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PRIPRAVLJENOST NA EPIDEMIJO 
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Brez civilne zaščite ne gre
Amir Tokić, vodja psihološke službe v ZD Krško:

Nepričakovano smo se
znašli v novi realnosti
Milica Sitar, prostovoljka:

Starejši potrebujejo
pogovor in tolažbo
Mitja Markovič, videmski župnik:

Ko bo nevihta mimo,
bo zrak spran in čist
OBRTNIKI IN PODJETNIKI 
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Upajo, da bodo krizo preživeli
DRUŽINI VILČNIK IN RAINER 

ZDAJ BOLJ CENIMO DOMAČE – Izkušeni ljudje vedo, da je v vsaki slabi stvari tudi nekaj dobrega. To
čedalje bolj spoznavamo tudi v tem obdobju, ko je naš vsakdanjik prežet z besedami koronavirus,
covid-19 in epidemija ter posledično sprejetimi ukrepi, ki omejujejo in spreminjajo naše delo in
navade. Pozitiven učinek 'koronakrize' je zagotovo višja potrošniška osveščenost in zanimanje za
nakup kvalitetne, zdrave in lokalno pridelane hrane pri domačih pridelovalcih, kjer v tem času beležijo
povečan obisk kupcev (na fotografiji prizor s kmetije Jurečič v Velikem Mraševem). Da bi še spodbudili
tovrstne nakupe, smo zbrali podatke o lokalnih ponudnikih hrane na območju Posavja, ki jih objavljamo
na str. 16 in 17. Seveda pa v prvi vrsti velja: pazite na zdravje in ostanite doma!  Foto: Peter Pavlovič

Posavje zaenkrat
še dokaj zdravo

Pomoči potrebni
niso pozabljeni

V Posavju do zdaj med samo desetimi potrjenimi
primeri okužbe s koronavirusom k sreči še ni bilo
nobenega okuženega iz domov za starejše. Uradni
podatki kažejo, da je največ potrjeno okuženih v
občini Sevnica, sledita občini Brežice in Bistrica ob
Sotli, medtem ko v krški, kostanjeviški in radeški
občini doslej še niso potrdili nobene okužbe.

V zaostrenih zdravstvenih razmerah niso pozabljeni posamezniki, ki potrebujejo katero izmed
socialnovarstvenih storitev ali pomoč v obliki prehranskih paketov. Za omenjeno skrbijo socialne
oskrbovalke Centra za socialno delo, ki na terenu izvajajo najnujnejše storitve, ter prostovoljci in
zaposleni posavskih območnih organizacij Rdečega križa.
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Pomembno je ostati doma!
Z družino so se še bolj povezali
NOV NAČIN IZOBRAŽEVANJA 
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Šolanje na daljavo je izziv
IZ SAMOIZOLACIJE 
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Spodbudne besede znanih
Posavk in Posavcev
AKTUALNO

Martinu Novšaku četrti mandat
KRŠKO – Nadzorniki GEN energije so 3. aprila za generalnega
direktorja družbe v mandatu od 8. julija 2020 do 8. julija 2024
soglasno imenovali dosedanjega direktorja Martina Novšaka,
ki družbo vodi že od leta 2005. »Ocenjujemo, da Martin Novšak izpolnjuje vsa merila za izbor ter je primeren kandidat za
člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe GEN energija d.o.o. Prepričal nas je z izkušnjami, širokim poznavanjem
področja energetike ter z jasno in ambiciozno poslovno vizijo
razvoja družbe in skupine,« je povedala predsednica nadzornega sveta GEN mag. Mateja Čuk. Omenjena vizija v izrednih
razmerah predvideva kratkoročno stabilizacijo poslovanja in
ohranitev zdravja zaposlenih, med strateškimi cilji pa varnost
in zanesljivost delovanja elektrarn v skupini, zanesljivo dobavo energije ter h kupcem usmerjeno prodajo in trgovanje. Pomembno je tudi nadaljevanje premišljenega investiranja za
trajnostno energetsko oskrbo v prihodnosti. 
P. P.

ŽELITE DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

L

- OBVESTILO ODPIRALNI ČAS oddelkov
VRT in KMETIJSTVO
od PON. do PET., od 7. do 15. ure.
Za nakupe na vseh ostalih oddelkih
vas vabimo k NAKUPU NA DALJAVO.

Zbiramo prijave za TEČAJ

CPP!

Info: 031 564 147

Za pravne osebe poslujemo nespremenjeno.

www.prah.si

MEGADOM KRŠKO 07/488 1 203

TRENING VARNE VOŽNJE!

Zbiramo prijave za
Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Posavje najmanj »okužena« slovenska regija
BREŽICE, SEVNICA – Do vključno ponedeljka, 6. aprila, so v t. i. Covid točkah v Brežicah in Sevnici odvzeli nekaj manj kot 500 brisov, od tega je bilo sedem pozitivnih oseb na okužbo, sicer pa je skupno število okuženih z virusom SARS-CoV-2 deset. Posavje je že nekaj časa regija z najmanjšim številom uradno potrjenih obolelih z boleznijo covid-19, kar je še posebej spodbuden podatek.
Med skupno desetimi obolelimi z boleznijo covid-19 v naši
regiji do zdaj – nekaterim so
brise odvzeli izven Posavja –
štirje prihajajo iz občine Sevnica, po trije pa iz občine Brežice in občine Bistrica ob Sotli.
V preostalih treh posavskih
občinah (Krško, Kostanjevica
na Krki in Radeče) zaenkrat ne
beležijo pozitivnih primerov
na okužbo s koronavirusom. V
Sloveniji so do nedelje do polnoči potrdili 1021 okužb, največ okuženih je bilo v osrednjeslovenski statistični regiji
(Ljubljana z okolico), umrlo pa
je 30 ljudi. Pomembno je poudariti, da število potrjenih
okužb z novim koronavirusom
ni enako številu vseh okuženih
s tem virusom v Sloveniji. Ne
testirajo se namreč vsi. Na primer: če nekdo v družini kaže
znake okužbe, ga po zastavljeni metodologiji ne testirajo, temveč mora ostati doma v
samoizolaciji skupaj z družinskimi člani (razen če je v rizični skupini, npr. kot kronični
bolnik in obstaja možnost zapletov). Strokovnjaki menijo,
da je dejansko okuženih najmanj petkrat več. Kot je razvidno s prikazanega grafa, je bil

dan z največ odkritimi okužbami v Posavju petek, 20. marec.
Takrat sta bili potrjeni okužbi v občinah Brežice in Sevnica. Prvo okužbo smo zabeležili 12. marca.

Ambulante Covid-19
v Brežicah in Sevnici

V Brežicah v organizaciji Zdravstvenega doma delujeta dve
ambulanti Covid-19, pred vhodom v Urgentni center Brežice ambulanta za odrasle (v
modrem zabojniku), v posebnem izolacijskem prostoru pri
vhodu v ZD Brežice pa tudi
ambulanta za otroke in mladostnike. Direktor ZD Brežice Dražen Levojević nam je
razložil, kako pravzaprav deluje vstopna točka oz. ambulanta Covid-19 ZD Brežice. Pacient, ki ima sum na okužbo s
tem virusom, najprej pokliče svojega osebnega zdravnika. V kolikor ta oceni, da je
odvzem brisa smiseln, se za
odvzem dogovori z zdravnikom v eni ali drugi ambulanti, odvisno od starosti pacienta. Kot še pravi Levojević, naj
se pacient na odvzem brisa v
ambulanti za odrasle pripe-

Graf: rast števila okužb v Posavju po dnevih
lje z osebnim vozilom, saj mu timi izvidi) osebam s sumom
bo bris praviloma odvzet kar na koronavirus – največ testiv vozilu. Dostop do ambulan- ranj so opravili 25. marca, in
te Covid-19 za otroke in mla- sicer 36 – in med njimi so bili
dostnike je omogočen peš ob štirje pozitivni.
glavnem vhodu v ZD Brežice.
Ambulanta za otroke in mla- V ZD Sevnica so 20. mardostnike deluje od 7. do 19. ca vzpostavili ambulanto Coure. Po 19. uri bris izjemo- vid-19 za odrasle in otroke
ma odvzame ekipa NMP v UC v urejenih kletnih prostorih
Brežice, v kolikor je bris vnap- (vhod vanjo je označen z rderej dogovorjen med izbranim čimi puščicami). Namenjena
zdravnikom in zdravnikom je vsem, ki kažejo znake inNMP. V času od 3. marca do 6. fekcijskega obolenja (vročiaprila so v brežiški Covid toč- na, kašelj, težko dihanje, naki odvzeli 324 brisov (s preje- hod in driska). Za pregled se

je treba predhodno naročiti
po telefonu. Potek dela v ambulanti nam je predstavil vodja Nujne medicinske pomoči v
ZD Sevnica Jurica Ferenčina,
dr. med., spec. druž. med. »Vsi
pacienti, ki pokličejo ali pridejo v naš zdravstveni dom, so
najprej pregledani v vstopni
epidemiološki točki, ki je urejena v predprostoru glavnega
vhoda v zdravstveni dom. Tisti, ki kažejo znake infektivne
bolezni, so nato preusmerjeni v našo Covid točko, kjer se
zdravnik družinske medici-

ne glede na pacientovo klinično sliko odloči, ali je potreben
pregled v Covid točki ali pa pacientu samo poda navodila za
zdravljenje v domačem okolju.
Pregled, če gre za otroka, opravi pediater. Ob prihodu v Covid točko triažna medicinska
sestra pacienta ponovno razvrsti v triažno kategorijo glede
na njegove simptome in meritve vitalnih znakov, nato je
pacient usmerjen v ustrezno
ambulanto – za odrasle ali otroke. Vse ambulante so opremljene tako, da omogočajo
celostno obravnavo vseh bolnikov, pripravljeni smo tudi na
najtežje primere,« pojasnjuje
zdravnik in doda, da je imela
doslej večina pregledanih pacientov »lažjo simptomatiko«
(rahlo vročino, kašelj, nosni
izcedek, bolečine v mišicah),
zato so pacienti prejeli navodila za zdravljenje na domu. V
času od 20. marca do 6. aprila so v sevniški Covid točki
odvzeli 158 brisov osebam s
sumom na koronavirus in med
njimi so bili trije s pozitivnim
rezultatom na Covid-19, zato
so odšli v 14-dnevno samoizolacijo.

R. Retelj, S. Radi

V domovih za starejše še brez potrjene okužbe

POSAVJE – Kot slišimo zlasti v zadnjih dneh, so domovi za starejše najbolj kritična žarišča bolezni covid-19, ne nazadnje so med smrtnimi žrtvami omenjene bolezni večinoma stanovalci domov za starejše. V posavskih domovih za starejše doslej k sreči še ni bilo potrjene okužbe, kot zatrjujejo, pa so pripravljeni na morebiten pojav okužbe znotraj njihovih zidov.

Pripravljeni na pojav okužbe
V vseh treh enotah Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (poleg matične še v
Domu upokojencev Brežice
in Sevnica) do torka zjutraj še
niso imeli okužbe s koronavirusom, je povedala direktorica
Darja Cizelj. »Do sedaj smo v
redu v vseh treh enotah. Imeli
smo že nekaj sumov na okužbo
pri stanovalcih in zaposlenih,
na srečo so bili vsi testi negativni. Ravnamo se po smernicah in priporočilih pristojnih
institucij, delujemo v skladu z
internim načrtom za preprečevanje in obvladovanje covid-19, ves čas smo v stiku z
ZD Brežice in ZD Sevnica ter
civilno zaščito. Na ravni obeh
občin se ves čas usklajujemo
in pripravljamo na morebiten
pojav okužbe. Pripravljeni smo
tudi za primer, če bi morali zaposlenim omogočiti karanteno
v posameznem domu. Sodelovanje med nami je zelo dobro,«
sporoča Cizljeva.
Seveda morajo razmišljati
tudi o črnem scenariju – pojavu okužbe znotraj domskih
zidov. V prejšnjem tednu so se
v posebni enoti DUO Impoljca odločili, da v enoti Dvorec,
ki je ločen objekt, vzpostavijo pogoje za izolacijo v primeru okužbe: »Želimo biti čim-

Sporočilo stanovalke iz DU
Brežice (foto: DU Brežice)
bolj pripravljeni, v kolikor bo
to potrebno, upamo pa seveda na najboljše.« Manjšo skupino zdravih stanovalcev in
stanovalk bodo preselili v lokalno skupnost, nekaj pa jih
bodo premestili na gospodinjske skupnosti na Impoljci. Seveda je tudi pri njih pomembna prioriteta nabava zaščitnih
sredstev in nenehna skrb, da
jih imajo na razpolago, kolikor
je ta trenutek na državni ravni to možno. Njihove zaposlene so same začele šivati pralne zaščitne maske, ki jih imajo
že več sto, za pomoč so se javili tudi trije prostovoljci, a jih
doslej še niso vključili v delo.
Cizljeva zatrjuje, da je za njihove stanovalce (v vseh treh
enotah jih je skoraj 550) dobro poskrbljeno, poleg storitev

zdravstvene nege in oskrbe
potekajo programi razvedrilnih aktivnosti, v manjših skupinah in po posameznih enotah doma. Pripravljajo se na
prihajajoče velikonočne praznike in se jih veselijo. »Pretekli teden smo v sodelovanju s svojci vzpostavili video
povezave s stanovalci in svojci, kar je lepo zaživelo v zadovoljstvo vseh in zmanjšalo
stiske,« pravi. »Izražam veliko zahvalo vsem stanovalkam,
stanovalcem in njihovim svojcem za sodelovanje, zaupanje
in spoštovanje vseh priporočil in ukrepov, ki jih izvajamo.
Z velikim spoštovanjem pa
se zahvaljujem tudi vsem zaposlenim, ki si izjemno prizadevajo ohraniti optimizem,
dobro voljo in mirno okolje za
naše stanovalce in stanovalke
ter s svojim predanim delom in
odgovornim pristopom ključno prispevajo k varnosti,« še
zaključuje.

Za stanovalce skrbijo
kot za družino

Tudi v Domu starejših občanov
Krško zaenkrat nihče izmed
zaposlenih in 203 stanovalcev ni okužen s koronavirusom, je sporočila direktorica
Ani Nuša Masnik. Do včeraj so
na odvzem brisa poslali osem
stanovalcev in štiri zaposlene,

telje, kjer bi imeli morebitno
okužene stanovalce, dokler bi
bilo njihovo število manjše, a
glede tega že pripravljajo nov
načrt. Za zaposlene, ki bi delali v pogojih covid-19, so uredili možnost bivanja v hotelu
Kunst, da bi zmanjšali možnost
prenosa bolezni domov.

Šivanje mask v pralnici DSO Krško (foto: DSO Krško)
a so bili vsi testi k sreči negativni, kljub temu so jih za nekaj
časa namestili v sobe za izolacijo. Veliko pozornost namenjajo ozaveščanju zaposlenih,
kako velika je njihova odgovornost, da ne prinesejo virusa v dom, zato imajo zaposleni
nekatere ugodnosti, npr. možnost nabave sadja in zelenjave
ter mleka kar v domu, s čimer
se želijo izogniti pogostim obiskov trgovin. Zaposleni imajo
z novim ukrepom prepoved
uporabe zasebnih GSM aparatov v prostorih DSO, razen
službenih telefonov.

»Sicer imamo največ težav z
nabavo zaščitne opreme, ki je
ni mogoče dobiti nikjer. Zahvaljujem se vsem podjetjem,
ki so nas vprašala, če kaj potrebujemo, in nam pomagala,«
je dodala Masnikova. Vendar
pri tem ne stojijo križem rok,
saj v lastni pralnici šivajo bombažne maske za obraz. Zašili so
že več kot tisoč pralnih mask,
ki jih nosijo zaposleni z namenom, da ne širijo morebitne
okužbe. Pripravili so se tudi
za primer najhujšega – pojav
okužbe. Za organizacijo izolacije so izpraznili prostor fizioterapije in vanj namestili pos-

Ker so že v začetku marca
omejili obiske in izhode njihovih stanovalcev, se zavedajo, kako težko je, da so že toliko časa pretrgani osebni stiki,
vendar je zaradi resnosti situacije tak ukrep nujen. Stanovalcem omogočajo telefonske
in videoklice. Svojcem sporočajo, da jim lahko zaupajo, saj
za njihove najbližje skrbijo kot
za družino. Masnikova dodaja
še, da zaposleni ugotavljajo, da
so njihovi stanovalci generacija, ki je dala skozi vojne grozote, zato se njim ta čas ne zdi posebno težak. »Povejo, da cenijo
varnost in mir. Velikokrat rečejo, da jih skrbi za nas. In vzajemna skrb je res tisto, kar nas
dela družino.« Od 1. aprila dalje je možno od ponedeljka do
petka v voziček na vhodu DSO
Krško oddati stvari za stanovalce, ki pa morajo biti v originalni embalaži, saj bodo vse
razkuževali, vendar se ne sme
prinašati denarja, alkohola in
dragocenih predmetov.

Peter Pavlovič
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Brez civilne zaščite ne gre

komentar

POSAVJE – V kriznih situacijah, kakršna je tudi trenutna epidemija novega koronavirusa, poleg vlade in
državnih organov pomembno vlogo igrajo tudi občinske uprave in njihove civilne zaščite (CZ). Po posameznih posavskih občinah smo želeli poizvedeti o pripravljenosti CZ, tudi glede (ne)zadostne količine
zaščitnih sredstev ter seznanjanja občanov z njihovimi ukrepi in aktivnostmi.
Potem ko je bila 12. marca v
državi razglašena epidemija
novega koronavirusa in aktiviran državni načrt, je bil najprej
aktiviran regijski načrt zaščite
in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije pri ljudeh,
prav tako je bila že naslednji
dan sklicana seja Štaba CZ za
Posavje, ki od takrat deluje v
operativni sestavi, kasneje so
bili aktivirani še pripadniki
Službe za podporo in Logističnega centra, ki zagotavljajo
administrativno in logistično
podporo za delo na ravni regije, nam je sporočila poveljnica
Štaba CZ za Posavje Zdenka
Močnik. Svoje štabe so aktivirale tudi civilne zaščite posavskih občin, skoraj vse so
aktivirale načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oz. pandemije nalezljive bolezni, Občina Krško je sprejela
tudi dodaten načrt oskrbe prebivalcev v občini ob nevarnosti širitve virusa SARS-CoV-2.
Močnikova je navedla, da vsa
komunikacija z občinami oz.
štabi CZ občin poteka usklajeno na ravni celotne države, »saj le tako lahko zagotovimo enotno delovanje ob tej
nesreči«.

Angažiranost brežiške CZ

Kot smo lahko zasledili tudi
na družbenih omrežjih, so se
še posebej zavzeto angažirali
v štabu CZ občine Brežice, tudi
s pomočjo poziva svetovalca za
zaščito in reševanje na Občini
Brežice ter namestnika poveljnika CZ občine Brežice Romana Zakška, ki je v svoji objavi
na Facebooku povabil prostovoljke in prostovoljce, da okrepijo vrste občinske CZ ter
zaščitijo pomoči potrebne občane, predvsem starejše in nemočne. Pripadniki brežiške CZ
so bili dejavni na terenu, saj so
med drugim zavarovali nekatera igrala na javnih površinah, klopi in v dogovoru s čateškim župnikom tudi cerkvico
na priljubljeni izletniški točki
Šentvid, kjer so odstranili vrv
za zvonjenje ter svinčnik in
knjigo vpisov pohodnikov, vse
z namenom preprečitve širjenja okužb s koronavirusom.
Poleg tega so na prvi aprilski

stila Službe za podporo Štaba
CZ RS prevzamemo materialno tehnična sredstva v DLC
Roje ter jih skladno z usmeritvami in potrebami takoj razdelimo štabom CZ občin,« pojasnjuje in dodaja, da je treba
poudariti, da je vsako ministrstvo pristojno za zagotavljanje zaščitne opreme za svoje
uporabnike (npr. Ministrstvo
za zdravje zagotavlja zaščitno

Zaščitnih sredstev
primanjkuje

Močnikova je še omenila, da
prav tako kot komunikacija
potekata tudi dostava in delitev zaščitne opreme za potrebe občin. »Na osnovi obve-

ganizirala tudi pripravo hrane v šolski kuhinji, kjer bi lahko zagotovili tudi več kot 1000
toplih obrokov dnevno, če bi
bilo treba, v primeru številnih
okužb med stanovalci DSO Krško in zaposlenimi v ZD Krško.
Dodajajo, da so se odzvali tudi
v drugih javnih zavodih, kjer je
v pripravljenosti zadostno število kuharskega osebja in tehničnega kadra, ki bi priskočil
na pomoč pri razvozu hrane.
»Domu upokojencev je Občina Brežice v sodelovanju z URSZR zagotovila osem postelj za
potrebe zdravstvenega osebja
za primer poostrenih razmer
zaradi okužb,« odgovarjajo v
Brežicah, kjer so tudi že aktivirali prostovoljce za dostavo
nujnih živil in zdravil starostnikom. Njihovo delo poteka
pod okriljem občine in ZPTM
Brežice, pri tem pa sodelujejo
z OZ Rdečega križa, župnijskimi Karitas in Ozaro.

Pomen lokalnih medijev
Pripadnika CZ občine Brežice (levo Roman Zakšek) sta zavarovala tudi cerkvico na Šentvidu (foto: FB profil R. Zakška).
opremo za zdravstvene delavce) ter se ta sredstva ne delijo
neposredno preko sistema na
regijski ali občinski ravni. Na
naše vprašanje glede (ne)zadostnih količin zaščitne opreme, so nam z Občine Krško odgovorili, da imajo, tako kot vsi
ostali, težave pri zagotavljanju zaščitne opreme. »Nekaj
opreme smo prejeli od Uprave RS za zaščito in reševanje
(URSZR), dobili smo donacijo
manjše količine zaščitne opreme od krške kmetijsko-svetovalne službe KGZ Novo mesto, nekaj opreme smo imeli na
zalogi, manjšo količino mask
smo uspeli tudi nabaviti, naročena je večja količina in čakamo na dobavo. Zaščitno opremo smo že razdelili skladno z
navodili, in sicer Centru za socialno delo Posavje, enoti Krško, Rdečemu križu Krško,
VDC Krško-Leskovec, Društvu
Sonček Krško, Društvu gluhih
in naglušnih Posavja. Pričakujemo redno dobavo zaščitne
opreme s strani URSZR, istočasno pa vlagamo vse napore
v pridobitev opreme tudi na

Marsikje so se organizirali občani sami in šivajo
zaščitne maske iz blaga, šivanja mask so se lotili
tudi v nekaterih posavskih ustanovah.

dan pri Urgentnem centru Brežice, kjer se nahaja ambulanta
za bolnike s covidom-19, skupaj z ekipo NMP postavili šotor
za dekontaminacijo reševalcev.

mask so se lotili tudi v nekaterih posavskih ustanovah, med
drugim v domovih za starejše.
Občina Sevnica in Štab CZ občine Sevnica sta nabavila material za izdelavo 10.000 kosov
zaščitnih mask za enkratno
uporabo. Maske so v teh dneh
začeli izdelovati prostovoljci
in zaposleni na Občini Sevnica. Le-ta vabi vse prostovoljke
in prostovoljce, ki bi bili prip-

trgu, kar pa je v dani situaciji izjemno velik izziv,« priznavajo, v Brežicah pa pravijo, da
zaščitnih sredstev primanjkuje, še zlasti vseh vrst zaščitnih
mask, zato se morajo pri nabavi opreme znajti v okviru
danih možnosti. Med drugim
so se ne samo v brežiški, ampak tudi v drugih občinah organizirali občani sami, ki sledijo zgledu in šivajo maske
iz blaga, podobno so naredili člani DU Brestanica, šivanja

ravljeni sešiti pralne maske ter
jih nato osebam oz. organizacijam v svoji okolici tudi razdeliti, naj se javijo.

V Krškem bi kuhali tople
obroke

Po izdani odredbi o aktiviranju prostorov zavodov s področja vzgoje in izobraževanja
za nastanitev zdravstvenega
osebja, pripadnikov CZ in Policije s strani poveljnika CZ RS
Srečka Šestana so na občinah
določili objekte, ki bi bili primerni za nastanitev. V krški
občini športne dvorane pri šo-

Večina občin je na svojih
spletnih straneh vzpostavila
podstrani oz. posebne zavihke, kjer objavljajo vse informacije v zvezi z epidemijo novega koronavirusa, skrbijo za
objave v različnih medijih, nekatere za informiranje svojih
občanov izkoriščajo tudi družbene medije. V občini Sevnica
so vsa gospodinjstva prejela
tudi že dva letaka s pomembnimi telefonskimi številkami
in drugimi uporabnimi informacijami. »V takšnih izrednih
razmerah je, kar se tiče obveščenosti starejših občanov, še
posebej pomembno, da imamo lokalne medije, ki dosežejo vsako gospodinjstvo, vsakega občana, ki na ta način dobijo

Pomembno je, da imamo lokalne medije,
ki dosežejo vsako gospodinjstvo in vsakega občana,
ki na ta način dobijo vse ključne informacije.

lah in ŠC Krško-Sevnica ter nekaj občinskih stanovanj, v brežiški Vrtec Mavrica Brežice in
MC hostel, ki je v tem času namesto za turiste na razpolago za prenočitve zdravstvenega osebja, svoje namestitve so
pripravljeni brezplačno ponuditi tudi nekateri lastniki turističnih kapacitet, v sevniški
dijaški dom Srednje šole Sevnica, Športni dom Sevnica,
Športna dvorana Sevnica, šolski objekti, stanovanji v bloku
itd., v kostanjeviški tamkajšnji
zdravstvena postaja in OŠ Jožeta Gorjupa, v radeški koča
na Magolniku ter lovski in ribiški dom, v bistriški pa med
drugim Hostel Gabronka. Občina Krško je v sodelovanju z
OŠ Jurija Dalmatina Krško or-

vse ključne informacije in kontaktne številke,« poudarjajo na
Občini Krško. Občinski uslužbenci v teh tednih bodisi koristijo (star) dopust bodisi delajo
od doma, tisti, ki so na delovnih mestih, pa so dosegljivi po
telefonu in elektronski pošti.
Od petih zaposlenih v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki trenutno delajo tri
uslužbenke (finance, tajništvo
in direktorica občinske uprave,
ki hkrati dela tudi za CZ). »Težav ni, skrbimo za higieno rok,
razkuževanje in varnostno razdaljo. Delamo pa tako ali tako
vsak v svoji pisarni,« je sporočila direktorica občinske uprave Judita Lajkovič.
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Primerjati
neprimerljivo
Piše: Silvester Mavsar

Pred tednom dni dobim prijazen klic urednika Petra: »Kako
ste, kako preživljate te čase …?« Nato sledi predlog: »… bi komentar tokrat napisali vi, ker ste marsikaj doživeli in lahko
primerjate …« Primerjam? Ne bom prvi, ki je zapisal, da ne
najde primerjave s sedanjim časom in da bodo posledice 'korone' tako dolgoročne, da 'nič več ne bo, kot je bilo'.
Če pobrskam v 'doživeti' čas, bi v ta izbor morda uvrstil bojazen ob ruskem vdoru na Češkoslovaško leta 1968 ter osebni izkušnji s potresoma v Ljubljani (in Posočju) 1976 in Črni
gori (JLA) 1979. Podobno kot zdaj so bili izpraznjeni naši
kraji med letalskimi preleti in napadi na Posavje leta 1991,
izkušnja tistih na bojišču pa je bila mnogo težja. Seveda so
vojne neprimerljivo hujše za večino ljudi, a vendar je bilo mogoče v njih, vsaj doslej, prepoznati, od kod grozi nevarnost.
Veliko je teorij, kako je prišlo do tega 'koronskega' zla, in ena
od dokaj sprejemljivih je, da smo že sredi tretje svetovne vojne, ki so jo zaradi izzivanja Američanov začeli Kitajci, ki so
bili na pohod virusa vnaprej pripravljeni in so jo glede na več
kot milijardo prebivalcev odnesli z nekaj praskami.
Če dobro razmislim, je bila sedanji negotovosti še najbolj podobna tista ob jedrski nesreči v Černobilu, katere 34. obletnica bo konec meseca, a zanjo smo tako ali tako izvedeli z nekajdnevno zamudo, ko smo že bili deležni 'nevidnih padavin'.
Skupna jedrskim nesrečam in napadu koronavirusa sta gotovo nevidnost in nemoč, ki se zaradi tega pojavlja pri ljudeh.
Res pa jedrsko sevanje strokovnjaki dobro poznajo in se proti
njemu ob pravočasnih informacijah lahko ščitimo, a za razliko od koronavirusa zadene vsa živa bitja.
K sreči je v času, ko to pišem (nedelja, 5. 4. ), Posavje še vedno
statistična regija z najmanj okuženimi prebivalci. Pojavlja pa
se vprašanje, ali je bilo v njej dovolj testiranih, če vemo, da je
v vsaki naši občini po nekaj sto ljudi zdravstveno evidentiranih v samoizolaciji in bi bile tudi naše številke ob testiranju
gotovo višje. Mimogrede, celo med odraslimi ljudmi je nekaj
takih, ki verjamejo, da je za 'koronsko nedolžnost', še posebno v občini Krško, 'zaslužno' sevanje iz NEK!
O ravnanju naših oblasti v stari ali novi zasedbi je tačas še
težko soditi. Meni se zdi ena večjih napak zamujena priložnost, da bi že zelo zgodaj ustavili 'italijanske smučarje' in
jih poslali v izolacijo, saj so očitno povzročili najmanj polovico začetnih okužb. Med ostalimi ukrepi bi omenil drastično omejitev zdravstvenih storitev, zaradi česar je oz. bo umrlo več ljudi kot zaradi virusa. A tega števila ne bomo nikoli
izvedeli!
Priznam, nam iz 'predgoogle' generacije je prav všeč, kako
se te dni dedki in babice učijo uporabljati računalnike, da bi
se videli in slišali s sorodniki, ter da se vnukinje in vnuki učijo
peči kruh, plesti šale, delati rezance in podobno. Pa tudi toliko (zapisanih) misli o medsebojnih odnosih, pomenu zdravja
in narave najbrž še ni bilo. Ko berem, o čem in kako strastno
se izpovedujejo ljudje, se mi zdi, da smo na srečanju zdravljenih alkoholikov. Prava katarza človeštva, bi lahko rekli, a od
nje utegne biti malo koristi, če, kot pri omenjenih odvisnežih,
ne bomo tudi po epidemiji 'delali na sebi', sicer se lahko hitro vse ponovi.
Pričakujem, da bodo za vrtnarijami in cvetličarnami v naslednjih dneh odprle vrata trgovine z gradbenim materialom. Začel naj bi se slovenski 'new deal', v katerem bo verjetno tudi gradnja HE Mokrice. V drugi polovici maja naj bi
dobili zeleno luč ostali lokali, pa tudi delo od doma se bo povečini nehalo. Do takrat bodo eni na delovnih mestih pregorevali, drugi pa (doma) uživali kot na počitnicah. Seveda bo
vse še omejeno in v maskah, ki bodo postale glavni slovenski
produkt, čeprav bodo politično primerni posredniki z uvozom še naprej služili milijone. Učenci in dijaki letos ne bodo
videli učilnic, ocene bodo zaključene na daljavo. Prave turistične sezone ne bo, razen morda v hribih, pri južnih sosedih
bodo že junija dobili prednost lastniki počitniških hišic in jadrnic. Slovenci bomo spet reševali hrvaški proračun, a tudi
tokrat nam tega ne bodo priznali. Drugih potovanj praktično
ne bo, ali v najboljšem primeru jeseni, toda še vedno z masko
– da se bodo, če povzamem enega duhovitih komentatorjev,
do takrat celo psi navadili, da nosimo nagobčnike! Glede na
vse prepire in umovanja, kdo ga je v času epidemije kaj polomil, vendarle iskreno upam, da nam ti ne bodo ostali v navadi tudi potem, ko bo (zdravstvena) kriza mimo ...
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Amir Tokić, vodja psihološke službe v ZD Krško:

Nepričakovano smo se znašli v novi realnosti
BREŽICE – Kako ohranjati duševno zdravje v času epidemije koronavirusa? Na to pomembno vprašanje zagotovo znajo odgovoriti psihologi, med katerimi je tudi
Amir Tokić, 38-letni specialist klinične psihologije iz Brežic, član upravnega odbora Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in vodja psihološke službe v Zdravstvenem domu Krško.
V ZD Krško ste že nekaj dni
po razglasitvi epidemije koronavirusa vzpostavili psihološko svetovanje za vse, ki
se v tej situaciji težje znajdejo ter težko obvladujejo svoje strahove in tesnobe. Imate
od takrat veliko dela? Koliko Posavcev se je že obrnilo na vas?
Res je, na nastalo situacijo smo
se želeli odzvati hitro, svetovalna linija ZD Krško je vzpostavljena in psiholog je občanom
na voljo za pogovor in svetovanje vsak delovnik od 10. do 14.
ure na številki 070 121 492.
Dosegljivi smo tudi na elektronskem naslovu psiholog@
zd-krsko.si. V vsakem trenutku
zagotavljamo visoko profesionalnost in zaupnost obravnave, po vzoru dela v ambulanti,
ljudje pa lahko po želji ohranijo svojo anonimnost. Na svetovalni liniji še nismo zabeležili
večjega odziva, se pa medtem
psihologi ZD Krško ukvarja-

mo z obravnavo naših ambulantnih pacientov na daljavo,
s pripravo gradiv z napotki za
spoprijemanje s stisko in s svetovanjem zaposlenim. V Posavju k sreči beležimo še relativno
malo primerov okužbe, psihična obremenjenost populacije
pa se bo v prihodnje zagotovo
gibala sorazmerno z epidemiološkimi trendi in načinom odzivanja države. Za psihološko
svetovanje na prej navedenih
kontaktih v vsakem primeru
ostajamo na voljo ves čas trajanja epidemije.

lahko skrbi, občutimo nemoč,
tesnobo, nemir ali jezo. Vsak
izmed nas ima drugačno ozadje, življenjske izkušnje, zato se
tudi načini doživljanja in spoprijemanja s stresnimi okoliščinami razlikujejo. Nekdo se ne

ni delavci, komunalni delavci
ali osebje v trgovinah. Morda
kdo, ki je doma na varnem, a
mu manjka podporna socialna mreža. Seveda zelo trpi
tudi marsikateri starostnik, je
pa res, da so stiske varovancev

Ob soočanju s trenutno situacijo ljudje doživljajo veliko
različnih čustev, razmišljajo
o tem in onem … Kaj jih najbolj tare, s čim se ’bojujejo’
v teh kriznih časih, kako odreagirajo?
Vsi smo se nepričakovano in
proti lastni volji znašli v neki
novi realnosti, v kateri smo za
nekaj časa obtičali. Ob tem nas

kronika
VEČ KRŠITEV PREPOVEDI KURJENJA – Zaradi sušnega vremena je 20. marca Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost na območju celotne države, posledično pa prepoved kurjenja v naravi ter na območjih redkih
in gostih poselitev. Ne glede na prepoved morajo gasilske enote tako rekoč dnevno posredovati pri gašenjih požarov. Med
večjimi naj omenimo požar, ki se je 4. aprila okoli 13. ure razplamtel v bližini naselja Gradnje v Gorjancih. Ogenj je ušel izpod nadzora 66-letnemu moškemu, ki je ob počitniški hiši požigal grmičevje in podrast. V požaru, s katerim so se spopadli
gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Podbočje, je zagorelo kar
okoli 15 hektarov podrasti, lesen objekt, še en objekt pa je bil
zaradi požara poškodovan.
Že v nočnih urah navedenega dne so gasilci PGE Krško in PGD
Leskovec pri Krškem nekaj pred 1. uro zjutraj pogasili požar,
ki je izbruhnil v skladovnici drv pod nadstreškom pri stanovanjski hiši v Leskovcu pri Krškem, dobro uro kasneje pa so
gasilci PGD Sevnica, Blanca in Poklek pogasili gorečo podrast
in grmičevje na površini okoli 1,5 ha v naselju Krajna Brda v
sevniški občini.
V noči na 5. 4 so bili aktivirani tudi gasilci PGD Sromlje in Dečno selo, ki so pogasili gorečo podrast na okoli 500 m2 površine
v bližini naselja Curnovec. 2. aprila so gasilci PGD Globoko in
Župelevec v popoldanskih urah na okoli 300 m2 gasili goreče
listje in podrast pri naselju Brezje pri Bojsnem, zvečer istega
dne pa so gasilci PGD Cerina in Sobenja vas pogasili dimniški
požar na stanovanjski hiši na Čatežu ob Savi. Prepoved kurjenja je še vedno v veljavi, policisti pa v primerih ugotovljenih
kršitev izdajajo plačilne naloge.
OPITI VOZNIKI POVZROČITELJI NESREČ – V Brežicah so policisti 4. 4. nekaj pred 21. uro obravnavali prometno nesrečo,
ki jo je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča povzročil
53-letni voznik. Slednji je, potem ko je izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal v jarek. Kot so ugotovili policisti, je bil voznik osebnega vozila kar pošteno 'nadihan', saj je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola (2,4 g/kg), poleg tega
je med uradnim postopkom žalil policiste in si globo prislužil
še na ta račun, poleg tega pa še 'počitek' do streznitve v prostorih za pridržanje.
V noči na 5. 4. so bili krški policisti obveščeni o nesreči v Ravnah pri Zdolah, kjer je voznik zapeljal s ceste, trčil v drevo in
se z vozilom prevrnil. 24-letni povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola (1,48 g/kg), na srečo pa
se med prevračanjem ni poškodoval.
31. 3. so brežiški policisti na Velikih Malencah ustavili voznika
osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. 
Zbrala: B. M.

Amir Tokić (foto: osebni arhiv)
bo mogel zbrati, kdo drug bo
imel težave s spalnim ritmom,
medtem ko bo tretji pretirano pozoren na svoje telo in
zdravje. Nekateri ljudje lahko doživljajo panične napade.
Pomaga, če pomislimo na načine spoprijemanja, ki so nam
v preteklosti ob težkih življenjskih situacijah že pomagali, in
jih ponovno uporabimo. Pomembno je, da se skušamo z
nastalo situacijo spoprijemati konstruktivno, na način, da
čim manj obremenimo sebe in
druge. Zavedajmo se, da pri zamejevanju epidemije sodelujemo z vsemi ostalimi in smo soodgovorni za končni izid. Saj ta
princip vsi poznamo iz športa:
ko je ekipa enotna in predana
cilju, tudi zmaga na prvenstvu
praktično ne izostane.
Verjetno je starejša generacija tista, ki je bolj dovzetna za tovrstne težave, ali se
motim?
Veste kaj, če bi tako posploševala, bi starejšim zagotovo naredila krivico. Ni pravila. Psihična stiska lahko doleti kogar
koli in ne izbira po spolu, starosti ali čem drugem. Bolj ranljivi bi lahko bili tisti, ki imajo
že kake druge težave z duševnim zdravjem. Ali pač posamezniki, ki so zaradi narave
dela najbolj izpostavljeni tveganju okužbe, torej zdravstve-

v domovih starejših občanov
trenutno še bolj izpostavljene
v medijih, ker so tam žarišča
okužb. Kdo zaradi epidemije
najbolj trpi, je torej nemogoče
opredeliti, ker je doživljanje
obremenjenosti zelo intimna
zadeva, ki zunanjemu opazovalcu ni nujno jasno razvidna.
Kaj svetujete tistim, ki se
obrnejo po psihološko pomoč?
Ljudje smo v osnovi presenetljivo odporna bitja in zmoremo prestati marsikaj. V stiski
se sprva zanašamo sami nase
in na svoje bližnje, šele nato iščemo podporo drugje. Morda
je iskanje psihološke podpore
v naši družbi še vedno povezano s stigmo, s prepričanjem, da
si v očeh drugih šibak ali celo
nor, če poiščeš strokovno pomoč. V tem kontekstu bi želel
poudariti, da so neprijetni občutki v času epidemije tudi pri
ljudeh brez težav v duševnem
zdravju pričakovana in popolnoma človeška reakcija na nastale izredne okoliščine. Vaša
stiska ne more biti primerljiva
s stisko koga drugega, ki je recimo po vaši oceni celo v hujši situaciji kot vi, pa stvari vendarle nekako pelje. Strokovno
pomoč zagotovo velja poiskati,
ko občutite, da v vsakdanjem
življenju niste več učinkoviti kot prej. Nima smisla odla-

Nudijo psihološko svetovanje

V Zdravstvenem domu Krško je v času epidemije bolezni covid-19 na voljo psihološko svetovanje. Psiholog je na razpolago od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure na številki 070121-492 in na e-naslovu psiholog@zd-krsko.si.

šati do trenutka, ko pričnete
izgubljati kontrolo. Poiskati
pomoč zase ali do pomoči pomagati drugim, ki trpijo in se v
vsem tem ne znajdejo, je v resnici stvar zdrave presoje, zrelosti in kvečjemu poguma, ne
šibkosti.

