Naslednja številka Posavskega obzornika
bo izšla predvidoma
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Spregledani domovi za starejše
Metka Uršič Urbanč, pedagoginja in
šolska svetovalna delavka:

Odnosi so se
razjasnili in poglobili
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Darovali kri pod posebnimi pogoji
DOMAČI LJUBLJENČKI 
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Skrbite zanje, a jih ne ljubkujte
Z GLASBO POLEPŠALI DAN STAREJŠIM – Med tistimi, ki jih je epidemija koronavirusa najbolj prizadela
in spremenila njihovo življenje, so starostniki v domovih za starejše, ki so zaradi preprečevanja vnosa
okužb že od začetka marca zaprti za domskimi zidovi. Da bi jim vsaj malce popestrili dneve v zanje
zagotovo mučni izolaciji, občasno poskrbijo glasbeniki in pevci. Stanovalcem Doma starejših občanov
Krško so tako 15. aprila ob spremljavi harmonikarja Matjaža zapeli prostovoljci Mladinskega centra
Krško, minuli petek, 24. aprila, pa so pred domom na lastno pobudo nastopili učitelji Glasbene šole
Krško Branka Žičkar, Franci Arh, Stane Cetin in Mitja Kuselj. Tako prvim kot drugim (na fotografiji) so
stanovalci hvaležno zaploskali za lepo gesto in popestritev dneva. 
P. P., foto: Miha Koretič

Ambulante
se spet odpirajo
Zdravstvene ustanove v Posavju ponovno opravljajo nekatere nenujne storitve in odpirajo ambulante, daljši delovni čas imajo tudi lekarne. Medtem
pa Posavje še naprej ostaja regija z doslej najmanjšim številom okuženih z novim koronavirusom in
brez primera okužbe v domovih za starejše, kar je
posebej razveseljivo.
Stran 2

Karantena velja
tudi med prazniki
Letošnji prvomajski prazniki bodo zaradi ukrepov
proti epidemiji koronavirusa minili brez tradicionalnih prvomajskih kresovanj, budnic, srečanj, pohodov in drugih prireditev. Sindikalisti ob tem upajo,
da gospodarska kriza, ki bo sledila epidemiji, ne
bo izgovor za kratenje delavskih pravic.
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PIVČEVA OBISKALA EVROSAD 

Ministrico seznanili s pozebo
MINISTRA PRI HE BREŽICE 
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Dovoljenje za HE Mokrice še letos
GLASBENA ŠOLA NA DALJAVO 
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Slika na ekranu in popačen zvok

Izkušnji s severa
in juga Evrope
Objavljamo dve zanimivi izkušnji v obdobju, zaznamovanem s koronavirusom: s Čatežanko Antejo
Ubović, ki živi na Švedskem, smo se pogovarjali o
njihovem načinu soočanja z epidemijo, ki temelji
na 'prekuževanju' prebivalstva, s študentko Nino
Vodeb iz Dolenje vasi pri Krškem pa o težavah pri
vračanju s Portugalske, kjer je morala predčasno
zaključiti študijsko izmenjavo.
Stran 22

ponovno smo

odprti

MEGADOM KRŠKO
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V MEGADOMU SMO PONOVNO

NA ŠIROKO ODPRLI
VRATA NAŠIM KUPCEM.
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE
IN NAKUPUJTE PO NAŠEM
OBIČAJNEM URNIKU:

PON - PET: 7:00 - 19:00
SOB: 7:00-13:00

· CKŽ 137 f, 8270 KRŠKO · tel. 07/488 1 203

ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00 ·

www.kd-krsko.si
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Večina okuženih že ozdravela
POSAVJE – V Posavju, ki je skoraj od vsega začetka epidemije
najmanj okužena slovenska regija, se je stanje v zvezi z okužbami z novim koronavirusom povsem umirilo, vsaj tako lahko
sklepamo ob dejstvu, da je bil zadnji primer potrjen 16. aprila,
in sicer je za koronavirusno boleznijo 19 zbolela oseba iz občine Bistrica ob Sotli. Do včerajšnjega zaključka redakcije (upoštevani podatki do vključno 26. aprila) smo v Posavju beležili 13 okužb z virusom SARS-CoV-2 doslej, prva je bila odkrita
12. marca v občini Brežice. V obdobju zadnjih treh tednov oz.
od zadnje številke časopisa so za covidom-19 zbolele samo tri
osebe, 9. in 13. aprila je bil opravljen test pozitiven pri dveh
ljudeh iz občine Radeče, kar sta bili prvi potrjeni okužbi v tej
občini, tri dni kasneje pa so, kot omenjeno, odkrili skupno četrti primer v bistriški občini. Ob tem je treba poudariti, da je
večina okuženih bolezen tudi že uspešno prebolela.

Še naprej so lahko zadovoljni po domovih za starejše občane,
saj do zdaj tam še ni bilo niti ene okužbe, kar je seveda zelo
razveseljivo. Če še enkrat ponovimo dosedanjo statistiko: med
13 potrjeno okuženimi so po štirje iz sevniške in bistriške občine, trije iz brežiške ter dva iz radeške, medtem ko krška in
kostanjeviška občina še naprej ostajata »nedotakljivi«, saj nimata nobenega primera obolelega s covidom-19. Sicer pa obe
Covid točki v Posavju, tako v Brežicah kot Sevnici, še naprej
nemoteno delujeta in sprejemata paciente s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Do zdaj so na obeh skupaj opravili že približno 1200 testov.

R. R.

Šiško predlagal dopolnitve
Zakona o spodnji Savi
LJUBLJANA – V četrtek, 23. aprila, je na 29. nujni seji Odbora
za infrastrukturo Državnega zbora poslanec Dušan Šiško, sicer
podpredsednik tega odbora, predlagal sprejem dopolnjenega Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki bo omogočil hitrejšo izgradnjo HE Mokrice.
Predlog so podprli vsi posavski poslanci (poleg prvopodpisanega Igorja Zorčiča še Tomaž Lisec in Matjaž Han), po soglasni
podpori na odboru pa naj bi ga predvidoma danes sprejel DZ na
35. nujni seji.

Odnesli smo jo še kar dobro

Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli: Občina Bistrica ob Sotli je bila
med vsemi posavskimi občinami še najbolj prizadeta, saj
so štiri potrjene okužbe zelo
veliko glede na velikost občine. Življenje se je seveda, tako
kot drugod, popolnoma ustavilo. Skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite smo iskali možnosti, kako virus zajeziti
in hkrati ljudem omočiti karseda normalno življenje. Ker je bilo v začetku zelo veliko težav
pri nabavi zaščitne opreme, smo med prvimi začeli šivati zaščitne maske, za kar sem vsem prostovoljkam zelo hvaležen,
prostovoljci so nam pomagali pri oskrbi s hrano najbolj potrebnih, dostavi paketov RK in zaščitne opreme. Tudi pri nas
je bila najbolj prizadeta starejša populacija, zato smo v občinski štab povabili direktorico družbe Senior, ki v naši občini oskrbuje starejše občane. Druga zelo pomembna zadeva pa
je bila pomoč učencem, ki niso imeli pogojev za delo na daljavo. Ker je tudi ravnatelj član štaba CZ, smo lahko zelo proaktivno reševali tudi tovrstne zadeve. Zelo sem ponosen na
to, da je večina občanov hitro dojela pomen ukrepov in so se
držali omejitev. Menim, da so bili ukrepi dovolj dobri, da smo
zdravstvenemu sistemu omogočili, da se ni sesul, čeprav se
bojim, da bodo posledice neizvajanja storitev na drugih področjih lahko negativne. Na občinski ravni smo se dobro odzvali, saj je bilo treba doseči 'streznitev' pri posameznikih, ki
so virus podcenjevali in se niso želeli držati pravil. Menim, da
smo jo kljub temu, da smo zaradi delovnih povezav s Šmarjem pri Jelšah v Bistrico ob Sotli hitro dobili okužbe, odnesli še kar dobro. Prepričan sem, da je bilo okužb še več, saj je
kar nekaj občanov poročalo o slabih počutjih, upam, da to pomeni prekuženost. Res si želim, da se zadeve začnejo vračati
nazaj v življenje. Upam, da bodo ukrepi vlade šli v smeri pomoči tistim, ki so je res najbolj potrebni. Po moji oceni so v
našem okolju največje breme nosili gostinci in obrtniki, seveda pa bo tudi kmetijstvo zaradi prekinjenih dobaviteljskih verig ob precejšen del zaslužka. Leto 2020 nam do sedaj torej ni
bilo naklonjeno, vendar upam, da bomo iz tega izšli močnejši, predvsem pa modrejši, kot smo bili doslej.
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Ponovno vabijo svoje paciente
POSAVJE – Poleg postopnega sproščanja vladnih ukrepov proti širjenju okužb z novim koronavirusom so
sredi aprila tudi nekatere zdravstvene ustanove ponovno začele opravljati nenujne storitve. Pregledali
smo spremembe v organizaciji dela po posavskih zdravstvenih ustanovah.
V Splošni bolnišnici Brežice so
s 16. aprilom v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje začeli s postopnim sproščanjem izvajanja zdravstvenih
pregledov in posegov. Kot nam
je sporočila direktorica SB Brežice Anica Hribar, so imeli pacienti z napotnico nujno in zelo
hitro v skladu z državnim odlokom možnost obravnave tudi v
času siceršnje prekinitve delovanja specialističnih ambulant
in operativnih posegov. Ti pacienti bodo vabljeni pisno ali jih
bodo kontaktirali osebno s klicem po telefonu. Prejeli bodo
datum in uro pregleda oz. posega ter navodila za obravnavo. Pred vhodom v bolnišnico,
kjer bo potekala zdravstvena
obravnava, bodo izvajali nadzor vabljenih pacientov in preverili epidemiološko anamnezo pacienta. Kot je še dodala,
so odzivi pacientov na povabilo do zdaj različni. »Eni se na
povabilo odzovejo takoj, nekateri pa so pripravljeni na pregled še nekoliko počakati oz.
ga preložiti na kasnejši čas, kar
predlagajo sami,« pojasnjuje.
Na spletni strani SB Brežice so
objavljeni tudi novi urniki delovanja posameznih ambulant.
V Zdravstvenem domu Krško
in na podlokacijah ZP Senovo

lantah v sevniškem zdravstvenem domu. Odprli so že pulmološko specialistično ambulanto
za stopnjo zelo nujno, z delovanjem je začela tudi kardiološka ambulanta, po prvomajskih praznikih bo vrata odprla
še dermatološka ambulanta. V
otroško-šolskem dispanzerju
po predhodnem vabilu poteka
pregled zdravih otrok.
Vrsta pred Lekarno Krško (foto: P. P.)
in ZP Kostanjevica na Krki trenutne razmere še ne dopuščajo splošnega sproščanja izvajanja zdravstvenih storitev,
je povedala direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič, in dodala, da bo sproščanje zdrav
stvene dejavnosti odvisno od
epidemiološke situacije, navodil ministrstva, NIJZ, ZZZS ter
razpoložljive osebne varovalne opreme za zaposlene. Poleg
dela akutne in administrativne
ambulante za odrasle, akutne
pediatrične in administrativne zobozdravstvene ambulante je dvakrat tedensko že sproščeno delovanje psihiatrične
ambulante, pulmološke ambulante in razvojne ambulante. V
ZP Senovo deluje lokalna preventivna ambulanta za novorojenčke in dojenčke. Medici-

Prilagodili smo se razmeram

Ivan Molan, župan občine
Brežice: Odkar je razglašena
epidemija koronavirusa, javnega življenja skorajda ni več,
upočasnil se je gospodarski
utrip občine, izredne razmere so bile šok za vsa področja
našega življenja. Se je pa ponovno izkazalo, da smo ljudje
na podeželju in ob meji vajeni
različnih negativnih presenečenj in sprememb, zato smo se
hitro organizirali in prilagodili
novim razmeram. Na podeželju, kjer je še dovolj kmetijstva,
ljudje lažje prestajamo epidemijo, saj smo lahko opravili tisto delo, za katero prej ni bilo časa. Večina ljudi je to obdobje
prestala brez hujših posledic. Najbolj prizadeta sta turizem
in gostinska dejavnost, kar je velik problem, saj smo močna turistična občina. Bojimo se tudi, kako bo s prodajo kmetijskih pridelkov, vina in ostalih izdelkov. Določena podjetja
so močno odvisna od evropske avtomobilske industrije, zato
bodo nanje močno vplivale razmere na ravni Evrope. Upam,
da bo Vladi uspelo zagnati velike infrastrukturne projekte, kot
je HE Mokrice, in s tem spodbuditi gospodarstvo. Ukrepi države so bili glede na rezultate dobri in učinkoviti, brez omejitve gibanja in zaprtja šol bi se okužbe širile izven točk, kjer
so jih uspeli omejiti. Rezultat ukrepov je, da imamo v Posavju relativno malo število obolelih za koronavirusom. Hvala
vsem občanom, ki so se ukrepov držali in pomagali zaščititi
našo skupnost. Moj način dela, ki je temeljil na neposrednih
osebnih stikih, se je bistveno spremenil, saj smo omejeni na
videokonference, telefonske klice in elektronsko pošto. Glede
na dogajanje po svetu ne moremo pričakovati, da se bo življenje po epidemiji koronavirusa v kratkem času vrnilo v stare tire in ostalo enako, kot je bilo prej. Pričakujemo lahko, da
se bo trend globalizacije industrije in trgovine obrnil, verjetno bo v ospredju bolj samooskrba in lokalna pridelava. Med
posledicami bo verjetno kratkoročna porast brezposelnosti,
stiske podjetij, ki so imela težave že pred krizo, bodo še večje, medtem ko bodo podjetja, ki imajo zdrave temelje, našla
tudi nove priložnosti in postala še močnejša. Upam, da v brežiški občini ne bomo doživeli hujših pretresov, verjamem, da
je večina podjetij v naši občini zdravih.

na dela, prometa in športa je na
voljo delodajalcem za posvete,
navodila za delo in opravljanje
predhodnih pregledov pred zaposlitvijo in oceno delazmožnosti v primeru premestitev na
drugo delovno mesto, je razložila. V ZD Brežice so po navedbah direktorja Dražena Levojevića z 20. aprilom sprostili
delo v specialistični psihiatrični ambulanti, s 4. majem bo začel z delom tudi dispanzer za
žene. Na lokacijah ZP Senovo
in Centra za krepitev zdravja
Brežice se izvaja pediatrična
preventiva, in sicer preventivni pregledi in cepljenja v predšolskem obdobju ter šolskem
obdobju. Pred ZD Brežice bodo
vsem uporabnikom izmerili telesno temperaturo in izvedli
epidemiološko triažo. Paciente
bodo sestre posamično vabile v
čakalnice in v nadaljnjo obravnavo, je dodal. V ZD Sevnica so
začeli tudi z videoklici, tako da
se pacient in zdravnik vidita, je
poudarila direktorica Vladimira Tomšič. ZP Krmelj je do nadaljnjega zaprta, delo izbranih
osebnih zdravnikov družinske
medicine poteka v dveh ambu-

Nekatere lekarne v Posavju
so podaljšale svoj čas obratovanja. Lekarne v Brežicah (pri
ZD), Krškem, Kostanjevici na
Krki in Sevnici (Lekarna Sevnica) so prešle na (skoraj) običajen delovni čas, Lekos lekarna
Pod Svetim Rokom že od vsega
začetka deluje po nespremenjenem urniku, lekarne Trnje,
Radeče, Senovo in Krmelj delujejo po prilagojenem delovnem času, lekarniški podružnici Bizeljsko in Terme Čatež pa
sta do nadaljnjega zaprti. Seveda je treba tudi v lekarnah upoštevati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim
koronavirusom. Rok Retelj

Regijska
koordinatorja

POSAVJE – V začetku aprila je
Ministrstvo za zdravje imenovalo Božidarja Groboljška, dr. med. spec. spl. med., za
koordinatorja izvajanja zdravstvene dejavnosti v posavskih
socialnovarstvenih zavodih,
Violeto Bahat Kmetič, mag.
zdr. nege, pa za koordinatorico zdravstvene nege za celotno Posavje. 
S. R.

Ponosen sem na svoje občane

Ladko Petretič, župan občine Kostanjevica na Krki: V
dobrem mesecu dni, odkar je
bila razglašena epidemija, je
javno in družabno življenje v
občini praktično obstalo. Zaprti so gostinski lokali, nekaj
gospodarskih obratov, zaprta
sta vrtec in šola ter zdravstvena postaja. Vendar pa s ponosom ugotavljam, da so se občani v tem času stoodstotno
držali tako navodil vlade kot
tudi občine, za kar bi se jim še posebej zahvalil in zaradi česar tudi nimamo zabeleženih okužb na našem območju. Kljub
omejenim zaščitnim sredstvom, ki jih je prejel občinski štab
CZ od brežiške Uprave za zaščito in reševanje, smo se odločili,
da se del teh nameni za občane. Tako je vsako gospodinjstvo
prejelo po dve zaščitni maski, pri čemer so za raznos le-teh
poskrbeli občinski svetniki vsak na svojem območju. Delo občine kot take je tudi v tem času potekalo nemoteno, vendar s
to razliko, da je bil fizični dostop onemogočen, dosegljivi pa
smo bili po telefonu in e-pošti. Sam kot župan sem ta čas doživljal kot osredotočenost na zaprt prostor občine, pri čemer
sem se ukvarjal predvsem s pripravljenimi projekti, ki čakajo na sprostitev ukrepov pandemije, in bodočimi projekti, pomembnimi za razvoj občine. Pričakujem, da se bodo zadeve po 15. maju vsaj delno sprostile, še vedno pa se bo treba
držati predpisanih ukrepov. Menim tudi, da letos vseh večjih
in odmevnih prireditev ne bo, saj se bo treba prilagoditi na
nove razmere, ki jih narekuje trenutna situacija. Želim vam
vse dobro, pazite nase in drug na drugega ter predvsem, ostanite zdravi. Skupaj bomo zmogli.

UTRIP REGIJE
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Spregledani domovi za starejše
POSAVJE – Protestnemu shodu zaposlenih v domovih za starejše in zavodih za odrasle s posebnimi potrebami po Sloveniji so se 24. aprila pridružili tudi v Domu starejših občanov Krško ter Domu upokojencev in
oskrbovancev Impoljca s svojima enotama v Sevnici in Brežicah.
Zaposleni v DSO Krško so s
15-minutnim mirnim shodom pred ustanovami izrazili nestrinjanje s stanjem skrbi
za starejše, opozorili na kadrovsko podhranjenost, neustrezna in nestrokovna navodila ob epidemiji ter sistemsko
diskriminacijo starejših. Stanovalci so tako rekoč popolnoma zaprti v dom vse od meseca marca, v dobršni meri pa
že od prvega letošnjega meseca dalje, ko so v domu omejili
obiske ter vzpostavili varovalne ukrepe zaradi tedaj razsajajoče gripe in drugih respiratornih bolezni. Zaposleni so
izpostavili, da domovi v bitki za preprečevanja širjenja
SARS-CoV-2 ostajajo prepuščeni samim sebi, saj šest tednov po razglasitvi epidemije
na Ministrstvu za zdravje še
vedno niso izoblikovali enotne in strokovno utemeljene strategije za preprečevanje širjenja virusa v domovih,
četudi so na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije že v
marcu predlagali ministrstvu
osamitev vseh stanovalcev s
koronavirusno boleznijo na
drugih lokacijah, kar se je za
zelo učinkovit ukrep izkazalo
že v razvitih evropskih državah, ki so posledično beležile
tudi nižjo smrtnost med sta-

Kratkemu in mirnemu protestu so se pridružili tudi zaposleni
DUO Impoljca z obema enotama, v Brežicah in Sevnici.
rejšo populacijo. Zgodilo se vodstva domov za starejše, ki
je ravno nasprotno – v mese- sploh niso zdravstvene ustacu dni so domovi, kot navaja- nove?« sprašuje direktorica
jo, prejeli kar 47 medsebojno DSO Krško Ani Nuša Masnik
neusklajenih navodil od pri- in opozarja tudi na obljubljeno
stojnih ministrstev, zbornice izplačilo dodatka, ki pa ga (še)
in inštitucij: od predlogov, da niso prejeli. »Zaposleni denar
bi iz domov selili domnevno pričakujejo, a če ga ne bo, to
zdrave stanovalce, nasvetov žal pomeni, da bomo primosvojcem, naj vzamejo bližnje iz rani dvigniti oskrbnino,« pove.
domov, do neutemeljenih trditev, da so bolnišnice pripeljali V DUO Impoljca, kjer je nastav domove. »Sedaj smo dožive- njenih 295 oskrbovank in osli še upor v bolnišnicah s trdit- krbovancev, so še pred razvami, da v njih niso priprav- glasitvijo epidemije pripravili
ljeni in usposobljeni za varno na lastno pobudo samostojdelo s tovrstnimi bolniki. Če to no izolacijsko enoto, ki bi v
velja za bolnišnico, kako lah- primeru okužbe s koronaviko minister za zdravje prelaga rusom delovala povsem saodgovornost na zaposlene in mostojno. V ta namen so bili

primorani izseliti 47 stanovalk in stanovalcev enote Dvorec na zunanje lokacije, kar je
bil za ustanovo velik organizacijski in logistični zalogaj, v
katerem je bila najpomembnejša priprava stanovalk in
stanovalcev na selitev. »Določeni so imeli zadržke in so potrebovali veliko spodbude, saj
se jim je spremenil bivanjski
standard. Zakoniti zastopniki
so bili o tem pisno obveščeni
in vsi so spremembo na koncu sprejeli z razumevanjem,«
je dodatne ukrepe predstavila
strokovna vodja DUO Impoljca
Nevenka Janež in poudarila,
da se socialnovarstveni zavodi
ne morejo primerjati z bolnišnicami. »Mi našim stanovalkam in stanovalcem predstavljamo dom in v njem zaradi
znanih razmer obiski niso dovoljeni, smo pa okrepili možnost telefonskih pogovorov
ter povezave preko računalnikov in videoklicev … Na ta način skušamo vsaj malo omiliti stisko, ki pa je zelo velika,«
je pojasnila utrip življenja v
domu. »Spodbudo potrebujejo tako stanovalci kot zaposleni, ki se vsakodnevno trudijo,
da osmišljajo dneve v domu,«
je zaključila.


B. Mavsar, S. Radi

Posledice bodo dolgoročne

Še vedno pozivamo k previdnosti

Mag. Miran Stanko, župan
občine Krško: Z razglasitvijo
epidemije se je življenje tudi
v občini Krško predvsem zelo
upočasnilo. Posebej so epidemijo občutili v gospodarstvu,
trgovini, turizmu in gostinstvu
ter storitvenih dejavnostih,
kjer imajo povsem prepovedano opravljanje dejavnosti. Posledice bodo brez dvoma dolgoročne in jih bomo čutili vsi.
Veliko pa je tistih, ki s požrtvovalnostjo, odgovornostjo in nesebičnim delom skrbijo, da življenje ni povsem obstalo. Smo ena redkih občin v Sloveniji, ki
do sedaj ni imela potrjenega primera okužbe, občani so se
držali navodil in zaščitnih ukrepov. Zahvaljujem se vsem za
veliko mero solidarnosti in nesebične pomoči, ki so jo pokazali v tem času. Po drugi strani pa se je marsikaj spremenilo
v sektorju podpornih dejavnosti, ki je bil postavljen pred povsem nove izzive. To so predvsem tisti, ki so se z epidemijo soočili neposredno, kot so zaposleni v Zdravstvenem domu Krško, brežiški bolnišnici in lekarnah. Drugačnim pogojem so
se morali prilagoditi tudi prostovoljci in zaposleni Centra za
socialno delo in Rdečega križa. Poseben izziv so morali sprejeti v Domu za starejše občane Krško, kajti potek epidemije
je pokazal, da so v tej instituciji najbolj ranljivi. Izpostaviti je
treba tudi projekt MOST, ki se je v tej situaciji izkazal kot odlično zastavljen projekt. Dolgoročne posledice in izzive v organizaciji dela bodo gotovo našli tudi v osnovnošolskem sistemu. Kot župan sem se srečal z novim varnostnim izzivom,
ko je ogroženo zdravje širše družbe, ki ga nismo pričakovali.
To dejstvo zahteva osredotočanje na nove naloge, hkrati pa je
treba zagotavljati delovanje vseh javnih služb in nadaljevati
tudi s projekti, ki pomenijo normalno nadaljevanje življenja.
Vsekakor se je paleta izzivov povečala. Vsekakor moramo še
naprej upoštevati ukrepe na nacionalni ravni, saj bomo uspeli le s skupnimi prizadevanji, torej družba kot celota. Predvidevam, da bo čas prinesel večjo prekuženost občanov, kar bo
covid-19 potisnilo v drugi plan, življenje pa se bo vrnilo v ustaljene tire. Vsekakor bo epidemija imela dolgoročne učinke
tako v vsakdanjem življenju kot v gospodarstvu in funkcioniranju družbe kot take.

Tomaž Režun, župan občine Radeče: Življenje v občini Radeče se je v času epidemije precej spremenilo. Zaradi
prepovedi zbiranja in zadrževanja na javnih mestih se je
popolnoma ustavilo delovanje
kulturnih in športnih društev,
prav tako v tem času ni bilo izvedenih nobenih prireditev in
tekmovanj, skratka, družbeno
življenje in športno dogajanje
v kraju je dobesedno zastalo.
Najbolj pa me je prizadelo dejstvo, da se naši najmlajši ne
morejo družiti, zato smo ob pomoči sponzorjev in prostovoljcev izvedli akcijo razdeljevanja velikonočnih darilc, ki je
bila izjemno dobro sprejeta. Ravno tako je težko vsem, ki svojih najbližjih ne moremo obiskati in objeti v živo ter smo primorani komunicirati le preko telefona in družbenih omrežij.
Glede na stanje dnevnega števila obolelih, ki trenutno ne narašča, ocenjujem, da so bili tako vladni ukrepi kot ukrepi, ki
smo jih sprejeli na lokalnem nivoju, uspešni. Moram poudariti, da so občani dosledno sledili vsem ukrepom, ki jih je občina sprejela skupaj s civilno zaščito. Delo župana se je v tem
času precej spremenilo, saj se je bilo treba zaradi upoštevanja
in izvajanja vladnih ukrepov večkrat zelo dobro znajti, predvsem mislim na nabavo zaščitne opreme, ki je v začetku epidemije kljub obljubam države ni bilo na zalogi in župani smo
morali odigrati ključno vlogo ter sami poskrbeti za zaloge
zaščitnih mask, zaščitnih rokavic, razkužil in druge zaščitne
opreme. Prav tako je ves čas treba spremljati stanje v občini
in takoj odreagirati, če pride do sprememb v smislu neupoštevanja ukrepov. Župani smo pridobili neizmerno možnost
odločanja in verjamem, da jo izkoriščamo pri odločitvah, ki
so vedno in samo za dobrobit naših občanov. Tudi v naši občini počasi popuščamo z ukrepi, ki izhajajo iz vladnih odlokov, vendar pa občane konstantno pozivamo k ohranjanju
strpnosti, predvsem pa k previdnosti in doslednosti pri upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in nošenju zaščitne opreme. Vesel sem, da smo prejeli veliko klicev prostovoljcev, ki
jih vključujemo v naše vsakodnevne aktivnosti. Vsem iskrena hvala in verjamem, da bo prišel pravi čas, ko se bomo lahko vsem na primeren način zahvalili.
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Omejitve (počasi) popuščajo
SLOVENIJA – Vlada RS je sprejela že osmo dopolnitev odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je stopila v veljavo 20. aprila, s katerim je dodatno zrahljala ukrepe za zajezitev epidemije covid-19.
Medtem ko je bila po prvem sprejetem odloku, ki je stopil v veljavo 15. marca, razen izjem (lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte,
dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij
ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja), v celoti prepovedana ponudba in prodaja blaga in storitev
potrošnikom na območju države, je z zadnjim odlokom ponovno dovoljeno obratovanje prodajalnam s hrano za živali, vrtnarijam, drevesnicam in cvetličarnam, izvajanje gradbenih del, pri
katerih ne prihaja do stika s potrošniki, prodajalnam s hrano za
živali, gradbeno-inštalaterskim materialom, tehničnim blagom
in pohištvom, specializiranim prodajalnam za prodajo avtomobilov in koles, kemičnim čistilnicam in servisnim delavnicam
za popravila in vzdrževanje tehničnega blaga, servisnim delavnicam za popravila in vzdrževanje motornih vozil in koles, izvajanje storitev na prostem brez stika s potrošniki (vrtnarske
storitve, krovska dela, fasaderska dela), dovoljen je osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen
minimalni stik s potrošniki, pa tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. S
25. aprilom so lahko začeli delati še zavarovalniški posredniki
in avtopralnice. Vrata postopoma odpira tudi vse več bančnih
poslovalnic, ki so jih banke sredi marca začasno zaprle oz. jim
skrajšale delovni čas.
Ob navedenih storitvah bodo s 4. majem lahko dodatno odprli vrata: prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora,
z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, frizerski in kozmetični saloni ter saloni za nego psov, mačk in ostalih živali. Hkrati
stopa v veljavo tudi določba, da lahko v navedenih prodajalnah
do kvadrature 400 m2 ter v prodajalnah z gradbeno-tehničnim
materialom in pohištvom med 8 in 9.30 uro opravljajo nakupe
izključno ranljive skupine (invalidi, starejši od 65 let in nosečnice), osebe, starejše od 65 let, pa morajo pravico do nakupa v
navedenem terminu po potrebi izkazati z osebnim dokumentom. Kdaj se bodo lahko učenci in dijaki letos vrnili v šole, malčki pa v vrtce, bo najverjetneje znano po prvomajskih praznikih.

B. Mavsar

Pretehtali smo vrednote

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica: Epidemija je šokirala vse sfere življenja, tako
družbeno, družabno, kulturno
in gospodarsko. Opredeljevanje in vzpostavljanje novega,
prilagojenega načina življenja
in dela je bilo zahtevno. Sedaj smo te nove načine nekako že usvojili, se navadili. Koronakriza vpliva na globalno,
državno in lokalno gospodarstvo. Gospodarski učinek je izjemno močan, določene dejavnosti so popolnoma blokirane. Postopen in preudaren vnovičen zagon vseh sektorjev v
gospodarstvu je ključen. Koronakriza vpliva tudi na medsebojne odnose. Družinsko življenje, zadrževanje doma, šolanje na daljavo, omejitev stikov nedvomno predstavljajo izziv
za vse. Pomembno je, da v tem času ostanemo potrpežljivi,
strpni in prijazni drug do drugega. Varnostni ukrepi, ki jih je
sprejela Vlada RS, so bili nujni za uspešno zajezitev okužb s
covid-19. Kljub temu da so enotni in veljajo za celo državo,
se zaradi razlik v gostoti poseljenosti določeni ukrepi izvajajo in občutijo drugače. Občani in občanke na podeželju dosti lažje upoštevajo vse ukrepe, kot pa če bi živeli v gosto naseljenih mestih. Občina Sevnica, Štab Civilne zaščite občine
Sevnica, predvsem pa vodstvo Zdravstvenega doma Sevnica
in vseh treh domov za starejše občane usmerjajo veliko energije in napora v vzdrževanje varnosti stanujočih v domovih
za starejše, v preprečevanje širjenja okužb. Delo je zaenkrat
uspešno. Občina kot institucija in župan kot odgovorna oseba
se morata odzvati na vsako situacijo. Na tem mestu pozivamo
občane in občanke, da za opravljanje svojih nalog, ki so povezane z Občino Sevnica, uporabljajo telefonsko in elektronsko
komunikacijo. Na enak način ravnajo tudi ostale javne službe,
ki so občanom po teh kanalih prav tako na voljo. Koronakriza
je prinesla to, da smo ponovno pretehtali naše vrednote in se
opredelili do njih. Znašli smo se v nekem novem realnem stanju, spremenile so se naše navade. O normalizaciji stanja je
brez podpore stroke nemogoče govoriti. Verjamem, da že vsi
težko pričakujemo sprostitev vsaj nekaterih varnostnih ukrepov, vendar mora biti njihova omilitev resnično postopna, v
kolikor želimo ohraniti nadzor nad širjenjem okužb.
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UTRIP REGIJE
anketa

Življenje v času epidemije
Od razglasitve epidemije in posledičnih ukrepov, ki spreminjajo naš vsakdan, je minilo že mesec in pol. Nekaj sogovornikov, ki smo jih ujeli na sicer bolj praznih javnih
površinah, smo pobarali, na kakšen način preživljajo ta
poseben čas, katere so njegove dobre in katere slabe plati.
Manja Voglar, Krško: Sem učiteljica slovenščine na OŠ Leskovec pri Krškem in trenutno delam od doma. Na začetku smo se kar težko navadili na to, vendar smo se sčasoma nekako utekli.
Vsi si želimo čim prej nazaj v šolo, tudi otroci nas pogrešajo, to je dober občutek. Sicer me
zelo moti, da ne moremo prehajati občinskih
mej, saj ne morem obiskati sorodnikov. Je kar težek čas.

Klemen Nikolič, Radeče: Ta podarjeni čas preživljam z družino. Veliko se učimo o naravi in
naši človeški povezanosti z njo: kaj nam nudi
in kako odgovorni moramo biti do nje in v prvi
vrsti do naših teles. Za nas se ni kaj dosti spremenilo. Nadaljujemo z delom na naši poslovni
ideji, vrtnarimo, gradimo na samooskrbi. Najbolj pogrešamo druženje in delo v gledališkem društvu.
Alain Mohor, Čatež ob Savi: Doma se ukvarjamo z vrtnarstvom, tako da so bili prvi tedni epidemije za nas težki, saj nismo smeli opravljati
svoje dejavnosti. V času, ko prodaja ni bila mogoča, smo na deponijo odpeljali zagotovo za
osem tisoč evrov rož, ki so bile pripravljene za
materinski dan in smo jih prej veliko mesecev
vzgajali. Zdaj je bolje, ker lahko spet normalno delamo.

Karolina Cizerle, Leskovec pri Krškem: Osebno najbolj pogrešam to, da se v tem obdobju
ne morem ukvarjati z več ljubiteljskimi aktivnostmi. Oddahnila sem se, ker se je uspelo sinu
z zadnjim letom vrniti z montaže v Rusiji, nakar
je bil 14 dni v izolaciji, a vsaj družina je združena.
Sicer sem polno zaposlena s kuhanjem, pospravljanjem, delom na vrtu, s čuvanjem in igranjem z vnukoma.

kronika
EKSPLOZIJA NA VELIKONOČNO NEDELJO – 12. 4. popoldan
se je pri polnjenju možnarja hudo poškodoval 46-letni občan
Bizeljskega, ki je na dvorišču hiše razdrl več petard in nabojev, zatem pa s smodnikom z železnim kladivom polnil možnar. O moči eksplozije, ki je sledila, pove podatek, da je kladivo
odneslo na streho več kot 20 metrov oddaljene stanovanjske
hiše, pri čemer je bilo poškodovanih več strešnikov, na srečo pa
ni bilo poškodovanih več oseb, ki so se nahajale v bližini. Moškega, ki bo ovaden zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel, prepeljali v brežiško bolnišnico in v nadaljevanju v UKC Ljubljana.
SMRT NA TIRIH – 20. 4. je nekaj pred 21. uro v Sevnici tovorni vlak, ki je pripeljal iz smeri Zidanega Mosta, pri Kvedrovi cesti povozil moškega, ki je prestopal tire. Strojevodja je
sicer moškega opazil, ga na nevarnost opozarjal z zvočnimi signali in tudi aktiviral zasilno zaviranje, a trčenja ni mogel preprečiti. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

»ZADET« VIJUGAL PO AVTOCESTI – 23. 4. so okoli 23. ure
policisti po prejetem obvestilu, da na avtocesti med vožnjo v
smeri Obrežja po vseh voznih pasovih vijuga tovorno vozilo,
izsledili tovornjakarja pri Smedniku, a jim ga je uspelo izločiti iz prometa šele pri Mrtvicah, saj se voznik ni zmenil ne za
zvočne ne za svetlobne signale policistov. Ker preizkus alkoholiziranosti ni reagiral na prisotnost alkohola, so mu odredili hitri test na prisotnost prepovedanih drog, ki je potrdil prisotnost kokaina in opiatov.
S CESTE ZAPELJAL V GOZD – 24. 4. je okoli 9. ure med vožnjo
na relaciji Bušeča vas–Šutna voznik osebnega vozila zapeljal s
cestišča po klancu navzdol v gozd. Iz vozila so ga s tehničnim
posegom rešili gasilci PGE Krško, v nadaljevanju pa so ga prepeljali v novomeško bolnišnico.

