
Z MASKAMI PO BLAGOSLOV – »Oklep« ukrepov in omejitev, namenjenih zajezitvi epidemije 
koronavirusa, počasi popušča in iz dneva v dan je dovoljeno ponovno opravljanje novih dejavnosti. Z 
določenimi omejitvami so znova dovoljeni tudi verski obredi, kar so člani PGD Podbočje in PGD Malo 
Mraševo minulo nedeljo, z enotedenskim zamikom, izkoristili za počastitev svojega zavetnika sv. 
Florijana. Pri jutranji maši se jih je zbralo več kot 30, po njej pa je domači župnik France Novak na trgu 
pred cerkvijo blagoslovil člane obeh društev in vozila, ki sta jih društvi pripeljali na trg pred cerkvijo. 
Župnik se jim je zahvalil za požrtvovalno delo ter poudaril pomen solidarnosti in pomoči potrebnim, 
posebej še v času epidemije, ki se je dotaknila vseh nas.  P. P., foto: Aljaž Vrhovšek

Brez naročanja 
in maske ne bo šlo

Če boste želeli priti do svojega osebnega zdrav-
nika, se boste odslej morali obvezno predhodno 
naročiti, na vhodu iti čez triažo, ustno ali pisno 
odgovoriti na vprašanja, si razkužiti roke in nade-
ti masko, šele potem boste smeli vstopiti v zdra-
vstveno ustanovo, seveda če ne boste imeli bole-
zenskih znakov in v zadnjem času niste bili v stiku 
z okuženim s covid-19.
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Požar uničil dom Bognerjevih

Na gospodarstvu vse sloni

Govedorejci na prepihu krize

»Živeti na podeželju je privilegij«

Tudi športniki se počasi vračajo

»Korona« pozdrav z Norveške

www.kd-krsko.si

Prvi se vračajo Sevničani
SEVNICA – Danes, 13. maja, popoldne se bo na 15. redni seji 
sestal sevniški občinski svet,  zaradi epidemije koronavirusa 
in varnostnih ukrepov v skladu s priporočili NIJZ pa bo seja 
potekala v sevniški kulturni dvorani. Med 23 točkami dnev-
nega reda bodo svetnice in svetniki med drugim prisluhnili 
petim poročilom ustanov o delu v preteklem letu. Obravnava-
li bodo zaključni račun lanskega občinskega proračuna ter se 
seznanili z uvedbo participativnega proračuna za leto 2021, 
katerega višina znaša 120 tisoč evrov. Omenjeni proračun je 
način razporejanja dela proračunskih sredstev tako, da o nji-
hovi porabi odločajo občanke in občani, ki se na ta način lah-
ko sami odločijo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše 
in katere ureditve bi prispevale k izboljšanju kakovosti življe-
nja v občini. Rok za oddajo pobud je začel teči 1. maja, zaklju-
čil pa se bo 30. junija. Sicer pa lahko več o delu občinskih sve-
tov preberete na str. 3.  S. R.

AKTUALNO

Kdaj bodo spet festivali 
in prireditve?

Festival BMM, festivala piva in modre frankinje, 
Sevn’ška kuhinja … to je le nekaj tradicionalnih pri-
reditev v Posavju, ki bodo v tem letu zaradi trenu-
tnih razmer, ko je še vedno prepovedano zbiranje 
ljudi na javnih mestih in zaprtih prostorih, na žalost 
tako organizatorjev kot tudi obiskovalcev odpadle.
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Naslednja številka 

Posavskega obzornika 
bo izšla predvidoma 

v četrtek, 28. maja.

Info:  040 302 809 

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 19. 5. 2020, ob 15:30

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Darja Cizelj, direktorica DUO Impoljca:

Zavedali smo se 
odgovornosti

Ani Nuša Masnik, direktorica DSO Krško:

Poskušali smo živeti 
normalno
 str. 4 in 5
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LJUBLJANA, POSAVJE – Državni zbor je na izredni seji 29. aprila 
potrdil novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje ener-
getskega potenciala spodnje Save, ki predvideva pospešitev pro-
jekta gradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice. Kot smo poročali v 
prejšnji številki časopisa, je sprejem novele na seji Odbora za in-
frastrukturo DZ predlagal njegov podpredsednik Dušan Šiško 
ob podpori vseh ostalih treh posavskih poslancev Igorja Zorči-
ča, Tomaža Lisca in Matjaža Hana. Poslanci so v razpravah ob 
obravnavi novele izpostavili, da je nujno treba pospešiti prido-
bivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo HE Mokrice in izpol-
nitev obveznosti iz naslova koncesijske pogodbe, s čimer se bo 
zagotovila poplavna varnost v občinah Brežice in Kostanjevica 
na Krki. Novela odpravlja tudi pomanjkljivosti, vezane na grad-
beni zakon, na podlagi katerega je treba zahtevi za izdajo grad-
benega dovoljenja po integralnem postopku poleg dokumenta-
cije in presoje vplivov na okolje priložiti tudi dokazila o pravici 
graditi na vseh zemljiščih, na katere se posega. Nalaga tudi, da 
začne upravni organ obravnavati zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja s presojo vplivov na okolje brez predložitve lastniške 
ali druge stvarne pravice na nepremičninah, a ob pogoju, da in-
vestitorji predložijo dokazila, še preden se izda gradbeno dovo-
ljenje. Kot je povedal minister za okolje mag. Andrej Vizjak, bo 
gradbeni zakon, ki bo rešil podobne zagate tudi na drugih objek-
tih, po načrtih v celoti prenovljen še letos.  P. P.

Državni zbor soglasno za 
pospešitev gradnje HE Mokrice

KRŠKO – V zadnjem tednu maja se po navadi prične krško ob-
činsko praznovanje, ki doseže vrhunec 7. junija, na dan spomina 
na prve padle krške borce in vrnitev izgnancev. Zaradi izrednih 
razmer in posledičnih ukrepov, ki zaenkrat še ne omogočajo iz-
vedbe javnih prireditev, bo občinski praznik letos okrnjen. »Na-
črtujemo, da bi, če bodo razmere dopuščale, v bistveno manj-
šem obsegu izpeljali vsaj slavnostno akademijo oz. slavnostno 
sejo Občinskega sveta, na kateri bi pozornost posvetili letošnjim 
nagrajencem, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov, ki bodo v za-
četku junija še veljali,« so sporočili z Občine Krško.  P. P. 

Občinski praznik bo okrnjen

BREŽICE – Pred vhodom v MC Brežice se je 11. maja odvi-
la tiskovna konferenca, na kateri so podrobneje predstavili 
projekt MI! – mladinski inkubator, za katerega je prijavitelj, 
ZPTM Brežice, uspešno kandidiral za sredstva, namenjena 
krepitvi mladinskega sektorja, kompetenc mladih in trajne-
ga vključevanja mladih na trg dela.

Vrednost projekta MI! – mladinski inkubator je skoraj 177 tisoč 
evrov, izvaja pa se od 1. februarja 2020 do 15. septembra 2021. 
Po besedah direktorice ZPTM Brežice Mateje Gerjevič so vese-
li, da bodo v sklopu tega projekta sodelovali s partnersko orga-
nizacijo Mladinski kulturni center (MKC) Maribor. Ključna cilj-
na skupina v projektu bodo mladi med 15. in 29. letom starosti, 
ki niso zaposleni. Po njenih navedbah gre za ciljno skupino, ki ji 
bodo s pomočjo usposabljanj pomagali h krepitvi kompetenc ter 
na podlagi tega prispevali k povečanju deleža zaposlenih mladih 
in znižanju brezposelnosti mladih. V aktivnosti usposabljanja 
bodo vključili vsaj 39 mladih, od tega bi jih radi zaposlili 25. Med 
drugim bodo skušali izdelati tudi strategijo na področju mladih 
in mladinske politike v regiji ter analizo njihovih kariernih od-
ločitev. Po besedah župana Ivana Molana ima Občina Brežice 
že kar nekaj časa aktivno vlogo pri izvajanju programov za mla-
de, za kar na leto namenjajo nekje 220 tisoč evrov, največji delež 
predstavljajo letni programi, ki jih izvaja ZPTM Brežice s svojo 
enoto MC Brežice. Letos bodo namenili tudi dodatna sredstva za 
projekte, ki jih bodo predlagali mladi v okviru participativnega 
proračuna. Vodja projekta MI! Nejc Vrešak je omenil, da bodo 
izvedli več kot 200 ur usposabljanj, od tega s 1. septembrom le-
tos 90 ur v MKC Maribor, o čemer je nato spregovorila še pred-
stavnica partnerske organizacije Doris Špurej.  R. R.

Z usposabljanji do zaposlitve

Sodelujoči na novinarski konferenci – na varni razdalji

Šiško na čelu Komisije za zamejce
LJUBLJANA – Državni zbor je 28. aprila v skladu s sedanjimi 
razmerji med koalicijo in opozicijo na novo razdelil vodilna 
mesta v odborih in komisijah. Tako je bil za predsednika Ko-
misije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu imenovan 
Dušan Šiško (SNS). Posavski poslanec bo vodil delovno telo DZ, 
katerega naloga je med drugim zavzemanje za interese naših 
rojakov izven meja domovine in sooblikovanje politike in pro-
gramov nacionalnega interesa RS glede teh vprašanj.  B. M.

www.PosavskiObzornik.si

POSAVJE – Tudi v Posavju se ukrepi, povezani z zajezitvijo 
epidemije koronavirusa, odražajo v porastu brezposelnosti, 
čeprav je ta na območju sevniške enote Zavoda RS za zapo-
slovanje med nižjimi v Sloveniji. 

Običajno se brezposelnost v prvi polovici leta znižuje, letos pa se 
je situacija spremenila. V evidenci brezposelnih oseb območne 
službe Sevnica so bile tako ob koncu aprila prijavljene 3.404 ose-
be, kar je 465 več kot aprila 2019, porast je torej skoraj 16-odsto-
ten. Na nivoju države sicer beležimo kar 20-odstoten porast brez-
poselnosti. »Poglavitni razlogi priliva v evidenco brezposelnih so 
izteki zaposlitev za določen čas in prilivi presežnih delavcev. Do 
aprila se je prililo v evidence 241 delavcev, ki so izgubili zaposli-
tev zaradi poslovnih razlogov in prenehanja poslovanja zlasti sa-
mostojnih podjetnikov (190 % več kot lani), in 657 oseb zaradi 
izteka zaposlitve za določen čas (31,1 % več kot lani),« pojasnju-
je vodja – direktorica sevniške območne službe Saša Mohorko. V 
zadnjih dveh mesecih so zabeležili največji porast novoprijavlje-
nih s prvo do pete ravni izobrazbe, glede na starost pa je najbolj 
porasel priliv mladih, zlasti v starosti od 25 do 29 let. Novi brez-
poselni prihajajo predvsem iz dejavnosti, ki jih je epidemija naj-
bolj prizadela: turizma, gostinstva, osebnih storitev, športnih in 
neživilskih trgovin, popravil osebnih vozil, agencij za posredova-
nje dela pa tudi iz nekaterih proizvodnih dejavnosti, manj pa iz 
prevozništva, gradbeništva in drugih dejavnosti. V zadnjih dveh 
tednih sicer zaznavajo nekoliko več povpraševanja po delavcih, 
priliv v brezposelnost pa je po umiritvi ob koncu aprila v prvem 
tednu maja zopet porasel. Mohorkova ocenjuje, da bodo gibanja 
na trgu dela v prihodnjih mesecih odvisna od trajanja epidemi-
je, učinkov ukrepov države za omilitev njenih posledic za gospo-
darstvo in sproščanja omejitev.  P. Pavlovič

Brezposelnost je občutno višja

Obvezno naročanje pacientov

Tudi posavske zdravstvene 
ustanove so v zadnjem času po-
stopno sproščale izvajanje svo-
jih storitev. Splošna bolnišnica 
Brežice je s 4. majem omogoči-
la, da naročanje spet poteka po 
ustaljenem urniku, ki je objav-
ljen na spletni strani bolnišni-
ce. Pacienti bodo vabljeni pisno 
ali jih bodo kontaktirali osebno 
s klicem po telefonu. V primeru 
znakov respiratornega infekta 
(povišana temperatura, kašelj, 
bolečine v grlu, žrelu, nahodni 
znaki, bolečine v mišicah) ali če 
so bili pacienti v morebitnem 
stiku s covid-19 okuženim pa-
cientom ali osebo s sumom na 
okužbo s covid-19, to sporoči-
jo po telefonu, da bodo prejeli 
nadaljnja navodila. Pacienti naj 

pridejo na naročen termin ob 
točno določeni uri in z zaščitno 
masko, pred vhodom v objekt 
izvajajo nadzor vabljenih paci-
entov in preverjajo epidemio-
loško anamnezo pacienta.

Spremenjen način dela je s 
tem tednom stopil v veljavo 
tudi v Zdravstvenem domu 
Brežice, kjer so za paciente iz-

Za paciente odslej veljajo posebna navodila
POSAVJE – Potem ko so bile zaradi spremenjenih razmer zdravstvene storitve zelo okrnjene in zaprte tako rekoč vse ambulante, je bilo z 9. majem vnovič uve-
deno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji, določenimi v odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja 
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19.

dali posebna navodila. Ker so 
spet začele delovati ambulan-
te družinske medicine, so se ti 
dolžni pred prihodom v ambu-
lanto obvezno naročiti po tele-
fonu ali elektronski pošti. Pa-
cienti vstopajo v ZD Brežice 
posamično, po tem ko na vho-
du izpolnijo vprašalnik o zdra-
vstvenem stanju in triažna se-
stra na vhodu dovoli vstop, 
seveda si morajo nadeti ma-
sko in razkužiti roke. Vstop v 
stavbo zdravstvenega doma je 
pacientu dovoljen ob uri, ko je 
naročen. Razpored dela posa-
meznih ambulant družinske 
medicine je objavljen na sple-
tni strani ZD Brežice. Z delom 
sta začela tudi dispanzer za 
žene in specialistična psihia-
trična ambulanta. Sicer pa sta v 
Brežicah še naprej vzpostavlje-

ni covid-19 ambulanti za odra-
sle (pred Urgentnim centrom 
SB Brežice) ter otroke in mla-
dostnike (ob glavnem vhodu v 
ZD Brežice). Kot nam je sporo-
čil direktor ZD Brežice Dražen 
Levojević, so do 11. maja do 7. 
ure zjutraj odvzeli skupaj 1185 
brisov, pri čemer se je v prvih 
dneh maja število zmanjšalo 
(odvzamejo jih od dva do 24 na 

dan). »Pričakujemo povečanje 
števila brisov za sezonske de-
lavce, voznike tovornjakov, de-
lavce v različnih podjetjih, ki 
se jim izteče 7-dnevna karan-
tena,« je navedel. Dodajmo, da 
je Posavje z doslej le 13 odkri-
timi okužbami – zadnja sega 
že skoraj mesec dni nazaj – 
najbolj »zdrava« in posledično 
tudi vzorna slovenska regija.