Pred epidemijo, ko je življenje potekalo po ustaljenih tirnicah, smo kar naprej tožili, da nimamo časa za
veliko stvari. Zdaj, ko smo
doma, v krogu svoje družine, in je tega časa zagotovo veliko več, pa se nekateri
spet pritožujejo, da morajo
biti ves čas doma, pogrešajo
druženje, skratka, ne vedo,
kaj bi sami s sabo. Kako gledate na to protislovje?
Zdi se mi, da to, po čemer me
sprašujete, dobro pojasni Maslow s svojo hierarhijo potreb.
Če potreb nižjega reda ne zadovoljimo, o tistih višjega reda
niti ne zmoremo razmišljati.
Prve v vrsti so fiziološke potrebe po zraku, hrani, osebni
higieni in počitku, pa po ohranitvi zdravja, varnosti bivanja, zaposlitve in lastnine. Zdi
se smešno, ampak prav zato so
ljudje ob razglasitvi epidemije iz trgovin množično tovorili toaletni papir in hrano. Za
vsak slučaj. Tak vzgib ne nastane na povsem racionalni ravni.
Sledi množica potreb po povezanosti, intimnosti in ljubezni.
Tudi to je zdaj pri marsikom
uresničeno ali doma ali na daljavo s pomočjo sodobne tehnologije. In čeprav imamo tudi
to, vedno želimo še več. Dalje
nastopi želja po znanju, svobodi, neodvisnosti in samoaktualizaciji, po doseganju viška
svojih potencialov. Ravno tu pa
se v času epidemije in zapovedane izolacije zalomi. Popolne
svobode gibanja in odločanja
ni, nekako so nam pristrižena
krila, kar nas, razumljivo, precej jezi. Umetnost pri tem je
ozavestiti začasnost ukrepov,
se znati umiriti in skušati iz situacije potegniti najboljše, kar
pač lahko. Če se vrnem še na
prvi del vprašanja: v običajnih
okoliščinah res nimamo časa
za vse stvari, saj ima dan le 24
ur; vedno se odločamo, čemu
bomo namenili svoj čas. Razlika je le v svobodi izbire, ki je
zdaj okrnjena. Ampak, poudarjam, le začasno.
Kaj so vaši napotki staršem,
ki so v tem času, ko ni pou-

Pojasnilo

ka, postali tudi nadomestni
učitelji svojim otrokom? In
kako naj svojim otrokom v
teh časih zagotovijo, da so
na varnem?
Družbena situacija je obrnjena
na glavo, utečene vsakodnevne
rutine so porušene in to vpliva tudi na družinsko dinamiko.
Drug z drugim se zdaj doma
ukvarjamo več, kot smo sicer
vajeni in kot bi si morda želeli. Pomembno je, da se slišimo,
komuniciramo čim bolj strpno
in skušamo razumeti, kako bi
se mi počutili v koži drugega.
Koristi, če si ustvarimo novo
strukturo; jasno razporeditev
hišnih opravil, vrstni red za
obisk kopalnice, urnik dela za
šolo. Dobro je, da šolsko delo
poteka vedno ob istem času in
na istem mestu. Mladina mora
poznati državne omejitve in se
zavedati, da zdaj niso počitnice. Seveda ne sme manjkati čas
za rekreacijo, gibanje zunaj na
zraku ob upoštevanju predpisane distance. V obdobju odraščanja najstniki potrebujejo
prosti čas, prijatelje in vrstniške stike. Če jim to prepovemo,
se bodo težje obvladali in ostali varni, ker intenzivna čustva
običajno povozijo razumsko
presojo. Zato svetujem, da jim
izjemoma dopustite več dostopa do Youtubea, Netflixa in več
mobilne komunikacije preko
Snapchata ali Instagrama. Do
konca epidemije seveda in pod
pogojem, da so vse ostale obveznosti opravljene.
Kako se z nastalo situacijo
spoprijemate psihologi in
ostali zdravstveni delavci?
Zdravstveni delavci nismo
imuni na psihične obremenitve. Tudi nas je strah, nas kaj
razjezi, postanemo utrujeni
in smo zato na trenutke morda manj uvidevni in strpni, a
se trudimo delati dobro, po
najboljših močeh. Seveda se
tudi med sabo podpiramo in
se bodrimo. Tako kot vsi ostali
tudi mi potrebujemo čas za oddih, regeneracijo in predelavo
vsega, kar v praksi doživljamo.
V ta namen se psihologi redno
poslužujemo supervizije, ki
je neke vrste psihoterapija za
psihoterapevte. Poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo. Nihče izmed nas ni neprebojen in
normalno je biti ne vedno popoln. Torej bodite prijazni do
sebe in drugih, vsi smo samo
ljudje.

Rok Retelj

Naslov pogovora z direktorico Splošne bolnišnice Brežice Anico Hribar v prejšnji številki časopisa (Zdravniki niso več ’polbogovi’) je bil vzet iz konteksta, na kar nas je sogovornica takoj
po izidu tudi opozorila in pojasnila, da v resnici nikoli ni imela takšnega mnenja o zdravnikih in ga nima niti danes. V enem
od odgovorov je namreč poudarila, da je odnos pacientov do
zdravnikov danes bistveno drugačen kot v preteklosti in da večina pacientov zdravnikov več ne gleda kot 'polbogov'.  R. R.
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Milica Sitar, prostovoljka:

Starejši potrebujejo pogovor in tolažbo
TRŽIŠČE – Med nami živijo ljudje, starejši nad 69 let, ki staranje razumejo kot izziv in priložnost, ter takšni, ki potrebujejo različne vrste pomoči. Pri reševanju
različnih stisk starejših sodelujejo tudi prostovoljci in ena izmed njih v sevniški občini je Milica Sitar. Kot članica Društva upokojencev Tržišče sodeluje v programu Starejši za starejše kot koordinatorica in prostovoljka, je tudi prostovoljka pri KO Rdečega križa Tržišče.
S katerimi stiskami se soočajo starejši od 69 let, katero
vrsto pomoči najbolj potrebujejo, kako jim pomagate?
V času epidemije koronavirusa
starejši najbolj potrebujejo pogovor, tolažbo in zaupanje, da
bo to stanje kmalu minilo in se
bomo lahko spet veselo družili. Močno pogrešajo prijetna
skupna ustvarjalna in družabna srečanja ob torkih dopoldan
v prostorih, ki jih ima Društvo
upokojencev Tržišče v občinski stavbi v središču vasi. Prostovoljci v programu Starejši
za starejše, ki trenutno zaradi znanih razmer ne deluje, po
telefonu pokličemo vse tiste, ki
so izrazili to željo. Sama vsak
dan opravim kar nekaj telefonskih pogovorov ter skušam
delovati pomirjevalno in spodbudno, tudi dobre misli so nekaj vredne in če uspem komu
še s kakšno šalo polepšati dan,
sem vesela. Moramo verjeti v
prihodnost, čeprav smo starejši, a še vedno lahko damo družbi marsikaj, ker imamo poleg
znanja tudi veliko neprecenljivih izkušenj. Nekaterim dostavljamo tudi pakete pomoči
Rdečega križa, pakete seveda
puščamo pred vhodnimi vrati
zaradi varovanja zdravja tako

je, kaj jim svetujete, katere
vrste pomoči so jim na voljo?
Na deželi so ljudje zelo skromni in vedno so znali preživeti z
malo denarja ob vestnem obdelovanju zemlje, v mestih pa
je verjetno drugače, tam je treba vse kupiti, od zelenjave in
sadja naprej. Predvidevam, da
je odvisnost od denarne pomoči, ki jo pridobijo na centru za
socialno delo, za tiste, ki nimajo niti koščka lastne zemlje niti
sredstev za preživetje, veliko
večja. Za ljudi, ki živijo v težkih
socialnih razmerah, so na voljo tudi prehranski paketi Rdečega križa.

nas kot tistih, ki potrebujejo
našo pomoč.

Osamljenost je mogoče pregnati na različne načine, npr.
tudi z branjem knjige, a med
nami živijo tudi ljudje, ki so
bolni, nekateri so brez svojcev. Kako jim je možno pomagati, da pridejo do zdravnika oz. potrebne pomoči; ali
si pomoči sploh želijo?
V času sodobne tehnologije je
možno hitro najti pomoč, ljudje so iznajdljivi, na vasi pa tudi
zelo samostojni in predvsem
starejši so vajeni trdega življenja ter so pripravljeni veliko
potrpeti, tako da ne potrebujejo takoj zdravnika. Marsikatero bolečino ali bolezen znajo
pozdraviti sami, saj vedo, katere zdravilne rožice so za kaj
uporabne. Če morajo k zdravniku, vedno najdejo pomoč, poleg tega imamo v sevniški občini zelo dobro organizirano
patronažno zdravstveno službo, ki obiskuje bolne starejše
na domu, ter pomoč družini
na domu, ki jo izvajajo socialne
oskrbovalke centra za socialno
delo. Če morda kdo potrebuje
samo zdravila, mu jih dostavimo na dom tudi prostovoljci,
tako da v tem ne vidim težave

Mitja Markovič, videmski župnik:

Milica Sitar (foto: osebni arhiv)
niti nisem seznanjena z nobenim takšnim primerom, vsaj v
naši občini ne.

Nekateri potrebujejo samo
topel obrok na dan, kako
jim ga je mogoče zagotoviti
– morda tudi z medsosedsko
pomočjo?
Seveda, na vasi se poznamo

med sabo, in če je treba, pomagamo drug drugemu in tako
se je že zgodilo, da je katera izmed prostovoljk skuhala obrok
ter ga dostavila pred vrata hiše.
Mislim, da ni nihče lačen oziroma ni potrebe po tem.

Nekateri starejši se z nizkimi
prihodki borijo za preživet-

Ali ste morda zaznali kakšen
primer zlorabe zaupanja starejše osebe, je morala morda katera predčasno zapustiti lasten dom?
Slišala sem, da se dogajajo
tudi takšne stvari, da je morala starejša oseba zapustiti lasten dom, stanovanje ali
kmetijo, ker je preveč zaupala. V naši krajevni skupnosti
takšnega primera zaenkrat še
nisem zasledila in prav tako ne
kakšnih bančnih prevar, o katerih se včasih piše v časopisju. Morda je to prednost življenja na vasi, kjer se vsi poznamo

med seboj in si pomagamo, če
je treba, medtem ko tujca hitro
opazimo in smo previdni.

Kako sami preživljate ta »neprijazen« čas, s čim si popestrite dneve, kako vzdržujete
telesno in umsko ravnotežje?
Moje življenje se je spremenilo in z njim vsakdanjik, ki ga
sedaj večino časa preživljam v
domači hiši, saj ne želim z nespametnim ravnanjem ogrožati
ne lastnega zdravja ne zdravja
koga drugega. Kot prostovoljka najpogosteje delujem na daljavo, preko telefona, in tako si
vsak dan vzamem čas ter pokličem starejše, da izvem, kako se
počutijo doma, če kar koli potrebujejo. Začela sem šivati zaščitne maske za moje najbližje, sosede, prijatelje in starejše
– kdor jih rabi, jih z veseljem
podarim. Poleg tega berem in
izvajam jogijske vaje, saj želim
krepiti tako telesno kot duhovno raven. Vsak dan ponovim še
plesne korake, da ne bom imela
težav, ko bo naša plesna skupina Mlade žurerke ponovno začela z nastopi. Vem, zakaj sem
doma, saj s tem pomagam sebi
in drugim, kot prostovoljka pa
komu prikličem tudi nasmeh
na obraz. 
Smilja Radi

Ko bo nevihta mimo, bo zrak spran in čist

KRŠKO – Spremembe v vsakodnevnem življenju v času, ki ga zaznamuje beseda »koronavirus«, vplivajo tudi na versko življenje – cerkve so namreč zaprte, verskih obredov ni oz. potekajo, tako kot marsikaj drugega, le na daljavo oz. preko spleta. Med duhovniki, ki so se temu hitro prilagodili in našli pot do vernikov, je
priljubljeni videmski župnik Mitja Markovič, ki zna v teh kriznih časih videti tudi marsikaj pozitivnega.
Za našo spletno stran ste
pred časom dejali, da te dni
doživljate kot veliko milost.
Večina ljudi bi rekla ravno
obratno, da gre za stresno situacijo z veliko nelagodja …
Morda pa »milost« ne izključuje stresa in nelagodja … Če
beremo Sveto pismo, ugotovimo, da so milostni trenutki na
eni strani povezani z velikimi
in spektakularnimi rešitvami,
čudežnimi dogodki, osvoboditvijo, odrešitvijo, na drugi strani pa so milostni trenutki tudi
tisti, ko je človek – kot posameznik ali kot skupnost – v veliki
stiski in preizkušnji. Milost je
velika noč – in je veliki petek.
Situacija, v kateri smo se znašli,
brez dvoma povzroča stres in
nelagodje. Je pot skozi nevihto.
A ko bo nevihta mimo, bo zrak
spran in čist. Razgledi bodo sijajni in videli bomo bolje in jasneje, kot smo kadar koli v preteklosti, ko je bilo naše ozračje
prepojeno s smogom in prahom.

Mnogi v tem virusu vidijo
poseg višje sile, bodisi Narave bodisi Boga, v njem vidijo
napoved kataklizme, če ne že
kar konca sveta.

Kaj je (bo) zame konec sveta?
To je trenutek, ko se bom poslovil od tega življenja. Ali pogledano z drugega zornega kota:
(moj) konec sveta je tisti trenutek, do katerega imam priložnost delati dobro in si prizadevati, da za menoj v tem svetu
ostaja kaka svetla sled v življenju vsaj katerega od mojih bližnjih. In kaj ima z virusom Bog
ali »višja sila«? Sam verjamem
v Boga ljubezni, ki je naš Oče.
Kateri oče pa bi vzgajal svoje otroke tako, da bi jih okužil z nevarnim virusom? Tako
razmišljanje ne gre v krščansko verovanje in zato tudi ne
v mojega. Raje poglejmo z drugega zornega kota: virus nas je
napadel. A lahko to stanje Bog
uporabi, da bi nam kaj »dopovedal«, da bi nam odprl oči? Da
bi nas prebudil v solidarnosti, v
sočutju, da bi nas streznil, nam
odprl oči za res bistveno? Sam
o tem ne dvomim. Virus v mojih
očeh ni Božja kazen, je pa brez
dvoma znamenje.
Globalne krizne situacije pogosto prispevajo k povečanju
vernosti ali vsaj zanimanja
za 'presežno'. Pričakujete,
da bo tudi tokrat tako?

ki nas želi malce »iztiriti«, nas
vreči iz cone udobja. No, letos
kakih posebnih postnih vaj ni
bilo treba izbirati. SARS-CoV-2
je z odliko poskrbel za letošnji post.

Mitja Markovič (foto: osebni arhiv)
Udobje, navajenost, rutine –
če pogledamo z antropološkega vidika – so koristni mehanizmi naših možganov, ki nam
pomagajo, da funkcioniramo
s čim manj izgubami energije. A ti mehanizmi nas pričenjajo zapirati, naš zorni kot se
manjša. Zmanjšuje se stopnja
naše dejavne odgovornosti do

bližnjega, širšega okolja, tudi
do stvarstva, počasi pa pričnemo zanemarjati tudi tiste razsežnosti naše osebnosti, ki jih
običajno opisujemo s pojmi čustvene inteligence, duhovnosti in odnosa do presežnega. Virus pa nas je iztiril, pričeli smo
se spraševati. Kristjani imamo
pred veliko nočjo postni čas,

Pred časom ste nam sporočili tudi: »Verjamem, da je Gospod v tej stiski še posebej z
nami. In verjamem, da ima
že pripravljen načrt rešitve.«
Zares verujem v Boga, ki nas
ima rad. Je naš Oče in Mama.
In kaj delata oče in mama? Otroka varujeta, ga objemata in
ljubkujeta. S svojo bližino in
varnostjo omogočata oblikovanje njegove zdrave, odgovorne in samostojne osebnosti. Ko njun otrok doživi poraz
in padec, mu nudita zavetje in
mu pokažeta, da poraz ni in ne
sme biti usoden, ter mu pomagata najti motivacijo za naprej.
S svojo bližino otroku in mladostniku pomagata do globokega spoznanja, da je vreden
sam v sebi, da je dragocen. Na
tak način v njem zgradita temelje bivanjskega samospoštovanja, ki ga človek potrebuje tudi
za to, da lahko potem sprejema
in spoštuje druge. In da je naposled sposoben vstopiti tudi

v zrel ljubezenski odnos. Sam
v Bogu vidim vso tisto ljubezen
in modrost, ki jo lahko vidim v
skrbnih starših. In ta Bog nas
varuje, ljubi, ceni in dela vse,
da bi nas vodil v polno, ustvarjalno in bogato življenje.
Morda še kakšen nasvet,
kako tako in drugače »preživeti« v tem času …
Sam sem si predpisal tri recepte in imam štiri škatlice
preventivnih zdravil. Prva so
odnosi. Ne moremo se sicer
srečevati v živo, zato pa imamo telefone, hvala Bogu odlične spletne aplikacije, kjer se
lahko vidimo, slišimo, se pohecamo. Druga škatlica je ustvarjalnost. Sem med tistimi, ki v
tem času učinkovito dela »od
doma«. In imam srečo, da je
moje delo ustvarjalno in me
izpolnjuje. Zdravilne učinkovine v tretji škatlici so povezane z
molitvijo in mislijo na Boga. Ne
gre za kake dolgotrajne molitve, živim pa v zavesti, da je On
vselej z menoj. In še eno stekleničko tablet imam, ki jih moram tudi redno uživati, to pa je
šport, telesna aktivnost. Gotovo ne brez razloga.

Peter Pavlovič
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Pomoč v primeru nasilja
KRŠKO – Krška enota Zavoda Emma, centra za pomoč žrtvam nasilja, je za osebe, ki doživljajo kakršno koli nasilje ali druge stiske, zaradi izrednih razmer na voljo v času uradnih ur, od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na tel. številki 069 625 710 ali
preko e-pošte zavodemma.krsko@gmail.com.

Vir: Zavod Emma

Pomoč gluhim in naglušnim

KRŠKO – Društvo gluhih in naglušnih Posavja obvešča uporabnike z izgubo sluha o kriznih razmerah vse dni v tednu. Potrošni
material za uporabnike slušnih aparatov je po dogovoru na voljo pred stavbo društva na CKŽ 60 v Krškem. Za izvajalce osebne
asistence je v DGN Posavja zagotovljeno posredovanje zaščitnih
sredstev. Lahko jih kontaktirate na 041 638 165 (tudi SMS) ali
na dgn.krsko@siol.net. 
Vir: DGN Posavja

Psihosocialna pomoč pri Ozari

SEVNICA – Pomoč nudi tudi nevladna humanitarna organizacija
Ozara Slovenija, ki ima v Sevnici že več let pisarno za informiranje in svetovanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Ker
se zavedajo, da trenutna situacija prinaša ogromno stisk ljudi,
kar opažajo tudi s strani njihovih uporabnikov, so pripravljeni
pomagati in prisluhniti tudi občanom Radeč. Izvajanje programov je omejeno na psihosocialno pomoč in informiranje preko
telefona in elektronske pošte. Pokličete jih lahko od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na 07 81 63 780 in 070 550 668
ali jim pišete na elektronski naslov: darinka.kozole@ozara.org.
Vir: Ozara Sevnica

BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje je 5. marca v dvorani MC Brežice
opravilo letni občni zbor. Predsednik društva, ki združuje okoli 450 članov ostaja Franc Černelič.
V minulih štirih letih so z medsebojnim sodelovanjem in idejami izpeljali vse zastavljene
programe, posebej slovesno
pa obeležili 20-letnico delovanja posavske podružnice. Kot
je dejal predsednik Franc Černelič, so v vsem minulem obdobju ohranjali medsebojno
razumevanje, spoštovali različnost, se imeli lepo ter se trudili ohranjati in krepiti zdravje.
Zato so organizirali zanimiva
predavanja (lani osem) in pohode, ki so bili dobro obiskani. »Čeprav se vsi skupaj staramo in marsikdo ne zmore
sodelovati takrat, ko to zahteva odhod od doma. Za Podružnico Posavje ste vsi člani pomembni in številčnost članstva
dokazuje, da smo prepoznavni
in koristni. Zaradi zdravstvene
preventive glede srčno-žilnih
bolezni pa bi radi vključevali
še več mlajših,« pravi Černelič, ki se zaveda, da bi bilo tre-

bolj kvalitetno nadaljujejo delo
podružnice.

Predsednik društva Franc Černelič in delovno predsedstvo
občnega zbora
ba celotno vodstvo podružnice
Posavje, vključno z njim samim, zamenjati oz. pomladiti
in dati priložnost za nove ideje
in načine zdravstveno-preventivne animacije prebivalstva.
Glede tega so na seji upravnega odbora preverjali možnosti
in poskušali pridobiti soglas-

ja primernih članov za menjave. Ni se izšlo, kot so želeli, so
pa bili veseli pristanka dr. Jana
Kurinčiča in višje medicinske
sestre Helene Hostar, ki bosta dragoceni dopolnili strokovnega pristopa pri načrtovanju
in izvedbi njihovih programov.
Vsekakor so odločeni, da čim

Ob koncu tega mandata se je
predsednik Černelič zahvalil ožjim sodelavcem v društvu, vsem, ki društvu pomagajo preko razpisov in donacij,
da lahko vključujejo in izobražujejo čim širši krog prebivalcev Posavja ter tako prispevajo
k izboljšanju njihovega zdravja in ohranjanja delovne sposobnosti oz. samostojnosti starostnikov ter vsem iz vodstev
drugih sorodnih društev na
področju zdravja za vzorno sodelovanje. Sledilo je zanimivo
predavanje Nine Vene Klun,
spec. int. med. iz UKC, ki je predavala na temo Uporaba zdravil proti strjevanju krvi. Za srce
in dušo so poskrbele citrarke
GŠ Brežice z mentorico Anito
Veršec.

N. Jenko Sunčič,

foto: M. Tokić

Ohranitev lastnega zdravja in zdravja
drugih mora biti naš osrednji cilj

Tudi v času pandemije ekipa Projekta MOST obiskuje svoje uporabnike in jim pomaga pri najnujnejših opravilih. Člani ekipe se zavedajo pomembnosti svojega
dela in poudarjajo, da so njihovi uporabniki naši starši, stari starši, svojci, prijatelji in tudi ljudje, ki nimajo nikogar.
Ekipa Projekta MOST obiskuje svoje
uporabnike tudi v kriznih časih
Ekipa Projekta MOST, ki dnevno opravi v povprečju 25 obiskov pri uporabnikih, tudi v teh
kriznih razmerah dosledno sledi in upošteva navodila Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo,
družino, soc. zadeve in enake možnosti ter Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja skrbi za
preventivne ukrepe pri uporabnikih, ki jih obiskujejo.
»Uporabnike obiskujem vsakodnevno, tudi v
tem času, ko med nami vlada izredno stanje. Kljub temu da imam doma dva majhna otročka,
čutim dolžnost in željo, da moram pomagati ljudem. V tem času se še posebej občuti, kako zelo
nas potrebujejo. Uporabniki se dobro držijo, je pa
občutiti osamljenost, depresivnost in strah. Svojci
jih želijo obiskati, vendar ne želijo tvegati, da bi
jih okužili. Uporabniki najbolj potrebujejo družbo,
pogovor ter dajanje občutka varnosti, da le niso
čisto sami. Kar pa se zdravstvenih storitev tiče, pa
najbolj potrebujejo pomoč pri negi, pripravi zdravil, merjenju vitalnih funkcij in dostavi obroka,«nam je povedala Nataša Mlakar, zdravstveni tehnik pri Integrirani oskrbri v občini Krško MOST.
Kljub izrednim razmeram izvajajo pomoč pri
osebni higieni, pripravo, nadzor in pomoč pri jemanju zdravil, merjenje vitalnih funkcij (pulz, krvni tlak, temperatura), ukrepe za preprečevanje
padcev, ohranjanje kognitivnih funkcij, preprečevanje osamljenosti in druge nujne storitve, poleg tega pa svetujejo in ozaveščajo tako uporabnike kakor tudi njihove svojce. S svojim znanjem
in kompetencami se vsakodnevno trudijo izboljšati kakovost življenja uporabnikov, po potrebi pa
se povezujejo tudi s patronažno službo in ostalimi zdravstvenimi delavci.
»Ohranitev zdravja je osrednji cilj zaposlenih v
Projektu MOST in enote Pomoči na domu Krško.
Trenutno oskrbujemo in zagotavljamo najnujnejše storitve na terenu, kot so pomoč pri temeljnih

Vsak človek je pomemben

najboljših močeh za zdravje najbolj ranljivih
skupin. Hkrati pa pozivajo vse občane in tudi
širše, da resnično upoštevajo navodila NIJZ in
pristojnih ministrstev glede varovalnih ukrepov.
Zaradi virusa je namreč najbolj ogrožena
populacija, ki je v svojem življenju preživela
že veliko preizkušenj, kot so vojna, lakota,
pomanjkanje, izgube najdražjih, zato je naša
skrb, da bodo čim bolj varno preživeli tudi to
preizkušnjo. Vsak posameznik šteje, zato je
pomembno ne le, da poskrbimo za svoje zdravje,
pač pa tudi za zdravje vseh ostalih. Odgovornost,
strpnost in solidarnost do sočloveka je v teh
časih še kako potrebna. Na enotni vstopni točki
imajo telefonsko številko, ki je namenjena vsem
občanom v stiski 070 585 803, na kateri bodo dobili vse potrebne informacije glede izvajanj različnih oblik pomoči.

Člani Projekta MOST se želijo zahvaliti vsem,
ki se na svojih področjih dela trudijo po svojih

Ostanite zdravi in pazite nase, da lahko pazimo na druge.

• redno umivanje rok z milom in vodo;
• izogibanje dotikanju ust, nosu, oči;
• izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;
• izogibanje lokacijam, kjer se zadržuje večje število ljudi;
• razkuževanje rok, predmetov in površin;
• zračenje prostorov;
• upoštevanje pravil higiene kašlja;
• uporaba zaščitne maske in rokavic po potrebi;
• ob sumu okužbe kontaktirajte osebnega zdravnika in ne hodite v zdravstveni dom;
• v primeru okužbe ostanite doma;
• v primeru, da ste bili vi ali vaši svojci v tujini, kjer
so potrjeni primeri okužbe, ne obiskujte starejših in drugih ranljivih skupin.

Zdravstveni tehnik pri uporabnici
dnevnih opravilih, recimo pri osebni higieni in
tudi ostale storitve, ki so v kompetenci tehnikov
zdravstvene nege in socialnih oskrbovalk. Še vedno skrbimo za dostavo toplih obrokov tistim, ki
jih najbolj potrebujejo,« je povedala Carmen Rajer, vodja Projekta MOST in PND Krško, in poudarila: »Namen izvajanja pomoči na domu je, da
vsi, ki pomoč potrebujejo in nimajo svojcev, ki bi
za njih poskrbeli, to tudi dobijo. Poleg tega bomo
tedensko opravljali informativne razgovore s
tistimi, pri katerih storitve trenutno ne izvajamo,
da bomo preverili njihovo psihofizično stanje.«

Preventiva je življenjskega pomena
Nalezljive bolezni še vedno predstavljajo enega izmed najpogostejših vzrokov obolevnosti in
umrljivosti. Najbolj ranljiva skupina so starostniki, ki imajo slabšo imunost in so zato bolj dovzetni za okužbe. Zato je vredno ponoviti:

Ekipa Projekta MOST

naročena objava
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V stiski ne sme nihče ostati sam
Pomoč družini na domu opravljajo socialne oskrbovalke CSD Posavje in CSD Celje
z enoto v Laškem, ki opravlja
storitev v občini Radeče. V zaostrenih zdravstvenih razmerah oskrbovalke izvajajo le
najnujnejše storitve ter nudijo pomoč pri temeljnih dnevnih in gospodinjskih opravilih – pomoč pri osebni higieni,
dostavi toplih obrokov, osnovni nabavi živil v trgovini ter
osnovna in nujna opravila v
gospodinjstvu. »Trenutno so
v Radečah vsi ponudniki prehrane zaprti, zato ni možnosti,
da bi dostavljali obroke. Vsi oskrbovanci so bili obveščeni in
dogovorili smo se, da zanje poskrbijo sorodniki,« pojasni koordinatorica pomoči na domu
Darja Trupi z enote Laško.

Požrtvovalno delo
socialnih oskrbovalk

V občinah Krško in Kostanjevica na Krki je dnevno na terenu 11 socialnih oskrbovalk,
ki skrbijo za 123 uporabnikov
(pred nastopom epidemije so
skrbele za 194 uporabnikov).
V občini Sevnica se je število uporabnikov zmanjšalo za
približno 25 %, od 122 rednih
oskrbovancev jih imajo sedaj 90, za preostalih 32 skrbijo svojci ali pa skušajo uporabniki pomoči iz strahu pred
okužbo skrbeti sami zase. V
brežiški občini je sicer 88 uporabnikov, v času epidemije jih
pomoč potrebuje 61, ki jim jo
nudi pet oskrbovalk. Na območju občine Radeče sta aktivni
dve socialni oskrbovalki, ki se
izmenjujeta tako, da delo en
teden opravlja ena in naslednji teden druga, kajti storitev

Delitev prehranskih paketov v skladiščnih prostorih sevniškega RK
se izvaja le pri dveh uporabni- prišla v teh razmerah v službo,
kih. Storitev v krški in sevniški vse so pripravljene pomagati.
občini izvajajo vse dni v tednu Tukaj se pokaže, da oskrbood jutra do večera; v brežiški valke z dušo in telesom skrbijo
od ponedeljka do petka skozi za naše uporabnike ter da jim
cel dan in ob sobotah dopol- plača definitivno ni glavno vodne; v radeški občini od pone- dilo, saj je premajhna za delo,
deljka do petka.
ki ga opravljajo,« poudarja.
Vstop v domove oskrbovank
in oskrbovancev je mogoč le v
primerni zaščitni opremi (rokavice, maske, zaščitni predpasniki, razkužila), ki pa je
trenutno ni dovolj, zato so, kot
je povedala direktorica CSD
Posavje Marina Novak Rabzelj, prepuščeni lastni iznajdljivosti in trenutni ponudbi (pri preskrbi s potrebno
opremo jim je veliko pomagala civilna zaščita). »Za še večjo zaščito pri osebni negi bi
potrebovali tudi zaščitne plašče, vizirje oz. zaščitna očala in
zaščito za čevlje,« dodaja Novak Rabzeljeva in pohvali oskrbovalke, ki požrtvovalno in
brez pripomb delajo. »Niti ena
ni za trenutek podvomila, ali bi

Pomoč območnih združenj
Rdečega križa Slovenije

V času, ki prinaša spremembe ter nov pogled na življenje
in sočloveka, ko veliko pomeni
solidarnost, sodelovanje, človekoljubje, prijazna in spodbudna beseda, hitijo občankam in občanom na pomoč
tudi območna združenja Rdečega križa Slovenije. Sevniško
območno združenje je na voljo uporabnikom ob ponedeljkih in sredah v dopoldanskem
času v prostorih sedeža v starem mestnem jedru, kjer delijo prehranske pakete (1 l olja,
1 kg sladkorja, 1 kg riža, 750 g
marmelade, 2 x mesni narezek,
3 x pašteto, 3 x sardine, 400 g

keksov, 200 g Cedevite, polento in pšenični zdrob po 0,5 kg, 2
x konzervo golaža in konzerve
s fižolom, koruzo in grahom),
pralni prašek, toaletni paket
in hrano iz Sklada EU pomoči
(4 l mleka, 2 x 0,5 kg špagetov,
2 kg moke, 2 l olja, 1 kg riža, 2
konzervi fižola, 2 konzervi pelatov). Upravičencem do pomoči, ki ne morejo sami priti
po pomoč, jo na dom dostavijo prostovoljci, ki so v skladu
z navodili primerno zaščiteni. »Pomagamo 592 družinam
in če seštejemo vse družinske
člane, to pomeni, da pomagamo 1.282 ljudem naše občine,«
pove sekretarka RKS-OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc. Podobno ravnata tudi OZ RKS
Krško in Brežice. »Pri predaji pomoči pazimo, da ne prihaja med uporabniki in prostovoljci do osebnih stikov. To
pomeni, da jih predhodno pokličemo po telefonu, da prihajamo. Pozvonimo ali potrkamo in
pustimo pred vrati,« pojasnjuje
sekretarka Mojca Vizler. Krški
Rdeči križ je v času epidemije
pomagal 87 osebam v občini
Krško in Kostanjevica na Krki.
Sekretarka brežiškega Rdečega križa Metka Jarkovič pove,
da so pomoč na domu zagotovili 56 osebam. V občini Radeče skrbijo za potrebe občank
in občanov, ki so upravičeni do
pomoči, prostovoljci v okviru
projekta Dobra energija v sodelovanju z Občino Radeče. »Ni
nam vseeno za ljudi, ne želimo,
da bi kdo v tem času ostal brez
hrane, brez kakršne koli tople
besede,« pojasni Vlado Marot, sekretar OZ RKS Laško –
Radeče, ki je v stalnem stiku z
radeško občino.

Smilja Radi

podprite imunski sistem z našimi cer�ﬁciranimini izdelki.

Nudimo:
- svežo bio zelenjavo in sadje,
- ekološko hrano brez embalaže,
- prehranska dopolnila iz naravnih
sestavin,
- zdravo hrano za vaše otroke,
- odlične čaje, napitke in tudi čokolade.

Obiščite nas! Z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali,
da boste izbrali prave izdelke za vas in vašo družino!

Delovni čas:
pon.–pet.: 8–18, sobota: 9–13
Qlandia Krško (vhod A)

e: norma-krsko@norma.si
t: 07 492 51 51

V bolnišnici so že prejeli prve
donacije za nakup ventilatorja
BREŽICE – Iz Splošne bolnišnice Brežice so sporočili, da bodo
v času epidemije koronavirusa organizirali dodaten prostor za
intenzivno terapijo, kamor bi lahko nadomestili hkrati dva pacienta, okužena z boleznijo covid-19, v ta namen pa bodo kupili dodaten ventilator. Vrednost naložbe bo 25.000 evrov. Vse,
ki bi želeli pomagati pri nakupu, obveščajo, da lahko prispevek
nakažejo na TRR SI56 0110 0603 0276730 z namenom nakazila COVID-19. Dodajajo, da so v zadnjih dneh prejeli nekaj prijaznih klicev Posavk in Posavcev, ki bi želeli donirati sredstva
za pomoč pri nakupu zaščitne opreme za zaposlene in nakupu potrebnih naprav za oskrbo najtežjih bolnikov s covid-19.
»V SB Brežice bomo vsake donacije veseli in nam bo dragocena pomoč pri zagotavljanju najboljših možnih pogojev za obravnavo bolnikov znotraj obstoječih prostorskih možnosti bolnišnice,« je zapisala direktorica Anica Hribar.
V zadnjem tednu so v brežiški bolnišnici s strani različnih
pravnih in fizičnih oseb že prejeli kar nekaj donacij. Darovali
so: Kovis d.o.o. – 5.000 evrov, HESS d.o.o. – 5.000 evrov, Lions
klub Brežice – 2.500 evrov, Sinergise d.o.o. – 500 evrov, Terme
Paradiso d.o.o. – 500 evrov, ostali (fizične osebe) – 405 evrov;
skupno torej 13.905 evrov. Donatorjem se v bolnišnici iskreno zahvaljujejo.
R. R., vir: SB Brežice

Izobraževanje in učenje na daljavo

Popestritev jedilnika z ribami
naročena objava

BREŽICE – Ribe, iz katerih lahko pripravimo raznovrstne jedi (namaze, omake, juhe ...), naj bi na jedilnik kot zdrav obrok uvrstili vsaj enkrat na teden in v ta namen so se tudi v Društvu kmetic Brežice odločili za sodelovanje v projektu Riba je IN.
Zgodba o začetkih delovanja Društva kmetic Brežice sega v
leto 1976, ko je bil pri Agrarii Brežice ustanovljen Odbor kmečkih žena Brežice. Društvo, ki ga od leta 2013 vodi Zdravka Kampijut, ima okoli 200 članic, ki delujejo v 15 aktivih v brežiški
občini. Ena izmed njihovih izvirnih kulinaričnih posebnosti je
bizeljski ajdov kolač in doslej so konec oktobra že 13-krat pripravile razstavo ter ocenjevanje. V veliko veselje jim je tudi izdelovanje »pletenega srca«, ki je simbol društva in vsako leto organizirajo tečaj umetnosti izdelave le-tega. Odločile so se tudi
za sodelovanje v projektu Riba je IN ter
v kulinarični delavnici prejele mnogo
uporabnih nasvetov, kako pripraviti
okusne ribje jedi, marsikaj zanimivega
pa bo ponudil tudi ogled ribogojnice.

NE POZABITE NA SVOJE ZDRAVJE,
Aﬁrmat d.o.o., Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem

POSAVJE – Med nami živijo posamezniki, ki tudi v času epidemije potrebujejo katero izmed socialnovarstvenih storitev ali pomoč v obliki prehranskih paketov pa tudi prijazne in spodbudne besede. Koliko
je takšnih oseb in kdo jim pomaga, so nam zaupale posavske enote CSD in Rdečega križa Slovenije.

KRŠKO – Ljudska univerza Krško je v času epidemije covid-19
zaprla svoja vrata, a zelo hitro so za vse, ki ste v teh dneh željni novega znanja, odprli nova vrata v svet virtualnega informiranja, svetovanja in učenja na daljavo. V sodelovanju z Ljudsko
univerzo Krško lahko obnovite ali pridobite različna znanja, ki
jih potrebujete za delo ali učinkovito preživljanje prostega časa.
Dosegljivi so na telefonih: Splošne informacije: 051-306-113;
Svetovalno središče Posavje: 051-279-633; Večgeneracijski center Posavje: 051-279-632. Spremljajte jih na spletni strani www.
lukrsko.si, www.vgc-posavje.si in na FB straneh, kjer redno objavljajo zanimive vsebine. »Učenje, ustvarjanje in aktivno preživljanje prostega časa je ključno za ohranjanje dobre psihofizične kondicije in zdravja,« sporočajo. 
Vir: LU Krško

Popravek

Kuharska delavnica priprave ribjih jedi

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

V Posavskem obzorniku, izdanem 18. marca, se mi je v članek
»Biserni jubilej Radiokluba Krško« prikradla nedoslednost pri
poimenovanju Janeza Kuslja, ki je na krški osnovni šoli in v
radioklubu desetletja uspešno pripravljal mlade tekmovalce
za tekmovanja v amaterskem radiogoniometriranju. Poimenovala sem ga namreč Jani, kot ga sicer kličemo znanci, vendar
je Jani tudi njegov sin, prav tako uspešen radioamater v sevniškem Radioklubu Amater. Janezu Kuslju se iskreno opravičujem. 
Bojana Mavsar
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Želijo dnevni center za starejše
VRH PRI BOŠTANJU – 6. marca je v gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju potekal redni letni občni zbor
Društva upokojencev Sevnica, kjer so se prisotni seznanili z delovanjem društva v preteklem letu ter z načrti za tekoče leto, izpostavili pa so tudi potrebo po ustanovitvi dnevnega centra za starejše.

• 13. marca je bil s strani poveljnika štaba Tomaža Knavsa in župana občine Radeče Tomaža Režuna aktiviran Štab Civilne zaščite
Občine Radeče, ki zaenkrat deluje v operativni sestavi;
• 14. marca je bil izveden ukrep prepovedi uporabe igral in fitnes
naprav, ki so na prostem na javnih površinah;
• 15. marca je bil izveden ukrep priporočila glede zaprtja vseh gostinskih lokalov in restavracij, cvetličarn, frizerskih salonov in
vseh trgovin, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin.
Vzpostavljena je bila telefonska številka 03/56-80-802, preko katere občina zagotavlja informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov in drugih nujnih zadev, nanjo pa lahko
občani pokličejo vsak dan med 7. in 19. uro.
• 16. marca je bil izdelan seznam prostovoljcev, ki se jih lahko aktivira v primeru potrebe varstva na domu ali katerih koli drugih
potreb občine in štaba;
• 24. marca je bila v okviru PGD Svibno organizirana operativna
ekipa za potrebe nudenja pomoči onemoglim osebam na domu.
Vzpostavljena je bila komunikacija s humanitarnimi organizacijami.
• 26. marca sta Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče pripravila videoposnetek o pravilni uporabi zaščitne opreme. Posnetek je
objavljen na spletni strani Občine Radeče.
• 28. marca sta Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče v sodelovanju z JP Komunala Radeče d.o.o. izvedla preventivno dezinfekcijo javnih površin, na katerih se najpogosteje zadržujejo prebivalci oz. so te površine izpostavljene dotikom večjega števila oseb.
• 30. marca je Občina Radeče v povezavi z odlokom, ki predpisuje obvezno uporabo zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju na
javnih zaprtih površinah, pristopila k obsežnejšemu nakupu zaščitne opreme v lastni režiji;
• 31. marca sta Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče zagotovila potreben material ter aktivirala prostovoljke za šivanje vsaj
3.600 zaščitnih pralnih mask;
• 1. aprila sta Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče vsem gospodinjstvom Občine Radeče razposlala po 2 nepralni zaščitni maski;
• 3. aprila sta Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče v sodelovanju z JP Komunala Radeče d.o.o. izvedla drugo preventivno dezinfekcijo javnih površin.

Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče z zadovoljstvom ugotavljata, da občanke in občani vestno upoštevajo tako odloke kot nasvete in priporočila, zato jih pozivata, naj bodo vsaj tako vestni tudi
v prihodnje. Ne pozabite, da v teh težkih časih niste sami – mreža
pomoči je dobro razpredena, zato v primeru stiske ne oklevajte s
klicem na številko 03/56-80-802, v primeru psiholoških težav pa
na številko ZD Radeče za pomoč v stiski 064/259-622.
Med načrtovanimi kratkoročnimi aktivnostmi občine in štaba velja izpostaviti nov sklop pošiljanja zaščitnih mask, tokrat pralnih, načrtovana je tudi delitev zaščitne opreme med delujoča podjetja v
radeški občini, najmlajše otroke bo župan obdaril z manjšo predpraznično pozornostjo, predvidena pa je tudi ponovna preventivna
dezinfekcija javnih površin.
Ostanite zdravi!

Delovanje društva ter bogat
program za letošnje leto je
predstavila predsednica DU
Sevnica Ana Jelančić, ki je
med drugim povedala, da so
se upokojenke in upokojenci v lanskem letu udeležili štirih strokovnih ekskurzij, nekateri so se odločili za letovanje
v hotelu v Izoli, manjše število
jih sodeluje v literarni sekciji,
drugi so aktivni v ročnodelski
delavnici, nekateri v folklorni
ali pevski skupini, nekateri kot
prostovoljci delujejo v programu Starejši za starejše. V okviru društva deluje komisija za
socialno delo, za šport, stanovanjska komisija in kulturna
komisija, pri izvajanju projekta Starejši za starejše, ki pome-

Sevniški upokojenci in upokojenke želijo dnevni center.
ni veliko pomoč starejšim nad
69 let, pa bi potrebovali večje
število prostovoljcev oz. prostovoljk za delo na terenu. »V
lanskem letu so prostovoljci
obiskali 486 oseb, starejših od
69 let, a malce nas žalosti, da
jih je 43 odklonilo obisk,« je še
povedala Jelančićeva ter izrazila potrebo po ureditvi dnevnega centra za starejše, kar bi
marsikomu omogočilo lepše
preživljanje časa v jeseni življenja. Član društva in predsednik komisije za šport Franc
Ernestl pa je izpostavil: »Na

www.PosavskiObzornik.si

Prepovedan vstop v grajski park

nobenem občnem zboru se
nas ni zbralo toliko, kot nas je
danes tukaj, kar je pohvalno, a
hkrati je to tudi pokazatelj, da
Sevnica kot občinsko središče
potrebuje večji večnamenski

Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 200 upokojenk in
upokojencev, so popestrili članice in člani folklorne skupine Spomin ter pevska skupina DU Sevnica, ki se je na novo
formirala in išče zborovodjo. V
imenu PZDU Posavje je zbrane nagovoril predsednik Jože
Žnidarič, v imenu Univerze za
tretje življenjsko obdobje Sevnica Romana Ivačič. Predsednica društva je podelila priznanja ZDUS – malo plaketo
so prejeli Magdalena Žibert,
Ladislava Grilc, Jože Peklar,
Marko Okorn in Cvetka Biderman; veliko plaketo je prejela Otilija Kus.

Smilja Radi

Za premagovanje duševnih stisk

SEVNICA – Epidemija novega koronavirusa vpliva na življenja vsakega izmed nas, negotovost in strah pred neznanim
pa sta trenutno prevladujoča kolektivna občutka, zato je
pomembno, da vemo, ko se znajdemo v duševni stiski, kje
iskati pomoč. Le-to nudi tudi Center za duševno zdravje za
Posavje s sedežem v ZD Sevnica.
»Strokovni sodelavci tima Centra za duševno zdravje odraslih
Posavje so v času epidemije koronavirusa svoje delo v skladu z
nacionalnimi usmeritvami usmerili na nujne obravnave ter obiske na domu pri tistih pacientih, pri katerih bi lahko imela opustitev obravnave izrazito negativne posledice za zdravje pacienta
ali bi celo ogrozila njegovo življenje,« pojasnjuje direktorica ZD
Sevnica Vladimira Tomšič in poudari, da so vsi obiski na domu
najavljeni preko telefona in skozi pogovor ugotavljajo tudi, ali
ima morda pacient kakšne simptome morebitne okužbe s koronavirusom. »V primeru, da ima znake, kot je na primer kašelj, prehlad, vročina ali prebavne motnje, stečejo ustrezni varovalni ukrepi,« pojasni in nadaljuje, da Center sodeluje tudi s
področnimi patronažnimi službami v regiji, izbranimi psihiatri
in zdravniki ter Centrom za socialno delo Posavje. »Za paciente,
vključene v obravnavo našega centra, smo dosegljivi na telefonski številki 07 81 61 555 ali 07 81 61 567 in elektronski pošti:
cdzo@zd-sevnica.si. CZDO nudi pomoč v duševni stiski tudi osebam, ki niso vključene v obravnavo. Zanje smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro na telefonski številki 051 834
384, na kateri je strokovnjak tima na voljo za krajši pogovor, razbremenitev in podporo,« pove Tomšičeva ter doda, da je na preizkušnji naša povezovalnost in skrb za drugega – ne le v družini,
tudi za neznanca. »Ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju,
so lahko sedaj bolj negotovi in s tem dovzetni za poslabšanje duševnega stanja. Pomembno je, da jih podpiramo in razumemo.
V tem trenutku povežimo vsa spoznanja, ki so se nam pojavila v
življenju, kajti sedaj lahko vplivajo na našo človečnost,« zaključi.

S. Radi

SEVNICA – Ljubiteljice in ljubitelji sevniškega gradu ter njegove okolice so bili v preteklem tednu neprijetno presenečeni, saj
vstop skozi glavni in stranski vhod v grajski park prepoveduje
trak z rdeče-belimi črtami (na fotografiji). Na vprašanje uredništva Posavskega obzornika, zakaj takšen ukrep, smo prejeli odgovor: »Občina Sevnica
kot lastnik zemljišča in zavod
KŠTM Sevnica kot upravljalec
sta se po tehtnem premisleku
Klima
naprave
in skupnem dogovoru odločila, da onemogočita dostop do
grajskega parka ob sevniškem
gradu. Občina Sevnica podpira
priporočeno rekreacijo, seveda z doslednim upoštevanjem
vseh predpisanih in priporočenih varnostnih ukrepov za
preprečevanje širjenja okužb
z novim koronavirusom. Žal
grajski park zaradi svoje oblike ni primeren prostor za
varno rekreacijo v tej izredni situaciji.« V času epidemije koronavirusa tako ni mogoč
vstop v sam grad in prav tako
je prepoved vstopa v park, po
katerem se je marsikdo rad
sprehodil.

S. R.

Toplotne

črpalke

EKO sklad
subvencija
do 2.500 €
do 65°C
primerna tudi za radiatorje

bibo.si

Občina Radeče se zaenkrat uspešno spopada z epidemijo COVID-19.
Čeprav je jasno, da je okužbe zelo težko preprečiti, pa Občina Radeče in njeni zavodi ter javno podjetje v to vlagajo ogromno truda, kljub soočanju s stalnim pomanjkanjem zaščitne opreme. Pri boju s
COVID-19 nam podporo nudijo številni občani, ne le s svojim odgovornim obnašanjem, pač pa tudi s pripravljenostjo pomagati šibkejšim in pomoči potrebnim. Pregled dosedanjih ključnih aktivnosti na
območju občine Radeče pokaže:

prostor, ki bo sprejel več kot
300 oseb.«

Bibo Inženiring d.o.o., Ulica stare pravde 32, Brežice

Odziv javnih institucij občine Radeče
na epidemijo COVID-19

Sevniško društvo upokojencev
ima 946 članic in članov ter
enega častnega člana (v lanskem letu je 34 članov umrlo,
11 jih je izstopilo, včlanilo se je
50 novih). Osnovni vir za delovanje društva je letna članarina, ki znaša 12 evrov in ob njenem plačilu prejme vsak član
oz. članica program dela za tekoče leto v pisni obliki.

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si

IZ NAŠIH KRAJEV
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Desetletje za prenovo gasilskega voznega parka
KRŠKO – V gasilskem domu PGD Krško so se v začetku marca na letni skupščini Gasilske zveze Krško sestali delegati 25 delujočih prostovoljnih gasilskih društev
na območju občine Krško ter dveh prostovoljnih društev iz občine Kostanjevica na Krki.
V uvodu je zbranim delegatom
in gostom na skupščini tajnik
gasilske zveze Sandi Lekše
predstavil novembra lani v
Koprivnici izvedeno gasilsko-reševalno vajo Goreče ljubosumje ter novourejeno spletno
in Facebook stran GZ Krško, ki
bosta omogočili boljše obveščanje članstva, predstavitev
zveze in v sklopu nje delujočih prostovoljnih društev.
Poveljnik GZ Krško Borut
Arh je v poročilu za minulo

Borut Arh
leto povedal, da je zveza lani
štela 3434 članov. Glavnino
je predstavljajo 1063 prostovoljnih gasilcev, 780 operativnih gasilcev, 253 gasilcev pripravnikov, 511 mladincev, 455
veteranov in 233 pionirjev, od
skupnega števila pa je bilo zaradi različnih vzrokov neak-

tivnih le 42 članov. Skozi leto
je kar 65 prostovoljnih gasilcev uspešno opravilo izobraževanja za pridobitev različnih
gasilskih specialnosti, člani
društev pa so se dodatno izobraževali tudi v okviru društev, sektorjev, v sodelovanju
s PGE Krško in GZ Krško. Posamezna društva so pripravila dneve odprtih vrat, sodelovala s šolami, trije sektorji so
izvedli sektorske vaje, gasilske
enote iz sektorja Krško in Leskovec pa so sodelovale tudi
na regijski gasilski vaji v Artičah. Tekmovanja na nivoju gasilske zveze na stadionu Matije Gubca se je udeležilo kar
63 tekmovalnih enot, ki jih je
sestavljalo skupno 561 tekmovalk in tekmovalcev. Sredi meseca junija se je 21 ekip
udeležilo tudi regijskega tekmovanja v Krmelju, od tega
jih je po rezultatih 13 zadostilo pogojem za udeležbo na letošnjem državnem tekmovanju v Celju.

V 50 intervencijah
sodelovalo okoli 500
gasilcev

Sicer pa so prostovoljne gasilske enote v letu 2019 na
območju občine Krško posredovale pri 21 požarih na
objektih, 13-krat pri požarih

v naravi, 11-krat pri poplavah, po trikrat pri sanacijah
posledic vetroloma ter tehnični in drugi pomoči. V skupno 46 intervencijah je sodelovalo 437 operativnih gasilcev.
Prostovoljni enoti, ki delujeta na območju kostanjeviške
občine, sta v minulem letu izvedli z 49 sodelujočimi operativnimi gasilci skupno štiri intervencije, od tega po dvakrat
pri gašenju požara na objektih
ter poplavama.
Predsednica GZ Krško Ana Somrak je povedala, da je zveza

Ana Somrak
v investicijskem delu namenila skupno 134.000 evrov za
nadgradnjo opreme vozil za
PGD Rožno, PGD Gora ter PGD
Videm, izvedla razpis za gasilsko opremo v višini 28.000
evrov, pri čemer je participa-

BODIMO
SAMOOSKRBNI!

se dosedanje nabave starejših,
četudi obnovljenih vozil, izkazale za neracionalne.

Zbrali so se predstavniki 27 prostovoljnih gasilskih društev.
cija društev znašala 30 % nabavljene opreme, preostali delež pa je zagotovila zveza. Lani
so prvič izvedli tudi razpis za
sofinanciranje osebne zaščitne opreme. V skupni višini
prek 62.600 evrov, od tega je
polovico sredstev zagotovila
občina, je bilo nabavljenih 57
zaščitnih oblek, 70 zaščitnih
rokavic, 58 zaščitnih škornjev, 70 delovnih oblek, sedem
kombinezonov za gozdne požare, 57 zaščitnih čelad in 30
podkap. Ustvarili so dobrih
372.000 evrov prihodkov in
nekaj čez 400.000 evrov odhodkov, medtem ko je letošnji
prihodek zveze načrtovan v
višini 340.000 evrov, odhodki

pa v višini 331.000 evrov. Med
novostmi je izpostavila, da so
si ob zagotovljeni finančni
podpori občine zadali desetletni investicijski ciklus, v katerem bodo društva glede na njihovo kategorizacijo in potrebe
opremili z novimi vozili, saj so

Prisotne sta med drugimi nagovorila tudi krški župan mag.
Miran Stanko in regijski gasilski poveljnik Gašper Janežič. Slednji je povedal, da je
lani na intervencijah na območju Posavja na več kot 300
različnih dogodkih sodelovalo prek 3000 prostovoljnih gasilcev, v zvezi z izbruhom koronavirusa apeliral na gasilce,
naj ravnajo samozaščitno, v
primeru izbruha pandemije
(do česar je med tem že prišlo, op. p.) pa da bodo ukrepali v skladu z občinskimi načrti
zaščite in reševanja.


Bojana Mavsar

Še vedno na voljo nevladnikom
BREŽICE – Iz Zavoda Dobra družba, regionalnega stičišča nevladnih organizacij, sporočajo, da so kljub trenutni situaciji še vedno na voljo posavskim nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) za informacije, svetovanje in
pomoč po telefonu: 051 77 77 94 in e-pošti: info@dobra-druzba.si. Vabijo tudi k spremljanju ažurnih novic na njihovi spletni
www.dobra-druzba.si in Facebook strani.

Vir: Zavod Dobra družba

Registracija, zavarovanje in servis vozil v času epidemije

Tehnični pregledi in servisi vozil so zaradi odlokov države začasno prenehali z delovanjem.
Preverite, kaj storiti, če avtomobilu v času epidemije poteče registracija, kako podaljšate
zavarovanje avtomobila od doma in kako poskrbite za nujna popravila ali poškodbe vašega avtomobila, ki ga nujno potrebujete.
REGISTRACIJE VOZIL
Tehničnega pregleda in registracije vozil ne morete opraviti od 17. marca 2020 do 16. aprila
2020. Vsem vozilom, ki jim v tem času poteče
veljavnost prometnega dovoljenja in zavarovanja, se ta podaljša do 16. maja 2020. V tem času
se ne izvajajo nobeni postopki (odjave, prepisi),
tako da ne morete niti registrirati novega vozila
ali odjaviti starega. Odlok velja v Sloveniji, torej
s tem vozilom ne morete v tujino.
ZAVAROVANJE VOZIL
Na enak način je podaljšana tudi veljavnost zavarovanja, obnoviti ga morate najkasneje do 16.
maja 2020. Vendar pa lahko to uredite že sedaj,
na daljavo, iz domače dnevne sobe. S tem se
izognete kasnejši gneči, ohranite varnostno razdaljo ter si razporedite predvidene stroške, plačilo pa opravite preko elektronske banke.

Obnovite zavarovanje od doma!
Pokličite 051 889 800
ali izpolnite obrazec na www.avtoline.si!
NUJNE STORITVE NA SERVISU
Servisi vozil v času epidemije redno ne delujejo, vendar pa lahko opravite nujne storitve, torej tiste, brez katerih bi bila ogrožena vaša varnost v prometu. V Avtoline odpravimo okvare ali
poškodbe na vašem osebnem avtomobilu, ki ga
nujno potrebujete, na vozilih za opravljanje dejavnosti (podjetij, obrtnikov) ter na interventnih
vozilih. Za vas in vaš avto bomo poskrbeli na varen način, saj bomo izvedli prilagojene postopke, po natančnih navodilih s strani uvoznikov.
Za nujne servise avtomobila
pokličite 031 688 077
in se dogovorite za termin!

Ker rad vozim

NUJNI SERVISI AVTOMOBILOV
brez katerih je ogrožena varnost v prometu
PE Dobrova, tel.: 01 24 25 135; PE KRŠKO, tel.: 07 49 88 385;

Nakup možen preko spleta: www.rotar.si

Pokličite 031 688 077!

ww w.av to lin e.s i
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GEN doniral zdravstvu in šoli
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Upajo, da bodo krizo preživeli
POSAVJE – Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je med
ukrepi za zajezitev epidemije sprejela Vlada RS in je stopil v veljavo s 16. marcem, je korenito posegel v
(ne)delovanje številnih posavskih obrtnikov in podjetnikov.

Predaja donacije krški osnovni šoli
POSAVJE – V dneh, ko se zaradi epidemije v Sloveniji in po svetu vsi napori usmerjajo v zdravstvene ustanove in zaščito ljudi, so tudi v Skupini GEN donirali sredstva za izredne naložbe
in nakupe opreme, ki jo ustanove nujno potrebujejo. Za ureditev dodatnega prostora na intenzivni terapiji in nakup novega
ventilatorja so Splošni bolnišnici Brežice donirali 10.000 EUR,
za nakupe opreme za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom pa Zdravstvenim domovom Brežice, Krško in Sevnica, vsakemu po 3.000 evrov.
V teh zahtevnih časih se z izzivi srečujejo tudi šolske ustanove
ter učenci in dijaki, ki so morali čez noč vzpostaviti šolanje na
daljavo. V ta namen so Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško kot
pomoč njihovim učencem podarili 800 evrov, tri osebne računalnike in deset skoraj novih tablic, ki so jih na zaključnih tekmovanjih uporabljali »mladi genialci«. V GEN upajo, da bodo tablice v
pomoč bodočim generacijam mladih genialcev pri usvajanju novih znanj. 
Vir: GEN energija

Zaprli so se namreč gostinski
lokali, frizerski in kozmetični
saloni, prepovedano je opravljanje vseh storitev, razen izjem, ki jih predvideva odlok
(prodajalne z živili, medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, programom za vrt in
kmetijstvo, lekarne, bencinski
servisi, banke, pošte, trafike in
druge nujne storitve, ki zagotavljajo javno varnost in zdravje,
naknadno še vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela ob določenih pogojih).
Na obrtnih zbornicah se zavedajo, da ni bil nihče pripravljen
na takšno situacijo in posledice, ki jih občutimo vsi, v prvi
vrsti pa gospodarstvo. »Težko izpostavimo panogo, ki ne
občuti posledic epidemije covid-19. S prepovedjo javnega življenja je najbolj prizade-

SPOT SVETOVANJE POSAVJE
Center za podjetništvo
in turizem
Krško v okviru
SPOT svetovanje Posavje
Sedež
SPOT svetovanje
Posavje
(Slovenska poslovna
točka)
nadaljuje
z
izvajanjem
brezplačnih podpornih
Cesta krških žrtev 46, 8250 Krško
storitev za potencialne in obstoječe podjetnike ter mikro, mala in srednja
www.cptkrsko.si
podjetja tudi v času spopadanja
s problematiko koronavirusa.
•

•

•

Na CPT Krško tekoče spremljamo dogajanje in ukrepe za pomoč gospodarstvu,
ki je eno tistih, ki je najbolj prizadeto in potrebuje učinkovite in hitre ukrepe.
Za informacije o interventnih ukrepih ter ostalih spodbudah smo na voljo po telefonu oz.
e-pošti.
Na naši spletni strani www.cptkrsko.si najdete najnovejše informacije o ukrepih v
podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19. Ukrepe sproti dopolnjujemo –
predvsem glede zakona o interventnih ukrepih, javnih razpisih in pozivih preko Slovenskega
podjetniškega sklada, kako preko SID banke do likvidnostih sredstev, ipd.
Vsi, ki bi želeli prejemati e-novice z aktualnimi podjetniškimi vsebinami, vabljeni, da se na
prejemanje le-teh prijavite preko zgoraj navedene spletne strani.

URADNE URE

Ne prezrite! Še vedno
so odprti nekateri
vavčerji
kot enostavne finančne
ponedeljek,
torek
in petek
spodbude malih vrednosti za podjetja za različne namene.

od 8.00 do 14.00

•

•

Slovenski podjetniški sklad je do sedaj objavil za mikro, mala in srednje velika podjetja že
celo paleto vavčerjev za različne namene. Nekateri vavčerji so se sicer začasno zaprli, še
vedno pa je odprto kar precej vavčerjev, med drugim vavčerji za prototipiranje, za prenos
lastništva, za uvajanje poslovne odličnosti
po modelu EFQM, za statusno preoblikovanje
sreda
družb, za kibernetsko varnost, za dvig digitalnih kompetenc, za patente, modele, znamke,
od 8.00 do 17.00
za certifikate kakovosti.
Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega
odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini do največ 60 % upravičenih stroškov.
Popolna vloga za prijavo se malce razlikuje od vavčerja do vavčerja, za vse vavčerje pa velja,
da je potrebno vlogo oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor
kot prijavitelj nimate digitalnega potrdila, lahko vlogo za vas odda svetovalec mreže SPOT
svetovanj, torej tudi Center za podjetništvo in turizem Krško – SPOT svetovanje Posavje.

di zelo spremenilo,« še dodaja Pečnikova.

V teh dneh so se ponovno odprle cvetličarne, med njimi tudi
Cvetličarna Kerin v Krškem.
to področje turizma in z njim
povezane panoge (gostinstvo
in z njim povezana prehrambna dejavnost, potniški promet,
potovalne oz. turistične agencije …), sledijo osebne storitve
(frizerstvo, kozmetika in z njo
povezane storitve), tudi gradbeništvo, kjer do pred kratkim
ni bilo dovoljeno opravljanje
storitev, sledijo avtoservisno
remontne dejavnosti, kjer je
dovoljeno opravljanje nujnih
servisov vozil, ni pa dovoljeno menjati pnevmatik,« pravi Janja Starc iz krške obrtne
zbornice. Prizadete so tudi
ostale panoge, ki jim sprejeti
ukrepi sicer ne prepovedujejo
opravljanja dejavnosti, a so se
prenehali izvajati številni projekti, otežena je dobava materiala. Praktično vsi obrtniki in
podjetniki se srečujejo tudi s
pomanjkanjem zaščitne opreme (razkužila, maske, rokavice). Čeprav so se v tekstilni
branži preusmerili na šivanje
zaščitnih mask, vseeno ne uspejo zadostiti povpraševanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
C = 45
M=0
Y =100
K=0
C = 72
M = 22
Y=0
K=0
C = 95
M = 70
Y=0
K=0

naročena objava

Rok za oddajo poročil podaljšan
POSAVJE – Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki,
društva in politične stranke bi morali, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2019 do 31. 3. 2020, prostovoljske organizacije in organizacije pa s prostovoljskim programom hkrati
predložiti tudi poročila o prostovoljstvu. Zaradi posledic epidemije bolezni SARS-CoV-2 je Vlada RS v sklopu zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju podaljšala rok za
oddajo letnih poročil na 31. maj 2020. Letno poročilo poslovni subjekti oddajo prek spletnega portala AJPES. Podatke lahko
predloži zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, ali od njega pooblaščena oseba. Podrobnejše informacije o predložitvi letnih poročil so na voljo v izpostavah in na spletni strani AJPES.
Vir: AJPES Krško

SPOT svetovanje
Posavje

Kot servis svojim članom tudi
brežiška obrtna zbornica, odkar je bila razglašena epidemija, še bolj intenzivno kontaktira s svojimi člani, obrtniki in
podjetniki, saj se le-ti nahajajo
v večini v zelo težki situaciji, je
povedala sekretarka OOZ Brežice Slavica Kostevc. »Tako kot

CPB 18, 8280 Brestanica

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA
PROIZVODNJA – MAREC 2020

svetovanje
Posavje«
V skladu s trenutno veljavnimi »Projekt
navodili»SPOT
pristojnih
institucij,
smo sprejeli preventivne ukrepe za
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prekorazvoj
spodaj
navedenih telefonskih številk ali elektronske pošte, kjer smo zaposleni dosegljivi v delovnem
času. Veliko stvari je možno rešiti tudi »na daljavo«. Za nujne osebne obiske na našem sedežu pa
se prosimo predhodno dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.

Za več informacij smo na voljo v ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30 ter v sredo od 8.00
do 16.30 in petek od 8.00 do 12.30, preko telefona 07/490 22 24 oz. 07/490 22 25 ali e- pošte:
karmen.levak@cptkrsko.si in mateja.jurecic@cptkrsko.si.

med vsemi podjetniki je tudi
med brežiškimi prisoten strah
in negotovost pred posledicami, ki jih je že in jih še bo prinesla 'koronakriza'. Vsak dan
svetujemo, kako reševati individualne situacije, v katerih so
se znašli, zgodb je veliko in so
zelo različne, kar je v največji
meri odvisno od vrste dejavnosti,« je dodala. Tudi na sevniškem območju je podobno,
pravi sekretarka tamkajšnje
obrtne zbornice Anita Pečnik,
med dejavnostmi, ki so najbolj
prizadete, pa izpostavlja še avtobusne prevoznike. »Poudariti velja, da letos turističnih prevozov praktično ne bo vse do
takrat, dokler znanost ne bo iznašla cepiva in zdravila. Ne glede na medicinsko rešitev pa se
bo družba in razmišljanje lju-

Medtem ko sta Občini Brežice in Sevnica sprejeli nekatere ukrepe v pomoč gospodarstvu in podjetništvu (navedeni
so na straneh 18 in 20), so tudi
na krški zbornici Občino Krško
pozvali k sprejemu ustreznih
ukrepov, denimo odpis najemnine za prostore, ki so v občinski lasti, znižanje oziroma
odpis nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča vsaj za čas
gospodarske krize, zagotovitev
zaščitnih sredstev in razkužil,
predvsem za dejavnost čistilnih servisov, zmanjšanje stroškov za komunalne dejavnosti,
predvsem odvoza odpadkov
za poslovne subjekte ... Z Občine Krško sporočajo, da zbirajo predloge in pobude, katere
ukrepe bo treba znotraj lokalne skupnosti še sprejeti, nato
jih bodo podali v sprejetje občinskemu svetu. »Tako OOPZ
Krško kot GZS pa smo pozvali, da nam posredujejo podatke
oz. ocene o škodi, ki jo je gospodarstvu povzročila nastala situacija,« še dodajajo. Skupnost
občine Slovenije sicer priporoča, naj se z ukrepi ne prenaglijo oz. naj se občine glede pomoči uskladijo in poenotijo ter
sprejmejo čimbolj pravične ukrepe.

Peter Pavlovič

Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)
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(število)
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PB2 in PB6
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8

7

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ
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mg/m3
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-
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Elektrika je nepogrešljiva
POSAVJE – Delovni ritem se je v teh dneh za marsikoga upočasnil ali kar prekinil, v nekaterih poklicih pa so svoje sile
napeli še bolj kot običajno. Poleg zdravniškega osebja, prodajalcev v živilskih trgovinah, komunalnih delavcev ipd. so
za kolikor toliko »normalen« vsakdan nepogrešljivi tudi
proizvajalci električne energije.
Družba HESS, d.o.o. proizvaja električno energijo iz obnovljivega vira energije – vode v štirih hidroelektrarnah: HE Boštanj, HE
Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice. Družba tako zaseda pomembno mesto med »zelenimi« proizvajalci električne energije
v slovenskem elektroenergetskem prostoru, z izgradnjo HE Mokrice pa bo prispevala 5 % delež električne energije v slovenski
elektroenergetski sistem.
S pojavom epidemije koronavirusa v Sloveniji je družba izvedla številne ukrepe za zaščito zaposlenih ter nadaljnje varno in
zanesljivo obratovanje hidroelektrarn, kontinuirano proizvodnjo električne energije, zagotavljanje moči in sistemskih storitev. Življenja brez elektrike si namreč dandanes ne znamo več
predstavljati. Elektrika je povsod: pogajanja gospodinjske aparate, ogrevalne in hladilne naprave, računalnike, pametne telefone, zabavno elektroniko, motorje, avtomobile in še bi lahko
naštevali. Vaš dom, četudi le-ta ni »pametna hiša«, je odvisen od
elektrike. Opravljanje večine služb, tudi zdravniškega osebja, je
v teh kriznih trenutnih brez elektrike nemogoče.
Ravno v teh dneh, ko je svet ohromljen in so transportne povezave zdesetkane na minimum, je proizvodnja električne energije iz naravnih obnovljivih virov še toliko bolj pomembna. Krize,
kakršna je tudi ta, v kateri se trenutno nahajamo, vedno znova
pokažejo, kako pomembno je, da je država samozadostna. Samooskrbo z električno energijo lahko dosegamo, če imamo vire, s
katerimi razpolagamo ter jih hkrati znamo in zmoremo uporabiti. Proizvodnja električne energije iz enega najčistejših virov
energije – vode v teh dneh na hidroelektrarnah na spodnji Savi
poteka nemoteno. »Za to si vsakodnevno prizadevamo zaposleni v družbi HESS, d.o.o. Vendar bi bili vsi naši napori brezpredmetni, če ne bi imeli vira, torej vode, ki nam omogoča delovanje. Znanje vlagamo ne le v proizvodnjo električne energije, pač
pa tudi v odgovorno ravnanje do vode, saj se zavedamo, da smo
od nje popolnoma odvisni. Za našo družbo je voda tekoče zlato,
brez katerega ne moremo obstajati. Vsakršna skrb, ki jo namenimo za ohranitev okolja, je zato vložek ne samo v družbo v socialnem pomenu besede, pač pa tudi v našo gospodarsko družbo. Brez vode ne bi mogli proizvajati električne energije in vam
omogočati njene porabe,« sporočajo iz HESS. 
Vir: HESS

Strateški pomen samooskrbe
VRBINA – Kot so sporočili iz Skupine GEN, so pravočasno
sprejeli hitre in premišljene ukrepe za zagotavljanje nemotene in zanesljive oskrbe gospodinjskih in industrijskih odjemalcev, javnega sektorja (vključno z zdravstvenimi ustanovami) in prometa z električno energijo tudi v
času epidemije nalezljive bolezni covid-19.
Kot poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN
energija, se v zadnjih tednih ponovno potrjuje strateški pomen
visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo. V
družbi GEN energija se vse od pojava koronavirusa v Evropi
prednostno usmerjajo v zagotavljanje nemotenega delovanja
ključnih funkcij za izvajanje in podporo proizvodnim procesom v skupini. Največ pozornosti namenjajo zagotavljanju pomembnih dnevnih funkcij, kot je 24-urno vodenje elektrarn in
izvajanje sistemskih storitev, delovanje informacijske tehnologije in komunikacij. Organizacija dela v centru vodenja GEN je
prilagojena novim razmeram, zaposleni na delu v CV so popolnoma ločeni od delovanja v ostalih prostorih. Vpeljali so vrsto
ukrepov za omejevanje vseh stikov med osebjem, večini zaposlenih so omogočili delo od doma.
Nuklearna elektrarna Krško tudi v izrednih razmerah obratuje na polni zmogljivosti, brez varnostnih in obratovalnih težav,
tako da ves čas zagotavljajo zanesljivo in stabilno proizvodnjo
električne energije. Z organizacijo delovnih procesov se v NEK
prilagajajo danim okoliščinam. Prve ukrepe so sprejeli že konec februarja, sredi marca so za glavnino zaposlenih uvedli delo
od doma. Za izpolnjevanje obratovalnih pogojev tudi v primeru nadaljnjega širjenja okužb so za ključno operativno osebje
zagotovili pogoje za izolirano bivanje v t. i. zdravi karanteni.
Kot poudarja Stane Rožman, predsednik uprave NEK, se zavedajo svoje velike odgovornosti, saj je delež električne energije, ki ga v proizvodni kolač Slovenije prispeva NEK, eden od
stebrov stabilnosti.
Tudi vse hidroelektrarne pod okriljem družbe HESS obratujejo
nemoteno. Uvedli so številne ukrepe za zaščito zaposlenih ter
nadaljnje varno in zanesljivo obratovanje hidroelektrarn, večina zaposlenih začasno opravlja delo na domu. V TEB so za zagotovitev nemotenega obratovanja elektrarne prav tako uvedli posebne ukrepe za zaščito osebja službe proizvodnje, večina
ostalih zaposlenih pa dela od doma oziroma so po navodilu delodajalca doma in dosegljivi na klic, da po potrebi v nujnih primerih pridejo na delo v TEB. 
Vir: GEN energija
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Sadjarje spet »zadela« pozeba
POSAVJE – Neprestano hladno vreme v drugi polovici marca in prvih dneh aprila, ko so jutranje temperature nekajkrat padle krepko pod ledišče, je v posavskih in kozjanskih
sadovnjakih povzročilo pozebo in posledično veliko, tudi do
100-odstotno škodo na sadnem drevju.

Oroševanje – učinkovita zaščita pred pozebo
O pozebi so najprej poročali s Kozjanskega in Obsotelja, prizadeti so bili zlasti koščičarji. »Številna drevesa marelic so pozebla že
do 100 % v sredini meseca marca, ko so na posameznih območjih
Obsotelja jutranje temperature padle do -5 °C,« je sporočil glavni sadjar iz Kozjanskega parka Adrijan Černelč.
Mraz je znova »stisnil« v prvih aprilskih dneh. Kot sta povedala tako predsednik Sadjarskega društva Artiče Mitja Molan kot
direktor Evrosada Boštjan Kozole, je škoda velika, a tudi zelo
različna. »Ponekod je kar 100-odstotna, drugje nekoliko manjša. Temperature za razvoj sadja so bile neugodne, saj se je zaradi toplega februarja vegetacija že začela. Koščičarji, se pravi
breskve in marelice, so uničeni, vsaj pri nas doma je tako. Pri
jablanah, predvsem tistih v nižinskih legah, je zgodba podobna
– pozeba je nekatere povsem uničila, tisto, kar je ostalo od sadja, pa bo tudi zaznamovano z določenimi poškodbami,« je pojasnil Molan. Kozole pravi, da bodo bolj konkretne ocene, kolikšna
je škoda, možne šele čez nekaj tednov, dokončne pa šele ob pobiranju pridelka, a dodaja, da tokratne pozebe vendarle ne gre
primerjati s nekaterimi pozebami v minulih letih, ko so jih lahko
ocenili s »totalkami«.
Medtem ko je Molan skušal drevje pred pozebo (neuspešno) obvarovati z dimljenjem, se je v Evrosadovih sadovnjakih v Vrbini
kot prava rešitev izkazal oroševalni sistem, ki so ga uspešno zagnali tik pred prvo pozebo v marcu, v prvih aprilskih dneh pa je
deloval kar tri noči zapored.
P. Pavlovič

naročena objava

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 7, sreda, 8. 4. 2020

12

OKOLJE IN PROSTOR

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 7, sreda, 8. 4. 2020

Posavce »vrglo iz postelje«
POSAVJE – V nedeljskem jutru, 22. marca, natančneje ob 6.24,
so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,3 v bližini Zagreba. Potres so čutili tudi
prebivalci celotne Slovenije, predvsem pa številni Posavci, ki
jih je jutranje tresenje tal »vrglo iz postelje« in prestrašilo. Sledili so številni popotresni sunki, najmočnejši med njimi z magnitudo 5,0 se je zgodil dobre pol ure pozneje. Epicenter potresa je bil zaznan na globini 10 km. Potres je na območju Zagreba
povzročil vsesplošen preplah in precej gmotne škode na starejših stavbah, avtomobilih in drugih občutljivih objektih, zahteval je tudi smrtno žrtev. Tresenje tal so zaznali tudi merilni instrumenti v Nuklearni elektrarni Krško. »Strokovnjaki NEK so
po današnjem potresu skladno z ustaljenimi protokoli pregledali sisteme in opremo v elektrarni. Preventivni pregled je potrdil, da današnji jutranji potres na območju Zagreba nanje ni
vplival. Elektrarna še naprej obratuje zanesljivo in varno na polni moči,« so še isti dan sporočili iz NEK. Na brežiški občini o morebitni škodi niso bili seznanjeni oz. je šlo predvsem za preplah
med občani. ReCO Brežice je naslednji dan sicer poročal, da je
potres pustil poškodbe v dveh blokovskih stanovanjih v Brežicah, in sicer na Prežihovi in Gregorčičevi ulici. 
R. R.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

DNEVI
BALKONSKEGA
CVETJA

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l)
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Delovni čas:

Vrtni center Krško: PON - PET: 8-17, SOB: 8-13
Posl. Senovo: PON - PET: 8-15, SOB: 8-13 (od 14. aprila dalje)
Vrtnarija Jelše: PON - PET: 8-16 (od 14. aprila dalje)
Janko Kerin s.p., CKŽ 65A, Krško, tel.: 07 490 25 60

Območje gradnje so še podaljšali
ČREŠNJICE – Dela, ki trenutno še potekajo na Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki, bodo ob ugodnem vremenu mogoče zaključena že v aprilu, so povedali na občinskem oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javne službe. Vrednost projekta se je s sklenitvijo aneksa k pogodbi zvišala za približno sto tisoč evrov.
Projekt, ki zajema območje
središča Črešnjic in je prvotno
znašal slabih 320 tisoč evrov,
je v osnovi predvideval, da se
na Črešnjicah zgradi dve avtobusni postajališči za vsako
smer, ki bosta z avtobusno nišo
ločeni od vozišča. Na tem območju je bila predvidena tudi
izgradnja pločnika za pešce s
cestno razsvetljavo. Spremenjen je bil tudi prometni režim, saj cesta proti Drnovemu
ni več glavna, ampak se je glavna smer vožnje prestavila na
smer Cerklje ob Krki–Hrastje.
Posledično je prišlo do rekonstrukcije križišča cest Cerklje
ob Krki–Hrastje in Črešnjice–
Drnovo, ki se ga je preoblikovalo v klasično »T« križišče,
križanja s cestnimi priključki pa so se povsod, kjer je bilo
možno, zaradi povečanja varnosti izvedla pod pravim kotom. Območje urejanja poteka
iz smeri Brežice z začetkom pri
hišnih številkah 9 a oz. 12 do
hišnih številk 36 oz. 38 a proti
Hrastju oz. do 21 proti Drnovemu. Dela po osnovnem projektu so v bistvu končana, razen
izvedbe finega asfaltiranja (ki
ga ni možno izvesti, dokler se
ne odprejo cestne baze), talnih
oznak ter zaključnih del, kot
so planiranja, čiščenja, zatravitve ...

Na Črešnjicah so poleg ureditve križišča sanirali tudi dotrajano cesto proti Cerkljam ob Krki
in na eni strani zgradili pločnik.
Februarja letos je bil zaradi podaljšanja območja gradnje sklenjen aneks k pogodbi
v višini nekaj več kot 95 tisoč
evrov. Med gradnjo po izdelani projektni dokumentaciji so
namreč ugotovili, da je cesta Črešnjice–Cerklje ob Krki
zelo dotrajana in tudi prometno nevarna, zato so zaradi takega stanja in na pobudo
krajanov pristopili k podaljšanju območja gradnje za približno 220 metrov (iz središča
Črešnjic proti Cerkljam, med
hišnimi številkami 1–12), kjer
so sanirali cesto in zgradili

pločnik ter prilagodili cestno
razsvetljavo. Vrednost celotnega projekta tako zdaj znaša zaokroženo 420 tisoč evrov, pri
čemer Ministrstvo za obrambo sofinancira 300 tisoč evrov
v letih 2019 in 2020, preostanek pa krije Občina Brežice.
Po pogodbi je dokončanje del
predvideno konec maja 2020,
vendar če bo vreme dopuščalo, upajo, da bo dela možno
zaključiti že aprila, sta sporočila David Flajnik in Teja Leben z Občine Brežice. V KS
Cerklje ob Krki je bilo v letu
2019 obnovljeno tudi vozišče

lokalne ceste Cerklje ob Krki–
Dolenja Pirošica. V sklopu pogodbe bo v letu 2020 dokončana rekonstrukcija križišča na
Dolenji Pirošici, v sklopu katere bodo obnovili odvodnjavanje meteornih voda, zgradili
javno razsvetljavo in hodnik za
pešce. Pogodbena vrednost del
znaša nekje 225 tisoč evrov,
lani je bilo realiziranih 146 tisoč evrov. Izvajalec del tako na
Črešnjicah kot Dolenji Pirošici
je KOP Brežice d.d., sta nam še
odgovorila Flajnik in Lebnova.


R. Retelj

Opravljanje komunalnih storitev v času epidemije
Družba Kostak tudi v času kriznih razmer opravlja svoje poslanstvo in izvaja ključne gospodarske javne službe, pomembne za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev. Najpomembnejše dejavnosti v tem obdobju, kot so oskrba s pitno, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter ravnanje z odpadki, potekajo nemoteno. Glede na trenutne razmere je izvajanje storitev po naročilu uporabnikov prilagojeno, zato prosimo, da nas kontaktirate le v nujnih primerih.

• Odvoz biorazgradljivih odpadkov bo v času
ukrepov potekal po zimskem urniku, in sicer
vsakih 14 dni. Izvajali ga bomo v tednu od 14.
do 17. 4. 2020 ter od 27. 4. do 1. 5. 2020. Morebitne povečane količine bioloških odpadkov
lahko v obdobju spremenjenega urnika odložite v vrečko zraven biološke posode oziroma jih
v času uradnih ur dostavite na Center za ravnanje z odpadki. Po končanih ukrepih bomo
biorazgradljive odpadke odvažali v skladu z veljavnim urnikom.
• Za marec smo uporabnikom, ki so vključeni v
odvoz biorazgradljivih odpadkov, zaradi enega odvoza manj spremenili obračunsko količino. Nižji strošek bo zaračunan v času veljavnosti ukrepov.
• Od vključno aprila naprej bomo prilagodili zaračunavanje storitev ravnanja z odpadki za
podjetnike in zavode, ki zaradi odredbe vlade ne poslujete. Prosimo, da nam obvestilo o
statusu delovanja posredujete do petka, 24.
4. 2020, na obracun@kostak.si.
• Odvoza kosovnih odpadkov začasno ne izvajamo.
• Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari
Grad je od ponedeljka do petka odprt od 9.
do 17. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprt.

ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
BO V PRAZNIČNIH DNEH POTEKAL PO
PRILAGOJENEM URNIKU ODVOZA
• V ponedeljek, 13. 4. 2020, na velikonočni
ponedeljek, odpadkov ne bomo odvažali.
Prišlo bo do enodnevnega zamika.
• V ponedeljek, 27. 4. 2020, na dan upora proti okupatorju, bo odvoz potekal po
urniku.
• V petek, 1. 5. 2020, na praznik dela, odpadkov ne bomo odvažali. Prišlo bo do
enodnevnega zamika.

storitve ne bomo obračunavali zamudnih obresti in pošiljali opominov. Blagajna na sedežu
družbe ne obratuje, zato bomo vsem, ki nimate
možnosti uporabe spletnega bančništva, omogočili plačevanje obveznosti z zamikom. Predvsem starejšim svetujemo, da v času epidemije
ne obiskujejo bank in pošt.

NE ODLAGAJTE KOSOVNIH ODPADKOV
NA EKOLOŠKE OTOKE
V teh dneh so se številni občani lotili pospravljanja in še bolj obremenili ekološke otoke, tudi
s kosovnimi odpadki, ki tja nikakor ne sodijo.
Kljub temu da so številna komunalna podjetja
po Sloveniji svoje zbirne centre za odpadke zaprla, ostaja Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad odprt, zato lahko vse odpadke iz
gospodinjstev odložite tam. Če imate možnost,
pa jih lahko začasno shranite doma.
OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
V času epidemije gospodinjstvom v primeru
nepravočasnega plačila računa za komunalne

SKRB ZA INTERNO VODOVODNO
NAPELJAVO V OBJEKTIH, KJER JE
PREKINJENA UPORABA PITNE VODE
V številnih objektih, kot so šole, javni zavodi in
druge organizacije, se je v času epidemije uporaba pitne vode zmanjšala ali povsem prekinila.
Zaradi tega prihaja do zastajanja vode v interni
vodovodni napeljavi, s tem pa se poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi
v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale. Lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da poskr-

bijo, da se voda v interni vodovodni napeljavi
popolnoma izmenja vsaj enkrat na teden. To storite tako, da odprete vse pipe in počakate, da se
temperatura vode stabilizira, ter večkrat spustite vodo v WC-kotličkih.
HVALA VSEM
Vsem, ki v teh dneh skrbite, da lahko v Posavju, kljub zahtevnim razmeram, življenje prebivalcev poteka karseda nemoteno,
iskrena hvala. Med zdravstvenim osebjem
v prvi vrsti, civilno zaščito, gasilci, policisti,
vojaki, prodajalci, zaposlenimi v lekarnah
in bencinskimi servisi, energetiki, novinarji,
prostovoljci in številnimi drugimi so tudi komunalni delavci. Hvala vsem, ki skrbite za pitno vodo, za čiščenje odpadnih voda, odvoz
odpadkov in druge komunalne storitve. Na
nas vseh je, da ukrepamo preventivno, solidarno in odgovorno, zato poskrbimo za okolje, svoje zdravje in zdravje tistih, ki opravljajo pomembne delovne obveznosti za skupno
dobro vseh v naši skupnosti.

T: 07 48 17 200 | KOSTAK@KOSTAK.SI

naročena objava

RAVNANJE Z ODPADKI

OKOLJE IN PROSTOR
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TEB podarila šest prenosnikov

DANES za JUTRI
Živimo v novem in verjamem, da začasnem načinu življenja. Čas, ko je javno življenje v domovini zaustavljeno, je lahko tudi čas, da se tako posamezniki kot družba zamislimo o samoumevnosti dosega in upravljanja z naravnimi dobrinami, ki pa seveda niso neskončne.

OBVESTILA V ZVEZI RAVNANJA Z ODPADKI
Redni odvozi mešanih komunalnih odpadkov, odvozi bioloških odpadkov in embalaže iz ekoloških otokov se v obdobju razglašene
pandemije odvažajo redno, skladno z urniki.

ni center za odpadke v Sevnici, ki obratuje od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Prosimo, da zaradi zagotavljanja minimalnih
higienskih pogojev izven delovnega časa odpadkov ne puščate
pred ograjo objekta.

NAVODILA ZA RAVNANJE
Z ODPADNO ZAŠČITNO OPREMO
Opažamo povečano količino osebnih odpadkov, kot so zaščitne
obrazne maske iz različnih materialov, čistilni robčki, krpe, rokavice (PVC, lateks). Po uporabi le-teh jih je treba odložiti v plastično vrečko, ki se jo tesno zaveže in nato namesti še v drugo plastično vrečko za odpadke ter ponovno zaveže. Treba jo je hraniti
ločeno v posebnem prostoru (klet, balkon, garaža) vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (t. i. smeti). Obrazne maske in rokavice ne sodijo na ekološki
otok in tudi ne v naravo.
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Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da
smo zaradi preprečevanja in obvladovanja morebitnega širjenja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Zaradi omejenega fizičnega dostopa strank do poslovnih prostorov podjetja
stranke naprošamo, da v največji možni meri zadeve urejajo po
elektronski pošti in preko telefona 07 81 64 700 ali 07 81 64 712
ali na elektronski naslov: komunala.sevnica@siol.net. Če je obisk
zares nujen, vas prosimo, da se predhodno najavite. Vsa aktualna
obvestila so objavljena na spletni strani www.komunala-sevnica.si
in na zadnji strani mesečne položnice.

Kosovni in drugi izredni odvozi odpadkov se trenutno ne izvajajo. Lahko pa uporabniki sami dostavite tovrstne odpadke na Zbir-

BRESTANICA – Direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav
Malgaj je na prvi aprilski dan ravnateljici Osnovne šole Adama
Bohoriča Brestanica Martini Ivačič predal šest rabljenih prenosnih računalnikov za učence, ki jih nimajo, da bi lahko sodelovali pri pouku na daljavo. Ravnateljica se je zahvalila za donacijo in
povedala, da so s temi računalniki zadostili skoraj vsem potrebam
učencev, nekaj pa jih še vedno potrebujejo.  Vir: TEB, foto: B. C.

UREJANJE OKOLICE






košnja trave okoli hiš in večjih travnatih površin
košnja v vinogradih, sadovnjakih, strmih pobočjih, grapah
mulčanje vseh vrst
obrezovanje živih mej in grmovnic
frezanje in lopatanje oz. štihanje vrtov
Za seboj pospravimo in odpadke po naročilu tudi odpeljemo.

KOMBI PREVOZI

(selitve pohištva in opreme, odvoz odpadkov)

POPRAVILO VRTNIH KOSILNIC
Bodimo solidarni, strpni in optimistični, predvsem pa odgovorni do sebe in soljudi. Hvala sodelavcem, ki v danih okoliščinah s
previdnim delovanjem zagotavljajo kontinuirano izvajanje komunalnih dejavnosti v občini Sevnica.

direktor Mitja Udovč

031-224-569
UR-KO d.o.o.,
Cesta krških žrtev 48, 8270 Krško
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE

Priložnost, ko lahko še bolj varujemo okolje
in poskrbimo za zdravje vseh nas
Pomlad se je prebudila s pisanimi cvetovi, brstečim drevjem in
petjem ptic. Običajno smo v tem
času izvedli obsežno čistilno akcijo po celotni občini Brežice, v
kateri je sodelovalo res zavidljivo število prostovoljcev. Letos je
drugače. V času epidemije ostajamo v svojih domovih in njihovi
bližini. A okolje tudi zdaj potrebuje našo pozornost in odgovorno ravnanje. Prav tako bomo s
pravilnim ravnanjem z odpadki
poskrbeli za zdravje in varnost
komunalnih delavcev, ki dnev- Članice in člani Ribiške družine Brežice se naše čistilne akcije
no praznijo zabojnike z odpadki. udeležujejo vsako leto. Letos so pohiteli in še pred razglasitvijo
epidemije čistili brežine reke Save. (Foto: Komunala Brežice)
Hvaležni smo, ker nam pomagate skrbeti za okolje in komunalne delavce, ki so v stiku z odpadki. Za to poskrbimo na sledeč način:
odpadke pravilno ločimo in odložimo,
odpadke odlagamo v posode na ekoloških otokih in ne okoli otokov,
odpadne obrazne maske odložimo med mešane komunalne odpadke,
odpadke, ki so bili izpostavljeni okuženim osebam, zapremo v neprepustno vrečko in jih pustimo
stati 72 ur, nato jih odložimo med mešane odpadke,
• odpadke iz gospodinjstva (npr. kosovni odpad, odpadno jedilno olje) odpeljemo na Zbirni center
Boršt, ki je odprt od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

•
•
•
•
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Naj bo stik s Komunalo Brežice preprost in varen
Ker se v času epidemije še posebej intenzivno ukvarjamo z zagotavljanjem zdravja in varnosti, tekoče zadeve rešujemo preko telefonske številke 07/620-92-50 in spletne pošte na naslovu
info@komunala-brezice.si. Hkrati uporabnikom svetujemo, da se prijavite na prejemanje naših položnic v elektronski obliki (e-položnica). Obrazec se nahaja na spletni strani www.komunala-brezice.si.

S prijavo na e-položnico boste prispevali k:
• omejitvi osebnih stikov na okencih za plačevanje,
• razbremenitvi poštnih delavcev in
• zmanjševanju sekanja gozdov za uporabo v papirni industriji.

Zadovoljni nasmehi sodelavk in sodelavcev Komunale Brežice po lanskoletni izjemno uspešni čistilni
akciji. Skupno je sodelovalo več kot 500 prostovoljcev, pobrali smo 10 ton odpadkov, ki so bili
odvrženi v okolju. (Foto: Komunala Brežice)

Zahvala komunalnim delavcem, ki skrbijo za nemoteno
delovanje gospodarskih javnih služb
Razglašena epidemija je pošteno zarezala v naš vsakdanjik. V tem času pomembno vlogo igrajo vsi
zdravstveni delavci, poštarji, trgovci in še mnogi drugi, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Seveda
pa ne smemo pozabiti na komunalne delavce, saj v okoliščinah, ki so nas doletele, naši sodelavke
in sodelavci skrbijo, da izpolnjujemo poslanstvo našega podjetja. Ekipe sodelavcev na vodovodu
skrbijo, da v domove naših uporabnikov priteče čista in zdrava pitna voda. Sodelavci na odpadkih
praznijo zabojnike po gospodinjstvih in ekoloških otokih, tudi na Zbirnem centru Boršt odprejo vrata za uporabnike iz gospodinjstev vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Sodelavci s področja kanalizacije bdijo nad delovanjem čistilnih naprav in izvajajo nujna praznjenja greznic.
Iskrena pohvala in zahvala vsem! 
Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc
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Delajo, da življenje teče dalje

POSAVJE – V tem posebnem času, ko imajo nekateri možnost dela od doma, so številni poklici nepogrešljivi za zagotavljanje nujnih storitev in oskrbe prebivalstva, zato jih
treba opravljati tako kot v običajnih razmerah, seveda ob
upoštevanju zaščitnih ukrepov. Zbrali smo nekaj vtisov teh
'koronajunakov'.

Pediatrinja Ksenija

Ena izmed tistih, ki tudi v tem
izrednem času spremlja zdrav
stveno stanje otrok, je sevniška
pediatrinja Ksenija Kozorog.
»Obe z medicinsko sestro sva
pri pregledu v predpisani osebno varovalni opremi,« pove in
doda, da nudi tudi zdravniško
svetovanje na daljavo – po telefonu ali elektronski pošti. »Otroke poznam in lahko svetujem
tudi na ta način,« pojasni. Poleg
rednega dela v ambulanti otroško šolskega dispanzerja v ZD
Sevnica opravlja preglede tudi v
t. i. Covid točki za otroke s sumom na koronavirus. »Delo poteka
v dobro opremljeni otroški ambulanti, z vsemi potrebnimi pripomočki, strokovno in natančno,« zaključi.
S. R.

Prodajalka Martina

V trgovini v Cerkljah ob Krki
dela prodajalka Martina Kuhar,
sicer doma z Gorenje Pirošice.
Kot nam je povedala, so imeli
sprva vsak dan neprestano gnečo, saj so ljudje panično nakupovali in si s tem delali zaloge, a se
je sčasoma vse skupaj umirilo.
Seveda so tako kot stranke tudi
zaposleni v trgovini opremljeni z zaščitnimi sredstvi. Redno
skrbijo za čistočo in razkužujejo tako vozičke kot vse druge delovne površine, še pravi. »Vem,
da nad dano situacijo nihče ni
navdušen, zato je še toliko bolj pomembno, da stopimo skupaj
ter upoštevamo pravila in trenutne razmere. Le tako nam lahko
uspe, da se čim prej vrnemo v naše vsakdanje življenje. Ostanite zdravi!« so njene spodbudne zaključne besede. 
R. R.

Vodja nege in oskrbe Jana

Vodja zdravstvene nege in oskrbe v Domu starejših občanov Krško Jana Starc pravi, da v njihovi ustanovi dosledno upoštevajo
priporočila, ki jih je za preprečevanje in obvladovanje okužb
s covid-19 v socialno-varstvenih
zavodih izdal NIJZ. »Vsako jutro
imamo sestanek v sestavi direktorica, zdravnica, socialna delavka in vodja ZNO, kjer se pogovorimo in sprejmemo odločitve, ki
jih potem jasno prenesemo zaposlenim,« še dodaja. Priznava, da je bilo na začetku te krize
med njimi nekaj strahu pred neznanim in negotovim, zdaj pa jo
zaposleni vidijo večplastno in se trudijo v njej videti tudi pozitivne vidike in priložnosti. Še bolj kot prej držijo skupaj, saj verjamejo, da bodo tako zmogli, saj konca tega obdobja ni možno
predvideti. Sodelavcem je hvaležna za strpnost, dojemljivost in
dobre odnose, ki sedaj še posebej štejejo. 
P. P.

Patronažna sestra Polona

Koncesionarka v patronažni dejavnosti v občini Krško Polona
Radej vsak dan vstopa v domove občank in občanov, ne vedoč,
ali je kdo okužen, čeprav vedno
pred vstopom telefonsko preveri, kakšno je zdravstveno stanje
oseb. Poleg tega se sooča, tako
kot ostale njene kolegice, s pomanjkanjem osebne varovalne
opreme. »V začetku smo se morale znajti same, kajti na koncesionarke v patronaži so pozabili in veliko časa smo porabile
za posredovanje na vseh nivojih. Moram pa reči, da smo v tem tednu le dobile nekaj opreme
s strani civilne zaščite. Na tem mestu bi se rada zahvalila tudi
pridnim šiviljam na naših terenih za sešite maske in računalniški hiši Audax, v kateri so posebej za nas izdelali vizirje,« pojasnjuje, ko izstopi iz avtomobila s patronažno torbo v roki.

S. R.
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Pomembno je ostati doma!
SEVNICA – O prvem primeru okužbe z novim koronavirusom v sevniški občini se je najprej šušljajo, nato je
Aljaž Vilčnik na svojem profilu enega izmed družbenih omrežij potrdil okužbo ter opisal celoten potek dogodkov – od prvih znakov pri hčerki do partnerkinega odvzema brisa v Brežicah.
43-letni Aljaž Vilčnik, doktor kemijskih znanosti in direktor družinskega podjetja
s 25 zaposlenimi, ki ga je nasledil po svojem očetu Alojzu, je 21. marca vzbudil zanimanje mnogih medijskih hiš
(tudi naše) z zapisom: »Dragi prijatelji, sosedje, someščani, v družini imamo potrjeno okužbo s koronavirusom.
Moja partnerka in sodelavka
Tina je bila na testiranju ta
četrtek (19. marca, op. p.) in
je pozitivna. Izvedeli smo včeraj zvečer (20. marca, op. p.)
in takoj obvestili vse, s katerimi smo bili zadnjih 14 dni v
stiku.« V nadaljevanju je nato
opisal simptome razvijajoče
se bolezni: glavobol, bolečina
v sklepih, rahla vročina, kašelj, poln nos. Sledila je izolacija celotne petčlanske družine.
»V tistem času je bilo v našem
podjetju s podobnimi simptomi pet oseb, v bližnji okolici dve družini in doma še tri
hčerke. Velika hvala osebnemu zdravniku in izjemno prijazni zdravnici v Brežicah, ki
sta slišala našo stisko in omogočila testiranje Tine, vsi ostali nismo bili testirani, čeprav
smo kazali znake okužbe,« pojasni sogovornik. Nadaljuje, da
bi brez tega v ponedeljek, ko

bolnišnico zaradi poslabšanja stanja,
prav tako opravili testiranje. »Test je
bil pozitiven,«
se spominja in
pojasni, zakaj
je ta del opisa
pomemben –
z omenjenimi
bolečinami bi
bil sposoben
brez težav delati cel dan in
še dlje in lahko
bi nevede okuDružina Vilčnik je v času soočanja s žil kogarkoli.
koronavirusom praznovala tudi rojstni dan »Zato je tako
najmlajše Lane ter mamice Tine (foto: osebni p o m e m b n o
arhiv).
ostati doma,«
bi se začel nov delovni teden, pojasnjuje in nadaljuje, da so
verjetno nadaljevali z delom, se na srečo pravočasno odločia ob spoznanju, da je bolezen li za izolacijo od babice in dedbližje, kot bi si kdor koli želel, ka, s strani NIJZ pa so dobili obvestilo, da lahko gredo 14 dni
so zaprli vrata podjetja.
po prvih simptomih med ljudi.
»Prej sem glavobol in boleči- »Sam vse bolne pozivam – osno v prsih pripisoval strahu tanite v izolaciji dlje, če je potpred situacijo. Prihodnost za rebno. Nismo vsi enaki. Ne prevse v gospodarstvu je, milo re- bolevamo vsi enako dolgo. Ne
čeno, negotova. No, očitno ni testirajo vseh v istem trenutbilo to, bil je začetek bolezni,« ku bolezni. Predvsem pa večipove Aljaž Vilčnik, pri katerem na sploh ni testirana in navodil
so 29. marca, ko je partnerko ne dobi, zato ostanite v izolaciji
pripeljal na urgenco v celjsko še teden dni po tem, ko izgine-

jo vsi simptomi. Tako smo ravnali tudi mi!« svetuje in pripomni, da je bolezen resnična, a
za veliko večino ni kritična. »Za
zdravega človeka jo je, razen
njenega trajanja, razmeroma
lahko preboleti. Paziti je treba
na šibke in bolne. Ti morajo, če
lahko, najbolj paziti sami nase,
zato je treba čim manjkrat iti
med ljudi in v trgovino, vedno zaščiteni in z upoštevanjem
dobrih praks, kot je razkuževanje, nošnja maske in rokavic ...
Bolje preprečevati kot zdraviti!« poudari.

Bolezen je imela na družinsko
življenje poseben vpliv – postali so še bolj povezani: vsak
dan so skupaj kuhali, pospravljali, gledali filme, igrali jamb ... »Zaradi objave sem
se slišal tudi z ljudmi, ki jih že
dolgo nisem slišal ali videl in
tudi to me je izjemno razveselilo,« še pove in zaključi, da so
v ponedeljek ponovno odprli
vrata podjetja, v katerem bodo
(malo za šalo, malo za res) vse
zaloge alkohola, ki ga imajo za
redno proizvodnjo, namenili proizvodnji razkužil in tako
poskusili prispevati svoj delež za zajezitev širjenja koronavirusa.

Smilja Radi

Z družino so se še bolj povezali

SREBRNIK – Eden od teh, ki so z objavo na družbenih omrežjih javno izpostavili, da jih je doletela koronavirusna bolezen 19, je tudi Primož Rainer iz Srebrnika v občini Bistrica ob Sotli. Njegov test je bil pozitiven
21. marca, danes pa pravi, da se počuti povsem zdravega.
Kot je Primož Rainer, mož in
oče dvema deklicama, občan
občine Bistrica ob Sotli, veterinar, kmetovalec in poveljnik
civilne zaščite, zapisal že na
svojem Facebook profilu, se
je odločil, da o svojem zdrav
stvenem stanju obvesti prijatelje in vse, ki so tako ali drugače povezani z njim, »ker se
čutim odgovornega kot človek in glede na naravo moje-

ga dela«. Odziv prijateljev, sosedov, znancev in popolnih
neznancev je bil zelo pozitiven. Glede svojega zdravstvenega stanja nam je povedal, da
je kašljal že od začetka februarja. 7. marca je na kmetiji mlel
žito za govedo, kjer se sprošča
veliko prahu, kar povzroča težave s kašljem. Naslednji dan
se mu je ta okrepil in pridružil
se je izcedek iz nosu. 10. marca
je bil povabljen
h kolegu veterinarju na večerjo, skupaj z
ostalimi sodelavci. Naslednji
dan so izvedeli,
da je sodelavka
pozitivna. Takoj je stopil v
kontakt s svojim osebnim
zdravnikom in
14. marca je
opravil testiranje. Rezultat je bil negativen. Štiri dni
kasneje se je
njegovo zdrav
stveno stanje
poslabšalo, saj
je dobil vročino (37,6), tresDružina Rainer na februarskem potovanju po la ga je zima
Danski (foto: osebni arhiv)
in kašelj se je

zelo okrepil. Ponovno je kontaktiral osebnega zdravnika, ki
je predlagal samoizolacijo. Počutje je bilo naslednji dan še
slabše. Še zmeraj je imel vročino (37,3), napade kašlja in
tudi občutek, kot da nima dovolj zraka. Izgubil je tudi okus
in vonj. 21. marca je bil ponovno testiran in rezultat je bil pozitiven, za kar je izvedel po telefonu istega dne zvečer. Oba
testa je sicer naredil v Celju. Z
družino so se s tem soočili in
naredili plan, kako bo potekala njihova izolacija. »Obvestilo
smo sprejeli z olajšanjem, brez
panike in strahu, saj je bilo negotovosti konec,« pravi.

Njegov in ženin telefon
pregorela

Kot dodaja, so s hčerkama o
tem govorili že en dan prej,
ko je bila na RTV Slovenija pri
poročilih ob petih objavljena
vest, ki je bila podana na podlagi nepreverjene informacije s strani župana tukajšnje
občine, da je v Bistrici ob Sotli okužen veterinar, ki dela na
Veterinarski postaji Šmarje pri
Jelšah, in poveljnik njihove civilne zaščite. »V opisu smo takoj vedeli, da gre za mene. Ta
dan sta po tej objavi moj in ženin telefon skoraj pregorela.

Klicali so prijatelji in znanci z
vseh koncev Slovenije in spraševali, če je to res. Vsem sem
povedal o svojem počutju, negativnem rezultatu na testiranju in da bom vse obvestil,
v kolikor bom pozitiven,« je
opisal Rainer, ki je nato v nedeljo zjutraj po sobotnem obvestilu s strani epidemiologinje o uradno potrjeni bolezni
preko Facebooka o tem vse
javno seznanil. Njegovo zdravstveno stanje je bilo že nekaj
dni kasneje veliko boljše. »Vročine nimam več, manj kašljam
in počasi se mi vrača okus. Je
pa prisoten še blažji glavobol.
V času prebolevanja redno jemljem C-vitamin in proti glavobolu paracetamol,« nam je
povedal 24. marca. Dodal je,
da so bile žena in hčerki do
tega dne brez znakov bolezni. Z družino so se, ne glede na
to, da niso smeli imeti tesnega
stika, še bolj povezali in spoznali, kaj je v življenju zares pomembno, poudarja. V teh dneh
so mu zdravniki tudi odpravili domačo karanteno. Zaključil je takole: »Življenja ne naredijo velike žrtve in dolžnosti,
ampak drobne stvari; in med
njimi so podarjeni nasmehi in
prijaznost tisto, kar osvoji in
ohrani srce.«

Rok Retelj

POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 7, sreda, 8. 4. 2020

Šolanje na daljavo je izziv

Pismonoša Andrej

POSAVJE – Odkar so se 16. marca zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove, pouk oz. predavanja potekajo na daljavo. Učitelji in profesorji pošiljajo navodila v digitalizirani obliki ter s šolarji in študenti komunicirajo predvsem po elektronski pošti, za oboje je učilnica po novem postala kar domača soba. V posavskih
ustanovah ugotavljajo, da je izobraževanje na daljavo predvsem velik izziv za vse.
Učenci in dijaki se tako kot učitelji in profesorji prvič srečujejo s takšnim načinom dela,
študenti ter visokošolski in
univerzitetni profesorji so tega
že malo bolj vajeni. Kot so nam
odgovorili ravnatelji vseh posavskih srednjih šol, se zavedajo, da izobraževanje na daljavo,
ki so ga – večinoma po urniku
– začeli izvajati že takoj prvi
dan veljavnosti odloka o zaprtju šol, ne more biti zamenjava za klasični šolski pouk. Pri
pouku na daljavo so morali na
začetku upoštevati zmožnosti
dijakov, v kolikšni meri lahko
načrtujejo, usmerjajo in vrednotijo svoje delo. Trenutna
situacija je stresna tudi za zaposlene v šolah, saj se njihova
delovna obveznost ne odraža le
v količini poslanega gradiva dijakom, je poudaril ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof. Kot
pojasnjuje direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica Erna
Župan Pirkovič, je pravi izziv za profesorje pri izobraževanju na daljavo uporaba
spletnih orodij z vsemi svojimi možnostmi. Profesorji uporabljajo različna orodja za komunikacijo in izobraževanje na
daljavo, npr. spletne učilnice na
različnih portalih, videokonference, spletna gradiva, videoposnetke, elektronsko pošto.
»Zaradi pristnega stika z dijaki
se vedno pogosteje izvaja pouk
preko videokonferenc v različnih aplikacijah,« pravi Župan
Pirkovičeva. Ena takih aplikacij, ki je postala popularna čez
noč, je Zoom, preko katerega

cija takšna, da si dijaki prav želijo snidenja v šolskih klopeh,«
meni Tomažinova.

na šolah potekajo tudi virtualne šolske ure in videorazredne ure. Po besedah direktorice Ekonomske in trgovske
šole Brežice dr. Mojce Tomažin ugotavljajo, da imajo s poukom na daljavo prav toliko
(če ne še več) dela kot pri normalnem pouku v šoli (podobno ugotavlja tudi marsikateri
dijak). »Eden naših profesorjev
je malce za šalo izrazil tudi bojazen, da če se bodo dijaki pouka na daljavo preveč navadili,
morda ne bodo več želeli znova
v šolo na pouk od blizu. Vendar
menim, da je ta bojazen odveč
– morda je zdaj prvič v zgodovini slovenskega šolstva situa-

Dnevi mi minevajo neverjetno hitro, komuniciram ves čas
preko telefona, e-pošte ali video konferenc,« nam je zaupala
Jelančičeva. Po navedbah Bregar Goričarjeve so dnevi dolgi
in naporni, saj gre za ogromno
usklajevanja in poročanja, imeli so tudi že sestanke učiteljskega zbora preko videokonference. Njen bistriški kolega je
dejal, da so upoštevali, da imajo družine z več otroki, ki pa nimajo toliko naprav, zato so jim
razdelili osem naprav. S tem so
poskrbeli za dovolj časa za šolsko delo in enake možnosti, je
dodal. Kar se tiče odzivnosti
šolarjev, so na vseh šolah nače-

Posodili računalniško opremo

Da delijo nekaj svojih izkušenj
z izobraževanjem na daljavo,
smo prosili tudi dekana Fakultete za turizem v Brežicah
izr. prof. dr. Boštjana Brumna
ter ravnateljico OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjano Jelančič, ravnateljico OŠ Velika Dolina Mojco Bregar Goričar in
ravnatelja OŠ Bistrica ob Sotli Bogomirja Marčinkoviča. Kot je dejal Brumen, glavnina predavanj poteka preko
videokonferenčnega sistema, kjer profesorji in asistenti snov predavajo pred kamero na svojih računalnikih,
študenti pa spremljajo videovsebino, obogateno s prenosom učnega materiala v živo.
Tako profesorji kot študenti
so spremembo sprejeli z razumevanjem, dodaja. »Za profesorje tovrstna izvedba predstavlja precejšnje dodatno
delo s pripravami in zahteva
povsem drugačne didaktične
pristope, zato opažamo njihovo povečano obremenitev v
tem času. Hkrati opažamo višjo udeležbo študentov na predavanjih, kar je ob upoštevanju
pravil samoizolacije razumljivo,« pove Brumen. »Ti dnevi so
resnično izjemno dinamični. Če
sem prej polnila telefon samo
čez noč, ga zdaj polnim trikrat
dnevno. Svoje baterije pa napolnim v gozdu in na soncu.

Nekateri šolarji nimajo enakih možnosti
za učenje na daljavo.

Digitalno mladinsko delo

KRŠKO – V času epidemije so vrata številnih ustanov, med njimi
tudi Mladinskega centra Krško, zaprta, zato so v slednjem ostali brez glavnega načina delovanja – brez osebnega stika z mladimi in klasičnega mladinskega dela. Ta izziv jih je spodbudil, da
so se odločili za digitalno mladinsko delo. »Mladi so namreč v
tem trenutku zelo prizadeta skupina, saj so ostali brez medsebojnega druženja, zato jim želimo z digitalnimi vsebinami krajšati čas ter jim omogočiti kvalitetne izobraževalne vsebine, po
katerih lahko trenutno posegajo,« so sporočili iz MC Krško. Mladinski delavci so v ta namen na profilih MC Krško na družbenih
omrežij pričeli objavljati digitalne vsebine, s katerimi želijo izobraževati, zabavati ter predvsem vzbuditi zanimanje in sodelovanje mladih.
Vir: MC Krško

loma zadovoljni, vendar imajo
nekateri različne možnosti za
učenje na daljavo. Bregar Goričarjeva je omenila, da so nekaterim učencem najprej posodili šolske tablice, ki so jih nato
zamenjali z računalniki, ki jih je
pridobila Občina Brežice, tako
da se lahko zdaj normalno učijo od doma. Podobno so storile tudi krške OŠ.

Ministrica: Matura bo

Kako pa kaže glede načrtovanih obveznosti, ne nazadnje
tudi mature v srednjih šolah?
Kot je zatrdila že ministrica za
izobraževanje, znanost in šport
dr. Simona Kustec, so si tako
stroka kot dijaki enotni, da maturo letos izvedejo, a ne nujno v

Maturantka Tanita Lipar
med učenjem na daljavo (foto: osebni arhiv)
predvidenih rokih, odvisno od
poteka epidemije koronavirusa. Maturitetni esej je tako že
prestavljen s 5. maja na 1. junij, matura naj bi se začela 30.
maja. Če bo učenje na daljavo potekalo, kot je bilo zastavljeno, se šolsko leto ne bo podaljšalo v počitnice. Praksa in
obvezne izbirne vsebine bodo
priznane kot opravljene vsem
tistim, ki zaradi epidemije niso
mogli le-teh opraviti do konca.
Študentje bodo lahko v primeru neopravljenih obveznosti
podaljšali študentski status.
Preverjanje znanja in ocenjevanje na daljavo predstavljata prav poseben izziv. Po besedah ravnatelja Gimnazije
Brežice so 3. aprila z ministrstva dobili smernice ocenjevanja znanja. Učitelji bodo upoštevali pridobljeno znanje in
veščine iz obdobja rednega izvajanja pouka in omejili število
pridobljenih ocen v obliki ocenjevanja znanja na daljavo (zadostovala bo po ena ocena na
dijaka na predmet). Kot razlaga direktorica ŠC Krško-Sevnica, priprave na maturo sicer
tečejo tudi v teh spremenjenih
razmerah. »Dijaki pišejo maturitetne seminarske naloge,
ponavljajo snov posameznih
maturitetnih predmetov, pišejo predmaturitetne preizkuse, gledališča omogočajo ogled
predstav Cankarjevih dram
preko spleta. Verjamem, da
bodo dijaki dobro pripravljeni
na maturo tudi na tak način.«
Na brežiški fakulteti bodo, kot
zatrjuje dekan, izpite študenti
opravljali preko spleta z upora-
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bo spletnih preverjanj znanja.

Za mnenje smo povprašali
tudi učenko, dijakinjo in študentko iz Posavja. Osmošolka
Lucija pravi: »Šola na daljavo mi je všeč, ker si sama izbiram čas šole, kaj bom delala
kateri dan in koliko bom naredila. Nekaterim je težje, ker
niso ’računalniški tipi’. Morda
znamo manj, ni dela v skupinah in druženja.« Mnenje dijakinje 4. letnika predšolske
vzgoje na ETrŠ Brežice Tanite Lipar je, da v teh dneh šolarji preveč časa namenijo šoli.
»Snovi je veliko in za učenje
porabim večino dneva. V veliko pomoč nam je razlaga snovi
učitelja preko videoklica, ki pa
ga nekateri ne uporabljajo. Kot
maturantko me skrbi, da zaradi
trenutne situacije ne bomo uspeli predelati vse snovi.« Študentka 1. letnika Fakultete za
socialno delo Lora Ana Jurečič, ki najbolj pogreša druženje
s sošolci, pove, da od 15. marca opravljajo predavanja preko
spleta. Po njenem se profesorji
trudijo, da učni proces poteka
čim bolj normalno, zato je njen
dan zapolnjen s študijskimi obveznostmi in nima občutka, da
ima kaj več prostega časa.

Rok Retelj

Med nepogrešljivimi v
času epidemije so tudi
pismonoše, kakršen je
Andrej Drmaž iz Podbočja. Kot pravi, njihovo
delo poteka praktično
enako kot prej, s to razliko, da morajo v skladu
z navodili delati povsem
brezstično in (razen izjemoma) ne poslujejo z gotovino. »Zaščitno
opremo, torej maske
in rokavice, imam in jo
uporabljam, tako da me
ni strah okužbe, strah samo še poslabša zadeve,« pravi. Opaža,
da ljudje tudi sicer kar spoštujejo predpisane ukrepe, tako da je
zaenkrat, kar se njega tiče, vse OK. 
P. P.

Policist Drago

Vodja policijskega okoliša s PP
Krško Drago Butara, ki prihaja
iz Cerkelj ob Krki, v času od razglasitve epidemije posebnih dodatnih nalog nima, ima pa več
preventivnega dela s ciljem preprečitve širjenja virusa. »Dejstvo
je, da še posebej v prvih dneh
naši občani niso bili seznanjeni z vsemi ukrepi in omejitvami.
Takrat smo policisti, ki delamo
na terenu, izkoristili priložnost
ter v stikih z ljudmi pojasnjevali namen ukrepov in podrobnosti omejitev,« je pojasnil. Občani
se po njegovih besedah zavedajo nevarnosti širjenja okužbe ter
v večini primerov nasvete policistov in veljavne omejitve upoštevajo. V sklopu preventivnih aktivnosti v romskih naseljih je s pomočjo predstavnika Občine Krško in romskega svetnika izdelal pisna navodila v romskem jeziku, ki jih je razdelil po vseh romskih
naseljih na območju občine Krško, »s ciljem, da se jim še na bolj
razumljiv način predstavijo nevarnosti okužbe, možne posledice
ter razloge za uvedbo ukrepov in omejitev«. Pravi še, da so tudi
varnostne razmere na območju PP Krško v tem času dokaj ugodne, obravnavajo manj prometnih nesreč, premoženjskih kaznivih dejanj ter kršitev javnega reda in miru. 
R. R.

Kmečka zadruga
Brežice
Šentlenart 72
8250 Brežice
Delovni čas:
pon-pet.: 7h-19h
sob.:7h-13h
Tel.: 07 49 61 173

KMEČKA ZADRUGA BREŽICE
VAM V SVOJIH PRODAJALNAH NUDI
• semenski program; koruza, trave ...
• fitofarmacevtska sredstva, gnojila
• sadike zelenjave, rož
• krmila in mineralno vitaminski dodatki
• sadike sadnega drevja in grmičevja
• sveče, žalni paketi
VABLJENI V NAŠE TRGOVINE:
CERKLJE OB KRKI 29 (07 49 69 548)
ŠENTLENART 72 (07 49 61 173)
VELIKA DOLINA 2 (07 49 57 113)
GLOBOKO 1 (07 49 56 266)
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Kako do hrane iz okolja – 1. del

Pomagajmo si tudi z nakupi doma
POSAVJE – Če kdaj, je zdaj čas, da se znova povežemo. Da podpremo dejavnosti v našem okolju, v zameno pa točno vemo, kaj uporabljamo, kaj zaužijemo, kaj popijemo. V sodelovanju z našimi zavodi in občinami Posavja smo zbrali že prvi sklop koristnih naslovov, kam se lahko bralke in bralci obrnete po sveža živila in pridelke kar v svoji neposredni okolici.
Teorije o tem, kako bi lahko
bili in kako smo samooskrbni
v naši državi s hrano, so zelo
različne, zato vanje sedaj ne
bomo zahajali. Poglejmo raje
tisto, kar imamo pred nosom.
Kot potrošniki lahko izbiramo
in na srečo imamo tudi v tem
času, ko smo izredno omejeni
s svojim gibanjem, na dosegu
roke tako trgovine kot mnoge
kmetije s pestro ponudbo in
možnostjo prevzema pridelkov brez dodatnega ogrožanja
zaradi okužbe. Naj vam pomagamo z nekaj idejami.

Najrazličnejši izdelki,
svežina in visoka kakovost

Nastopil je trenutek, ko smo
lahko hvaležni, da živimo v
podeželskem predelu države.

Okoli sebe imate mnoge pridelovalce. Nekateri, ki so s svojo ponudbo prisotni tudi na
spletnih straneh občin in države, so že zbrani v spodnji tabeli, drugi bodo svojo pot do
vas našli tudi v kasnejših izdajah časopisa. Moke, krompir, jabolka, kruh, pripravki iz zelišč, mlečni izdelki,
mesnine, mlinci, olja … izbira ni majhna, predvsem pa
ima kvaliteto, za katero lahko stoji le pridelava v naši
neposredni okolici. Zaradi
omejitev prostora je naveden
le del ponudbe, ki jo imajo ponudniki za vas, a pokličite jih
in brez skrbi povprašajte, kaj
vam lahko še ponudijo. Takšno
sodelovanje v okolju ima vedno dve zadovoljni strani:
1) vas, kot kupca, ki pridobite

Pr' Tatjani

živila, za katera se lahko v
vsakem trenutku prepričate, na kakšen način so bila
vzgojena, pridelana;
2) in pridelovalca kot prodajalca, ki mu kvalitetni pridelki, vzgojeni z veliko
truda, ne bodo propadli v
skladiščih, predelovalnih
obratih, hlevih, njivah in
rastlinjakih.

Pokličite in povprašajte tudi
glede samega prevzema, saj različne kmetije omogočajo tudi
pripravo paketov za vas ali imajo celo dostavo, nekatere imajo
prodajalnice (kot npr. Kmetija
Jurečič) ipd. Vzpostavite stik z
njimi in se vse dogovorite.

Preglejte v miru še enkrat tokratni časopis – zbrali smo veliko koristnih objav ponudnikov, ki vas vabijo, da preverite
ponudbo pri njih. Različni izdelki so na različnih lokacijah, a obratujejo redno, za vas
(na primer tudi Bio prodajalna
Norma v Krškem, pa Pr' Tatjani
v Brežicah in drugi).

Če je virus že prišel k nam, je
sreča ta, da je prišel v času, ko
smo lahko več zunaj in konkretno tudi poskrbimo za domačo samooskrbo. Imate svoj kos
zemlje? Potem ga sedaj nikar
ne pozabite in obdelajte svoj
vrtiček, njivo. Vsak pridelek
bo prišel še bolj prav kot kadar koli do sedaj. In spet lahko sklenemo krog – s tem,
ko kupimo semena, sadike,
pripomočke za nego, tretiranje ter urejanje okolice in
vrta pri naših vrtnarijah, v
domačem okolju, jim damo
delo in omogočimo, da nas
bodo tudi skozi te težke čase
zalagali z vsem, kar nujno potrebujemo. V Posavju
imamo manjše in večje ponudnike, zato spremljajte njihova obvestila o aktualni ponudbi, ki jih bomo omogočili v tej
in prihodnjih izdajah (npr. Eurogarden že poziva, da je zdaj
čas, da poskrbimo za svojo sa-

Potrebujete še več informacij v zvezi s podatki iz tabele?