Z VOZILOM V TRAKTOR – 8. aprila je pri Pišecah 41-letna voznica zaradi vožnje izven svojega voznega pasu trčila v kmetijski traktor, s katerim se je iz nasprotne smeri pripeljal 51-letni
traktorist. Povzročiteljici nesreče so izdali plačilni nalog, zoper
voznika traktorja pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog, saj
je imel v litru izdihanega zraka 0,81 mg alkohola.

Zbrala: B. M.
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Metka Uršič Urbanč, pedagoginja in šolska svetovalna delavka:

Odnosi so se razjasnili in poglobili
KRŠKO – Krčanka Metka Uršič Urbanč, ki dela na OŠ Bršljin v Novem mestu, slovi kot izredno razgledana in pronicljiva oseba, ki ves čas izpopolnjuje svoja znanja na različnih področjih. Je ena tistih, ki so se s situacijo šolanja v novih okoliščinah
spopadli kot z izzivom, na izkušnjah katerega moramo prepoznati močne točke, šibkosti in skupaj zgraditi še boljši sistem.
Zaprtje šol in vrtcev je vse –
starše, otroke in učitelje potisnilo v doslej nikoli izkušeno situacijo učenja od doma.
Kljub temu da se vseskozi poudarja, da učenje od doma poteka dobro, je ta dobro sestavljen
iz plusov in minusov. Glede na
spremembe, ki so prišle tako
rekoč čez noč, smo se bili vsi
skupaj primorani v hipu prilagoditi. Vsi smo se 'lovili', a
upam, da navsezadnje tudi
'ulovili'.

Kar so otroci sprva dojeli
kot krajše 'dodatne počitnice', se je sprevrglo v nov način šolanja v socialni izolaciji. Imajo zaradi tega (lahko)
tudi otroci občutke tesnobe zaradi ujetosti v mikrookolje?
Celotna situacija je prežeta z
negotovostjo, strahovi, dvomi … Učenci so na začetku
potrebovali, tako kot mi, nekaj časa, da so postavili sebe v
novo, neznano situacijo, da so
si vzpostavili sistem. Sistem,
urnik, rutina, jasne meje … zagotavljajo občutek varnosti.
Tukaj so potrebovali, tako otroci kot starši, največ pomoči.
Večina je to usvojila, nekaj se
jih je 'odklopilo', drugi ne zmorejo, tretji se razvijajo v višave
… Razlike in krize se v tej situaciji samo še povečujejo. Mnogim otrokom je šola predstavljala edini varen prostor, kjer
so imeli dovolj hrane in jim je
bilo 'toplo'. Teh otrok sedaj ne
'dosežemo', družine so zaprte, otroci ujeti … Otroci preživijo in se prilagodijo vsemu,
a za kakšno ceno. Učencem
in učiteljem pada motivacija,
skrb, kako bomo 'štartali' nazaj po počitnicah, pa je upravičena. Učenci po šestih tednih
pogrešajo sošolce, druženje v
živo, dinamiko … mogoče celo
učitelje (smeh).
So glede tega na boljšem otroci, ki niso edinci oz. imajo družbo v krogu družine?
Vse je odvisno od odnosov
družini. Tu ni pravil, lahko so
edinci zastopani z ravno pravo mero pozornosti in se počutijo zelo dobro.

Starši pogosto nimamo/nimajo 'pedagoškega čuta' oz.
pričakujejo, da bodo otroci vse znali, hitro naredili,
čeprav so pri tem lahko v stiski, saj ni v vsakem trenutku pomoči učiteljev. Kako
naj starši opravljamo to učiteljsko vlogo?
Delo od doma naj bi bilo tako
načrtovano in prilagojeno,
da ga učenec opravi sam. Pomembno je, da starši doma
vzpostavijo dnevno rutino, jasna pričakovanja, urnik dela
in nadzor. S tem bo starš opravil svoje delo, se razbremenil
in tudi otroku omogočil samostojnost in varnost. Učitelji pa
poučujejo in so na voljo za do-

datno pomoč v smislu podpore, usmerjanja, dodatne razlage ali nadgradnje znanja. Starši
moramo svojim otrokom zaupati, da zmorejo sami, ter jim
omogočiti tako uspeh kot neuspeh.

ni različnim oblikam nasilja ipd.?
Razlike so in se bodo še povečevale. Učitelji smo sistematično spremljali odziv učencev,
jih individualno obravnavali in jim nudili pomoč. Spreje-

Metka Uršič Urbanč, zaposlena kot pedagoginja na OŠ Bršljin,
je po izobrazbi prof. biologije in pedagogike, specialistka managementa v izobraževanju. Pokriva predvsem področja premoščanja učnih težav učencev, prehoda iz vrtca v šolo, sodeluje z zunanjimi institucijami, organizira dejavnosti preventive.
Je tudi vodja študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev Dolenjske in Bele krajine ter predsednica sveta staršev na OŠ Jurija
Dalmatina Krško. Uršič Urbančeva je ravno v času tega pogovora dobila iskreno zahvalo svoje nadrejene. Ta njeno in sodelavkino »intenzivno delo v zadnjih šestih tednih« prepoznava kot
delo, pri katerem se je jasno čutilo, »kako zelo pomemben jima
je vsak učenec, kako hočeta in znata prisluhniti posamezniku,
kako znata iskati poti in rešitve, kako prisluhneta sodelavcu, ki
bi začel obupovati«.
Ko pride do razkoraka med
pričakovanji staršev in sposobnostmi njihovih otrok oz. uvid
v realno stanje, se najprej pojavijo obramba, iskanje krivca,
obtoževanje in zapiranje vase
ter prikrivanje … Vse to zaradi
stiske. In to obdobje je za otroka, starša in učitelja najtežje. Tukaj prileti največ 'klofut'
in 'izleti' največ nepremišljenih in težkih besed, ki puščajo
sledi. Tukaj je ključnega pomena to, da si kot starši priznamo,
poiščemo pomoč in delujemo v
dobrobit otroka, predvsem pa,
da ga sprejmemo takšnega, kot
je. Na učiteljih pa je, da smo razumevajoči, strpni in vedno v
podporo. Naš največji pomislek trenutno je, kako znanje
učencev oceniti oz. koga sploh
ocenjujemo, učenca ali starša.

Če smo po eni strani prej govorili o idealnih scenarijih,
pri katerih imajo starši možnost za delo z otrokom, otroci pa materialne pogoje za to
– kako pa je sploh lahko v takem sistemu poskrbljeno za
vse tiste, ki nimajo ne materialnih ne socialnih razmer
za izvedbo takega pouka in
ki so poleg tega izpostavlje-

li so materialno pomoč (računalnike, tablice, hrano, šolske
potrebščine) in tudi dnevno
učno podporo. Kljub prizadevanjem si ne upam trditi, da
smo 'pokrili' vse učence. Nimamo realnega uvida v učenčevo šolsko delo, z učencem
nimamo osebnega stika, da
bi lahko stisko prej zaznali …
Lahko zagotovo potrdim, da je
zaradi težke situacije družinskega nasilja več, ker 'popuščajo' živci, nikamor se ne moreš umakniti, nimaš časa zase,
razlagaš snov, pa ne razume 'v
prvo' …

Žrtve nasilja se tudi nimajo
kam umakniti, pobegniti …
nimajo možnosti da bi poklicale, napisale … Ker so ujete v
'covid' situaciji, raje potrpijo.
Z upanjem čakamo vrnitev nazaj v šolo, da bomo lahko tudi
tem otrokom in družinam pomagali, jih opolnomočili oz.
jim omogočili vsaj nekajurno bivanje na varnem. Njim je
najtežje, poleg novega načina
poučevanja so ujeti doma in
pod nenehnim strahom, brez
izhoda in še povedati/zateči
se nimajo h komu.

Otroci so v tej situaciji bolj
izpostavljeni sodobnim tehnologijam (čeprav ravno te
v sedanjem trenutku kažejo
tudi svoje prednosti) …
Absolutno, menim, da bo treba
izkoristiti nove, dobre prakse
in jih uporabiti za nadgradnjo
in podporo. Hkrati pa moramo biti še bolj pozorni na varnost in zaščito. Da smo namreč
lahko ostali 'on line', smo se
še bolj odprli, razkrili, naložili aplikacije, odprli profile …
'Spletni mogotci' imajo sedaj
še več informacij o nas in naših otrocih in še večji nadzor.

Kako menite, da bo ta izkušnja vplivala na prihodnost
'normalnega' izobraževanja?
Srčno upam, da v smeri hvaležnosti in medsebojnega spoštovanja, človečnosti. Da je treba problem sprejeti kot izziv,
da so pomembni človek, vrednote in socialno okolje. Upam,
da bo dodana vrednost izobraževanja (prikrit kurikulum)
dobila pomen in da bo institucionalno izobraževanje na dolgi rok pridobilo na ključnosti
sekundarne socializacije posameznika.
Kaj pa na odnose? Med učenci in učitelji, med učitelji in
starši, med učitelji in učitelji, med nami na sploh?
V kriznih situacijah spoznaš
človeka. Bili smo primorani
bolj timsko sodelovati od daleč, se prilagajati nevidnemu
'neznancu', občutili smo občutek nemoči ter majhnosti in nepomembnosti, znaki
neverbalne komunikacije so
bili prikriti z zvokom, ugled,
vpliv, pomembnost so postali
'on line', ki pušča sledi. Odnosi
so se spremenili, se poglobili
oz. razjasnili, postali smo bolj
iskreni. S tem smo se oddaljili ali zbližali, poiskali in našli
kompetentne ljudi. Vsekakor
pa verjamem, da smo jih začeli bolj spoštovati. Vprašanje pa
bo doslednost – interes učiteljev pri ohranitvi oz. glede na
trenutno situacijo, pri ponovni vzpostavitvi mej, avtoritete,
spoštovanja in avtonomnosti.
Osebno sem hvaležna 'koroni' za spoznanja o sami sebi
in drugih ljudeh, za več druženja in spoznavanja z najbližjimi, za možnost, da lahko pogledamo vase, naredimo
načrt za prihodnost, izberemo življenjske prioritete ter
se osredotočimo na iskrenost
in zadovoljstvo. Spremembe
so edina stalnica življenja, ki
nam dajo vedeti, da živimo. Z
lastnimi spremembami bomo
dosegli zadovoljstvo. Veselim
se prihajajočega poletja, ko si
bom z veseljem s prijatelji odprla 'Laško', ker imam 'Corone
z limono' dovolj.


Maruša Mavsar
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Patronažna služba le za najnujnejše primere
POSAVJE – V času epidemije covid-19 patronažna služba in patronažno zdravstveno varstvo delujeta nemoteno, vendar patronažne medicinske sestre na terenu
obravnavajo le najnujnejše primere, sporočajo posavski zdravstveni domovi in dodajajo, da posebno pozornost namenjajo novorojenčkom in otročnicam.
Na območju občine Radeče
obiskujejo paciente na domu
tri patronažne medicinske
sestre, ki v času epidemije izvajajo le najnujnejše kurativne patronažne obiske, katerih opustitev bi lahko imela
izrazito negativne posledice za zdravje pacienta ali bi
celo ogrozila njegovo življenje. »Ker so bolnišnice začele
prazniti oddelke in pripravljajo prostor za okužene, je precej pacientov odpuščenih v
domače okolje prej, kot bi bili
sicer, zato doma nujno potrebujejo nadaljevanje zdravstvene oskrbe, frekvenco izvajanja
kurativnih patronažnih obiskov pa smo prilagodili stopnji
samooskrbe pacienta in virom
pomoči, ki mu jih lahko zagotavlja družina,« pojasnjuje dipl.
med. sestra ter vodja patro-

vorojenčkov in otročnic. »Prvi
obisk na domu se opravi v 24
urah in nato sledi še do šest
obiskov aktivnega nadzora do
otrokovega dopolnjenega 28.
dneva starosti,« pove direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič, ki prav tako ugotavlja porast dela na področju
zdravstvene nege pacienta na
domu zaradi povečanega odpusta iz bolnišnic, tako da so
potrebni obiski tudi večkrat
dnevno. »Diplomirana medicinska sestra pri svojem delu
v patronažnem varstvu uporablja individualni in celostni
holistični pristop. Vstopa v
nekontrolirano klinično okolje – njeno delo je v bivalnem
okolju družine, posameznika. Vsak obisk najavi telefonsko ter anamnestično preveri pacienta in družinske člane

Patronažna služba je v tem času pomembna vez
med družino novorojenčka in izbranim osebnim
pediatrom.

nažne službe v ZD Radeče Tanja Udovč in dodaja, da v občini trenutno obiskujejo tudi
štiri otročnice, in sicer v predpisani samovarovalni opremi.
V sevniški občini izbrana patronažna medicinska sestra
trenutno obiskuje devet no-

na sum za covid-19, znake infekcijskega obolenja dihal in
prebavil,« še opiše preventivne ukrepe pred vstopom v bivališča pacientov.
V Zdravstvenem domu Krško patronažna služba deluje
v popolni sestavi ter opravlja

vorojencev je imelo ponovno
obravnavo, patronažna služba je opravila dve obravnavi
otrok v drugem in tretjem letu
starosti ter tri obravnave nosečnic,« predstavi število obiskov pri otročnicah in novorojenčkih direktor ZD Brežice
Dražen Levojević ter doda, da
opravljajo zdravstvenovzgojno
svetovanje in pomoč otročnicam tudi po telefonu. »V okviru
kurativne dejavnosti se izvajajo še najnujnejši kurativni patronažni obiski, katerih opustiDelo patronažne službe na terenu poteka v predpisani
samovarovalni opremi (foto: ZD Radeče).
kurativne in nujne preventivne varnostnih ukrepov, ki veljajo
obiske. »Trenutno imamo pa- kot preventiva pred okužbo, in
ciente in družinske člane brez doslej pri svojih obravnavah
tveganja za okužbo, zato pat- nismo zasledili okužb novororonažne obiske opravljamo v jenčkov in mamic s covid-19.
naši običajni dnevno sveži uni- Patronažna služba je na voformi,« pove direktorica ZD Kr- ljo za vse posvete in navodila
ško Tatjana Fabjančič Pavlič tudi preko telefonske številke
in nadaljuje, da od preventiv- patronažne sestre, ki je v tem
nih obravnav v patronažnem času pomembna vez med druvarstvu izvajajo le preventiv- žino novorojenčka in izbranim
ne obravnave za otročnice in osebnim pediatrom,« še pojasnovorojenčke, odpuščene iz ni sogovornica.
porodnišnice, in sicer do obdobja, ko še niso vključeni v »V brežiški občini je bilo v obpreventivno obravnavo pri pe- dobju od 13. marca do 23. apridiatru. »V času izolacije smo na la skupaj opravljenih 19 prvih
domu obravnavali 23 novoro- obravnav otročnic in novojenčkov z upoštevanjem vseh rojencev, 38 otročnic in no-

tev bi imela izrazito negativne
posledice za zdravje pacienta
in v obdobju od 13. marca do
23. aprila je bilo skupaj opravljenih 47 prvih kurativnih
obravnav pri pacientih, 676
ponovnih kurativnih obravnav
in 49 obravnav v oddaljenem
kraju. V navedenem obdobju
je patronažna služba obravnavala sedem sumov na covid-19
in imela dve napotitvi v samoizolacijo,« naniza še nekaj podatkov.

Smilja Radi

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

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

Neodkriti okusi Posavja – Na voljo darilni boni
C = 45
M=0
Y =100
K=0

C = 72
M = 22
Y=0
K=0

#Podpiramoposavskiturizem

C = 95 ponudniki soočajo s težavami, ki bodo imele dolgotrajne posledice v turistični panogi, kljub vsemu pa z navdihom zrejo v prihodnost
Tudi v regiji Posavje se v času koronavirusa
M = 70
Y = 0 so se trenutno ustavile, restavracije so zaprle svoja vrata, dogodki so odpovedani. Po začetni mirni reakciji so ponudniki kmalu dojein pišejo nove zgodbe. Skoraj vse aktivnosti
K=0
li, da bo potrebno veliko skupnega in individualnega napora za osnovno preživetje in še več v smeri okrevanja poslovanja.

Vsi ponudniki kreirajo nove načine promocije in
trženja. Za širši slovenski prostor so ponudniki
gastronomije pripravili privlačne pakete, ki so na

voljo v obliki darilnih bonov z dobrodelno noto
ter temeljijo na lokalnosti in edinstvenosti. Le-te
bodo gostje lahko izkoristili po odpravi ukrepov.
Odstotek od prodaje darilnih bonov bodo tako
namenili za socialno ogrožene družine.
Darilni boni v osnovi zajemajo nočitev in večerjo
ter namige za degustacije v bližini. Seveda vam
z veseljem pripravijo darilne bone v drugi obliki,
tudi brez nočitev. Vabljeni k nakupu gastronomskih darilnih bonov:

TURISTIČNI PONUDNIKI Z IMENOM
IN OBRAZOM

tarija Margareta, Gostilna Štirica, Club Antoni, Pizzerija Fontana, Oštarija Feral, Gostilna Ribnik.

Tokrat jih postavljamo v ospredje, njih in njihove obraze: kuharje, vinarje, celotne podjetniške
družine, ki v tem trenutku z negotovostjo zrejo
v prihodnost in vabijo v neodkriti slovenski biser
na vzhodu Slovenije!

POLNA ŠEFLA nudi dostavo domačega sladoleda po Krškem, Brežicah in Sevnici (041 306 302).

OSTALI DARILNI BONI
Darilne bone za vse enote Kulturnega doma Krško najdete na povezavi:

https://www.visitkrsko.com/gourmet-paketi
Darilne bone za Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg pošljejo po pošti
ob predhodnem naročilu po telefonu in plačilu
preko transakcijskega računa. Darilni bon je možno izkoristiti za ogled predstav, filmskih projekcij,
obisk koncertov, udeležbo na delavnicah in ogled
muzejskih enot Kulturnega doma Krško.

POSEBNE PONUDBE
V ČASU UKREPOV V OBČINI KRŠKO
Primer darilnega bona, vse ostale si lahko ogledate na povezavi:
https://www.visitkrsko.com/gourmet-paketi

Dostava hrane ali možen prevzem: Gostilna
Kunst, Gostilna Senica, Stara krška pizzerija, Oš-

Polna šefla

Naročnik: CPT Krško, CKŽ 46, Krško

GOURMET DARILNI BONI – ideja za darilo

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA SLADKA ZAPELJIVOST nudi dostavo ali
prevzem različnih vrst
tortic. Halo tortica na
041 908 755.
Kavarna in
slaščičarna sladka
zapeljivost
SLAŠČIČARNA JAGODA nudi prevzem sladoleda.
GOSTILNA PEČNIK ima na voljo darilne bone.
Vsi, ki iščete individualne sprehode v naravo,
pohodne in kolesarske poti ter ostale zanimivosti v občini Krško, obiščite novo spletno stran
www.visitkrsko.com.
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Delajo tudi v posebnih razmerah
POSAVJE – Delo posavskih
gasilcev v času spremenjenih razmerah poteka nemoteno, pripravljeni so tudi na
najzahtevnejše naloge ob
morebitnem poslabšanju
zdravstvenih razmer. Njihova usposobljenost je na visokem nivoju.
»Javno gasilsko službo opravljamo, kot smo jo do sedaj,
vendar ob sprejetju ukrepov
za preprečevanje širjenja koronavirusa, saj gre za varnost
tako nas samih kot prebivalk
in prebivalcev Posavja,« pojasnjuje poveljnik GZ Sevnica in
regijski poveljnik za Posavje
Gašper Janežič. »Opremljenost in usposobljenost gasilskih enot, tako poklicnih kot
prostovoljnih, v Posavju je na
zelo visokem nivoju.«

Ob razglašeni epidemiji so v
vseh gasilskih enotah uvedli
prepoved zadrževanja v gasilskih objektih, odpovedane so
bile vse že načrtovane aktivnosti, vključno z izobraževanji
in usposabljanji ter servisiranjem ročnih gasilnih aparatov,
s čimer bodo (pod posebnimi
pogoji) pričeli v maju. »Število intervencij je v tem času rahlo upadlo predvsem na račun
zmanjšanega prometa na cestah, a žal se ni zmanjšalo število požarov – imeli smo kar
nekaj večjih požarov, predvsem zaradi nespoštovanja
prepovedi kurjenja v narav-

Bet on Health

Ambasadorji že komaj čakajo

Sevniški gasilci so izvedli tudi nekaj razkuževanj javnih
površin v domači občini (foto: PGD Sevnica).
nem okolju,« nadaljuje sogovornik in opozori, da je že od
sredine marca razglašena prepoved kurjenja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti,
zato je letos prepovedano tudi
kurjenje kresov. V času epidemije so sevniški gasilci opravili tudi nekaj razkuževanj javnih
površin v domači občini ter sodelovali pri zavarovanju javnih
površin s trakovi in napisi, opravljali so nadzor nad izvajanjem ukrepov prepovedi zbiranja ljudi na prostem po odloku
župana, pomagali pri razdelitvi zaščitnih mask, opravljali dezinfekcije javnih objektov
in javnih površin na rizičnem
območju posameznih objektov, izvajali so logistične prevoze za potrebe občinskega štaba
CZ Sevnica, domov za starejše in ZD Sevnica ... »Pri deljenju zaščitnih mask po krajevnih skupnostih in kontrolnih
obhodih po odloku župana gle-

de zbiranja ljudi na prostem je
sodelovalo 24 gasilcev iz vseh
15 PGD sevniške gasilske zveze,« še dodaja Janežič.
Ustrezne ukrepe so zelo zgodaj sprejeli tudi v PGE Krško,
kjer so zmanjšali operativne izmene na minimum. »Dopoldanske službe in servis so
opravljale samo nujna dela z
minimalnim kadrom, a ves čas
smo imeli razporejene gasilce v pripravljenosti, če bi prišlo do povečanega dela v povezavi z epidemijo, na razpolago
pa imamo tudi zaščitno opremo in sredstva,« opiše stanje
direktor Aleš Stopar in doda,
da so z 28. aprilom vzpostavili
normalno stanje, kar se tiče kadra v operativi in režiji, ponovno bo s polno močjo obratoval
tudi servis RGA in IDA ter dopoldanska operativna služba.


Smilja Radi

BREŽICE – Projekt Stavi na
zdravje, katerega glavni namen je ozaveščanje mladih
in ostale zainteresirane javnosti o pomenu vloge športa v življenju, se kljub epidemiji novega koronavirusa
ni ustavil, ravno nasprotno
– projektni partnerji v tem
obdobju, ko veljajo določeni ukrepi, ne počivajo, ampak že snujejo načrte in se
pripravljajo na začetek aktivnosti, takoj ko jih bo mogoče izvajati.

Psihološko testiranje t. i. ambasadorjev projekta Stavi na
zdravje (foto: A. Toth Kostevc)

Že pred razglasitvijo epidemije je bila skupina t. i. ambasadorjev projekta Stavi na zdravje, starih med 14 in 29 let, še
preden jih čakajo inovativne
športne aktivnosti, psihološko
testirana. Mladi, ki so se prostovoljno prijavili za to vlogo v
želji po novih izkušnjah in izzivih, so izpolnili samoocenjevalne vprašalnike in opravili
psihološke teste različnih sposobnosti. Opisovali so svojo
lastno osebnost, pri preverjanju sposobnosti so se testi nanašali na sposobnost koncentracije, vztrajnosti, natančnosti
in splošne intelektualne sposobnosti. V času izvajanja aktivnosti pa sledijo opazovanja
in beleženja ambasadorjevega
vedenja, soočanja z izzivi, de-

Tudi ostali, ki sodelujejo v projektu, skušajo v tem času, ko
smo doma in postajamo vedno
bolj telesno neaktivni, kar se-

lovanja v skupini itd. Vse navedeno bo osnova za izdelavo
motivacijskega modela Stavi
na zdravje, s pomočjo katerega bomo pridobili odgovore,
zakaj naj bi se mladostniki in
mladi odrasli morali ukvarjati s
telesno aktivnostjo. Psihološko
testiranje v okviru projekta izvaja Anamarija Toth Kostevc
v sklopu svojega podjetja Plus
rešitve, enega od projektnih
partnerjev. Ambasadorji, ki
so v Centru za krepitev zdravja Brežice opravili tudi že del
fizičnega testiranja, se že zelo
veselijo prvih inovativnih aktivnosti.

veda škoduje našemu zdravju,
na različne načine spodbujati
k telesni aktivnosti ter redni
skrbi za dobro počutje in naše
zdravje. Z objavami na družbenih omrežjih Facebook in
Instagram, Youtube kanalu ter
spletni strani www.betonhealth.eu projekt Stavi na zdravje (Bet on Health) v teh neljubih časih skrbi za prepotrebno
motivacijo in spodbudo vsakega od nas, naj bodo to krajši posnetki prikaza različnih
vaj, tudi v naravi, za katere redno skrbi Jernej Agrež oz. društvo Sup Čatež, koristni nasveti, podprti s strokovno razlago,
ali pa samo nekaj spodbudnih
misli, ki naj nas vodijo v teh
nevsakdanjih razmerah, da
bomo lažje preživeli ta čas.

R. Retelj

Tehnični pregledi Avtoline preseljeni v Žadovinek!
Prejšnji ponedeljek so se po petih tednih začasnega zaprtja ponovno sprostili tehnični pregledi, podjetje Avtoline pa jih je ob tem odprlo na novi lokaciji - v Žadovinku, pri samopostrežni avtopralnici, ob novi krški obvoznici. Najdaljšo tradicijo tehničnih pregledov v Posavju so nadgradili z razvojem novih storitev, namenjenih sodobnim voznikom. Celovita ponudba tehničnega preverjanja vozil je dobrodošla pridobitev za vse, še posebej za podjetja s tovornimi vozili.
NA NOVI LOKACIJI TUDI RABLJENA VOZILA

»Gradnja novega objekta je trajala devet mesecev, če štejemo tudi
pripravo načrtov, dokumentacije in dovoljenj, pa smo se na selitev
pripravljali dve leti. Obdobje epidemije, v katerem zaradi začasne
prepovedi nismo mogli opravljati storitev, smo izkoristili za finalno dokončanje objekta, montažo opreme, tehnično zelo zahtevno
selitev licenc in dovoljenj ter programsko vzpostavitev delovanja v
novih prostorih. 20. aprila smo tako po 49 letih stranke na tehničnih pregledih pozdravili v novih prostorih,« pravi Slavko Hotko, direktor podjetja.
Nov sodoben objekt tehničnih pregledov v Žadovinku,
pri samopostrežni avtopralnici, ob novi krški obvoznici.

VSE STORITVE NA ENEM MESTU
»Storitve smo dopolnili, tako da sedaj opravljamo tehnične preglede vozil vseh kategorij – poleg osebnih, motornih vozil in traktorjev pregledamo tudi tovorna vozila in priklopnike vseh kategorij
ter avtobuse. Stranke na enem mestu opravite preverjanje skladnosti (homologacijo) uvoza rabljenih avtomobilov in posamičnih
predelav vozil ter preglede in popravilo tahografov. V Avtoline klubu vozniki pridobite ugodnosti pri nakupu, servisu, vzdrževanju in
pranju vozil,« razloži Hotko.
Urejanje postopkov je srečanje s prijetno ekipo,
polno znanj in nasvetov.
Novi tehnični pregledi so enostavno dostopni, imajo veliko parkirišče in veliko dvorišče za enostavno manevriranje večjih vozil. V
prostorni hali z visokimi vrati so kar tri samostojne steze. Dve sta
namenjeni tehničnemu pregledu osebnih/motornih in tovornih
vozil, na tretji stezi vozniki opravite pregled tahografov. Pregledi tako tečejo hitreje, kar ustreza vsem, še posebej podjetnikom s
tovornimi vozili. Sprejemni prostor, kjer stranke opravite registracijo, zavarovanje, prepis in ostale upravne postopke, je sodoben,
prijeten, postopki tečejo gladko, saj jih uredite na petih okencih.

STROKOVNA EKIPA IN PRIJETNA IZKUŠNJA
Pogoji za izvajanje preverjanja skladnosti in preglede tahografov
so zelo zahtevni, saj te storitve predstavljajo najvišjo stopnjo usposobljenosti in zaupanja v državi. Na pridobitev certifikatov so se s
strokovno ekipo pripravljali dobro leto, postopke pa sedaj izvajajo posebej usposobljeni zaposleni, s pomočjo najsodobnejše opreme. »Naš osnovni namen je, da se vozniki na cesti počutijo varno in udobno. Ker pa večini dan tehničnega pregleda ni najljubši
v letu, ga želimo nadgraditi v izkušnjo, srečanje s prijetnimi ljudmi, polnimi znanj in nasvetov. Za to poskrbi naša strokovna in prijetna ekipa fantov na stezi in deklet v sprejemu.«

Tehnične preglede opravite za vozila vseh kategorij
na treh samostojnih stezah.

naročena objava: www.avtoline.si

ODLIČNA LOKACIJA IN SODOBNI PROSTORI

V levi del pritličja so v samostojen salon preselili Center rabljenih
vozil. Na velikem parkirišču si stranke lahko ogledate večjo zalogo in lažje izberete ustrezen avto. V nadstropjih nove stavbe bodo
svoje dejavnosti opravljali najemniki, v 3. nadstropju B-fit center s
fitnesom in vodenimi skupinskimi vadbami. Salona vozil Škoda in
Citroen ter servis so na obstoječi lokaciji v starem Krškem pridobili več prostora, kar za stranke pomeni boljšo celostno izkušnjo,
tam pa ostaja tudi uprava podjetja.

VARNO V ČASU EPIDEMIJE, UGODNOSTI OB SELITVI
Zaradi dolgega zaprtja v teh dneh opažajo povečano število strank.
Ekipa je zato okrepljena skozi ves dan, tako da postopki večinoma
tečejo gladko. »Voznikom, ki so jim prometna dovoljenja potekla
v času zaprtja in imajo čas, da postopke opravijo do 19. 6. 2020,
priporočamo, da ne čakajo do junija, saj takrat pričakujemo večjo gnečo. Pri izvajanju storitev poskrbimo za varnost po navodilih
Agencije za varnost prometa. Tudi stranke morate obvezno nositi
maske, pri tehničnem pregledu pa počakate zunaj. Ob selitvi smo
pripravili nagradno igro z odličnimi nagradami na servisu, obiskovalci pa v mesecu maju in juniju prejmete žetone za pranje v samopostrežni avtopralnici,« zaključi Hotko.
J. Ž.
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Darovali kri pod posebnimi pogoji
SEVNICA, KRŠKO – 7. in 8. aprila v Športnem domu Sevnica ter 21. in 22. aprila v športni dvorani OŠ Leskovec pri Krškem sta potekali krvodajalski akciji pod dodatnimi zaščitnimi ukrepi, s katerimi je bilo krvodajalkam in krvodajalcem ter medicinskemu osebju omogočen varen odvzem krvi.
Krvodajalske akcije so bile načrtovane že pred izbruhom
epidemije bolezni covid-19,
a zaradi sprejetih ukrepov so
morali organizacijo in potek
ustrezno prilagoditi. »To pomeni, da so morali krvodajalci poklicati na Transfuzijski
center Ljubljana ter se dogovoriti za uro prihoda. Povedati so morali, ali so zdravi ali so
v zadnjih 28 dneh potovali izven Slovenije in podobno,« je

•
•
•
•

da se jih je v teh posebnih razmerah toliko odločilo za darovanje krvi, saj je vendarle na
tak način to malo težje,« je še
dodala Vizlerjeva.
»Pred vhodom v prostore,
kjer se je izvajal odvzem krvi,
je potekala triažna kontrolna
vstopna točka, kjer je medicinsko osebje preverilo zdravstveno stanje darovalke oziroma darovalca ter izmerilo

Čiščenje
Urejanje okolice
Pomoč starejšim in mladim družinam
Druge storitvene dejavnosti

Več podrobnosti na spletni strani cistim.si

Domu starejših podarili 50 kg rib

povedala sekretarka Območnega združenja Rdečega križa
Krško Mojca Vizler in dodala,
da se je akcije prvi dan udeležilo 126 krvodajalk in krvodajalcev ter podobno število naslednji dan. »Zelo smo zadovoljni,

telesno temperaturo. Z omenjenimi ukrepi se preprečujejo
okužbe ter širjenje bolezni covid-19 med ljudmi, ki se po do
sedaj znanih podatkih s transfuzijo krvi ne prenaša,« je pojasnila sekretarka Območnega

V krški občini je kri darovalo okoli 250 krvodajalk in
krvodajalcev (foto: P. P.).
združenja Rdečega križa Sev- ša Žagar iz Velike vasi. »Danes
nica Mojca Pinterič Kranjc in sem darovala kri šele četrtič.
nadaljevala, da so skozi prvi Da sem začela darovati kri,
dan na odvzem krvi razpore- me je nagovoril partner, ki je
dili 100 krvodajalcev ter ena- redni krvodajalec. Darovanje
ko število tudi naslednji dan. sem dobro prestala, v redu se
»Iskrena hvala vsem, ki so tudi počutim. V tem času se mi zdi
v teh razmerah prišli in daro- še bolj pomembno, da se odvali svojo najpomembnejšo ži- zovem vabilu Rdečega križa,«
vljenjsko tekočino. Hvala za je povedala Šušteričeva. Žarazumevanje ter upoštevanje garjeva je že dlje časa redna
vseh zaščitnih ukrepov in hva- krvodajalka, saj je kri darovala vsem, ki so pripravili pros- la že približno 40-krat. »V času
tor za varen odvzem krvi, ki je epidemije je darovanje krvi še
kljub izrednim razmeram pot- bolj potrebno, če s tem res lahrebna za nujna ter neodložlji- ko komu rešiš življenje. Protova zdravljenja,« se je še zahva- kol je bil danes malce drugačen, tudi vzdušje je bilo malo
lila Pinterič Krajnčeva.
bolj tesnobno, a sem zadovoljMed več kot 450 posavskimi na, da sem to opravila,« je pokrvodajalci sta bili tudi Albina vedala.
Šušterič s Senovega in Nata- 
S. Radi, P. Pavlovič

POSAVJE – Iz Centra za socialno delo Posavje sporočajo, da
v času spremenjenih življenjskih razmer zaradi epidemije
koronavirusa nudijo psihosocialno pomoč preko telefona
ali preko e-pošte, in sicer v
poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00

do 15.00, v sredo od 8.00
do 17.00 in v petek od 8.00
do 13.00. Na voljo so: Enota Brežice: T: 07/499 10 00,
E: gpcsd.brezi@gov.si; Enota Sevnica: T: 07/816 12 40,
E: gpcsd.sevni@gov.si, T: 051
449 980 vsak dan od 8. do
15. ure – za nujno oskrbo sta-

rejših občanov; Enota Krško:
T: 07/49 04 950 ali 041 631
208, E: gpcsd.krsko@gov.si.
Na Enotni vstopni točki projekta Integrirana oskrba v
občini Krško MOST na telefonski številki 070 585 803
zbirajo potrebe občanov, ki
se znajdejo v stiski in nima-

Krvodajalska akcija v Sevnici je v dveh dneh privabila dobrih
200 darovalk in darovalcev (foto: RKS OZ Sevnica).

Brlog 3, 8312 Podbočje, 070 396-342

CSD Posavje nudi psihosocialno pomoč v času epidemije

jo širše socialne mreže oz. ljudi, ki bi lahko zanje poskrbeli.
Delavci projekta so dosegljivi
v času od 8.00 do 17.00, vse
dni v tednu. Na njih se lahko
obrnete tudi preko e-naslova
evt.projekt-most@gov.si.


KRŠKO – Ribogojstvo Colarič z Dobrave pri Kostanjevici na Krki
je 9. aprila Domu starejših občanov Krško doniralo 50 kg rib v
skupni vrednosti okoli 500 evrov. V ribogojnici gojijo afriškega
soma, za kar sta se, kot pravi Mojca Colarič, z možem odločila,
ker ob upoštevanju nekaj osnovnih načel dela in higiene v ribogojnici gojenje teh rib ni tako zahtevno. Meso afriškega soma je
precej čvrsto, okus in vonj sta zelo nevtralna oz. 'brez vonja po
ribi'. Fileji se pripravijo tako, da so brez kože in brez kosti. »S kakovostno vzrejeno ribo, ki ima prednosti 'brez kože, brez kosti, brez specifičnega vonja po ribi', smo kmalu prepričali naše
glavne odjemalce in kupce, to so šole in vrtci,« pravi Colaričeva.
»V času karantene, ko so šole in vrtci zaprli svoja vrata, ostajajo
tudi naše ribe doma. Zato smo se odločili, da preden gredo ribe
v prerast in če jih že ne moremo vseh prodati, je bolje, da jih nekomu podarimo,« je povedala ob donaciji.

