večje pripravljenosti 
na naravne nesreče, recimo 
na poplave?
Ne morem poenostavljeno 
odgovoriti. V Sloveniji imamo 
dobro zasnovan in postavljen 
sistem za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, po 
katerem so se zgledovali mno-
gi, in vedno sem bila ponos-
na, da sem bila del sistema. Je 
pa še mnogo za postoriti v luči 
zmanjševanja tveganj nesreč, 
izpostavljenosti in ranljivosti, 
na vseh ravneh, ki pogojujejo 
širše sodelovanje na nivojih lo-
kalnih skupnosti in države. 

Iz Bruslja so januarja sporo-
čili, da je Evropa rezervira-

la rekorden delež pomoči za 
humanitarne krize po svetu 
v letu 2019. Tako Evropa os-
taja eno vodilnih humanitar-
nih območij na svetu. Kako 
gledate na to?
Pozitivno.

Eden najpomembnejših 
sklopov omenjene medna-
rodne pomoči ljudi naše 
stare celine je ravno pomoč 
območjem, ki tvegajo po-
manjkanje zaradi klimat-
skih sprememb, da se prip-
ravijo na prihajajoče suše, 
poplave, ciklone. Mi še ved-
no živimo v izobilju narav-
nih virov. Kakšen je svet iz-
ven Evrope v tej luči, v luči 
klimatskih sprememb?
Bistveno bolj ranljiv! Voda – 
to, kar je pri nas tako samo po 
sebi umevno, da iz pipe priteče 
pitna voda … In šele ko potuješ 
po svetu ugotoviš, kakšno bo-
gastvo imamo. Da lahko doma 
pravzaprav kadar koli odpre-
mo pipo in potolažimo žejo s 
pitno vodo. 

Pri svojem delu na medna-
rodnih projektih se srečuje-

te z različnimi ljudmi, kljub 
temu ostajate v majhnem 
okolju. Kaj vas veže na po-
savsko podeželje?
Spoznavati različne ljudi, kul-
ture, običaje je bogastvo. Znan-
stva in prijateljstva po svetu mi 
vedno znova potrdijo, da smo 
vsi ljudje. Še vedno rada potu-
jem, ampak ko se pripeljem čez 
brežiški most preko Save, mi 
vedno znova srce zaigra: moje 
Brežice, moje Blatno! Tu so 
moji, ki jih imam rada, eni go-
vorijo, drugi lajajo ali mijavkajo 
(smeh). Moja sinova sta vedno 
bila moje vse in zdaj bom pos-
tala še babica. In tu je krožnik 
solate ali lignjev, ki me pričaka 
po napornem dnevu v Ljublja-
ni, na mizi, pripravljen ...

Kaj radi počnete v svojem 
prostem času?
Smeh, glasba, koncerti, ples, 
odbojka … Kadar le uspem. 
Najraje sem s svojo družino, 
prijatelji, mojimi psi in v na-
ravi, zelo me sprošča delo na 
vrtu. Vsekakor imam premalo 
časa za ljudi, ki jih imam rada. 
Saj bo bolje!
 Bojana Mavsar

torjev«. Po njenih besedah bi, če bi ostala v Sloveniji, verjetno 
eno leto »pavzirala« in se posvetila atletiki, v Nebraski pa lah-
ko študij zelo dobro usklajuje z atletiko. »Imeti naziv 'student-
-athlete' pomeni res veliko. Ljudje tu praktično živijo za šport. 
Ustavili te bodo na ulici in prepoznali.« Bodoča nutricionistka, 
vsaj to je njen cilj, meni, da je način študija v ZDA veliko boljši 
kot v Sloveniji. Fleksibilen urnik ji namreč omogoča, da lahko 
zraven tudi trenira. Predavanj ima povprečno štiri ure na dan, 
treninge šestkrat tedensko, ti pa ji vzamejo približno tri do šti-
ri ure na dan. Lara še razlaga, da imajo atleti tudi svoje pogoje. 
Vsak predmet morajo opraviti z vsaj 73 %, kar je zelo visok od-
stotek. »Če ocenam ne zadoščaš, te bodo vrgli iz ekipe,« še pou-
dari in doda, da ji je univerza ponudila tudi akademsko štipen-
dijo, kar pomeni, da se mora na področju študija zelo potruditi. 
AK Brežice jo je vedno podpiral in ji dajal dobre pogoje za us-
peh, še izpostavi. Njeni načrti so »preprosti«: uživati v študiju in 
napredovati v atletiki ter se približati normi za olimpijske igre. 
Po končanem študiju bi se rada vrnila domov, kjer bi nadaljeva-
la z atletiko in ljudem približevala zdrav način prehranjevanja. 
»Čeprav imam le 20 let, lahko rečem, da sem prepotovala veli-
ko, nabrala mnogo lepih izkušenj in spoznala, da je dom samo 
eden. Slovenija mi pomeni veliko,« zaključi.

V tem prispevku je bilo težko zajeti vse, kar so nam povedali so-
govorniki, zato o njihovih pogledih mogoče še ob kakšni drugi 
priložnosti. Čeprav smo vključili športnike, ki se skušajo uvelja-
viti v različnih športih in imajo svoje cilje, želje, pričakovanja, 
pa je dejstvo, da je vsem skupno predvsem eno – da so zdaj tu-
kaj, kjer so, so morali prestati že marsikaj, se soočiti z dobrim 
pa tudi slabim. Profesionalni šport je namreč po svoje zelo krut, 
saj lahko marsikateremu mlademu športniku podre vse dote-
danje upe in v hipu razblini vse sanje. Znanih je veliko prime-
rov, ko so na domačih tleh zelo perspektivni športniki po od-
hodu v tujino, na višjo raven, enostavno pregoreli v želji in se 
razočarani izgubili v sivi povprečnosti. Verjamemo, da naši so-
govorniki, ki so lep dokaz, da se dá z vztrajnostjo in trdim de-
lom marsikaj doseči, ne bodo šli po tej poti. Želimo jim, naj jim 
uspeva tudi v prihodnje, da bomo še velikokrat pisali o njiho-
vih športnih dosežkih.
 Rok Retelj

Za mladimi športniki mora stati 
domače okolje
nadaljevanje s str. 3

Pred informativnimi dnevi 
v naslednjem časopisu, 

7.  februarja, pripravljamo 
tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju in branju!
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