V ZD Krško so s postop-
nim sproščanjem ukrepov za 
preprečevanje epidemije za-
čeli takoj po prvomajskih pra-
znikih. Družinski zdravniki in 

pediatri bodo v času svojega 
običajnega ordinacijskega časa 
dosegljivi za telefonske posve-
te, naročanje receptov in dru-
ga administrativna opravila. 
Če bo izbrani osebni zdravnik 
ali pediater ocenil, da je potre-
ben obisk pacienta v ambu-
lanti, se bo pacienta naročilo 
na dani termin. Prav tako se je 
treba pri izbranem osebnem 
zdravniku predhodno naroči-
ti za preveze ran. Dosegljivost 
za naročene paciente sta razši-
rili tudi pulmološka in psihia-
trična specialistična ambulan-
ta. Na lokacijah ZD Krško, ZP 

Senovo in ZP Kostanjevica na 
Krki bodo do nadaljnjega spre-
jemali samo naročene pacien-
te. Vstop je možen samo skozi 
glavni vhod, kjer še vedno iz-
vajajo strogo triažo. V sevni-
škem zdravstvenem domu so 
trenutno delujoče tri ambu-
lante, ki delujejo za obravnavo 
vseh pacientov, ki ne kažejo 
znakov infekcijskega obole-
nja, in za paciente, ki potrebu-
jejo administrativno storitev 
(predpis recepta, napotnice, 
bolniški stalež ipd.). Za pre-
gled v ambulanti se morate 
predhodno naročiti. V prime-
ru znakov infekcijskega obole-
nja ima ZD Sevnica vzpostav-
ljeno ambulanto covid-19 za 
odrasle in otroke, kjer so do 
torka opravili 491 testov, nam 
je povedala direktorica Vladi-
mira Tomšič.

V Zdravstvenem centru Aristo-
tel v Krškem so 20. aprila z 
delom začele vse specialistič-
ne ambulante, 4. maja pa tudi 
kozmetično-estetske storitve. 
Seveda je prav tako potrebno 
predhodno naročanje in upo-
števanje vseh varnostnih ukre-
pov. Lekarne v Posavju spet 
obratujejo v običajnem delov-
nem času, zaprti še naprej os-
tajata lekarniški podružnici Bi-
zeljsko in Terme Čatež. 

Ponoven zagon 
zobozdravstvenih storitev

V teh dneh so spet začeli dela-
ti tudi zobozdravniki, ki bodo 
storitve lahko opravljali le pri 
zdravih pacientih. Zobozdrav-
stveno osebje bo moralo med 
drugim nositi vodoodbojni 
plašč oz. pokrivalo in zaščitni 
vizir ali očala, ordinacijo pa 
bo treba po obravnavi vsake-
ga bolnika očistiti, razkužiti in 
prezračiti. V ZD Brežice poleg 
administrativne najprej delu-
jejo zgolj dežurne zobozdra-
vstvene ambulante za otroke 
in mladino ter odrasle, obrav-
navani bodo zgolj pacienti z 
nujnimi zobozdravstvenimi 
stanji, ki zahtevajo prvo po-
moč. V ZD Krško je poleg ad-
ministrativne zobne ambulan-
te začela delati tudi dežurna 
zobna ambulanta za naroče-
ne, zdrave paciente z akutno 
zobozdravstveno težavo, in si-
cer štiri ure na dan. V ZD Sev-
nica so se odločili, da bodo 
zobozdravstvene ordinacije 
odprte zadnje – zadnji teden 
v maju oz. takoj, ko dobijo na-
tančna navodila Ministrstva za 
zdravje za zaščito osebja. Z 11. 
majem je svoja vrata ponovno 
odprl tudi Dentalni center Ta-
talović v Krškem.
 Rok Retelj

Ekipo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Krško 
so v tem mesecu na novo opremili s šestimi neprebojnimi 
jopiči in čeladami za ukrepanje v t. i. AMOK situacijah, se 
pravi rizičnih reševanjih na terenu (foto: ZD Krško).

V zdravstvene ustanove lahko vstopajo 
samo naročeni pacienti.
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Tudi evropski poslanci so se 
morali prilagoditi delu na da-
ljavo, čeprav Evropski parla-
ment niti poslovniško ni imel 
opredeljenega tovrstnega na-
čina dela. »Zdaj se je delo nor-
maliziralo, saj ima parlament 
svoje aplikacije za delo odbo-
rov in plenarno zasedanje, za 
pripravljalne sestanke pa upo-
rabljamo običajne aplikacije, 
kot sta Zoom in Cisco  Webex. 
Na plenarnem zasedanju še ni-
mamo sistema, da bi se deni-
mo jaz od doma javljal v živo, 
ampak dobijo besedo le tis-
ti, ki so fizično tam. Tehnično 
se stvari izpopolnjujejo,« poja-
snjuje Bogovič, lani drugič iz-
voljen za evropskega poslanca. 
Pravi, da ni imel težav s prila-
goditvijo na tak način dela, pri 
čemer so mu šle na roko dob-
ro urejene širokopasovne po-
vezave v občini Krško. 

Kar se vsebine dela v tem času 
tiče, so priprave na novo fi-
nančno perspektivo v mirova-
nju. Evropski parlament je zelo 
hitro podprl ukrepe, ki so od-
govarjali na izzive pandemije, 
in ki jih je predlagala Evropska 
komisija, pri čemer se je odre-
kel vsakemu poseganju v do-
kumente. Sam se je v okviru 
odbora za kmetijstvo, panoge, 
ki je doživela velike pretrese, 

osredotočil na kmetijske pa-
noge, ki so vezane na turizem, 
od vinarskega sektorja do tu-
rizma na kmetijah. »Ves čas pa 
v ozadju poteka mrzlično is-
kanje cepiva proti covid-19. 
Predsednica Evropske komi-
sije je zagnala akcijo, s katero 
naj bi na svetovni ravni zagoto-
vili 7,5 milijarde evrov, s kate-
rimi bi, ko bo cepivo na voljo, 
omogočili dostopnost cepiva 
vsem Zemljanom, ne le boga-
tejšim,« dodaja.

Evropa na kolenih pred 
Kitajsko

Po njegovem mnenju bomo po 
tej krizi iskali odgovore na sla-
bosti globalizacije na številnih 
področjih: »Paradoks je, da v 
Evropi ne znamo narediti ene 
enostavne zaščitne maske in 
smo padli na kolena pred Ki-
tajsko, da ne govorimo o tem, 
da v Evropi nimamo proizvo-
dnje respiratorjev. Pokazalo se 
je, da so tri vrste varnosti, voja-
ška, energetska in prehranska, 
tiste, na katere ne smeš niko-
li pozabiti.« Na področju kme-
tijstva in samooskrbe imamo 
'domačo nalogo', da vzposta-
vimo nove kanale, od proda-
je na domu do kratkih nabav-
nih verig in oskrbnih centrov 
po Sloveniji, pravi, pri čemer 

kot potrošniki na to ne sme-
mo pozabiti, ko ne bo več kri-
ze in bo v trgovini kakšen iz-
delek iz tujine za kakšen cent 
cenejši, a morda sporne kako-
vosti in manj svež. Skrbi ga, da 
je Schengen, poleg evra in sku-
pnega trga kot vezivo Evropske 
unije, zaradi epidemije postav-
ljen pod vprašaj. »Zato je nuj-
no čim prej vzpostaviti stva-
ri nazaj v približno normalne 
tokove – najbrž z nekaj omejit-
vami, tudi Evropejci bomo ver-
jetno po letališčih hodili z ma-
skami, tako kot pred tem Azijci, 
ki so imeli že izkušnje s pande-
mijami, ki so nas obšle.« Stri-
nja se, da je Evropska unija 
padla na izpitu, kako učinkovi-
to predstaviti to, kar dela: »Pre-

malo naredimo na zavedanju, 
zakaj so nam nekatere svoboš-
čine in pravice dosegljive samo 
zato, ker smo člani EU.«

Medtem ko nam uspešnost pri 
spopadanju z epidemijo pri-
znavajo v tujini, je težje dobiti 
kakšno pohvalo doma, ugota-
vlja. »Slovenski narod je redo-
ljuben in pri nas nismo ime-
li veselic in podobnih stvari, 
ki so se dogajale v naši soseš-
čini vključno z Italijo, ampak 
smo razumeli, da je treba ne-
kaj narediti. Ljudje priznavajo 
pravilnost ukrepov, ki so se ko-
nec koncev empirično pokaza-
li kot učinkoviti, politika pa še 
enkrat več ne more  počakati 
s svojim političnim bojem niti 

kakšen mesec, da bi se tole po-
leglo. Naj sporne stvari prouči-
jo tisti, ki so za to zadolženi, če 
pa nekdo nakup ventilatorjev 
izkorišča za to, da bo kaznoval 
'smrtni greh' Počivalška, ker je 
SMC zapeljal v koalicijo, to kaže 
na nizko raven politične kultu-
re in na majhnost politike ter 
nerazumevanje parlamentar-
ne demokracije,« ocenjuje ak-
tualno politično situacijo. Boji 
se, da bo zelo resna situacija 
zopet izkoriščena za klasično 
politično 'klanje', namesto da 
bi se čimbolj poenoteni sooči-
li s krizo, ki nedvomno prihaja.

Za to, da smo v Posavju zabe-
ležili tako malo okužb, sicer ne 
vidi neke razlage, a pravi: »Naj-
brž gre za malo sreče, morda 
pa je k temu pripomogel tudi 
naš tip poselitve, v katerem ni-
mamo veliko zgoščenih naselij. 
Tudi če gledamo po svetu, naj-
večjo ceno plačujejo tam, kjer 
so se ljudje zelo skoncentrira-
li v velika mesta, poleg tega pa 
še niso bili dovolj redoljubni 
in odgovorni. Policentričnost 
Slovenije in hkrati dejstvo, da 
imamo enega največjih deležev 
ljudi v EU, ki živijo v vaškem in 
primestnem okolju, se je v tem 
primeru pokazalo kot pred-
nost.« Te ugotovitve potrjujejo 
pravilnost njegovega projekta 

Pametne vasi, zato pričaku-
je, da bo takšen način razvoja 
družbe imel mesto v Sloveniji.

Družina je zavetje

V času epidemije se je ukvarjal 
tudi z zaščito domačega nasa-
da jablan pred pozebo, pri če-
mer je bil, kot zaenkrat kaže, 
uspešen. »V vsaki slabi stva-
ri je nekaj dobrega in to se je 
izkazalo tudi v tej zahtevni ak-
ciji, ko smo preko noči skurili 
40 kubikov drv in deset kubi-
kov sekancev, na treh hektar-
jih pa nas je bilo razporejenih 
16 ljudi. Pri tem se je pokazal 
tudi duh življenja na vasi. To 
so svetli trenutki, ki jih je tre-
ba prepoznati in zato nisem 
tako črnogled, da v teh stva-
reh ne bi videl pozitivnih pla-
ti,« pravi. Sicer pa ga veseli, da 
je imel v tem času prvič, odkar 
je aktiven v politiki, priložnost 
več časa preživeti z družino, 
zlasti z ženo Bojano. »Kar za-
čuden sem bil, ko sem bral, da 
se ljudje doma kregajo, midva 
se v teh dveh mesecih nisva niti 
enkrat skregala. Družina je tis-
to zavetje, v katerem se v tež-
kih trenutkih najlažje znajdeš 
in ti je najbolj v oporo, zato daj-
mo to spoštovati in negovati.«

 Peter Pavlovič

»Živeti na podeželju je v tem času privilegij«
KOPRIVNICA – Zaradi zaprtja meja in prepovedi potniškega letalskega prometa se je v povsem novi situaciji znašel tudi poslanec Slovenske ljudske stranke v 
Evropskem parlamentu Franc Bogovič, ki je tako že dva meseca v domači Koprivnici, od koder se v skladu z možnostmi vključuje v delo Evropskega parlamenta, 
seveda pa budno spremlja dogajanje v zvezi z epidemijo tako doma kot po svetu. 

Franc Bogovič v domači pisarni (foto: osebni arhiv)
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Medtem ko se denimo radeški 
in kostanjeviški občinski svet 
letos sploh še nista fizično ses-
tala (oba sta nazadnje zase-
dala 19. decembra lani), so se 
v Bistrici ob Sotli svetnice in 
svetniki nazadnje 'v živo' sre-
čali 13. februarja, v Brežicah 
17. februarja, v Sevnici in Kr-
škem pa tik pred epidemijo oz. 
ob njenih prvih znakih 4. oz. 5. 
marca. V tem času je bilo izve-
denih kar nekaj dopisnih sej, v 
Krškem denimo 22. aprila (rav-
no danes, 13. maja, je predvi-
dena še ena), v Brežicah 18. 
marca in 28. aprila in v Kosta-
njevici na Krki 10. aprila. V Sev-
nici, Radečah in Bistrici ob Sotli 
v času epidemije sej občinske-
ga sveta ni bilo.