P. P., foto: Ribogojstvo Colarič

Vodstvo društva pomlajeno

STOJANSKI VRH – V vinski kleti Komatar je potekal 13. redni
zbor članov Vinogradniško-turističnega in kulturnega društva Gadova peč, ki se ga je udeležilo okoli 60 članov.

Vir: CSD Posavje

Prodaja zemljišča v Brežicah

Velikost zemljišča: 16.314 m 2 | Cena: 42 EUR/m 2 | Več informacij na 031 673 449, 041 683 401

Naročnik: HPG Brežice, Gornji Lenart 28, Brežice

Na atraktivni lokaciji v centru Brežic prodamo večje zemljišče, primerno za stanovanjsko gradnjo. Nahaja se v bližini
avtobusne postaje, med Ulico Stanka Škalerja, Šolsko, Maistrovo in Opekarsko ulico.
Čuvaj in oskrbnik stare trte z Lenta s novo (staro) predsednico
ter članicama družine Komatar (foto: Boris Kranjc)
Zbor članov je soglasno izglasoval razrešnico dosedanjemu
vodstvu društva, prav tako so razrešili tudi ostale dosedanje delovne in nadzorne organe. Po podanih predlogih s strani delovnega predsedstva so izvedli javne volitve novih organov. Društvo
bo ponovno imelo na čelu dosedanjo predsednico Zdenko Mirtek, v pomoč pa ji bosta tudi novoizvoljena podpredsednika Anton Zakšek, ki je aktiven član že od ustanovitve društva, in Luka
Kodrič, predstavnik mlajše generacije vinogradnikov. Društvo
namreč želi pokazati, da spoštuje delo in podporo starejših članov vinogradnikov, obenem pa se tudi zaveda, da je treba poskrbeti za prenos znanja na mlajše rodove. Ponovno je bil imenovan
in izvoljen tudi 44-članski upravni odbor društva.
Po sprejemu programa dela in finančnega plana društva za leto
2020 je krajše, a poučno predavanje na temo škropiv pripravil Simon Ograjšek iz podjetja BASF, tudi sicer član društva. Ker se v
društvu vinogradniki zavedajo vrednosti svojih premalo izkoriščenih zidanic, so medse povabili tudi Petro Štukelj iz podjetja
Kompas – konzorcij turizem v zidanicah. Zbrane vinogradnike je
obiskal tudi čuvaj in oskrbnik stare trte z Lenta v Mariboru ter
poskrbel za precej dobre volje in ob prisotnosti zbranih vinogradnikov obrezal potomko, ki raste tudi pri Komatarjevih.

V. Andrejaš
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Zraven spada tudi tveganje
POSAVJE – Nadaljevali smo z zbiranjem vtisov zaposlenih
v nekaterih poklicih, v katerih morajo kljub epidemiji in
ukrepom nadaljevati svoje delo, da so zagotovljene nujne
storitve in oskrba.

Medicinska sestra Petra

Kot pove medicinska sestra iz ZD Krško,
Brežičanka Petra Jurečič, njeno delo trenutno poteka v prilagojenih pogojih, saj zaradi
epidemije ne delajo po rednih urnikih, imajo pa ambulanto za akutno zbolele paciente
in ambulanto za preveze, posvete, predpisovanje zdravil … Zaposleni se po predhodnem razporedu razvrstijo po omenjenih
ambulantah, preostali čas pa so na voljo pacientom po telefonu in mailu. »Z zdravnico
(Nino Fritz, op p.) sva delali tudi v t. i. Covid ambulanti v Brežicah. Tam je delo še posebej zahtevno, ker je ambulanta prilagojena in se nahaja izven bolnišnice, z namenom, da obvarujemo
bolnike in zaposlene pred morebitno okužbo,« dodaja. V takšnih
pogojih, ko je potrebne več osebne varovalne opreme, dela prvič.
»Hkrati pa se zavedam, da je to del mojega poklica in k temu spada tudi določeno tveganje. Ni me strah, komaj pa čakam, da preidemo na redno delo z ambulantami, ker bomo tako lažje pomagali ljudem. Veliko pa mi pomeni tudi dober odnos v kolektivu,
ker tako lažje premagujemo stresne situacije.« 
P. P.

Komunalni delavec Iztok

Da komunalna dejavnost v brežiški občini tudi v času epidemije poteka nemoteno, med drugim skrbi komunalni delavec
Iztok Trampuš, doma iz Stare
vasi na Bizeljskem, zaposlen na
Komunali Brežice. Kot pravi, so
na delovnem mestu takoj začeli
uporabljati zaščitne maske, rokavice, razkužila, pri določenih
opravilih tudi skafandre, nimajo
več jutranjih sestankov, pri skupinskih delih pazijo na večjo razdaljo itd. »V svoji 14-letni karieri pri komunali sem bil prvič v
funkciji razkuževalca stanovanjskih blokov. Moja naloga je bila, da razkužim kljuke na vhodu,
držala na stopniščih in pred stavbami. Ta postopek sem opravil dvakrat dnevno. Kasneje so to delo prevzeli stanovalci sami,«
razlaga in dodaja, da je bil v tem času največkrat na smetarskem
vozilu, pa tudi na ZRC Boršt, kjer so pravila gibanja omejena in
je včasih treba kakšno stranko tudi opozoriti na pravila obnašanja. »Lepo je, ker na cestah ni gneče, tako da naše delo pobiranja
smeti lahko poteka nemoteno,« še pravi. 
R. R.

Serviser Rok

V času epidemije marsikdo potrebuje katero izmed servisnih
storitev in Rok Prah iz Trnovca
pri Sevnici, zaposlen v podjetju
MKT Radej, pomaga odpravljati težave pri toplotnem ogrevanju. »Naše delo poteka nemoteno z upoštevanjem predpisanih
ukrepov preprečevanja širjenja
koronovirusa. Ob vstopu v stanovanjski objekt nosimo zaščitno
masko in upoštevamo varnostno razdaljo oziroma stranki svetujemo, naj se v času odpravljanja napake ne zadržuje v prostoru. Obravnavamo samo nujne primere, ko ljudje ostanejo brez
ogrevanja ali tople vode, pomagamo tudi pri vodovodni napeljavi, če pride do kakšne poškodbe,« pojasni. Seveda si želi, da bi se
življenje lahko kmalu vrnilo v »stare tirnice«. 
S. R.

Avtoprevoznik Miran

Avtoprevoznik Miran Ulčnik iz Leskovca
pri Krškem tudi v času epidemije ter posebnih pogojev in ukrepov s svojimi šoferji
dnevno izvaja transporte na Hrvaško. Pot ga
dnevno vodi iz Krškega v Ljubljano, v nadaljevanju v Celje in na Hrvaško. Pot mora opraviti v enem dnevu, saj so prevozniki v nasprotnem primeru podvrženi karanteni, kar
pa je bilo v začetku le težko izvedljivo, saj so
tovorna vozila stala v koloni vse od Skopic
do Obrežja tudi po 15 in več ur. Stanje je bilo še toliko bolj kaotično, na meji vzdržljivosti in človeškega dostojanstva, saj je Sekciji
za promet šele po nekaj tednih uspelo doseči, da so bili ob avtocesti na razdalji 2-3 km postavljeni kontejnerji z WC-ji. Posebnim
postopkom so podvrženi tudi pri natovarjanju in raztovarjanju tovora v obeh državah, saj vozil ne smejo zapuščati, vsakemu šoferju pred vstopom v podjetje izmerijo temperaturo, dnevno morajo izpolnjevati tudi obrazce o potencialni obolevnosti, na katerih
relacijah vozijo med enim in drugim prevzemom blaga in kje se
dnevno zadržujejo. 
B. M.

Foto: KTRC Radeče

Pod posebnimi pogoji se odpirajo športni objekti
in Radeška tržnica, Krajevni urad Radeče nudi svoje storitve,
v omejenem obsegu je mogoča izposoja knjižničnega gradiva
Od 18. aprila je dovoljeno izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje,
golf, joga) ali športno-rekreacijske dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton itd.). V Radečah je tako pod posebnimi pogoji ponovno odprt stadion, kjer je možno izvajati
trening atletike le enega posameznika ob prisotnosti trenerja na tribuni.
Od 25. aprila dalje je ob sobotah
med 8. in 12. uro ponovno odprta tudi Radeška tržnica. Nakupovanje je omogočeno z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov
za preprečevanje morebitnega
nadaljnjega širjenja virusa. Upoštevati je potrebno ustrezno varnostno razdaljo, uporabiti zaščitne maske ter si pred vstopom
na prodajno ploščad razkužiti
roke. Več informacij na Facebook strani Radeška tržnica.
Na Krajevnem uradu Radeče so
prav tako pričeli s poslovanjem
po urniku, ki je veljal pred izrednimi ukrepi:
• ob ponedeljkih od 8. do 12.
in od 13. do 15. ure;
• ob sredah od 7. do 12. in od
13. do 17. ure;
• ob petkih od 8. do 13. ure.
Stranke prosijo, da v poslovni
prostor vstopajo posamezno, z
zaščito nosu in ust (z masko) ter
da si ob vhodu razkužijo roke.
Nekatere postopke je mogoče izvesti tudi elektronsko na
https://e-uprava.gov.si/. Natančnejše, predvsem pa vedno

Ob sobotah je ponovno odprta Radeška tržnica.
najnovejše informacije lahko preberete na njihovi spletni strani:
www.upravneenote.si/lasko/.
Od 20. aprila dalje Knjižnica Laško z enoto Radeče nudi vsem
kategorijam svojih članov v
omejenem obsegu storitev izredne izposoje knjižničnega
gradiva. Izvajajo jo brez neposrednega stika z uporabniki ter

upoštevajoč vsa priporočila NIJZ
in drugih pristojnih organov.
Član lahko praviloma naroči največ pet izvodov mesečno, ne
glede na vrsto literature. Člani vseh knjižnic (Laško, Rimske
Toplice in Radeče) se o izposoji dogovorijo z osrednjo knjižnico v Laškem. Naročijo lahko le
gradivo svoje krajevne knjižni-

ce, kjer bodo gradivo po dogovoru tudi prevzeli. Medoddelčna izposoja ni mogoča.
Gradivo lahko naročijo na e-naslov: info@knjiznica-lasko.si ali
na tel. 064 260 489 in 03 73 44
304, vsak delovni dan med 8. in
14. uro. O gradivu, vseh podrobnostih izposoje in prevzemu se
dogovorijo individualno.

Poziv k ločevanju in pravilnemu odlaganju gospodinjskih
komunalnih odpadkov v namenske zabojnike
V aktualnih vsakodnevnih epidemioloških razmerah z namenom
preprečevanja in obvladovanja
širjenja okužb s koronavirusom
in bolezni COVID-19 vse občanke in občane občine Radeče pozivamo in hkrati naprošamo k
doslednemu ločevanju in odlaganju gospodinjskih komunalnih
odpadkov v namenske zabojnike. Nikakor odpadkov ne odlagajte poleg zabojnikov!
Kot izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radeče opažamo, da:
• so pri rednih odvozih mešanih
komunalnih odpadkov v zabojnikih večje količine odpadne embalaže, ki sicer sodi v
zabojnike na ekoloških otokih;
• se na ekoloških otokih poleg

zabojnikov za odpadno embalažo, kljub temu da so zabojniki prazni, pojavljajo večji
kosi odpadne embalaže (predvsem kartonska in plastična
embalaža). Na ekološke otoke nikakor ne sodijo kosovni
odpadki in gradbeni odpadki!
Obveščamo vas, da gradbene
odpadke, električne in elektronske aparate, kosovne odpadke in
večje kose ter količine odpadne
embalaže lahko pripeljete v Zbirni center Hotemež:
• vsako sredo med 10. in 14.
uro (razen praznikov) ter
• vsako soboto med 8. in 12.
uro (razen praznikov).
Da bi preprečili čim več morebitnih okužb s COVID-19 med

prebivalstvom, zaposlenimi na
Komunali Radeče, ki izvajajo
smetarsko službo, kakor tudi delavcev, ki opravljajo delo na sortirnih linijah, vas prosimo, da
odpadke ločujete doma in odpadno embalažo odvržete v zabojnike na ekoloških otokih ali v
Zbirnem centru!
Hkrati vas obveščamo, da v
času epidemije zaradi bolezni COVID-19, v mesecu aprilu
ne bomo izvajali akcije odvoza
kosovnih odpadkov po sistemu
od hiše do hiše, kakor tudi ne
zbiranja nevarnih odpadkov! O
terminih odvozov kosovnih od-

padkov in zbiranja nevarnih odpadkov boste prejeli obvestilo v
vaš poštni nabiralnik, in sicer ko
bo razglašen konec epidemije.
Občanke in občane obveščamo
tudi, da naša vrtnarija, v kateri lahko dobite balkonsko cvetje,
enoletnice in zelenjadnice s sadikami iz lastne proizvodnje, med
28. aprilom in 30. majem 2020
obratuje vsak delovni dan med
8. in 17. uro, ob sobotah pa med
8. in 12. uro.
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!
 JP Komunala Radeče d.o.o.

w w w. r a d e c e . s i

IZ NAŠIH KRAJEV
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Skrbite zanje, a jih ne ljubkujte

… minilo je čas�tljivih 25 let

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Četudi so v Zasebnem veterinarskem centru (ZVC) Lipej – Šerbec iz Leskovca pri
Krškem že 13. marca po navodilih Veterinarske zbornice Slovenije skrajšali delovni čas za stranke, so bile
vse akutno obolele ali ranjene živali deležne vse potrebne veterinarske oskrbe.
Kot sta povedala veterinarja
Dušan Lipej in Metod Šerbec,
ustanovitelja in solastnika veterinarskega centra s koncesijo, kot veterinarska ambulanta
s kvalifikacijo C zagotavljajo vse dni v letu 24-urno javno veterinarsko službo na območju upravne enote Krško,
to je na območju občin Krško
in Kostanjevica na Krki. Četudi so po navodilih obratovanje
za stranke takoj skrajšali z desetih na šest ur in pol, so se v
nadaljevanju delovnika uro do
dve dela posvetili vsakodnevnemu razkuževanju ambulant
in pripadajočih prostorov ter
v za stranke, razen za živalske
paciente, zaprtem centru izvajali dežurstvo in nudili nujno veterinarsko pomoč v primerih, ko je bilo življenje živali
bodisi ogroženo bodisi sta bolezen ali poškodba povzročala
živali veliko trpljenje. Tako so,
upoštevaje priporočljivo razdaljo, skozi okno na objektu
lastnikom živali prodajali dietno hrano za kronično obolele
živali in izdajali zdravila za živali z različnimi oblikami alergij, razen nenujnih operativnih
posegov (sterilizacija, kastracija) pa izvajali tudi kirurške
operativne posege v primerih
različnih raztrganin, ugrizov,
zlomov in drugih akutnih stanj
pri živalih. Da bi lahko zdravniške oskrbe potrebnim živalim zagotavljali vso potrebno
zdravljenje tudi v primeru potencialne okužbe pri zaposlenih, so te razdelili v dve ekipi, ki sta bili izmenjaje na delu
vsak drugi teden.

Država pustila veterinarje
na cedilu

Kot sta povedala sogovornika, so bili in še vedno so lastniki živali izredno disciplinirani,
saj pred vhodom, čakajoč na
zdravila ali na svojega hišnega ljubljenca, ki je na pregledu
ali posegu, nosijo maske, pred
in po prevzemu zdravil ali živali (v objekt spuščajo zgolj živali, op. p.) pa ohranjajo priporočljivo medsebojno razdaljo.
Kljub temu imajo v centru stik

ti namenili izvajanju poslovni
dejavnosti. V 2. fazi bodo obnovili še obstoječe prostore in jih
združili oziroma povezali z novim prizidkom, v celoti pa naj
bi bila investicija zaključena v
septembru.

Spoštovane krajanke in krajani!
Ob prazniku krajevne skupnosti Zdole,
vam iskreno čestitamo in želimo,
da bi ga prijetno obeležili v krogu svoje družine.
Želimo vam, da bi se kljub razmeram imeli lepo,
ostali zdravi in polni optimizma.
Skupaj pa se bomo ob našem jubileju
in v počastitev praznikov poveselili,
ko nam bodo razmere dopuščale.

Skrb za domače živali

Veterinarja Metod Šerbec (levo) in Dušan Lipej
tudi z ostalimi strankami s širšega območja Slovenije, kot so
denimo dobavitelji zdravil in
hrane za živali, zato ni mogoče
povsem izključiti možnosti, da
bi se okužba potencialno lahko
prenesla tudi na prevzemnika
robe v centru. »Zato striktno izvajamo in bomo ne glede na to,
da se ukrepi postopoma sproščajo, do preklica epidemije
vse biovarnostne ukrepe z vidika tako zaščite ljudi kot živali,« pravi Lipej. Šerbec dodaja, da jim je v zadovoljstvo tudi
to, da so bili na izbruh epidemije dobro pripravljeni oziroma
opremljeni z zadostno količino zaščitne opreme (maske, rokavice, plašči, kape, op. p.): »Po
klasifikaciji C smo namreč pristojni tudi za izvajanje ukrepov
dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije v primeru izbruha
epidemije pri živalih, zato smo
razpolagali z zadostno količino
zaščitne opreme, ki pa, seveda
glede na število zaposlenih in
dejstvo, da je večina zaščitne
opreme za enkratno uporabo,
postopoma kopni.« Po komercialni ceni nakupa jim je sicer

dobavo manjše količine mask
omogočila veterinarska zbornica, v teh dneh pričakujejo dobavo mask, ki so jih naročili v
tujini, sicer pa sta oba z dokaj
grenkim priokusom dodala, da
je država v tej situaciji preprosto pozabila na sektor veterine,
da z njene strani, četudi jim je
ustavila financiranje oz. odredbena dela v povezavi s cepljenji
in skrčila obseg zdravstvenega
varstva živali tako rekoč na minimum, ne morejo pričakovati kakršne koli pomoči. Finančnih ukrepov, ki jih sicer država
nudi, pa se niso mogli poslužiti, saj zaradi zagotavljanja 24urne dežurne službe zaposlenih niso mogli dati na čakanje.
Je pa izbruh epidemije upočasnil tudi načrtovan terminski plan in investicijski ciklus
pri izvajanju 1. faze izgradnje
in opremljanja novozgrajenega prizidka k že obstoječemu
objektu ZVC Lipej – Šerbec, s
katerim bodo ob že 250 m2 razpoložljivih površinah pridobili
še 230 m2 uporabnih površin,
ki jih bodo v celoti in v skladu
s sodobnimi standardi v celo-

Zaživel je ČvekiFON

6. aprila je zaživel ČvekiFON – prvi brezplačni klepetalnik starejših s starejšimi pod geslom ’Ostani doma in pokliči’. Z brezplačnim klicem na 080 38 07 se uporabnik registrira, ČvekiFON pa
ga poveže z naključnim starostnikom. Uporaba je brezplačna in
varna. Klicatelj in kličoči ne vidita osebnih telefonskih številk,
temveč le centralno številko ČvekiFON-a, a če najdeta skupen
interes, si lahko izmenjata številki. ČvekiFON, ki je namenjen izključno starejšim, deluje med 8. in 20. uro. Vir: Društvo Simbioza in Humanitarček

Ob zaključku pogovora sta
Šerbec in Lipej poudarila še,
naj lastniki živali upoštevajo
vsa podana navodila ravnanja
in nege živali v dani situaciji.
V primeru, da se okuži lastnik
živali, naj za čas zdravljenja
odda žival v oskrbo zdrave
osebe ali v izolatorij za živali.
Živali ne puščajte samih, med
sprehodom jih imejte na povodcu in se izogibajte obljudenim krajem in potem, saj se
virus, četudi je relativno slabo
odporen, v okolju zadrži okvirno štiri dni, toliko časa pa lahko tudi na živalski dlaki. Zato
živali naj ne bodo v stiku z drugimi živalmi in tudi ne tujimi
ljudmi, sami pa poskrbite za
temeljito razkuževanje rok in
površin, kjer se vaš hišni ljubljenec zadržuje. Predvsem pa,
čeprav imate še tako radi žival, se vzdržite tesnega stika
in ljubkovanja.


V slogi je moč – Niso pomembna leta življenja,
ampak način preživetega življenja v letih.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Bojana Mavsar

AKC

IJA

!

Delovni čas:

Vrtni center Krško: PON - PET: 8-19, SOB: 8-15
Posl. Senovo: PON - PET: 8-15, SOB: 8-13
Vrtnarija Jelše: PON - PET: 8-16
Janko Kerin s.p., CKŽ 65A, Krško, tel.: 07 490 25 60
www.posta.si

Nova olika brez dotika!
Izdelek v spletni trgovini
plačajte s kartico ali nakazilom
iz spletne banke in ne po
povzetju.
Paket prevzemite na prostem.
Tam, kjer je možno, izberite
dostavo v PS Paketomat.
Pismonoši zagotovite
priporočeno razdaljo (vsaj 2 m).
Izvede se brezkontaktna
vročitev, pri kateri podpis ni
potreben.

ZA VARNO SPLETNO NAKUPOVANJE

031 787 900 | info@kerlet.si

DNEVI
BALKONSKEGA
CVETJA

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

Tovarniška 3, Krško

keramika - kopalnice - wellness
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Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi bomo vam
in našim zaposlenim zmanjšali možnost okužbe s
koronavirusom COVID-19 na minimum, hkrati pa
vam zagotovili nemoteno spletno nakupovanje.
Za več informacij o ukrepih obiščite našo spletno
stran www.posta.si ali poskenirajte QR-kodo.

Da bo bolj varno za vse!
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GOSPODARSTVO
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Regionalna razvojna agencija Posavje, ki je v okviru Programa
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče
in Trbovlje v obdobju 2013–2020 pristojna za občino Radeče,
obvešča, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in
ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje za leto 2020.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij
v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na
upravičenem območju. Cilj javnega razpisa je zmanjšati
zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje
stopnje brezposelnosti.
Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago, je 681.747,00
EUR. Koriščenje sredstev bo možno v proračunskem letu 2020
oz. do predvidene porabe sredstev. Skrajni rok za zaključek
investicije je 30. 10. 2020.
Rok za oddajo vlog je 18. 5. 2020.
Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo se zainteresirani prijavitelji lahko obrnejo
na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, na elektronski naslov:
agencija@rra-posavje.si ali na telefonsko številko: (07) 488 10 40.
Z vprašanji se lahko obrnete tudi na: urska.renko@rra-posavje.si
(07 488 10 42) ali tina.gorenjc@rra-posavje.si (07 488 10 48).
Razpisna dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni
strani: https://www.rra-posavje.si/ in na: https://www.gov.si/
zbirke/javne-objave/.
naročena objava

Kostak doniral Zdravstvenemu
domu Krško
KRŠKO – Ker spremenjen način življenja v času epidemije koronavirusa
zahteva previdnost
in odgovorno ravnanje vseh pa tudi
dodatne stroške
za nujno zaščitno opremo, se je
družba Kostak odločila, da z donacijo v višini 5.000
evrov Zdravstve- Direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič
nemu domu Krško Pavlič in predstavnica družbe Kostak
podpre izvajanje Sabina Žibert ob predaji donacije
zaščitnih ukrepov in s tem delo tistih, ki so v teh dneh najbolj
obremenjeni. Kot je povedala Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica ZD Krško, ki je največji izvajalec zdravstvene dejavnosti v
občinah Krško in Kostanjevica na Krki, bodo donirana sredstva
uporabili za nabavo aparature za dezinfekcijo prostorov in reševalnih vozil. »V trenutnih razmerah donacije sredstev in materiala pripomorejo k zagotavljanju varnega dela zaposlenih in k
varni obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev, za kar smo
družbi Kostak zelo hvaležni,« je še dodala. 
Vir: Kostak
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Ministrico seznanili s pozebo
KRŠKO, POSAVJE – Mrzle noči v prvih dneh aprila so dodobra oklestile letošnji pridelek sadjarjem in zelenjadarjem, a najhujši udarec, pravi direktor Evrosada Krško in predsednik Sekcije za sadjarstvo pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij Boštjan Kozole, je pozeba zadala v noči s 14. na 15. april.
Že 8. aprila zjutraj se je ob obisku v Evrosadu Krško s prvim
pavšalnim obsegom škode
seznanila ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec,
ki je ob tem dejala, da je sicer
še prezgodaj govoriti o tem, v
kolikšni meri bo ministrstvo
sodelovalo pri sanaciji škode,
a je hkrati poudarila tudi nujnost opremljanja pridelovalnih površin z razpoložljivimi
zaščitnimi sistemi. Le na ta način bodo namreč lahko sadjarji in zelenjadarji spričo iz leta
v leto vse bolj nestanovitnega
vremena ubranili nasade, zagotovili pridelek in s tem tudi
višji delež samooskrbe. Žal pa
se ne da, je še dejala, na kratek rok odpraviti vseh administrativnih ovir, s katerimi se
soočajo pridelovalci pri pridobivanju sredstev za vlaganja
v zaščitno tehnologijo: »Mi
se zelo intenzivno pripravljamo na to, da prihodnjo finančno perspektivo začnemo s čim
manj administrativnimi ovirami; sicer pa že sedaj v drugi
paket PKP2 (proti korona paket 2, op. p.) vnašamo določene spremembe, s katerimi bi
posegli v krajše postopke za
olajšano pridobivanje različnih dovoljenj, potrebnih za tovrstne investicije, in oprostitev določenih postopkov, da bi
seveda lahko takšne investicije čim hitreje in čim bolj enostavno stekle.«

Boštjan Kozole je povedal, da četudi pozeba v prvih
aprilskih nočeh in jutrih ni
bila tako uničujoča kot v letih
2016 in 2017, se ocene poško-

jo. Predvsem je kritično pri obiranju jagod, ki se je že začelo.«

Sicer pa si je ministrica dr. Aleksandra Pivec v družbi Kozoleta ob obisku v Krškem ogledala
tudi dobro prakso oroševalnega sistema podjetja Evrosad, ki
trenutno orošuje 50 hektarjev
nasadov, sistem pa nameravajo
še razširiti. Tehnika oroševanja
se je namreč do sedaj izkazala
za edino možno oz. učinkovito
zaščito drevja pred pozebo, a
je investicijo zaradi potrebnega finančnega vložka domala
nemogoče realizirati brez državnega in evropskega sofinanciranja, saj je pogoj za vzpostavitev oroševanja predhodna
izvedba nadvodnjavanja. A kot
je bilo že omenjeno, so največja ovira temu nerazumno dolgi birokratski postopki, pravi
največji slovenski pridelovalec
sadja, v katerem se usmerjajo
tudi v zelenjadarstvo.

Ministrica Aleksandra Pivec in Boštjan Kozole med ogledom
oroševalnega sistema (foto: Goran Rovan)
dovanosti po vsej državi gib- ja in dovoljenja za uvedbo naljejo od nič do 100 odstotkov, makalno-oroševalnih sistemov,
pri čemer je bila škoda izrazi- podporo za izgradnjo rastlinjatejša na območjih Primorske, kov za dvig samooskrbe zeleŠtajerske in Posavja: »Spomla- njave in še nekaj predlogov.
danska pozeba je naredila veli- Pričakuje se tudi pomoč pri
ko škode, ki pa je zelo različna pridobivanju sezonske delovna posameznih lokacijah. So ne sile iz tujine, katere prihod
sadovnjaki, ki so utrpeli popol- je trenutno onemogočen zaraBojana Mavsar
no škodo, pa tudi sadovnjaki, di omejitev na poti v Sloveni- 
kjer škode ni. Že prve pozebe
so naredile veliko škode na sadnih vrstah, ki so takrat že cvetele, predvsem na koščičarjih,
hruškah in posameznih zgo- KRŠKO – AJPES v času izrednih razmer zagotavlja svoje storitve
dnjih sortah jablan.« K temu in storitve točke SPOT registracije v običajnem obsegu, vendar
je pred nekaj dnevi za naš ča- v spremenjenih pogojih. Uradne ure na izpostavah AJPES so, do
sopis povedal še, da je nakna- nadaljnjega, od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, poslovni
dno največ škode povzročila še čas za poslovanje s strankami po telefonu in elektronskih medipozeba v noči s 14. na 15. april: jih pa od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15. ure ter ob petkih
»Ko je vse sadno drevje cvete- od 8. do 13. ure. Pri tem uporabnike storitev pozivajo, naj omejijo
lo ali že odcvetelo. Konkretnej- morebitne obiske na njihovih izpostavah in presodijo o nujnosti
še škode bodo znane konec ju- posamezne storitve neposredno na izpostavi AJPES. Dosegljivi
nija.« V zvezi z ukrepi s strani so na telefonu 07 48 82 940 in elektronskem naslovu info.kk@
države je povedal, da konkret- ajpes.si. Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščajo, da jim zaranejše rešitve pričakujejo v PKP di trenutnih okoliščin v Registru nastanitvenih obratov ni treba
3, »predvsem z vidika predno- spreminjati podatka o statusu (sprememba iz »Aktiven« v »Nestne obravnave vlog za soglas- aktiven« ni potrebna). 
P. P./ vir: AJPES Krško

Prilagojene storitve AJPES in SPOT

Lokalno pridelano – lokalno prodano
Evrosad je kot največji slovenski pridelovalec sadja in zelenjave že dlje časa
prisoten s svojimi pridelki
in izdelki na policah večine
trgovcev.
Glede na dosedanjo ponudbo
in povpraševanje na trgu želimo predvsem kupcem na območju Posavja kot tudi celotne
Slovenije zagotoviti pestro ponudbo izbranih in kakovostnih
lokalnih produktov na enem
mestu ter tako spodbujati pridelavo in potrošnjo, zaradi česar bomo v Evrosadu (v začetku druge polovice leta) uradno
odprli vrata maloprodajne trgovine, kjer boste lahko vse
leto kupovali sadje in zelenjavo
iz lastne pridelave in pridelave
lokalnih pridelovalcev z območja krške in sevniške občine,
Arnovih sel in Artič (sadje) ter
območja Malo Mraševo, Brod v
Podbočju in Podbočje (zelenjava), bio jabolka, sokove, izdelke, sadike zelenjave in sadnega
drevja ter še veliko drugih izdelkov. Že sama beseda 'lokalno' kaže na to, da bomo v naši
trgovini ponujali blago izključ-

no slovenskega porekla, ki je v
teh časih veliko bolj iskano kot
tisto iz drugih držav. Edina izjema je najboljši kivi na svetu
blagovne znamke Zespri, ki ga
kot ekskluzivni uvoznik uvažamo z Nove Zelandije.

Prav tako intenzivno načrtujemo projekt distribucije, s
katerim bomo približali našo
ponudbo javnim zavodom in
HORECA skupini ter tako še
bolj pripomogli k potrošnji lokalnih pridelkov pri slehernem potrošniku vseh generacij.
Slednjega smo že predstavili
na zadnjem lokalnem dogodku Posavska borza – S kmetije na krožnik, kjer smo nale-

teli na zelo pozitivne odzive
obiskovalcev, ki so naš projekt
podprli.

Glede na trenutno situacijo
pandemije s COVID-19 v našem podjetju iskreno upamo,
da se bo situacija umirila in
da bomo lahko v začetku septembra projekt distribucije
tudi izpeljali.
Glede na to, da projekt postavitve in ureditve trgovine intenzivno poteka, bomo v tem
prehodnem obdobju našim
kupcem omogočili nakup v zaenkrat improviziranem prostoru, ki se nahaja na enaki lokaciji.

Trgovina se bo nahajala pri
upravni zgradbi podjetja (ob
železniški progi), Cesta 4. julija
134, do nas pa vas bodo vodile
table in oznake ob cestah. Delovni čas bomo prilagajali vsem
kupcem, za začetek pa bomo za
vas odprti vsak dan od ponedeljka do petka predvidoma med
8. in 16. uro ter v soboto med
8. in 12. uro.

S prodajo smo pričeli v četrtek, 23. 4. 2020, kjer vas bomo
na Evrosad Tržnici pričakali
z našo trenutno razpoložljivo
ponudbo ter ponudbo lokalnih pridelovalcev, iz katere bi
izpostavili – sadje: prve sezonske jagode, jabolka različnih
sort – zelenjava: solata, krompir, čebula, mlada čebula, česen, šparglji, por ... – izdelki lokalnih pridelovalcev in kmetij:
olje, kis, moka, suho sadje ... –
sadike zelenjave. Vse dodatne
informacije bodo naši kupci
lahko pridobili na naši Facebook strani, kjer jih bomo obveščali o aktualnih ponudbah, novostih in ostalih zanimivostih.


Vir: Evrosad

GOSPODARSTVO
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Gradijo oskrbovana stanovanja
KRŠKO – S sprostitvijo gradbenih del je v aprilu družba
Kostak na Leskovški cesti v
Krškem pričela z izkopom za
gradnjo objekta z oskrbovanimi stanovanji za starejše
občane. Novogradnja naj bi
bila po terminskem planu
dokončana do konca leta in
v prvih mesecih prihodnjega
leta tudi predana namenu.

Skupina GEN zagotavlja energijo.

Gradbišče na območju Spodnjega Griča
idealno bivalno lokacijo, saj
se nahaja v neposredni bližini zdravstvenega doma, nakupovalnih centrov in Doma
starejših občanov, v katerem
najemnikom oskrbnih stanovanj glede na želje in izkazane potrebe nudijo tudi dnevno prinašanje obrokov hrane,
gospodinjsko pomoč, čiščenje,
pranje, likanje, zdravstveno
varstvo in zdravstveno nego
po predpisih o zdravstvenem
varstvu ter druge storitve, ki
stanovalcem olajšajo dneve v
jeseni življenja.


ZANESLJIVO.

SAMOOSKRBNO.
Tudi v izrednih razmerah epidemije Covid-19
delujemo nemoteno: proizvajamo, tržimo
in prodajamo ter investiramo. Zanesljivo
oskrbujemo Slovenijo z domačo električno
energijo.

Bojana Mavsar

www.gen-energija.si

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje,
je dne 20. 4. 2020 objavila

JAVNE POZIVE

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
na območju LAS Posavje v letu 2020
• EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 382.831,27 EUR
• EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.264,97 EUR
• EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR):
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 291.860,96 EUR
Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020, in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni pozivi se izvajajo kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj
tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost«.
Rok za prijavo na javne pozive je 18. 6. 2020.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-posavje.si.
Dodatne informacije o javnih pozivih LAS Posavje daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:
• vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:
◦ 07 488 10 43 za sklad EKSRP (Lucija Avguštin),
◦ 07 488 10 47 za sklad ESPR (Manuela Bojnec) in
◦ 07 488 10 52 za sklad ESRR (Nataša Kežman)
• po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si
• osebno (po preklicu izrednih razmer – pandemija COVID-19) po predhodnem dogovoru na
sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.
Aktivnost je sofinancirana s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

naročena objava

Polovico novih najemnih stanovanj v objektu bo odkupil
in oddajal v najem Stanovanjski sklad RS, medtem ko za odkup preostalih stanovanj še tečejo usklajevanja med družbo
Kostak in drugimi zainteresiranimi deležniki. Med njimi je
tudi Občina Krško, ki je interes že izkazala s pismom o nameri, s čimer sledi cilju, da na
svojem teritorialnem območju zagotovi čim večje število
razpoložljivih nastanitvenih
kapacitet za starejše občane.
Lokacija na območju stanovanjske soseske Spodnji Grič
se je že do sedaj izkazala za

naročena objava

Novozgrajen objekt, v katerem
je predvidenih 29 najemnih oskrbovanih stanovanj za občane
po 65. letu starosti, ki jim zdravstveno stanje še omogoča samostojno bivanje, se bo tako po
desetletju z dodatnimi nastanitvenimi kapacitetami pridružil
že v marcu 2011 namenu predanemu objektu s skupno 23
bivalnimi najemnimi enotami.
Medtem ko je gradnja prvega
objekta potekala v sodelovanju
Občine Krško in Nepremičninskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki je
tudi upravljavec in najemodajalec stanovanj v objektu, je investitor novogradnje, ocenjene na okoli tri milijone evrov,
ter tudi izvajalec gradbenih del
družba Kostak.
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Vizjak: Naredili bomo vse, da HE Mokrice bo
BREŽICE – 24. aprila sta se na delovnem obisku družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. mudila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter minister za
okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Kot je po ogledu HE Brežice dejal slednji, bodo naredili vse, da še letos pridejo do gradbenega dovoljenja za še zadnjo v verigi HE na spodnji Savi, HE Mokrice.
Po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca
so si v Brežice prišli ogledat
»primer uspešne prakse«. Poudaril je, da imamo v Sloveniji izvrstno priložnost, da izkoristimo reke v vsej polnosti za
energijo, »in dober primer je
spodnja Sava, zato želim poudariti pomen investicije, tudi
še zadnjega koščka v tem mozaiku, to je HE Mokrice«. Izrazil je vso podporo ministrstva pri izpeljavi projekta HE
na spodnji Savi do konca. Po
njegovem se ne sme dopustiti, da projekti stojijo, kajti ravno infrastrukturni projekti so
tisti, ki lahko pomagajo državi
iz neizbežne gospodarske krize. Okoljski minister mag. Andrej Vizjak je izpostavil, da
»ne smemo dovoliti, da lahko slehernik brez utemeljenih razlogov blokira tak projekt, kot smo priča v primeru

Ministra Vizjak (levo) in Vrtovec
HE Mokrice, ko se brez resnih
vsebinskih razlogov že pet let
vrtimo v enem in istem krogu
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja«. Po njegovih
navedbah so zato na ministrstvu pripravili manjši paket
zakonskih rešitev za učinkovitejšo gradnjo, s katerimi želijo, da so postopki za investi-

torje poenostavljeni, hitrejši in
učinkovitejši. Direktor HESS
Bogdan Barbič je med štirimi ključnimi cilji, ki jih zasleduje zaključevanje verige HE
na spodnji Savi, izpostavil tudi
dokončanje protipoplavne
zaščite, »saj je nedopustno
zgraditi nasipe, na koncu pa
pustiti odprto luknjo, sko-

zi katero lahko voda teče in
poplavlja naselja«. Postregel
je s podatkom, da zaradi projekta HE Mokrice, ki se že pet
let tako rekoč ne premakne z
mrtve točke, vsako leto nastane za slabih osem milijonov
evrov poslovne škode. Vizjak
ga je dopolnil, da so zaposleni
na Uradu za makroekonomske
analize in razvoj izračunali, da
vsako leto gradnje HE na spodnji Savi prinese 0,3 % državnega BDP: »To je velika številka, čeprav se na prvi pogled ne
zdi tako. Za to številko se skriva podatek, koliko izvajalci, ki
gradijo HE, plačujejo v prora-

Gradbeno dovoljenje še letos

čun preko davkov in prispevkov. In za toliko manj je posledično denarja za šolstvo,
zdravstvo, kulturo itd.«

in napovedal, da bodo naredili vse, da bo gradbeno dovoljenje za HE Mokrice izdano v letošnji jeseni oz. zagotovo v tem

Vizjak je še dejal, da je iz Slovenije na Hrvaško v tem času
stekla ogromna količina vode,
ne da bi šla čez turbine in dajala prepotrebno električno
energijo iz obnovljivih virov
ter prepotrebno financiranje
državnega in občinskega proračuna. »Najpomembneje pa
je, da je teh pet let dobršen
del brežiške občine poplavno
še vedno izpostavljen, ljudje imajo lahko sleherno pomlad ali jesen vodo v spalnicah in kuhinjah in menim, da
je to nedopustno,« je poudaril

Začetek gradnje HE Mokrice bi lahko stekel v prvih
mesecih leta 2021.