Ha - Gea d.o.o. , Pavlinova ulica 7, 8270 Krško

Priporočamo, da se obrnete na:
ana.bercko@bistricaobsotli.si ana.ponikvar@zptm.si,
karl.vertovsek@cptkrsko.si, mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si,
duska.kalin@ktrc.si ali pokličete na posamezne občine, kjer bodo
veseli vaših vprašanj.

tel. 040 164 648

PRODAJA IN DOSTAVA SADJA IN ZELENJAVE
TRŽNICA BREŽICE
Ponudnik

Narava se prebuja – obdelujmo zemljo ter obiščimo prodajalce sadik in cvetja

Naslov

Občina

Bokal Jože
Kmetija Uršič
Olja Balon

Zagaj 4, 3256 Bistrica ob Sotli
Trebče 5, 3256 Bistrica ob Sotli
Zagaj 56, 3256 Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli

Sadjarstvo Hudina

Zagaj 5, 3256 Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli

Alen Pavlovič
Berkovič Breda
Čebelarstvo Ferenčak
Čebelarstvo Volovec
Čebelarstvo Jurečič
Darsad
Družinsko čebelarstvo Tomše
Ekološka kmetija Bogovič
Kmetija Balon

Bušeča vas 7, Cerklje ob Krki
Orešje na Bizeljskem 80, Bizeljsko
Cesta bratov Cerjakov 26, Brežice
Gabrje pri Dobovi 46 a, Dobova
Hrastje pri Cerkljah 2 b, Cerklje ob Krki
Zgornja Pohanca 4, Zdole
Globočice 5, Krška vas
Arnovo selo 52, Artiče
Drenovec pri Bukovju 3, Bizeljsko

Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice

Ekološka kmetija Vogrinc

Gabrje pri Dobovi 43, Dobova

Brežice

Kmetija Benkoč
Kmetija Budič

Sela pri Dobovi 20, Dobova
Podgračeno 1, Jesenice na Dolenjskem

Brežice
Brežice

Kmetija Fabinc

Črnc 57, Brežice

Brežice

Kmetija Hriberšek
Kmetija Kreačič Bojan

Globoko 64, Globoko
Hrastinska pot 23, Brežice

Brežice
Brežice

Kmetija Omerzu – Manca Omerzu

Zgornja Pohanca 50, Sromlje

Brežice

Kmetija Pri Martinovih

Globočice 8, Krška vas

Brežice

Kmetija Pribožič
Kmetija Šušterič-Vilja
Kmetija Vimpolšek

Dečno selo 25, Artiče
Piršenbreg 21, Globoko
Lenartova pot 22, Brežice

Brežice
Brežice
Brežice

Modri vrat d.o.o.

Jereslavec 4, Kapele

Brežice

Sadjarska kmetija Kovačič
Sadjarsko-vinogradniška kmetija Žerjav
Turistična kmetija Balon – Bela gorca

Dramlja 1, Bizeljsko
Curnovec 22, Sromlje
Pišeška cesta 2, Bizeljsko

Brežice
Brežice
Brežice

Telefon

mooskrbo; pa Kmečka zadruga Brežice s svojo ponudbo in
drugi).

jo ponudbo (npr. UR-KO d.o.o.,
Krško, ki kosi tudi po strmih
pobočjih v vinogradih, obrezuje v sadovnjakih ipd.).

Marsikateri bralec in bralka
našega časopisa bi pripomni- Bodimo odprti za informala, da nujno potrebujemo tudi cije, pomagajmo si z njimi,
cvetje! Za dušo, za lepši pogled pomagajmo si med sabo in
naprej. V časopisu boste našli poskrbimo za to, da bodo
tudi priporočila, kam poleg sa- pridelki iz našega okolja
dik tudi po rožice za vaše vrto- našli svoj dragoceni prosve in balkone (npr. v Vrtnem tor na naši mizi in v naših
centru in cvetličarni Kerin so shrambah.
že pripravljeni
na vseVAS,
vašeDA
že- SMO ZAČELI Z REDNO
OBVEŠČAMO
lje). Če ne zmorete sami, se je Zdaj pa v akcijo!
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE
tudi v Posavju že marsikateIN PREDELAVE
ro podjetje prilagodilo
s svo- NA DOMU:Maruša Mavsar

Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle
iz lastne pridelave in predelave na domu:
sezonska zelenjava, pridelana na naravi prijazen način
sadike zelenjave vseh vrst
poljedelski pridelki
olja iz doma pridelanih oljnic
moka iz doma pridelanih žit
semena bučnic, lana, konoplje
kislo zelje in repa
vložena in sušena zelenjava
zelišča, čaji, tinkture, mazila

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE
ŽELIMO DELITI Z VAMI.
KMETIJA JUREČIČ,
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure
Ponudba

031 413 510 jabolka
031 637 385 mlinci, keksi, pestra izbira vložene zelenjave, rezanci, marmelade
041 968 106 bučno olje, ajdova moka in ajdova kaša
jabolka, hruške, orehi, jabolčni sok, pravi domači jabolčni kis, starana
03 809 41 70            
Šempeterska viljamovka, jabolčno žganje, suhe hruške in jabolčne krhlje
070 731 007 krompir
031 691 690 marmelade
040 437 057 med (akacijev, cvetlični, kostanjev, hojev), propolis, cvetni prah, apivital
041 476 234 ajdov kaša, pirina in ajdova moka, med (gozdni, akacijev), sok aronije, čaj aronije
031 474 758 med (cvetlični, akacijev, kostanjev, ajdov), vosek, cvetni prah
041 632 455 jabolka
051 366 071 med (cvetlični, kostanjev), čebelji vosek, cvetni prah
031 411 053 mlada čebula, jagode, sezonska zelenjava
031 245 238 česen, ajdova kaša
ajdova moka, ajdova kaša, lanena moka, laneno seme, laneno olje, konopljino
041 621 307
olje, sončnično seme, sončnično olje
031 304 193 mladi kravji sir (navaden - tudi za žar, dimljen, s feferoni, zeleni poper, olive, orehi)
041 784 230 med, mleko, vino, jabolčni sok
zeliščne kapljice (ameriški slamnik, ognjič ...), mazila (ognjičevo mazilo s citronko,
040 753 072
mazilo za ustnice, za sklepe)
051 678 019 različne vrste moke, kruh, pecivo
031 681 398 jajca, krompir, jabolka
izdelki iz sivke (eterično olje, hidrolat, čaj), orehi, orehovo olje, orehovec,
031 601 981
orehovo vino, jabolčni sok in kis
suhomesnati izdelki (salama, šunka, slanina), pašteta, zaseka, svinjska mast,
041 381 271
ocvirki, sveže meso po naročilu, vino, jabolčni sok
041 796 549 suhomesnati izdelki, sveže meso/žar program po naročilu
041 715 840 jabolčni, vinski in alkoholni kis, jabolčni in hruškovi krhlji, jabolčni čips
041 392 708 sezonska zelenjava, mesni in velikonočni izdelki
nojeva jajca, nojevo meso, nojeva suha salama, sušeno stegno in klobasa v
041 731 210
naravnem ovoju
041 690 309 jabolčni sok, grozdni sok, sok aronije, jabolka, jabolčni čips in krhlji
041 717 920 mlinci, rezanci, ocvirki, mast, vino, žganje
041 507 766 suhomesnati izdelki, velikonočne dobrote, bučno olje, vino
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Ponudba
žganjekuha (brinjevec, slivovka, viljamovka, sadjevec, orehovec, pelinkovec,
jager, smrekovi vršički, borovničke)
potice, mlinci, piškoti, rezanci,
med, moka, ameriški slamnik (možnost dostave)
žganje in grenčice
sadike zelenjave in dišavnic
rezanci, mlinci, piškoti, jajca, potice, kruh
velikonočne mesnine, salama, kruh, potice
olja, moke, čaji, poljedelski pridelki
mesnine, siri, jogurti
ekološke moke, zdrobi, kaše
potice, piškoti, kruh, mesnine, klobase, zelenjava
zelenjava, solata, krompir, sadike
domači oluščeni in dobro sušeni lešniki
zelenjava
eko zelenjava šparglji (aprila)
dnevno sveže postrvi
ribe
postrvi, dimljene postrvi
mešanica domačih čajev, tinkture, mazila
ekološko pridelana pirina moka
mleko in mlečni izdelki
jajca, jušne testenine, drobno pecivo
mleko, mlečni izdelki, kruh, jušne testenine, jajca
sveža zelenjava (krompir, sveže zelje, solata ...), izdelki iz navadne in tatarske ajde
sveža zelenjava, jajca ...
sveže meso in mesni izdelki
živila iz konoplje (moka, čaj …)
kruh, potice, pecivo
zeliščne kapljice in mazila, čaji
postrv – očiščena, file postrvi, dimljena postrv
sveži ravioli, različne ekološke testenine (tudi veganske), rezanci, ekološko vino
solata, radič, blitva, rdeča redkev, jajca
velikonočne šunke, dimljene klobase, salame, paštete, ocvirki, mast, poltrajne
klobase, ostali suhomesnati izdelki, panceta
jabolčni sok in kis, jabolčni krhlji, pirin zdrob, pirina moka, pirin riž
junčje/mlado goveje meso: po naročilu, telečje meso: po naročilu, mlevski
proizvodi: pšenični zdrob, pirin zdrob, ješprenj, ajdova moka, pirina moka,
pšenična moka, ajdova kaša, jabolčni kis, zeliščni čaji (bezeg, meta, melisa),
čista svinjska mast, zaseka iz dimljene slanine, suhomesnati izdelki (klobase,
slanina …), velikonočne mesnine
goveje meso – v mesecu maju
sveže mleko, jajca
jajca, testenice
velikonočna ponudba: svinjsko pleče s kožo – rolano, prekajena šunka brez kosti
s kožo, prekajeni vrat, sevniška klobasa
domači kruh, razni keksi, jajca, mlinci, rezanci, testenine, potice
sveže meso, suhomesnati izdelki, poltrajni izdelki
različna zelenjava
suhomesnati izdelki, velikonočni izdelki, mesne rulade, ocvirki, mast, darilni
program, krompir, domači kis
suha salama, suhi konci, ocvirki (500 g), klobase za kuhanje, prekajena šunka,
prekajena vratovina, skuta, pregreta smetana, kruh (po dogovoru), potice
(orehova, smetanova, potratna – po dogovoru), beli piščanci (konec maja)
moka in mlevski izdelki iz več vrst žit (ajda, pira, ječmen, koruza)
izdelki za nego in osebno higieno (razkužila za roke, mila, dezodoranti, eterično
olje sivke, hidrolat …)
mleko, jogurti, sladka skuta, pregreta smetana, sir za žar
suhomesnati izdelki, velikonočne šunke, kruh iz krušne peči, potice, razno
drobno pecivo, testenine
sadni in navadni jogurti, sveže mleko
mleko, jogurti (sadni, navadni), sladka skuta, pregreta smetana, maslo, mladi
sir, kisla smetana
ovčji jogurt, ovčje mleko, poltrdi ovčji sir, albuminska skuta
sadike zelenjave, sadja in zelišč
med, cvetlični prah, propolis
nefiltrirano pivo (brezplačna dostava)
rezanci, mlinci, kruh, sezonska zelenjava
sveža prepeličja jajčka, različno pakirana (12, 20, 50, 100 kom), vložena prepeličja
jajčka v kisu in s čilijem, jajčni sir za žar: klasičen, dimljen, s čilijem, s česnom

Žganjekuha Preskar Medvešček

Oklukova Gora 25, Sromlje

Brežice

031 676 166

Božič Rozalija
Čebelarstvo in kmetija Kerin
Eklektična kmetija Matej Žlender
Kmetija Efremovski
Kmetija Grmšek
Kmetija Jankovič
Kmetija Jurečič
Kmetija Klavžar
Kmetija Mežič
Kmetija Simonišek
Kmetija Turk
Kmetija Vertovšek
Kmetija Zorko
Mikolavčič Milan
Ribogojnica Hribar
Ribogojstvo Pajk
Ribogojstvo Pavlič
Šepet narave – Nataša Požeg Dular s.p.
Ekološka kmetija Zahrastnik
Kmetija Ključevšek
Kmetija Kodrič
Kmetija Korbar
Kmetija Sinkovič
Kmetija Skoporc Zavrl
Kmetija Žonta
Socialni Konopljin Klub Kamnolom Radeče
Vida Renko
Zeliščarstvo Istenič
AKVAL d.o.o.
BMM d.o.o. Gabaroni
Čečko Martina

Osredek pri Trški Gori 3, 8270 Krško
Bučerca 17, 8270 Krško
Pot na Armes 1, 8281 Senovo
Brege 42, 8273 Leskovec pri Krškem
Anže 2, 8280 Brestanica
Vihre 27, 8273 Leskovec pri Krškem
Veliko Mraševo 15, 8312 Podbočje
Mrčna sela 19, 8282 Koprivnica
Mali Podlog 13, 8273 Leskovec pri Krškem
Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica
Brod v Podbočju 4, 8312 Podbočje
Veliki Kamen 42, 8282 Koprivnica
Ravne pri Zdolah 40, 8272 Zdole
Cesta 4. julija 122, 8270 Krško
Podbočje 36, 8312 Podbočje
Gorenji Leskovec 30, 8283 Blanca
Kladje nad Blanco 1 a, 8283 Blanca
Dolenji Leskovec 89, 8280 Brestanica
Jagnjenica 29, 1433 Radeče
Počakovo 10, 1433 Radeče
Križišče 9, 8296 Krmelj
Močilno 23, 1433 Radeče
Vrhovo 93, 1433 Radeče
Brunk 7, 1433 Radeče
Svibno 34, 1433 Radeče
Titova ul. 6, 1433 Radeče
Svibno 38, 1433 Radeče
Vrhovo 31, 1433 Radeče
Blanca 89 a, 8283 Blanca
Tatjana Vidmar, Gabrijele 6, 8296 Krmelj
Šmarča 2, 8294 Boštanj

Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Sevnica
Sevnica
Sevnica

031 528 482
040 439 236
031 218 221
031 304 398
07 49 72 203
031 340 721
041 730 178
031 537 145
041 385 703
040 674 780
031 653 112
031 344 237
041 763 476
041 890 242
031 444 693
041 880 303
041 525 607
031 616 244
041 389 173
031 272 422
051 612 146
041 901 477
031 803 084
031 529 374
031 800 145
031 736 280
031 422 978
040 542 495
041 525 607
041 472 514
031 581 874

Daničič Milan s.p.

Kompolje 6 a, 8294 Kompolje

Sevnica

041 571 752

Domačija Repovž

Šentjanž 14, 8297 Šentjanž

Sevnica

041 732 970

Ekološka kmetija Zabukovec

Gabrijele 29, 8296 Krmelj

Sevnica

041 653 307

Janežič Stanislav
Joško Šmit
Klinar Jurij

Novi Grad 2, 8294 Boštanj
Žurkov Dol 51, 8290 Sevnica
Podgorica 13, 8290 Sevnica

Sevnica
Sevnica
Sevnica

031 255 968
040 501 878
041 503 662

Kmečka zadruga Sevnica, Grajske mesnine Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica

Sevnica

07 81 63 640

Kmetija Jazbec
Kmetija Matko
Kmetija Mlakar

Majda Jazbec, Drožanje 13, 8290 Sevnica
Studenec 64, 8294 Studenec
Dolnje Impolje 1, 8294 Studenec

Sevnica
Sevnica
Sevnica

041 715 949
031 391 495
041 452 985

Kmetija Roštohar

Selce nad Blanco 10, 8283 Blanca

Sevnica

041 558 720

Kmetija Vidmar

Polana 39, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Sevnica

041 827 384

Kmetija Zakrajšek

Šentjur na Polju 3, 1434 Loka pri Zidanem Mostu Sevnica

041 926 925

Kosem Darko s.p.

Radež 5 a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Sevnica

068 159 346

Kranjc Cilka

Budna vas 26a, 8297 Šentjanž

Sevnica

041 577 908

Mesarstvo in pekarstvo Jože Gnidica s.p.

Lončarjev Dol 40, 8290 Sevnica

Sevnica

031 618 729

Miloš Majcen

Šentjanž 64, 8297 Šentjanž

Sevnica

051 381 500

Oblak Janez

Kladje pri Krmelju 2, 8297 Šentjanž

Sevnica

041 825 570

Ovčarska kmetija Urban
Pelko Jože
Pirc Jože
Pivovarna APE
Popotnik Nada

Gabrijele 35, 8296 Krmelj
Žurkov Dol 9, 8290 Sevnica
Zgornje Mladetiče 13 a, 8295 Tržišče
Metni Vrh 29 e, 8290 Sevnica
Ponikve pri Studencu 26, 8293 Studenec

Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica

041 391 563
031 427 250
041 651 378
041 871 115
07 818 93 49

Prepeličarstvo Manuela Kramžar s.p

Šentjanž 20, 8297 Šentjanž

Sevnica

069 664 284

Sevnica

051 802 048 jajčni mlinci, ribana kaša, bleki, rezanci, pecivo, potice, kruh

Sevnica
Sevnica

07 48 80 920 jabolka
07 81 40 000 sadike zelenjave, sadja in zelišč, balkonsko cvetje
olje grozdnih pečk, naravni grozdni sok šipon, žametovka, laški rizling, modra
041 335 257
frankinja
07 81 62 36 sadike zelenjave, sadja in zelišč, balkonsko cvetje
041 854 383 mleko, domači siri, skuta
041 408 822 solata kristalka

Ržen Nada, nosilka dopolnilne dejavnosti
Dolnje Impolje 2, 8294 Studenec
na kmetiji,
Sadjarstvo Blanca
Blanca 7, 8283 Blanca
Terraplant d.o.o.
Orešje 23, 8290 Sevnica
Turistična kmetija Grobelnik

Podvrh 39, 8292 Zabukovje

Sevnica

VCT Ramovš & Peklar d.o.o.
Vozelj Matej
Weber Leopold

Ribniki 38, 8290 Sevnica
Budna vas 9, 8297 Šentjanž
Loka pri Zidanem Mostu 61, 1434 Loka pri. ZM

Sevnica
Sevnica
Sevnica
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Prvi sveženj ukrepov Občine Brežice
v času epidemije
Občina Brežice spremlja razmere v zvezi s koronavirusom ter sledi navodilom Vlade RS in ostalih pristojnih državnih
služb. Tudi občina je sprejela nabor ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju širjenja virusa in nudenju pomoči tistim
občankam in občanom, ki jo potrebujejo.

praznik velike noči je čas, ki poglablja naš notranji mir in vzbuja
upanje ter vliva nove moči za prihodnost. Želim vam vesele in
blagoslovljene velikonočne praznike ter vse dobro!
Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Uspešna akcija zbiranja računalnikov
za osnovnošolce se nadaljuje
Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
(ZPTM) ter občanke in občani so zagotovili 27 dodatnih računalnikov, da bodo vsi učenci osmih osnovnih šol v občini Brežice nemoteno sledili pouku na daljavo.

Posebno pozornost smo namenili starejšim občankam in občanom oz. tistim, ki nimajo bližnjih
in socialne mreže, zato smo zanje vzpostavili posebno telefonsko številko 051 20 10 10, ki deluje med 8.00 in 16.00. Pomoč,
ki se že izvaja tudi kot podpora
dela javnih inštitucij in humanitarnih organizacij (Rdeči križ,
Karitas, Ozara), je v tem času izrednega pomena, tako dostava nujnih živil in zdravil kot tudi
duševna pomoč ljudem v stiski.
V mreži prostovoljcev, ki jo koordinira Zavod za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice, sodeluje več kot 20 prostovoljcev,
ki starejšim občanom dostavljajo nujne življenjske potrebščine
in zdravila. Prostovoljci se lahko
prijavijo na e-naslov prostovoljci.brezice@brezice.si.
MOŽNOST NAKUPA
LOKALNO PRIDELANE
HRANE NA TRŽNICI IN PRI
PRIDELOVALCIH

Po začetnem tednu
uvajanja pouka na
daljavo je občina skupaj z osnovnimi šolami izvedla pregled
dostopnosti učenja
na daljavo za učenke
in učence ter evidentirala pomanjkljivosti. Šole so že na začetku izvajanja pouka
na daljavo učencem,
ki so izrazili potrebo, Računalniki za osnovnošolce
zagotovile osnovno opremo v obliki tablic, nekatere šole pa so učencem zagotovile tudi računalniško opremo iz računalniških učilnic. Po
ponovnem preverjanju so šole izpostavile dodatne potrebe učencev
po računalniški opremi kot tudi po zagotavljanju mobilnega dostopa. Posamezni učenci so do gradiva dostopali preko mobilnih telefonov svojih staršev, kar zelo otežuje kakovostno spremljanje in je za
dolgoročno sledenje pouku na daljavo neprimerno. Težavo dostopnosti do računalniške opreme so izpostavile tudi družine s tremi in
več šoloobveznimi otroki, ki so na enem računalniku težko usklajevali šolske obveznosti skozi dan. Dodatno se je izpostavilo tudi dejstvo, da so računalniške tablice lahko le začasna rešitev pri izvajanju pouka na daljavo.
Občina Brežice je na podlagi zaznanih potreb pozvala širšo javnost
in svoje javne zavode, da preverijo ali sami razpolagajo z delujočimi računalniki, ki se jim lahko odrečejo in jih namenijo osnovnošolcem ter tako pomagajo posameznim učencem pri sledenju pouka v
teh izrednih okoliščinah.
Na občini smo veseli in ponosni, da so se povabilu odzvali gospodarstveniki, ki so do sedaj podarili štiri računalnike, sami občanke in občani so prispevali šest računalnikov, ZPTM sedem in Občina Brežice
deset računalnikov. Tako smo s skupnimi močmi zagotovili opremo
za 27 učenk in učencev osnovnih šol občine. Poleg računalnikov je
Občina Brežice dodatno zagotovila še dve mobilni dostopni točki.
Ker se potrebe učencev po računalniški opremi ugotavljajo sproti,
običajno takrat, ko učitelji preverjajo dejansko izvajanje nalog učencev, akcija zbiranja računalniške opreme še vedno poteka. Zato občina vabi posameznike in organizacije, ki imajo delujoče računalnike
in jih ne potrebujejo, da se odločijo za sodelovanje v akciji.
Za vse, ki želite prispevati računalnike, je več informacij na voljo na
telefonski številki 07 620 55 00 (sprejemna pisarna) ali po e-pošti
na roman.omerzu@brezice.si.

V dogovoru z Občino Brežice se
je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice dogovoril z lokalnimi kmetijami in ponudniki hrane, da lahko njihove
izdelke občani kupijo tudi pri njih
doma oziroma po dogovoru na
lokaciji prevzema. Način nakupa
in seznam ponudnikov, ki se dopolnjuje, je dostopen na spletni
strani občine www.brezice.si. Do
nadaljnjega je ob sobotah med
7. in 12. uro odprta Tržnica Brežice, kjer lahko občani kupijo pridelke in živilske proizvode lokalnih prodajalcev.
PRVI SVEŽENJ POMOČI ZA
OBČANKE IN OBČANE
Glede ukrepov, namenjenih pomoči, med temi tudi pomoči lokalnemu gospodarstvu, je župan
občine Brežice sprejel odredbo s
prvim svežnjem ukrepov, ki so izvedljivi znotraj trenutno veljavnih zakonodajnih okvirjev. Po
uveljavitvi sistemskega interventnega zakona oz. ukrepov države
bo občina svoje ukrepe po potrebi dopolnila oz. spremenila na
način, da ne bo prišlo do podvajanja pomoči.

Ukrepi iz odredbe, ki velja v občini Brežice v času epidemije:
• starši otrok, ki so vključeni v
vrtce, katerih ustanoviteljica je občina, so za čas zaprtja
vrtcev zaradi epidemije oproščeni plačila vrtca,
• uporabniki javnih površin so v
obdobju razglasitve epidemije
oproščeni plačila najemnine,
• uporabniki parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega parkiranja so oproščeni plačila parkirnine in plačila
rezervacije parkirnih mest,
• lokalni pridelovalci hrane so
na tržnici oproščeni plačila
najemnine,
• najemnikom grobov se položnice za najem grobov izdajajo po 30. 6. 2020,
• občina je Finančni upravi Republike Slovenije že posredovala podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč za zavezance za plačilo za leto 2020, roki za plačilo stavbnih zemljišč se prestavijo najprej na 30. 6. 2020 (s
tem ukrepom se zavezancem
za plačilo zagotovi trimesečni
zamik plačevanja obveznosti iz
naslova nadomestila za upora-

bo stavbnega zemljišča),
• za podjetnike in zavode, ki so
zaprli svoje lokale oz. zavode
zaradi odredbe vlade in bodo
to pravočasno sporočili JP Komunala Brežice d.o.o., se storitev odvoza in obdelave odpadkov ne bo zaračunavala v času
trajanja izrednih razmer oz. do
odprtja, kar nastopi prej.
Občina Brežice je pozvala tudi
društva, katerih sofinanciranje
poteka iz občinskega proračuna,
da svojim uporabnikom in članom v času epidemije koronavirusa svojih storitev ne zaračunavajo (npr. vadnine ipd.).
Kljub trudu državnih in lokalnih institucij je še vedno najpomembnejše samozaščitno vedenje vseh nas posameznikov, saj
bodo ukrepi za zajezitev epidemije uspešni samo, če jih dosledno upoštevamo. Posebej je pomembno, da v tem času vsi svoje
gibanje omejimo na nujne poti v
službo, po hrano ali po zdravila,
ob tem pa na varen način poskrbimo tudi za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti.

Prostovoljci šivajo zaščitne mask za obraz
Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme je najhitrejši način do zaščitne maske zase, za družino in znance ta, da jih izdelamo sami z malo spretnosti in znanja. Občina Brežice ne razpolaga z zadostno količino zaščitne opreme, ki bi jo lahko
namenila vsem občankam in občanom. Občina zaščitno opremo, ki jo ima, namenja za potrebe zaposlenih na področju kritične infrastrukture, ki je ključna za delovanje in oskrbo prebivalstva v teh izrednih razmerah.

Podžupanja Mila Levec pri šivanju zaščitnih mask
Občanke in občani, ki so vešči dela s šivalnim strojem, so se
že lotili dela in začeli šivati zaščitne maske za obraz za večkratno
uporabo iz blaga. Zaščitne ma-

ske so podarili prostovoljcem in
starejšim, ki jim med tednom
dostavljajo živila in zdravila, saj
si jih sami ne morejo narediti ali
kupiti.

Občina Brežice obvešča, da je podaljšan rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020.
Rok za prijavo na razpis je podaljšan do 5. 5. 2020.
Strokovna komisija bo prispele vloge odpirala 7. 5. 2020. Ostala določila razpisa ostajajo nespremenjena.
Javni razpis je bil 6. 3. objavljen v Uradnem listu RS št. 14.
Besedilo razpisa je objavljeno tudi na spletni strani občine
www.brezice.si.

Vsi, ki znamo šivati, lahko v času
epidemije z materiali (najbolje
se obnese gosto tkani bombaž,
lahko so tudi rjuhe ali kuhinjske krpe), ki so nam dostopni,
v zavetju svojega doma naredimo nekaj dobrega zase, za svojo družino in za sosede. Tukaj še
posebej vabimo vse šivilje, da
sprejmejo izziv in izdelajo zaščitne maske za obraz. Čas izrednih razmer je tudi priložnost,
da smo ustvarjalni, solidarni in

v vrečki pred vrati soseda, ki si je
sam ne zna ali ne more narediti.
Med občankami, ki šivajo maske, je tudi podžupanja občine
Brežice Mila Levec. Podžupanja
nam je prijazno pokazala zaščitne maske za obraz, ki jih je sešila. Podžupanja je sledila navodilom za šivanje maske iz UKC
Ljubljana in Mestne šivalnice,
navodila so objavljena v obliki video posnetka na internetu:

UKC Ljubljana: www.youtube.com/watch?v=ZVT4hk9aZbY
Mestna šivalnica: www.youtube.com/watch?v=woKnhh6b63I
prijazni drug do drugega. Vsaka prijazna gesta in pomoč štejeta, še posebej izdelana maska

Skrbimo zase in drug za drugega. Ostanimo zdravi!

Stran pripravlja Občina Brežice

Spoštovane občanke in občani,
spoštovane bralke in bralci
Posavskega obzornika,

PROSTOVOLJCI STAREJŠIM
POMAGAJO Z DOSTAVO
HRANE IN ZDRAVIL

IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
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Življenje v času epidemije
Vse od 12. marca 2020, ko je vlada RS za celotno državo razglasila epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa ter
posledično tudi številne ukrepe, je tudi življenje v občini Krško drugačno. Aktiviran je bil štab Civilne zaščite, ki je v sodelovanju z občinsko upravo in nekaterimi javnimi zavodi sprejel nekatere ukrepe.

Kontakt za občane v stiski (CSD Posavje, enota Krško):
Kontakt OZ Rdečega križa Krško:
Kontakt Civilne zaščite:

Spoštovane občanke in občani,
iskrena hvala vsem, predvsem pa zdravstvenim delavcem, ekipam
v lekarnah, zaposlenim in prostovoljcem Centra za socialno delo
Posavje, Območne enote Rdečega križa Krško, civilni zaščiti,
prostovoljcem, zaposlenim v Domu starejših občanov Krško,
policiji, gasilcem in drugim intervencijskim službam, trgovkam
in trgovcem, zaposlenim na bankah, poštah in v drugih javnih
službah in vsem, ki se trudite in prispevate k temu, da življenje v
naši občini v času epidemije teče naprej.
Hvala vsem za veliko mero solidarnosti in nesebične pomoči
sočloveku.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko
ZAŠČITNA OPREMA
Občina Krško prejema omejene
količine zaščitne opreme s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, nekaj opreme je občini
podaril Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kmetijsko svetovalna služba Krško; na trgu pa
smo uspeli nabaviti manjšo količino zaščitnih mask, večja količina mask je naročena in čakamo na dobavo. Z razpoložljivo
zaščitno opremo (maske in rokavice) je občina dolžna prednostno opremljati vse nujne
službe: Center za socialno delo
Posavje, enota Krško, Območno
združenje Rdečega križa Krško,
Varstveno delovni center Krško,
Sonček enota Krško in Društvo
gluhih in naglušnih Posavja (za
izvajalce osebne asistence). Nekaj opreme smo iz lastnih zalog
podelili tudi Domu za starejše
občane Krško in patronažni službi (saj jih v prvih dneh izvajanja
zaščitnih ukrepov še niso prejeli
s strani države). Glede na dobave v državi je trenutno nemogoče zagotoviti zaščitne maske za
vse občane, saj bi bila tedenska
potreba okoli 50.000 mask za
enkratno uporabo.

Stran pripravlja Občina Krško

S preteklim tednom, ko je zaščitna oprema nujna za obisk trgovin, lekarn ipd., se je posledično tudi povečala potreba po
zaščitni opremi. Ob tem gre velika zahvala vsem krškim podjetjem, organizacijam, raznim
društvom, kot so društva upokojencev, in posameznikom, ki
so ponudili svoja znanja, čas in
se odločili, da pomagajo tako, da
sami šivajo zaščitne maske in jih
nekateri tudi brezplačno delijo
občankam in občanom.
Občina je v sodelovanju z OŠ Jurija Dalmatina Krško organizirala pripravo hrane v šolski kuhinji,
kjer bi lahko zagotovili tudi več
kot 1000 toplih obrokov dnevno,
v kolikor bo potrebno. Odzvali so
se tudi v drugih javnih zavodih,
kjer je v pripravljenosti zadostno
število kuharskega osebja in tehničnega kadra, ki bi priskočilo na
pomoč pri razvozu hrane.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO:
POSKRBITE ZA SVOJO
VARNOST
Direktorica Zdravstvenega doma
Krško Tatjana Fabjančič Pavlič
uporabnike naproša, da v zdravstveni dom, enako kot velja za
javne kraje, vstopajo z lastno
osebno varovalno opremo.
»Vse, ki vas skrbi, da ste okuženi, prosimo, da v primeru simptomov ne hodite neposredno na
vrata zdravstvenih ustanov. Pokličite svojega izbranega osebnega zdravnika ali pa zdravnika v
dežurni ambulanti in upoštevajte njihova navodila. Poskrbite za svojo varnost in s tem varnost drugih. Redno in temeljito
si umivajte roke z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista
dostopna, si roke razkužite z namenskim razkužilom za roke. Ne
dotikajte se obraza (oči, nosu in
ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Izogibajte se tesnih stikov z
ljudmi. Ohranjajte razdaljo med
nakupovanjem, uporabljajte zaščitne maske in rokavice, kadar
ste na javnih površinah. Prav je,
da ne spregledate tudi drugih
bolezni, ki lahko vplivajo na kakovost življenja, zato vsak dan
naredite nekaj za svoje zdravje in dobro počutje. Zdravstveni
delavci vam bomo z nasveti pomagali pri tem.
7. aprila obeležujemo svetovni
dan zdravja, leto 2020 pa mednarodno leto medicinskih sester,
zdravstvenih tehnikov in babic.
Letošnja tema tega dneva je
podpora medicinskim sestram,
zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Ob
spopadanju z epidemijo novega koronavirusa je zato prav, da
v ospredje postavim zahvalo za
delo vsem zdravstvenim delavcem v ZD Krško,« dodaja direktorica.
POMOČ OBČANOM V STISKI:
070 585 803 – VSTOPNA
TOČKA PROJEKTA MOST
Na Enotni vstopni točki projekta
MOST po besedah Mirjane Mlakar s CSD Posavje so na voljo za
občane, ki se znajdejo v stiski, in

070 585 803
041 730 192
07/49 81 329
koordinirajo delo prostovoljcev.
Dosegljivi so v času od 8. do 17.
ure, vse dni v tednu ali na e-naslovu evt.projekt-most@gov.si.
Od 18. marca so zabeležili 52 klicev. Kot pravi Mlakarjeva, je šlo
predvsem za podajanje informacij glede dostopnosti zdravnikov in psihosocialne pomoči,
organiziranje dostave toplega
obroka. Na Enoti Krško na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev beležijo povečano
število vlog za enkratno denarno pomoč, povečalo se je število podajanj informacij v zvezi z
materialno ogroženostjo, plačilom položnic, odpuščanjem zaradi posledic epidemije itd. V
enem primeru sta starša, zaposlena v trgovini, iskala varstvo za
dva mladoletna otroka.
Različne organizacije občankam
in občanom zagotavljajo psihosocialno pomoč. CSD Posavje,
enota Krško na telefonu 07 49
04 950 ali 041 631 208, Zdravstveni dom Krško na telefonski
št. 070 121 492 in društvo Ozara
na številki 070 550 669.
POMOČ RDEČEGA KRIŽA POKLIČITE 041 730 192
Kot pravi sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Krško Mojca Vizler, je v zadnjih
tednih osem do deset prosto-

tudi življenje v Domu starejših
občanov Krško (DSO). Kot sporoča direktorica DSO Krško Nuša
Masnik, je minilo že dober mesec, kar so omejili obiske in izhode njihovih stanovalcev. »Zavedamo se, da je to težko, saj
pomeni, da so toliko časa že pretrgani osebni stiki, vendar je zaradi resnosti situacije tak ukrep
nujen za zavarovanje naših stanovalcev. Stanovalcem je omogočen telefonski klic ali videoklici,« pojasnjuje direktorica. Tako
stanovalci kot zaposleni do zaključka redakcije niso kazali nobenih znakov virusnega obolenja, že več kot dva tedna pa v
domači pralnici šivajo bombažne zaščitne maske.
KUPUJMO LOKALNO
PRIDELANO HRANO
Center za podjetništvo in turizem Krško in Občina Krško sta
vzpostavili seznam kmetij in
kontakte, da se lahko občani individualno dogovorijo za nakup
lokalno pridelane hrane, najdete ga na spletni strani: https://
cptkrsko.si/lokalni-ponudniki-hrane_krsko/. Na seznamu je
že več kot 40 posavskih pridelovalcev mesa in mesnih izdelkov,
mleka in mlečnih izdelkov, zelenjave in sadja, rib in ribjih izdelkov, moke in pekovskih izdelkov,
čajev, olj ter še marsičesa.
OPRAVLJANJE KOMUNALNIH
STORITEV

Družba Kostak zagotavlja nemoteno izvajanje ključnih gospodarskih javnih služb, kot so
oskrba s pitno vodo, odvoz odpadkov,
delovanje kanalizacijskega
omrežja, izvajanje pogrebnih in drugih
nujnih storitev. Ob tem
pa so sprejeli številne
preventivne
ukrepe. Omejeno je izvajanje storitev,
kot so prevzemanje kosovProstovoljci Rdečega križa pomagajo občanom v nih odpadkov,
stiski.
praznjenje
voljcev obiskalo in pomoč nu- greznic in malih komunalnih čidilo 92 osebam. Večinoma jih stilnih naprav po planu, odčitapokličejo starejši občani, ki ži- vanje obračunskih vodomerov,
vijo sami, so kronični bolniki, osebno poslovanje s strankapa tudi občani, ki zaradi omeji- mi ipd.
tev stikov ne morejo več skrbeti
za svoje sosede. Prostovoljci RK POBUDE IN PREDLOGI ZA
jim nudijo predvsem dostavo ži- UKREPE ZA GOSPODINJSTVA
vil, zdravil ali drugo pomoč. Kot IN GOSPODARSTVO
pravi Vizlerjeva, je glede na trenutno situacijo v občini do de- Glede na posledice epidemije
set prostovoljcev dovolj, v koli- Občina Krško zbira predloge in
kor bodo potrebe večje, bodo pobude, katere ukrepe bo potna voljo še dodatni prostovoljci. rebno znotraj lokalne skupnosti
še sprejeti. Predvsem bo eden
DOM STAREJŠIH OBČANOV
prvih gotovo ukrep znižanja pla– SAMI ŠIVAJO ZAŠČITNE
čila vrtcev. Kar se tiče gospodarstva, pa bodo ukrepe pripravili
MASKE
in jih podali v sprejetje občinskeEpidemija koronavirusa kroji mu svetu.

KRŠKE OSNOVNE
ŠOLE PRILAGODILE
DELO NA DALJAVO,
POZIV K DONACIJAM
RAČUNALNIKOV
Kot sporočajo ravnatelji z osnovnih šol krške občine, so šolsko delo hitro prilagodili novim
razmeram in učenju na daljavo. Tudi tistim učencem, ki niso
imeli dostopa do interneta ali pa

računalnikov oz. tablic za spremljanje šolskega dela, so s pomočjo donatorjev uspeli zagotoviti opremo. Zahvaljujejo se
vsem, ki so priskočili na pomoč,
saj bodo s tem vsaj delno zmanjšali razlike med učenci, a potreb
je še nekaj, zato predsednica aktiva ravnateljev Martina Ivačič
poziva tako podjetja kot posameznike, da priskočijo na pomoč.

Javni poziv za sofinanciranje
počitniškega dela mladih
Občina Krško z 9. aprilom 2020 na svoji spletni strani objavlja javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja
občine Krško, s katerim želi mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev. Na
javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja občine Krško, ki bodo med 1. 7. 2020 in 30. 9. 2020 na podlagi napotnice
študentskega servisa v delo vključili mlade z območja občine Krško. Rok za oddajo prijav je 29. maj 2020. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije: Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih
hišnih kanalizacijskih priključkov in malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 21/2020 13. 3. 2020 objavila javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne
vode v občini Krško v letu 2020. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v občini Krško in
društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.
Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov,
ki so nastali od 1. 1. 2017 do oddaje vloge. Maksimalna višina
upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati po pošti od torka, 14.
aprila 2020, na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško,
Cesta krških žrtev 46.
Ko bo Vlada RS preklicala epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa, bo vloge možno oddati tudi osebno na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško. Komisijsko odpiranje in
obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu
avgustu in decembru.
Če bo prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge:
1. Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega
datuma.
2. Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da
se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.
Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta dosegljiva na spletnih straneh: www.cptkrsko.si pod rubriko 'Novice'
in www.krsko.si, pod rubriko 'Obvestila in objave / Javni razpisi in objave'.
Ostale informacije: CPT Krško, tel. št.: 07 490 22 25 (Mateja
Jurečič).
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Občina Sevnica sprejela dodatne ukrepe
v podporo lokalnemu gospodarstvu
Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi epidemije sprejela vrsto ukrepov, katerih namen je čimprejšnja zajezitev širjenja okužb z virusom COVID-19. Ukrepi so spremenili naš način življenja in naše preživljanje vsakdana. Omejitve vplivajo tudi na stanje v gospodarstvu, na delovna mesta ter na materialno stanje družin in posameznikov.
Skladno s tem je Vlada Republike Slovenije že sprejela številne
ukrepe za zmanjšanje negativnih
posledic koronavirusa. Občina
Sevnica pa je z namenom podpore lokalnemu gospodarstvu in
blažitvi premoženjske stiske občank in občanov sprejela še nekatere dodatne ukrepe.
Tako so najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravljanju
Občine Sevnica, za čas zaprtja
oziroma neopravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeNa kmečki tržnici v Sevnici je bilo kupovanje mogoče ob strogih
varnostnih ukrepih.
Preteklo soboto je prvič po sprejetih ukrepih za zajezitev širjenja
okužb s COVID -19 obratovala kmečka tržnica v Sevnici. Tržnica je
odprta tudi danes in v petek, 10. aprila, od 8. do 12. ure. V petek
bo odprta tudi ribarnica, ki bo obratovala od 8. do 13. ure. , od 8.
do 12. ure. V petek, 10. aprila, bo poleg kmečke tržnice od 8. do 12.
ure odprta tudi ribarnica, ki bo obratovala od 8. do 13. ure. V primeru, da bodo ponudniki svoje proizvode prodali pred 12. uro, bo
upravljalec tržnico zaprl predčasno.
Poleg kmečke tržnice sta občanom in občankam na voljo še jajcemat in mlekomat, ki sta dobro založena in opremljena z vsemi potrebnimi ukrepi za varno nakupovanje.
Občina Sevnica redno posodablja imenik lokalnih ponudnikov pridelkov in izdelkov, ki je objavljen na občinski spletni strani. Vzpostavila je tudi novo spletno stran www.domace.sevnica.si, na kateri bo redno ažurirala informacije o ponudbi lokalnih proizvodov.