Pod novimi pogoji se bodo rav-
no danes, 13. maja, prvi sesta-
li člani in članice sevniškega 
občinskega sveta, pri tem pa 
bodo upoštevali navodila in 
priporočila Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje in Mi-
nistrstva za javno upravo. »Na 
podlagi teh priporočil je Obči-
na Sevnica tudi oblikovala pro-
tokol izvedbe naslednje seje 
Občinskega sveta občine Sev-
nica: seja bo izvedena v Kul-
turni dvorani Sevnica. V pro-
storu bo zagotovljen sedežni 
red, ki omogoča ustrezno fi-

Tudi občinske seje bodo potekale pod maskami
POSAVJE – V ustaljene tirnice se bo po več kot dveh mesecih zastoja počasi vrnilo tudi delo občinskih svetov, ki so se medtem sestajali le korespondenčno. Seje ob-
činskih svetov v fizični obliki bodo v bodoče sicer potekale ob samozaščitnem vedenju – medsebojna razdalja, zaščitna oprema ipd.

zično razdaljo med udeležen-
ci seje. Zagotovljeno bo prezra-
čevanje s stalnim dovajanjem 
svežega zraka. Seje se ne smejo 
udeležiti osebe, ki kažejo zna-
ke akutne bolezni dihal (vro-
čina, kašelj, izcedek iz nosu, 
kihanje, težko dihanje, boleči-
ne v prsih …). Za udeležence 
je obvezna uporaba obraznih 
zaščitnih mask, ki si jih morajo 
nadeti še pred vstopom v stav-
bo. V stavbo je potrebno vsto-
pati posamično na razdalji 1,5 
do 2 metra in si ob tem razku-
žiti roke. Ves čas bo med udele-
ženci potrebno vzdrževati raz-
daljo najmanj 1,5 do 2 metra. 
Rokovanje ni dopustno. Ude-
ležencem bo svetovano, naj se 
ne dotikajo obraza (oči, nosu in 
ust). Razkužilo bo na voljo tudi 
pri vhodu v dvorano,« so spo-
ročili s sevniške občine.

V Krškem 'običajno' redno sejo 
načrtujejo konec tega meseca, 
predvidoma 28. maja, odvis-
no od potreb po sprejemu do-
ločenih odločitev. »V sejni dvo-
rani A je sicer ravno dovolj 
prostora za vse članice in čla-
ne občinskega sveta, seveda 
ob uporabi zaščitnih sredstev 
in medsebojni oddaljenosti 
1,5 do 2 metra,« so pojasnili 
na Občini Krško. Konec maja 
naj bi se sestali tudi v Radečah 

in v Kostanjevici na Krki. »Sej-
na soba nam glede na velikost 
in število svetnikov omogoča 
vzpostavitev predvidene fizič-
ne distance med posameznimi 
svetniki. Poleg tega bodo mora-
li vsi nositi zaščitne maske in si 
pred vstopom v sejno sobo raz-
kužiti roke,« pravijo na kosta-
njeviški občini. V Brežicah naj 
bi bila naslednja seja občin-
skega sveta predvidoma šele v 
mesecu juniju. V Bistrici datum 
seje še ni določen.

Rebalansi proračunov (še) 
niso potrebni

Zaradi epidemije in posledič-
nih ukrepov je prišlo do zasto-
ja tudi pri številnih občinskih 
investicijah. Bo to terjalo tudi 
sprejem rebalansov občinskih 
svetov? »Občina Brežice je pro-
račun sprejela februarja 2020 
in se trudi, da ga bo kljub spre-
menjenim razmeram realizira-
la v največji meri. Tudi v času 
razglasitve epidemije je obči-
na izvajala aktivnosti, postopke 
javnega naročanja za večje in-
vesticije in sprejemala ukrepe 
s ciljem, da bodo ključni pro-
jekti pravočasno izvedeni. Ker 
je Vlada RS povečala povpreč-
nino, ki bo v večjem delu ver-
jetno lahko nadomestila večji 
del izpadlih prihodkov občine, 

trenutno Občina Brežice reba-
lansa proračuna ne potrebuje, 
morebitne spremembe bo lah-
ko uredila s prerazporeditvami 
znotraj proračuna. Ali bo obči-
na potrebovala rebalans, bo 
jasno šele jeseni, ko se bo tudi 
dalo oceniti dejansko stanje, ki 
bo posledica vladnih ukrepov, 
ukrepov občine in dogajanja na 
področju gospodarstva,« odgo-
varjajo iz Brežic. 

Tudi v Sevnici pravijo, da se 
časovnica izvajanja projektov 
zaradi razglašene epidemije 
ni preveč spremenila: »V teku 
so razpisi, izbori izvajalcev in 
podpisi pogodb. Po pridobitvi 
vseh potrebnih informacij bo 
sledila izvedba rebalansa ob-
činskega proračuna. Rebalans 
bo potreben, vendar je načrto-
vanje projektov zgolj en od ra-
zlogov za izvedbo tega koraka. 
Z zakonodajo oziroma t. i. ko-
rona paketi so se med drugim 
spremenili nekateri plačilni 
roki, nekateri časovni roki za 
razpise na državni ravni, zvi-
šala se je povprečnina. Reba-
lans občinskega proračuna bo 
ustrezno uskladil in optimi-
ziral izkoriščenost občinskih 
sredstev.« 

V Kostanjevici prav tako priča-
kujejo realizacijo vseh načrto-

vanih projektov in čeprav so se 
nekatere časovnice zamaknile, 
v tem trenutku rebalans prora-
čuna še ni potreben. »Vse pa bo 
odvisno od kapitalskih prihod-
kov, ki so sedaj še pod vpraša-
jem. Ravno tako upamo, da 
država ne bo spreminjala fi-
nanciranja po 23. členu ZFO, 
kajti od teh sredstev so odvi-
sne tudi nekatere že zastavlje-
ne investicije,« pravijo. Tudi 
v Radečah zagotavljajo, da se 
projekti že izvajajo, sicer mor-

da z manjšo zamudo, in da re-
balans občinskega proraču-
na zaenkrat še ni predviden. 
Krški občinski svet pa je reba-
lans letošnjega proračuna že 
sprejel na aprilski korespon-
denčni seji (o tem smo poroča-
li v prejšnji številki časopisa), 
pri čemer so za 150.000 evrov 
povečali izdatke v okviru po-
moči gospodarstvu za odpra-
vo posledic covid-19.

 Peter Pavlovič
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VEČ DELOVNIH NESREČ – 7. 5. se je v gozdu v Selah pri Dobo-
vi hudo poškodoval 39-letni moški. Ko je žagal veje s podrte-
ga drevesa, se je ena izmed vej zaradi sile vpetja sprožila in 
ga silovito udarila po glavi. Hudo poškodovanega so oskrbeli 
v bolnišnici. Istega dne se je zgodila delovna nesreča tudi pri 
opravljanju zidarskih del v Pošteni vasi, kjer je z odra z višine 
okoli treh metrov omahnil 68-letni moški. S helikopterjem so 
ga prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor. Dva dni pred tem 
se je pri padcu s podesta z višine 2,5 m poškodovala tudi kra-
janka v krškem naselju Pod Goro.

MOTORISTI SE ŽE »MARTINČKAJO« NA CESTAH (IN JAR-
KIH) – 9. 5. je 27-letni mopedist obvestil policiste, da je vanj 
med vožnjo z mopedom na območju Vrhovega trčil voznik 
osebnega vozila, ki je pobegnil s kraja nesreče. A policisti so 
z ogledom prizorišča nesreče prišli do drugačnega zaključka, 
saj naj bi mladenič zaradi vožnje preblizu roba vozišča najprej 
zapeljal z mopedom s ceste, zatem pa trčil v ograjo. Torej se 
je izkazalo, da je svojo nesrečo zakrivil kar sam prijavitelj, ki 
je nanizal še kar nekaj kršitev, med drugim je vozil brez ve-
ljavnega dovoljenja za vožnjo, v litru izdihanega zraka je imel 
1,35 mg alkohola, za nameček pa motor tudi ni bil registriran.
10. 5. so reševalci obvestili sevniške policiste, da oskrbujejo 
lažje poškodovanega 19-letnega motorista, udeleženega v ne-
sreči v Orešju nad Sevnico. Tudi zanj se je izkazalo, da je padcu 
zaradi vožnje po bankini botroval sam. Brežiški policisti so 8. 
5. nekaj po 22. uri na Velikih Malencah med kontrolo prome-
ta kontrolirali 50-letnega voznika osebnega vozila in mu za-
radi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ker je 
imel v litru izdihanega zraka 0,58 mg alkohola, so ga odpelja-
li na streznitev v prostore za pridržanje.

OGNJENI ZUBLJI UNIČILI DRVARNICO – 7. 5. je v naselju Gazi-
ce pogorela 5x2 m velika lesena drvarnica, iz katere je uspelo 
gasilcem PGD Cerklje ob Krki, Pirošica in Skopice še pravočas-
no odstraniti plinski jeklenki. Istega dne je še enkrat 'zakikiri-
kal rdeči petelin', in sicer v Tržišču, kjer je prišlo do vžiga ku-
hinjske nape v eni izmed stanovanjskih hiš. Na kresni večer so 
okoli 22. ure gasilci PGD Bizeljsko pogasili goreče vejevje in le-
sen odpad v stari rečni strugi v Gregovcah, uro kasneje pa so 
morali goreče odpadke na Čatežu ob Savi pogasiti tudi gasilci 
PGD Cerina in Sobenja vas. Zbrala: B. M.

Branko Požar, Kapele: S poletnimi meseci bi 
se že lahko pričele prireditve na prostem, seve-
da ob upoštevanju ustreznih ukrepov, kot je na 
primer razkuževanje rok pred vstopom na pri-
zorišče dogajanja. Mask po mojem mnenju ne bi 
potrebovali, ljudje bi le držali določeno varno-
stno razdaljo med seboj. Občutek, ko se z nekom 

pogovarjaš v živo, je drugačen od pogovora po spletnih omrežjih.

Urška Špan, Brežice: Večjih prireditev in kon-
certov na prostem po mojem mnenju letos ne 
bo, bolj verjetni in tudi lažje izvedljivi so kakšni 
manjši, interni koncerti oz. živa glasba, npr. jam 
session, z omejenim številom obiskovalcev v lo-
kalih, ko bo to seveda dovoljeno. Če bodo po-
dobni koncerti res organizirani, se jih bom ude-

ležila, a bom pozorna predvsem na razkuževanje rok.

Slađana Jelić, Krško: Osebno sem mnenja, da 
bi lahko prireditve, upoštevajoč neko medseboj-
no razdaljo med obiskovalci, spet lahko zače-
li prirejati. Morda res še ne v zaprtih prostorih, 
na prostem pa vsekakor, denimo v parku, pred 
kulturnimi ustanovami. Jaz si zaradi sina najbolj 
želim prireditev za otroke, da tudi oni ponovno 

kaj doživijo in se malce razvedrijo. 

Andraž Maglica, Krško: Po mojem mnenju je 
kar prav, da prepoved javnih prireditev še ne-
kaj časa velja, da se zadeve še malce 'poležejo'. 
Morda bi lahko bile kakšne manjše prireditve z 
omejenim številom ljudi, ne pa velike zabave in 
dogodki. Seveda pogrešam, da ni koncertov in 
podobnih stvari, vendar zdaj še ni primeren čas 

za to in mislim, da se bo to še kar malce zavleklo.

Večjih javnih prireditev zaradi ukrepov proti širjenju ko-
ronavirusa še nekaj časa ne bo. Naše tokratne anketiran-
ce smo vprašali, ali bi po njihovem mnenju vseeno lahko 
organizirali (pred)poletne prireditve na prostem in pod 
kakšnimi pogoji, ali je vendarle bolje, da jih še ni.

anketa

Je že čas za javne prireditve?

Darja Cizelj, direktorica DUO Impoljca:

Zavedali smo se odgovornosti

V času, ko je bila razglašena 
epidemija, ste morali spre-
jeti ustrezne ukrepe, da bi 
preprečili okužbo s koro-
navirusom – so bili ukrepi v  
vseh enotah enaki?
V našem zavodu imamo zapos-
leno higieničarko, ki je koor-
dinirala vse potrebne začetne 
aktivnosti v vseh enotah, da 
smo pripravili ustrezen načrt 
preprečevanja okužbe, nje-
nega širjenja ter obvladova-
nja okužbe s koronavirusom, 
če bi do nje prišlo. Vsaka eno-
ta je glede na notranjo organi-
zacijo vsakdanjika in izvajanja 
storitev postopoma reorgani-
zirala življenje v smeri ome-
jevanja aktivnosti na manjše 
skupine. Prepričana sem, da 
je bil ključen začetek, izjemno 
odgovoren pristop prav vsa-
kega od zaposlenih, ter visoka 
stopnja sodelovanja in fleksi-
bilnosti, da smo uspeli ohra-
niti stanje brez okužbe med 
več kot 500 stanovalkami in 
stanovalci v vseh enotah DUO 
Impoljca, kjer skrbimo tudi za 
odrasle osebe z zmerno, tež-
jo in težko motnjo v duševnem 
razvoju ter osebe s težavami v 
duševnem zdravju.

Kako so varovalne ukrepe 
sprejeli stanovalke in sta-
novalci, njihovi svojci in za-
posleni? Je bilo morda čutiti 
večjo razdražljivost, tesnob-
nost, strah, žalost, jezo …? 
Zapiranje vrat domov in strah 
pred okužbo je prineslo med 
uporabnike naših storitev sti-
ske z različnimi odzivi. Tako 
kot se ljudje specifično od-
zivamo na zunanje okolišči-
ne, je tudi ta izjemna situa-
cija prinesla individualnost 
v odzivih. Sprva strah, nato 
zaskrbljenost in tudi jezo, a 
kasneje občutek varnosti za-
radi sprejetih ukrepov. Social-
ne stike smo skušali nadome-
stiti z individualnimi pogovori 
in v manjših skupinah itd., kar 
pa je bilo, in je še vedno, zaradi 
kadrovske podhranjenosti tež-
ko. Zaposleni so izražali stisko 
predvsem zaradi velikega ob-
čutka odgovornosti, ki smo se 
je zavedali prav vsi, a izredno 
hitra odzivnost na spremem-
bo, profesionalna drža in so-
delovanje v kolektivu so ubla-
žili stres, ki se nas je loteval. 
Svojci so se odzvali z izrazi 
zaskrbljenosti in žalosti, a tudi 
z velikim razumevanjem, kajti 
zavedali so se, da je najbolj po-
membno ohranjanje zdravja, 
za kar smo jim zelo hvaležni. 