Podzemne vode na vplivnem območju
hidroelektrarn Brežice in Mokrice

letu, če bodo obveljale zakonske spremembe, ki so že potrjene s strani vlade. Začetek
gradnje bi potemtakem stekel
v prvih mesecih naslednjega leta, je dodal. Na koncu se
je dotaknil tudi okoljevarstvenih organizacij: »Zelo težko si
predstavljam, da lahko društvo, ki združuje mogoče 50
ljudi, zastopa javni interes. V
državi je veliko primerov, ko
se ta pravica ozkih skupin ljudi zlorablja. Samo v Posavju bi
lahko za zaščito določene ribe,
kot je primer pri HE Mokrice,
skupaj stopile ribiške družine,
ki imajo nekaj sto članov. Te
zagotovo izpolnjujejo pogoje,
da varujejo interese narave in
javnosti v primeru HE na spodnji Savi.« Zanikal je tudi očitke, da ministrstvo onemogoča
civilno družbo in nevladne organizacije.

Rok Retelj

www.he-ss.si

Podzemna voda (v vsakdanjem pogovornem jeziku se uporablja tudi izraz podtalnica, v gradbeni stroki je pogosto imenovana talna voda) je voda, ki se nahaja v vodonosnikih
pod zemeljskim površjem, po katerih teče gravitacijsko proti neprepustni plasti vodonosnika ali pa sledi nagnjenosti površine vodonosnika. Napaja se tako s pronicanjem padavinske vode skozi prepustne plasti (prod, pesek, peščenjak) kot tudi s pronicanjem vode iz vodotokov in jezer.

Spremljanje nivojev podzemnih voda na območju spodnje Save se izvaja že desetletja
na osnovi državne mreže merskih mest. Za potrebe državnega strateškega večnamenskega
projekta izgradnje verige hidro-

elektrarn (v nadaljevanju HE),
zaščite pred poplavami in druge infrastrukture na spodnji
Savi so se vzpostavila dodatna
merska mesta za spremljanje
nivojev podzemne vode pred,
med in po izgradnji vsake posamezne HE.
Dodatna merska mesta za
opazovanje nivojev podzemne vode na vplivnem območju bodoče HE Mokrice so bila
za potrebe ugotavljanja stanja in trendov pred izvedbo
projekta, izdelavo študij, pripravo projektne dokumentacije ter ostalih potreb, povezanih s projektom, vzpostavljena
v letu 2007. Ta merska mesta

omogočajo spremljanje sprememb nivojev podzemne vode
na obravnavanem območju in v
daljšem opazovanem obdobju
tudi ugotavljanje trenda sprememb nivojev, to je, ali je nivo
podzemne vode v upadanju ali
naraščanju ali pa ni sprememb.
Na sliki 1 so na grafu prikazane spremembe nivoja podzemne vode na merskem mestu
PM-15/07, ki se nahaja na levem bregu reke Save, in sicer
severozahodno od naselja Mihalovec. Vrisana trendna črta
kaže, da je povprečni nivo podzemne vode na tem območju v
upadanju, kar je pojasnjeno v
nadaljevanju.

Slika 1: Nihanje nivoja podzemne vode na merskem mestu PM-15/07 z vrisano trendno črto.

Slika 2: Statistično značilni trendi (α=0,05) letnih povprečij gladin podzemne vode na območju VTPodV_1003 Krška kotlina v obdobju 1990-2013 (vir: Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, Osnove za NUV 2015-2021, ARSO 2015).
Po izgradnji posamezne hidro- povzročajo visoke in hitre poelektrarne in akumulacije ter raste pretokov rek ter posledvigu gladine Save na obrato- dično poplave. Na nižanje nivovalno koto HE se le-to odraža jev podzemne vode vpliva tudi
tudi na nivoju gladine podze- človek s svojim delovanjem, na
mne vode, saj se le-ta kontro- primer z odvzemi proda iz volirano dvigne. Vpliv dviga gla- dotokov in posledično erozidine Save na nivoje podzemnih jo in poglabljanjem vodotokov
voda je bil zaznan tudi na pri- ter odvzemi podzemnih voda za
meru dviga gladine Save ob različne potrebe. Tako so skozi
polnitvi akumulacije HE Breži- desetletja na Krško-Brežiškem
ce na nazivno koto 153 m n. m. polju upadali nivoji podzemnih
voda, kar je prikazano na sliki 2.
v mesecu avgustu 2017.
Nivoji podzemne vode na območjih, kjer ni zagotovljenih
ustreznih naravnih danosti, ki
bi jih ohranjale ali celo povečevale, s časom padajo – se
ne obnavljajo. To je posledica
vplivov okolja, podnebnih sprememb in človeških aktivnosti.
Zaradi podnebnih sprememb
so prisotna vedno daljša sušna
obdobja, ki sedaj segajo tudi
že v tradicionalno mokre mesece (marec, april ter oktober
in november) ter kratka in intenzivna mokra obdobja, ki

Iz rezultatov izvedenih monitoringov podzemnih voda pred izgradnjo HE na spodnji Savi izhaja, da so bili nivoji podzemnih
voda v upadanju, kar je prikazano s padajočo trendno črto
na prikazanem grafu za območje bodoče akumulacije HE Mokrice (slika 1) ter sliki 2. Brez izgradnje HE Brežice in Mokrice
z akumulacijo in ukrepov za
bogatenje količin podzemne
vode bi se ta padajoč trend nivojev in količin tudi v bodoče
nadaljeval.

Z izgradnjo HE in pripadajočih
akumulacij se nivo podzemnih
voda na njihovem vplivnem
območju kontrolirano dvigne,
da ne pride do škodljivih vplivov. Za odvod odvečne zaledne
vode, predvsem ob obilnejših
padavinah, skrbijo urejeni drenažni kanali. Akumulacije delujejo tudi kot hranilniki vode,
ki na teh območjih povišujejo
in zagotavljajo ustrezne nivoje
podzemne vode skozi vse leto.
Izkoriščati jih je možno tudi za
bogatenje podzemnih voda,
kar pomeni dolgoročno ohranjanje zadostnih količin podzemne vode na ustreznem nivoju.
Prav tako pomembno vplivajo
na zaloge pitne vode, nadalje na boljše pogoje za kmetijstvo in druge dejavnosti ter ne
nazadnje tudi na oživitev mokrišč in ostalih naravovarstvenih ureditev.

naročena objava

Gladina podzemne vode se
med letom spreminja, saj je
odvisna od padavin in sprememb gladin vodotokov, iz katerih se napaja, spreminja pa
se tudi zaradi rabe (oskrba s
pitno vodo, namakanje kmetijskih površin in sadovnjakov,
tehnološka raba v industriji …).
Spremljanje nivojev podzemnih
voda se izvaja z uporabo merskih mest – piezometrov.

Zavedati se moramo, da podnebne spremembe že negativno vplivajo na nivoje in količine
podzemnih voda, zato je treba
z njimi ravnati oziroma gospodariti odgovorno in s sonaravnim načinom delovanja – tudi
z bogatenjem podzemnih voda
iz akumulacij HE. Količine in nivoje podzemnih voda je treba
ohranjati tudi za prihodnje generacije, kar je prispevek akumulacij in HE k prilagajanju in
blaženju zaradi vplivov podnebnih sprememb pri upravljanju
tako s površinskimi kakor tudi
s podzemnimi vodami.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skrb za telo in um v objemu narave
Majhen prostor na edinstveni lokaciji sredi narave, obkrožen
z zelenjem, sredi popolnega miru, kjer vsakodnevno izvajamo
najrazličnejše vadbe za telo in duha. Prostor, ki diha, kjer skorajda nimaš občutka, da si v zaprtem prostoru, in ki ti ob pogledu skozi velika balkonska vrata in okna ponuja vso lepoto
narave. To je Studio Revital na Anovcu pri Zdolah.

Gibanje jemljem kot celoto. Zato je v studiu nabor vadb res širokega spektra. Tako na rednem urniku najdete jogo – tako
tradicionalne (Hatha, Vinyasa) oblike, katerih znanje sem pridobivala v Indiji, kot tudi bolj moderne različice (Aerial Joga),
pa Pilates v osnovni obliki in tudi v različnih kombinacijah. Ne
manjkajo niti vadbe višje intenzivnosti.

»Želimo doseči, da smo eno z naravo. Ne moremo biti le zaprti v
prostoru, zato je velik del studia velika vadbena terasa, ki gibanju
ponudi drugo dimenzijo. Edinstvena rešitev, ki je v našem vadbenem okolju posebnost in izjema. Tako se ob lepem vremenu preselimo na naše zunanje prostore, kjer povežemo gibanje, dihanje,
energijo narave, sonca, svežega zraka in zvoke narave. To je tudi
ena izmed komponent, ki mnoge prepriča, da so z mano aktivne
skozi celo leto,« pravi lastnica Studia Revital Renata Hrženjak.

Ohranjanje zdravega in vitalnega telesa ni samo delo na mišični masi. Tu so tudi živci, ligamenti, fascija, naš um in seveda dih.
Ker želim, da je poskrbljeno za vse aspekte, vedno dodajam
vadbe, ki so specifične in poskrbijo za ostale strukture telesa.
Tako se po novem lahko gibate tudi na vadbi YIN Joge, kjer je
fokus na sklepih, ligamentih, fasciji. Bolj meditativna oblika pa
je Restorative joga, ki še dodatno sprosti naše telo, živčni sistem in blagodejno vpliva na naš um.

Tudi najboljše vadbe in najlepše okolje se ob nepredvidenih okoliščinah znajdejo pred izzivom. Tako kot za mnoge je tudi zame
obdobje koronavirusa in karantene prineslo spremembe. Po
zgledu kolegov iz Italije sem enostavno poprijela za kamero
in vse skupaj prestavila v virtualni svet. Tako že od samega začetka vadimo preko ekranov. Svojim vadečim redno pošiljam
posnetke, ki si jih lahko v svojem času predvajajo in pomigajo
z mano na terasi. Skupaj se tudi družimo in čvekamo v posebni on-line skupini, kjer povem novosti in posebnosti. Na njihovo željo pripravljam tudi različne videodelavnice. Ena takih je
tudi Pozdrav soncu.
Vseeno ta virtualni svet ni to, kar studio predstavlja – stik z
naravo, mirnost okolja, pristne zvoke ptičjega petja in seveda
motivacijo skupine z druženjem, zato se veselim rahljanja ukrepov in našega gibanja v prostorih.

(foto: nika and grega photography)

Izkoristimo naravo kot naš največji športni objekt
Trdovratna bolezen, ki se je naselila v naša življenja, bo ob
ugodnih znakih premagovanja le-te pomembno vplivala na
bodočnost naših vsakodnevnih aktivnosti. Ostri, a prepotrebni omejevalni ukrepi se počasi rahljajo, do povrnitve vsakdanjih aktivnosti, kot smo jih bili vajeni, pa bo preteklo še precej časa.

Naročnik: Občina Krško, CKŽ 14, Krško

Znani rek, ki pravi
»V vsakem slabem
je nekaj dobrega«,
lahko prenesemo na
aktualno situacijo in
se povrnemo nazaj
k svojim koreninam,
za povratek na prosto, na svež zrak, nazaj v naravo. Narava
je naš največji športni
objekt, izkoristimo jo
za izvajanje športnih
aktivnosti samostojno ali v ožjem družinskem okolju, upoštevajoč predpisane
mere za ohranjanje
zdravja.
Odlok s strani vlade po novem dopušča nekatere športne
aktivnosti posameznikov v svoji občini

na odprtih javnih krajih. V odloku so izrecno našteti na primer
tek, kolesarjenje, joga, tenis, badminton, balinanje, tudi golf,
ki naj nam bodo ob sprehajalnih in pohodnih aktivnostih ter
kolesarjenju kot smernica za aktivno športanje. Poleg zapisanih izjem se dodajajo še nove, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in
na površinah za šport v naravi.

Posamezniki, ki so se do sedaj ukvarjali z individualnimi športi, imajo s prilagajanjem manj težav, tako pravi tudi triatlonec
svetovnega razreda Jaroslav Kovačič: »Dobrodošli v moj svet.«
S tem je poudaril neskončne ure samostojnega preživljanja trdih treningov na kolesu, teku in plavanju ter je popoln dokaz,
da ljudje zmoremo preseči samega sebe tudi v ekstremnih pogojih.
Krčanom priljubljene rekreativne točke naj bodo tudi v obdobju
po virusu vse bolj polne s starši, ki z otroki izvajajo »pouk špor-

tne vzgoje«, družinami, starejšimi, mladino ... Za sprehod, pohod, tek, kolesarjenje vabijo novourejen savski nasip do meja
občine, rekreativna steza, ki se vije vse od Senovega do avtoceste. Vzporedne, manj prometne ceste kličejo kolesarje, osvajanje krških »pravljičnih sedem vzponov« (Libna, Kremen,
Grmada, Zdole, Gora, Trška Gora in Veliki Trn) je lahko osebni
ali družinski izziv. Gorski kolesarji še bolj upoštevajte morebitne pohodnike pri spustih z Libne in Sremiča v smeri Brestanice ... Teniški klubi že odpirajo vrata igrišč, za podobne aktivnosti lahko izkoristimo tudi kakšno parkirišče, za promet zaprto
površino ali pa kar domačo zelenico, ki so primerne za kakšen
badminton, odbojko ... Narava je naš največji športni objekt,
preživimo srečne urice z družinami, se spoznajmo ter še bolj
uživajmo drug z drugim v tesni povezanosti s športom.
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Vse je enkrat prvič: »prvomajanje« v karanteni
POSAVJE – Prvič po letu 1948, ko je bil mednarodni delavski praznik uzakonjen kot državni praznik in dela prost dan, bo zaradi največje svetovne epidemije v 21.
stoletju prekinjena tradicija prvomajskih praznovanj. Ta na našem območju, povezana z rudarskimi shodi v nekdanjem senovskem in krmeljskem revirju, potekajo že od leta 1890 dalje.
Posledično bodo samevala, k čemur zaradi sprejetih
ukrepov za zajezitev širjenja
okužb pozivajo tudi organizatorji, vsa največja prizorišča tradicionalnih javnih manifestacij na območju Posavja.
Občina Brežice je v sodelovanju s PGD Sobenja vas organizator prvomajske proslave na
jasi pod Sv. Vidom že od leta
2011, pred tem pa so praznične proslave na tem prizorišču
potekale v organizaciji Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije. Na občini se ne spominjajo,
da bi bila prvomajska proslava, ki se je v povprečju vsako
leto udeleži več kot 200 obi-

skovalcev, med njimi največ
pohodnikov, na Šentvidu do
sedaj kadar koli odpovedana, prav tako ne prvomajska
budnica, ki jo po mestu izmenjaje izvajata kapelska in ločka godba. Ravno nasprotno,
pravi Lavra Kreačič z Občine
Brežice, prvomajski prazniki so vselej veljali za znanilce
pomladi in prihajajočega poletja, občani in obiskovalci so
dela prost dan širom po občini
izkoristili za sproščeno druženje na piknikih in veselicah ali
za druženja do zgodnjih jutranjih ur ob prižganih kresovih
na predvečer praznika, mnogi so dela proste dneve izko-

Iskreno čestitamo
ob mednarodnem prazniku dela
in vam želimo, da vam vaše delo
prinaša zadovoljstvo in uspeh.

ristili tudi za krajši oddih ob
morju: »Kljub sprostitvi nekaterih ukrepov je treba še
vedno upoštevati pravila o
ohranjanju varnostne razdalje, druženja izven družinskega kroga bodo morala še malo
počakati, nekaj časa bomo verjetno tudi še ostajali v okvirih
domače občine, saj je najpomembnejše zdravje vseh občank in občanov.«

Na Planini nad Podbočjem, ki
vsako leto privabi med 800 in
1000 obiskovalcev, bi se letos
organizirano prvomajsko srečanje s tradicionalnim pohodom zvrstilo 18. leto zapored,
je povedal predsednik sveta
KS Podbočje Jani Barbič. Do
sedaj so bili primorani zaradi
obilnih padavin prvomajsko
prireditev odpovedati le leta
2017. K temu Barbič dodaja,
da je ob več kresovanjih po
okoliških vaseh, ki sledijo postavitvi prazničnih mlajev 30.
aprila, 27. aprila, na dan boja
proti okupatorju, odpadlo tudi
tradicionalno srečanje članov
veteranskih organizacij in
simpatizerjev pri lovski koči v
Mladju nad Podbočjem. Barbič
apelira na vse, da tako v dobro
osebnega zdravja kot prebivalstva na območju KS Podbočje
ostanete doma.

Tradicionalnih prvomajskih prireditev (prizor je z lanske na
Sv. Vidu) in budnic letos ne bo (foto: R. R.).

Spletna prvomajska budnica
Krajevna skupnost mesta Krško je za 30. april v sodelovanju z Lovsko družino Krško pri
lovskem domu na Trški gori že
36. leto načrtovala prvomajanje ob tradicionalnem prižigu
kresa. »Kljub odpovedi si lahko
v duhu tega praznika,« sporoča predsednica sveta KS mesta
Krško mag. Nataša Šerbec, »ki
ponazarja delavstvo in njegove
pravice, namenimo spodbudne besede! Tradicija delavstva
slovenskega naroda bo pokazala, da smo narod besede,

dejanj in dela tudi v tem težkem obdobju, zaznamovanem
s strpnostjo, razumevanjem,
nudenjem medsebojne pomoči in medgeneracijske solidarnosti.« Pihalni orkester Krško,
ki je spremljevalec prvomajskih praznovanj in budnice po
mestu in naseljih vse od ustanovitve godbe leta 1957, pa se
je v svojem slogu zoperstavil
tudi koronavirusu. Krški godbeniki bodo namreč pod vodstvom dirigenta Dejana Žnideršiča skušali stopiti v stik z
ljudmi preko videokonferenčne aplikacije Zoom, pri čemer
se jim bodo pridružili tudi god-

beniki Pihalnega orkestra DKD
Svoboda Senovo z dirigentko Mašo Žveglič Poljšak in
glasbeniki iz družine Sotošek.
Virtualno se bodo sprehodili po krških cestah in obiskali sosednje vasi. Na poti se jim
bodo pridružili dolgoletni godbeni navdušenec Edo Komočar, podžupanja Ana Somrak
in župan mag. Miran Stanko,
evropski poslanec Franc Bogovič, predstavnik KS mesta
Krško Ivan Učanjšek in predsednica Nataša Šerbec, ki je
orkestru v veliko pomoč pri
organizaciji letošnje budnice. Glasbeniki bodo virtualno
obiskali Dom starejših občanov, obujali spomine z nekaterimi krajani Zdol, Dolenje vasi
in Gore ter tudi z dolgoletnim
dirigentom orkestra prof. Dragom Gradiškom. Vabljeni po
poti prvomajske budnice v petek, 1. maja, ob 9. uri. Spremljate jo lahko na uradni spletni
strani Pihalnega orkestra Krško, njihovi Facebook strani in
na Ansat TV.

Da ne bo kriza izgovor
za kratenje pravic

Letos bo samevala tudi Lisca, ki je priljubljena izletniška točka vse od leta 1952,
ko je bil pod njenim vrhom

30 let

Strankam, poslovnim partnerjem
in bralcem Posavskega obzornika čestitamo ob prazniku dela.
Titova cesta 75 | 8281 Senovo | e-pošta: joze.pozun@kabelnet.net | Tel.: 07 48 81 960 | Fax: 07 48 81 967 | GSM: 041 739 485

Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, vam iskreno čestitamo.
Prijetno praznovanje!

RUDAR SENOVO d.o.o. Cesta kozjanskega odreda 4, Senovo
E: info@rudar-senovo.si

Čestitamo ob mednarodnem prazniku dela
in vam želimo veliko delovnih uspehov.
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zgrajen Tončkov dom. Obkrožen z zelenimi travnatimi pobočji, je začel privabljati poleg pohodnikov tudi vse več
obiskovalcev od blizu in daleč, najbolj množično ravno v
času prvomajskih praznikov,
zaradi česar se je Lisca kmalu uveljavila kot uraden prostor proslav ob prazniku dela.
Za organizacijo letošnje, kot
je povedal Igor Iljaš, sekretar
Območne organizacije Zveze
svobodnih sindikatov Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
so sicer predhodno pridobili
že vsa soglasja, ki pa so v dani
situaciji brezpredmetna, so se
pa zato, kolikor je bilo mogoče, posvetili spremljanju interventnih zakonov. Žal so
bili iz njihove priprave izvzeti socialni partnerji, zaradi česar, meni Iljaš, prihaja tudi do
več nejasnosti pri izvrševanju
zakonskih določil. Na območju Posavja so v večini podjetij kovinske in lesno-predelovalne panoge v času razmaha

Igor Iljaš
epidemije proizvodni procesi,
četudi ob nekoliko manjšem
obsegu in spremenjeni organizaciji dela, potekali neprekinjeno, medtem ko je že jasno,
da so veliko gospodarsko škodo utrpela storitvena podjetja,
pri čemer je Iljaš še posebej izpostavil podjetja v Posavju, v
katerih se ukvarjajo z gostinstvom, nastanitvami in turizmom ter izvajalca javnega potniškega prometa Integral in
Nomago. Igor Iljaš je izrazil

upanje, da gospodarska kriza,
ki se bo odražala na vseh področjih dela in življenja, vendarle ne bo v preveliki meri zarezala v pravice zaposlenih ter
»da bodo delodajalci pošteni
in korektni ter ne izkoriščali krize za kratenje pravic delavcev«, sam pa pričakuje, da
bodo razsežnosti škode, ki jih
je utrpelo gospodarstvo, jasneje vidne šele v drugi polovici leta.

Ker letos ni možno organizirati proslav na prostem, na Zvezi
svobodnih sindikatov Slovenije pozivajo delovne ljudi in ostale občane, da na svojih domovih vseeno vidno obeležite
delavski praznik, in sicer na način, da z rdečo barvo, ki je že
od pariške komune v letu 1871
dalje barva delavstva, solidarnosti, sindikatov in boja za pravičnejši svet, okrasite okenske
police in balkone.
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Čestitamo ob
mednarodnem prazniku
dela ter vam želimo
veliko delovnih uspehov.

Bojana Mavsar

Svobodni sindikati Dolenjske, Bele krajine in
Posavja čestitajo ob 1. maju, prazniku dela.

d.o.o.

Znanje - Kakovost - Zanesljivost

Podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. želi svojim sodelavkam in
sodelavcem ter občankam in občanom občine Sevnica
ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNIKU DELA, 1. MAJU!

PREIS SEVNICA d.o.o., Savska cesta 23, 8290 Sevnica, T: +386 (0)7 81 61 852, www.preisgroup.com
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Nagovor župana občine Brežice
Ivana Molana ob 1. maju
pravil in spoštujete vse ukrepe,
kar ponovno dokazuje, da znamo v občini sodelovati in poskrbeti za našo skupnost.
Kljub vsem omejitvam in ukrepom v občini že razmišljamo,
kako naprej, kako se bodo prednostne naloge občine spremenile in v kakšnem deležu bomo
lahko uresničili letošnji proračun. Z namenom pomagati in
krepiti lokalno skupnost je občina sprejela nabor ukrepov, ki
so namenjeni podpori in pomoči tistim občankam in občanom,
ki jo potrebujejo.

Voščilo Občine Brežice ob 1. maju
Spoštovane delavke in spoštovani delavci,
občanke in občani, bralke in bralci,
ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, vam želim, da vam
vaše delo prinaša dostojno življenje, zadovoljstvo in tudi
zaslužen počitek. Verjamem, da bomo z združenimi močmi
skupaj premagali trenutne razmere in s sodelovanjem ustvarjali
boljšo prihodnost v naši občini, regiji in državi.
Živel 1. maj!
Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Video sestanek župana z ravnatelji
brežiških šol in vrtca
V občini Brežice deluje osem osnovnih šol, glasbena šola in samostojni vrtec Mavrica Brežice, katerih ustanoviteljica je občina. Župan
občine Brežice Ivan Molan skupaj s strokovnimi sodelavci spremlja delovanje in potrebe javnih zavodov, o aktualnih zadevah so se
tokrat z ravnatelji pogovarjali na videosestanku s pomočjo spletne
aplikacije za videokonference. Župana so ravnatelji seznanili z aktualnim dogajanjem v zavodih, govorili so tudi o izzivih javnih zavodov po zaključku epidemije, projektih sodelovanja z občino v 2020
in skupni nabavi zaščitnih sredstev za vse javne zavode. Ravnateljice in ravnatelj so poročali o izvajanju šolanja na daljavo. Splošna
ugotovitev šol je, da pouk na daljavo nemoteno poteka, sproti pa
se rešujejo posamezni izzivi, kot so npr. odpovedovanje opreme,
vprašanje dostopnosti (slab signal ali brez signala) ipd. Občina Brežice je z akcijo zbiranja računalnikov že zagotovila 27 računalnikov
za tiste učence, ki so opremo potrebovali, in bo nadaljevala z akcijo zbiranja računalnikov.

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Iskrene čestitke ob 1. maju,
mednarodnem dnevu dela.
Vsem vam želim, da vam delo
omogoča dostojno življenje, zadovoljstvo, uspeh pa tudi zaslužen počitek. Prvi maj se je običajno praznoval množično – od
kresovanj in veselic po krajevnih
skupnostih do budnic po vaseh
in v mestu ter proslave in druženja na jasi pod Sv. Vidom. Mnogi ste 1. maj izkoristili za piknike
z družino, prijatelji in sosedi, za
pohod po bližnjih hribih ali krajši
oddih na morju. Prvomajski prazniki so bili znanilci poletja, dopustov, sproščenega druženja in
številnih srečanj.
Letos je večina stvari drugačnih, zato bodo drugačni tudi
prvomajski prazniki. Kljub sprostitvi nekaterih ukrepov je treba

Občina Brežice je sprejela dva
svežnja ukrepov za krepitev gospodarstva in lokalnih institucij
ter za pomoč občanom. Prvi sveženj ukrepov je namenjen pomoči občanom in vsebuje naslednje ukrepe, ki veljajo za čas,
ko je razglašena epidemija: oprostitev plačila vrtca za starše otrok, ki so vključeni v vrtce, katerih ustanoviteljica je občina,
oprostitev plačila najemnine za
uporabnike javnih površin, oprostitev plačila parkirnine in plačila rezervacije parkirnih mest
na območju urejenega plačljivega parkiranja, oprostitev plačila
najemnine na tržnici za lokalne
pridelovalce hrane, najemnikom
grobov se položnice za najem
grobov izdajajo po 30. 6. 2020,
roki za plačilo stavbnih zemljišč
se prestavijo najprej na 30. 6.
2020 (zavezancem za plačilo se
tako zagotovi trimesečni zamik
plačevanja obveznosti iz naslova

Tržnica Brežice obratuje
po običajnem odpiralnem času

Za vzpostavitev običajnega življenja je pomembno, da bodo
občinski projekti in investicije nemoteno tekli, za kar občina potrebuje finančna sredstva.
Tudi na občini z negotovostjo
pričakujemo podatek, kakšni
bodo dejanski proračunski prihodki občine. Že samo zaradi izpada turistične takse bo proračun manjši za dobrih 700.000
evrov, nižji bodo tudi nekateri
ostali prihodki. Ocenjujemo, da
bodo proračunski prihodki Občine Brežice vsaj za 10 % oz. dobre tri milijone evrov nižji od načrtovanih.
Veseli me, da je Vlada RS prisluhnila lokalnim skupnostim in
po nekaj letih napovedala dvig

Ne glede na vse okoliščine in izzive današnjega časa ostaja cilj
občine, da z racionalnimi ukrepi
izpelje zastavljene načrte. Tudi
v času omejitev so postopki javnega naročanja potekali, saj je
za izvedbo večjih javnih naročil potrebno več mesecev dela.
Javna naročila, ki so že izvedena
oz. so v zaključni fazi: izgradnja
vrtca Artiče, preplastitev dela
regionalne ceste R3-675/1481
ter izgradnja pločnika v naselju
Obrežje, obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah, obnova
lesenega mostu čez reko Krko v
Cerkljah ob Krki, prenova Nogometnega stadiona Brežice – I. in
II. faza, ureditev podstrešja OŠ
Dobova, infrastrukturna ureditev pokopališča Brežice, do-

CZ Brežice postavlja šotor za razkuževanje reševalcev
sredstev za občine – povprečnine. V normalnih okoliščinah
bomo dodatna sredstva lahko
namenili za nove investicije, v
teh časih pa upamo, da bodo
dodatna sredstva nadomestila
izpad prihodkov ter omogočila
čim bolj normalno delo in izvajanje proračuna v takšni obliki, kot

gradnja hlajenja na starem delu
OŠ Cerklje ob Krki ipd.
Zaradi spremembe zakonodaje
glede javnega naročanja bomo
lahko v tem letu predvidoma izvedli tudi več manjših investicij po 20 krajevnih skupnostih.
Verjamem, da bo sprememba

Tržnica Brežice od 17. 4. 2020 stalno obratuje, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 13. uro. Za prodajalce in kupce
veljajo vsi predpisani ukrepi v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom.
Navodila za obisk in nakup na Tržnici Brežice
(vir: JP Komunala Brežice d.o.o.):

Skupaj poskrbimo za zaščito pred okužbo s koronavirusom!

Zaščitna oprema za zaposlene na področju
kritično infrastrukture v občini Brežice
Občina Brežice je preko Civilne zaščite ugotavljala potrebe po
zaščitnih sredstvih ter jih dostavila tistim ustanovam in organizacijam, ki spadajo med t. i. kritično infrastrukturo. Občina Brežice je zagotovila določeno količino zaščitne opreme, s katero trenutno razpolaga (maske, razkužila), tudi šolam in vrtcu. Stiki s predstavniki oz.
organizacijami kritične infrastrukture so redni in na dnevnem nivoju. Občina podpira in sodeluje pri aktivnosti ter ukrepih, ki potekajo v smeri preprečevanja okužb, še posebej v Domu starejših občanov, Zdravstvenem domu in Splošni bolnišnici Brežice.

Praznovanje prvega maja v 2019
upoštevati pravila o ohranjanju
varnostne razdalje in ostajanju
v okvirih domače občine. Vem,
da smo že naveličani nekaterih
omejitev ter si vsi želimo druženja in srečanj, vendar moramo vztrajati še nekaj časa tako,
kot smo vztrajali prvi mesec epidemije in ga uspešno prebrodili. Zato gre najprej velika zahvala vsem vam, ki v tem kriznem
času opravljate delo, da je lahko
naš vsakdan kolikor toliko normalen – hvala vsem zdravstvenim delavcem, zaposlenim v
domu za upokojence, izvajalkam
pomoči na domu, zaposlenim v
trgovinah, komunalnih službah
in vsem, ki opravljate svoje delo
kot zaposleni v t. i. kritični infrastrukturi. Hvala prostovoljcem,
ki skrbite za to, da je v času epidemije življenje lažje za starejše
in invalide. Hvala tudi vsem občankam in občanom, ki se držite

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), za podjetnike in
zavode, ki so zaprli svoje lokale
oz. zavode zaradi odredbe vlade
in bodo to pravočasno sporočili
Komunali Brežice d.o.o., se storitev odvoza in obdelave odpadkov ne bo zaračunavala v času
trajanja izrednih razmer oz. do
odprtja, kar nastopi prej.

Zaposleni v ZD Brežice

Drugi sveženj ukrepov občine
pa ureja oprostitev plačila najemnin v obdobju od 12. 3. 2020
do 31. 5. 2020 tistim najemnikom poslovnih prostorov v lasti občine, ki imajo zaradi sprejetih ukrepov za obvladovanje
širjenja epidemije koronavirusa zmanjšan obseg opravljanja
dejavnosti ter s tem zmanjšan
obseg prihodkov. Najemniki, ki
izpolnjujejo te pogoje, za oprostitev najemnine pošljejo vlogo.

V občini Brežice se zavedamo,
da so nekatere panoge že sedaj
močno prizadete in da bodo
tudi v prihodnjih mesecih doživljale težke čase, najbolj na
udaru krize so gotovo turizem,
gostinstvo, prevozništvo in ostale dejavnosti. Prav zato je
prva naloga po umiritvi širitve
epidemije, da skupaj pripravimo ukrepe, ki bodo vrnili življenje v našo skupnost in ji dali zagon ter spodbudili dejavnosti na
vseh področjih.

je bil sprejet. To pomeni, da bo
občina lahko uresničila vse tiste
projekte in investicije, ki so zapisani v proračunu.

zakonodaje ugodna priložnost,
da bodo do dela lažje prišli tudi
manjši lokalni podjetniki.
Spoštovane občanke, spoštovani občani, v trenutnih razmerah
nam vsem želim, da se najprej
zdravi vrnemo na delo, potem
pa, da ponovno zaživijo številne dejavnosti, ki oblikujejo naš
vsakdan. Verjamem, da bomo
s skupnimi močmi, konstruktivnim sodelovanjem, strpnostjo
in medsebojnim razumevanjem
uspeli premagati tudi izzive, ki
jih prinaša epidemija.
Živel 1. maj!