PAPIRNAT SERVIET

Občanom je za plačilo komunalnega prispevka omogočeno obročno odplačevanje, uporabniki parkirnih prostorov na
območju urejenega plačljivega
parkiranja pa so oproščeni plačila parkirnine.
Navedeni ukrepi veljajo od 12.
marca 2020 do preklica razglašene epidemije. Za oprostitev
posameznega plačila je potrebno na Občino Sevnica podati vlo-

go, ki je takse prosta. Rok za oddajo vloge je 15. dan v mesecu
za pretekli mesec.
Epidemija korone kot izreden
dogodek terja številne ukrepe za
čimprejšnjo vzpostavitev normalnega življenja in dela. O sprejetih
ukrepih in izvedenih aktivnostih
Občina Sevnica obvešča sproti.
Vse aktualne objave, uporabne
informacije, sprejete ukrepe in
izvedene aktivnosti so objavljene tudi na spletni strani www.
obcina-sevnica.si/koronavirus.

Z masko zaščitimo sebe in druge
Uporaba zaščitnih mask in rokavic je z uredbo Vlade Republike Slovenije je v zaprtih javnih prostorih postala obvezna.
Zaščitne maske uporabljajo tudi vsi vključeni v sistem zaščite in reševanja ter posamezniki, ki so v teh izrednih razmerah delovno aktivni in delajo v zaprtih prostorih.
Občina Sevnica je v sodelovanju
s Štabom Civilne zaščite občine
Sevnica z namenom zagotovitve
zadostnega števila mask za občanke in občane, predvsem tiste,
ki so zaradi svojega dela ali prostovoljnega udejstvovanja naj-

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAŠČITNE MASKE
ZA ENKRATNO UPORABO

POTREBUJEMO:

izvajajo odpadkov, so oproščeni
plačila odvoza odpadkov.

DVE VEČJI ELASTIKI

KORAKI ZA IZDELAVO:
1.
ODPRT SERVIET PREPOLOVIMO IN NATO
VSAKO POLOVICO SERVIETA PREPOLOVIMO V
NASPROTNO SMER TAKO, DA NASTANE HARMONIKA.
2.
NA VSAKO STRAN HARMONIKE NAREDIMO LUKNJO
S POMOČJO LUKNJAČA ZA PAPIR
3.
V LUKNJI VSTAVIMO ELASTIKI IN NAREDIMO ZANKI
4.
SESTAVLJENO MASKO RAZPREMO IN NADENEMO

UPORABNI NASVETI
PRED IZDELAVO MASKE SI UMIJEMO ALI RAZKUŽIMO ROKE
KADAR MASKE IZDELUJEMO ZA DRUGE JE PRIPOROČLJIVO,
DA NOSIMO MASKO IN ROKAVICE
PAPIRNATO SERVIETO PO UPORABI ZAVRŽEMO,
ELASTIKI PA LAHKO UPRABIMO VEČKRAT

Masko za enkratno uporabo si lahko iz kakovostnega papirnatega servieta in elastik na preprost
način izdelamo tudi sami.

bolj izpostavljeni, v preteklem
tednu izvedla več akcij.
Občina Sevnica in Štab civilne
zaščite občine Sevnica sta financirala nakup materiala za izdelavo zaščitnih mask za enkratno
uporabo. Maske v teh dneh izdelujejo prostovoljci Območnega
združenja Rdečega križa Sevnica
in zaposleni na Občini Sevnica.
Maske bodo razdeljevali v Rdečem križu Sevnica, v Zdravstvenem domu Sevnica, med svojim
rednim delom in spremljanjem
aktualnega dogajanja jih bodo
po potrebi delili policisti in gasilci. Maske so namenjene občankam in občanom iz ranljivejših skupin in starejšim. Namen
Občine Sevnica je skozi to akcijo
vzpodbuditi občanke in občane,
da si maske izdelajo sami, saj z
nošenjem mask zmanjšajo verjetnost za prenos okužbe in se vedejo samozaščitno.
V preteklem tednu je Občina
Sevnica vsem odprtim prodajalnam na območju občine dostavila pralne maske in vizirje za zaščito obraza, z željo, da
so vse prodajalke in prodajalci, ki ostajajo na svojih delovnih
mestih in s tem pomagajo pri
oskrbi občank in občanov z nujnimi življenjskimi potrebščinami, ustrezno zaščiteni. Z razdelitvijo razkužil, mask in vizirjev je
bilo izboljšano stanje osebne za-

Pralne maske za večkratno uporabo in navodila za izdelavo mask
za enkratno uporabo je prevzela sekretarka OZRK Sevnica Mojca
Pinterič Krajnc.

Maske za enkratno uporabo so izdelovali tudi sodelavci Občine
Sevnica (foto: Bojan Kostevc)
ščitne opreme predvsem za delovno aktivne. Občina Sevnica se
tudi zahvaljuje vsem podjetjem,
organizacijam
in posameznikom, ki se trudijo zagotoviti
zaščitno opremo za tiste, ki
so najbolj izpostavljeni.

V sklopu tega
je bila zaščitna oprema
razdeljena
Občina Sevnica je financirala nakup pralnih mask tudi prodajalin vizirjev za prodajalke in prodajalce.
cem in obisko-

valcem kmečke tržnice v Sevnici v soboto.
Podjetje Inplet Pletiva je Občini Sevnica in Civilni zaščiti v preteklem tednu doniralo 30 metrov blaga, za šivanje mask za
večkratno uporabo. Blago je bilo
razdeljeno sedmim šiviljam, ki
so prve maske za razdelitev sešile že pretekli konec tedna. V ponedeljek je Območnemu združenju Rdečega križa Sevnica maske
predal namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite občine Sevnica
Borut Simončič. Šivanje in izdelovanje mask se bo nadaljevalo
tudi v naslednjih dneh.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Nakup lokalnih proizvodov
tudi na kmečki tržnici v Sevnici

ni plačila najemnine. Društva in
drugi uporabniki javnih površin,
tudi športnih dvoran in telovadnic, so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe
le-teh oproščeni sorazmernega
dela že plačane najemnine oziroma takse. Ponudniki lokalne
hrane, ki ponujano svoje pridelke in izdelke na stojnicah kmečke tržnice v Sevnici, so oproščeni
plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki trenutno ne opravljajo
dejavnosti in posledično ne pro-

PRAZNIČNA STRAN

Velikonočni prazniki na daljavo
POSAVJE – Letošnje praznovanje velike noči (12. aprila) bo za katoličane zelo drugačno, kot so ga bili vajeni v preteklosti. Med drugim bodo svete maše potekale brez navzočnosti vernikov, pri čemer bodo nekateri
župniki omogočili spletni prenos maš, na velikonočno jutro ne bo vstajenjskih procesij itd.
Slovenski škofje ordinariji so
namreč 24. marca na redni
seji Slovenske škofovske konference (SŠK) po videokonferenci sprejeli določena priporočila za vernike in duhovnike
o obhajanju velikonočnih praznikov v času epidemije novega koronavirusa. Ker morajo že zdaj svete maše potekati
brez navzočnosti vernikov – ta
ukrep velja od razglasitve epidemije 13. marca –, ista pravila veljajo tudi ob prihajajočih
velikonočnih praznikih, začenši z minulo, cvetno nedeljo. Ta
dan so župniki v prazni cerkvi
simbolično opravili blagoslov
zelenja, verniki so lahko tudi
doma pripravili zelenje z vrtov ali butare in jih blagoslovili z blagoslovljeno vodo. Tudi
velikonočno tridnevje, ki se začenja z jutrišnjim velikim četrtkom, bo potekalo v zaprtih cerkvah. Jutri bo večerna
sveta maša, a brez umivanja
nog in procesije z Najsvetejšim zakramentom, po maši
bodo zvonovi utihnili. Obredi
velikega petka, ki bo naslednji
dan, bodo potekali v preprosti obliki, brez vernikov, petja in
prinašanja križa v procesiji, a
s posebno prošnjo za bolnike,
pokojne in tiste, ki so v stanju
preizkušnje. Na veliko soboto
(11. aprila) blagoslov in deli-

Blagoslova ognja, kot je bil lani v Podbočju, in delitve le-tega
po hišah letos na veliko soboto ne bo (foto: P. P.).
tev ognja letos odpadeta, blagoslov jedil je veljaven po televiziji ali radiu (predvidoma
ob 15. in 17. uri), župniki ob
15. uri opravijo blagoslov jedil
iz zaprtih cerkva za vso župnijo in vse podružnice, verniki
lahko doma tudi sami spoštljivo blagoslovijo jedila. Povabljeni so, da obred velikonočne vigilije v soboto zvečer (ob
20. uri) spremljajo s prižganimi svečami v svojih domovih.
Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko znova zvonijo.

Na veliko noč ob 8. uri
zvonjenje in zajtrk

Letošnja velika noč bo minila brez vstajenjskih procesij.

Želimo vam barvite in
lepo preživete
velikonočne praznike!

Škofje vabijo vse vernike v
Sloveniji, da se ob 8. uri doma
zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo blagoslov. Župniki ob isti uri zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku
in v znamenje velikonočnega
praznika. Škofje in župniki
bodo v zaprtih cerkvah darovali velikonočno sveto mašo
brez navzočnosti vernikov,
prenos maše bo tudi ob 10.
uri iz mariborske stolnice. Na
velikonočni ponedeljek (13.
aprila) naj se odpovejo obiski
(t. i. Emavs), da se prepreči
nevarnost širjenja epidemije.
Ta dan župniki darujejo mašo
sami v zaprti cerkvi. Podobna
navodila veljajo tudi še za nedeljo po veliki noči, t. i. belo

nedeljo. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem
in velikonočnem času, ko je
zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta
svete spovedi, v srcu obudijo
iskreno kesanje in ga zmolijo.
Spoved po telefonu oz. spletu ni veljavna. Župniki – seveda ustrezno zaščiteni – lahko
bolnikom v smrtni nevarnosti podelijo zakrament bolniškega maziljenja. Verouk je do
preklica odpovedan (kjer je to
mogoče, naj se organizira na
daljavo), prav tako so za nedoločen čas prestavljeni obhajila in birme.
Sicer pa škofje še svetujejo, naj župniki obvestijo svoje župljane, kdaj bodo obhajali svete maše, in če obstaja
možnost, naj poskrbijo tudi
za spletni prenos maš (neposredni prenosi maš iz novomeške stolnice bodo na Facebook profilu KapiteljNM). Bodo
pa seveda na voljo tudi ogledi prenosov maš po televiziji, križev pot in tradicionalni
blagoslov Urbi et orbi papeža
Frančiška, tedenski nagovori nadškofa Stanislava Zoreta, velikonočna poslanica slovenskih škofov itd.


R. Retelj

Želimo vam mirne in medsebojnega
razumevanja polne velikonočne
praznike.
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Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure
T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!

Nudimo:
- pestro izbiro dnevno svežega mesa
z okoliških kmetij,
- mesne izdelke domače predelave,
- peko mesa po naročilu
- DOSTAVA MESA NA DOM
BREZPLAČNO!

Boštjan Mlakar s.p., Kolodvorska 1a, Krško
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VELIKONOČNE DOBROTE
PO UGODNI CENI!
Se priporočamo!

SPLETNI
NAKUP
NAŠIH VIN

www.klet-krsko.si/vina

Brezplačna dostava do 30 km

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE
ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Upanje na boljši jutri in veselje
v ožjem krogu vaše družine
naj zaznamujejo prihajajoči
velikonočni prazniki.
Želimo vam obilo razumevanja,
družinske topline, notranjega
miru in medsebojne pomoči.
Blagoslovljene
velikonočne praznike!

Vesele in blagoslovljene
velikonočne praznike!
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Pesem 300 mladih src
KRŠKO – V telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško je 5. marca potekal prvi del letošnje prireditve Pesem mladih src –
območna revija mlajših otroških pevskih zborov v organizaciji krške območne izpostave JSKD.

Cicibanov zborček vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo
Številnemu občinstvu se je predstavilo devet pevskih zborov, v
katerih je zapelo, kot je povedala vodja izpostave Tinka Vukič,
kar 300 mladih pevcev in pevk. Začela sta dva vrtčevska pevska
zbora: Cicibanov zborček vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo pod
vodstvom Mojce Gorenc in ob klavirski spremljavi Barbare Rupar ter otroški pevski zbor Balončki iz vrtca Palček Brestanica
pod taktirko Tatjane Kukovičič in ob klavirski spremljavi Antonije Germ. Nadaljevali so: otroški pevski zbor 1. razreda OŠ
Jurija Dalmatina Krško z Damjano Mlakar kot zborovodkinjo
in Estero Cetin na klavirju, otroški pevski zbor od 1. do 3. razreda OŠ Podbočje z zborovodkinjo Anušo Ajster in ob spremljavi Cetinove, otroški pevski zbor od 1. do 3. razreda OŠ Leskovec pri Krškem, ki ga vodi Tamara Vardič ob instrumentalni
spremljavi (Robert Fuks – oprekelj, Zoran Zlatič – kitara, Manica Gerjevič in Edina Gerjevič – violina), otroški pevski zbor
1. in 2. razreda OŠ Adama Bohoriča Brestanica z zborovodkinjo
Antonijo Germ in spremljavo Roberta Fuksa na klavirju, otroški zborček OŠ XIV. divizije Senovo, ki ima edini moškega zborovodjo – Petra Bunetića, na klavirju pa ga je spremljala Barbara
Rupar, otroški pevski zbor 1. in 2. razreda OŠ Raka z Anjo Kramar kot dirigentko in Urbanom Učanjškom na klavirju ter za
konec otroški pevski zbor 2. razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško
z Mlakarjevo in Cetinovo. Da je prireditev potekala povezano in
sproščeno, je skrbela Klavdija Mirt.

P. Pavlovič, foto: Bojan Žičkar

Slišala se je ljudska pesem

CERKLJE OB KRKI – Dvorana gasilskega doma v Cerkljah ob
Krki je bila na letošnji prestopni dan prizorišče 23. območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila Napev – odsev
2020 v organizaciji JSKD OI Brežice.

Mentorji vseh zasedb z Rožman Strnadovo (desno)
Predstavilo se je kar deset zasedb ljudskih pevk in pevcev iz občine Brežice: soorganizatorji dogodka Koledniki iz Bušeče vasi,
za katere je bil to zadnji uradni nastop, vsaj tako pravijo člani zasedbe, Vaški fantje z Doln (sekcija KUD Slavček Velika Dolina),
Ljudske pevke Cerklje ob Krki, ki delujejo pod okriljem Društva
invalidov občine Brežice, Pevci iz Globokega (KD Globoko), Ljudske pevke Žejno, sekcija KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, Fantje
artiški iz KUD Oton Župančič Artiče, Pleteršnikovi ljudski pevci, ki delujejo kot sekcija Društva Pleteršnikova domačija Pišece, Dobovski pevci (KD Franc Bogovič Dobova), Kapelski pubje
iz KD Kapele ter Ljudski pevci Bizeljsko. Po vseh odpetih pesmih
je vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad vsem mentorjem zasedb podelila zahvale za udeležbo na območnem srečanju.
Na oder je povabila Janeza Hribarja (Koledniki), Ignaca Slakonjo (Vaški fantje z Doln in LP Žejno), Slavico Prah (LP Cerklje
ob Krki), Franca Keneta (Pevci iz Globokega), Slavka Rožmana (Fantje artiški), Lojzeta Ogorevca (Pleteršnikovi LP), Slavka
Požarja (Dobovski pevci), Miho Halerja (Kapelski pubje) in Jožeta Veršca (LP Bizeljsko). Izrazila je zadovoljstvo nad tem, da
se ljudski pevci vsakič z veseljem odzovejo na ta območna srečanja, in navedla, da bo letos novembra čast gostitelja državne revije poustvarjalcev glasbenega izročila Napev – odsev že drugo
leto zapored pripadla Artičam. Nastope ljudskih pevk in pevcev
je strokovno spremljala muzikologinja in glasbena pedagoginja
Mirjam Jelnikar. V vlogi povezovalke je bila Romana Žnideršič.

R. Retelj
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Odmevale čudežne pesmice
BREŽICE – 4. in 5. marca se je v Domu kulture Brežice z dvema koncertoma odvila 9. območna revija predšolskih in mlajših šolskih otroških pevskih zborov, ki nosi naslov Čudežne pesmice. Oba dneva je pred nabito polno dvorano nastopilo po pet zborov iz vrtcev oz. šol v občini Brežice.
Na prvem koncertu so se
predstavili: otroški pevski
zbor Sončki iz vrtca pri OŠ
Globoko (zborovodkinja Vesna Živič, glasbena spremljava: Orffova skupina OŠ Globoko) s pesmimi Dežek trka, Moj
očka ima konjička dva in Čičiphu; Najdihojčki iz vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (zborovodkinja
Jožica Ogorevc, spremljava na
klavirju in harmoniki: Mateja
Rožman Lubšina, na flavti:
Tina Škaler, na pozavni: Toni
Škaler) s pesmimi V juho sem
padel, Mož poseje repo in Moje
želje; mlajši otroški pevski
zbor OŠ Globoko (zborovod-

Sončki iz vrtca pri OŠ Globoko
kinja Maja Sakelšek, glasbena spremljava: Orffova skupina OŠ Globoko) s pesmimi Nov
predpasnik, Izidor ovčice pasel

in Cici himna; Otroška prepevalnica iz OŠ Artiče (zborovodkinja Ela Verstovšek Tanšek,
spremljava na klavirju: Stanka Turšič Pungerčar) s pesmimi Imam dolino zeleno, Pedenjhišica in Kdo živi v tej hišici
ter Pojoči sončki iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Podružnične šole Kapele (zborovodkinja Mateja Rožman Lubšina,
spremljava na klavirju: Brina
Lubšina, glasbena spremljava: Orffova skupina) s pesmimi Pomladna, Ljub'ca moja in
Če bi živeli v pradavnini.
Na drugem koncertu so nastopili: Pikapolonice iz vrtca Pika-

polonica pri OŠ Cerklje ob Krki
(zborovodkinja Katja Mavrin,
spremljava na harmoniki in
ukulele: Jasmina Vučič) s pe-

Moški zbor pod žensko taktirko

BRESTANICA – Zadnji dan februarja je na gradu Rajhenburg
v organizaciji Kulturnega društva Svoboda Brestanica potekal koncert Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica
pod naslovom »Ljubica, pojd’ z menoj«. Koncert je prijetno
vodila povezovalka večera Klavdija Mirt.

MoPZ Svoboda Brestanica z novo zborovodkinjo Nino Pisek
Zbor je navdušil publiko z jagodnim izborom devetih, večinoma
ljudskih pesmi, med drugimi so zapeli pesmi Okoli hišice, Dečva
pa v hartelcu, Moja kosa, Moj deklič. Besedo je po uvodni pesmi
prevzela Klavdija Mirt in publiki zaželela, »da se bomo na ta večer dotaknili spominov, novih začetkov in svetlih trenutkov prihodnosti. Da bi se imeli spet lepo.« Sledil je nastop gostov, ki so
program dodatno popestrili: Anja in Marko Kozinc, Klara in
Leon Drstvenšek kot instrumentalno-vokalna skupina skupaj
s pevcem Juretom Klenovškom.
Na oder je nato prišel predsednik društva Dejan Ladkovič, ki
je prisotnim zaupal, da za jesen pripravljajo še bolj obsežen letni koncert, v imenu zbora pa se je za ves vložen trud pri delovanju zbora zahvalil Ediju Pohletu in ženi Milici. Nekaj besed
je spregovorila še Margareta Marjetič, predsednica KD Svoboda Brestanica: »Prisrčna hvala za ta čudovit večer, ki je zvenel
kot lepa celota. Pesem pri vas dobro zveni in jo imate radi. Spet
ste skupaj kot ena družina.« Nato je na oder prišel še dolgoletni zborovodja MoPZ Svoboda Brestanica Janko Avsenak, ki je
pozdravil občinstvo in novo zborovodkinjo Nino Pisek z besedami: »Srčno sem vesel, da zbor nadaljuje delo, zato Nini danes
podarjam svojo dirigentsko taktirko.« Sledile so zaključne besede Uroša Brezovška, predsednika Zveze kulturnih društev Krško, ki je dejal, da je »ljudska pesem zaživela tako mogočno, da
se je grad kar tresel.«

A. Kališnik

Otroška prepevalnica iz OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
smimi Sinička se je vsedla, Son- tič, spremljava na citrah: Rok
ce in dežek in Čin, čin, čin, dre- Beričnik, na kljunasti flavti:
žnica; zborček Mavrica iz vrtca Anja Lipej, glasbena spremljaMavrica Brežice (zborovodki- va: Glasbena ustvarjalnica, Ornja Tamara Lipar, spremlja- ffova glasbila) s pesmimi Sijaj,
va na klavirju: Eva Unetič) s sijaj, sončece, Lepo je pomlad'
pesmimi Čin, čin, čin, drežnica, na svet in Pastirče mlado.
Srečali smo mravljo in Potoček, postoj in povej; pevski zbor Ob koncu se je vodja JSKD OI
prvošolci iz OŠ Brežice (zboro- Brežice, ki je bil organizator
vodkinja Darja Kalin, sprem- obeh koncertov, Simona Roljava na klavirju in harmoniki: žman Strnad zahvalila vsem
Maja Zorič) s pesmimi Pevska zborovodkinjam. Oba konžabica, Sitna žabica in Žabja certa je povezovala Veronika
zgodba; Otroška prepevalnica Strnad. Vse ostale pevske reiz OŠ Maksa Pleteršnika Pišece vije in srečanja ustvarjalcev
(zborovodkinja Romana Žni- ljubiteljske kulture v marcu so
deršič, spremljava na klavirju: bili zaradi epidemije koronaDejan Jerončič) s pesmimi Jaz virusa odpovedani oz. prestasem mali Beatles, Venček Mojči- vljeni za nedoločen čas.
nih pesmi in Papjev ter GlasbeR. Retelj,
na ustvarjalnica iz OŠ Bizeljsko 
(zborovodkinja Tina Krmpo- 
foto: Vladimir Bogovčič

Poklon skladatelju Beethovnu

BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice so
se s koncertom študentk in študentov Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani poklonili 250-letnici rojstva nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna.

Obiskovalci so si med glasbenim premorom ogledali prepis
partiture Beethovnove Šeste simfonije.
Prvi se je predstavil klavirski trio »La Mer« v sestavi Hane Bitenc za klavirjem, Katarine Kralj na violini in Lare Bešič na violončelu. Sonato za klavir in violino sta pričarala brat in sestra,
Darja Radić na violini in Viktor Radič na klavirju. Koncert je
zaključil klavirski trio »Aurum« v sestavi Mete Kokošinek na
klavirju, Rebeke Kotar na violini in Neže Verstovšek na violončelu. Mentor nadarjenih mladih glasbenic in glasbenikov je
izr. prof. Miha Hass.
»Viteška dvorana je namenjena povezovanju in prepletanju likovne ter glasbene umetnosti, prepletanju idej različnih generacij, odličnim umetnikom in vsem nam, ki to odličnost podpiramo in v njej uživamo. Hvala vsem za današnji večer in za vse
večere, ki so še pred nami,« je bil del nagovora direktorice Posavskega muzeja Brežice Alenke Černelič Krošelj. Prof. mag. Ivan
Florjanc, prodekan za študijske zadeve na Akademiji za glasbo,
je predstavil rokopisni prepis Beethovnove skladbe Simfonija v
F-duru, opus 68 – Pastoralna, ki naj bi jo Ludwig van Beethoven
podaril ljubljanski Filharmonični družbi ob imenovanju za častnega člana, in sicer kot »svoje, še neobjavljeno delo«. Akademija za glasbo pa je ob lanskoletni 100-letnici Univerze v Ljubljani
in ob svoji 80-letnici izdala prepis partiture Beethovnove Šeste
simfonije s skladateljevimi lastnoročnimi popravki. »Tako izjemno lep izdelek je potrebno pokazati svetu,« je dejal prodekan.


S. Radi, foto: PMB
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Vzemite si čas za aktiven odmor Vadba za kondicijo in moč
Osnovna človekova potreba je
gibanje, saj je naše telo narejeno za gibanje. Še pred leti smo
znali reči: »Delo krepi človeka.« Danes bi popravila ta slogan in rekla, da telesna vadba
krepi človeka! Telesna vadba usklajuje delovanje celega
telesa, skrbi za telesno motoriko, vpliva na telesno moč in
nam pomaga pri premagovanju stresne situacije napornega vsakdana. Telesna vadba
tudi zmanjšuje stres in tesnobo. Trenutno je veliko ljudi pod

stresom, kar povzroči tudi težave s spanjem, toda če ste telesno aktivni, boste posledično
tudi bolje spali.

Karantena in omejitev gibanja
ne pomenita, da bi morali prenehati s telesno aktivnostjo.
Pomembno je, da je ta pametna (prilagojena posamezniku in ne prenaporna, sedaj ni
čas za vrhunske podvige), in

prilagojena trenutnim omejitvam. Zavedati se moramo, da
vzdrževanje telesne aktivnosti prav tako krepi naš imunski
sistem. Stroka pravi, da zadostuje že 30 do 60 minut zmerne vzdržljivostne vadbe na dan.
Ključno pri vsem skupaj je, da
je telesna vadba redna in dosledna. Zato se nikar ne zaženite preveč, pomemben je 'tek na
dolge proge'. Trenutno so najbolj ogrožena skupina starejši,
za katere vemo, da bolj kot so
telesno aktivni, lažje bodo pre-

odmor. Če kdaj, je sedaj čas,
za 'zdrave' spremembe. Zapomnite si, da dolgotrajni položaj povzroča bolečino, zato
večkrat zamenjajte položaj, v
katerem delate. Zelo zaželene so tudi vaje, ki vključujejo raztezanje ali nekaj minimalnega gibanja, npr. hoja po
stopnicah (dvakrat gor/dol,
hitro/počasi). Vsekakor bo koristen 30-minutni sprehod, ki
bo še bolj pomagal spodbuditi pretok krvi, kar prinaša pomembne hranilne snovi v vse
telesne strukture.

Na splošno lahko raztezne vaje,
ki jih izvajate v kombinaciji z
vajami za moč, pomagajo ohraniti sklepe, ligamente, mišice in kite vitalne in v funkciji,
kar posledično vpliva na dobro počutje. Vaše telo je sproščeno in zmožno večje produktivne osredotočenosti. Z leti vse
bolj čutimo, kako telo kar kliče po telesni aktivnosti (predvsem raztezanju), vendar je
pogosto slednje že omejeno
(obrabe, poškodbe ipd.). Vadba je zame del telesne higiene, kot npr. umivanje zob. Zato
vas želim spodbuditi, da naredite vsaj nekaj vaj in svoje telo
prebudite.

nesli obolenja. Številne raziskave, ki proučujejo vpliv telesne
aktivnosti na zdravje, so ugotovile, da pri neaktivnih posameznikih telo postopoma izgublja splošno zmogljivost in moč.
Telesna vadba je zelo pomembna v vseh življenjskih obdobjih.

Ne pozabite, zdravje je eno
samo, varujmo ga!
Tjaša Krištofić,
dipl. fizioterapevtka,
dipl. kineziologinja

Ker vas trenutno veliko dela od
doma, vas pozivam, da si med
delom vzamete čas za aktiven

Brestaniške upokojenke
šivajo in delijo maske

BRESTANICA – Članice Društva upokojencev Brestanica šivajo
in brezplačno delijo zaščitne maske za starejše krajane. Nekatere maske so za enkratno uporabo, nekatere tudi pralne, predvsem pa so narejene z ljubeznijo in v pomoč tistim, ki jih potrebujejo. Prejemniki mask so bili zelo zadovoljni, saj jih mnogi še
niso imeli, zato so z akcijo nadaljevale. »Krajanke in krajani KS
Brestanica sedaj lahko vstopamo v trgovine, pošto in na bencinski servis z zaščitnimi maskami. Zelo sem ponosen na članice DU
Brestanica in na njihovo akcijo v času koronavirusa,« je povedal
tiskan_oglas_Smo_na_voljo_260x111.pdf
predsednik
sveta KS Brestanica Vlado Bezjak. 1 31/03/2020

B. C.

Iz dneva v dan, ko ugotavljamo,
da epidemija ne bo le 'muha
14-dnevnica', prejemam vse
več pozivov po nasvetih za
vadbo doma. Kot licencirani osebni trener v svojih videih na YouTube kanalu vsakodnevno delim svoje nasvete v
zvezi z raznimi temami iz sveta fitnesa, rekreacije, prehrane ali drugih življenjskih situacij. Ta, v kateri smo se znašli
sedaj v času epidemije, pa tudi
meni, priznam, predstavlja izziv pri ohranjanju dnevne rutine rekreacije. Verjetno poletna
postava trenutno ni v prvem
planu, saj je bolj pomembno
ohranjanje normalnega delovanja imunskega sistema in
predvsem hormonskega ravnovesja. Zdravje torej.

Z izjemo kakšnega sprehoda, ki
blagodejno vpliva na zbistritev
našega uma, priporočam sledeč način treninga. Gre za t. i.
krožno vadbo, kjer si poljubne vaje sestavimo v krogu. Izberite si sedem takšnih vaj, za
izvedbo katerih potrebujete le
lastno telo ali kakšen rekvizit,
ki ga že imate doma, npr. proste
uteži, elastike, žogo ali le steklenico, napolnjeno z vodo ali
peskom. Vaje sestavite v krogu
tako, da je ena vaja namenjena
dvigu srčnega pulza (kardio
vaja), druga za njo pa počasna
oz. predvsem izvaja obremenitev na mišice (vaja za moč).
Vsako vajo v krogu izvajaj-

te 40 sekund in se takoj, ko jo
zaključite, prestavite na naslednjo v krogu. Ko opravite vse
vaje v krogu, je prva serija zaključena. Vzemite si kakšno minuto pavze, vendar ne preveč!
In nato celoten krog ponovite
vsaj še štirikrat. Interval posamezne vaje, odmora in število
opravljenih krogov prilagodite
svojim zmožnostim. Trening
mora biti dovolj intenziven. Ne
skrbite, vi to zmorete!

Konkreten primer takšne vadbe bi izgledal tako:
• izpadni korak s poskokom
(jumping lunge)
• upogib bicepsa (biceps curl)
• skakanje s kolebnico na
mestu (jump rope)
• dvig ročk nad glavo (shoulder press)
• poskok z odročenjem rok in
nog (jumping jack)
• sklece
• vojaški poskok (burpee).

S takšno vadbo izjemno dobro
vplivate tako na srčno-žilni sistem (izboljšujete kondicijo) ter
tudi na mišice in s tem na sproščanje 'hormonov sreče': serotonin, dopamin, oksitocin, endorfin. Po takšni vadbi se boste
gotovo počutili polni energije,
tudi porabili boste ogromno
kalorij – nekje 13 na minuto,
kar znese okoli 500 kalorij na
celoten trening. Seveda je na
koncu od vas odvisno, koliko
boste 'dali od sebe'.
Če želite še bolj konkreten načrt takšnega treninga s sličicami ali video prikazom, mi lahko pišete na
info@studio-vitaja.si in vam
ga pošljem brezplačno. Ostanite zdravi, migajte in se vidimo,
upajmo, da kmalu, spet v fitnesih King’s Gym in Studiu Vitaja.
Klemen Bec, trener
in lastnik King’s Gym
& Studio Vitaja

Svetovanje in videodelavnice
SEVNICA – V teh kriznih časih v Družinskem inštitutu Zaupanje
iz Sevnice ponujajo brezplačno terapevtsko svetovanje za družine, pare in posameznike, ki bi se morda znašli v stiski ali tesnobi.
V ta namen so odprli telefonsko linijo, namenjeno brezplačnemu svetovanju na daljavo. »Zavedamo se, da je odnos v teh dneh
najpomembnejši, zato se obrnite na nas, če čutite stisko, nelagodje, tesnobo ali pa želite le pogovor,« svetujejo. Svetovanje na
daljavo je na voljo od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro, in
sicer na telefonski številki 068 643 349. Nudijo tudi brezplačne videodelavnice za učenje slovenskega jezika (za priseljence
v Posavju), ki jih izvajajo ob petkih od 10. do 12. ure preko aplikacije Zoom, informacije so na voljo na tel. številki 068 642 507.

Vir: DI Zaupanje
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V Zavarovalnici Triglav vam omogočamo, da vse, kar se da, uredite na daljavo – od doma.

Ker se razmere zelo hitro spreminjajo, preverite zadnje aktualne informacije:
triglav.si

vsebovredu.triglav.si

info@triglav.si

080 555 555

Zavarovalnica Triglav

@TriglavGroup
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Dva tisoč dvajset je leto, ki našemu pogledu in dojemanju
sveta odstira drugačno resničnost, kot smo je bili vajeni.
Uveljavlja se kot še eno med velikimi zgodovinskimi
prelomnicami, ki nas pozivajo k prevrednotenju utečenih
odnosov, širših in ožjih. A ne pozabimo, k temu nas že
vseskozi tiho pozivajo tudi zgodbe, pripovedovane ali
zapisane, od samih začetkov pojavljanja, ki segajo daleč
daleč nazaj. Ob tem naj spomnimo tudi na dejstvo, da
lepota pripovedovanja v sebi nosi to pomembno lastnost,
da je nenasilna do tistega, ki prostovoljno posluša. Oziroma
bere. Ta svoboda nam ni odvzeta, ne snovalcem ne bralcem.
Ni pa (bilo) to vedno samoumevno.
V tem oziru se digitalna dostopnost vsebin v časih, ko smo
pozvani k izoliranosti, kaže kot hvaležen kanal, ki nam
pomembno podpira obvode v poljih svobode. Tudi bralcem
knjig. V času, ko je fizični dostop do zgodb onemogočen, vas
zato napotujemo na elektronsko dostopne izvode. Na spletnem
portalu BIBLOS najdete mnogo dobrih knjig, med njimi
tudi nekaj teh, ki smo jih zajeli v letošnjem bralnem projektu
Posavci beremo skupaj, za katerega upamo, da ga bomo
v knjižnici fizično vzpostavili čim prej in bodo knjige zopet
lahko potovale iz rok v roke. Do takrat pa lahko iz celotnega
bralnega nabora Posavcev elektronsko dostopate do desetih
naslovov, ki jih v branje priporočamo posavski knjižničarji:
STVARI , KI PADEJO Z NEBA, Selja Ah ava
VSAKDANJA NOROST, Lisa Ap p ign an esi
POGOVORI S PRIJATELJI, Sally Rooney
P O DA J A V P R A Z N O, B o š t j a n N a r a t
STALINOVE KRAVE, Sofi Oksanen
DEZORIENTALKA, Négar Djavadi
OD POSLANEC , Mar ku s Zu sak
BE RTA ISLA, Javier Marías
TUJKA, Stef an Her tman s
VI D ENI, Dan Pod jed
Letošnji bralni projekt Posavci beremo skupaj smo obogatili
še z dodatkom, ki smo ga naslovili kot PBS PLUS. Ta del
zajema dodatne naslove, ki jih priporočamo v branje in smo
jih tokrat zbirali med priporočili bralcev. V elektronski obliki si
lahko na spletnem portalu BIBLOS izposodite tudi nekaj teh:
OGNJE NA NOČ, Eric Smith
A K TOV K A , H i r o m i K a wa k a m i
TRI EVINE HČERE, Elif Shafak
KRAD L JI VKA KNJIG , Mar ku s Zu sak
PRIDE KONJ V BAR, David Grossman
ČE Z KI TA JSKO MORJE, Gau te Heivoll
Za izposojo e-knjig na spletni strani BIBLOS potrebujete
številko članske izkaznice, ki vam je bila dodeljena ob
vpisu v knjižnico, in geslo za storitev Moja knjižnica. Za
prepričljivejše povabilo k branju, tudi spletnemu, in v mislih s
tistimi, ki te možnosti nimate, pa z vami delimo vsaj odlomek
o mestih, ki so običajno tako polna, medtem ko so danes tiha:

Mesta se včasih zdijo brezosebna in zato nečloveška;
kot mravljišča, v katerih je usoda posameznika povsem
nepomembna. Redkokatera stvar se na tako lep in neposreden
način zoperstavlja temu občutku kot glasba na ulici. Ne
glede na to, ali gre za prikaz virtuoznosti, posledico socialne
stiske ali sanje o življenju na cesti, je ulični nastop v prvi
vrsti osebna zgodba; ne glede na svojo kvaliteto ali vsebino
predstavlja izstop iz sistema. Vsak glasbeni dogodek v
ustaljeno zvočno krajino vnaša nov, nepričakovan in samosvoj
element, vsak pripoveduje zgodbo nastopajočega, ki s tem, ko
se postavi pred ljudi, zahteva pozornost. In vsak v na videz
brezosebno in uniformno gmoto prinaša nekaj intimnega.
In v takšnih trenutkih postanejo mesta vse kaj drugega,
kot brezosebna mravljišča anonimnih in spregledanih usod.
Zgodba tistega, ki se s svojo muziko in pesmijo postavi pred
mimoidoče, namreč ni edina, ki smo ji v danem trenutku
priča, je zgolj edina, ki je izpostavljena.
(Boštjan Narat, PODAJA V PRAZNO)
Zdravo in kmalu na svidenje.
Za knjižnice Posavja Renata Vidic

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

Kulturo so preselili na splet
POSAVJE – Epidemija koronavirusa je seveda močno zarezala tudi v delovanje kulturnih ustanov, ki so že
skoraj mesec dni (fizično) zaprte. A tudi kulturniki so se razmeram prilagodili, kolikor je to pač možno, in
svoje delo preselili zlasti na splet, seveda pa si želijo predvsem, da bi lahko čim prej spet odprli vrata ter se
srečali s svojimi zvestimi obiskovalci in uporabniki storitev.

Še bolj angažirani na spletu
V Posavskem muzeju Brežice,
ki so ga zaprli 13. marca, dogodke pa odpovedali že pred
tem (12. marca so opravili le
simbolično odprtje fotografske
razstave Branka Brečka »Ptice Vrbine«, o čemer pišemo na
str. 26), so se takoj usmerili v
intenzivnejše komuniciranje
preko socialnih omrežij in spletne strani. »Kljub temu da smo
bili 'digitalno aktivni' že prej,
smo sedaj še bolj pozorni in se
trudimo, da smo še bolj aktualni ter angažirani, vsebine pa
pripravljene za različne generacije. Odzivi so dobri, čeprav
je ponudbe ogromno. Delo smo
reorganizirali skladno z navodili in možnostmi, vsak dan pa
je v gradu prisotna vsaj ena
oseba. Pomembno je, da vemo,
kaj se dogaja s stavbo, z zbirkami in razstavami. Prav tako
je veliko upravnega dela, poročanja ustanoviteljem in financerjem ter koordinacije,« pravi direktorica Alenka Černelič
Krošelj. Pri intenzivnem digitalnem komuniciranju z obiskovalci in uporabniki različnih generacij so se še posebej
posvetili mladim, »da se skupaj
z njimi učimo ter da smo z njimi še naprej povezani«.
Ta čas izkoriščajo za poglobljeno pripravo obsežnih letošnjih
programov, za katere še vedno
verjamejo, da so v večini tudi
uresničljivi. Intenzivno izvajajo tudi aktivnosti v kar šestih
projektih, pripravljajo razstave in delavnice, snujejo projektne ideje, utrjujejo in pridobivajo partnerstva ter urejajo
zadeve, ki so čakale. Oblikovali in predstavili so tudi nov
projekt »Življenje s korono«,
ki izhaja prav iz izziva sedanjosti in bo v naslednjem letu
povezal pomembne obletnice
– 80-letnico začetka druge svetovne vojne in izgona, 30-letnico osamosvojitve Slovenije in
(upajmo) tudi prvo obletnico
»zmage« nad koronavirusom.
»Hvala vsem, ki opravljajo nujna dela in so vsak dan še bolj
izpostavljeni. Hvala vsem, ki
ste sedaj virtualno naši zvesti
podporniki. Komaj čakamo, da
se ponovno srečamo v našem
skupnem muzeju,« še sporoča
Černelič Krošljeva.

Pripravljeni, da ponudijo
program

Tudi v Kulturnem domu Krško
so po zaprtju svoje delovanje v
skladu z možnostmi prestavili
na splet. »Še kako bi sedaj prišli prav vsi digitalizirani modeli muzeja in vsebin, pa žal za to
nikoli ni (dovolj) denarja in/ali
posluha. Zdaj veliki muzeji ohranjajo stik z obiskovalci ravno
na tak način. Tudi mi smo vpeli vse svoje moči in znanje v to,
da smo prisotni na družbenih
omrežjih in spletnih straneh.
Veseli smo odzivov, pohval, kri-

tik, vsega, kar dokazuje, da nas
obiskovalci zaznavajo, upam,
da tudi pogrešajo in da komaj
čakajo, da pridejo spet v goste,« pravi direktorica Darja
Planinc. Čas, ko so zaprti za
obiskovalce, je več kot dobrodošel za opravila, za katere ni
nikoli dovolj časa: urejanje dokumentacije in arhivov, inventarizacijo muzejskih predmetov, urejanje in pospravljanje
skladiščnih prostorov ... Medtem strokovni delavci nemoteno delajo na programu, razstavah, raziskovanju in študiju
gradiva ter načrtovanju naslednjih dogodkov, kajti v vsakem
trenutku morajo biti pripravljeni, da bodo, ko se bodo vrata
kulturnih ustanov lahko odprla, obiskovalcem ponudili program. Z ustvarjalci so dnevno v

kah galerije. »Te dni smo intenzivno vpeti v delo na področju
urejanja muzejske dokumentacije, raziskovanja, nadaljevanju projektnega dela, koncipiranju virtualnih razstav ter
pripravo prihajajočih razstavnih projektov. Nekaj dela smo
imeli tudi z dokumentiranjem
posledic potresa, ki so nastali na našem objektu,« sporoča.