Se je morda kdo od sorodni-
kov odločil, da vzame oskr-
bovanko oz. oskrbovanca iz 
doma?
Na Impoljci in v Brežicah ima-
mo to izkušnjo. Torej dva, sta-
novalec in stanovalka sta šla 
domov in se vračata po konča-
ni epidemiji.

Iz preventivnih razlogov ste 
izpraznili Dvorec Impoljca ...
Eden izmed največjih ukrepov 
in zahtevnih projektov je bila 
preselitev vseh 47 stanovalcev 
enote Dvorec na različne loka-

cije, tudi izven zavoda, da bi v 
objektu, ki stoji sam zase, lah-
ko zagotovili vzpostavitev tako 
imenovane rdeče in sive cone, 
s čimer bi zagotovili ločeno 
nego ter oskrbo za stanovalce 
vseh treh enot, če bi prišlo do 
okužbe s koronavirusom. V za-
četku aprila smo tako v sodelo-
vanju z NIJZ, pristojnim mini-
strstvom, lokalno skupnostjo, 
ZD Sevnica in podporo koordi-
natorjev za zdravstveno dejav-
nost preselili skupino stano-
valcev in stanovalk. Glede na 
sedanjo situacijo, ko postopo-
ma in izredno previdno izvaja-
mo ukrepe za ponovno norma-
lizacijo življenja, se stanovalci 
spet selijo v svoje sobe, svoj 
dom, kot pravijo. Ob tem bi po-
hvalila in se zahvalila vsem za 
razumevanje in potrpežljivost 
– bili smo ena velika skupnost, 
katere cilj je bil ohraniti zdrav-
je vseh, tako stanujočih kot za-
poslenih.

Ali ste imeli možnost nude-
nja psihične opore ali zdrav-
niške pomoči, če se je mor-
da kdo znašel v stiski ali je 
zbolel?
Zdravniška pomoč je delova-
la neprekinjeno; naši domski 
zdravniki, ki smo jim izredno 
hvaležni, so bili fizično z nami 
vsak dan; vseh 24 ur je poteka-
la zdravstvena dejavnost pre-
ko zdravstvenih domov v Sev-
nici in Brežicah nemoteno. Do 
spremembe je prišlo le pri de-
lovanju specialistične oziroma 
psihiatrične in zobozdravstve-
ne ambulante. Slednja trenu-
tno ne deluje, psihiater in psi-
hiatrinja pa nudita podporo 
preko telefonskih konzultacij, 
tako da sproti rešujemo, kar je 

potrebno. Lepo število naših 
zaposlenih je bilo tudi testira-
nih, kar je povzročalo dodat-
no stisko in skrb, kaj bo, a se 
je vse dobro izteklo. Ne le za-
radi spleta različnih okoliščin 

v naši regiji in tudi neke vrste 
sreče, temveč predvsem zato, 
ker smo se kot kolektiv zave-
dali velike odgovornosti – že-
leli smo poskrbeti za vse naše 
stanovalke in stanovalce, ki so 
nam zaupani v varstvo.

Kakšen je bil vsakdan sta-
novalcev in stanovalk, ste 
lahko izvajali katere izmed 
aktivnosti, kot je na primer 
sprehod po parku, ali se je 
moral vsak zadrževati v svo-
ji sobi? 
Trudili smo se organizira-
ti življenje optimalno v smis-
lu zagotavljanja čim več soci-
alnih stikov. Vzpostavili smo 
stike s svojci preko video po-
vezav, telefonskih pogovorov, 
zaposleni smo iskali načine, 
da smo ohranjali vedrino, op-
timizem, dobro voljo. V zave-
danju, da je vedrina in poziti-
ven pristop pri človeku velika 
varovalka pred boleznijo, smo 
se trudili to tudi ohranjati. Ve-
liko je bilo povezovanja znotraj 
gospodinjskih enot ob upošte-
vanju potrebnih ukrepov, pote-
kale so radijske oddaje preko 
domskega radia in imeli smo 
tudi nekaj zunanjih nastopov. 
Stanovalci so lahko šli na tera-
so, dvorišče ali balkon doma; 
na Impoljci so imeli tudi mož-
nost sprehoda po naravnem 
parku; v dislociranih bival-
nih enotah so lahko šli, seveda 
ob upoštevanju vseh ukrepov, 
prav tako na sprehod.

Kaj menite o dolgotrajni os-
krbi starejših na njihovih 
domovih in kaj to pomeni za 
domove starejših, bo v njih 
čez nekaj let potekala zgolj 
paliativna oskrba?

Glede potreb v družbi po vzpo-
stavitvi dolgotrajne oskrbe 
lahko na kratko le potrdim, da 
je le-ta zelo potrebna. V Slove-
niji ponujamo populaciji sta-
rejših institucionalno varstvo, 
oskrbovana stanovanja in po-
moč na domu. Glede na potre-
be, ki izhajajo iz demografskih 
sprememb družbe, je pot-
rebno nujno zagotoviti večjo 
pluralnost storitev, za kar si 
moramo prizadevati vsi sku-
paj. Upam, da bomo res kmalu 
dobili ustrezno zakonodajno 
podlago, ki bo izhajala iz po-
treb uporabnikov storitev. Vlo-
ga domov za starejše se, upam, 
zaradi tega ne bo spremenila 
v svojem bistvu. Izvajalci se 
zelo trudimo, da bi dom ostal 
’dom’ in ne podaljšana bolni-
šnica. Je pa res, da je v zadnjih 
letih vedno več stanovalcev in 
stanovalk, ki potrebujejo bolj 
zahtevno zdravstveno nego in 
oskrbo, a to še ne pomeni, da 
se izgublja tista primarna na-
loga – ohraniti toplino doma v 
najširšem možnem smislu.
Dolga leta smo gradili social-
ni model skrbi za uporabnike 
in prav je, da si izvajalci priza-
devamo za ohranitev le-tega.

Kakšne izkušnje in spozna-
nja ste pridobili v času t. i. 
koronakrize, zlasti glede or-
ganizacije dela? Se vam zdi, 
da ste bili na situacijo dobro 
pripravljeni?
To situacijo sem v začetku do-
življala, kot da smo v nekem fil-
mu, tako nerealistično je bilo: 
zapiranje domov, prepovedi, 
maske čez obraz, razkuževa-
nje rok ... Ozavestili smo, kako 
zelo smo odvisni drug od dru-
gega, od slehernega od nas, 
kako zelo pomemben je vsak 
od nas. Vsi smo bili del človeš-
kega mozaika, prepletenega 
iz čustev, misli, sklepanj, do-
govorov, dejanj … Resnost si-
tuacije smo kot kolektiv hitro 
prepoznali in tudi dokaj hitro 
vzpostavili razmere znosnega 
sobivanja. Na vse sem izredno 
ponosna, pokazali in dokaza-
li smo, da zmoremo, dolgole-
tno vlaganje v dobre medoseb-
ne odnose in strokovno delo se 
je obrestovalo.

Kako ocenjujete sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in dr-
žavnimi institucijami?
Moja izkušnja je izredno pozi-
tivna, čutiti je bilo veliko mero 
razumevanja in posluha za is-
kanje skupnih rešitev v dobro 
uporabnic in uporabnikov. Ob 
tem bi se zahvalila tudi člani-
cam in članom Sveta DUO Im-
poljca za korektno sodelova-
nje in podporo, da je delovanje 
zavoda teklo tekoče, še pose-
bej pa hvala predsednici sveta 
Stanki Žičkar za koordinacijo 
organizacije dela sveta doma 
in hitro odzivnost. 

 Smilja Radi

IMPOLJCA – Pri širjenju bolezni covid-19 so bili žarišča okužb predvsem domovi za starejše, kjer so skuša-
li s pravočasnimi preventivnimi ukrepi preprečiti okužbo s koronavirusom. Kako je potekalo delo v spre-
menjenih razmerah, smo se pogovarjali z Darjo Cizelj, direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Im-
poljca, ki ima enoto doma upokojencev še v Brežicah in Sevnici ter pet bivalnih enot. 

Darja Cizelj
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Ani Nuša Masnik, direktorica DSO Krško:

Poskušali smo živeti normalno

Dom starejših občanov je 
popolnoma zaprt že več kot 
dva meseca, kako so se s tem 
soočali stanovalci in svojci?
Vsi slovenski domovi smo že 6. 
marca sprejeli ukrep popolne 
prepovedi obiskov, hkrati pa 
prepovedali tudi izhode, saj 
smo ocenili, da je ukrep smi-
seln le, če sta popolnoma za-
prta tako vhod kot izhod sta-
novalcev iz doma. Sprva so 
predvsem svojci izražali ne-
godovanje in neodobravanje 
takšnega omejevanja, medtem 
ko so stanovalci ostali mirni in 
strpni in bolj kot za njih same 
jih je skrbelo za nas, zaposlene. 
Takšna reakcija nas je popol-
noma presenetila oz. je nismo 
pričakovali. Ko smo se začeli 
spraševati, zakaj tako razmiš-
ljajo, smo se ustavili pri razla-
gi, da gre za  generacijo, ki je 
preživela drugo, nekateri pa 
celo prvo svetovno vojno in da 
še niso pozabili izrednih raz-
mer. Moram pa poudariti, da 
nas je z razvojem dogodkov,  
razmahom okužb po Sloveniji, 
zatem veliko svojcev poklicalo 
po telefonu in se nam zahvalilo 
za zgodnje prepoznavanje ne-
varnosti in za vse aktivnosti, ki 
smo jih izvajali za zaščito naših 
stanovalcev. 

So imeli stanovalci zaradi 
razmer več psihičnih težav, 
kolikšen delež se jih je de-
jansko zavedalo situacije?
Nihče sprva ni vedel, koliko 
časa bo trajalo 'obsedeno sta-
nje'. In kolikor dlje se je vlek-
lo, bolj so postajali stanovalci 
vdani v usodo, po drugi stra-
ni pa tudi nemirni, nerazpo-
loženi, pogrešali so stik z zu-
nanjim svetom, ne nazadnje je 
bilo vse, kar so slišali po tele-
viziji in tudi od nas, ena sama 
prepoved. Srečevali smo se 
tudi s povsem novimi situa-
cijami. Omejevanje socialnih 
stikov po vseh dognanjih ne-
gativno vpliva na vsakega po-
sameznika, in ga lahko pri-
pelje tudi do spremenjenega 
psihičnega stanja in v telesno 
bolezen ali pa obstoječe bo-
lezni poslabša. Pri stanovalcih 
z demenco in drugimi podob-
nimi težavami je omejitev sti-
kov z njimi najbližjimi osebami 
še toliko pomembnejša, saj se 
ob nekontinuiranih stikih ve-
likokrat zgodi, da bolezen na-
preduje hitreje in bolniki po-
polnoma izgubijo stik s svojo 
preteklostjo in sedanjostjo. 
Dodatno težavo predstavljala 
nošenje mask zaposlenih, saj 
marsikateri stanovalec slab-
še sliši ali razume, kaj govori-
mo, in je zato zelo pomembno, 
da nam vidijo cel obraz. Lah-
ko trdim, da se je tak način 
življenja dotaknil in vplival na 
vse stanovalce. Z gotovostjo 
pa trdim, da je bila odločitev, 
da skušamo za zidovi živeti 
čim bolj normalno, pravilna. 
Če izvzamemo že navedeno, 

je v domu življenje stanoval-
cev potekalo skoraj običajno. 
Že v preteklih letih smo se z 
novimi koncepti osredotoči-
li predvsem na normalizacijo 
življenja znotraj institucije in 

medgeneracijsko povezovanje 
z lokalnim okoljem. Z vzpo-
stavitvijo gospodinjskih sku-
pin 20 stanovalcev, s stalnimi 
ekipami zaposlenih, ki krepi-
jo medosebne odnose in pri-
padnost, pa smo našo zgradbo 
dejansko spremenili v njihovo 
bivalno okolje.

Ves čas ste si prizadevali na 
različne načine vzpostavlja-
ti komunikacijo med stano-
valci in svojci.  
Res je. Iskali smo načine, kako 
lahko ob upoštevanju omeje-
vanja fizičnih stikov zagoto-
vimo socialne stike, ki bodo 
ohranili ali bili vsaj približek 
prejšnje kvalitete bivanja v  
domu. Najprej smo z uporabo 
dodatnih telefonov vsem sta-
novalcem zagotovili možnost 
telefonskih stikov, tudi tistim, 
ki sami sicer ne morejo tele-
fonirati. Na spletni stani zavo-
da smo začeli redno objavlja-
ti vse aktualne informacije, na 
našem Facebook profilu do-
godke, ki se dogajajo v našem 
domu. Socialna delavka siste-
matično po abecedi kliče vse 
svojce naših stanovalcev in 
se z njimi pogovarjala o do-
gajanju v domu ter odgovarja 
na razna vprašanja in dileme. 
Skoraj istočasno smo omogo-
čali tudi videoklice s pomočjo 
aplikacij. Ugotovili smo, da vi-
zualizacija glasu z znano osebo 
pozitivno vpliva na razpolože-
nje stanovalcev, hkrati pa tudi, 
da je tovrsten način komuni-
kacije manj primeren za ose-
be z demenco in tiste, ki slabše 
slišijo. Zato se nam je porodi-
la ideja, da omogočimo komu-
nikacijo svojcev in stanovalcev 
skozi zastekljene površine. To 

je bilo zelo dobro sprejeto tako 
pri svojcih kot stanovalcih in 
tovrstni pogovori po predho-
dni najavi potekajo vse dni v 
tednu. In niti nimam besed, da 
bi lahko opisala ta njihova sni-

denja, dotike, poglede, vzhiče-
nje, radost, ki si jih namenja-
jo, ko imamo vsi kolektivno 
solzne oči ...