Vaš župan Ivan Molan

Stran pripravlja Občina Brežice

1. Vstopajte zdravi in posamično.
2. Pred vstopom si pri vhodu razkužite roke.
3. Upoštevajte omejitev števila kupcev (do pet kupcev v
prostoru).
4. Med nakupom upoštevajte najmanjšo razdaljo 1,5 m.
5. Blaga, ki ga želite kupiti, se ne dotikajte.
6. Blago bo za vas pakiral izključno prodajalec.
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Urejen prehod državne meje
z Republiko Hrvaško za potrebe kmetijstva
Občina Brežice se zaveda težave, s katero se srečujejo kmeti, ki imajo kmetijska zemljišča na Hrvaškem, odkar je državna meja zaprta zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije, zato je v kontaktu s pristojnimi službami in organi pridobila odgovor o režimu prehajanja državne meje v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom COVID-19 za upravičence po Sporazumu med Republiko Slovenijo (RS) in Republiko Hrvaško (RH) o obmejnem
prometu in sodelovanju.
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki
imajo kmetijsko zemljišče v celoti v RH in ki posedujejo obmejne prepustnice s kmetijskim vložkom, lahko prehajajo
državno mejo na mejnih prehodih (MP) Slovenska vas, Rigonce
in Orešje, ker so mejni prehodi
za obmejni promet začasno zaprti. Če bodo v tem primeru potovali izven območja določenega prehodnega mesta, si morajo
predhodno pridobiti prepustnico, ki jim jo bo izdal pristojni lokalni štab občine v RH. Na vseh
lokacijah, kjer zaradi zaklenjenih
vrat v panelni ograji trenutno ni
možen dostop do zemljišč v RH

Kmetje, ki imajo kmetijska zemljišča na Hrvaškem, imajo možnost
prehajanja državne meje.
preko prehodnega mesta, bodo
predstavniki Policije upravičencem odklenili vrata po izraženi

potrebi. Upravičenci naj pokličejo na Policijsko postajo Brežice (telefonska št.: 07 466 03 00)

in najavijo delo na kmetijski površini. Patrulja Policijske postaje Brežice jim bo odklenila vrata,
po izvedenih opravilih pa jih bo
ponovno zaklenila. Enak postopek velja za vsakokratni dostop
na zemljišče. Če upravičenci nimajo maloobmejne prepustnice
s kmetijskim vložkom, naj pokličejo na Upravno enoto Brežice
(telefonska št.: 07 499 15 50) in
si uredijo vse potrebno za izdajo
le-te. Upravne enote je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano že pozvalo k pospešenemu izdajanju maloobmejnih
prepustnic.

Drugi sveženj antikorona ukrepov Občine Brežice
– Odredba o oprostitvi plačila najemnine
Občina Brežice vse od razglasitve epidemije in ukrepov, ki
jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, sledi navodilom
pristojnih institucij. Na podlagi izkazanih potreb je tudi Občina Brežice pripravila nekaj
ukrepov, ki so namenjeni blažitvi trenutnih razmer. Kot drugi
sveženj ukrepov v času epidemije koronovirusa in z njim povezanih izzivov je župan občine
Brežice Ivan Molan sprejel odredbo, s katero je mogoče najemnike oprostiti plačila najemnine za poslovne prostore v lasti
občine. Vloge lahko najemniki oddajo na elektronski naslov
obcina.brezice@brezice.si ali po
pošti na sedež občine.

lagi oddane vloge deležni tisti
najemniki poslovnih prostorov
v lasti Občine Brežice, ki jim je
skladno s sprejetimi interventnimi ukrepi vlade za obvladovanje
širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
prepovedano opravljanje dejavnosti. Oprostitev plačila najemnine velja za obdobje od
razglasitve epidemije – od 12. 3.
2020 do 31. 5. 2020 oz. skladno
s sprejetimi interventnimi ukrepi. V vlogi za oprostitev plačila
najemnine mora biti navedeno,
da so razlog zaprtja dejavnosti
sprejeti interventni ukrepi vlade. Enako določilo velja tudi za
najemnike prostorov za oglaševanje v lasti Občine Brežice.

Oprostitve plačila bodo na pod-

Do oprostitve plačila najemnine

so upravičeni tudi tisti najemniki
poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, ki jim je zaradi sprejetih interventnih ukrepov vlade
za obvladovanje širjenja epidemije koronavirusa zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti in s
tem obseg prihodkov. Oprostitev plačila bo mogoča na podlagi vloge, iz katere bo razviden
opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije koronavirusa, ki so vpivale na njihov finančni položaj. Merilo je
zmanjšan obseg prihodkov, ki se
ugotavlja na podlagi projekcije
prihodkov do konca leta 2020.
Do oprostitve plačila najemnine so upravičeni tisti najemniki, ki jim bodo po njihovi oceni
prihodki v prvem polletju 2020
upadli za več kot 20 % glede na

enako obdobje leta 2019 in v
drugem polletju 2020 ne bodo
dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na enako obdobje leta
2019. Enako določilo velja tudi
za najemnike prostorov za oglaševanje v lasti Občine Brežice. V
primeru, da se kasneje izkaže,
da to merilo ni doseženo, mora
najemnik plačati najemnino.
Občina Brežice bo lahko na podlagi vloge oprostila plačilo najemnine Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah za
časovno obdobje, ko fakulteta
prostorov ne uporablja zaradi
sprejetih interventnih ukrepov
vlade znotraj prej navedenega
obdobja od 12. 3. 2020 do 31.
5. 2020.

V tem letu še en zbornik o TO

Stran pripravlja Občina Brežice

CERKLJE OB KRKI – V jedilnici Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki je v začetku marca potekal občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, na katerem je bilo prisotnih 139 od skupaj 478 članov tega združenja.
Potem ko so člani Moškega
pevskega zbora KD Ivan Kobal
Krška vas odpeli slovensko himno ter sta predsednik pokrajinskega odbora ZVVS Posavje
Anton Supančič in Marjan
Tomše na začetku opravila simbolno veteransko dejanje, je nekaj pozdravnih besed namenil
predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič, ki je vodenje organizacije prevzel pred enim letom.
V poročilu o delu v letu 2019 je
med drugim navedel, da je članarino v lanskem letu plačalo
435 članov oz. 91,2 %, umrlo je
devet članov. Člani združenja se
skozi leto srečujejo na različnih
aktivnostih, kot so npr. srečanje
posavskih veteranov, ekskurzi-

je, obiski vojašnic ter dogodki
v organizaciji Slovenske vojske
in veteranskih organizacij kot
tudi udeležba na strelskih tekmovanjih in veteranskih športnih igrah. V streljanju z malokalibrsko puško in metu šolske
ročne bombe na strelišču lovskega doma Bizeljsko je prehodni pokal pristal ravno v rokah članov ekipe OZVVS Brežice.
Na začetku decembra je potekala predstavitev nove knjige veterana Mitje Teropšiča Brežiški
teritorialci. V letu 2020 v združenju načrtujejo aktivnosti, ki
so jih razdelili v tri sklope – redno delo, organizacija in udeležba na proslavah ter športnih
tekmovanjih in sodelovanje.

Med drugim je omenil izdelavo zbornika z naslovom Teritorialna obramba občine Brežice,
srečanje veteranov Posavja, katerega organizatorji bodo, ekskurzijo za učence OŠ Bizeljsko,
Maksa Pleteršnika Pišece, Globoko in Velika Dolina, 19. veteranske športne igre, 9. pohod po
poteh brežiških teritorialcev od
Rigonc do Prilip, postavitev droga in dvig zastave pri OŠ Brežice
itd. Svoja poročila so podali še
blagajnik Igor Iljaš, predsednik
nadzornega odbora Ivan Žibert
in predsednik častnega razsodišča Stanislav Zlobko.
Dvema zaslužnima članoma
OZVVS Brežice je Udovič pode-

lil medalji Obranili Posavje 91,
in sicer bronasto Janku Petanu
in srebrno Tomažu Šubicu. Med
povabljenimi gosti je bil tudi
predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič, ki je bil na občnem
zboru brežiških veteranov spet
prisoten po kar nekaj letih. Občni zbor je vodilo delovno predsedstvo s predsedujočim Srečkom Zoretom. Kulturni program
so poleg krškovaških pevcev sooblikovali učenca OŠ Cerklje ob
Krki Zala Pungerčar in Urh Kodrič ter njuna mentorica Nataša
Baznik, ki je povezovala uvodni
del občnega zbora.


R. Retelj

Prostovoljci pomagajo blažiti stisko najbolj
ranljivih v naši skupnosti

Koordinacija prostovoljcev
Izredne razmere, ki trajajo v času epidemije, otežujejo vsakodnevno življenje, še posebej najšibkejšim v naši skupnosti. V času epidemije je izjemnega pomena dosledno upoštevanje navodil, hkrati pa
je pomembno, da ohranimo čut za sočloveka in poskrbimo za tiste posameznike v naši sredi, ki so najbolj ranljivi. Zato je občina že
16. marca objavila povabilo vsem, ki bi želeli postati prostovoljci in
pomagati pri zagotavljanju pomoči ljudem v stiski v času epidemije. Koordinacijo prostovoljcev je prevzel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki usklajuje potrebe občanov ter organizira dostave živil in zdravil.
V mreži prostovoljcev deluje več kot 23 posameznikov, ki nekajkrat
na teden poskrbijo za dostavo živil in zdravil, po zaslugi prostovoljk,
ki so šivale zaščitne maske za obraz za večkratno uporabo, pa so lahko z maskami oskrbeli tudi vse, ki si jih sami ne morejo priskrbeti.
Prostovoljci so lahko zdravi posamezniki, ki so starejši od 18 let
in ki v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem stiku z okuženimi. Vsi zainteresirani lahko svoje podatke sporočijo na e-naslov
prostovoljci@brezice.si ali pokličejo na telefonsko številko 07 620
55 08 vsak dan med 7.00 in 20.00.
Pomoč prostovoljcev je predvidoma potrebna pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin ljudem na domu, še posebej starejšim, ki so
zaradi večje ranljivosti trenutno najbolj kritična skupina ljudi, enako velja v primeru izolacije ali karantene; koordinaciji ali logistični
podpori za nudenje pomoči in izvedbi drugih nalog po dogovoru s
Civilno zaščite Občine Brežice.

Slomškov literarni festival
BREŽICE – Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so bili tudi
v tem študijskem letu uspešni pri prijavi študentskih inovativnih
projektov. Zaradi koronavirusa letošnji projekt ŠIPK – Slomškov literarni festival trenutno poteka pretežno v spletnem okolju. Gre
za projekt, ki je nadaljevanje lanskoletnega projekta ŠIPK – Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice. Cilj letošnjega projekta je med drugim predstaviti bogato literarno dediščino Brežic,
ki lahko služi tudi kot osnova za razvoj kulturnega in še posebej literarnega turizma. Študentke različnih fakultet in smeri Nika Kramžar, Miša Podberšič, Mojca Bračun, Patricija Kelhar, Laura Lupše,
Martina Senekovič, Klara Zevnik, Patricija Sedminek, Zala Virant
in Maruša Nartnik pod vodstvom vodje projekta doc. dr. Jasne Potočnik Topler s Fakultete za turizem in strokovne sodelavke mag.
Mojce Strašek Dodig, predsednice Društva 1824, od začetka marca
raziskujejo bogastvo brežiškega in posavskega književnega ustvarjanja. V okviru projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada, načrtujejo tudi predstavitev izsledkov raziskav. Eden od ciljev projekta je povezati se s čim več dejavnimi ustvarjalci v Posavju, ki pišejo, tudi najmlajšimi in manj uveljavljenimi, zato se lahko
tudi ustvarjalci sami oglasite pri sodelavkah projekta na elektronski
naslov literarni.festival@gmail.com. Upajo, da bo mogoče izsledke
projektnega dela in čim več posavskih literatov predstaviti na literarnem festivalu v Slomškovem domu v Brežicah ob zaključku projekta. Če to ne bo mogoče, pa bodo rezultati vsekakor dostopni širši
javnosti prek spleta. Projektna ekipa je tudi že izpeljala prvi spletni
literarni popoldan, v okviru katerega so študentke z mentoricama
recitirale odlomke izbranih posavskih ustvarjalcev.

Vir: Fakulteta za turizem
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Večje naložbe v občini Krško v teku
Potem ko so se dela ob začetku epidemije za nekaj časa ustavila, so na območju občine Krško v skladu z vsemi zaščitnimi ukrepi dela na večjih gradbiščih v aprilu spet stekla. Med večjimi so predvsem izgradnja novega vrtca na Senovem, izgradnja prizidka Poklicne gasilske enote Krško in PGD Videm ob Savi, zaključujejo se dela večnamenskega
doma na Zdolah in na OŠ Koprivnica, nadaljuje se ureditev kolesarske steze na Senovem.

Spoštovani občanke in občani,
iskrene čestitke ob mednarodnem prazniku dela.
Živel 1. maj.

začela gradbena dela, ki so bila
za nekaj časa prekinjena, trenutno pa so spet v polnem teku. Po
načrtih naj bi trajala do vključno
leta 2021.

nitvam projekta omenjene ceste iz Krškega do naselja Zdole,
ki je v načrtu tako v občinskem
kot državnem proračunu za naslednja leta.

Trenutno se izvajajo tudi dela na
obnovi dotrajanega vodovoda
in kanalizacijskih priključkov,

Konec leta 2019 je občina začela
z gradnjo mrliške vežice na pokopališču Stranje v KS Senovo,

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

Nov vrtec na Senovem naj bi bil po načrtih zgrajen do leta 2021.
V polnem teku so dela izgradnje novega vrtca na Senovem
na novi lokaciji. V 2019 je bila
pripravljena projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec,
z deli pa so začeli v aprilu. Gradnja skoraj ničenergijskega vrtca

nje ureditve, v neposredni bližini objekta pa bodo še potekala
dela na cestišču in gradnja pločnika.
V zaključni fazi je tudi izgradnja
prizidka z dvema učilnicama in
knjižnico ter preureditvijo kuhi-

Izgradnja pločnika ob regionalni cesti skozi Zdole

Participativni proračun občine Krško
Do jutri, 30. aprila, še čas za oddajo predlogov.

Drugi rok za oddajo vlog za sofinanciranje
mladinskih projektov v 2020
Občina Krško objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih
projektov v letu 2020 v občini Krško. Drugi rok za oddajo vlog
je 15. maj 2020.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih dni tudi na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne
informacije na elektronskem naslovu: bernardka.zorko@krsko.si
oz. na telefonski številki 07/498 12 84.

Javni poziv za sofinanciranje
počitniškega dela mladih
Občina Krško je objavila 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. Rok
za oddajo prijav je 29.
maj 2020. 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. 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.

Večnamenski dom na Zdolah v zaključni fazi
z osmimi oddelki bo po načrtih
potekala do leta 2021. Skupna
vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evra (2,7 milijona gradbeni del, preostanek za opremo),
od tega iz državnih sredstev
(23. člen) 2,28 milijona evrov in
480.00 evrov iz Eko sklada.
Tik pred tehničnim pregledom
je novozgrajen večnamenski
dom na Zdolah, v katerem bo
prostore imel tudi vrtec. Vrednost celotne naložbe, ki je plod
sodelovanja občine, Krajevne
skupnosti Zdole in Župnije Videm, znaša milijon evrov, od
tega KS 300.000 evrov, Župnija
Videm 35.000 evrov, od države
pa občina pričakuje še 578.000
evrov (23. člen). Trenutno so
na vrsti še nekatera dela zuna-

nje na OŠ Koprivnica. Že v 2018
so obnovo začeli z ureditvijo kotlovnice in vgradnjo cisterne,
lani pa začeli z gradnjo prizidka in rekonstrukcijo kuhinje, ki
je v zaključni fazi, trenutno čakajo le še na pridobitev uporabnega dovoljenja. Celotna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona
evrov, od tega prva faza 200.000
evrov, okoli milijona pa je vredna naložba v prizidek in obnovo kuhinje.

Ureditev kolesarske steze na Senovem
izgradnja ŠOEK omrežja ter sanacija ceste z odvodnjavanjem
v Venišah v dolžini 520 metrov.
Ocenjena vrednost del znaša
216.000 evrov.
V gradnji je tudi izgradnja pločnika ob regionalni cesti skozi Zdole, ki bo zaključena jeseni. Cesta skozi naselje Zdole je

katere vrednost znaša nekaj več
kot 232.000 evrov. Trenutno poteka 2. faza gradnje.
V sklopu izgradnje kolesarske
poti na Senovem v dolžini 745
metrov trenutno potekajo dela
ob državni cesti. Vrednost celotne investicije je 265.000 evrov,
od tega je projekt sofinanciran iz

Na področju zaščite in reševanja je leto 2020 v znamenju obnove in gradnje prizidka gasilskega doma PGE Krško in PGD
Videm ob Savi. Konec prejšnjega leta so se za naložbo, vredno
3,2 milijona evrov, začela pripravljalna dela, z januarjem pa

Rekonstrukcija objekta kulturnega doma v Brestanici naj bi bila po
načrtih dokončana konec maja.

Gradbena dela izgradnje prizidka gasilskega doma PGE Krško se
po prekinitvi v aprilu nadaljujejo.

regionalna, zato smo z DRSI-jem sklenili sporazum o medsebojnem sodelovanju, in sicer
bo Občina skupaj z DRSi poskrbela, da bodo ob rekonstrukciji
ceste obnovljeni tudi komunalni vodi in zgrajen pločnik. Z rekonstrukcijo 1. in 3. faze bo cesta skozi naselje Zdole v celoti
obnovljena. Občina je pristopila tudi k spremembam in dopol-

evropske kohezijske politike do
višine 102.000 evrov.
Trenutno potekajo tudi obrtniška, instalacijska dela v okviru rekonstrukcije kulturnega
doma v Brestanici. Dela, katerih
pogodbena vrednost znaša nekaj manj kot 125.000 evrov, naj
bi bila dokončana konec maja.

Stran pripravlja Občina Krško

V okviru postopka participativnega proračuna občine Krško za
leto 2021 je Občina Krško v marcu pozvala občanke in občane k
podajanju predlogov, katere naložbe si v lokalni skupnosti želijo oz. potrebujejo. Še do jutri, 30. aprila, lahko občanke in občani oddajo predloge na spletni strani Občine Krško ali po pošti na
naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
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Krški svetniki sprejeli rebalans letošnjega
proračuna: dodatnih 150.000 evrov za pomoč
gospodarstvu za odpravo posledic epidemije
Občinski svet Občine Krško je na 10. redni seji decembra 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020,
svetnice in svetniki pa so 22. aprila na korespondenčni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Prihodki se skupno
zvišujejo za 7,2 % in znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 9,5 % oz. znašajo 45,6
milijona evrov. Za 150.000 evrov se v predlogu rebalansa 2020 povečujejo tudi izdatki v okviru pomoči gospodarstvu
za odpravo posledic COVID-19.

22. april - svetovni dan Zemlje smo letos obeležili že 50. leto zapored, njegova glavna tema pa so bili podnebni ukrepi. Da je ukrepanje v boju proti podnebni krizi odgovornost celotne družbe, se v
občinski upravi Občine Krško zavedamo že desetletja. Sprejeli smo
razne strateške dokumente in ukrepe ter izvajali projekte, ki vplivajo na blaženje posledic podnebnih sprememb. Številni so v načrtu.

Na prihodkovni strani so spremembe v skupni višini načrtovanih prihodkov. Prihodki se v
skupni masi zvišujejo za 7,2 %
ali 2.797.983 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih drugih nedavčnih prihodkov
za 1.062.566 evrov, kapitalski
prihodki se zvišujejo za 750.000
evrov ter ocenjeni transferni prihodki za 965.217 evrov. Zmanjšujejo se planirani prihodki iz
naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije za
80.168 evrov, ki s predlogom
spremembe proračuna 2020
znašajo 1.375.224 evrov. Po rebalansu tako prihodki znašajo
41,9 milijona evrov.
Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki višji za 9,5 % ali
za 3.941.432 evrov. Med oddelki se je finančni načrt najbolj povečal na področju družbenih dejavnosti v višini 2.477.854 evrov
in na področju gospodarske infrastrukture v višini 780.020
evrov ter pa na področju urejanja prostora in varstva okolja v
višini 180.000 evrov.
Tekoči odhodki se povečujejo

22. april – dan Zemlje,
posvečen podnebnim spremembam

Občina Krško bo izgradnjo kanalizacijskega sistema letos nadaljevala v Velikem Podlogu.
za 5,2 %, kar nominalno pomeni 464.236 evrov, tekoči transferi se povečujejo za 4,8 % ali za
711.983 evrov, investicijski odhodki se povečujejo za 15,5 %,
kar nominalno znaša 2.692.913
evrov glede na veljavni proračun za leto 2020, investicijski
transferi pa se povečujejo za
10,0 % oz. za 72.300 evrov glede na veljavni proračun za leto

2020. Odhodki po rebalansu
znašajo 45,6 milijona evrov.
ZELENA LUČ ZA IZGRADNJO
KANALIZACIJE V VELIKEM
PODLOGU
Med drugim so svetnice in svetniki potrdili tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije
za projekt izgradnje kanalizaci-

je in druge infrastrukture v naselju Veliki Podlog. Naložba obsega izgradnjo kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini 2068
metrov z dvema črpališčema.
Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2,48 milijona evrov,
dela pa naj bi potekala od leta
2020 do 2022.

Med drugim smo sprejeli Lokalni energetski koncept – LEK, ustanovili Lokalno energetsko agencijo Dolenjska – LEAD, se pridružili Konvenciji županov - evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo
lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih; sprejeli Celotno prometno strategijo (CPS),
vseskozi promoviramo trajnostno mobilnost, hkrati pa skrbimo za
nadgradnjo infrastrukture, s katero spodbujamo trajnostne oblike
mobilnosti, kot so hoja in kolesarjenje. Uredili smo številne kolesarske povezave, letos potekajo aktivnosti za kolesarski povezavi Krško
– Kostanjevica na Krki in Krško – Kozje, zaključujemo ureditev kolesarske steze na Senovem, hkrati pa smo že pred tremi leti vzpostavili avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles s tremi postajališči, in sicer pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter
pri Šolskem centru Krško – Sevnica. V letu 2018 smo pridobili dodatna evropska sredstva za širitev sistema Krčan, ki je že nadgradnja
prvotnega sistema in tako postavili še štiri avtomatizirane sisteme
izposoje koles pri zdravstvenem domu, pri trgovini Spar na Vidmu,
pri večnamenski garažni hiši v starem mestnem jedru ter na parkirišču P+R pri tovarni VIPAP. V sklopu projekta PoSavo pa smo postavili
eno avtomatizirano postajo za izposojo koles na parkirišču gostilne
Pečnik v Brestanici. Občina Krško skrbi za ohranjanje in širitev zelenih površin, vključno z drevesi, tako v javni kot zasebni lasti, v sklopu programa Posadi drevo, in spodbuja povečanje samooskrbe – z
obnovo prostorov videmske tržnice smo omogočili dostop do lokalno pridelane hrane, še posebej v zadnjem času epidemije pa smo
osveščanju in pozivom, da občani kupujejo lokalno pridelano hrano posvetili še posebno pozornost.

Ponudniki lokalno pridelane hrane iz občine Krško
V trenutnih razmerah epidemije, ko se vse bolj zavedamo pomena
lokalne pridelane hrane, tudi Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško poziva vse občanke in občane, da podprejo domače pridelovalce.

Stran pripravlja Občina Krško

Če zdravo, polnovredno hrano kupujemo neposredno od pridelovalcev, s tem ne le da skrbimo za svoje zdravje, temveč tudi podpiramo lokalno gospodarstvo, hkrati pa ponovno vzpostavljamo nekdaj pomembno vez med potrošnikom in proizvajalcem hrane. Ne
nazadnje pa lokalno nakupovanje podpira čisto okolje in naravo. S
tem se vsi trudimo zmanjšati onesnaženost zraka in okolja nasploh.
Vse bolj je jasno, da je v teh časih ključno prepoznavanje že obstoječih prednosti ter novih priložnosti lokalne pridelave, od trajnostnih
kmetijskih praks, raznolikosti kmetijskih gospodarstev, pridelave,
prireje in kmetijskih proizvodov, tradicije in navezanosti na zemljo,
do obdelanosti kmetijske krajine in podeželja.
Zato še enkrat velja poziv: Kupujmo lokalno in podprimo domače
pridelovalce. Seznam ponudnikov z območja občine Krško in njihova ponudba ter kontakti v razpredelnici.

Ponudnik

Naslov

Telefon

Ponudba

Božič Rozalija

Osredek pri Trški Gori 3,
8270 Krško

031 528 482 potice, mlinci, piškoti, rezanci,

Čebelarstvo in kmetija Kerin

Bučerca 17, 8270 Krško

040 439 236

Eklektična kmetija Matej Žlender

Pot na Armes 1, 8281 Senovo

031 218 221 žganje in grenčice

Kmetija Efremovski

Brege 42,
8273 Leskovec pri Krškem

031 304 398 sadike zelenjave in dišavnic

Kmetija Grmšek

Anže 2, 8280 Brestanica

07 49 72 203 rezanci, mlinci, piškoti, jajca, potice, kruh

Kmetija Jankovič

Vihre 27,
8273 Leskovec pri Krškem

031 340 721 mesnine, salama, kruh, potice

Kmetija Jurečič

Veliko Mraševo 15, 8312 Podbočje

041 730 178 olja, moke, čaji, poljedelski pridelki

Kmetija Klavžar

Mrčna sela 19, 8282 Koprivnica

031 537 145 mesnine, siri, jogurti

Kmetija Mežič

Mali Podlog 13,
8273 Leskovec pri Krškem

041 385 703 ekološke moke, zdrobi, kaše

Kmetija Simonišek

Dolenji Leskovec 76,
8280 Brestanica

040 674 780 potice, pecivo, piškoti, mesnine, zelenjava

Kmetija Turk

Brod v Podbočju 4, 8312 Podbočje

031 653 112 zelenjava, solata, krompir, sadike

Kmetija Vertovšek

Veliki Kamen 42, 8282 Koprivnica

031 344 237 domači oluščeni in dobro sušeni lešniki

Kmetija Zorko

Ravne pri Zdolah 40, 8272 Zdole

041 763 476 zelenjava

Mikolavčič Milan

Cesta 4. julija 122, 8270 Krško

041 890 242 eko zelenjava šparglji (aprila)

Ribogojnica Hribar

Podbočje 36, 8312 Podbočje

031 444 693 dnevno sveže postrvi

Ribogojstvo Pajk

Gorenji Leskovec 30, 8283 Blanca

041 880 303 ribe

Ribogojstvo Pavlič

Kladje nad Blanco 1a, 8283 Blanca

041 525 607 postrvi, dimljene postrvi

Šepet narave - Nataša Požeg Dular s.p.

Dolenji Leskovec 89,
8280 Brestanica

031 616 244 mešanica domačih čajev, tinkture, mazila

med, moka, ameriški slamnik (možnost
dostave)
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Občina Sevnica v času koronakrize
Življenje in delo v občini Sevnica je v teh kriznih časih drugačno. Spremenile so se vsakdanje navade, spremenjen je
način dela in preživljanja prostega časa.

Občina Sevnica je zaradi varnostnih razlogov omejila osebne stike
z zaposlenimi. Kljub temu so vsi sodelavci Občine Sevnica dosegljivi po telefonu in elektronski pošti. Imenik je objavljen na splet
ni strani občine.

radi varnostnih razlogov onemogočila dostop do javnih sanitarij
v Sevnici in na Lisci.

V naslednjih dneh je skladno z
ukrepi Vlade Republike Slovenije
sledilo zaprtje vseh javnih pro-

Oddelek za gospodarstvo je ob
zapiranju dejavnosti in drugih
ukrepih Vlade Republike Slove-

Za starejše občane, ki nimajo
možnosti koriščenja pomoči bližnjih ali pa stik z bližnjimi zaradi njihove izpostavljenosti predstavlja veliko tveganje, je Občina
Sevnica v sodelovanju s CSD Sevnica vzpostavila storitev dostave
osnovnih življenjskih potrebščin
na dom. Oskrbo opravljajo prostovoljci Območnega združenja
Rdečega križa Sevnica.

Vstop v občinsko stavbo je mogoč z upoštevanjem varnostnih
ukrepov.

Uporaba javnih športnih površin v času epidemije ni dovoljena (foto: Bojan Kostevc).
storov, s katerimi upravlja zavod KŠTM Sevnica, torej Kulturne dvorane Sevnica, Športnega
doma Sevnica, Športne dvorane
Sevnica, turistično-informacijske
pisarne in mladinskega centra.
Občanom je na voljo razkužilo za roke.
Za vse zadeve, ki jih ni mogoče rešiti preko telefona ali elektronske
pošte, je občankam in občanom dostopna enotna vstopna točka
Občine Sevnica in Upravne enote Sevnica. Vstop v občinsko stavbo
je mogoč z masko in rokavicami oziroma v primeru vstopa brez rokavic z razkuženimi rokami. Razkužilo je na voljo v preddverju stavbe. Sestanki in razgovori se opravljajo v posebnem prostoru občine.
Odprti projekti Občine Sevnica kljub razglašeni epidemiji tečejo. Poteka priprava dokumentacije in druge aktivnosti, potekajo tudi izbori
izvajalcev in uvedbe v delo za realizacijo načrtovanih infrastrukturnih projektov ter realizacijo vzdrževalnih del na cestno prometni infrastrukturi, ki so načrtovana v pomladnih mesecih. Občina Sevnica
pri izvajanju nalog dosledno sledi varnostnim priporočilom stroke.

Z namenom boljše preglednosti
in jasnega pretoka informacij je
Občina Sevnica ustvarila posebno podstran na svoji spletni strani, na kateri zbira in redno objavlja vse uporabne informacije

nije nudil podporo sevniškim
podjetnikom s podajanjem informacij in rednim obveščanjem
o novostih. Hkrati je Oddelek za
gospodarstvo zbiral, posodabljal
in redno objavljal aktualne delovne čase prodajaln z osnovnimi življenjskimi potrebščinami
in s tem v prvih dveh tednih po
razglašeni epidemiji olajšal načrtovanje nakupov, katerih način se je skladno z varnostnimi
pravili precej spremenil.

Ob uvedbi ukrepa obvezne nošnje zaščitnih mask ter vstopa z
rokavicami oziroma razkuženimi rokami v zaprte javne prostore je prišlo do pomanjkanja
zaščitne opreme, zato je Občina Sevnica v sodelovanju s Štabom Civilne zaščite občine Sevnica aktivno vključila v iskanje
rešitev, tudi z nekaterimi začas-

nimi oziroma zasilnimi ukrepi, ki
so ublažili začetno pomanjkanje
mask. Pripravila je informativni
letak in video navodila, kako si iz
papirnatega servieta in elastik izdelati masko za enkratno uporabo, ki se nosi krajši čas, denimo
za obisk v trgovino.

Konec meseca marca je v Sevnici potekalo urejanje novega javnega parkirišča ob Trgu svobode.

Kmečka tržnica v Sevnici sedaj obratuje po ustaljenem urniku (foto: KŠTM Sevnica).
in pomembna obvestila (www.
obcina-sevnica.si/koronavirus).

Makadamsko parkirišče bo po odprtju brezplačno za uporabo. Ob
parkirišču poteka še razširitev in asfaltacija pločnika, ki je projekt
Krajevne skupnosti Sevnica. Spremenjena bo dovozna pot do parkirišča, urejen bo enosmeren promet z ločenim uvozom in izvozom.
Urejena bo tudi dodatna prometna signalizacija.
Ker po pločniku poteka šolska pot, urejanje območja pa poteka v
času, ko so šole zaprte, dodatni cestnoprometni in varnostni ukrepi na tem območju niso bili potrebni.

žila. Odprtim prodajalnam je poleg razkužil razdelila tudi maske
za večkratno uporabo in vizirje
za zaščito obraza. Vizirje in maske je Občina Sevnica predala še
vsem trem domovom za starejše
občane in Zdravstvenemu domu
Sevnica, pred odprtjem pa je z
razdeljevanjem zaščitne opreme poskrbela za dodatno varnost zaposlenih v frizerskih in
kozmetičnih salonih.

dinjstva v sevniški občini. Letaki
so vsebovali vse ključne informacije, pomembne telefonske številke in smernice za ravnanje. Kot
dodaten vir informacij, ki jih Občina Sevnica v tem obdobju poleg rednih tedenskih občinskih
novic posreduje medijem, za radijske postaje pripravlja tudi dodaten bilten Sevniški informator
v času krize, v okviru katerega posreduje informacije javnih
podjetij in zavodov ter druga obvestila, ki so v pomoč pri spremenjenem vsakdanjem življenju.
Občina Sevnica je sprejela tudi
ukrepe v podporo lokalnemu
gospodarstvu. Tako so najemniki
poslovnih prostorov, ki so v lasti
in upravljanju Občine Sevnica, za
čas zaprtja oziroma ne opravljanja dejavnosti zaradi sprejetih

Sevniški informator v času krize.

Novo javno parkirišče v Sevnici

Novo parkirišče v Sevnici

Zaščitna oprema za frizerske in kozmetične salone

Občina Sevnica je sprejela varnostne ukrepe in izvedla več aktivnosti, katerih cilj je bilo informiranje in spodbujanje občank
in občanov k samozaščitnemu
ravnanju. Tako od 16. marca
ni dovoljena uporaba otroških
igrišč, fitnes naprav in športnih površin na prostem (igrišča
za košarko, skatepark pri Bazenu Sevnica, nogometno igrišče
z umetno travo na Drožanjski).
V neposredno bližino teh javnih
prostorov je Občina Sevnica namestila tudi opozorilne tablice.
Prav tako je Občina Sevnica za-

Kmečka tržnica je bila v prvih treh
tednih po razglasitvi epidemije
zaprta, kljub temu pa sta bila v
tem času na voljo mlekomat in
jajcemat v Sevnici. Oddelek za
gospodarstvo Občine Sevnica je
z namenom spodbujanja nakupov pri lokalnih kmetih vzpostavil tudi mrežo oziroma seznam
ponudnikov lokalnih izdelkov in
pridelkov. Na podlagi seznama je
nastala tudi nova spletna stran,
s katero upravlja Občina Sevnica,
www.domace.sevnica.si.
Podjetjem na območju občine, ki so v času razglašene epidemije nadaljevala z delom, je
Občina Sevnica razdelila razku-

Sodelavci Občine Sevnica in prostovoljci Območnega združenja
Rdečega križa Sevnica so maske
za enkratno uporabo zložili, šivilje prostovoljke pa so pristopile
k šivanju. K akciji so prispevala
tudi podjetja z donacijami. Zaščitne maske je Občina Sevnica
razdelila Gasilski zvezi Sevnica,
Zdravstvenemu domu Sevnica,
OZRK Sevnica, policistom in nekaterim prodajalnam, te organizacije pa so jih razdelile med tiste prebivalce, ki so jih najbolj
potrebovali.
Ustrezno informiranje občank
in občanov je v trenutnem obdobju ključnega pomena, zato je
Občina Sevnica poleg rednih objav na spletni strani in na svojem
Facebook profilu v sodelovanju
z Zdravstvenim domom Sevnica
pristopila k izdelavi treh informativnih letakov, ki so jih v prvi polovici aprila prejela vsa gospo-

ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni plačila najemnine. Društva in drugi uporabniki
javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe le-teh oproščeni
sorazmernega dela že plačane
najemnine oziroma takse. Ponudniki lokalne hrane, ki prodajajo svoje pridelke na stojnicah
Kmečke tržnice, so oproščeni plačila obratovalnih oziroma
manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samostojni
podjetniki so za čas ne opravljanja dejavnosti oproščeni plačila
odvoza odpadkov.
V teh dneh je čutiti optimizem.
Kljub temu pa moramo kot lokalna skupnost upoštevati, da to
obdobje predstavlja novo obliko realnosti, novo obliko ravnanja in tudi novo obliko bontona.
Ohranjanje varnostne razdalje,
nošnja zaščitnih mask pri stiku z drugimi in dosledna higiena rok bosta po vsej verjetnosti postala del naših vsakdanjih
navad. Pomembno je, da kljub
spremembam, ki so zarezale v
naš način življenja, ostanemo
prijazni, pripravljeni pomagati
drug drugemu in sodelovati za
skupno dobro.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Kako dostopati do Občine Sevnica?