Njihovo delo lahko spremljate na Facebooku, Instagramu in Twitterju, kjer pripravljajo cikel objav »Umetnina
dneva iz zbirke GBJ« in »Razstavne reminiscence«, v katerih predstavljajo ozadja ter
osebna doživljanja in mnenja kustosov ob preteklih razstavah v galeriji. Pripravljajo
tudi pedagoška gradiva in na-

domoznanskem portalu Kamra
… »Iz varnega domačega okolja lahko preko zbirke Pressreader prelistate prek 6.000 naslovov dnevnega časopisja in
revij iz več kot 100 držav. Pri
svojem delu od doma pa boste
morda potrebovali pregled aktualnih zakonov, ki jih omogoča zbirka Tax-fin-lex. Naj omenim še portal Dobreknjige.si,
kjer vam slovenski knjižničarji
pomagajo poiskati dobro knjigo,« pravi direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško.
»Vsem našim članom, tudi tistim, ki jim je potekla članarina
ali imajo kakšno drugo omejitev in te storitve drugače ne bi
mogli uporabljati, smo omogočili možnost uporabe Biblosa in elektronskih virov. Na

Vrata kulturnih ustanov so že skoraj mesec dni zaprta.
kontaktu, beležijo tudi vse več
ponudb ustvarjalcev iz Italije,
ki iščejo priložnosti za nastope.
Čeprav so delo organizirali po
najboljših močeh in možnostih, bo njihov izpad prihodkov
ogromen, po besedah Planinčeve so samo v marcu izgubili več kot 26.000 evrov prihodkov, ki bi jih ustvarili s prodajo
vstopnic in oddajo prostorov v
uporabo. »Tako smo ostali brez
sredstev za kritje lastnega dela
sredstev za stroške dela in materialne stroške, zato smo že v
pogovorih z ustanoviteljico, da
uredimo nastalo situacijo in
omogočimo vsem zaposlenim
v KDK izplačilo plač.« Razume
stisko samozaposlenih na področju kulture in na srečo so
ukrepi vlade namenjeni tudi
njim, poudarja: »Še tako visoka kultura nam nič ne pomaga,
če v teh časih nimamo hkrati
odprtih oči in čuječih src.«

Ohranjajo stike z občinstvom

V Galeriji Božidar Jakac v času
zaprtja galerije za javnost in
prilagajanju dela novim razmeram skrbijo za redne stike s svojim občinstvom preko
različnih kanalov, pojasnjuje
direktor Goran Milovanović.
Pri tem del zaposlenih dela od
doma, vendar so poskrbeli, da
s pomočjo sodobne tehnologije delo poteka nemoteno in so,
vsaj digitalno, prisotni v zbir-

mige za najmlajše, kako kreativno preživeti čas doma. »Na
naši spletni strani je na voljo
učno gradivo 'Kako ustvariti
grafiko doma', ki je namenjeno osnovnošolcem, povabljeni pa ste tudi vsi ostali, da si
zadate grafični izziv v tehniki
monotipija. Na Vimeo kanalu
si lahko ogledate kratke video
vsebine in podoživite pretekle
razstave. V tem času bomo mesečne novice razširili na dva
krat na mesec ter tako ponujali našemu stalnemu občinstvu
in vsej zainteresirani javnosti
dostop do čim bolj pestrih vsebin. Preko že uveljavljenih kanalov komuniciranja raziskujemo in iščemo nove načine,
kako bi v teh časih ponudili zainteresirani javnosti kvalitetne
vsebine. Vsekakor pa se veselimo dneva, ko bomo opremljeni z novimi znanji in spoznanji
zopet med naše zidove povabili obiskovalce,« zaključuje Milovanović.

Knjižnice vabijo k e-branju

13. marca so vrata zaprli tudi
v splošnih knjižnicah. Za čas,
ko gradiva ne morejo vrniti, članom seveda ne bodo zaračunali zamudnine, žal pa si
tudi ne morejo rezervirati oziroma naročati gradiva. Bralke
in bralce vabijo zlasti k uporabi elektronskih virov in branju
elektronskih knjig v e-knjižnici
Biblos, digitalni knjižnici dLib,

novo smo ponudili možnost
brezplačnega spletnega vpisa, s katerim je uporabnikom
omogočena izposoja elektronskih knjig ali uporaba drugi
elektronskih virov, ki jih ponuja naša knjižnica,« sporoča
direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar
Paunović. Enako so storili tudi
v Knjižnici Brežice, poleg tega
pa, kot pravi direktorica mag.
Tea Bemkoč, različne skupine
uporabnikov preko družabnih
omrežij pozivajo h kakovostnemu branju, poslušanju zvočnih pravljic, reševanju knjižnih ugank in ogledu spletnih
predavanj, spomnijo jih na posamezne dneve, jih seznanjajo
z dostopom do različnih elektronskih virov, predstavljajo
(ne)znane Brežičane itd.
Začetek pomladi je tudi čas,
ko vse tri posavske knjižnice
skupaj začenjajo projekt Posavci beremo skupaj. Letos so,
zaradi aktualnih razmer, ponudili v branje tudi gradivo, ki je
dostopno v e-knjižnici Biblos.
Ob tem v knjižnicah pripravljajo gradivo za Posavsko potujočo knjižnico, ki bo začela s svojim delovanjem predvidoma v
septembru letošnjega leta, ter
ves čas razmišljajo, kako bi še
obogatili ponudbo, predvsem
pa si seveda želijo, da bi lahko
kmalu spet odprli vrata.


Peter Pavlovič
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Park skulptur ohraniti zanamcem
KOSTANJEVICA NA KRKI – Galerija Božidar Jakac je lansko jesen kot vodilna partnerica začela z izvajanjem
dvoletnega projekta Re/Forma viva, financiranega v okviru programa Erasmus+ in sicer »Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja«.
Skupaj s partnerskimi institucijami (Akademija likovnih umetnosti in oblikovanja
ter Naravoslovnotehniška fakulteta iz Ljubljane, Akademija likovne umetnosti Zagreb in
Umetniška akademija Tallinn,
Estonija) so k projektu pristopili interdisciplinarno. »Z
vključevanjem novih tehnologij (3D foto skeniranje in modeliranje) na področju dokumentacije kulturne dediščine
v izobraževalne procese študijskih programov bomo skupaj razvijali podporo klasični
muzejski dokumentaciji. Delo
bo potekalo na primeru skulptur v parku Forma viva Kostanjevica na Krki, izkušnje in rezultate pa bomo delili tako med
visokošolskimi institucijami
kot sorodnimi parki skulptur
po Evropi,« pravijo v kostanjeviški galeriji. Skozi projekt
bodo imele vključene izobraže-

delovali na področju ohranjanja kulturne dediščine. Nove
tehnologije, zlasti oblikovani
3D modeli skulptur iz parka
Forma viva, bodo hkrati odprli
nove možnosti tudi na področju predstavljanja kulturne dediščine obiskovalcem in zanimivih virtualnih predstavitev.

Skulptura japonskega kiparja Eisaka Tanake Japonski festival iz leta 1961
valne institucije ter njihovi študenti priložnost delovanja na
terenu, kjer bodo seznanjeni z
izzivi, s katerimi se muzeji soočajo pri svojem vsakodnevnem
delu. Na podlagi izkušenj bodo
skupaj razvili teoretične modele za uporabo pri izobraževanju kadrov, ki bodo v bodoče

Mednarodni simpozij kiparjev
Forma viva se je v Kostanjevici
na Krki začel leta 1961, v tem
času je nastalo prek 130 skulptur, danes pa je v parku, ki obdaja nekdanji cistercijanski
samostan, na ogled okoli 100
skulptur. Park je od leta 1999
vpisan v Register kulturne dediščine kot spomenik državnega pomena. Lesene skulpture, razstavljene na prostem,
so podvržene vplivom iz okolja
in naravnemu razkroju, kar je
tudi ideja simpozija, ki jo uteleša ime Forma viva, kar v latin-

ščini pomeni živa oblika. »V Galeriji Božidar Jakac skrbimo za
upočasnitev procesov propadanja z rednim vzdrževanjem
parka. Ta se nenehno spreminja, saj starejša dela s časoma
prepustijo mesto novim. Zanimivo je, da v parku še vedno
stoji kar nekaj skulptur iz najbolj zgodnjih simpozijev, kot na
primer dela japonskega kiparja Eisaka Tanake Japonski festival, ki je nastalo na prvem simpoziju leta 1961,« poudarjajo.
Ideja za projekt se je rodila ravno iz potrebe po dokumentiranju sprememb na skulpturah.
Skozi sodelovanje z visokošolskimi institucijami želijo razviti načine za ohranjanje Parka
skulptur Forma viva za bodoče generacije in ponuditi obiskovalcem ter širši javnosti še
bolj prijetno izkušnjo pri sprehodu skozi park.

P. P./vir: GBJ

Krškopoljski prašiček v Posavskem muzeju Brežice te dni skrbi za
razstavljene predmete, pri tem pa mu lahko pomagaš tudi ti.
Te dni, ko je naš muzej zaprt za obiskovalce, se po naših muzejskih prostorih sprehaja naš krškopoljski
prašiček TONČEK (po sv. Antonu Prašičkarju) in skrbi, da se predmeti s posameznih razstav ne
pomešajo med sabo. Na naših večzvrstnih razstavah o štirih elementih: Voda, Ogenj in Zemlja, ki jim
bomo letos dodali še Zrak, je na ogled veliko različnih predmetov, ki pripovedujejo o elementih.
Pomagaj prašičku pravilno razvrstiti predmete v naše razstave. K posameznemu elementu poveži
predmet, ki se nahaja v našem muzeju in sodi v eno izmed treh večzvrstnih razstav.

Ilustracija: Anja Medved
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kolumna

Številke.
Piše: Natja Jenko Sunčič

22. marec je bil, bila je nedelja, snežinke so se šle nek zimsko-pomladni ples med drevesnimi cvetovi, živela sem obvezni jutranji
bralni običaj, podzavest mi je cefral koronavirus in napovedana
osamitev, ki zlovešče zveni »ostani doma«. Ob šestih in 24 minut me je neka divja sila nasilno premikala, objelo me je grozeče bobnenje, po zaslugi več kot šestdesetletnega poslušanja Radia Sljeme me je kako minuto kasneje glas voditeljice seznanil,
da se je Zagrebu zgodil potres magnitude 5,3. Pri sosedih grozljiva kolobocija koronavirusa in potresa. Bi bilo lahko še slabše za
ljudi? Vse skupaj pa je tako blizu. Nikoli nisem pretirano marala številk, a po urah in dnevih bitke zdravnikov za življenje je za
krutimi posledicami usahnilo življenje petnajstletnega dekletca.
To jutro sem prebirala Srečka Kosovela. Iz njegove pretežno žalostne lirike sem že pred vsesplošnim bučanjem prebrala kitico iz Predsmrtnice: //»Vsi bodo dosegli svoj cilj,/ le jaz ga ne
bom dosegel …/ Ognja prepoln, poln sil,/ neizrabljen k pokoju bom legel«.//
Od kod ta virus? Od koga? Od res tam neke živali? Od hudobcev
ali nerodnežev (nepopravljivo raje verjamem vanje ), ki jim je
pobegnil iz cevčic v ta svet med ljudi, ki jim ni nihče in nič več
sveto? Je ta virus s krono nam vsem v opomin? Resna tukajšnja
življenjska šola? Opomin, da smo vsi, zares vsi eno, vseeno, od
kod izhajamo in prihajamo. In da nam je vsem dana ena in edina narava! In ta en edini svet. Moja večna mantra.
Številke me morijo! Umrlih oskrbovancev v naših domovih za
starejše! Kako je to mogoče? Kdo je tu (ne)odgovoren? Kje se je
zataknilo? Kaj je krivo? Ali je to kar tako, če si star, imaš še pridruženo bolezen, pa zato naj bi kar umrl? V glavnem so to pojasnila. Ali ni to grozljivo? Nečloveško. Kaj pa svetovne velesile?
So nedolžne? In o množici številk o okuženih, umrlih govorimo
na neverjetno brezdušen način. Češ, kaj pa je dnevno 900 (in še
več) umrlih, 18 pa ozdravelih?
Nisem poklicana, da bi secirala ljudi v zdravstvu, trgovinah,
nevladnih organizacijah, sploh ne tistih, ki so samoiniciativno
pristopili v vrste pomočnikov, pismonoš, da bi življenje teklo kolikor toliko znosno; šivilj, ki mnoge med njimi niti niso, a šivajo
zaščitne maske, in tako naprej. Globok poklon vsem, ki vlagajo
svoj trud, znanje in življenje, da bi se človeštvo izvilo iz kronske
nevarnosti, ki smo jo ljudje vzeli že v prvih korakih bolj za šalo
kot zares. In je pokazala zobe.
Ko sem nek dan iskala pismonošo, da bi mi povedal, kako teče
delo pri njih v teh izrednih situacijah, mi je odgovoril, naj kar
napišem, da nikakor, da je noro, ko sta v mali kombi s kolegom
natovarjala pakete, namenjene v Dobovo. Za kaj več in še za sličico sogovornika pa bi morala poklicati za dovoljenje na mariborsko poštno upravo. Ko bi že v začetku pandemije nujno rabila
svojega zobozdravnika – ali vsaj zobarja iz Posavja –, bi morala po zdravniško pomoč ali v Novo mesto ali Celje, kjer imajo
pravila, kaj oziroma pri kakšnih težavah se te sploh lotijo. Ostala mi je visoka samokontrola, potrpljenje in še kaj, da ne bi po
ustni votlini premlevala kaj takega, kar bi me dvignilo v višave.
Moja jutra nimajo znanega zagona. A me nemirna narava povleče v tek. K radiu in novicam, muziki, časopisom in revijam, kjer
se s slastjo za slast zrinem med modne strani, med letošnje in
barve udobne superge, torbice. Uh, koliko poti za dvig morale,
odmerki pa so pač odvisni od … Za pospešek misli na prijatelje …
na vrvež v mestu, na pitje kave z dragimi. Ki bo, ko bo … saj bo!
In v prazničnih trenutkih tople, spoštljive misli na vse, ki so padli v tej koronski, kronski ali kakšni že vojni. Z molitvijo, verjeli v njo ali ne.

Ko ti jih uspe pravilno povezati do pravega elementa, jih lahko še poskušaš poimenovati tako, da k vsakemu zapišeš številko,
ki ji pripada določen predmet.
1 AMFORI, rimska doba, žgana glina, inv. št.: 321-2017 in inv. št.: 39
2 BRIVSKI STOL, 1. pol. 20. stol., les, usnje, železo, donacija: Milan Čater, Brežice, inv. št.: E4483
3 LIKALNIK NA ŽAREČE OGLJE, ok. 1900, železo, lito železo, odkup: Tanja Furlan, Šentlenart (Brežice), inv. št.: E3167
4 GLOBUS ZEMLJE, šolski, les, papir, kovina, inv. št.: E5726
5 SKLEDNIK, 1850-1900, leseno ogrodje, stene iz (vstavljenih) lesenih klinov, tri nadstropja v obliki jasli, inv. št.: E27
6 KOVAŠKI MEH, začetek 20. stol., usnje, les, kovina, donacija: Jože Lenič, Črešnjice pri Cerkljah (Brežice), inv. št.: E4077
7 SVITEK, 1. pol. 20. stol., barvni trakovi iz blaga, inv. št.: E771
8 MUHOLOVEC, 1. tretjina 20. stol., brezbarvno steklo, donacija: Ivanka Ferenčak, Brežice, inv. št.: E2815
9 GASILSKA ČELADA, med obema vojnama, usnje, kovina, inv. št.: Z3:872

POSAVSKI
MUZEJ
BZICE

Natečaj v času epidemije

JESENICE NA DOLENJSKEM – Kulturno umetniško društvo Mokriške vrane z Jesenic na Dolenjskem je v času izolacije zaradi epidemije koronavirusa pripravilo natečaj z naslovom Sami, a skupaj.
Na voljo so štiri kategorije, v katerih lahko sodelujete, in sicer literarno delo (kratka zgodba od 1000 do 5000 besed ali ena do
tri pesmi), fotografija (pet do deset fotografij), film (traja naj 30
do 60 sekund) ter likovno delo (slika, risba, kip). Izdelki se morajo nanašati na samoto, osamljenost, izolacijo, družbo, človeštvo,
bolezen. Zmagovalce kategorij bodo razglasili 14 dni po koncu
izolacije, nagrado in priznanje pa bodo prejeli 3. decembra letos.
Izdelke pošljite na: kudmokriskevrane@gmail.com oz. po pošti:
Društvo Mokriške vrane, Jesenice 11 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem. Likovne izdelke fotografirajte ali skenirajte. 
R. R.
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VALVASORJEVA KNJIŽNICA
KRŠKO OMOGOČA BRANJE
E-KNJIG IN E-ČASOPISOV
OD DOMA

V času epidemije novega koronavirusa je knjižnica za uporabnike do
nadaljnjega žal zaprta, vseeno pa članom knjižnice omogočamo nemoten
dostop do elektronskih knjig, časopisov in baz podatkov na daljavo, saj ravno
branje tovrstnih vsebin ponuja najpristnejšo obliko razvedrila in sprostitve.
Dostop do e-knjig in e-časopisov je na voljo vsem
uporabnikom Valvasorjeve knjižnice Krško. Za oddaljeni
dostop je potrebno imeti številko članske izkaznice knjižnice
ter geslo za storitev Moja knjižnica, ki vam je bilo dodeljeno
v knjižnici ob vpisu in s katerim lahko preko sistema Cobiss/
Moja knjižnica v normalnih okoliščinah delovanja knjižnice
na daljavo rezervirate knjige, podaljšujete rok vrnitve gradiva
itd. V kolikor ste pozabili geslo ali ga še nimate, lahko
pokličete na dežurno telefonsko številko knjižnice 041
448 652 in z veseljem vam bomo pomagali, da boste
lahko dostopali do e-virov.
Omeniti velja tudi novost: brezplačni spletni vpis v knjižnico
za nove člane, ki v trenutnih razmerah omogoča dostop do vseh
brezplačnih e-storitev, ki jih nudi knjižnica. Več o tem si lahko
preberete in se tudi vpišete preko povezave na spletni strani knjižnice.
Do e-knjig, e-časopisov in drugih baz podatkov lahko
dostopate preko spletne strani Valvasorjeve knjižnice Krško
(www.knjiznica-krsko.si), vse povezave so na naslovni strani.
V nadaljevanju vam kratko predstavljamo našo e-ponudbo.
BIBLOS
Spletni portal BIBLOS uporabnikom omogoča izposojo
elektronskih knjig, ki jih lahko berete na svojih pametnih
telefonih, tablicah, računalnikih in bralnikih. Za dostop
do e-knjig Valvasorjeve knjižnice Krško vpišete najprej
akronim knjižnice SIKKRS (Valvasorjeva knjižnica Krško),
nato nadaljujete z vnosom članske številke z izkaznice in
geslom za storitev Moja knjižnica. Naenkrat lahko izberete
do 4 knjige, ki jih lahko berete 14 dni, potem se prenesene
datoteke izbrišejo, tako tudi ni zamudnine. Če je knjiga
prosta, jo lahko izposodite še enkrat.
PRESS READER, EBSCO PUBLISHING in
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
Preko oddaljenega dostopa lahko ob izbiri vaše knjižnice, vnosa članske
številke in gesla za Mojo knjižnico dostopate do naslednjih e-virov:
PressReader vam ponuja več kot 7.000 časnikov in revij
iz celega sveta, med njimi pa lahko prebirate tudi Dnevnik
in Nedeljski dnevnik. Za ljubitelje tujejezičnih časopisov
priporočamo časopise, kot so: The Guardian, The Daily
Telegraph, The Independent (Velika Britanija), Corriere della Sera,
Il Sole 24 Ore (Italija), The Washington Post, New York Post
(ZDA), Večernji list (Hrvaška).
Na portalu EBSCO Publishing je na voljo 17 različnih
tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov. Portal pokriva
področja medicine, splošne znanosti, izobraževanja, kulture
in humanistike, na voljo pa je skoraj 3000 mednarodnih
časnikov za bolj strokovno usmerjene uporabnike.
Na voljo je tudi portal Encyclopaedia Britannica za nekoliko
bolj znanstveno raziskovanje po spletni enciklopediji.
dLib.si in KAMRA
Za uporabnike, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo in vse,
ki vas zanima zgodovina in zgodbe naše domovine, sta na voljo
portala digitalna knjižnica Slovenije dLib.si in Kamra.
Preko dLib.si (www.dlib.si) lahko dostopate do monografij
in visokošolskih del, periodike (zgodovinski časopisi itd.),
rokopisov, fotografij, razglednic, plakatov, do notnega
gradiva ter zemljevidov.
Portal Kamra (www.kamra.si) pa je spletno mesto, ki ponuja
digitalizirano domoznansko vsebino s področja Slovenije, ki
jo hranijo in jo želijo deliti z vami slovenske splošne knjižnice,
muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.
DOBREKNJIGE.SI
Portal Dobre knjige (www.dobreknjige.si) bralcem postreže z
zanimivim in kvalitetnim izborom knjig za različne okuse. Gre
za priporočilni portal, ki ga ustvarjamo slovenski knjižničarji in
je namenjen promociji dobrega in kvalitetnega branja.
V Valvasorjevi knjižnici Krško upamo, da bomo še naprej
razveseljevali in bogatili uporabnike z našimi storitvami, pa
četudi do nadaljnjega zgolj na daljavo, predvsem pa si želimo,
da bodo elektronske baze podatkov, e-knjige in e-časopisi
bralcem v teh časih krajšali čas in jih navdajali z optimizmom
ter dobro voljo.
Valvasorjeva knjižnica ostaja do nadaljnjega zaprta, zato
obveščamo vse uporabnike, da od 13. 3. 2020 dalje ne
teče zamudnina, hkrati pa uporabnike naprošamo, da
izposojenih knjig NE vračajo v nabiralnik.
Andreja Kališnik
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Obeležili deset let delovanja

Brankove ptice Vrbine

BLANCA – Kulturno umetniško društvo Poklek je 7. marca v
kulturnem domu na Blanci s premiero gledališke igre »Niti
tat ne more pošteno krasti«, ki jo je režirala Ana Kozinc, obeležilo deset let delovanja.

Članice in člani KUD Poklek so navdušili z gledališko predstavo »Niti tat ne more pošteno krasti«.
Po končani uprizoritvi je predsednica KUD Poklek nad Blanco
Mateja Strnad predstavila društvo: »Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2010 ter šteje 33 članic in članov. Glavne dejavnosti društva so amatersko uprizarjanje gledaliških iger, priprava in
izvedba vsakoletne prireditve ob materinskem dnevu na Pokleku, dveh pohodov po okoliških krajih, prireditev na Tomaževem
hribu na predvečer praznika dneva državnosti, organizacija izletov ter sodelovanje na prireditvah na krajevni in občinski ravni.
Osnovni namen našega društva je, da s svojimi dejanji povezuje ljubitelje kulture ter jim v hitrem tempu vsakdana v prostem
času življenje polepša s sprostitvijo in zabavo. Vsako rojstvo gledališke predstave je nekajmesečni proces, da se lahko, če temu
lahko tako rečemo, rodi otrok, ki ima več mater in očetov.«
Na prireditvi je predstavnica JSKD OI Sevnica Katja Pibernik
podelila Linhartove značke članicam in članom, ki so v društvu
aktivni že celih deset let, to so: Ana Anika Stopar, Martin Romih, Urška Romih, Gregor Mirt, Tamara Rumenovič, Matej
Rumenovič, Bojan Žibert, Primož Kozinc, Marko Kozinc, Ana
Kozinc, Jure Mirt, Jure Klenovšek, Blažka Šutar in Katja Kozinc Klenovšek. Društvu so izrekli čestitke župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik, predsednik ZKD Sevnica Jože Novak in predstavnica Aktiva kmečkih
žena Blanca Irena Obelšar. Besede podpore so jim izrekli tudi
številni donatorji ter krajanke in krajani.

S. R./M. S.

Razgibano prvo desetletje
Mestnega muzeja Krško

Ptice Vrbine bodo naslednje mesece krasile mali avditorij
Posavskega muzeja Brežice.
BREŽICE – 12. marca, na gregorjevo, ko se po ljudskem izročilu »ptički ženijo«, kar pomeni tudi prihod pomladi, so v malem
avditoriju Posavskega muzeja Brežice »simbolično« odprli fotografsko razstavo Branka Brečka »Ptice Vrbine«. Kljub prestavitvi uradnega odprtja razstave zaradi trenutne nevarnosti širjenja koronavirusa je avtor razstave vseeno predstavil razstavo,
ki je del večzvrstnega projekta Štirje elementi: 4 – Zrak in bo na
ogled vse do 30. junija 2020. Razstava prepleta ptice in element
zrak, ki je v Viteški dvorani upodobljen s številnimi pticami, ki
jih lahko prepoznamo in so po več kot treh stoletjih še vedno del
naše kulturne krajine. Brečko je fotograf, ki goji posebno veselje
do dokumentiranja sveta okoli nas, predvsem pa sveta, ki izgublja boj z napredkom, je raziskovalec, zapisovalec, pričevalec in
pripovedovalec o Vrbini, o svetu, ki se prične pod zahodno fasado mesta na brežcu – Brežic. Po upokojitvi je čedalje pogosteje
zahajal v Vrbino – zanj pomembno odkritje, ki ga je odpeljalo v
živi svet narave. Opazovanje je kmalu prešlo v fotografiranje in
preučevanje vsega, kar je srečeval na svojih poteh. Poleg naravoslovnih knjig so mu še bolj odprle pogled v globino tega čudovitega sveta tudi spletne vsebine. O tem nastaja fotografski
dnevnik z opisi posebnih dogodkov, ki ga skrbno dopolnjuje že
več kot 20 let. Leta 2008 je strnil svoje vrbinske pohode v knjigi Živi svet Vrbine, v kateri na zanimiv način opisuje svoja doživetja in jih bogati s fotografijami. Ob sedanjih spremembah postaja knjiga zgodovinski zapis za rodove, ki take Vrbine ne bodo
več mogli doživeti.
Vir: PMB

KK (Krško) in
KoronaKriza 2020

Poslanstvo Mestnega muzeja Krško je
raziskovanje in predstavljanja dediščine na
območju mesta in občine Krško.
Tudi aktualna kriza bo nekoč minila in
postala del preteklosti, za naš zgodovinski
spomin pa bo vsekakor pomembno in
zanimivo, kako smo jo preživljali.
Zato vas vabimo k sodelovanju.
KRŠKO – Mestni muzej Krško je 30. marca praznoval desetletnico obstoja in delovanja. Kot je v nagovoru, ki ga je ob tej priložnosti poslala javnosti, poudarila direktorica Kulturnega doma
Krško Darja Planinc, »se je v tem desetletju potrdilo, da lokalna skupnost potrebuje lokalni muzej, da z njim prebuja zavest
in odgovornost do ohranjanja dediščine. Z muzejem ima skupnost zagotovilo, da se ji ni treba bati za izgubo identitete z vsemi posledicami, ki jih to lahko prinaša.« Zahvalila se je vsem, ki
so pred desetletjem sprejeli pogumno odločitev, da mesto in lokalna skupnost Krško ponovno pridobita institucijo, ki v službi
in interesu javnosti raziskuje in ohranja dediščino, pa tudi obiskovalcem muzeja, ki zaposlenim v njem zaupajo svoje osebne
zgodbe, najbolj intimne spomine ali jim predajo predmete, za katere presodijo, da so vredni poglobljenega preučevanja in predstavljanja javnosti. Kot je še zapisala, si niso predstavljali, da bo
muzej svoj deseti rojstni dan praznoval ob zaprtih vratih za obiskovalce in da tudi zaposleni ne bodo smeli ta dan za nekaj trenutkov sesti skupaj in si čestitati za opravljeno delo. »Tako, kot
so se trudili ustanovitelji muzeja, da ta zaživi, tako se tudi sedanji zaposleni v teh izjemnih okoliščinah, ki z bliskovito naglico
krojijo usodo posameznika in človeštva, trudimo muzej ohraniti
pri življenju. In vas vabimo, da nam pri tem pomagate. Obiščite
našo spletno stran, odzovite se na socialnih omrežjih, praznujmo virtualno!« je pozvala Planinčeva in dodala še, da se muzejski delavci neskončno veselijo dne, ko bodo smeli spet na široko odpreti muzejska vrata. 
P. P.

Zanima nas, kako je koronavirus spremenil
vaš utečeni način življenja.
Svoje KK in KoronaKriza 2020 utrinke
(fotografije, zapiske, predmete, različne
zgodbe, …) nam pošljite na e-naslov:
info@mestnimuzejkrsko.si
Dokler se naša življenja ne vrnejo v ustaljene
tirnice, pa ostanite zdravi, #ostanimodoma,
#MuseumsAndChill.

T: (07) 620 92 44
info@mestnimuzejkrsko.si
www.mestnimuzejkrsko.si

POSAVSKA PANORAMA
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:
• Lady Anne Madla
Macarasig, Dovško –
deklico,
• Mojca Predovnik, Brezje
pri Raki – dečka,
• Mateja Berce, Laze –
dečka,
• Sanja Požun, Podvrh –
deklico,
• Metka Babič, Orešje na
Bizeljskem – deklico,
• Elizabeta Gašparič,
Sevnica – deklico,
• Jelena Topić Božič, Orešje
nad Sevnico – deklico,
• Petra Žibert, Brezovo –
dečka,
• Sara Bogovič Mandelj,
Dvorce – deklico,
• Barbara Vintar, Ljubljana
– deklico,
• Sandra Vlaški, Mostec –
deklico,

• Viktorija Božič, Selce pri
Leskovcu – dečka,
• Suzana Ručman, Log –
dečka,
• Mateja Mrgole, Telče –
deklico,
• Teja Okrajšek, Srednik –
dečka,
• Barbara Gerjevič, Brežice
– deklico,
• Mateja Bizjak, Golek –
deklico,
• Aleksandra Brodnik,
Krško – dečka,
• Bojana Popović, Krško –
dečka,
• Sara Zalezina, Mrzla
Planina – deklico,
• Barbara Požun, Leskovec
pri Krškem – dečka,
• Jasmina Juratovec, Volčje
– dečka,
• Ines Janković, Brežice –
dečka,
• Tamara Tomić, Dolnja
Prekopa – dečka,
• Maša Koritnik Zadravec,
Krško – deklico.

moja poroka

Marija Bremše s tremi pravnuki in hčerko Mihaelo (fotografija
je iz leta 2018; foto: osebni arhiv)

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2020/2021.
5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.
Informativna prijava poteka na telefonski številki
07/48 80 142.

Suzana Pavlič z Blance in Damjan Wallner iz Ljubljane,
29. februar 2020, Austria Trend Hotel Ljubljana (foto:
Tomaž Petek)

posavje telovadi za zdravje

CERKLJE OB KRKI – 10. julija lani se je prvič zbrala skupina »oranžnih« tudi pred gasilskim domom v Cerkljah ob
Krki, kjer od takrat vsako jutro poteka vadba po metodi 1000 gibov. Na pomoč pri
uvajanju so jim priskočile članice brežiške Šole zdravja. Trenutno so v cerkljanski skupini
štirje potrjeni vaditelji, in sicer Staniša in Marija Milenović, Drago Zlobko ter Majda
Bevc. V povprečju se jih vsako jutro zbere tudi 15, na dan
našega obiska jih je bilo zaradi
nekaterih, ki so zboleli, nekoliko manj. Najstarejši med njimi, ki se je vsakodnevnih jut-

ranjih vadb udeleževal pred
novim letom, je 86-letni Alojz
Hribar iz Cerkelj. Sicer pa se je
vadb do zdaj udeleževalo kar
šest moških, kar velja izpostaviti, glede na to, da v vseh skupinah Šole zdravja krepko prevladujejo ženske.

Udeleženci vadbe priznavajo,
da jim vsako jutro ponudi neko
novo, pozitivno energijo, veseli
so in hvaležni, da se lahko zbirajo in skupaj telovadijo. »Naš
dan se začne z nasmehom,«
pravijo in dodajajo, da je pozitivno tudi to, da zdaj že takoj
zjutraj naredijo nekaj zase, namesto da poležavajo v postelji.
»Če greš sam na sprehod, prideš domov utrujen, z jutranje
skupne vadbe pa odideš poln
energije,« pravi članica skupi-

ne, v kateri še dodajajo, da jim
k sreči dobro služi tudi vreme,
saj so do zdaj vadbo opravljali pod streho samo nekajkrat.
Vsako jutro se zbirajo krajani
več vasi v krajevni skupnosti (poleg Cerkelj še iz Župeče
vasi, Boršta, Gazic, Dolenje Pirošice), kljub temu si želijo, da
bi se jim pridružilo še več vaščanov iz tistih vasi, ki trenutno še niso zastopane. Družijo se tudi drugače, ob petkih
gredo skupaj na kavo, ena od
članic ostale večkrat povabi na
pokušino svojih dobrot.
Zadnji četrtek v aprilu naj bi
cerkljanska skupina gostila tudi vse ostale skupine iz
brežiške občine, a je zdaj to zaradi epidemije prestavljeno za
nedoločen čas. 
R. Retelj

PAVLOVA VAS – 2. aprila je visok življenjski jubilej, 90 let, praznovala Marija Bremše iz Pavlove vasi, o kateri sta njena pravnuka Gabriel in Mihael, stara 14 oz. 10 let, pripravila tudi poseben zapis. Njuna prababica Taja, tako jo namreč kličejo, je bila
rojena leta 1930 v Novi Gorici in tam živela vse do končane druge svetovne vojne. Med vojno je pomagala partizanom. Velikokrat je pravnukoma razlagala, kako težki časi so bili med in po
drugi svetovni vojni. Takoj po vojni je spoznala svojega moža
Mihaela Bremšeta in se z njim poročila ter rodila hčerko Mihaelo. Iz Podlake, kjer sta živela, se je nato preselila v Pavlovo vas.
Kot sta še navedla pravnuka, jima zmeraj pove, da ima dva zlata
vnuka Uroša in Tadeja ter da sta zelo pridna. Je zelo prijazna in
večkrat jima kaj pove, svetuje ter se tudi pošali. »Zmeraj nama
govori, da morava ubogati, veliko jesti in se učiti, ter pove, kako
težko življenje je bilo po vojni, ko so zidali hišo in obdelovali kmetijo. Ko sva pridna, dobiva od nje tudi kakšen evro, lani pa nama
je kupila tudi novo kolo,« sta zapisala in dodala, da njuna prababica zelo rada bere časopis Delo, gleda kuharski šov ter spremlja šport in politiko. Glede te krize s koronavirusom je kar mirna, čeprav na drugi aprilski dan niso ravno praznovali njenega
rojstnega dneva kot običajno. »Smo jo pa videli skozi okno, saj v
hišo trenutno ni najpametneje hoditi, tako da je pihnila svečke z
druge strani okna. Ko bo konec koronavirusa, pa bomo priredili zabavo za njenih 90 let,« sta še zapisala pravnuka slavljenke.

R. R.

Strokovnjak svetuje:
prehranjujmo se »protivnetno«
POSAVJE – Za nekaj nasvetov
o prehranjevanju v času epidemije novega koronaviru-

Že zjutraj napolnjeni
z energijo

Praznovala z druge strani okna

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj branem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer 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 zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

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

Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.
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Severin Lipovšek
sa smo se obrnili na svetovalca za prehrano mag. Severina
Lipovška. »Glede na vse informacije, ki jih imajo znanstveniki in strokovnjaki o virusu,
lahko rečemo, da zaenkrat ne
obstajajo dokazi, da določena
hrana zelo zmanjša naše tveganje, da za virusom zbolimo,
kaj šele, da obolenje prepreči.
Tudi uživanje živil, ki pozitivno vplivajo recimo na dihalni
sistem, v večjih količinah, nas
ne bo obvarovalo,« pojasnjuje.
Prehrana, ki jo priporoča v
tem času, naj bi v največji meri
zmanjševala vnetne procese v
telesu, zato jo imenuje kar protivnetna prehrana, ki s svojim
protivnetnim učinkom prav

tako izjemno pozitivno vpliva
na sam imunski sistem. Vsebuje naslednja živila: maščobne kisline omega 3 (največ teh
maščob imajo sardele, losos,
lanena in chia semena), sadje in zelenjava (grozdje, robide, jagode, maline, granatno
jabolko, jabolka, citrusi, mango, ananas, brokoli, ohrovt,
zelje, česen, čebula itd.), nenasičene maščobe omega 9
(ekstra deviško oljčno olje),
oreščki (orehi, pekani, lešniki, mandlji, brazilski oreh in
makadamija), zdravilne rastline in začimbe (rožmarin, timijan, kurkuma, turmerik, ingver,
zeleni čaj itd.), prehranske vlaknine in polnozrnata žita (bolj
»zdrava« žita, kot so proso,
ajda, kvinoja, pira, polnozrnata pšenica itd.). Lipovšek dodaja, da je treba nujno upoštevati še sledeče: živila naj bodo
lokalno in ekološko pridelana,
iz prehrane je treba čim bolj
izločiti enostavne sladkorje
in predelana žita, vse predelane maščobe (bodite pozorni
na rastlinska olja in rastlinske
maščobe, saj v telesu delujejo
vnetno), že vnaprej pripravljeno hrano in »fast food«, alkohol in sladke pijače (sokovi,
gazirane pijače, vode z okusom
ipd.) ter zmanjšati dnevni vnos
beljakovin, ki naj ne bi presegel 20 % vseh zaužitih kalorij.

Za konec je namenil še nekaj
besed največji težavi v tem
času – nakupovanju več hrane,
kot je potrebne. Dodaja, da veliko prebitega in prostega časa
doma ter omejeno gibanje na
prostem povzročata nepravilne prehranjevalne vzorce ljudi, ki se odražajo predvsem
v prekomernem hranjenju,
tako v količinskem kot časovnem okvirju. Po njegovem med
glavnimi obroki zaradi dolgočasja pogosto radi posegamo
po prigrizkih, ki skorajda po
pravilu predstavljajo najslabši izbor živil (slaščice, slani
prigrizki, kruh, sladke pijače
ipd.). »Imejte red, jejte, ko ste
lačni, če želite svoje zdravje še
okrepiti, pa priporočam prehranjevanje znotraj določenega časovnega okvirja. Nekateri radi to imenujejo delni post,
bistvo takšnega početja pa je
zaužitje vseh dnevnih kalorij
znotraj desetih, osmih ali šestih ur. Če je vaš prvi obrok npr.
ob 10. uri dopoldan, naj bo vaš
zadnji ob 18. uri popoldan,«
svetuje Lipovšek in dodaja,
»poskusite, gre za enostavno,
a neverjetno učinkovito prehransko strategijo za boljše
zdravje.« Še kak njegov nasvet
več bo v teh dneh objavljen na
www.posavskiobzornik.si.


R. Retelj
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prejeli smo

zahvale, spomin

SPOROČILO BRALCEM

ZAHVALE ali V SPOMIN zaradi izrednih razmer sprejemamo:
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info.
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa, do 10. ure.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.
Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov
v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru
institucij, organizacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč
in mnenj uredništva.

Zahvala zdravstvenemu osebju
Z vami in vašimi bralci bi želela deliti izkušnjo, ki sem jo imela v
zvezi s situacijo, v kateri se nahajamo že nekaj tednov. V petek,
27. 3., zjutraj sem zaradi že nekaj časa trajajočega kašlja in bolečine v prsih poklicala zdravnico dr. Zupančič v Zdravstvenem
domu Krško. Skrbelo me je predvsem, da nimam morda pljučnice. Ker sem že enkrat prebolela pljučno embolijo, sem pa tudi
diabetik, sodim v rizično skupino prebivalcev. Zdravnica mi je
po telefonu razložila, da v sedanji situaciji vse bolnike obravnavajo, kot da bi bili okuženi s koronavirusom, in da je najbolje, da
se grem testirat.
Že čez nekaj minut so me poklicali iz Splošne bolnišnice Brežice in mi razložili postopek, kako pridem do njih. Naročili so mi,
naj, ko se pripeljem pred bolnišnico, ostanem v avtomobilu in
jih pokličem. Kmalu me je prišla iskat sestra, ki me je pospremila do internega oddelka, ki je delno preurejen v izolacijo. Tam so
mi vzeli bris za test na koronavirus, odvzeli kri za laboratorijske
preiskave, opravili zdravniški pregled, vključno z EKG. Zdravnica je ugotovila, da nimam pljučnice in da gre najbrž za alergijsko
reakcijo, ter svetovala alergijska testiranja. Na oddelku sem bila
približno sedem ur, dokler sem čakala na izvide. Na izvid brisa
na koronavirus bo treba, so mi povedali, počakati do naslednjega dne. Ves ta čas so prihajali novi pacienti, nekatere so pošiljali domov. Skratka, ves čas se je nekaj dogajalo, a ni bilo čutiti nobene nervoze, pritiska, strahu. Vsaj za nas paciente ne. Kako je v
tem času zdravstvenem osebju, samo oni vedo. Dejstvo je, da se
vsi obnašajo zelo strokovno, odgovorno in da so vsi nadvse prijazni. Delujejo prav pomirjujoče.
Okrog sedmih zvečer so me poslali domov z navodili, kako ravnati do naslednjega dne, ko mi bodo sporočili izvid testa na koronavirus. Čeprav se držim vseh navodil, da zaščitim sebe in druge, mi
ni vseeno in nisem mogla dočakati, da mi sporočijo. No, že malo
po enajsti uri zvečer so me poklicali in povedali, da je bil test
negativen. S tem so mi prihranili neprespano noč, polno skrbi.
Nimam besed, da se zahvalim vsemu osebju za vso njihovo skrb,
strokovnost in prijaznost. Vem, da me je pregledala dr. Petelinčeva, žal ne poznam imena druge mlade zdravnice in sester, ki so
me imele v obravnavi. Vsem želim še enkrat izreči veliko zahvalo.