Zunanji opazovalci smo ime-
li celo občutek, da so staro-
stniki s strani »države« tako 
rekoč žrtvovani, na situ pre-
živetja oz. odvisni predvsem 
od trezne presoje vodstva 
domov ...
Mislim, da so takšni občut-
ki pravi, čeprav bi rekla, da 
to ni bil namen nikogar. Pra-
vilnost trenutnih odločitev se 
je pokazala šele dan kasneje, 
torej ko je prihodnost posta-
la sedanjost. Pogrešam, da bi 
težo odločitev in ukrepov no-
sil še kdo na svojih plečih, če-
tudi po drugih strani lahko ra-
zumemo tudi to, da so tudi na 
nivoju vlade in ministrstev vsi 
izhajali zgolj iz predvidevanj, 
koliko ljudi lahko potencialno 
zboli, koliko jih bo potrebova-
lo bolnišnično zdravljenje in 
koliko respiratorje. In ker je 
Slovenija s temi kapacitetami 
omejena, so verjetno iskali naj-
boljšo možno rešitev, a tu me-
nim, da se nam je zgodila krivi-
ca. Dom namreč ni bolnišnica, 
ni niti 'poceni' bolnišnica, v kar 
nas skušajo pahniti v tej situa-
ciji. Opozarjali smo, da želimo 
le, da se oboleli stanovalci izo-
lirajo od zdravih, kar je v večini 
domov nemogoče, medtem ko 
nam druga stran vseskozi raz-
laga, da morajo ostati stano-
valci 'doma', se pravi v našem 
okolju tako dolgo, dokler ne bo 
bolnišnično zdravljenje nujno. 
Zato ne morem ostati ravno-
dušna ob tem, ali se vprašati, 
zakaj so bili potem slovenski 
vojaki, okuženi s covid-19 na 

Kosovu, lahko takoj namešče-
ni v izolacijo v Maribor in ne na 
svoje domove, naši stanovalci 
pa morajo ostati doma?!

Kaj bo ta kriza prinesla ko-
ristnega tovrstnim ustano-
vam, zlasti glede organiza-
cije dela?
Mogoče boste razočarani, a 
prostora za drugačno organi-
zacijo dela je zelo malo. Raz-
log je zelo nizek kadrovski 
normativ zaposlenih, ki sem 
ga že omenila. Eno izmed na-
vodil pristojnega ministrstva 
je bilo tudi, da vsi, ki opravlja-
jo nenujna dela, ostanejo doma 
na čakanju. Ampak pri nas ni 
takšnih delovnih mest, kjer bi 
bilo lahko preveč zaposlenih. 
Kljub temu sem se odločila, da 
na ključnih delovnih mestih 
zagotovimo zdravega sodelav-
ca, zato so sodelavci izmenič-
no ostajali doma, v dogovoru 
so koristili še lanski ali letošnji 
dopust, čakanj na delo doma 
pa je bilo res minimalno. Da je 
hkrati dnevno prisotnih čim 
manj zaposlenih, smo delovni 
proces s 7-urnega delovnika 
spremenili v 13-urni delovnik, 
pri čemer se je treba zavedati, 
da je ta za zaposlene fizično in 
psihično zelo naporen.

Večkrat ste poudarili, da ste 
bili prijetno presenečeni z 
odzivom okolja, posamezni-
kov in podjetij, ki so se sa-
moiniciativno odločila za 
donacije.
V situaciji, v kateri smo se 
znašli, nas je res presenetil od-
ziv okolja in lokalne skupnosti. 
Sami so nas klicali iz različnih 
organizacij in nas vprašali, ali 
kaj potrebujemo in s čim nam 
lahko pomagajo. Direktor Vi-
papa nam je skupaj s sode-
lavko osebno pripeljal do vrat 
donacijo razkužil in varovalne 
opreme. Da niso zavrgli hra-
ne, ki je ostala po zaprtju, so 
se na nas spomnili na OŠ Juri-
ja Dalmatina, za en obrok rib 
za stanovalce in za uporabnike 
zunanjih kosil so nam podari-

KRŠKO – Situacije, v kateri so se znašli domovi za starejše, so še izrazitejšo pokazale na ranljivost socialno-
varstvenih ustanov zaradi kadrovskega, prostorskega in materialnega primanjkljaja. Direktorici krškega 
doma Ani Nuši Masnik je sicer v ponos, da so se na račun popolne izolacije stanovalcev ubranili okužb, kar 
pa ne pomeni, da se omejevanje socialnih stikov ne bo odražalo na zdravju stanovalcev.

li v Ribogojnici Colarič. Dona-
cije smo prejeli tudi iz podjetij 
Elmont, Numip, Kostak, Addi-
ko bank, Viljem Vrhovšek nam 
je podaril med, Matjaž Kranj-
čevič je na 3D tiskalniku za nas 
tiskal zaščitne vizirje, iz podje-
tja Avtomedia križanke pa so 
poskrbeli, da smo z revijami 
napolnili našo čitalnico. Vsem 
se iskreno zahvaljujemo za po-
moč.

Kakšna je po vašem mnenju 
prihodnost domov za sta-
rejše, bodo res postali le še 
nekakšne negovalne bolni-
šnice za res obnemogle ali 
imajo še vedno prihodnost 
kot bivalne skupnosti sta-
rejših ljudi?
Iskreno povedano, ne vem. Za-
kon o dolgotrajni oskrbi je bil v 
zadnjih 15 letih že mnogokrat 
zelo blizu sprejema in tik pred 
potrditvijo umaknjen. Kakšen 
bo ta zakon v končni verziji, 
je zato nehvaležno špekulira-
nje. Gotovo pa je eno: tak za-
kon potrebujemo in danes smo 

Ani Nuša Masnik

ena redkih držav EU, ki zava-
rovanja za dolgotrajno oskr-
bo nima urejenega. Kako se 
bo porazdelila skrb med laič-
no in strokovno pomočjo, med 
institucionalnim varstvom in 
skupnostnimi oblikami pomo-
či ter pomočjo na domu in dru-
gih oblikah, ni dorečeno. Goto-
vo pa bo za vse dovolj dela. Ne 
skrbi me, da bi se morali spre-
meniti, vendar si želim, da bi 
ohranili dosežen razvoj na po-
dročju socialnega varstva. Z 
izrazom 'nekakšne negoval-
ne bolnišnice' najbrž mislite 
negovalne domove, kar smo 
na nek način že sedaj, saj naši 
stanovalci v več kot treh četr-
tinah potrebujejo zdravstve-
no nego III. Težava je le v tem, 
da nimamo zadostnega števi-
la ustrezno usposobljenega ka-
dra, ki bi lahko skrbel za te lju-
di. Če se bomo le preimenovali, 
uspeli pa ohraniti vse stvari, ki 
smo se jih naučili na podlagi 
potreb naših stanovalcev, smo 
zmagali. 
 Bojana Mavsar

KRŠKO – RING Holding iz Prage, ki je lansko jesen od češkega fi-
nančnega ministrstva odkupil 96,5 odstotkov delnic papirnice 
Vipap Videm, je pod vodstvom predsednika uprave Petra Do-
mina in novoimenovane kadrovske direktorice Vesna Kemper 

začel s postopkom moderniza-
cije proizvodnje in stabiliziranja 
podjetja. Kemperjeva, pred tem 
zaposlena na DARS, se je v Vipap 
Vidmu zaposlila že z marcem, a 
je bilo zaradi izbruha epidemi-
je, ko so se v podjetju soočali z 
motnjami pri dobavi surovin in 
delnimi prekinitvami proizvo-
dnje, ko je morala približno tre-
tjina zaposlenih začasno ostati 
doma, kadrovsko prestrukturi-
ranje postavljeno v drugi plan. 
Med drugim si je zadala za cilj iz-
boljšanje fleksibilnosti, motivi-
ranosti in usposobljenosti okoli 
400 zaposlenih, kar bo omogo-
čalo tudi medsebojno nadome-

ščanje: »Raven kompetenc moramo izboljšati zlasti v proizvo-
dnji, tako da bodo zaposleni lahko opravljali širši nabor del in 
nalog kot prej ter se lažje medsebojno nadomeščali.« Meni tudi, 
da je treba sistematično delati na ponovnem dvigu ugleda papir-
nice, da bo ta postala zanimiva za zaposlitev kompetentnega ka-
dra tudi iz drugih krajev, »čeprav iz oddaljene Ljubljane.« Prav 
tako namerava Kemperjeva podpreti dodatno usposabljanje za-
poslenih in njihov dolgoročni karierni razvoj na način, da bodo 
ti lahko napredovali ne le na osnovi izobrazbe, temveč tudi na 
osnovi znanj, spretnosti in kompetenc, ob novih načrtovanih za-
poslitvah pa želi zadržati čim več obstoječega kadra. Predsednik 
uprave Petr Domin ocenjuje, da 34-letna Kemperjeva s svojo vi-
zijo v krško papirnico vnaša nov način upravljanja s človeškimi 
viri. B. Mavsar

Vipap s kadrovsko direktorico

Vesna Kemper (foto: Vipap 
Videm)
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Spremenjene, lahko rečemo 
kar krizne razmere, v kate-
rih smo se znašli z epidemi-
jo koronavirusne bolezni, so 
v nas prebudile zavedanje o 
pomenu osnovnih dobrin, 
potrebnih za naše življenje, 
v prvi vrsti hrane in vode, ta-
koj za tem pa gotovo energije 
na čelu z električno.

Na videz banalna, a včasih kar 
preveč samoumevna je ugoto-
vitev, da si življenja brez ele-
ktrike danes ne znamo več 
predstavljati. Elektrika na-
mreč pogajanja gospodinjske 
aparate, ogrevalne in hladilne 
naprave, računalnike, pametne 
telefone in zabavno elektroni-
ko, čedalje več tudi motorje in 
avtomobile … Naša domovanja 
in službeni prostori so v veli-
ki meri odvisni od elektrike, le 
pomislimo, kako nemočni se 
počutimo, če zaradi okvare na 
omrežju ali katerega drugega 
razloga le za kratek čas osta-
nemo brez nje. Ni odveč pou-
dariti, da je opravljanje večine 
nujnih služb v času epidemije, 
vključno z zdravniškim ose-
bjem, brez elektrike nemogoče.

Pri elektriki lahko prihranimo
Ker je ta kriza ne le zdravstve-
na, ampak tudi (in še v več-
ji meri bo) ekonomska, je za 
vsako gospodinjstvo zelo po-
membno, da ponovno oceni 
svoje stroške in v njih poskuša 
najti rezerve. Tako kot pri hra-
ni, kjer s(m)o številni ugotovi-
li, da je možno bodisi z naku-
pom pri lokalnih pridelovalcih 
bodisi s samooskrbo marsikaj 
prihraniti, je to možno tudi pri 
električni energiji. Prvi korak 
v to smer je kmalu po začet-
ku epidemije storila že Vlada 
RS, ko je izdala odlok o zača-
snem (do konca maja) nepla-
čevanju prispevkov za zago-
tavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproi-
zvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energi-
je za male poslovne odjemal-
ce in gospodinjske odjemalce 
električne energije, kar je ra-
čun za električno energijo za 
povprečno gospodinjstvo zni-
žalo za okrog 20 odstotkov.  

Na krizne razmere so se kma-
lu zatem odzvali tudi nekate-
ri ponudniki električne ener-
gije, npr. v podjetju GEN-I, kjer 

so začasno, za tri mesece, na-
povedali znižanje cen električ-
ne energije za 15 odstotkov za 
svoje odjemalce. »Kot prvi do-
bavitelj električne energije 
v Sloveniji znižujemo cene v 
času, ko so se številna gospo-
dinjstva in mala podjetja zna-
šla v stiski. Upamo, da bodo 
našemu zgledu sledili vsi go-
spodarstveniki, ki to danes 
zmorejo, ne le energetiki. Zdaj 
ni čas za kovanje dobičkov in 
lastne interese, ampak za soli-
darnost,« je odločitev pojasnil 
predsednik uprave GEN-I dr. 
Robert Golob. Z obema ukre-
poma skupaj, vladnim in njiho-
vim, so se zneski na položnicah 
za njihove odjemalce v povpre-
čju znižale za 30 odstotkov.

Medtem so tudi raziskave po-
kazale, da ni vseeno, koga iz-
beremo kot dobavitelja elek-
trične energije, saj so razlike 
v cenah med njimi velike. Raz-
iskava časnika Finance je po-
kazala, da lahko z izbiro cenej-
šega dobavitelja do konca leta 
prihranite tudi do 100 evrov, 
kar ni zanemarljiv znesek.
 B. K. R.

Pogledali smo po posavskih 
občinah, kjer organizatorji 
vsakoletnih prireditev potr-
pežljivo čakajo na zeleno luč 
s strani pristojnih, da bodo 
lahko ponovno organizirali v 
svojih letnih programih načr-
tovane dogodke. Kot kaže raz-
predelnica, ki jo je pred dnevi 
objavilo gospodarsko mini-
strstvo, bo sicer do ponovne 
možnosti organiziranja festi-
valov in koncertov minilo še 
kar nekaj časa, predlagan da-
tum za sprostitev tega ukre-
pa je namreč 1. 1. 2021, a kot 
zatrjujejo na ministrstvu, gre 
le za predlog. Nekaj večjih do-
godkov v Posavju je za letos že 
odpovedanih, saj je sezonsko 
vezane dogodke težko prestav-
ljati na kasnejši čas.

Odpovedan Festival piva ...