Občina Sevnica je že 9. marca
pričela z aktivnim obveščanjem
občank in občanov glede aktualnega dogajanja. Štab Civilne zaščite Občine Sevnica je 13. marca, naslednje jutro po razglašeni
epidemiji, pričel z vsemi potrebnimi aktivnostmi, skladno z Občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh v občini Sevnica. S 13. marcem je Občina Sevnica tudi omejila osebni stik občank in občanov z zaposlenimi.
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Finančne vzpodbude za kmetijstvo,
gospodarstvo in društva
V začetku leta je Občina Sevnica objavila več razpisov, z namenom spodbujanja razvoja gospodarstva, kmetijstva, turizma, športa, ljubiteljske kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva v skupni višini 376 tisoč evrov.
Od tega je 75 tisoč evrov namenila razvoju gospodarstva, 77 tisoč evrov razvoju kmetijstva in
nekaj več kot 13 tisoč evrov razvoju turizma. Za sofinanciranje programov v okviru Letnega
programa športa je Občina Sevnica razporedila 123 tisoč evrov
sredstev, sofinanciranju mladinskih programov je namenila 15
tisoč evrov, sofinanciranju programov s področja ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa 48 tisoč
evrov. Rok za prijavo na javne
razpise s področja gospodarstva
je odprt do 20. maja 2020, ostali razpisi so zaključeni.
Na razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja le-

tnega programa športa v občini
Sevnica v letu 2020 je prispelo
33 vlog, nobena izmed njih ni
bila zavržena ali zavrnjena. Na
javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto
2020 je prispelo 36 vlog, odobrenih je bilo 33 vlog. Na javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju
socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Sevnica v letu
2020 v je prispelo 37 vlog, odobrenih je bilo 32 vlog. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2020 je prispe-

lo 17 vlog, nobena izmed vlog ni
bila zavržena oziroma zavrnjena.
Na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Sevnica
za leto 2020 je prispelo 89 vlog,
87 vlog je bilo odobrenih.
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 18 prijav za 27 prireditev.
Od prijavljenih 27 prireditev je
bilo 20 prireditev ocenjenih kot
turistična prireditev za širši krog
obiskovalcev in so bile ocenjene po vseh merilih, šest prireditev je bilo ocenjenih v sklopu
varovanja etnološke dediščine in
so bile ocenjene le po merilih,

ki veljajo za tovrstne prireditve,
ena prireditev je bila ocenjena
v sklopu urejanja turistične infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma (kot čistilne
akcije) in je bila ocenjena le po
merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve. Posamezni organizator
prireditve bo sredstva prejel v
primeru izvedbe.
Aktivnosti, ki zaradi aktualnih
razmer v spomladanskem času
ne morejo biti realizirane, bodo
lahko izvedene kasneje, vendar
v okviru rokov, ki jih opredeljuje posamezno razpisno obdobje. Prijavitelji so bili o rezultatih
prijav po posameznih področjih
obveščeni.

Dan zemlje, skrb za okolje in samooskrba
Ob dnevu zemlje, 22. aprila, so v občini Sevnica vsako leto potekali dogodki, katerih namen je spodbujati in krepiti odgovoren in primeren odnos do narave in do planeta, na katerem živimo. Kljub temu da zaradi aktualnih razmer
priprava teh priložnostnih dogodkov trenutno ni mogoča, pa je sporočilnost dneva, posvečenega planetu, letos še posebej pomembna.
Prav v teh kriznih razmerah
smo spoznali, kako pomembna
vrednota je skrb za naravo. Naravno okolje nam v času, ki od
nas zahteva prilagoditev aktivnosti, nudi potreben prostor za
sprostitev in rekreacijo. Hkrati v
tem času vse bolj prepoznavamo pomen samooskrbe. V duhu
tega je v začetku preteklega tedna potekala zasaditev jablan
starih sort na javnih površinah
v Naselju heroja Maroka v Sevnici. Jablane bodo čez nekaj let
že razveseljevale okoliške prebivalce s svojim pridelkom.
Lokalno pridelana hrana je bolj
kakovostna in ima boljše hranilne vrednosti, zato je v obdobju, ko smo še bolj pozorni na
lastno zdravje in krepitev imunskega sistema, primerna izbira.

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

Vabljeni vsako
SREDO, PETEK in SOBOTO
od 8. do 12. ure
in izjemoma 30. 4.
NAKUP
LOKALNIH PRIDELKOV
Nakup iz rok gospodarja se splača.

Mesečnega sejma v Sevnici
v soboto, 2. maja 2020,
ne bo zaradi ukrepov
o zajezitvi epidemije covid-19.
OB

Jablane starih sort (foto: Bojan Kostevc)
Veliko občanov, ki ima to možnost, obdeluje vrtičke in tako
vsaj delno poskrbi za samooskrbo. Na območju sevniške občine pa deluje tudi veliko kmetij, ki ponujajo možnost nakupa

ČUTI

Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Ajdovski
Trg svobode 10, Sevnica
07/81 65 462, dozivljaj@kstm.si
gradec

raznolikih živil. Z nakupom lokalno pridelanih živil spodbujamo razvoj lokalnega gospodarstva, ohranjanje delovnih mest
in samooskrbo.

Nekrolog župnika Antona Bobiča

Stran pripravlja Občina Sevnica

Župnik Anton Bobič je svoje življenje posvetil duhovništvu. V letošnjem letu bi praznoval 53-letnico posvečenja in duhovniškega služenja.
Rodil se je v vasi Orehovec pri Kostanjevici. Zrasel je v številčni družini, ki jo je zaznamovalo trdo delo in molitev. Po končani osnovni šoli
se je najprej izučil za ključavničarja, odslužil vojaški rok in se nato vpisal v škofijsko gimnazijo v Pazinu. Po končanem študiju je imel novo
mašo v svojem domačem kraju, nato ga je pot vodila v Belo krajino,
kjer je služboval nekaj časa, od tam pa ga je pot zanesla na Studenec.
Župnik Anton Bobič je bil vedno pripravljen pomagati in prisluhniti Studenčanom. Bil je v stiku z
mladimi pri verouku, obiskoval stanovalce doma na Impoljci in po svojih močeh pomagal tudi v
sosednjih farah. Tudi z njegovo pomočjo je kraj postal bogatejši za marsikatero pridobitev, saj je
aktivno sodeloval pri napredku in ureditvah. Krajani Studenca so mu za vso dobro delo in skoraj
50 let službovanja na Studencu izjemno hvaležni. Župnik Anton Bobič je za srčno opravljanje življenjskega poslanstva in družbeno povezovanje krajanov Studenca leta 2017 prejel srebrno plaketo Občine Sevnica.
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Studenec

VSE, KAR POTREBUJEŠ, JE DOBRA DRUŽBA IN

Ajdovska košarica
ZA DVA
PISMO BOGINJE LUNE, NEKAJ ZA
'POD RIT', 2 X MALA MAL'CA
35,50 €

DRUŽINSKA
PISMO BOGINJE LUNE, NEKAJ ZA
'POD RIT', 4 X MALA MAL'CA
55,50 €

Info, nakup in rezervacije (vsaj en dan pred načrtovanim obiskom) v TA Doživljaj
Posavje, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, 051-680-287, dozivljaj@kstm.si
Fotografije so simbolne.
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Res je, na Švedskem živimo po ustaljenih tirnicah
UPPSALA – Najbolj kontroverzen model soočanja s koronavirusom, sistem 'prekuževanja', naj bi imela Švedska. Kako to sprejemajo prebivalci? Kakšno je njihovo
zdravstvo in kateri logiki sledijo njihovi epidemiologi? Iz slikovitega kraja, od Stockholma oddaljenega približno sto kilometrov, se nam je oglasila Čatežanka Anteja Ubović. Življenje ljubeče petčlanske družine se v času 'korone' ni bistveno spremenilo, vseeno pa budno spremljajo potek dogodkov.
Mediji navajajo to in ono,
zato so najprimernejši vir
informacij naši sokrajani, ki
so si v neki državi ustvarili
življenje. Da imajo na Švedskem bistveno drugačen odnos do politike in vodenja
pa tudi drugačno zdravstvo,
nam potrdi tudi Anteja. Kmalu po preselitvi na Švedsko
se je tako družina seznanila z zdravstvenim sistemom.
Tam se za pregled naročaš
po telefonu: »Obisk zdravnika stane okoli 15 evrov, odvisno od regije, vendar ko
dosežeš mejo 120 evrov, dobiš na dom brezplačno kartico, ki je veljavna 12 mesecev.
Večino svetovanj ob bolezni
se opravi telefonsko, z višjo
medicinsko sestro, ki sproti
vpisuje simptome v tvoj medicinski dnevnik. Ta se hrani elektronsko, s tem pa imaš
kot pacient vpogled vanj. Medicinska sestra da nasvet,
kako ravnati ob simptomih,
ki jih imaš, če pa presodi, da
si potreben zdravniške obdelave, te napoti tja.« Večina ljudi, pravi Anteja, se je zato navadila potrpežljivo počakati
in preboleti prehlade in druga sezonska virusna obolenja
kar v domačem okolju. »Nama
se je sprva zdel takšen način
obdelave pacienta zelo čuden, celo malomaren, neodgovoren. Menila sva, da če ne
bova z vročičnim otrokom šla

nemudoma k zdravniku, se ne
bo kmalu pozdravil.« Potem
sta ugotovila, da ima ta sistem druge prednosti – da recimo nikoli ne čakaš v čakalnici, prepolni bolnih otrok:
»Če že greš tukaj k zdravniku, si v čakalnici sam ali še z
največ eno osebo, na vrsto pa
prideš ob naročeni uri. Zadnja leta so popularne aplikacije Kry in Doktor, kjer te
zdravnik pregleda preko videopogovora in se na podlagi
tega odloči, kakšno zdravljenje je potrebno.«

Bolezen preboli doma

Zaradi takega sistema so navodila v času covid-19 pri njih
sledeča: »Če imaš vnetje zgornjih dihal, kašljaš, si vročičen
ali imaš kakšen drug simptom, ostani doma. Pred zdravstvenim domom stoji medicinska sestra, ki sprašuje po
tvojem zdravstvenem stanju
in ali imaš oz. si imel kakršen
koli simptom bolezni.« Anteja
meni, da ravno zaradi prebolevanja bolezni doma Švedska
testira zelo malo ljudi: »In ko
pogledaš število umrlih v primerjavi s številom potrjenih
primerov, je številka kar visoka – umrljivost je 12-odstotna. Osebno menim, da je tako
zato, ker se testirajo le tisti, ki
so močno zboleli.« Na dan 24.
april je tako 17.567 potrjenih

lih držav primerja z otroškimi
vedri za igranje v pesku.«

Moralno je vsak odrasel
odgovoren za zdravje
skupnosti

Antejo, takrat s prvim otrokom in možem, je v Skandinavijo
popeljalo moževo delo pilota. Švedska jim je ponudila kar
nekaj drugačnih pogledov na življenje in jih obogatila s
potrditvijo, da ima vsak kotiček sveta svoj lasten življenjski
moto in pogon (foto: osebni arhiv).
primerov s covid-19, v intenzivni oskrbi jih je 1.256, medtem ko je umrlo 2.152 ljudi.

Politika, zdravstvo –
kot uigran orkester

Švedski sistem zaupanja v vodje nasploh je trden. »Kot člani
orkestra zaupajo svojemu dirigentu – on je tam, da vodi, dirigira tempo in ritem, člani pa
mu sledijo in natančno upoštevajo navodila.« Tudi večina prijateljev ne dvomi v strokovnjake in politike v državi: »Menijo,
da ti vedo, kaj počnejo, saj so
konec koncev eksperti na svojih področjih. V prvi vrsti pa

svoje delo opravljajo pošteno,
predano in popolnoma odgovorno.« V tej luči je razumeti
tudi sledenje vodilnemu epidemiologu Andersu Tegnellu, ki
zagovarja sistem 'prekuževanja'. Tudi Anders Wallensten,
bivši vodilni državni epidemiolog, pravi, da bodo vse države,
ki so sprejemale rigorozne ukrepe v smislu zapiranja celotne
skupnosti, na koncu pristale na
enakih številkah okuženih v sorazmerju s številom prebivalstva: »Pravi še zelo slikovito, da
je epidemija kot ogromen val,
ki udari v obalo. Nekaj ljudi bo
pristalo v vodi, večina pa jih bo
še kar na kopnem. Ukrepe osta-

Izmenjava, ki je ne bo pozabila

Šole in vrtci ostajajo odprti,
študij poteka na daljavo, priporoča se delo na daljavo. Ob
najmanjšem prehladu se ne
sme v trgovine, knjižnice, restavracije in ostale stavbe, kar
je zapisano na vhodnih vratih.
A družbo poganja enotna misel: »Svobode ljudi ne moreš
omejiti z nobenimi zakoni in
kot odrasli ljudje smo dolžni
moralno odgovarjati za svoje
odločitve najprej sami sebi in
tudi okolici. Moramo biti solidarni in skrbeti, da se zaščiti
najranljivejše skupine. Stroka
in politiki zato ponavljajo, naj
otroci nimajo stika s svojimi
starimi starši in to pod nobenim pogojem.« Zaščitne rokavice in maske nosijo le zaposleni v zdravstvu. Ni starostnih
omejitev, so pa nekatere trgovine, pravi Anteja, postavile
pleksi stekla, prav tako talne
oznake opozarjajo na varnostno razdaljo 1,5 metra.

za vse Švede nekaj posebnega,
zato se vsi odpravijo ven. Vendar pa je ravno zaradi teh množic, ki jih je srečati na vsakem
koraku, notranji minister Mikael Damberg ostro obsodil
restavracije in ostale s terasami, ki se ne držijo razdalje dveh
metrov med gosti. Napovedal
je inšpekcijo, ki bo preverjala
zapovedano razdaljo dveh metrov in po potrebi tudi zapirala
restavracije.«

Gospodarska kriza se, kljub
metodam, ki jih uporabljajo,
pričakuje, pojasni Anteja, in
vlada je že namenila veliko paketov pomoči na vseh področjih. »Trenutno je brezposelnost
11 %, število gre proti 600.000.
Vseeno pa domnevam, da se bo
v ekonomskem smislu švedski
model na koncu izkazal kot
boljši v primerjavi z ostalimi
članicami Evropske unije.«
Več iz tega zanimivega pogovora pa na www.posavskiobzornik.si.


Maruša Mavsar

A po nekaj mesecih teme in
mraza je zdaj nastopil spet nov,
poseben trenutek, ki ga bo zanimivo opazovati sploh v Stockholmu, ki je središče epidemije pri njih: »Pomladno sonce je

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM, LIZBONA – Kako ti lahko nevidni sovražnik, kot tudi pravijo novemu koronavirusu, v hipu prekriža vse načrte, še posebej če si v tujini,
zelo dobro ve 22-letna študentka novinarstva Nina Vodeb iz Dolenje vasi pri Krškem, ki se je februarja odpravila na študijsko izmenjavo v Lizbono.
Kot je Nina Vodeb omenila v uvodu svojega zapisa, ki
je nastal v času samoizolacije
po prihodu domov, se je 20. februarja z letalom iz Benetk odpravila na izmenjavo v portugalsko prestolnico Lizbona,
kjer naj bi dokončala zadnji,
četrti letnik študija novinarstva. O koronavirusu se je takrat že govorilo, pravi, vendar v
Evropi še ni bilo veliko primerov. »Italija je normalno funkcionirala, nihče na letališču ni
nosil maske. Bili smo še v tisti fazi zanikanja: ’Dajte no, ne
pretiravajte, umivajte si roke
in kihajte v rokav. Koronavirus
je le malo močnejša oblika gripe.’« Kot opisuje, so na Portugalskem prvi primer odkrili nekaj dni prej kot v Sloveniji. Ker
je tudi sicer precej previdna, jo
je že takrat skrbelo, zato se je
na podzemni železnici in vlaku,
ki ju je uporabljala za pot do fakultete, vsak dan bolj umikala
ljudem. Po dveh tednih študija so na Portugalskem razglasili izredne razmere, 13. marca so tudi uradno odpovedali
predavanja na vseh izobraževalnih ustanovah, in sicer za
mesec dni. Nina je že takrat pomislila, da bi se vrnila domov,

vendar se je situacija tako hitro spreminjala, da ni nihče vedel, kaj narediti in kaj pričakovati. »Na začetku se je zdelo,
da bo po mesecu prekinitve
predavanj izmenjava potekala normalno. Če bi takrat prekinila izmenjavo, razmere pa
bi se umirile, bi morala vračati celotno štipendijo, ker ne bi
imela opravljenih kreditov, poleg tega sem imela s sostanovalci pogodbo za stanovanje do
konca junija in bi se mi v primeru prekinitve vzela varščina
v višini ene najemnine – to zadnje se je kasneje tudi zgodilo,«
razlaga in nadaljuje, da so bili v
stiku z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in ljubljansko univerzo, kjer so slovenskim študentom svetovali, naj
ostanejo na Portugalskem, saj
je obstajala tudi verjetnost, da
bi kje obtičali. »Potem so nam
dali nekaj dni časa, da se odločimo, ali bomo študij nadaljevali v tujini ali se bomo pridružili drugemu semestru doma.«
V tistem času se je zaprlo še letališče na Brniku, tako da se direktno v Slovenijo ni več dalo
leteti. Nina še opisuje, da je od
univerze na Portugalskem tudi
izvedela, da se lahko vrne do-

Nina Vodeb na Portugalskem (foto: osebni arhiv)
mov in nadaljuje njihov študij
na daljavo, torej iz Slovenije.

Prazna letališča so dajala
strašljiv občutek

Po ukinitvi fizičnih predavanj
v Lizboni je študij opravljala
preko spleta. Držala se je priporočene samoizolacije in bila
v stanovanju skoraj dva tedna,

pri čemer si je vedno bolj želela domov in bolj in bolj jo je
bilo strah, da na poti kje ostane ali pa zboli in prinese virus
domov družini. Jezilo jo je tudi,
ker se Portugalci priporočene
samoizolacije niso držali. »Glede na to, da sem živela v čistem
centru, sem imela stik z ljudmi že, če sem pomolila nos na
ulico. Tramvaj pod mojim ok-

nom je še veselo vozil vse do
mojega odhoda domov, ponedeljka, 23. marca,« razlaga in
dodaja, da so se na MZZ trudili zbrati informacije o Slovencih v tujini. Tri dni pred odhodom je dobila e-pošto, v kateri
so jim poslali povezave do zadnjih možnih letov iz Lizbone na
Dunaj. K sreči se je odločila za
prvi možen let, saj so drugega
kasneje odpovedali. Za pot domov s tem letom se je odločilo
še sedem Slovencev. Letališča
so bila prazna: »Vidiš slike, gledaš poročila in veš, da bo prazno. Ko pa to doživiš, je občutek toliko bolj strašljiv. Dokler
si zaprt v stanovanju, ne vidiš,
kakšen je svet zunaj. Ko pa hodiš po praznem letališču, kjer
se ponavadi izgubiš v množici
ljudi, ko je edini glas, ki ga slišiš, tisti, ki te iz zvočnika poziva, da zapusti letališče takoj,
ko je mogoče, ko se te tistih nekaj ljudi, ki so tam, izogiba in
se ti izogibaš njih, ko ne vidiš
niti enega nasmeška, se zavedaš, kako globalna je težava.«
Letalo za Dunaj je bilo tako rekoč prazno. Od letališča so šli
z vlakom do Gradca, kjer so
potem prestopili na taksi do
meje, od tam pa so se s sošol-

cema, s katerima je potovala,
odpeljali v samoizolacijo za
dva tedna.
Nina je hvaležna, da na poti ni
bilo zapletov, kljub temu je bil
na takšnem potovanju prisoten strah. »Pozoren si na vsako kljuko, ki se je dotakneš,
vsakega človeka, ki se mu ne
moreš izogniti. Rokavic si nisem upala sneti od šestih zjutraj, ko sem šla na letališče, pa
do sedmih zvečer, ko smo prečkali slovensko mejo in sedli v
avto. V tem času nisem niti jedla niti pila, saj si nisem upala
dotikati obraza,« je poudarila.
Ko so peš prečkali slovensko
mejo, se ji je odvalil kamen od
srca. Nina svoj zapis še zaključi: »Pred odhodom na izmenjavo mi je veliko ljudi reklo, da
je študijska izmenjava nepozabna izkušnja, kjer v pol leta
včasih doživiš kar celo življenje. Tega ravno ne morem trditi, glede na to, da je trajala le en mesec in da sem bila
polovico časa zaprta v stanovanju. Vsekakor pa je bila nepozabna.« Celoten zapis na
www.posavskiobzornik.si.
R. Retelj,
povzeto po zapisu N. Vodeb
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Zaposlimo:

operaterje strojev
Pridruži se nam
in postani del dinamičnega,
uspešnega tima,
ki ustvarja
trajnostno embalažo
za spreminjajoči se svet.

DS Smith - vodilni proizvajalec papirja
in kartonske embalaže na svetu.
Cenimo znanje, spodbujamo ustvarjalnost!

Lokacija dela: PE Brestanica

Prošnje sprejemamo do 5. maja 2020 na e-mail:
tajnistvo.slovenija@dssmith.com ali po pošti

Prisotni v 37 državah, 32.000 sodelavcev, govorimo
28 jezikov. V Sloveniji nas
najdete v Brestanici, Logatcu in na Rakeku.

INTERNAL USE ONLY

Področje dela:

Pričakujemo:

• Upravljanje
strojev v proizvodnji

•

Vsaj srednjo izobrazbo tehnične smeri:
strojna, elektro, mehatronik, lesar

•

•

Natančnost, samoiniciativnost,
pozitiven pristop, usmerjenost
k rezultatom, odgovoren odnos do dela

•

Znanje slovenskega jezika, zaželeno
znanje angleškega jezika

Pregled in

nadzorovanje
delovanja celotne
linije

• Vodenje tima

www.dssmith.com

CPB 51, 8280 Brestanica

Nudimo:
•

Strokovno izpopolnjevanje, karierni razvoj
in napredovanje

•

Varno in zdravo delovno okolje

•

Ustrezno usposabljanje začetnikov v naši
branži

•

Ustrezno plačilo, stimulacija za dobre rezultate

•

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen
čas, po uspešno opravljeni poizkusni dobi
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KULTURA

Literarna razstava v krškem parku
KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica
Krško je ob 23. aprilu, svetovnem
dnevu knjige in avtorskih pravic,
v parku pred knjižnico pripravila
razstavo o projektu Posavci beremo skupaj. Omenjeni projekt, v katerega že od leta 2010 družno vabijo posavske knjižnice (Valvasorjeva
knjižnica Krško, Knjižnica Brežice
in Knjižnica Sevnica), namreč letos
praznuje desetletnico, zaradi izrednih razmer v času epidemije koronavirusa pa so ga letos zastavili elektronsko. Literarna razstava v parku
mimoidoče nagovarja k branju izbranih literarnih odlomkov predlaganih knjižnih del, tudi z mislijo na svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki ga je Unesco razglasil leta 1995 z namenom in
željo, da ohranimo zavedanje o veličastni in izjemno pomembni
kulturni vrednosti, ki jo predstavljajo knjige.

P. P./vir: Valvasorjeva knjižnica Krško

Gradovi odpirajo virtualna vrata
POSAVJE – Gradovi Posavja so 29. januarja s prejemom nagrade
Jakob 2020 postali tudi Ambasadorji slovenskega turizma. Zavedajo se izjemnega pomena kulturne dediščine, ki je v »naših
rokah« za razvoj turizma, saj je ravno prisotnost dediščine eden
ključnih vzgibov za turistični obisk destinacije. Epidemija koronavirusne bolezni je ustavila turizem in bo spremenila naše navade. Kot poudarjajo, bomo še bolj obiskovali lokacije s celovito
ponudbo, edinstvenimi zgodbami in pristnimi doživetji. »Mogočne grajske stavbe, bogata kulturna dediščina in umetnost nas bogatijo, navdihujejo, sproščajo, spominjajo na različne čase, zbližujejo in povezujejo. Prepričani smo, da bomo (ko bo čas za to)
Gradovi Posavja pomembno prispevali k vrnitvi življenja v načine, kot smo jih poznali pred epidemijo,« pravijo. Do takrat pa se
srečujejo na drugačen način – na spletu in družbenih omrežjih,
kjer ponujajo na ogled svoje vsebine. »Odpiramo vam naša virtualna vrata in vas vabimo, da ta neljubi čas ne postane razlog za
’neobisk’ naših gradov. Predstavljamo vam predmete in zgodbe
preteklosti, ponujamo gradivo in vsebine za ustvarjanje doma ter
vas vabimo tudi v našo okolico na različne tematske poti in na ta
način še naprej skušamo opravljati svoje poslanstvo ter uresničevati naziv Ambasadorji inovativnosti v turizmu«, se glasi njihovo vabilo vsem, ki jim kulturna dediščina nekaj pomeni. »Naj
ta kulturi in turizmu neprijazen čas postane vzgib za obisk Gradov Posavja, ko bomo tudi v živo odprli naša grajska vrata. Do
takrat ostanite zdravi in nas poiščite na naših spletnih straneh
in družabnih omrežjih,« zaključujejo.

R. R./vir: Gradovi Posavja

Tri spletne razstave

BREŽICE – V Društvu likovnikov Brežice so prepričani, da sta
ustvarjalnost in kreativno razmišljanje tista aduta, s katerimi je
mogoče prebroditi čas, v katerega je bila potisnjena širša družba. Zato so za vse ljubitelje likovne umetnosti v aprilu vzpostavili na spletni strani društva, s povezavo na albume na društveni
Facebook strani, tri razstave, in sicer 6. aprila samostojno razstavo slik Antona Zorka z naslovom Čakajoč na poletje, 17. aprila
pod naslovom Stare tehnike razstavo keramičnih izdelkov, ki jih
je ustvarila Zlatka Vučinić, od sredine marca tudi novoizvoljena
predsednica brežiških likovnikov, ter s 27. aprilom tudi razstavo
Sonje Kostanjšek Za moje deklice. Vabljeni k ogledu. 
B. M.

Omogočajo izposojo knjig

SEVNICA, KRŠKO – Zaradi epidemije koronavirusa že dober mesec samevajo knjižne police tudi v posavskih knjižnicah, vendar
so se v Knjižnici Sevnica in Valvasorjevi knjižnici Krško odločili za prilagojeno izposojo knjižničnega gradiva z upoštevanjem
vseh ukrepov, določenih s strani pristojnih organov. Od preteklega tedna si je tako mogoče izposoditi do pet naslovov izbranega
gradiva. Najprej v spletnem katalogu preverite razpoložljivost
gradiva, nato pa pošljite seznam gradiva na elektronski naslov
info@knjiznica-sevnica.si ali knjiznica@knjiznica-krsko.si.
Za pripravo želenega gradiva knjižnica potrebuje naslednje podatke: naslov knjige, ime in priimek avtorja, leto izdaje publikacije; številko vaše članske izkaznice, ime in priimek; telefonsko
številko, na katero vas lahko pokličejo. Ko bo gradivo pripravljeno, boste prejeli obvestilo po elektronski pošti. Gradivo boste
lahko prevzeli od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro, in sicer
tako, da boste poklicali na tel. št. 051 457 741 (Knjižnica Sevnica) ali 041 448 652 (Valvasorjeva knjižnica Krško), ko boste v
bližini ene izmed omenjenih knjižnic. Dežurni knjižničarki boste povedali svoje ime ter nato prevzeli gradivo na dogovorjenem
mestu – v Sevnici na knjižničnem nabiralniku, v Krškem na polici
pred vhodom v knjižnico. Izposojeno gradivo boste lahko vrnili,
ko bo knjižnica ponovno odprta. Zamudnine v tem času ne bodo
evidentirali. 
S. R
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Slika na ekranu in popačen zvok
POSAVJE – Med ustanovami, ki so se zaradi ukrepov v času epidemije koronavirusa znašle v doslej še nikoli
preizkušenih razmerah, so tudi glasbene šole. Tudi v njih so se spopadli s povsem novim izzivom – poučevanjem na daljavo, pri čemer so se, po izjavah sodeč, dobro znašli.
»Novonastala situacija nas je
postavila pred dejstvo, kjer je
bilo potrebno praktično čez
noč vzpostaviti pogoje za poučevanje, ki nam do sedaj niso
bili blizu,« pravi ravnatelj Glasbene šole Brežice mag. Daniel
Ivša. »Učitelji, starši in učenci smo najprej preverili, s
kakšnimi tehničnimi možnostmi sploh razpolagamo. Mnogi
učitelji so informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na
različne načine v učni proces
vključevali že prej, zato sem
vedela, da bodo pri delu na daljavo uspešni,« dodaja njegova
kolegica, ravnateljica sevniške glasbene šole Katja Krnc.
Pouk so tako nemudoma prestavili na različne spletne platforme in orodja, ki omogočajo
prenos zvoka in slike. »Najprej
sem dolžan zahvalo učiteljem,
da so v celoti in v najkrajšem
času vzpostavili spletno komuniciranje, ki poteka z uporabo
elektronske pošte, telefonov,
video konferenc in pošiljanja
posnetkov. Presenečen sem
nad dobrim odzivom učencev,
ki jim je elektronsko komuniciranje očitno dodatna motivacija, zavedam pa se tudi izdatne pomoči staršev, ki so,
predvsem mlajšim učencem,
moralna in tehnična opora,«
pravi ravnatelj Glasbene šole
Krško Mitja Režman. »Čeprav
komunikacija ni enakovredna
neposrednemu stiku med učiteljem in učencem, kot smo ga
vajeni v razredu, pa si učitelji
prizadevajo za napredek vsakega učenca posebej in poleg
poučevanja izvajajo tudi on-line nastope,« pravi ravnateljica GŠ Laško-Radeče Rosana
Jakšič, kjer so morali zaradi izrednih razmer odpovedati tudi
slavnostni koncert ob 70-letnici glasbenega šolstva v Radečah oz. so ga prestavili v naslednje šolsko leto.

Potrebnega je
več časa kot v učilnici

Ravnatelji se zavedajo, da imajo njihovi učenci že z obveznostmi v 'rednih' šolah veliko
dela, zato so v tem času pred
velikimi izzivi, zlasti glede samostojnega organiziranja delovnih obveznosti, kar lahko vodi v zaostanke in stiske.
»Vem, da je vse to prisotno in
ponosen sem na naše učence in
učitelje, ki to v glavnem zmorejo,« pravi Režman. V krški šoli
nadaljujejo tudi z internimi,
razrednimi in oddelčnimi nastopi, ki jih tedensko prenašajo preko Youtube kanala Glasbene šole Krško. Ivša meni, da
je tak način poučevanja zadovoljiv na kratek rok, na daljše
obdobje pa nikakor ne. »Predstavljajmo si, da se nam je pandemija zgodila na začetku šolskega leta. Kako bi učitelji na
daljavo postavljali pravilno
držo telesa, rok, prstov? Kako
bi učili pravilen nastavek pri
pihalih in trobilih in pa dihanje pri pevcih? Vse, kar poč-

nemo, vzame veliko več časa
kot v učilnici. Slika in zvok sta
v večini primerov v zamiku in
kvaliteta zvoka ni primerljiva,«
opozarja. V brežiški šoli so sicer v tem času na daljavo posneli videospot »Glasbena šola
Brežice za ljudi« kot spodbudo, da je kljub vsemu treba ohraniti pozitiven pogled na življenje. Jakšičeva izpostavlja,
da sta skupinski pouk nauka o
glasbi in solfeggio postala individualna oblika poučevanja na
daljavo z različnimi vsebinami
dela, kljub temu pa to ni enakovredno skupinskemu pouku
v razredu. »Skupinska igra pouka na daljavo pri komorni igri
in orkestru je težje izvedljiva
zaradi komunikacijskih težav
pri sočasnem muziciranju. Podobno je pri programih plesna

Učenec citer na GŠ Brežice
Rok Beričnik
pripravnica, ples, predšolska
glasbena vzgoja in glasbena
pripravnica, kjer delo poteka nemoteno, vendar je spodbujanje skupne ustvarjalnosti
in frontalne nadgradnje onemogočeno,« pojasnjuje. »Pouk
na daljavo je zanimiva izkušnja in pomemben način, da v
kriznem času ostajamo v stiku
in ohranjamo kontinuiteto našega dela. Vendar pa glasba in
učenje glasbe zahteva in si zasluži poglobljen pristop, ki pa
na daljavo seveda ni mogoč.
Upam, da bo slika na ekranu
in popačen zvok inštrumentov samo še kratek čas naša
edina vez in da šolsko leto le
zaključimo v živo, septembra
pa nadaljujemo z nastopi in s
skupinskimi oblikami muziciranja,« razmišlja Krnčeva. Vsi
si seveda želijo čim večjega
vpisa (novih) učencev v novo
šolsko leto, ki bo na podlagi
sklepa pristojnega ministrstva
potekal od 1. do 7. julija, predhodno pa bodo na šolah sprejemni preizkusi.

Na začetku
se je bilo treba znajti

Učitelj trobil na radeški glasbeni šoli Boštjan Župevc pravi, da so bili na začetku te situ-

acije učitelji precej prepuščeni
samim sebi oz. ni bilo nobenih navodil, kako se lotiti pouka na daljavo, zato so morali
ustrezne načine poiskati sami
oz. v medsebojnem usklajevanju idej in izkušenj. Sam se je
tega lotil tako, da je v Google
Drive naredil mapo za vsakega
učenca posebej in jim omogočil dostop do notne literature
in beležke, sicer pa pri komunikaciji uporablja tako telefonska in elektronska sporočila kot
razne aplikacije (Viber, Zoom). »Zadeva
je stekla in ni večjih
težav, na dolgi rok pa
ni možno delati tako.
To je nek vpogled, kaj
dela posamezni učenec, ne moremo pa
na tak način veliko
pričakovati od njih,«
pravi.

glasbeni šoli Miha Koretič
pouk na daljavo izvaja večinoma preko videoklicev, glede
urnika oz. terminov pa se sproti dogovarja z učenci in starši.
»Izmenjujemo si tudi posnetke, ki jih potem učencem pokomentiram, saj je včasih zvok videoklicev preslab, da bi lahko
slišal vse podrobnosti njihovega izvajanja. Z učenci višjih
razredov komuniciram direktno, učencem prvih razredov

»Poučevanje na daljavo je poseben izziv poučevanja na
glasbenih šolah in
žal edina rešitev, da
ostanemo v stiku z
učenci in oni osta- Učenka kitare na GŠ Krško Žana Živič z
nejo v stiku s svoji- učiteljem Miho Koretičem
mi instrumenti,« pravi učite- pa pomagajo starši, ki so se v
ljica citer na brežiški glasbeni zadnjih tednih nasploh izkazašoli Anita Veršec. Ker ima ve- li kot desna roka učiteljev. Prav
čina otrok pametne telefone in ta neposrednost komunikaciračunalnike, izvaja pouk preko je med učencem in učiteljem,
Messengerja, Skypea in Viber- ki je je trenutno še več kot sija. »Težava je, da video komu- cer, se mi zdi ena od prednosnikacija zahteva precejšno ko- ti pouka na daljavo. Z učenci
ličino prenosa podatkov. Med komuniciramo tudi izven časa
poučevanjem prihaja do zamr- pouka, ko pošiljajo posnetke in
zovanja slike, prekinjanja zvo- vprašanja, večkrat me pa tudi
ka, zato se povežem z učen- učijo uporabe socialnih omreci tudi preko telefonske linije. žij, ki jih sicer ne obožujem.

Tak način poučevanja je zadovoljiv na kratek rok,
na daljše obdobje pa nikakor ne.

Otroci se posnamejo in pošiljajo posnetke, ki jih skupaj proučimo. Zvok pri video prenosih
poteka s približno pol sekundnim zamikom, zato je delo na
daljavo onemogočeno, da bi z
učenci lahko skupaj muzicirali
v komornih zasedbah ali orkestrih. Težav je več, težko otroku popravljam držo rok, tehniko igranja, zvok tona, največje
težave pa nam dela uglasitev
citer,« pojasnjuje. Tudi ona
meni, da ta način dela ne more
nikakor nadomestiti klasičnega pouka ter izpolniti potrebe
po skupnem muziciranju, zato
si želi, da se čim prej vrnejo
v šolo. Njen učenec Rok Beričnik z Orešja na Bizeljskem
meni, da je tak način pouka vsekakor težji oz. je lažje,
če imaš ob sebi učitelja, je pa
tudi to zanj dobra izkušnja, saj
se je treba precej bolj samoorganizirati. Z učiteljico se dvakrat tedensko po pol ure slišita
preko Messengerja. »Si pa želim čim prej nazaj v glasbeno
šolo, saj pogrešam druženje in
nastope,« še dodaja učenec 4.
razreda citer.
Tudi učitelj kitare na krški

Tako sedaj že vem, kaj je snepanje, skrinanje in vloganje,«
pravi Koretič. Kljub temu, da je
takšno izvajanje pouka praktično, saj ga lahko izvajajo od
kjer koli in kadar koli in zanj
potrebujejo le mobilni telefon
z internetno povezavo, komaj
čaka, da zopet stopi v učilnico
in zaigra skupaj z učenci. Njegova učenka kitare Žana Živič
pri pouku na daljavo pogreša
predvsem skupni klavir, orkester in trio. »Učitelj mi težje pokaže nove prijeme, ko
igram novo pesem. Včasih je
povezava slaba, zato mi učitelj
ne more šteti ali pa ga moram
prositi, da ponovi, kar je ravno
povedal,« pove Žana, epidemija ji je onemogočila tudi udeležbo na tekmovanju kitar, ki
bi potekalo v Krškem in v katero je vložila kar nekaj časa.
Zdaj ima več prostega časa za
kolo, sprehode in druženje z
družino, a je vesela tudi, da se
lahko druži z učiteljem oz. da
glasbena šola poteka nemoteno in da bodo lahko kljub temu
šolsko leto normalno zaključili.