Branka Bjegović, Krško

Moj pogled na urgenco
Vsi vemo, da je zdravje naše največje bogastvo. Ko smo zdravi,
nam je to samoumevno, takrat o besedi urgenca ne razmišljamo,
po navadi slišimo le, da se tam dolgo čaka. Ko enkrat začutiš bolečino za prsnico, tlak ti začne divjati, noga ti zateka in vse to v popoldanskih urah, urgenca postane realnost. Sprejem, triaža, pogovori z osebjem, razne preiskave, čakanje na izvide. Sodelujejo
celo zunanji sodelavci, ki niso fizično prisotni v urgenci oziroma
so dežurni v drugem kraju ali drugi zdravstveni ustanovi (recimo
dežurni radiolog). Vse zahteva svoj čas in res traja.
Zdaj, ko imam to izkušnjo, gledam na urgenco čisto drugače. Tisto, ko »se dolgo čaka«, je dejansko poglobljeno delo osebja, ki tam
dela, da ne bi česa spregledali. Vse te preiskave, pogovori, pregledi so del mozaika, ki na koncu da sliko oz. diagnozo. Zato HVALA
vsem, ki ste v tej verigi. Posebej se zahvaljujem celotni ekipi popoldanske izmene na brežiški urgenci, ki je delala v četrtek, 27.
2. 2020. Velika HVALA za vaš trud in prijaznost.

Mehemed Tokić, Krška vas

Zahvala
V času med 19. in 28. februarjem sem se zaradi zdravstvenih zapletov zdravila v brežiški bolnišnici, in sicer v delno intenzivni
negi. Na ta način se iskreno zahvaljujem vsem sobnim sestram
za njihovo profesionalno delo, spoštljivost in prijaznost, saj slednje poleg visoke profesionalnosti prav tako pripomore k izboljšanju zdravstvenega počutja. 
Vladka Tomše

Prilagojena krvodajalska akcija

LESKOVEC PRI KRŠKEM – OZ Rdečega križa Krško obvešča,
da bo krvodajalska akcija (prilagojena trenutnim razmeram)
v občini Krško potekala v torek, 21. aprila, v športni dvorani
OŠ Leskovec pri Krškem, kjer bo tudi vhod. Krvodajalce prosijo, da pokličejo na transfuzijski center LJUBLJANA ZTM (051
389 270 ali 051 671 147) in se dogovorijo o uri prihoda oz. da
brez predhodne najave ne hodijo na mesto odvzema.

SPOMIN
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.
20. marca je minilo eno leto,
odkar nas je zapustila naša draga mama

MARIJA BOHORČ
Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke.
Žalujoči: vsi njeni

SPOMIN
Ni te na dvorišču, ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši,
tvoje sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok,
zato ne bomo te pozabili,
za vedno te v srcu bomo ohranili.

9. aprila bo minilo 10 let, odkar je šla v večnost naša

SONJA FERENČAK

iz Sel pri Dobovi.
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
z lepo mislijo postojite ob njenem grobu in prižigate sveče.

SPOMIN
Spet pomlad je prišla, spet vse zeleni,
a tebe žal med nami več ni.
Oči so tvoje zaprle se,
še preden srce je tvoje reklo ne ...
Besede tvoje zadnje slišala sem,
nikoli, nikomur jih ne povem.
V srcu mojem za vedno boš doma,
Krlinca tvoja rada te ima.

KARL RACMAN
po domače Remihov Drago iz Anž pri Brestanici,
umrl 9. 4. 2011
Zelo te vsi pogrešamo ...

Žalujoči: hči Karolina z družino

ZAHVALA
Ob prerani izgubi našega brata, strica, svaka
in dobrega soseda

JOŽETA MOHARJA
iz Dolšc pri Kostanjevici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za pomoč v teh dneh žalovanja. Hvala sovaščanom, ki ste nam v teh
trenutkih žalosti stali ob strani in nam ponudili finančno pomoč.
Hvala kolektivu Resistec UPR d.o.o in kolektivu CRO Kostak d.d. za
izrečeno sožalje in finančno pomoč. Zahvaljujemo se pogrebni službi
Žičkar za organizacijo pogreba in gospodu župniku Jožetu Miklavčiču
za lepo opravljen obred. Hvala pevcem za zapete pesmi ob zadnjem
slovesu. Iskrena hvala tudi Klubu jamarjev Kostanjevica na Krki in
g. Branetu Čuku za izrečene besede zadnjega slovesa. Iskrena hvala
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nam stali ob strani in vas nismo
posebej imenovali. Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ko imaš nekoga rad,
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je.

Vsi njeni

SPOMIN
Dve leti že v grobu si,
v naših srcih še vedno živiš.
Ni ure, dneva in noči,
povsod z nami si ti.
25. marca sta minili dve žalostni leti,
odkar nas je zapustil naš dragi

ALOJZ GODINA

Hvala vsem, ki Lojzeta ohranjate v lepem spominu
in postojite ob njegovem grobu.
Vsi, ki ga neizmerno pogrešamo

SPOMIN
Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu …?
Nositi moramo vsak svojo rano molče,
da mu ne zmotimo miru.
(Svetlana Makarovič)

9. aprila bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil ljubeči mož in oče

DRAGO ŠKVARČ

Hvala vsem, ki obiskujete njegov prerani grob,
mu prižigate svečke in ga ohranjate v lepem spominu.
Žena Tanja in hčerka Tea

www.PosavskiObzornik.si

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, mame,
babice, tašče, tete in botre

IVANE PILTAVER
iz Brežic, Prečna pot 4,

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali,
nam izrekli pisna ali ustna sožalja ter darovali sveče.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli neizmerno radi

ZAHVALA
Zapel je zvon tebi v slovo ...
Poln bolečin ostaja spomin,
ostaja praznina, molk in tišina.

Ob nepričakovani in nenadni izgubi našega dragega

JOŽETA TOMAŽINA

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih.

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič
obiskali v poslovilni vežici, darovali cvetje, sveče in svete maše ter ga
pospremili na poslednjo pot.

Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju, pogrebni službi Žičkar,
pevcem in izvajalcu Tišine.
Posebno zahvalo izrekamo kolektivu Osnovne šole Raka ter kolektivu
Evrosad Krško za izkazano skrb in podporo.
Verjamemo, da bodo spomini nanj ostali večni.
Vsi njegovi

OBVESTILA
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ZAHVALA
Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Solza, žalost in bolečina
te zbudila ni;
ostala je praznina,
ki hudo boli.

Ob nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta,
pradedka, tasta, brata, svaka, strica in botra

IVANA POVHETA

iz Rostoharjeve ulice v Krškem
se iskreno zahvaljujemo dobrim sosedom, prijateljem, sorodnikom,
sodelavcem in znancem za denarno pomoč, podporo, vsa izrečena
sožalja in besede tolažbe ob slovesu. Hvala pogrebni službi Kostak
za organizacijo pogreba, gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo
opravljen obred ter društvu izgnancev za podarjene sveče.
Hvala vsem in vsakemu, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žena Ida ter hčerki Bernarda in Janja z družinami

ZAHVALA
Ne bomo tožili,
ker si odšla,
hvaležni bomo,
ker si bila.
Ob odhodu v večnost naše drage mame

MARIJE TOMŠE
rojene Barbič, iz Globočic

se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočutvovali, darovali sv. maše
ali za Karitas. Še posebej bi se radi zahvalili župniku g. Jožetu Packu,
sestram s Čateža za molitve, darovano sv. mašo in lepo opravljen
pogreb. Hvala sosedom Ivanšek, Robek, Pangerčič, Gramec in Faniki
Lapuh za vsestransko pomoč, pevcem s Čateža, pogrebni službi
Žičkar in kolektivu Neka.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti v
tako velikem številu.
Mama, pogrešali te bomo.

Žalujoči: sinovi z družinami

ZAHVALA
Slovo je vedno prehitro ...
in tudi tvoje je bilo, ne glede na vse.
Srce je zaklad,
v katerem hranimo spomine in misli
in teh nam ne more vzeti nihče.
In prav v srcu te bomo
ohranili za vedno.
22. marca 2020 si v Bogu zaspala, 25. marca 2020
pa k atu odpotovala, draga naša mama, babica, prababica,
tašča, teta, botra in soseda

MIHAELA ZGONC

rojena Blatnik, iz Velike Hubajnice 2, Studenec
(roj. 20. 3. 1932, umrla 22. 3. 2020).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše.

Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu
župniku Marku Burgerju za čutne besede slovesa in lepo opravljen
pogreb, izvajalcu Tišine in cvetličarni Zupančič za cvetje.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji bili blizu in
ste jo pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno
spomin bo ostal.
Nenadoma in brez slovesa je v 62. letu starosti
odšel od nas naš nečak, bratranec in boter

SLAVKO ŠINKO
s Ponikev pri Veliki Dolini.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in
gospodu župniku Janezu Zdešarju za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE MLAKAR

iz Gorenje vasi
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom. Prav tako hvala Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni službi
Žičkar in župniku za opravljen obred.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

Ob boleči izgubi naše drage

Kogar imaš rad, nikoli ne umre …
Ujet si v naša srca z najlepšimi spomini.
Vsak naš korak spremljaš v tišini.
Pot nas vodi tja, kjer so drugi tvoji
že našli večni dom.
Hvala ti za vse.
Ob smrti našega dragega
moža, očeta, dedka in strica

VINCENCIJA TOMAŽINA

z Gmajne 27 pri Raki
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem ter sodelavcem karosernice Revoza Novo
mesto, Kremena in Upravne enote Krško za vse prijazne besede ter
sočutne stiske rok, izrečena pisna sožalja, darovane sveče, denarne
prispevke in svete maše. Hvala dr. Meliti Planinc, dr. Nataši Obradovič
in patronažni sestri Majdi Kostrevc za vso strokovno zdravstveno
oskrbo na domu. Hvala gospodu župniku Francu Levičarju za obiske
na domu in za slovesno opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem
Moškega pevskega zbora Raka za spremljanje pogrebne maše in
zapete žalne pesmi ob odprtem grobu, pogrebni službi Blatnik za
izvedbo pogreba, praporščaku Društva izgnancev Raka in Tanji
Salobir za pomoč v mrliški vežici, Zdravku Tomažinu za pomoč na
domu ter naši Špeli za prijazne besede slovesa. Hvala vsem, ki ste se
udeležili pogrebne slovesnosti in našega dragega Vincencija v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Ostal bo z nami
vedno v mislih in vam vsem bomo vedno hvaležni.
Žalujoči: žena Alojzija, sinova Toni in Matevž z družinama
ter hči Ana z družino

MARIJE BOŽIČ

ZAHVALA

iz Kamenice 6 pri Krmelju

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,
vaščanom Kamenice in Križišča ter KZ Sevnica za izrečene besede
sožalja, darovane sv. maše, sveče ter denarno pomoč.
Posebna zahvala dr. Alojzu Stoparju, patronažni službi Sevnica,
OI Ljubljana, internemu oddelku I SB Brežice za pomoč v zadnjih
trenutkih njenega življenja, komunalni službi Sevnica za organizacijo
pogreba, VCT Ramovš & Peklar za lepo pripravljeno cvetje, trobentaču
za lepo zaigrano Tišino in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Zahvaljujemo se vsem, ki vas nismo posebej omenili in ste nam na
kakršen koli način pomagali ter nam stali ob strani v težkih trenutkih.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V tihi žalosti je odšel od nas

MARTIN HAJŠEN

iz Črešnjevca pri Oštrcu 7, Kostanjevica na Krki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem,
pogrebni službi Žičkar ter gospodu župniku za lepo slovo od našega
Martina.
Vsi njegovi

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

23. marca 2020 je v 98. letu starosti
tiho in mirno za vedno zaspala
naša ljuba mama

MICKA VERSTOVŠEK

SRAKA IMA DOLGI REP

z Bojsnega.

Zaradi trenutnih razmer smo jo pokopali v najožjem družinskem
krogu.
Zahvaljujemo se strežnemu osebju Doma upokojencev Brežice.
Hvala vsem, ki ste nam izrazili ustno, telefonsko in pisno sožalje ter
darovali za svete maše. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Žičkar
in gospodu župniku Gregorju Majcnu za lepo opravljen obred.
Za vedno boš ostala v naših srcih!
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite ...
(A. M. Slomšek)

ALOJZIJA BOBIČ

29

sobota, 11. 4. 2020, ob 20. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Ani Mali, Moste 24, 4274 Žirovnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri.
Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(2.) Ans. DOLENJSKI VESELJAKI - Barabe
(6.) Ans. VIŽA - Čaše tri
(1.) Ans. VIHARNIK - Ko v jutranjem soncu
(3.) Ans. MLADI GODCI - Glasbenik
(4.) Ans. VALOVI - Ljubica
(8.) Ans. PRAVA STVAR - Ko bom nevesta
(5.) BOŠTJAN KONEČNIK - Mi najraj’ ga biksamo
(7.) Ans. VRT - Kadar naš oče praznuje
(10.) Ans. ŠTRAVS - Ne nosi mi rož
(-.) Ans. GROM - Čast dragi materi

iz Orehovca pri Kostanjevici na Krki

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Azalea - Srce ne ve za čas

Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Krško, pogrebni službi
Žičkar pri organizaciji pogreba ter gospodu župniku za opravljen
poslovilni cerkveni obred kakor tudi vsem tistim, ki jih nismo
posebej imenovali.

Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečeno ustno sožalje in svete maše.

Žalujoči: vsi njeni

Kupon št. 514

OBVESTILA
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KMETIJSTVO

Prodam njivo velikosti 0,55
ha, lokacija za podjetjem INO
Krška vas. Cena 5.550 €.
Tel.: 070 494 397

Prodam traktor IMT 539 (letnik 1988, registriran, 2700 delovnih ur, lok) in kotel za žganjekuho, 80 litrov.
Tel.: 041 233 834

Prodam vinograd (3.757 m2)
skupaj z zidanico v občini Krško (1322), cena 7.000 €.
Tel.: 040 787 234

AVTOMOBILIZEM

Kupim Volkswagen hrošč v
kakršnem koli stanju in rezervne dele za omenjen avto.
Tel.: 040 900 008
Prodam Citroen Xsara, dizel,
letnik 2005, lepo ohranjen,
cena 1.300 €. Tel.: 051 424 716

Prodam Fiat Stillo karavan
1.9, dizel, letnik 2006, reg. do
29. 9. 2020, prevoženih 258
000 km. Tel.: 040 295 510
Prodam alu platišča za Golf 4,
ohranjena, kot nova, 5/10016", gume 6 mm profila. Cena
300 €. Tel.: 031 566 399

Prodam traktor IMT 540 (letnik 1980), trosilec hlevskega
gnoja Tajfun 25 in obračalnik
za seno, 180 cm.
Tel.: 070 269 346

Prodam vinogradniški traktor
Valpadana 330RS, letnik 1992,
34 KM, 1890 delovnih ur, odlično ohranjen.
Tel.: 031 614 952
Prodam trobrazdni obračalni
plug Kverneland in vrtavkaste
brane, 2,60 m širine.
Tel.: 041 243 343

Prodam vrtno kosilnico s košem in pogonom, 5 KM, zelo
dobro ohranjeno. Cena ob ogledu po dogovoru.
Tel.: 041 583 495
Prodam ječmen (500 kg), koruzo in telico LS, staro 1 leto.
Tel.: 051 379 204

obzornikova oglasna mreža

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

www.geodet-kralj.si

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

040 753 911

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin
info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

Prodam naravno sušeno koruzo v zrnju. Tel.: 031 306 136
Prodam 1000 kg koruze po
0,20 €/kg. Tel.: 051 232 772
Prodam naravno sušeno koruzo. Tel.: 051 358 306
Prodam 500 kg ječmena.
Tel.: 041 913 887

Prodam suhe okrogle bale
sena in otave.
Tel.: 040 345 693

Prodam kocke sena, kvalitetno žganje in domači brinjevec.
Tel.: 040 295 510
Eko-kurjava, peleti A1, A2, po
ugodni ceni, ter briketi za kurjavo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si
Nudimo posek in spravilo vseh vrst lesa, posebno
hrasta. Plačilo takoj. Toni
Lipar s.p., Stara vas 17e,
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam hrastova in gabrova
drva, večje količine, možna dostava. Tel.: 051 763 330
Prodam bukova drva. Dostava na dom.
Tel.: 041 858 710

Prodam smrekove deske, plohe, bankine (10x12), špirovce
(14x12), lege (18x16), late in
podobno. Dolenjska, Trebnje,
možna dostava. Cena 170 €/
m3. Tel.: 051 429 147

Prodam suha ali sveža drva
(bukova, gabrova ali hrastova), dolžine 25, 33 ali 40 cm.
Suha so skladiščena pod streho. Možna dostava. Cena svežih drv je 55 €/m. Dolenjska,
Trebnje. Tel.: 051 429 147

VINOGRADNIŠTVO
IN ŽIVILA

Prodam hlodovino (bukev,
gaber in hrast) ter metrska in
kratko žagana drva (možno
plačilo na obroke).
Tel.: 041 865 968
Prodam drva, hlodovino (metre ali žagane na kratko), možna dostava, ter vino modre
frankinje. Tel.: 051 254 413

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

Prodam mleto lubje iglavcev,
zelo primerno za visoke grede,
humus, gnoj. Dolenjska, Trebnje. Tel.: 051 429 147

Prodamo vino: rumeni muškat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Tel.: 031 306 559, po 17. uri
Prodam vino cviček po 0,80
€/l, modro frankinjo in mešano belo po 1,30 €/l.
Tel.: 041 809 209
Prodam domači visok fižol
češnjevec in sivček.
Tel.: 031 897 928

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice
za zakol. Plačilo takoj + davek.
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www.valinstall.si
info@valinstall.si

Perutnina Rostohar

Spoštovani, obveščamo vas, da bodo v prodaji beli
kilogramski piščanci 6. maja od 14. ure dalje.

NAROČANJE OBVEZNO.

Mlade jarkice, stare 10 tednov, bodo naprodaj od 20.
aprila dalje. Na naši domačiji si lahko vsak dan
zagotovite sveža kokošja jajca.
Po veliki noči bo na voljo omejena količina 8 mesecev
starih kokoši nesnic v polni nesnosti.

031 621 522, 07 49 21 563
Polajžer Marjan s.p., Vidovica
2, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 673 009

Prodam bikca in teličko simentalca, težka 200 kg in 230
kg. Tel.: 051 872 179

Prodam kravo simentalko
(pašno, brejo 5 mesecev, staro 4 leta), teličko limuzin (staro 10 dni) in 4 čebelje družine
na 7 AŽ satih. Tel.: 031 415 924
Zaradi krčenja črede drobnice
prodam 3 breje koze in kozla
za nadaljnjo rejo. Cena po dogovoru. Okolica Dobove.
Tel.: 040 898 926

Prodam dve telici, simentalko,
staro 10 mesecev, in limuzin,
staro 3 mesece. Tel.: 07 49 56
236 ali 041 380 075
25 let
d. o. o.

C
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Celovite
geodetske storitve

041 813 085
Y

CM

OBNOVA KOPALNIC

Branko Kržan

MY

pooblaščeni inženir

CY

Čiščenje odtočnih cevi
Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

041 726 071

CMY

girus@siol.net, www.girus.si

K

OPTIKA

H
kak itro
ovo in
stn
o

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

www.steklarstvo-lekse.si

PRESKAR

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Sprejemamo naročila za bele
kilogramske piščance, ki bodo v
prodaji v začetku maja, rjave
enoletne kokoši bodo na voljo
po 20. aprilu.
Rjave, grahaste in črne jarkice pa
dobite vsak delavnik po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče za
nadaljnjo rejo ali zakol.

www.metelko.si

Kupimo debele krave ter telice za zakol in suhe za dopitanje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam domače očiščene piščance, cena 4 €/kg, in brejo telico sivko v 9. mesecu.
Tel.: 070 313 927

POHIŠTVO IN
OPREMA

Ugodno prodam jogi s podlogo (posteljo) v izmeri 200 x
120 cm in diatonično harmoniko CFB Pestotnik.
Tel.: 041 243 343

aluminijaste ograje

Cesta krških žrtev 112, Krško

OČESNA ORDINACIJA

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

NEPREMIČNINE

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA
obvešča cenjene stranke, da bodo
beli kilogramski piščanci
25. aprila pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka in
28. aprila na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Vsak torek in petek rjave, grahaste, sive, bele,
črne jarkice ter petelini za meso.
Zbiramo že naročila za race, gosi ter purane.
Naročila sprejemamo ob delavnikih od 9. do 18.
ure na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

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

Kupim koruzo v storžih.
Tel.: 031 843 282

mali oglasi

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

Oglašujte na jumbo
panojih in opozorite
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)
- in drugih krajih po
Sloveniji!

INFO:

070 77 77 65

NOVAK

Bodite
vidni!
KOT USLUŽBENEC
POGREBNEGA ZAVODA

Z VAMI ŽE 20 let!

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

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538
Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

Mateja Novak s.p., Stara c. 12, Straža
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Pogovor o peki v času izrednih razmer

Spomnimo se naših prababic –
kvas lahko »obnavljamo«

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.

POSAVJE – Kot običajno pri Posavskem obzorniku vedno iščemo tudi svetle točke. Lahko recimo pozdravimo dejstvo, da je situacija z
epidemijo covid-19 vrnila vonj po sveže pečenem kruhu v marsikateri posavski dom. Mladi se učijo peči kruh, starejši so v shrambah
poiskali pripomočke in te dni obujajo spomine, kako so nekoč pekli kruh prav vsak teden. Ker pa so razmere zelo specifične, smo se
za nekaj nasvetov obrnili na enega najbolj izkušenih posavskih pekov, Francija Planinca.
Znašli smo se v posebnih
okoliščinah, ko moramo tudi
preudarno ravnati s surovinami. A kot ste večkrat poudarjali, ljudje v naših krajih
so včasih nedvomno znali živeti skromno, kajne? Na kaj
bi opozorili sedaj?
Tudi sam na omrežjih vidim,
da je ta virus spodbudil ljudi v
želji po samoohranitvi. Začeli
so razumeti, da je v nekaterih
situacijah neprecenljiva vrednost vrta, sadovnjaka, pridelka v bližini, kuhanja in peke
doma. Sam sem vesel, da sem
ljudem pomagal pri peki kruha, saj sem imel čez 500 tečajev peke kruha in pekovskega peciva. To je čez 7000 ljudi.
Tudi sam nisem verjel, da bom
doživel situacijo, kot jo imamo
sedaj s koronavirusom. Situacija nas sili, da imamo malo
večje zaloge surovin v vsakem gospodinjstvu. Omejil se
bom na kruh in drobno pecivo
s kvasom: situacija je tako nepredvidljiva, da moramo imeti
surovin vsaj za 30 dni. Priporočam, da trezno razmišljamo tudi v to smer, da se lahko
zgodi pomanjkanje nekaterih
osnovnih izdelkov. Naši politiki zagotavljajo, da je žita za
tri mesece. V nekih drugih časih je morala imeti vsaka pekarna zaloge moke za en mesec, danes pa jo pripeljejo za
en teden.

V času naših prababic je bil
kvas zelo drag in ga velikokrat
ni bilo v trgovinah, zato so si
pomagale s suhim testom. Delček testa so pustile kar v 'mevtergi' (posebni mizi za mešanje
testa) do naslednje mesitve.
Dobro je imeti na zalogi tudi
nekaj kilogramov soli. V vojnem času je bila to ena največjih težav za gospodinje. Sol
se je zelo drago plačevala, saj
je ni bilo na tržišču. V današnjem času tudi brez sladkorja ne gre, odličen nadomestek

RAZNO

Izdelovanje in popravilo nagrobnih spomenikov, klesanje črk, izdelava
okenskih polic in pultov ter
montaža. Tel.: 041 680 358,
Kamnoseštvo Arh Zvonko
s.p., Selce 6, Leskovec

Izdelava nagrobnih napisov,
slik, nagrobnikov ter obnova.
Tel.: 041 493 455, Marko Kranjec s.p., Rožno 15a, Brestanica
Prodam kotel za žganjekuho
Profesional, 150 litrov.
Tel.: 041 482 441, Frenk

Velika velikonočna pletenica

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

Maruša Mavsar in Franci Planinc, pek in mentor, na predstavitvi knjige Kruh in pecivo po domače – peka brez umetnih
dodatkov, ki je pred desetletjem izšla pri domači založbi Neviodunum in pomaga ohranjati znanje o peki za prihodnje
generacije.
je med. Posebno za kvašene izdelke. Maščobe: če nimate olja,
v krušnih izdelkih je odlična
domača mast ali svinjsko salo,
če je lepo staljeno.

Svež kvas – kako ga hranimo?
Svežega lahko tudi spravimo
v zamrzovalnik. Ko ga rabimo,
ga damo v do 37 °C toplo vodo,
da se raztopi, naprej pa normalno delamo. Suh kvas uporabimo tako, da z njim naredimo kvasni nastavek, v začetku
je malo počasnejši.
Črpati moramo torej iz znanj
naših prednikov. Lahko »obnavljamo« kvas?
Kvas lahko nadomestimo z
doma izdelanim kvasom, ki
ga lahko vzdržujemo, obnavljamo v nedogled. Najenostavneje je, da naredimo tako: ko
zamesimo zadnje testo, odvzamemo 15 dekagramov testa,
ga damo na krožnik in ga na
okenski polici posušimo. Ko ga
rabimo, ga raztopimo v manjši količini vode, dodamo žlico
sladkorja ali medu ter malo
moke. Pokrijemo in pustimo
vzhajati. Ko začne delati mehurčke in se dviguje, dodamo
še moko in vodo ter zmešamo

STIKI

42-letni fant išče dekle za resno zvezo.
Tel.: 068 635 336

Povratnik iz tujine, atraktiven
65-letnik, visoke postave, išče
gospo z vikendom na morju.
Tel.: 068 642 559
69-letni moški bi rad spoznal
osamljeno upokojenko ali vdovo, ki bi prišla k meni domov.
Tel.: 031 475 457

Fant srednjih let s poštenim in
resnim namenom po družini bi
rad spoznal dekle ali mamico
za zvezo. Prvi stik po SMS: 030
343 667

kvasno testo. Ko to testo naraste za pol, dodamo preostalo
moko, sol in maščobo. Takrat
šele zamesimo glavno testo.
Takoj potem odvzamemo testo za nadaljnja mesenja. Ves
postopek je daljši kot klasična
mesitev. Drugi način je: odvzamemo zopet delček testa, ki ga
damo v posodo, ki se dobro zapre. Dodamo malo mrzle vode,
10 dag moke in zmešamo testo, ga zapremo in postavimo
v hladilnik. Če ga ne porabimo, tretji dan dodamo par žlic
moke, malenkost vode, s tem
testo osvežimo in nahranimo,
tako počaka zopet nekaj dni.
Franci, življenje teče dalje in
pred nami je že velika noč.
Drži, prihaja naš tradicionalni
praznik, zato bralkam in bralcem podarjam recept za velikonočno pletenico. Kratek
kvasni nastavek pomeni, da
vsej tekočini normalne temperature (cca 40° C) dodamo
pol moke, kvas, sladkor. Ta
redka zmes vzhaja od 15 minut do 1 ure, potem jo zmešamo z ostalimi sestavinami v

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.

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 objave v rednih številkah, na tematskih straneh in prilogah dobite na uredništvu.

Sestavine:
• 80 dag mehke moke TIP 400 ali 500
• 4 dag svežega kvasa
• 5 dcl mleka
• 2–6 dag sladkorja
• 10 dag maščobe
• 1,5 dag soli
• 4 cela jajca
• 1 stepeno jajce za premaz

• Indirekten postopek mesitve – kratek kvasni nastavek. Polovico moke presejte v večjo skledo, dodajte kvas, sladkor
in mlačno mleko. Naredite kvasni nastavek. Vzhaja naj tako,
da naraste za enkrat.
• Nato dodajte preostalo moko in vse ostale sestavine ter zmešajte v trše gladko testo. Pustite ga počivati 20 minut.
• Še enkrat ga rahlo premešajte in odvzemite toliko koščkov
testa, kolikor jih boste uporabili za pletenje okrasja.
• Koščke pookroglajte in posvaljkajte ter pustite vzhajati še
10 minut.
• Še enkrat premešajte ostalo testo in ga z zaključkom navzdol
položite v namaščen pekač. Malo sploščite.
• Iz svaljkov naredite primerno dolge pramene in jih spletite
v kito ali več kit. Kruh v pekaču namažite s stepenim jajcem
ter dodajte kite in druge okraske (ptički, zajčki, itd.). Dodajte pobarvana jajca.
• Velikonočni kruh pustite vzhajati tako kot druge kruhe, pred
peko pa ga še enkrat premažite s stepenim jajcem.
• Velikonočna velika pletenica se izdela tako kot druge že opisane pletenice (dodajte samo pobarvana jajca).
• Začetna temperatura naj bo 200 ˚C, po 15 minutah pa zmanjšajte temperaturo pečice na 170 ˚C in pecite še 45 minut.

testo. Na sredi dajte z naravno barvo pobarvano jajce, pa
boste dobili lep, dober izdelek
z vso simboliko.
Pa dober tek!

Naj bo peka tudi čas za druženje z otroki in naj vonj po
kruhu napolni vaše domove.
Mi vemo, da zmorete!

Maruša Mavsar

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške 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 razpolagamo na uredništvu (mali oglasi, zahvale, spomini, ankete, nagradne igre, pisma bralcev, naročniki, moja poroka idr.),
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo
in uporabljamo le za namene, za katere
so bili podani.
PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

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

Naslednja številka (8/2020) bo izšla
predvidoma v sredo, 29. aprila 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 22. april 2020.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

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.

Podpis:
Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
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Spodbudne besede znanih Posavk in Posavcev
POSAVJE – Strogi ukrepi in omejitve, ki veljajo v času epidemija koronavirusa, vplivajo tudi na življenja znanih Posavk in Posavcev iz sveta športa, glasbe, kulture,
estrade in drugih sfer javnega življenja. Nekatere med njimi smo kontaktirali in jih vprašali, kako preživljajo ta čas, kako si organizirajo oz. prilagodijo dnevno
rutino, kako ohranjajo medosebne stike in ne nazadnje, ali imajo kakšno spodbudno sporočilo za vas, bralke in bralci.

Dobrodošli v mojem svetu!
Triatlonec Jaroslav Kovačič:
»Dobrodošli v mojem svetu.
Zelo podobno zdajšnjemu življenju izgleda življenje profesionalnega triatlonca vsak dan
vse dni v letu. Kakor se prvi trenutek sliši mikavno in lagodno,
da si poklicni športnik, pa življenje, polno odrekanj, ni lahko.
Prehrana, počitek in trening so
najpomembnejše prvine mojega življenja. Socializacija v ožjem družinskem krogu ohranja
fokus na točki, da pomembne
prvine maksimalno služijo dosegu zastavljenega cilja. Vse ostalo so motilni elementi in v
največji meri odvračajo pogled
od zastavljenega cilja. V zadovoljstvo mi je, ko vidim, da smo
Slovenci zadevo vzeli resno, da
premoremo toliko medsebojnega spoštovanja, da premagamo
virus z minimalno človeško škodo. Vse ostalo je trenutno nepomembno. Sam v okviru danih priporočil želim iz nastale situacije povleči pozitivne stvari in kar najbolje ohranjati kondicijo
za čas, ko ukinejo prepoved tekmovanj. Ostanite zdravi in skupaj nam bo uspelo.«

nikamor ne smemo. Naša klubska sezona se je končala praktično čez noč in enostavno ni
drugega, kot da se vsi skupaj
sprijaznimo s situacijo in vzamemo ponujen čas in ga najbolje izkoristimo. Ukrepov se seveda držim. Moram priznati, da
sem potrebovala nekaj dni, da
sem se navadila na trenutno situacijo. Dnevi so dokaj enolični.
Urejamo spomladanske stvari
okoli hiše, berem knjigo, ki sem
jo dolgo hotela, in seveda treniram enkrat ali dvakrat na dan,
da ohranim telo pri kondiciji, če
se bo naša sezona v aprilu morda nadaljevala. Stikov s prijatelji in družino v današnjih časih in s toliko tehnologije seveda ni
težko ohranjati. Vsem bralcem bi sporočila, naj ostanejo doma,
da naredijo kakšno stvar, s katero so dolgo odlašali, in predvsem,
naj si vzamejo ta čas zase.«

z bolj umirjenim
načinom življenja
kar zadovoljna,
saj si zdaj prihranim vsaj 200 km
vožnje z avtomobilom vsak dan.
Če je sončno, dopoldneve izkoristim za kakšno
vrtno opravilo na
domačem vrtu ali
rekreacijo v naravi. Ker obožujem
kuhanje in peko,
imam zdaj končno dovolj časa tudi za moje kulinarične dogodivščine. Zvečer lahko v miru uživam v glasbi za mojo dušo, kaj
novega ustvarjam ali pa zgolj prepevam in igram. Te krize ne
smemo vzeti kot nekaj slabega, saj imamo zdaj končno več časa
zase in za svojo družino. Globoko sočustvujem predvsem z zdravstvenimi delavci in trgovci in jim s hvaležnim srcem želim, da
ostanejo zdravi.«

Harmonikar Toni Sotošek: »Iz vsake zgodbe se človek nekaj nauči! Mogoče je prav, da se v tem pohlepnem času le-ta malo usta-

Manekenka Jana Koteska:
»Sama sem imela podobne 'izredne razmere' pred desetimi
leti, ko sem preživljala zdravljenje s kemoterapijami. Takrat so
veljala zelo podobna pravila:
po obisku onkologa takoj domov, ne zadržuj se v množici ljudi, razkužuj roke, hodi v naravo
... Vsi, ki so že kdaj bili v takšni
'tihi karanteni', vedo, o čem govorim. Vem tudi, da se je potrebno teh pravil strogo držati,
po drugi strani pa tudi ne smemo delati prevelike panike okoli
tega. Navsezadnje je to res najmanj, kar lahko te dni storimo
– saj bolj kot bomo 'pridni', prej
se bomo lahko vrnili na ustaljene tirnice. Ker moje delo velikokrat že tako poteka od doma, mi trenutna organizacija dela doma
ne predstavlja veliko težav. Klimatske spremembe človeka niso
ustavile, zato je Zemlja sklenila, da bo ukrepala in nas ustavila
na drugačen način. Seveda je spet od nas odvisno, kako bomo
'začeli znova' in kaj se bomo iz tega naučili. Resetiranje je bilo
nujno. Vsem želim veliko zdravja in strpnosti, izkoristite ta čas
sebi v prid. Držimo se ukrepov in skupaj bomo zmogli!«

Iz te zgodbe se nekaj naučimo

Več časa ima za učenje

Atletinja Nika Glojnarič: »Te dni se želim čim bolj prilagoditi
trenutnim razmeram,
ki se dogajajo tako v
svetu kot pri nas. Seveda pri tem upoštevam vsa predpisana navodila, kajti tudi
sama bi rada zaščitila
ljudi okoli sebe, zato
si vsak dan redno in
skrbno umivam ter
razkužujem roke. Svojo dnevno rutino sem
si morala spremeniti predvsem pri treningih, ker nimamo več
odprtega stadiona in balona. V teh dneh imam tudi več časa za
učenje preko spletne učilnice, kjer lahko nemoteno nadaljujem
študij iz ekonomije. Medsebojne stike ohranjam preko socialnih omrežij in telefonskih pogovorov, ki so sedaj najvarnejši način komuniciranja med ljudmi. Dragi bralci, spoštujte navodila
in se jih držite, kajti tako bomo lažje in hitreje premagali oviro, ki je pred nami.«

Pogreša nogometno igrišče

Nogometaš Gregor
Sikošek: »Odkar so
nas v klubu obvestili,
da do nadaljnjega ne
bomo več trenirali, se
žal večino časa zadržujem pred televizijo. S partnerko Sašo si
ogledava kakšen film
ali serijo, s hčerkico
Sofio pa se zamotiva z
njenimi igračkami. Redno spremljam novice
in se držim predpisanih ukrepov. Priznam, da ni lahko, ker sem
drugače veliko bolj aktiven. Pošteno že pogrešam nogometno
igrišče. Da ostanem fit, delam vaje za moč na blazini, na tek pa se
odpravim proti večeru, tako da srečam le nekaj ljudi in še takrat
ostanem na varni razdalji. Vsak dan se po telefonu slišim z ožjimi
družinskimi člani. Bralcem bi sporočil, naj se res držijo navodil,
saj bo tako prej vse po starem, in naj preverijo kredibilnost informacij, ki jih preberejo na spletu, tu imam v mislih predvsem
družbena omrežje, kot so Facebook, Twitter ...«

Dnevi so dokaj enolični

Košarkarica Aleksandra Krošelj: »Mislim, da na takšne dni ni
bil pripravljen nihče, čeprav so to praktično počitnice, samo da

vi. Mi ga preživljamo po dolgem času kot celotna družina, usklajujemo šolo na daljavo s prostim časom, pa tudi okoli hiše je kaj
za ponarediti. Spoštujemo karanteno, nismo si naredili pretirane zaloge hrane, le osnovne stvari za nekaj dni. Spoštujemo tudi
trud zdravstvene službe, ki ji sedaj ni lahko. Bodimo solidarni,
bodimo doma in se tudi iz te zgodbe nekaj naučimo. Zdravja vam
želim v imenu cele svoje družine!«

Navajena je biti sama s seboj

Violinistka Tanja Sonc: »Celotna situacija z virusom me seveda skrbi tako kot večino ljudi in
jo jemljem zelo resno. Sama ostajam doma, saj je to najmanj,
kar lahko naredim, da pomagam naši družbi. Zelo sem hvaležna vsem delavcem, ki kljub
nevarnosti okužbe delajo naprej in nam omogočajo osnovne
življenjske potrebe. Kot glasbenica sem navajena preživeti veliko časa sama s seboj, tako da
mi izolacija ne predstavlja velikega problema. Kontakt s svojimi dragimi ohranjam preko interneta, rada pošljem slike, svoje
misli ali pa video, v katerem kaj
lepega zaigram, saj glasba vedno
pomaga v težkih trenutkih. Te dni si vzamem več časa za spanje,
pripravo dobre domače hrane, razmišljanje in izvajanje skladb,
za katere prej nikoli ni bilo časa. Verjamem, da nam ta čas izolacije in upočasnitev življenja lahko prinese veliko dobrega in pozitivnega, če se le-to naučimo tudi videti.«

Čas za kulinarične dogodivščine

Pevka Brigita Šuler: »Že prej sem imela doma vedno kaj početi, saj imava z možem Maksom v domači hiši glasbeni studio,
nemoteno poteka tudi delo na Radiu Brežice EU. Kot učiteljica
klavirja Glasbene šole Litija-Šmartno imam po ustaljenem urniku pouk na daljavo, preko video povezave, in lahko potrdim,
da je naše delo tudi na tak način zelo uspešno. Sicer pa sem

Resetiranje je bilo nujno

Ohranimo pozitivno mišljenje!

Spletna vplivnica Maja Pinterič: »Prvi teden karantene je bil
zame še zmeraj kar delaven, saj
smo snemali preventivne videe,
ki opozarjajo, naj bodo ljudje v
času koronavirusa posebej previdni. Tudi na YouTube kanalu
NekiNeki, kjer objavljamo vsebine za mladino in mlade po
srcu, smo nekoliko priredili program in se snemamo v varnem
zavetju svojih domov. Sicer pa
imam res veliko srečo, da živim
na vasi, saj smo z družino tako
lepo obkroženi z naravo. Uspelo nam je dokončati vsa opravila v vinogradu, prvič letos sem
kosila travo, kuham in preizkušam nove recepte, družim se s
sestro, pojem, igram klavir, plešem, vzamem si dolge pavze za
'kofetkanje' in se 'cartam' z našim muckom. Tudi meni je cela situacija kar nekoliko neprijetna. Nujno je treba ohraniti pozitivno mišljenje in se čim manj obremenjevati, da nas psihično ne
bodo te stvari čisto potrle. Izkoristimo ta čas za počitek in druženje doma. Vsem želim, da ostanete zdravi in si čim večkrat na
dan kaj zapojete – preizkušeno pomaga!«
Še več utrinkov iz življenja znanih Posavk in Posavcev v
samoizolaciji oz. karanteni pa lahko preberete na portalu www.PosavskiObzornik.si (v iskalnik vpišite 'Znani Posavci').
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