Kot nam je sporočila direkto-
rica Centra za podjetništvo in 
turizem Krško Kristina Ogo-
revc Račič, so v maju predvi-
deli dogodek Festival piva, ki 
je v Krškem tradicionalen in 
bo zagotovo odpovedan. »Šele 
po 20. maju bomo lahko načr-

tovali junijske prireditve,« do-
daja. V načrtu je Poletni piknik 
v parku v mestnem parku pri 
knjižnici, ki je bil lani izveden 
prvič in je lepo uspel. Poletni 
piknik v parku bodo, če bodo 
program lahko prilagodili raz-
meram, izvedli v soboto, 13. 
junija. »Tudi partnerstvo pri 
dogodku bo odvisno od usme-

Leto 2020, kot kaže, skromno s prireditvami
POSAVJE – Zagotovo si marsikdo v tem času zastavlja vprašanje, kaj bo letos s (pred)poletnimi dogodki in prireditvami, predvsem tistimi večjimi na prostem, ki 
so do zdaj privabljali množice obiskovalcev. Že zdaj je jasno, da bo v času epidemije le-teh bore malo, tudi v Posavju, tisti, ki se bodo morda vseeno odvijali, pa 
bodo zaznamovani s posebnimi navodili za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. 

ritev posameznih inštitucij, 
vsekakor bi si želeli, da pri do-
godku sodelujeta JSKD in Val-
vasorjeva knjižnica Krško. Ne-
kako upamo, da bo izvedljiv, 
kajti namenjen je družinam, 
prostora pa je tudi precej, da 
se bodo udeleženci lahko raz-
poredili po parku,« pojasnjuje 
Ogorevc Račičeva. Tudi Ribiški 
dan na videmski tržnici bodo 
nekako prilagodili in ga izved-
li, zatrjuje. »Če bo mogoče, tudi 
v juniju, če ne pa v prvi polovi-
ci jeseni. Program verjetno ne 
bo tako bogat, je pa cilj dogod-
ka, da se prebivalce osvešča o 
pomenu uživanja sladkovod-
nih rib.« Direktorica CPT Kr-
ško srčno upa, da bodo razme-
re poleti ugodne in bodo julija 
lahko izvedli Poletni spin malin 
ter konec avgusta tudi dogodke 
v sklopu Okusov Posavja.

… festival BMM ...

V Zavodu za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice so, kot 
nam je odgovorila direktorica 
Mateja Gerjevič, doslej – do 
konca junija – odpovedali več-
jo prireditev na prostem in do-

godke v prostorih zavoda. To 
pomeni, da so morali odpove-
dati tudi letošnji festival Bre-
žice, moje mesto z vsemi spre-
mljevalnimi dogodki (Kuhna 
na ulci, Kozmusov tek, Nušin 
večer …). Negotovi so tudi še 
glede izvedbe Mestne prome-
nade, Poletja v mestu, Medna-
rodnega otroškega pevskega 

festivala Brežice in nekaterih 
ostalih prireditev na prostem, 
pri čemer čakajo na konkret-
nejša navodila s strani drža-
ve. »Dogodke, ki bi jih zavod 
ob morebitni sprostitvi ukre-
pov izvedel, bomo obarvali 
predvsem lokalno. Na ta način 
bi ponudili težko pričakovana 
dogajanja in okrepili zaveda-
nje lokalnega,« poudarja Ger-
jevičeva in dodaja, da si želijo 
izvesti dogodke, predvsem tis-
te manjše, na odprtem, »ven-
dar velja pri vseh napovedih 
previdnost, kajti izvedba ni 
odvisna od naše želje in volje, 
ampak od odločitev pristojnih 
državnih institucij in ustanovi-
telja, Občine Brežice«.

… festival modre frankinje

Tudi v Sevnici so že morali od-
povedati nekaj prireditev in 
dogodkov, je navedla direk-
torica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek. V marcu so tako 

odpadli Ženski modno-kulina-
rični večer, dogodek Lutkart in 
lutkovna predstava za otroke 
ob svetovnem dnevu lutk. Po 
njenih besedah so morali od-
povedati vse dogodke, delav-
nice in srečanja v MC Sevnica 
ter uporabo športnih objektov. 
Na gradu Sevnica niso posta-
vili načrtovanih razstav, izva-
jali vodenih ogledov za obi-
skovalce, animiranih ogledov 
za otroke, odpovedane so bile 
poroke. Ob svetovnem dne-
vu zemlje (22. aprila) so imeli 
v načrtu nadgraditi dogajanje 
na tematski poti Gozd je kul-
tura z dogodkom, ki bi vklju-
čeval več različnih aktivnosti, 

kar pa imajo namen naredi-
ti v kasnejšem terminu. Odpo-
vedali so tudi že Sevn'ško ku-
hinjo, načrtovano za 22. maj, in 
10. festival modre frankinje, ki 
bi moral biti 8. junija. »Oba do-
godka bomo poskusili organi-
zirati v jesenskem času. Bomo 
pa v sklopu projekta Modra 
frankinja – žametno vino Po-
savja v mesecu maju izvedli 
digitalno mednarodno konfe-
renco, ki je bila načrtovana za 
izvedbo v aprilu,« še omenja 
Pernovškova.

Splavarjenje septembra?

»KTRC Radeče je bil zaradi 
epidemije in prilagajanja tre-
nutnim razmeram primoran 
samo v spomladanskem času 
odpovedati več kot 50 dogod-
kov,« je izpostavila direktori-
ca Duška Kalin in dodala, da 
dokler velja ukrep prepovedi 
zbiranja na javnih mestih, do-
godkov ne bodo izvajali. Eden 
takih, ki visi v zraku, so Dne-
vi splavarjenja 2020, ki so bili 
predvideni v juniju. »Razmiš-
ljamo v smeri, da bi se izvedba 
dogodka prestavila na septem-
ber, vendar pa bo končna odlo-
čitev sprejeta, ko bo bolj jasno, 
kakšni ukrepi za zajezitev co-
vida-19 bodo sledili v nadalje-
vanju,« pojasnjuje.

Kulturnih dogodkov še ne bo

Kljub temu da so kulturne 
ustanove, se pravi muzeji in 
galerije, prejšnji teden spet 
odprle svoja vrata za obisko-
valce, v njih še nekaj časa ne 
gre pričakovati dogodkov z 
več obiskovalci. Kot pravi di-
rektorica Kulturnega doma 
Krško Darja Planinc, je bila 
kultura, podobno kot turi-
zem, prva panoga, ki se je za-
pirala, in bo med zadnjimi, ki 
bodo lahko v popolnosti zno-
va začeli s svojo dejavnostjo. V 
enotah KD Krško, Posavskem 
muzeju Brežice in Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki so bili do danes odpove-
dani vsi načrtovani dogodki z 
obiskovalci, nekatere razsta-
ve pa so predvsem v PMB od-
prli »simbolično«. V omenje-
nih ustanovah tudi v tem času 
ne počivajo, ampak snujejo 
načrte, kako kljub drugačnim 
razmeram pripraviti vsaj ne-
katere dogodke, ki bodo var-
ni tako za obiskovalce kot za-
poslene. Več o tem, kaj so o 
dogajanju v svojih ustanovah 
povedali Planinčeva, Alenka 
Černelič Krošelj in Goran 
Milovanović, si preberite na 
www.posavskiobzornik.si.

 Rok Retelj

Nekaj večjih dogodkov v Posavju 
je za letos že odpovedanih.

Prizorov z množico obiskovalcev – fotografija je z lanskega 
festivala Brežice, moje mesto – očitno še kar nekaj časa ne 
bo (foto: arhiv PO).
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Franc Škofljanec, ki na Bre-
gah nadaljuje družinsko tra-
dicijo mešane kmetije s po-
udarkom na govedoreji kot 
glavnega vira prihodkov (v 
hlevu ima okoli 50 glav živine), 
pravi, da je epidemija povzro-
čila dodatno krizo v panogi, 
saj se je precej zmanjšal od-
kup goveda, cene pa so padle. 
»Pri nas se to odraža v tem, da 
imamo precej prerasta, saj ži-
vine ne moremo pravi čas od-
dati, ko preseže določene roke, 
pa je slabše klasirana in seve-
da slabše plačana,« pojasni. Pri 
bikih denimo, ki gredo v zakol 
pri dveh letih, je cena padla s 
približno 3,4 evra/kg na 2,8-
3 evre/kg, kar pomeni več kot 
200 evrov nižjo ceno na posa-
mezno žival, s čimer ne pride-
jo več skozi. Škofljanec pro-
daja govedo večinoma preko 
zadrug (KZ Bohor in KZ Sev-
nica) in razume, da zadruge 
ne morejo odkupiti živine, če 
je ne morejo prodati naprej. V 
njegovem hlevu tako ostaja ne-
kaj telet, dva bika in dve kravi, 
ki so sicer primerni za odkup. 

Meso uvažajo, 
živina pa ostaja v hlevih?

Čeprav z odkupnimi cena-
mi že pred to krizo rejci niso 
bili najbolj zadovoljni, je bilo 
stanje v govedoreji še kar so-
lidno, pravi sogovornik. »Če 
moraš odplačevati posojilo ali 
imaš kakšne druge večje stro-
ške, recimo v repromaterial, 
da boš pridelal krmo za živi-
no, je zdaj težava, ker tega ne 
moreš plačati, saj prihodkov 
ni,« opozarja in upa, da bo dr-
žava pomagala s subvencio-
niranjem odkupa govedi. Boji 
se, da bo zastoj pri odkupu tra-
jal še kar nekaj časa, saj so pri 
tem v veliki meri odvisni od 
izvoza. Prepričan je, da bi se 
domače, slovensko govedo še 
vedno moralo odkupovati, saj 
potrošnik še vedno kupuje in 
jé. »Vendar se sprašujem, od 

kod prihaja to meso, če ima-
mo slovenske kmetje polne 
hleve? Mislim, da so krivci ne-
kateri na višjih položajih, ki so 
pravi čas nabavili polne kon-
tejnerje zamrznjenega mesa 
in ga bodo takoj, ko se bo trg 
sprostil, prodali naprej in dob-
ro zaslužili, pri nas pa vse sto-
ji,« meni. 

Na uvoz velikih količin goveje-
ga mesa dvomljive kvalitete iz 
tujine in okoriščanje na račun 
epidemije opozarja tudi pred-
sednik sevniškega društva go-
vedorejcev, edinega tovrstne-
ga v Posavju, Stanko Peterlin. 
»To je sicer zakonito, ni pa člo-
veško in etično, saj se s tem 
zapira možnost odkupa našim 
kmetom,« pravi. Sam se sicer 
ukvarja predvsem s pridela-
vo mleka, kjer podobnih težav 
kot pri odkupu živine za pot-
rebe mesa ne občutijo oz. pri 
njih ni ostal še niti liter mle-
ka, določene težave so imeli le 
šoferji, ki mleko vozijo na Hr-
vaško. »Mi si ne želimo dvigniti 
cen mleka, zaradi česar bi lah-
ko kdo ostal brez njega oz. si 
ga ne bi mogel privoščiti, upa-
mo le, da bodo ostale takšne, 
kot so,« poudarja. Dodaja še, 
da kmetje te krize sicer niso 
občutili na tak način kot mor-
da v delavskih družinah, ki ži-
vijo v blokovskih naseljih, saj 
so morali svoje delo opravlja-

ti ne glede na vse sprejete uk-
repe in po ustaljenem urniku, 
želi pa si predvsem, da bi člani 

društva, ki so zaradi epidemi-
je ostali brez načrtovane stro-
kovne ekskurzije na Češko, os-
tali zdravi.

Zmanjšanje odkupa potrjuje-
jo tudi v zadrugah. Direktor 
KZ Sevnica, ki se uvršča med 
deset največjih odkupovalcev 
v Sloveniji, Borut Florjančič 
pravi, da bolj kot manjša po-
raba v javnih zavodih, zlas-
ti šolah, in zaprtje restavra-

cij na to vplivajo zaprte meje 
oz. minimaliziran izvoz živi-
ne v države EU, zlasti Italijo in 
Avstrijo, ter na Bližnji vzhod. 
Sevniška zadruga sicer od-
kupuje govedo zlasti od manj-
ših rejcev, saj imajo večji rej-
ci sami organiziran odkup oz. 
tržne poti. Kot klavničarje pa 
jih, poudarja Florjančič, 'tepe' 
predvsem drastično nižja cena 
govejih kož, kar vpliva na zni-
žanje odkupnih cen za rejce. 
Franc Hribar, v KZ Brežice za-
dolžen za odkup živine na te-
renu, meni, da se situacija si-
cer malce popravlja oz. da se je 
nekaj 'začelo premikati'. Tako 
rejci kot sogovorniki iz zadrug 
kot težavo v govedoreji nava-

jajo tudi pomanjkanje sloven-
skih telet, tuja pa so zelo dra-
ga in postavljajo pod vprašaj 
ekonomsko smiselnost ukvar-
janja z govedorejo. Opozarjajo 
tudi na dejstvo, da na državni 
ravni ni konkretne ocene, kdaj 
imamo glede na evidenco go-
vedi ter potrošnjo v trgovinah 
viške ali manke govejega mesa, 
da bi temu ustrezno prilagodi-
li odkup oz. zakol.
 Peter Pavlovič

BRESTANICA – Občan iz Brestanice nas je opozoril, da se mu 
po parceli 'klatijo' sosedove in potepuške mačke, med kate-
rimi, kot predvideva, je tudi kakšna bolna, saj je med solato 
opaziti ne le iztrebke, pač pa tudi šope mačjih dlak. Po odgo-
vor, kaj mu je storiti, se je sicer obrnil na veterinarja in – ker 
ni dobil zadovoljivega odgovora – tudi na krški medobčinski 
inšpektor, od koder pa so ga napotili na naš časopis, da raziš-
čemo, kdo je v tovrstnih primerih pristojen za ukrepanje.