Peter Pavlovič

KULTURA
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Povezovanje cistercijanskih pokrajin
KOSTANJEVICA NA KRKI – Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Muzej krščanstva na Slovenskem
iz Stične sta se v lanskem letu, ob finančni podpori Ministrstva za kulturo RS, vključila v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi »Cisterscapes –
Cistercian Landscapes Connecting Europe«.
V projektu sodeluje mreža 19 sodelujočih institucij
v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz
šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke,
Poljske in Slovenije. Kriteriji za sodelovanje pri projektu
so bili znanstvena primerljivost in povezanost samostanov proti vzhodni širitveni črti
linij Morimond in Clairvaux ter
njihova zgodnja ustanovitev
(12. ali začetek 13. stoletja).
Odločilni dejavnik je bila vsaj
deloma ohranjena kulturna
krajina z vidnimi strukturami
okoli posameznih samostanov
ter zadosten dostop do zgodovinskih virov in arhivskih dokumentov. Pomemben kriterij
je predstavljala tudi obstoječa
turistična infrastruktura ter
odprtost samostanov javnosti.
Cistercijanske pokrajine so
poseben primer zgodovinske
kulturne krajine, ki je opredeljena kot skupno delo človeka
in narave ter je nastala tekom
zgodovine. Kulturne krajine v
smislu ohranjanja dediščine
predstavljajo najcelovitejšo

redov s svojimi postojankami.

Nekdanji cistercijanski samostan v Kostanjevici na Krki (foto:
arhiv GBJ)
raven materialne kulturne de- območij v današnjem času,
diščine, saj lahko vključujejo čeprav prebivalci teh sledi potudi vse druge skupine dediš- gosto ne prepoznajo in ne počine: spomenike, vasi, mesta in vezujejo (več) s cistercijanskiodprto podeželje. Cistercijan- mi samostani. Obvladovanje
ske krajine odražajo politiko in podrejanje prostora cisternaselitev cistercijanov, oblike cijanskega redu se v mnogih
in tehnike uporabe zemljišč v sorodnih elementih pokrajin
kmetijske in gospodarske na- po celi Evropi jasno izraža še
mene ter njihovo prilagajanje danes in tvori zanimiv zgodonaravnim razmeram in duhov- vinski spomin na minula stonim smernicam.
letja, ko so Evropo, pred pojavom politično-ekonomskih
Zgodovinska kulturna krajina zvez, kot je Evropska unija,
je nosilec zgodovine in iden- transnacionalno povezovale
titete tudi za prebivalce teh ravno mreže kontemplativnih

Cilj projekta je skupna kandidatura vseh sodelujočih partnerjev za Znak evropske
dediščine v letu 2023 ter popularizacija znanja o kulturni krajini cistercijanov preko skupne baze podatkov in
spletne strani ter aplikacije
za transnacionalno pohodniško pot. Sodelovanje v projektu za obe slovenski lokaciji,
nekdanji cistercijanski samostan Marijin studenec v Kostanjevici na Krki, v katerega je
umeščena Galerija Božidar Jakac, in še delujoči cistercijanski samostan v Stični, v katerem deluje Muzej krščanstva
na Slovenskem, pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na
evropskem nivoju, obogatitev
spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko
mrežo v preteklosti ter ponovno povezovanje obeh institucij
v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh
lokacijah.


Kristina T. Simončič

Virtualni sprehod po viteški dvorani
BREŽICE – Posavski muzej Brežice in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru se v teh dneh soočata z
vprašanjem, kako ljudem približati muzejske vsebine tudi v času ukrepov proti covid-19.
Pri tem so med drugimi aktivnostmi združili moči tudi s
študentsko inovativnostjo. V
okviru projekta »Mi smo Barok III« želijo v teh težkih časih spodbujati ozaveščenost
o pomenu baroka za razvoj
Brežic in okolice. V času izrednih ukrepov inovativno delo
študentov poteka predvsem s

pomočjo spletnih virtualnih
srečanj, na katerih študenti
nadgrajujejo svoje ideje s pomočjo treh mentoric: Alenke
Černelič Krošelj, direktorice
Posavskega muzeja Brežice,
Andreje Matijevc, koordinatorke in organizatorke kulturnih programov Posavskega muzeja Brežice, in izr. prof.

dr. Maje Turnšek, prodekanje za raziskovanje na Fakulteti za turizem UM.

Aktivnosti projekta so sprva
temeljile na oblikovanju dveh
testnih delavnic za spodbujanje ozaveščenosti o prisotnosti in pomenu dediščine baroka, z izrednimi razmerami pa

POSAVSKA DEDIŠČINA
ODDALJENA EN KLIK

Prijazno vabljeni k spremljanju boga�h vsebin na

www.pmb.si:
-

Odškrnjena vrata depoja
Posavska stoletja
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Muzejski ﬁlmi
Petkovi pozdravi iz muzeja
Muzejske kratkočasnice za mlade
Muzejske uganke
Projekt Življenje s korono – nova prelomnica:
delite z nami vaš vsakdanjik
Posavski muzej Brežice

posavskimuzejbrezice

so aktivnosti prilagodili in oblikovali tri nova sorodna področja: oblikovanje predlogov
doživetij »virtualnega muzeja«:
• aktivnosti interpretacije in
spletne interakcije;
• spletna promocija in lokalno spletno povezovanje v
času covid-19;
• premislek o marginaliziranosti: vključevanje ljudi
brez dostopa do interneta.

Tako v okviru projekta gradijo
ideje, kako virtualni sprehod
po viteški dvorani Posavskega
muzeja Brežice še nadgraditi
z doživetji: vsebinami, kvizi,
recepti, glasbo in videogradivom. Prav tako iščejo načine,
kako trenutno zelo aktualno
aktivnost Posavskega muzeja
Brežice – poziv ljudem, da delijo svoje doživljanje covid-19
krize z naslovom »Življenje s
korono« – čim bolj razširiti
tudi med ljudi, ki nimajo dostopa do interneta.
V kreativno delo na projektu
je vključenih osem študentov
različnih študijskih programov: Fakultete za turizem UM,
Filozofske fakultete UL, Fakultete za družbene vede UL ter
Fakultete za elektrotehniko in
računalništvo UM.



Maja Turnšek,
FT Brežice
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Tistih, ki jim nič
ni sveto, se je
treba bati

doc. dr. sc Božidar Veljković

Mar je res, da smo zaspali v enem svetu in se bomo zbudili v
drugem? Lahko, da bo ta novi svet slabši ali celo boljši, toda, kot
sem že zapisal v enem prejšnjih Posavskih obzornikov, je čas,
ki ga sedaj živimo, naš čas. Epidemija riše novo realnost, ki je
posameznik ne more niti soustvarjati niti predvideti in je zato
med ljudi toliko več negotovosti. Nihče ni pričakoval, da bosta poljub in objem kot dejanji ljubezni čez noč postala sovražni in strah zbujajoči.
Če tokrat opustimo različne teorije zarot, med drugim tudi to,
da so ta virus naročili kapitalisti (zloraba znanosti), da bi se
znebili starejših (razčlovečenje starostnikov), ki jih oni vidijo
kot strošek, nam na koncu ostane slutnja, da smo ljudje zagotovo z neko nečednostjo prispevali k izbruhu epidemije. Medicina svari, da ne obvladuje virusa, politiki pa se delajo nedolžne!?
Ostane nam samo še to, o čemer smo si edini. Prvič, spoznanje, da je človek vendarle del narave in njen začasni gost, nikakor pa ne njen lastnik. Drugič, opiranje na naš imunski sistem,
spremenjen slog življenja, sočutnost in samopomoč. Ni človeka, ki v teh razmerah ni spoznal cene svobode, ki pa jo določa
raven občutka nemoči.
Ob srhljivih informacijah in video posnetkih v medijih o posledicah pohoda virusa so novice, ki prinašajo optimizem, postale
upanje in vera, so obliž na dušo. Ljudje vse bolj spregledujemo,
da smo predvsem duhovna bitja. Torej je pomembno, kako gledamo na življenje in svet. Lepo se je zavedati, da se tudi najbolj
temna noč konča s svitanjem. Stvari so namreč takšne, kakršne vidimo in doživljamo. Bolj kot zaupamo vase, višja je raven
seratonina (hormona sreče), naše počutje in duševna uravnovešenost sta večja, kar je za krepitev imunitete zelo pomembno.
Ta ugotovitev nas uči, da lahko največ za osebno zdravje naredimo sami. V medicini namreč obstaja nek provokativni aforizem, ki pravi, da so vse bolezni ozdravljive, toda ne tudi vsi bolniki. Če ne verjameš, da je prihodnost lahko boljša, potem sam
ne boš naredil koraka naprej in ne boš prevzel odgovornosti
za to, da bi se stvari spremenile, piše Noam Chomsky. Optimizem je kemija nabiranja in pomnoževanja človekove energije,
potrebne za kreiranje prihodnosti. Vedno je bilo nekako, a nam
ne sme biti vseeno, kako.
V neki narodni kulturi oz. zakladnici zgodovinsko akumulirane modrosti ljudstva obstaja pregovor, ki pravi: potrpežljiv človek – odrešen človek. V tem našem vsakdanu je zelo priporočljivo ostati miren, zbran, potrpežljiv in previden. Previdnost je
konstruktivna emocija, ki nas navaja na razmislek in izbiro najbolj sprejemljivega ravnanja v neki situaciji. Mentalno zdravje ali duša je esenca človeka, njegova moč, da se zavaruje pred
vsemi izzivi. Ljudje, ki so se »okupirali« z določenimi nalogami,
sedanje dni najlažje prenašajo. Tako se odklanja stres oz. poteka prilagajanje nepripravljenih na nove pogoje življenja. Če
ste se dovolj ukvarjali s sabo, ste to, kar nas je doletelo, gotovo
pričakali bolje pripravljeni. Res pa je, da smo bili precej uspavani s pravljicami o napredku medicinske znanosti. Medicina
se je razvijala v smeri reševanja individualnih težav ljudi – od
presaditve organov do spremembe spola, povsem pa je pozabila na viruse. Pozabila je na tiste probleme, ki ogrožajo vse ljudi, tudi bogate. Zdravstvenim delavcem aplavz, politikom pa
žvižgi. Oni vedo, zakaj.
Eno pa je gotovo. Čeprav že obrabljeno, a je treba ponoviti. Nič
več ni in ne bo, kot je bilo. Če ni več prostora za avanturo v
nove, je vrnitev k opuščenim vrednotam lahko kot vrnitev k sebi.
Najprej se je treba soočiti s samim seboj. Neki aforist je težave sodobnega človeka, da izstopi iz srajce postmoderne mentalitete, opisal tako: »Hotel sem priti k sebi in se soočiti sam s
sabo, a me tam ni bilo!«. Spoznanje, da človek ni vsemogočen,
nas napotuje na soljudi, na obnovo spoštovanja avtoritete starejših ljudi, stvaritelja in sprejetje tistih principov, ki zagotavljajo obstanek ljudi kot vrste. A kot poslušam lastnike velikih
korporacij, od tega ne bo nič! Nihče ni pripravljen odstopiti od
dosedanje poti. Lahko le upam, da se motim.


(nadaljevanje v naslednji številki)

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
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Lahko na javnih igriščih sobivata dva kluba?
KRŠKO – V Nogometnem društvu Posavje Krško, ki je bilo aprila lani sprejeto v MNZ Celje kot nov krški nogometni klub, si že vse od lanskega spora z Nogometnim klubom Krško, v okviru katerega so skrbeli za nogometno šolo, (neuspešno) prizadevajo za možnost souporabe javnih nogometnih igrišč pri stadionu Matije
Gubca. Na Občini Krško odgovarjajo, da to brez soglasja NK Krško kot najemnika stadiona do junija letos ni možno.

Zorko: Občina brani interese
NK Krško

Čeprav, kot pravijo, nočejo zopet 'odpirati bojnih polj', v
ND Posavje Krško ne morejo mimo dejstva, da že leto in
dva meseca 130 njihovih nogometašev, velika večina jih
prihaja iz krške občine, trenira na neurejenem ŠRC Dovško
in premajhnih vaških igriščih
ter za najem igrišč v Brežicah
plačuje najemnino Zavodu za
šport Brežice. »V Krškem pa
imamo zaradi političnih interesov in zavajanj javnosti na
pol prazna tri odlično urejena javna občinska igrišča, ki
jih zaradi odločitve lastnika
(Občine Krško) lahko ekskluzivno uporablja samo NK Krško, a čeprav ima ta za razliko od nas v svojih vrstah okoli
40 igralcev in trenerjev iz Hrvaške,« pravi predsednik kluba Rok Zorko. Na stadionu v
Krškem je po njegovih besedah dovolj igrišč in terminov,
da bi lahko sobivala dva kluba
(NK Krško in ND Posavje Krško), kot je praksa tudi v številnih drugih mestih po Sloveniji. »Nobenega razloga ni, da
nam občina kot edini lastnik
teh igrišč ne omogoči normalnih pogojev za treninge in
tekme v Krškem,« pravi Zorko, prepričan, da ne obstajajo

ne terminske ne pravne ovire,
da občina kot upravljalec stadiona ne bi nemudoma sklenila pogodbe z njimi. »Prepričani smo, da bi, če bi to želela,
Občina Krško z nami podpisala pogodbo o najemu igrišč
že pred letom dni, kar je jasno omogočeno v pravni ureditvi RS. Več kot očitno občinska uprava tega ne želi videti
ali pa ne sme videti – očitno
je, da v škodo svojih občanov s
tem brani interese NK Krško.«
ND Posavje Krško je na Občino Krško poslalo štiri uradne
prošnje za souporabo stadiona Matija Gubec (marec 2019,
poleti 2019, decembra 2019
in januarja 2020), a vse so bile
zavrnjene, navaja Zorko. Pravi, da si želijo le to, da bi lahko trenirali in igrali tekme na
javnih občinskih igriščih stadiona Matije Gubca ter da jih Občina Krško obravnava enakovredno in objektivno ocenjuje
njihovo delovanje. »Občina
Krško je med drugim prezrla
uradni dopis NZS in Fundacije za šport (maja 2019), ki sta
bila pomembna soinvestitorja pri infrastrukturnih projektih na Gubcu. Obe pomembni
organizaciji sta jo pozvala, da
omogoči vadbo vsem svojim
občanom na igriščih stadiona

Selekcija U13 trenira na (pogosto blatnem) nogometnem igrišču na Senovem.
Matije Gubca,« poudarja prvi
mož ND Posavje Krško.

Občina Krško: po 12. juniju
nov razpis

Za pojasnila smo se obrnili na
Občino Krško. Kot so sporočili,
je bilo po sporu znotraj NK Krško in ustanovitvi ND Posavje
Krško nanje kot lastnika stadiona Matije Gubca naslovljenih več vlog oziroma zahtev po
uporabi površin znotraj stadiona. Javni športni objekti so v
javni rabi in jih lahko za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni, uporabljajo vsi
pod enakimi pogoji, 71. člen
zakona o športu pa določa, da
imajo prednost pri njihovi uporabi športna društva, ki izvaja-

jo letni program športa. »ND
Posavje npr. za leto 2019 ni
prijavil programov, na podlagi katerih bi lahko skladno s to
določbo imel pravico uporabe
oziroma imajo drugi izvajalci
prednost,« pojasnjujejo. Ker je
bila leta 2015 z NK Krško sklenjena pogodba o oddaji stadiona Matije Gubca v brezplačno
uporabo, ki bo prenehala veljati 12. junija letos, brez soglasja NK Krško kot najemnika ni
možno omogočiti souporabe
igrišča, še dodajajo na občini.
V zvezi s sklenjeno pogodbo
so za mnenje vprašali tudi Ministrstvo za javno upravo, pravijo na občini, in prejeli odgovor, iz katerega izhaja, da zakon

ne posega v obstoječa pogodbena razmerja, podobno velja tudi za pravilnik o uporabi športnih dvoran, telovadnic

govorili, vendar se ND Posavje
ni odločilo, da izkoristi pravne
možnosti v upravnem postopku. Prijavo je društvo posredovalo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport ter Nadzornemu
odboru Občine Krško,« odgovarjajo na očitke. Zagotavljajo,
da je bila ND Posavje vseskozi omogočena uporaba športne
infrastrukture, za njihove potrebe so bila precejšnja sredstva
vložena v zelenico in opremo
nogometnega igrišča na Senovem. »Po 12. juniju, ko pogodba z NK Krško poteče, bo Občina Krško ustrezno, v skladu z
zakonodajo in pravilniki, izvedla postopek, saj je za koriščenje
teh športnih površin zainteresiranih več klubov oz. društev,

Občina Krško ima z NK Krško sklenjeno petletno
pogodbo o brezplačnem najemu stadiona, zato brez
soglasja kluba njegova souporaba ni možna.

osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško, kjer je sicer v izogib nastali situaciji zapisano, da se lahko
pogodba o brezplačni uporabi
odpove ali omeji pravice iz pogodbe. »Večkrat smo na ta način ND Posavje situacijo pojasnili, na uradne pisne vloge smo
v skladu z zakonom o upravnem postopku ustrezno od-

ki jim želimo omogočiti delovanje,« zaključujejo.

Ob tem lahko zaključimo le, da
ob iskreni volji na obeh straneh
ne bi smelo biti pretežko najti
za vse sprejemljivo rešitev, na
podlagi katere bodo desetinam
otrok omogočeni enakovredni
pogoji za vadbo.

Peter Pavlovič

PODJETJA IZ VZHODNOKOHEZIJSKE
REGIJE VABIMO K SODELOVANJU
v projektu »Razvoj celovitega poslovnega
modela za delodajalce za aktivno in zdravo
staranje zaposlenih (POLET)«.
Opis projekta najdete na spletni
strani www.projekt-polet.si.
Število mest sodelujočih podjetij je omejeno,
zato bomo upoštevali vrstni red prijav.

analizo stanja na
področju aktivnega in
zdravega staranja ter
odsotnosti z dela

svetovanje in strokovno
podporo pri načrtovanju,
izvajanju in vrednotenju
ukrepov

individualiziran
program in načrt
priporočenih ukrepov

Slike so simbolične. Iz navedb in slik ni možno uveljavljati zahtevkov. za tiskarske napake iz oglasa ne prevzemamo odgovornosti.

KAJ BODO PRIDOBILA V PROJEKT
VKLJUČENA PODJETJA?
strokovno-informativna
gradiva in praktična
podporna orodja

usposabljanje in
izobraževanje

VEČ INFORMACIJ O PRIJAVI ZA SODELOVAJE V PROJEKTU DOBITE NA
T: 07 490 10 60 ALI E: posavska.gz@gzs.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Eurogarden d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova

www.eurogarden.si PE Krško, Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško
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Rodili v spremenjenih okoliščinah
BREŽICE – V času trenutne epidemije velja drugačen režim tudi v porodnišnicah, kjer so mlade mamice soočene z odsotnostjo očetov in obiskov. V brežiški porodnišnici sta v tem času svojega prvega otroka rodili tudi
Sandra Vlaški z Mosteca in Monika Bukovec iz Vrhovske vasi, ki sta nam zaupali svoje občutke in izkušnje.
Za Sandro Vlaški je bil porod
zaradi spleta okoliščin vse
prej kot lahek. »Definitivno
ni bilo lahko, saj sva se z možem celo nosečnost pripravljala na to, da bo prisoten pri porodu, in potem se je en teden
pred mojim rokom zgodilo, da

Kot dodaja, je hkrati to tako za
porodnico kot tudi partnerja
res edinstvena izkušnja, zato
ji je žal, da ni bilo mogoče s
kakšnim milejšim ukrepom
zagotoviti zadostno varnost
in prisotnost partnerja. Je pa
zadovoljna z odnosom bolniš-

niti videti v živo niti ga vzeti
v naročje, dokler ne pride dan
odhoda iz porodnišnice,« je
pojasnila in sklenila, da vsekakor upa, da se stanje kmalu

po samem porodu prav tako
ne. »V bistvu sem na epidemijo v bolnišnici precej pozabila,
malce tudi zavestno, saj nisem
želela, da mi je razmišljanje o

izboljša ter se drugim porodnicam omogoči vsaj porod ob
spremstvu partnerja.

tem v breme. Zaradi same situacije, v katero nas je potisnila epidemija, mi je popolnoma
razumljivo, s kakšnim namenom je prepovedan partner
pri porodu in prav tako obiski. Ni ravno najbolj prijetno,
vendar razumem, da preveč
ljudi ogroža vse na oddelku z
zdravstvenimi delavci vred,«
nam je povedala in dodala, da
pravzaprav sploh ni spraševala, kakšni ukrepi so predpisani za porodnice. Vedela je, da
partner ne more biti pri porodu in da so obiski prepovedani. »Za nas maske niso
bile ’nujne’, saj smo bile zdrave, lahko pa smo jih imele. Sicer pa, kot sem že rekla, se na
epidemijo nisem osredotočala.« Kot je še dejala, je bilo
bolnišnično osebje prijazno in
pripravljeno pomagati. »Z njihovo pomočjo je bila moja izkušnja lepša. Prepričana sem,
da so takšni tudi, ko ni epidemije,« je zaključila.

R. Retelj

S pomočjo bolnišničnega osebja
je bila izkušnja pri porodu lepša.

»Kljub spremenjenim okoliščinam zaradi koronavirusa je
bila moja izkušnja poroda verjetno zelo podobna porodnim
izkušnjam drugih žensk,« pa
pravi Monika Bukovec. Med
samim porodom po njenih besedah prav gotovo ni časa za
razmišljanje o koronavirusu,
Sandra Vlaški in njen mož Davor na prvem sprehodu z deklico
Milo (foto: osebni arhiv)
so še v porodnišnici v Brežicah prepovedali tako prisotnost pri porodu kot tudi obiske,« je razložila. Med samim
porodom je pogrešala oporo
partnerja, »ki te spodbuja, da
vztrajaš, in te tolaži, da zmoreš, ko ti je najtežje, sploh ker
je bil to moj prvi porod in ne
veš ravno, kaj pričakovati«.

kega osebja v porodnišnici, ki
je bilo po njenem zelo prijazno ter v pomoč med samim
porodom in tudi po njem. Pogrešala je seveda tudi obiske
bližnjih. »Kljub temu da imamo mobilne telefone, to ne
more nadomestiti pristnega
stika oz. dotika. Tudi za očeta
je stresno, saj otroka ne more

Monika Bukovec (foto: R. R.)

posavje telovadi za zdravje

rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:
• Barbara Virant, Pijavice,
Tržišče – dečka,
• Marina Kozole, Dobrova –
dečka,
• Mateja Kotnik, Brežice –
deklico,
• Andreja Jelen, Bučerca –
deklico,
• Tanja Baškovč, Krško –
deklico,
• Janja Martini, Drenovec
pri Bukovju – deklico,
• Urška Mlinarič, Brestanica
– dečka,
• Elvisa Kovačević, Senovo
– dečka,
• Jerneja Miklavčič, Dolnja
Prekopa – deklico,
• Danijela Tršelič, Veliki
Podlog – deklico,
• Monika Bukovec,
Vrhovska vas – dečka,

Pohvalil je tudi župan
KOSTANJEVICA NA KRKI – Že
dobro leto dni, od februarja 2019, v okviru Šole zdravja deluje tudi skupina v Kostanjevici na Krki, ki jo sestavlja
12 članic, starih od 60, kolikor
jih šteje Stanka Kukec, do 74
let, ki sta jih napolnili Marjanca Strgar in Ana Pajić. Vadijo na prireditvenem prostoru
oz. plesišču pri kopališču Otok.
»So prijetna skupinica, ampak
poleg podboške in senovske
najmanjša v krški in kostanjeviški občini,« je na eni zadnjih
jutranjih telovadb pred razglasitvijo epidemije povedala
vodja skupin v teh dveh občinah Helena Španovič. 'Oranžne' Kostanjevičanke se vsak

Ena rednih udeleženk jutranje vadbe po metodi 1000 gibov je že omenjena Strgarjeva.
Kot pravi, se je prej ubadala z
bolečinami v rami, pri čemer
ji ni pomagalo nobeno mazilo, po letu dni vadbe pa opaža
bistvene spremembe v gibljivosti. Poleg tega je prej morala redno jemati eno tableto na
dan proti krvnemu tlaku, zdaj
ji zadostuje že polovička tablete, torej se je tudi v tem pogledu njeno zdravje izboljšalo.

ČESTITAMO!

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

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.
Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.
Informativna prijava poteka na telefonski številki
07/48 80 142.

ši vrt, lahko tudi na balkonu,
svetuje. Po njenih besedah
zdaj ni čas za nove diete (izjema so medicinsko indicirane
diete), razna postenja, shujševalne diete in pretirano telesno aktivnost ob neustrezni
prehranski podpori. »Prehrana naj bo uravnotežena, tako
hranilno kot tudi energijsko,
pripravljena glede na potrebe posameznika. Posebno pozornost namenimo osnovnim
pravilom prehrane pri telesni
dejavnosti.«

Stabilna telesna masa
Dva dni po dnevu žena oz. na
dan mučenikov je obe skupini
Šole zdravja iz kostanjeviške
občine (poleg kostanjeviške
še prekopško), ki sta tega dne
opravili skupno vadbo, obiskal
župan Ladko Petretič. Po koncu vadbe jih je obdaril z novimi
majicami, na katerih je poleg
znaka Šole zdravja tudi grb občine Kostanjevica na Krki, Španovičeva pa mu je ob moškem
prazniku podarila cvetlico. Telovadke so ga povabile v svoje
vrste, a je dejal, da mu županske obveznosti tega zaenkrat
še ne dopuščajo. Jih je pa pohvalil za vztrajno vadbo in skrb
za zdravje, hkrati pa obljubil,
da bodo dobile prostor v okviru načrtovanega medgeneracijskega centra v Kostanjeviškem
dvorcu.
P. Pavlovič

• Tanja Urbančič, Svinjsko
– dečka,
• Nuša Šušterič, Libna –
deklico,
• Klavdija Kovačič, Krško –
deklico,
• Lidija Vilčnik, Vrh pri
Boštanju – deklico,
• Nastja Ferenčak, Pišece –
dečka,
• Natalija Abram, Gorenji
Leskovec – deklico,
• Valentine Hoti, Krško –
dečka,
• Klaudija Cigole, Sevnica –
dečka,
• Žana Zorko, Krško –
deklico,
• Marcela Merslavič,
Brežice – deklico,
• Jasmina Čater, Novo mesto
– deklico,
• Petra Požin, Prušnja vas –
deklico.

Zdaj ni čas za nove diete
BREŽICE – Diplomirana dietetičarka Blaženka Kranjec
iz Centra za krepitev zdravja ZD Brežice je pripravila
nekaj nasvetov o prehrani
v časi izolacije. Kot uvodoma pravi, si vsak posameznik v trenutnem času izolacije in strahu pred okužbo
z novim virusom SARS-CoV-2
želi čim bolj okrepiti imun-

petek po vadbi družijo še ob
kavici, v manjši skupinicah pa
se družijo tudi med potjo na
vadbo in domov. Želijo si, da
bi se jim pridružila še kakšna
članica ali pa član, a vedno najdejo kakšen izgovor …
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Blaženka Kranjec
ski sistem.
»Posamezna živila oz. prehranska dopolnila s predpono
super- nas ne morejo zaščititi oz. obvarovati pred okužbo
z virusom, prav tako nobeno
živilo oz. dopolnilo ne okrepi
imunskega sistema na hitro,«
poudarja Blaženka Kranjec.
Posamezna mikrohranila, ki
skrbijo za imunski sistem, kot
so vitamini A, B6, B12, C in D,
železo, cink, selen, folat, baker, užijemo z običajno uravnoteženo prehrano. Če imamo
možnost, si uredimo manj-

Kranjčeva izpostavlja, da je
v teh časih pomemben nadzor nad telesno maso – preprečitev pridobivanja telesne
mase (na račun maščobnega tkiva). Najboljši ukrep preventive v tem času je stabilna telesna masa, pravi, zato
je pomembno, da poskrbimo
za več stvari, in sicer za higieno prehrane – hrano dobro prežvečimo, hranjenje naj
traja vsaj 20 minut, kar pripomore k sitosti, poskrbimo tudi
za vnos tekočine; razlikujemo
med občutkom lakote in občutkom apetita – vprašajmo
se, ali bi zdaj jedli tudi brokoli: če je naš odgovor pritrdilen,
je to dejanska lakota, obratno
pa gre za apetit, ki je največkrat povezan z določeno hrano (zelo okusna sladka, slana,
mastna – visokoenergijska

hrana); hrana naj bo kakovostna in raznovrstna z vsaj tremi glavnimi obroki, ki naj vsebujejo kakovostne beljakovine
(npr. pusto meso, vsaj enkrat
tedensko ribe, mleko in mlečni izdelki, stročnice), kompleksne ogljikove hidrate (npr.
kaše, polnozrnati izdelki, zelenjava, sadje in oreščki – 30
g). Za premostitev lakote med
glavnimi obroki priporoča uživanje korenčka, kumare, zelene, treh žlic puste skute ali grškega jogurta, na drugi strani
pa se treba izogibati tekočim
kalorijam (sadni sokovi, smutiji, alkohol) in piti vodo, nesladkane čaje ali kompote.

»Dnevno poskusite pokriti
energijsko hranilne potrebe
s petimi obroki, ki so enakomerno razporejeni čez dan,«
svetuje in pravi, da je k vsakemu obroku priporočljivo dodati zelenjavo ali sadje,
kakovostne beljakovine, polnovredna žita in žitne izdelke (testenine, kaše, kosmiči,
zdrobi, kruh …) pa tudi krompir in rastlinska olja (olivno,
repično, laneno) ter oreščke.
Seveda ne smemo pozabiti na zadosten vnos tekočine.
»Z uživanjem takšne prehrane
bomo pokrili tudi potrebe po
mikrohranilih, s tem pa dodatki vitaminov in mineralov niso
potrebni,« na koncu še pojasni
dietetičarka.

R. Retelj, vir: B. Kranjec
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OBVESTILA
zahvale, spomin

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.

IN MEMORIAM
SPOŠTOVANEMU GOSPODU

HEINRICHU
GRIESHABERJU!
Pretreseni in popolnoma iznenadeni smo v nedeljo, 29. marca 2020,
sprejeli novico, da nas je po kratki in zahrbtni bolezni v 71. letu za vedno zapustil lastnik, ustanovitelj, dolgoletni direktor našega podjetja,
zelo spoštovan gospod Heinrich Grieshaber.
Z veliko hvaležnostjo bi radi še neštetokrat izrazili zahvalo gospodu
Heinrichu Grieshaberju, da se je odločil za gradnjo na naši lokaciji in
s tem ponudil priložnost, da smo se imeli možnost dokazati in upravičiti njegovo zaupanje.
Vendar to ne bo več mogoče.
Še sveži so spomini na leto 2005, ko smo skupaj gradili, pravzaprav
orali ledino. Petmesečna gradnja, zaposlitev 120 oseb, trimesečno
uvajanje v Nemčiji, vse to je pomenilo velik izziv. Skoraj strah
vzbujajoče je rasla ogromna stavba.
Vedno nas je spoštoval in nam je bil naklonjen. S širitvijo nove dejavnosti je takoj podprl naložbo v novo stavbo v velikosti 2500 m2, ki smo
jo dokončali konec leta 2017. V januarju letošnjega leta smo se ponovno pogovarjali o novi investiciji v Sloveniji. Kljub trenutno trem
velikim investicijam v Nemčiji se je takoj odločil in podprl eventualno gradnjo. Njegove besede so bile: »V kolikor gre za Slovenijo, podpiram, ker so zaposleni v Grieshaber Logistiki d.o.o. v Leskovcu pri
Krškem vzgled vsem drugim v koncernu in jih odlikuje zavzetost, pripadnost in veselje do dela.«
Kako radi bi mu rekli: »Hvala, g. Grieshaber, za vaše zaupanje.«
Podjetje Grieshaber je bilo njegovo življenjsko delo in njegovo življenje. Iz nič je skupaj s soprogo ustvaril imperij. Bil je podjetnik prve generacije, ki je ustanovil družinsko podjetje, ga sam postavil na noge
in vanj vložil ogromno truda in napora. Bil je vzgled številnim sodelavcem in širši družbi. Danes ima koncern Grieshaber s sedežem v Weingartnu skoraj 700 zaposlenih, ki na leto ustvarimo dobrih 90 milijonov evrov prometa (13 logističnih centrov, 167.000 paletnih mest,
138.000 m2 skladiščnih površin, 125 kamionov).
Tudi kot predsednik nadzornega sveta je bil še do nedavnega v podjetju vedno prisoten.
Poskrbel je tudi za prihodnost. V letu 2014 sta s soprogo Gabriele
Grieshaber ustanovila fundacijo in prenesla poslovne deleže na podjetje Grieshaber Logistik d.o.o. in druge družbe Grieshaber. To zagotavlja nadaljnji obstoj skupine podjetij.
Zelo spoštovan in cenjen je bil v zvezni deželi Baden-Württemberg, saj
je bil deset let predsednik industrijske in trgovinske zbornice te dežele. V oktobru 2019 mu je bilo podeljeno odlikovanje Zvezni križec za
zasluge na traku reda za zasluge Zvezne republike Nemčije. Odlikovanje, ki ga podeli zvezni predsednik, mu je v imenu vlade podelila
gospa Nicole Hoffmeister-Kraut, ministrica za gospodarstvo, delo ter
gradnjo zvezne dežele Baden-Württemberg. Odlikovanje se podeljuje
v Nemčiji od leta 1951, kot izraz spoštovanja in v zahvalo najbolj zaslužnim državljanom nemškega naroda in tujine.
Članki o njem so preplavili časopise.
Ob praznovanju njegovega jubileja ob sedemdesetem rojstnem dnevu smo mu napisali:
»Spoštovani, cenjeni gospod Heinrich Grieshaber,
naj Vam energija vseh 120 zaposlenih daje novih moči še vrsto let.
Ko boste enkrat, nekoč iz vašega prelepega domovanja zrli v modrino Bodenskega jezera, želimo, da Vas bo razveseljevala misel, da ste
omogočili obstoj in razvoj veliko družinam, in da boste v zrcaljenju
vode videli žareče oči veselja vseh nas zaposlenih in njihovih družin.«
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SPOMIN
Niti zbogom nisi rekla,
niti roke nam podala,
a v naših srcih za vedno boš ostala.
Nekje, nekoč se spet vidimo.
11. aprila sta minili dve leti,
odkar nas je zapustila naša draga hči, sestra,
teta in vnukinja

VIKTORIJA JUREČIČ

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke.
Žalujoči: mami, ati, brat in sestra z družino

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.

JANKO
MEDVEŠEK
(1. 8. 1952–11. 4. 2020)

Hvala ti, ker si bil dolgoletni član upravnega odbora, načelnik
markacijske komisije, dolga leta aktivni vodnik PZS in praporščak
našega društva.
Ljubil si hojo, gričke, gore, naravo in druženje. Na mlade si prenašal
svojo ljubezen do planinstva in vrednote, ki danes že izumirajo. V
Planinskem društvu Videm Krško si bil aktiven več kot 30 let. Bil si
skromen, delaven in prizadeven, vedno si pomagal pri načrtovanju,
organizaciji in vodenju različnih društvenih akcij.
V društvu te bomo pogrešali, pogrešali bomo tvojo srčnost,
delavnost, skromnost, preudarnost in pripadnost.
Janko, počivaj v miru, kjer koli že si.
Vodstvo in člani Planinskega društva Videm Krško

ZAHVALA
Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

28. februarja je minilo žalostno leto, odkar je odšla v večnost naša
draga mama, stara mama, teta, botra in dobra soseda

ZINKA VEBLE
z Milavčeve ulice, Brežice.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, z lepo mislijo
postojite ob njenem grobu in prižigate sveče.
Vsi njeni

SPOMIN
Je minilo že veliko dni, a spomin na vaju še živi.

8. aprila 2020 smo se na kapelskem pokopališču, v 94. letu njene
starosti, poslovili od naše drage mame, stare mame, prababice,
sestre, botre, tete in tašče

ANTONIJE ZUPANČIČ
roj. Zajc, iz Podvinj pri Kapelah.

Zaradi trenutnih razmer smo jo pokopali v najožjem
družinskem krogu.
Hvala vsem, ki ste nam izrazili ustno telefonsko in pisno
sožalje ter darovali za svete maše, cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi

ZAHVALA

Draga mami in ati

ŠTEFKA IN FRANC
ŽIBERT
iz Lokev pri Brestanici

Franci in Anica z družinama

SPOMIN
Tudi če te z nami ni,
v naših srcih vedno si.