Poklicali smo veterinarja Metoda Šerbca iz ZVC Lipej – Šerbec iz 
Leskovca pri Krškem, ki nam je že v uvodu odgovoril, da gre res 
za večplasten in večen problem, saj je mačke, ki živijo na pros-
tem, nemogoče zadržati zgolj v domačem okolju oz. na parceli 
njenega lastnika. Med raziskovanjem in potepanjem živali op-
ravljajo tudi potrebo, četudi, pravi Šerbec, so mačke zelo čiste ži-
vali, saj se umivajo z lizanjem in svoje iztrebke zakopljejo. A prvi 
poklicani, ki morajo poskrbeti za svojo žival, so seveda lastniki, 
in sicer, da mački na območju doma priskrbijo stranišče, dolžni 
so skrbeti za njihovo zdravstveno stanje in da bodisi s sterili-
zacijo mačke bodisi kastracijo mačka preprečijo njihovo nena-
dzorovano parjenje in s tem razmnoževanje. »Mačke so poten-
cialno lahko prenašalke tudi določenih bolezni, ki se prenašajo 
na človeka, vendar je to manj verjetno pri lastniških mačkah, 
medtem ko večji problem predstavljajo potepuške mačke, za 
katere nihče ne skrbi,« pravi Šerbec. Medtem ko so za lastniške 
mačke odgovorni njihovi lastniki, je za potepuške mačke odgo-
vorna občina, ki ima z zavetiščem sklenjeno ustrezno pogodbo, 
za nadzor v zvezi z neprimernim ravnanjem lastniških živali pa 
sta pristojna medobčinska redarska služba in veterinarska in-
špekcija. Občani, ki jih motijo tuje mačke na njihovi parceli, si 
lahko nabavijo zvočna/feromonska sredstva za odganjanje ži-
vali, pri čemer, pravi Šerbec, so najbolj prijazen pripravek spre-
ji, razpršila feromonske narave, ki mačke umirjajo, odpravljajo 
stres in preprečujejo markiranje: »Moje mnenje je, da so mač-
ke zanimive, lepe in koristne živali, za katere moramo poskrbeti 
ljudje. Resda bo v kakšni gredi zakopan kakšen iztrebek, treba 
pa je tudi vedeti, da bo v okolici hiše, kjer se mačke sprehajajo, 
tudi manj ali skoraj nič glodalcev, ki predstavljajo bistveno več-
jo nevarnost za zdravje ljudi. Zavedati se moramo, da na svetu 
ne živimo sami, da so tukaj tudi mačke in druge živali, s kateri-
mi si delimo ta svet.«  B. M.

Po sledi klica bralca: 
težave s (potepuškimi) mačkamiGovedorejci na prepihu krize

POSAVJE – Posledice epidemije koronavirusa čutijo tudi v kmetijstvu, zlasti v govedoreji, kjer so zazna-
li tako občutno zmanjšanje odkupa živine in posledično težave z viškom živali v hlevih kot znižanje odkup-
nih cen, ki postavljajo pod vprašaj ekonomsko smiselnost ukvarjanja s to panogo.

Franc Škofljanec s sinom v hlevu z okoli 50 glavami živine

Država nima ocene, kdaj je govejega mesa preveč 
in kdaj premalo.

PROIZVODNJA – APRIL 2020

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4 ZP 0 - 104 300 8 100 1,7 mg/m3 -

PB 6 ZP 0 35 48 50 1 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB4 in PB6 192.434 4 5

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)

Sadje, zelenjava, sadike zelenjave, 
izdelki lokalnih pridelovalcev in kmetij.

LokalnipridelovalciTržnica

Cesta 4. julija 134, Krško  •  Pri upravni zgradbi ob železniški progi
Informacije: 031/681-547  •  facebook.com/Evrosad

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 477 715

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

POSAVJE – Zavod Dobra družba, stičišče posavskih nevladnih 
organizacij, sredi posebnih razmer skrbi, da predstavniki NVO 
niso prikrajšani za pomembne informacije. V izrednih e-novicah 
izpostavljajo, da je forum lahko tudi mesto za klepet, svetovan-
je, razvijanje idej (vabijo na Zoom forum posavskih NVO); da iz-
polnite anketni vprašalnik in zaupate, kako se znajdete v dani 
situaciji; da obiščete spletno mesto z osveženimi podatki o po-
membnih informacijah za NVO v teh razmerah (ukrepi iz »mega 
anti-korona zakona«, odrejanje dela, kako ukrepati, če je delavec 
na bolniški ...). Zavod Dobra družba lahko spremljate na njiho-
vi spletni strani in Facebooku, kjer je še veliko ostalih koristnih 
informacij. »Čuvajte se, držite se pravil, smo že skoraj pri koncu, 
zelo dobro nam gre ... in seveda: berite nas,« sporočajo. Sodelav-
ke Dobre družbe so dosegljive 
na telefonu 051 77 77 94 in na 
info@dobra-druzba.si.  R. R.

Izredne e-novice Dobre družbe
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»Bilo je okoli pol polnoči, ot-
roci so spali, z ženo sva se-
dela v dnevni sobi in gledala 
televizijo. Nenadoma sem zas-
lišal neko pokanje in razmišljal 
sem, da se v gozdu premika 
kakšna žival, a kljub temu sem 
preveril okolico hiše, če je mor-
da prišel kdo nenapovedano 
na obisk. Ničesar nisem opa-
zil, zato sem se vrnil v hišo in 
ponovno sem zaslišal pokanje. 
Odšel sem v spalne prostore 
otrok in v prvih dveh sobah so 
otroci brezskrbno spali. V sobi, 
v kateri običajno spi 20-letna 
hči, ki pa je tokrat na srečo ni 
bilo doma, sem opazil dim, ki 
je prihajal iz reže v kotu, kjer 
je bil dimnik. Takoj sem ukre-
pal – z ženo, ki je takoj pokli-
cala gasilce, sva zbudila otro-
ke in jih odpeljala na varno k 
tašči, ki živi v bližini,« je pripo-
vedoval Stanko Bogner, ki se 
je nato hitro vrnil, da bi zaje-
zil požar. Prvi so bili na prizo-
rišču dogajanja domači gasilci 
PGD Vrhovo, kmalu za njimi so 
prispeli radeški s cisterno in 
za njimi še gasilci PGD Jagnje-
nica. »Na kraj dogodka so prišli 
tudi policisti in forenziki, da so 
ugotovili, kaj je bil vzrok poža-
ra. Zjutraj se je začelo čiščenje 
pogorišča in obnova ostrešja,« 
je dodal Drago Klanjšek, ki 
je prvi med sosedi opazil pla-
men v strehi hiše, ki jo je dru-
žina Bogner gradila dalj časa z 

Požar uničil dom Bognerjevih
LOG PRI VRHOVEM – 4. maja nekaj pred polnočjo je dimniški požar uničil dom osemčlanske družine Bog-
ner. Ognjeni zublji so popolnoma uničili podstrešni del, kjer so bili spalni prostori otrok, materialna škoda 
pa je nastala tudi v bivalnih prostorih v osrednjem delu hiše zaradi razmočenosti po gašenju in saj.

veliko odrekanja – in takoj ste-
kel na pomoč.

O višini nastale škode lastnik še 

ni mogel govoriti, a po mnenju 
izvajalcev del naj bi bila okoli 
80 tisoč evrov, kar pa bo dru-
žina, v kateri sta zakonca brez 

redne zaposlitve, težko zbrala. 
Žena Rosana skrbi za druži-
no, v kateri je šest otrok. Mož 
Stanko, po poklicu kuhar, je 
imel s.p., a zaradi epidemije ko-
ronavirusa se je znašel na zavo-
du za zaposlovanje. Kljub tež-
kemu položaju pa ne obupuje, 
saj je najbolj pomembno, da so 
vsi živi. »Hišo bomo obnovili, a 
če bi kdo izgubil življenje, mu 
ga nihče ne bi mogel vrniti,« 
je povedal pretresen in hkra-
ti hvaležen vsem, ki so prihi-
teli na pomoč. »Iz preteklosti 
imamo slabo izkušnjo, ko sta 
otrok in mamica v požaru iz-
gubila življenje, tako da je tole 
sreča v nesreči,« je omenil so-
sed Klanjšek in dodal, da so se 
sestali predstavniki KS Vrhovo, 
gasilci PGD Vrhovo in Prosvet-
no društvo Vrhovo ter sprejeli 
višino finančne pomoči za dru-
žino Bogner. Sestanek je skli-
cal tudi radeški župan Tomaž 
Režun, ki si je ogledal prizori-
šče požara skupaj s poslancem 
Matjažem Hanom, in z Ob-
močnim združenjem Rdeče-
ga križa Laško – Radeče so se 
dogovorili, da bodo ustanovili 
poseben odbor za sanacijo po 
požaru. Odprli so tudi račun, 
na katerega je mogoče naka-
zati sredstva za pomoč druži-
ni Bogner. V akcijo se je vklju-
čila tudi krajevna organizacija 
Rdečega križa Vrhovo.
  Smilja Radi

Stanko Bogner (desno) in Drago Klanjšek, eden izmed 
sosedov, ki so prišli na pomoč, sta tesarjem pomagala pri 
obnovi ostrešja, ki je bilo uničeno v nočnem požaru.

Sredstva za obnovo doma družine Bogner v Logu pri Vrhovem 
se že zbirajo. Denarno pomoč lahko nakažete na transakcijski 
račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, 
s pripisom za DRUŽINO BOGNER, sklicna številka 7234 ali s 
SMS sporočilom na 1919, kjer boste z vpisano ključno bese-
do KRAMBERGER prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo 
KRAMBERGER5 pa 5 evrov.
Poseben račun za družino Bogner je odprl tudi RKS – Območ-
no združenje Rdečega križa Laško – Radeče. Številka transak-
cijskega računa pri A banki je: SI56 0510 0801 5481 580, sklic-
na številka je SI00 7040 0040, s pripisom »za družino Bogner«. 
Zbrana sredstva bodo po dogovoru z družino in Odborom za 
pomoč družini Bogner namenili družini za nakup potrebnega 
materiala, opreme in morebitnih stroškov storitev zanje, in si-
cer z direktnim plačilom računov. 
Doniranje poteka tudi preko SMS donacij na 1919 z besedo 
DOM (1 evro) ali DOM5 (5 evrov).

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si

Na voljo tudi poslovni prostori
v Brežicah, Krmelju in na Obrežju.

info@sl-inzeniring.si

Oddamo v pritličju
130 m2 pisarniških površin

SL-inženiring

KRŠKO

VETERNIK – Breskov nasad, ki sta ga zakonca Jeraj posto-
poma uredila na sončni legi na območju Apnenika pri Bo-
štanju (po domače se zaselek imenuje Veternik), v letoš-
njem letu zaradi spomladanske pozebe ne bo dal želenega 
sočnega pridelka.

1800 lepo raščenih sadnih dreves, ki se raztezajo na dobrih 90 
arih površine, sta zakonca zasajevala postopoma tri desetletja. 
Pred leti sta posekala tudi vinograd na sončnih terasah ter zasa-
dila breskve, ki so vsa leta lepo obrodile, a letošnje leto bo pri-
delka zelo malo. »Drevesa so polna plodov kot brin, a vpraša-
nje je, koliko jih bo ostalo po spomladanski pozebi,« pripoveduje 
Karolina Jeraj. »Tako lepo je bilo videti, ko so drevesa cvetela, 
prav pravljično, potem pa je prišla aprilska pozeba in vse uniči-
la,« razočarano pove ter se ustavi ob mladem drevesu, ki so ga v 
sadovnjaku posadili v lanskem novembru. »Letos je vse prezgo-
daj cvetelo, skoraj mesec do dva prezgodaj, saj so bile tempera-
ture v februarju neverjetno visoke za ta še zimski mesec in tako 
so bili že marca cvetovi, kar ni običajno. Potem je prišla pozeba 
in sedaj je začela drevesa napadati še bolezen, ki jo sadjarji ime-
nujemo breskova kodravost,« pokaže sogovornica, ki je tudi dol-
goletna članica Sadjarskega društva Artiče, na bledo rumeno do 
rdečkasto obarvane in namehurjene liste. Kljub vsemu dela v sa-
dovnjaku zakonca ne bosta opustila, le novih dreves ne bosta več 
sadila.  S. R.

Pozeba prizadela breskov nasad

Karolina Jeraj pri ogledu škode po pozebi v domačem 
breskovem nasadu

PODSREDA – V Kozjanskem parku upajo, da bodo tudi letos iz-
vedli naravoslovne tabore in delavnice za otroke. Poletne naravo-
slovne tabore za otroke v starosti od 8 do 14 let in poletne nara-
voslovne delavnice za otroke v starosti od 6 let (končan 1. razred) 
do 12 let organizirajo v več terminih od konca junija do konca av-
gusta.  Vir: Kozjanski park

Naravoslovni tabori in delavnice 

Zdravstveni dom Radeče je v marcu letošnjega leta pričel postopek 
javnega naročila za izbiro izvajalca del za rekonstrukcijo parkirišča in 
prenovo vhoda z nadstreškom v objekt ZD Radeče. Projektno doku-
mentacijo za izvedbo projekta je pripravilo podjetje IBT nizke grad-
nje d.o.o iz Trbovelj, prenovo vhoda z nadstreškom pa je projektira-
lo podjetje ARHI-TURA d.o.o. iz Ljubljane, v katerem deluje domačin 
Bojan Mrežar. Na javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo del sta 
svoji ponudbi oddala dva ponudnika, po izvedbi vseh potrebnih pre-
verjanj pa je bilo kot ugodnejši ponudnik izbrano podjetje AGM Ne-
mec d.o.o. iz Sedraža, s katerim je bila dne 24. aprila 2020 podpisa-
na gradbena pogodba za izvedbo del v višini 196.658,14 EUR z DDV.  

V projektu sodeluje tudi Občina Radeče, ki bo v sodelovanju z JP 
Komunala Radeče d.o.o. poskrbela za ureditev cestne razsvetlja-
ve in podzemnih komunalnih vodov na območju izvajanja projekta.