24. aprila je minilo pet let, odkar je za vedno
odšel od nas naš dragi

MARIJAN RETELJ
iz Župeče vasi.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu,
mu namenite lepo misel in prižigate svečko.
Vsi njegovi

Kljub srčnim željam se mu to ne bo uresničilo.
Kot del uspešne korporacije bomo nadaljevali delo v njegovem duhu
in uresničevali njegovo vizijo.
Z radostjo in velikim zadovoljstvom in spoštovanjem
se bomo spominjali časov, ko smo skupaj delali in se veselili uspehov.
S svojim pristopom in posluhom za naše delo je pustil globok pečat
v nas vseh.
Hvaležni vsi zaposleni v Grieshaber Logistiki d.o.o.,
Leskovec pri Krškem
Prokuristka Silva Žvar

ZAHVALA

16. aprila 2020 smo se v ožjem družinskem
krogu na leskovškem pokopališču poslovili
od dragega moža, dedka, pradedka, brata,
svaka in strica

IVANA RIBIČA
iz Leskovca pri Krškem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, gospodu
župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred in pogrebni službi
Žičkar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja.

Žalujoči žena Magda in vnuk Gregor z družino

ZAHVALA

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Ob boleči izgubi dragega moža,
očeta, dedka in pradedka

ILIJE PAJIĆA
iz Kostanjevice na Krki

Naročila oglasov:
marketing@posavje.info | 07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info | 07 49 05 780
zahvale@posavje.info
| 07 49 05 780
Naročila zahval:

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala vsem za poklon ob žari ter
sosedom in vsem ostalim za prispevek v dobrodelne namene. Hvala
gospodu župniku Mitji Markoviču za opravljen obred, pogrebni službi
Kostak in cvetličarni Lilija. Hvala za izraze podpore PZDU Posavje,
OO DESUS Krško in DU Kostanjevica na Krki. Hvala kolektivu ZD
Hrastnik, zaposlenim trgovine Interspar Novo mesto in vsem, ki vas
nismo posebej imenovali, pa ste sočustvovali z nami.
Žalujoči: vsi njegovi

OBVESTILA
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ZAHVALA

Življenje mirno in tiho ste živeli,
ste z nami pesmi ubrane radi peli.
A ob slovesu Vašem
le zvon domač je zadonel
in ptice žalostno so žvrgolele,
da bodo zdaj Vam one z vetrom pele.
(zet Vlado Gramc)
7. aprila 2020 smo se v tišini in le v ožjem družinskem krogu,
v 85. letu njene starosti, poslovili od naše drage mame, babice,
prababice, tete in sestrične

MILENE KODRIČ
roj. Kelhar, s Črešnjic pri Cerkljah 56.

Zahvala gre zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Brežice
in Zdravstvenega doma Brežice, dr. Marjetki Blaževič, dr. prim.
Želimirju Skočiliću, dr. Jasmini Patkovič Colarič, ter patronažnemu
osebju Zdravstvenega doma Krško za večletno zdravstveno pomoč
na njenem začasnem domu v Krškem, posebej g. Milanu Haraloviču
in urgentni službi ZD Krško za večkratno intervencijo, pogrebni
službi Žičkar za organizacijo pogreba ter gospodu župniku mag.
Janezu Žaklju za lepo opravljen obred in sočutne besede slovesa.
Hvala tudi vsem, ki ste nam izrazili sožalje na daljavo, ter vsem, ki
postojite ob njenem grobu in ji prižgete svečko.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

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

Ob boleči izgubi našega očeta, dedija,
pradedija, prapradedija, brata, strica in botra

STANETA PODPEČANA
iz Brežic, Hrastinska pot 39

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali, izrekli
pisna, ustna ali telefonska sožalja.
Hvala vsem – vsi njegovi

ZAHVALA

Čakate me rože cvetoče pred hišo domačo.
Čaka potoček in zeleni gaj.
Čaka preljubi moj domači kraj.
Rada bi prišla, oh rada.
A tja več me ne bo, saj vzela sem slovo.
Ob boleči izgubi
naše drage mami, sestre in žene

MAGDALENE SIMONČIČ

Cesta na ribnik 10, Brestanica (roj. 10. 1. 1963, umrla 22. 4. 2020)
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše, denarno pomoč in
zvonenje v cerkvici sv. Pavla v Brezju in baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici. Posebna zahvala velja mag. Robertu Juvanu, dr. med.,
in osebju oddelka za abdominalno kirurgijo v UKC Ljubljana in Internemu oddelku I v Splošni bolnišnici Brežice, g. Tomislavu Brumcu za
podporo v času njenega zdravljenja, župniku g. Janezu Turinku za lepo
opravljen obred in poslednji zakrament ter župniku g. Jožetu Špesu,
gdč. Anji Drstvenšek za ganljivo izvedbo pesmi, Mariji Novak s.p. iz Žužemberka za organizacijo pogreba, cvetličarni Irena iz Brestanice za
lepo pripravljeno žalno dekoracijo ter družinama Blatnik in Bohorč –
Levičar iz Presladola za medsosedsko pomoč ob tej izgubi. Vedno boš
ostala v naših srcih.
Žalujoči: mož Milan, hčerka Petra s partnerjem Iztokom,
sestra Marjanca z možem Robijem

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini?
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo.
Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina,
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.
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ZAHVALA

ZAHVALA

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

Hvala Ti, Gospod, za dobre starše,
hvala za življenje in darove vse.
Hvala tudi za trpljenje –
saj le Ti ugasnil boš trpeče mi srce.
(Bronislava Orehek)
Ob nenadomestljivi in boleči izgubi
naše ljube sestre in tete

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, tete, prababice, tašče in sosede

BRONISLAVE OREHEK

iz Pišec

se iskreno zahvaljujemo strokovnemu in negovalnemu osebju
Doma upokojencev Brežice, ki so zanjo skrbeli in ob njej prebedeli
tudi noči zaradi neozdravljive bolezni v zadnjih tednih njenega
življenja. Iskreno se zahvaljujemo strokovnemu in negovalnemu
osebju Splošne bolnišnice Brežice, Interni oddelek, za neizmerno
požrtvovalnost ob izvajanju ustrezne nege in lajšanju bolečin, za trud
in pozornost, še posebno zdravnikom dr. Dimitrijeviću, dr. Kovačičevi
in dr. Kmetčevi, ki so zanjo skrbeli v zadnjih tednih in do njenega
zadnjega trenutka življenja, ko je ob pričetku novega dne 27. 3. 2020
za vedno zaspala.

ROZE ŠTRUCL

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali, nam izrekli
pisna ali ustna sožalja, darovali sveče, svete maše in denarno pomoč.
Prav tako hvala Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni službi Žičkar ter
župniku za opravljen obred.
Hvala vsem in vsakemu, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, starega očeta, tasta, brata,
strica, botra in bratranca

JANEZA KVARTUHA

rojene JUREČIČ,
dolgoletne stanovalke Doma upokojencev Brežice,

Iskrena zahvala družini Jurečič iz Vel. Mraševega 3, ki je, zaradi
izrednih razmer, v našem imenu poskrbela za lepo izvedeno
pogrebno slovesnost ter vsem sosedom in vaščanom, ki so jo
pospremili na zadnji poti. Prav tako iskrena zahvala g. župniku
Milanu Kšeli iz Brežic za zadnjo molitev ob njeni postelji in g. župniku
Francetu Novaku iz Podbočja za govor ob grobu, recitacijo njene
pesmi in zvonjenje ter Nejcu Krašovcu za zvonjenje v njeni rojstni
vasi, ki je spremljalo njeno zadnjo pot. Iskrena zahvala Kostaku d.d.
in Cvetličarni Žičkar za prelepo cvetje in pogrebne storitve.
Žalujoči: sestra Elica z družino iz Kanade, sestra Valerija,
nečakinja Darinka z družino, Blaž z družino iz Ljubljane,
vsi sorodniki in vsi, ki so jo poznali

iz Črneče vasi 10
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom iz Črneče vasi in Dolšc, podjetju Kostak d.d. – Sektor gradnje in
Centru za ravnanje z odpadki za vsa izrečena sožalja, tolažbo, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi
Žičkar za organizacijo pogreba in gospodu župniku Jožetu Miklavčiču
za lepo opravljen obred. Na zadnjo pot smo ga zaradi aktualnih razmer
pospremili v ožjem družinskem krogu, hvala tudi vsem tistim, ki ste ga
v mislih pospremili k njegovemu zadnjemu počitku, kakor tudi vsem,
ki jih nismo posebej imenovali. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

ZAHVALA
12. aprila je za večno zaspal naš

NIKO GNIDICA

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

iz Žigrskega Vrha 50, Sevnica.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem, Komunali Sevnica ter gospodu župniku
za lepo opravljen obred. Posebna zahvala ZD Sevnica, patronažni
službi Sevnica ter SB Novo mesto za dolgotrajno zdravljenje. Hvala
vsem in vsakemu, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

ALOJZA CEHTETA
iz Stolovnika pri Brestanici

bi se radi zahvalili naši družinski zdravnici dr. Stanki Brilej Kokotec,
vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za darovane sveče ter denarno in moralno podporo.
Hvala pogrebni službi Kostak in g. župniku Jožetu Špesu za opravljen
obred.
Posebno zahvalo pa bi namenili gospema Lidiji Klaužar in Tanji Cerjak za nesebično pomoč.
Hvala vsem!

Žena Mirica in hčerka Marjetka z družino

ZAHVALA

Mirno in dostojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Le srce in duša ve, kako boli,
ko te več med nami ni.
Pot zdaj tvoja vodi te tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Za vedno nas je zapustila naša draga mama,
stara mama, prababica, sestra in teta

IVANA UMEK
iz Kolodvorske ulice v Krškem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in sodelavcem,
pogrebni službi Kostak ter gospodu župniku za lepo slovo od naše
mame. Hvala vsem, ki ste jo spoštovali, spremljali in imeli radi ter jo
boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 2. 5. 2020, ob 20. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Jožetu Novaku, Mačkovec 7, 8000
Novo mesto. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lestvica tega tedna:
(2.) Ans. GROM - Čast dragi materi
(1.) Ans. VALOVI - Ljubica
(4.) Ans. VIŽA - Čaše tri
(3.) Ans. DOLENJSKI VESELJAKI - Barabe
(7.) Ans. AZALEA - Srce ne ve za čas
(5.) Ans. VIHARNIK - Ko v jutranjem soncu
(10.) Ans. NOVI SPOMINI - Al´ mene buli
(9.) Ans. ŠTRAVS - Ne nosi mi rož
(6.) Ans. MLADI GODCI - Glasbenik
(-.) Ans. NAVEZA - Lunca sije
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladi Dolenjci - Ti imaš vse

Kupon št. 517

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

mali oglasi

Oddamo opremljeno trisobno stanovanje (80 m²)
v 1. nadstropju stanovanjske hiše v občini Brežice.
Prednost imajo pari srednjih let ali manjša družina z enim večjim otrokom.
Tel.: 051 341 351

Takoj oddam v najem prenovljeno hišo z vrtom v Sevnici,
Cesta na Dobravo. Cena po dogovoru. Tel.: 031 653 122

V Mrzlavi vasi prodam parcelo
na »Prilogi«, zaraščeno v gozd
in njivo. Tel.: 07 49 590 98

V brezplačni najem oddam
vinograd in hram na Gazicah,
pri Cerkljah ob Krki.
Tel.: 031 681 609

Bizeljsko – Drenovec, prodam kvalitetno hišo, letnik
1991, razgled, tri etaže 150
m2, podstrešje ni dokončano,
zemljišče 4.000 m2, EI v izdelavi. Tel.: 040 473 956

Moški nujno išče enosobno
stanovanje v bloku ali hiši, Krško, Brežice. Tel.: 051 847 302

AVTOMOBILIZEM

Prodam R Laguno 2.0D, karavan, letnik 2012, črne barve, prevoženih 156.000, sem
drugi lastnik. Tel.: 041 760 071

Prodam Mercedes E 220 CDI
elegance, avtomatik, prvi lastnik, srebrne barve, letnik
2009, 224.000 km, garažiran,
odlično ohranjen, cena 9.900
€. Tel.: 041 339 199

KMETIJSTVO

Kupim traktor in traktorske
priključke, dobro plačilo.
Tel.: 051 813 034

Prodam škropilnici Agromehanika 200 in 220 litrov, 6-m
škropilna garnitura, obe odlično ohranjeni! Prodam tudi
nahrbtno škropilnico Turbina! Tel.: 051 338 819
Prodam motorno nahrbtno

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

škropilnico Stihl SG17 in plastično cisterno za olje, 2.500 l.
Tel.: 031 863 724
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 brezova drva. Metrska ali kratko žagana. Okolica Podbočja. Tel.: 041 276 300
Prodam tračno brusilko za les,
dolžine 2,5 m. Stroj je profesionalen in lepo ohranjen.
Tel.: 041 593 772

Prodam podvozje za gumi voz,
13 col, kompletno obnovljeno,
vendar neuporabljeno od obnove dalje. Shranjeno v suhem
in pokritem prostoru. Okolica
Dobove. Tel.: 040 898 926
Prodam Pajek SIP, luščilec koruze in rotacijski mulčar 130
cm. Tel.: 030 694 956

Kupim gozd ali hlodovino
bukve v okolici Brežic ali Krškega. Tel.: 051 254 413
Prodam šest okroglih bal sena
in tri slame ter cviček.
Tel.: 040 870 514

Prodam drva, mešana. Možna dostava. Cena po dogovoru. Tel.: 041 648 482

031 621 522, 07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam mešana in bukova
drva, možna dostava.
Tel.: 031 594 663
Prodamo suha bukova ali mešana drva. Tel.: 031 306 559,
po 17. uri

Prodam šest metrov mešanih
drv bukev, gaber, z dostavo v
Sevnico in okolico. Cena 50 €.
Tel.: 070 820 330

Prodam koruzo, naravno sušeno, pnevmatike raznih dimenzij, motorno škropilnico
Stihl SG 17, možna menjava za
bukova drva. Tel.: 031 730 830

Prodam traktor Zetor 4718,
odlično ohranjen, cena 3.000
€, ter obračalnik SIP 200, lepo
ohranjen, jermena menjana
pred 3 leti, cena 200 €.
Tel.: 041 914 304
Prodam naravno sušeno koruzo v zrnju. Okolica Dobove.
Tel.: 031 306 136

Prodam cca. 1 m3 suhih desk
divje češnje, debeline 2 cm.
Tel.: 040 149 247

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice
za zakol. Plačilo takoj + davek.

OptikaKeber_Oglas2_84×44_Print.pdf 1 20. 10. 2016 15:13:44

www.valinstall.si
info@valinstall.si
C

M

041 813 085
Y

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

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

Prodamo vino: rumeni muškat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

slik, nagrobnikov ter obnova.
Tel.: 041 493 455, Marko Kranjec s.p., Rožno 15a, Brestanica
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

Iščem vzdrževalca za okolico
hiše, plačilo po dogovoru.
Tel.: 041 630 454
Podarite odvečne knjige. Pokličite, pridem z veseljem, jih
odpeljem in ohranim.
Tel.: 030 996 225

STIKI

Iščem samsko žensko, da zaživiva skupaj pri tebi, Krško,
Brežice, samo resne ponudbe.
Tel.: 051 847 302

RAZNO

Živahno pavlovaško dekle iščem visokoraslega inženirja,
ki bi me očaral z glasom in stasom. Tel.: 031 310 572

Izdelava nagrobnih napisov,
Predstavite svojo
dejavnost
v Posavskem obzorniku.
25 let
Ponujamo vam več
d. o. o.
zanimivih možnosti
oglaševanja.
Celovite

Naročila malih oglasov:
mali.oglasi@posavje.info
Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info
Zahvale, spomini
zahvale@posavje.info

aluminijaste ograje

Cesta krških žrtev 112, Krško

www.steklarstvo-lekse.si

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Prodam 300 l rdečega vina.
Cena za liter je 1 €. Tel.: 041
223 957

girus@siol.net, www.girus.si

K

proizvodnja in montaža

VINOGRADNIŠTVO

041 726 071

CMY

H
kak itro
ovo in
stn
o

Prodam kravo, staro 10 let, simentalko, pašno, po teletu in
škropilnico Cifarelli, kot nova
in dva kolesa 10 – 15 AM.
Tel.: 031 302 355

pooblaščeni inženir

CY

PRESKAR

Prodam dve mladi pašni breji
kravi simentalki in telico, staro 10 mesecev, 15 okroglih
bal sena, belo in rdeče vino ter
muškat. Tel.: 031 304 172

Branko Kržan

MY

OPTIKA

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

geodetske storitve

CM

OČESNA ORDINACIJA

Polajžer Marjan s.p., Vidovica
2, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 673 009

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

NEPREMIČNINE

Spoštovani, obveščamo vas,
da sprejemamo naročila za
bele kilogramske piščance.
Naročila so obvezna.
Mlade rjave in grahaste
jarkice nesnice, ki bodo
pričele z nesnostjo po 20. 6.,
si lahko priskrbite vsak
delavnik med 16. in 17. uro.

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

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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Pomoč
zasvojenim
KRŠKO – V Društvu za pomoč
ljudem v stiski Zmagovita pot
Krško pomagajo in informirajo javnost na področju zasvojenosti od alkohola in drugih
psihoaktivnih snovi. Ker beležijo veliko prisotnost alkohola
v našem okolju, predvidevajo,
da družine, zakonci, partnerji,
otroci ali druge osebe, ki živijo
v takih razmerah, težko prenašajo zapovedano izolacijo, zato
so v velikih stiskah, strahu, žalosti, negotovosti … »Vsem
tem sporočamo, da naše društvo deluje tudi na daljavo. Na
nas se lahko obrnejo tako zasvojenci kot njihovi svojci – zakonci, partnerji, otroci, starši.
Pokličejo nas lahko na telefonsko številko 051 664 074 vsak
dan od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro ali nam
pišejo na elektronski naslov
zmagovita.pot@gmail.com. Pomagali vam bodo strokovne sodelavke našega društva in ljudje ki imajo svojo izkušnjo na
tem področju,« sporoča predsednica Ivanka Zevnik.  P. P.

Začel se je
projekt MI!

BREŽICE – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice (enota Mladinski center Brežice) je prejel rezultate javnega razpisa »Krepitev
kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo
zaposljivost«, s tem se je lahko
tudi uradno začel projekt MI!
– mladinski inkubator, ena od
inovativnih oblik mladinskega
dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih. Do
15. septembra 2021 bodo med
drugim vključili vsaj 39 mladih
v vsaj 90-urno usposabljanje,
zaposlili 65 % od 39 mladih oz.
25 mladih (od 15 do 29 let) v
mladinskem sektorju ali drugje, izvedli tri sklope usposabljanj (osem modulov) ter več
kot 200 ur izobraževanj in delavnic (od tega 90 ur v sodelovanju z MKC Maribor), pripravili Strategijo na področju
mladih in mladinske politike v
regiji ter vzpostavili program
usposabljanja mladinskega inkubatorja kot pripomoček za
delovanje Mladinske zadruge
UP, kar je bil rezultat preteklega projekta PIMP: Priložnosti
in izzivi mladih. Zainteresirani jih lahko kontaktirate preko
elektronske pošte mi@zptm.si
ali telefona: 064 130 082.

R. R., vir: ZPTM Brežice

Natečaj KPŠ

POSAVJE – Klub posavskih
študentov v karantenskem
času pripravlja poseben izziv
– nagradni natečaj na temo
preživljanja časa v karanteni/zapisi iz karantene/karantenski blog. K sodelovanju vabijo študente in dijake,
ki živijo na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki
in so člani KPŠ. Nagradni natečaj poteka do vključno 20.
maja, izdelke pa sprejemajo
na info@kps-on.net. 
P. P.

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si
Trebnje

- čaka vas
hitra dobava,
- velike zaloge
keramike po
akcijskih cenah,
- svetovanje,
3D izris,
- 30 let izkušenj
naših strokovnjakov

Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

Boštanj

Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a
031/698-929

Krško

Žadovinek 36
(pri novem mostu)
051/657-667

Brežice
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)
051/611-235

Šentjur

Ljubljanska c. 32
(posl. cona ANDERBURG)
030/641-570

posebne akcije v PE BOŠTANJ

Majhna občina velikega srca

Sicer pa so prostovoljci, med
katerimi je tudi šest pripadnikov občinske CZ, poleg deljenja mask v času epidemije pomagali tudi pri deljenju hrane
in razdeljevanju paketov Rdečega križa, starejšim občanom so priskrbeli izdelke iz trgovine in zdravila, na pomoč
so priskočili tudi invalidom,
popravili električno napeljavo itd. »Kar so ljudje potrebovali, vse to smo naredili,« še
pravi Kunstova in dodaja, da
so ob začetku razglasitve epi-

Pri postavitvi šotora za namen nudenja pomoči občanom so
pomagali tudi župan Debelak, Kunstova in ravnatelj domače
šole Marčinković (foto: arhiv CZ občine Bistrica ob Sotli).
demije, ko je bila sama 24 ur
dostopna na telefonu, občani
pogosto klicali in potrebovali
tudi psihološko pomoč v smislu tolažbe, prijazne besede, še

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.

posebej tisto marčevsko nedeljo, ko so se pošteno stresla
tla tudi v bistriški občini. »Zdaj
pa se stanje spet počasi normalizira, ljudje so se pomiri-

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) –
časopis za pokrajino Posavje
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice:
Bojana Kunej Rožman

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič,
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar,
Rok Retelj, Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič
OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt
TRŽENJE IN PROMOCIJA
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.

razprodaje exponatov,
ostanki keramike od 3 eur/m2, topli podi od
6 eur/m2 , barve in laki do -30%, mešalnica barv

BISTRICA OB SOTLI – V občini Bistrica ob Sotli so se reševanja pomanjkanja zaščitnih
mask lotili sami, za to je zaslužna predvsem Mirela Kunst,
pripadnica Civilne zaščite občine Bistrica ob Sotli, ki
je najprej angažirala občanko, tudi šiviljo, Jožico Kramer. Slednja je poskusno sešila pralno masko, Kunstova
kot sodelujoča v društvu Ekologi brez meja namreč ni želela, da bi uporabljali maske za
enkratno uporabo, saj bi bilo
teh veliko preveč v smeteh in
posledično okolju. S tem sta
se strinjala tudi župan Franjo
Debelak in direktorica občinske uprave Ana Bercko, tako
da so ’projekt’ šivanja mask
lahko začeli. Kramerjeva je
najprej sešila 50 pralnih mask,
nato pa so s pomočjo medijev
pozvali še druge prostovoljke in odzvalo se jih je precej.
V dobrih dveh tednih so marljive šivilje – teh je bilo skoraj
deset – s svojim materialom
sešile kar tisoč mask, tako da
je lahko vsako gospodinjstvo
v občini dobilo vsaj dve pralni
maski. Maske so občanom razdelili številni prostovoljci, po
navedbah Kunstove jih imajo
kar 30. »Smo majhna občina, a
z velikim srcem,« dodaja.
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li,« pove. Kunstova izpostavlja
tudi dobro sodelovanje in komunikacijo med županom, občinsko upravo in CZ. Ob koncu
se zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki so brez oklevanja priskočili na pomoč, ko je bilo
najbolj potrebno. To so Slavko Sinkovič, Polona Vahtarič, Dušan Berkovič, Martina Bostner, Monika Černelč,
Matej Špoljar, Lea Zobec, Sonja Zobec, Damjan Dobrina, Franjo Debelak, Bogomir
Marčinković, Lidija Umek,
Andrej Knezič, Filip Kunst,
Jožica Kramer, Metka Dobrina, Darja Geršak, Nataša Škrabl, Jožica Vuk, Sonja
Bratuša, Andreja Dragovan,
Marija Debelak, Suzana Moškon, Irena Černelč, Nataša
Pustišek, Ivan Vuk, Anton
Kunej, Marjan Uršič in Bojan Domitrovič.


R. Retelj

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 (10/2020) bo izšla
predvidoma v sredo, 13. maja 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 6. maj 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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Življenje bo šlo naprej, z boleznijo ali brez nje
Hiša še nikoli ni bila tako čista

smo se ukrepov držali. Upam le, da bodo tudi ukrepi za pomoč
gospodarstvu, kulturi, malim podjetnikom in najbolj ranljivim socio-ekonomskim skupinam uspešni. Solidarnost bo pomembnejša kot kdaj koli prej. Vsem želim, da ostanete zdravi. Tudi izolacija bo minila, samo zdržati moramo.«

Glasbena zanesenjaka Elizabeta in Dragutin Križanić:
»Izolacija naju ni preveč prizadela, saj sva bila zaradi posebnih
okoliščin že prej veliko doma. Te
dneve izkoriščava za čiščenje in
pospravljanje – hiša še nikoli ni
bila tako čista kot zdaj –, pripravo visoke grede, kuhanje, peko
kruha itd. Velika prednost je, da
imava teraso, vrt, dvorišče in se
lahko večino dneva zadržujeva
zunaj, kjer uživava tudi ob pogledu na gnezdo siničk. Koristiva
danosti narave, od kopriv in čemaža do regrata. Vesela sva današnje tehnologije, ki omogoča,
da se lahko vidimo z otroki in
vnuki. Prej sva bila vajena obiskov, zato pogrešava druženje. Žal
nam je odpadlo že kar nekaj pevskih nastopov, zato pogrešava
tudi pevce in pevke. V trgovino hodiva zelo redko. Meniva, da so
ljudje zelo disciplinirani in so zelo pripomogli k temu, da se virus
ni širil. Ukrepe bo enostavno treba sprostiti, ne pa čakati, da bo
virus popolnoma izginil. Življenje bo šlo naprej, s to boleznijo ali
brez nje in številnimi drugimi, na katere smo se že navadili. Ljudje na dolgi rok ne moremo tako živeti kot zdaj, ker ne bomo več
isti. Vsak od nas je v življenju že preživel kako neprijetno situacijo in verjameva, da bomo tudi to. Malo bomo še potrpeli, nato pa
poskusili nadoknaditi, kar smo v tem času izgubili.«

Glasbeni duet Maja
Weiss in Robi Petan: »V
tem času nama ni nič hudega, poleg prostih popoldnevov imava zdaj še
proste vikende. Kot glasbenika imava takšno prijetno, počasno in lahkotno kreativno obdobje,
osebno pa kot vsi ostali, malo več časa za zapravljanje časa. Največja sprememba je bila,
da je Robi v stanovanje
'privlekel' ravno še sprejemljivo količino opreme za snemanje, tako da je zdaj res vsaka
kreativna muha na dosegu. Kar se tiče vsakodnevnih navad, sva
se na začetku izrednih razmer vsak večer znašla pred televizijo za
čas Dnevnika, po enem tednu sva opustila tudi to. S starši se slišimo preko vseh možnih videoaplikacij. Meniva, da se velika večina
ljudi dosledno drži ukrepov. Še med avtomobili je večja varnostna
razdalja, ljudje na sprehodih malodane bežijo od ustaljenih poti.
Sicer nas v karanteni večina ravno ne trpi, ampak to še ne pomeni, da ne bo ob koncu vsega tega res pestro poletje. Med glasbeniki trenutno kar kipi od odra željnih kitaristov in bobnarjev. Zdi
se nama, da v tem poletju sploh ne bo več dogodkov, temveč bo
letos cel letni čas sam svoj dogodek. Trenutno sicer še na najinem balkonu nazdravljava na toplo, ljubeče, hipijevsko, spontano in divje poletje pred nami.«

Pevec Nace Junkar: »V neke
vrste karantensko življenje sem
vstopil že nekaj tednov pred apelom naših pristojnih. Ko sem zaznal, da je v sosednji Italiji že prisoten virus, sem vedel, da bo kaj
kmalu pri nas. Oskrbel sem se z
vsem potrebnim in ostal doma.
Človek je že od nekdaj navajen,
da se prilagaja, tudi jaz sem se v
življenju moral marsikje in marsičemu. Tudi tokrat. Regratova
rižota, mnogi telefonski pogovori, posebna samost pa še kaj
me bo vedno spominjalo na to
neprijetno obdobje. Ukrepi so
prišli prepozno, zelo sem se čudil, da ni bil nemudoma ustavljen letalski promet, šole in vrtce bi bilo zagotovo treba zapreti tri
tedne prej. Težko je biti razsodnik, pa vendar – prepozni ukrepi.
Se jih pa držim. Veliko sem na svežem zraku in hudo mi je za tiste, ki stanujejo v stolpnicah in blokih. V tem času sem opravil kar
nekaj nastopov od doma, znotraj in zunaj, mnogi so objavljeni na
družbenih omrežjih in na Youtubu. Bralcem časopisa bi rekel, da
pogum in optimizem vedno veljata. Komaj čakam, da smo v družbi dejansko, ne samo virtualno.«

Režiser in gledališki igralec
Sinjo Jezernik: »Privilegij, da
živim na deželi, se je zdaj pokazal v vsem svojem sijaju. Urejam
vrt, barvam ograjo in opravljam
druga domača opravila, za katera je v preteklosti mnogokrat
zmanjkalo časa. Lahko rečem,
da je to dobra plat epidemije, a
ukrepi, ki se jih moramo državljani in državljanke držati, mi ne
vlivajo zaupanja. Obljube, ukrepi, prepovedi, sumljive nabave
zaščitnih sredstev, povezave, ki
omogočajo korupcijska tveganja, in še marsikaj, kar je očem
nevidno, ne vodi k dobrim občutjem. Ljudje postajamo vse bolj
nestrpni, začeli smo ovajati drug drugega, namesto porok bodo
ločitve … Imam veliko vprašanj in rabil bi veliko verodostojnih informacij. Kljub vsemu bom ostal discipliniran državljan in spoštoval predpise. Treba bo zdržati. Pa saj veste, po dežju vedno posije sonce, a da bi le ostali ljudje, kot se spodobi za dobre ljudi. «

POSAVJE – Po dobro sprejetih utrinkih iz samoizolacijskega življenja znanih Posavk in Posavcev v prejšnji številki
časopisa smo k sodelovanju povabili nov 'paket' posavskih kulturnikov, estradnikov in športnikov.

Pogum in optimizem veljata

Dnevi so precej rutinski

Pevka Nuška Drašček: »Dnevi v
času samoizolacije so precej rutinski in v grobem razdeljeni na
dva dela: 'šola z Luko' in 'vse ostalo'. Luka je v 4. razredu, tako
da sva hitro morala vzpostaviti
nek ritem, ki mu ustreza. Delovni
dan začneva ob devetih s pol ure
telovadbe, nato sta na vrsti matematika in slovenščina, potem
pa vsi ostali predmeti, ki jih ima
tisti dan na urniku. Sledi kosilo,
popoldne pa je namenjeno vsemu ostalemu. Takrat po navadi
pridem do časa, da vadim (mož pa dela od doma v dopoldanskem
času), saj moram vzdrževati pevsko kondicijo. Seveda je tudi 'spomladansko čiščenje' dobilo nov pomen v tem času … Stike s prijatelji ohranjamo preko sporočil, klicev in videosestankov. Se pa
vsekakor veselim prvega konkretnega srečanja z njimi! Glede na
to, da se je širjenje virusa upočasnilo in da nismo bili v italijanskem scenariju, so bili zastavljeni ukrepi očitno dobri. Res pa je,
da jih žal niso vsi vzeli enako resno, ampak to ni moja stvar – mi

Malo več časa za zapravljanje časa

Da bi le ostali ljudje …

ki, ki naju vodijo v zmernost in
lepoto. Z lahkoto sva se otresla
novodobne običajnosti in storila korak nazaj v razpoloženje,
kot ga je nudil pretekli pešpotni čas. Že Francis Bacon je dejal.
'Če hočemo premagati naravo,
jo moramo ubogati.' Z ženo se
zavedava, da ima narava vedno prav. Kar ljudje z njo počnemo, je bilo pričakovati, da bo slej
ko prej 'hudo počilo'. Vemo tudi
za to pričujočo 'biološko vojno'.
Sočustvujeva z množico trpečih
in sva v stiku s svojci ter svojimi prijatelji po telefonu in drugih elektronskih občilih. Pomagati sam ne morem, ker sem po
starosti in štirih akutnih boleznih v velikem riziku. Veva, da se bo
vse umirilo, vendar pa ne bova pozabila 'vojnih dobičkarjev' (povišanje plač, zaslužki z maskami, odnosi do starostnikov v domovih). Za vedno bova občudovala in bova hvaležna vsem zdravstvenim delavcem in množici prostovoljcev s širokim srcem.«

Izostril se bo čut za pomembno

Pisateljica Stanka Hrastelj:
»Pogrešam drobne, prej samoumevne stvari: obiskati Formo vivo v Kostanjevici, z avtom
prevoziti sto kilometrov v enem
kosu, iti s prijatelji na kavo, gledati film na velikem platnu ...
Manko je začasen, pritoževanje pa ne bi ničesar spremenilo.
Prav to je moja ključna prilagoditev – mirno sprejemanje danih
okoliščin. Moja poklicna, ustvarjalna plat je bistveno sestavljena prav iz obdobij osamitev. Lete omogočajo zares poglobljeno
in temeljito delo. Tokrat izolacija sicer ni prostovoljna, a nič ne
de. Berem in pišem, kar je hrbtenica pisateljskega dela, najraje v
brlogu samosti in tišine. Te dni sicer ne morem izvajati literarnih
delavnic, s čimer se zadnja leta intenzivneje ukvarjam, tudi nastopi in gostovanja so na pavzi, a osebno knjižnico imam dobro založeno, pa tudi internetna povezava je solidna. Nekoliko sem se izmojstrila v kuhanju in šivanju, kar pa je dodaten stranski učinek
karantene. Verjamem, da bo sedanja karantenska epizoda, poleg zajezitve širjenja virusa, prinesla še kaj dobrega. Predvsem
se nam bo izostril čut za to, kaj je v življenju pomembno, katere stvari zares potrebujemo, in kaj je balast, ki ga lahko pogrešimo. In koliko je vredno, če nisi lačen, če te ne zebe, če imaš streho nad glavo in če si ljubljen.«

Pripravimo se na drugo kariero

Rok Kerin, nekdanji plavalec in učitelj plavanja: »Z družino
smo že prej preživeli veliko skupnega časa, tako da se mi je najbolj spremenilo poslovno življenje. S samoizolacijo sem se veli-

Z nasmehom v nov dan

Slikarka Jerca Šantej: »To je
zame poseben čas, ko se lahko
vsak poglobi vase in živi dani
trenutek, kajti prihodnost je
tako polna presenečenj, da nima
smisla kar koli pričakovati. Moji
trenutki so ujeti v barvah in podobah na slikarskem platnu,
kamniti ograji, na drevesu in celo
na krožniku. Ugotovila sem, kako
sem globalno nemočna, a vsa ostala sreča je v mojih rokah. Vzemite jutro v svoj nasmeh, kajti tega vam tudi virus ne vzame. Vsi
nasmehi se vidijo tudi pod masko, saj so oči zrcalo našega notranjega sveta, zato pogumno in veselo, z nasmehom v nov dan, kajti
nasmeha nam ne more nihče in nič zbrisati z obraza, če se odločimo zanj, pa naj bo to virus, neumnost ali kar koli. Ostanite zdravi!«

Izolacija naju ne obremenjuje

Vsestranski umetnik in kulturni ustvarjalec Rudi Stopar: »To
novo, v človeštvu še nikoli doživeto življenjsko situacijo, sva z
ženo Jasenko sprejela razumsko s spoštljivostjo in pojmljivostjo.
Izolacija naju ne obremenjuje, ker imava dom, kjer sva resnično
doma in rada. Živiva polno življenje v miru z delom in razmisle-

kokrat srečal že v času plavalne kariere, kjer je bil to pogost pojav. Sreča v nesreči je ta da, živim na vasi in imamo v bližini gozd,
njive, vrt pred hišo in še naša občina je dokaj velika, tako da se
dá še kolikor toliko živeti po ustaljenih tirnicah. Začel sem še bolj
izkoriščati dobrote, ki jih nudi narava, na njivi smo posadili in posejali zelenjavo, z bližnjimi pa ohranjam komunikacijo preko spleta in tudi v živo, ker imam to srečo, da živimo pod isto streho. Sem
za to, da je zdravje ljudi na prvem mestu, nikoli pa nisem bil človek, ki bi šel po isti poti, kot gredo drugi, sicer ne bi zmagal maratonov. Morda smo v nekaterih ukrepih le preveč pretiravali in
bodo posledice teh odločitev veliko hujše kot bodo sicer gospodarske in še vrsta drugih, tudi zdravstvene. Na to gledam kot na
konec neke kariere. Tudi to stanje ne bo trajalo večno, zato postorimo sedaj tiste stvari, za katere prej nismo imeli časa, in namenimo malce časa sami sebi, da si zbistrimo misli in se pripravimo
na drugo kariero oziroma obdobje.«
Zbrali: P. Pavlovič, R. Retelj,
S. Radi in B. Mavsar