Občane obveščamo, da se bodo predvidoma 18. 5. 2020 pričela iz-
vajati dela rekonstrukcije parkirišča in prenove nadstreška. Rekon-
strukcija bo obsegala obnovo parkirišča ob stanovanjskem bloku 
Ulica OF 4a, parkirišča ob ZD Radeče, nadstrešek vhoda v ZD Ra-
deče, obnovo vozišča in pločnikov Ulice OF ob ZD Radeče, ob obeh 
parkiriščih in ob stanovanjskem bloku Ulica OF 4a. Izvedba del bo 
trajala predvidoma 90 dni. Pričetek izvedbe je predviden z obnovo 
parkirišča ob stanovanjskem bloku, v nadaljevanju parkirišča in nad-
streška zdravstvenega doma, nazadnje pa obnova Ulice OF s pločni-
ki, v dolžini 67 m. Asfaltiranje parkirišč in ceste bo izvedeno v eni fazi. 

V času izvajanja del na parkirišču ob stanovanjskem bloku bo omo-
gočeno parkiranje pri ZD Radeče, v času izvajanja del pri ZD Radeče 
pa bo omogočeno parkiranje pri stanovajskem bloku. Začasni vhod 
v ZD Radeče bo iz zahodne strani objekta v kletni etaži.  Na Ulici OF 
bo vzpostavljena popolna zapora, ki bo obsegala dve fazi, tako da 
bo vedno omogočen dostop do enega od parkirišč. V času asfaltira-
nja bo enodnevna popolna zapora celotnega obravnavanega dela 
ulice in obeh parkirišč. Obvoz v času popolne zapore bo možen pre-
ko Titove ulice in Ulice Milana Majcna.

Občane in ostale uporabnike prometnih površin vljudno naproša-
mo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.

Obvestilo občanom o pričetku izvajanja 
del rekonstrukcije parkirišča in prenove 
nadstreška pri Zdravstvenem domu Radeče
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»Opažamo, da je osamljenost 
pri starejših v teh dneh še kako 
izrazita, saj se morajo zadrže-
vati doma in posledično niso v 
stiku s svojimi bližnjimi oziro-
ma na splošno z drugimi ljud-
mi,« pravi vodja Projekta MOST 
Carmen Rajer. 

V okviru projekta MOST so torej 
kljub razglasitvi epidemije sku-
paj z izvajalci Pomoči na domu 
še vedno skrbeli tako za svoje 
uporabnike kot tudi za ostale ob-
čane, seveda pa je to potekalo v 
prilagojeni obliki. V dogovoru z 
Občino Krško in s Centrom za so-
cialno delo Posavje, enota Krško, 
so vzpostavili »krizni telefon« 
(na telefonski številki 070 585 
803 so dosegljivi vse dni v ted-
nu, vključno z vikendi in prazniki, 

med 8. in 17. uro), na katerega 
lahko pokličejo občani Krškega, 
ki se znajdejo v stiski. Ob klicu 
prejmejo vse potrebne informa-
cije glede možnosti različnih ob-
lik pomoči, glede na situacijo, v 
kateri so se znašli sami, njiho-
vi svojci ali znanci. »Na ta način 
smo jim nudili in jim še nudimo 
pomoč pri organiziranju oskrbe, 
dostave toplih obrokov, prino-
sa zdravil iz lekarn, nabave živil 
iz trgovine ali pa samo pogovor 
in toplo besedo tolažbe, ki je v 
teh časih še kako pomembna,« 
dodaja Rajerjeva. Poleg tega je 
bil pomemben del omenjenega 
kriznega telefona tudi informira-
nje občanov o ukrepih in kasne-
je o sproščanju le-teh, saj staro-
stniki težje spremljajo aktualne 
novice in potrebujejo osebo, ki 
jim to nekoliko bolj pojasni. 

Poleg zaposlenih na enot-
ni vstopni točki so se v ta del 
vključevali tudi izvajalci eno-
te za ohranjanje samostojnosti 
in koordinatorka dolgotrajne 
oskrbe, ki so poleg doseglji-
vosti na kriznem telefonu tudi 
sami opravljali telefonske kli-
ce tistim, ki so jih v okviru pro-
jekta v preteklosti že oskrbovali 

ter preverjali, kako se počutijo, 
ali zmorejo oz. ali potrebuje-
jo kakršno koli pomoč ter jim 
to pomoč tudi osebno nudili. 
Teh klicev ali obiskov so bili iz-
redno veseli, saj so jih na ta na-
čin podprli in jim dali vedeti, da 
niso sami. V tem času so z nez-
manjšano vnemo svoje delo op-
ravljali tudi tehniki zdravstve-
ne nege, ki so kljub epidemiji 
upravičencem nudili vso pot-
rebno zdravstveno oskrbo, od 
umivanja, preoblačenja in hra-
njenja do dajanja zdravil ali pri-
nosa toplega obroka, vsak dan 
od jutra do večera in vse dni v 
tednu. »Za konec bi samo po-
udarila, da sem del čudovitih 
ekip projekta MOST in pomoči 
na domu, ki so kljub veliki nego-
tovosti in stiskah požrtvovalno 
opravljali svoje delo z velikim 
srcem in občutkom za soljudi, 
ki je v teh časih še kako pomem-
ben, da preživimo kot družba,« 
zaključi Rajerjeva. 

Socialna delavka Karla Vidmar: 
»Vsem, ki potrebujejo našo po-
moč, nudimo tudi psihosocial-
no podporo preko telefona. 
Pomagamo jim pri vzpostav-
ljanju stika z osebnimi zdravni-

ki pri pridobivanju receptov in 
napotnic, pri nabavi in dosta-
vi zdravil in toplih obrokov, pri 
organizaciji itd. Da bi najbolj 
ranljivo skupino prebivalstva 
zaščitili pred morebitno okuž-
bo, imamo organizirano re-
dno dostavo pripravljenih to-

plih obrokov in nabavo nujnih 
življenjskih potrebščin (živila, 
čistila). Povezujemo se s svoj-
ci in skrbniki, ki se mnogokrat 
znajdejo v še večji stiski, ko že-
lijo pomagati in zavarovati svoje 
najbližje, pa za to niso ustrezno 
usposobljeni. Če je stiska pre-
velika ali če oseba živi popol-
noma sama, nudimo psihoso-
cialno pomoč tudi na domu in 
druženje. Pri skrbi pomoči pot-
rebne občane je neprecenlji-

va pomoč naših prostovoljcev, 
ki smo jim za požrtvovalnost v 
svojem prostem času in za vso 
energijo izredno hvaležni.«

Začasna koordinatorka dolgo-
trajne oskrbe Mojca Iljaš: »S 
koronavirusom se nam je vsem 
spremenil način življenja, tako 
nam zaposlenim na projektu 
MOST kot tudi našim uporabni-
kom in ostalim občanom občine 
Krško. Tempo življenja se nam 
je vsem upočasnil, hkrati pa so 
se pojavile nove stiske, straho-
vi, osamljenost … Starejši ljudje, 
ki so večinoma doma, so v teh 
časih postali še bolj odvisni od 
pomoči drugih. Nekateri imajo 
svojce, ki jim brezpogojno lahko 
priskočijo na pomoč, drugi svoj-
cev nimajo ali pa so le-ti preveč 
oddaljeni, da bi lahko pomagali. 
Pri svojem delu se trudimo, da 
delamo na preventivi in z upo-
rabo zaščitnih sredstev poskr-
bimo za zaščito naših uporab-
nikov, sodelavcev, nas samih in 
posledično tudi svojih družin 
doma. Naši urniki so v tem iz-
rednem stanju okrnjeni, saj so 
v določenih primerih svojci, ki 
so trenutno na čakanju, prev-
zeli oskrbo. To ne pomeni, da 

smo mi brez dela, saj še vedno 
skrbimo za uporabnike, ki nima-
jo svojcev oziroma jim slednji 
zaradi svoje narave dela ali od-
daljenosti ne morejo pomagati. 
Prihaja pa tudi do novih vključi-
tev uporabnikov, ki nujno pot-
rebujejo oskrbo. Zadeve na te-

renu se nam včasih spreminjajo 
iz dneva v dan, tako da je pot-
rebno stalno koordiniranje in 
usklajevanje urnikov.«

Vzporedno z rahljanjem ukre-
pov na državni ravni bomo 
tudi mi postopoma vzpostav-
ljali nazaj delovanje projekta 
MOST in Pomoči na domu, se-
veda ob ustrezni in varni upo-
rabi zaščitnih sredstev ter upo-
števanju usmeritev NIJZ.

Uporabnikom so na voljo 
ves čas epidemije

Carmen Rajer Karla Vidmar Mojca Iljaš
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Med tistimi, ki blažijo posledice epidemije koronavirusa in posledične karantene, je tudi ekipa Projekta MOST, ki tudi v tem času skrbijo za svoje uporabnike. Pomagajo jim s to-
plimi obroki, osebni higieni, osnovnih zdravstvenih storitvah, pa tudi s pogovorom, saj gre za zelo osamljene posameznike. 
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Trgovine spet polne vrveža

KRŠKO – V trgovinah Megadom so na zadovoljstvo tako zapo-
slenih kot zvestih kupcev spet odprli vrata, s čimer  pomagajo 
skupnosti pri oskrbi z nujnimi dobrinami in ohranjajo delov-
na mesta. »Na začetku epidemije smo sprejeli ukrepe po navo-
dilih NIJZ, saj je zdravje naših zaposlenih in kupcev na prvem 
mestu. Čeprav so bile trgovine za končne kupce nekaj časa za-
prte, smo se trudili, da se je kolo naše dejavnosti in trženja vr-
telo naprej. Ves čas je potekala prodaja pravnim osebam. Skr-
beli smo, da je vsaj ta del poslovanja tekel karseda nemoteno,« 
sporočajo iz podjetja z veliko tehnično trgovino v Krškem. Se-
daj, ko se življenje deloma počasi vrača v stare tire, delajo s pol-
no ekipo po običajem delovnem času. Prilagodili so se novim 
razmeram ter pripravili dobro in ugodno sezonsko in redno 
ponudbo. »Veseli nas, da lahko spet delujemo tako, kot smo va-
jeni, in da so, upoštevajoč vse preventivne ukrepe, naše trgo-
vine spet polne vrveža. Radi namreč prenašamo znanje in iz-
kušnje na naše cenjene kupce, pa naj gre za hišnega mojstra, 
gospodinjo ali obrtnika,« še dodajajo.

Vse za vrt in urejeno okolico

ŽADOVINEK – Če so nas ti posebni časi na kaj spomnili, so 
nas zagotovo na to, da brez samooskrbe ne moremo preživeti, 
zato se vedno več ljudi vrača k naravi in našim temeljem. Tudi 
v vrtnem centru Eurogarden se trudijo ostati specializirana 
trgovina za vrt, v kateri najdete vse, kar potrebujete za ureja-
nje vrta, doma in okolice, tudi na njihovi spletni strani www.
rotar.si. »Ta mesec ne spreglejte naše bogate ponudbe v dre-
vesnici, ki se razprostira na več kot 3.000 kvadratnih metrih, 
imamo pa tudi široko izbiro sadik, ki jo redno dopolnjujemo. 
Preverite tudi našo ponudbo vrtnih traktorjev, s katerimi boste 
z večjo lahkoto urejali vaše vrtove. Za stroje nudimo tudi servis 
in rezervne dele. Nepretrgano iščemo nove uporabne, kvalite-
tne in varne izdelke, ki so tudi prijazni do narave,« sporočajo. 
Dodajmo še, da lahko vsako prvo sredo v mesecu pri njih na-
kupujete z 10-odstotnim popustom na celoten nakup, seveda 
pa boste tako v centru Eurogarden kot na njihovi spletni stra-
ni našli tudi izdelke po posebnih cenah. 

Odprli so sedeže območnih enot 

KRŠKO – V Zavarovalnici Triglav spremljajo aktualne razme-
re v povezavi z epidemijo koronavirusa in se jim skrbno prila-
gajajo. Ponovno so odprti sedeži območnih enot Zavarovalni-
ce Triglav po vsej Sloveniji, tudi v Krškem ter predstavništvi 
v Brežicah in Sevnici. Še naprej so strankam za urejanje vse-
ga v zvezi z zavarovanji in povezanimi storitvami na voljo na 
daljavo. V odprtih poslovalnicah je vzpostavljen sistem dežur-
stev vsak delovni dan od 9. do 13. ure ter režim posameznega 
vstopa strank v prostore. V Triglavu ocenjujejo, da je tovrsten 
pristop nujen, da bi se v največji možni meri ohranjalo omeji-
tve širjenje virusa preko osebnih stikov ter zagotovilo varnost 
in zdravje strank in zaposlenih. Velja tudi nov način prijave 
škodnih primerov. V ospredju je uporaba sodobnih elektron-
skih in telekomunikacijskih poti (prijava preko spletne strani, 
s pomočjo mobilne aplikacije Triglav Asistenca, po telefonu in 
elektronski pošti, ogled škode na vozilih na cenilnih mestih Za-
varovalnice Triglav pa je možen le po predhodnem naročilu. 

Tehnični pregledi spet 'tečejo'

KRŠKO – Po enomesečni prekinitvi na podlagi Odloka Vlade 
RS so z 20. aprilom v pooblaščenih organizacijah oz. podjet-
jih ponovno pričeli z izvajanjem tehničnih pregledov, zavaro-
vanj, postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil in dela v 
tahografskih delavnicah. Med pooblaščenimi podjetji je tudi 
Avto Krka z enoto v Krškem oz. na Ulici MDB 2 v Leskovcu 
pri Krškem. Iz podjetja sporočajo, da lahko lastniki vozil, ki jim 
je prometno dovoljenje poteklo v času od vključno 17. marca 
2020 do vključno 19. aprila 2020, slednje uredijo do 19. junija 
2020. Tisti, ki jim je veljavnost prometnega dovoljenja potekla 
od vključno 20. aprila 2020 dalje, pa morajo njegovo veljavnost 
podaljšati po normalno predvidenem postopku oz. najkasneje 
v 30-dnevnem roku od poteka. Vabijo k obisku tehničnih preg-
ledov v Krškem, kjer so med drugim pripravili posebno pro-
mocijsko akcijo TEHNIČNI PREGLED = KUPON UGODNOSTI. 
Pričakujejo vas vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 19. 
ure ter v soboto od 7. do 12. ure.

Brezhibno v času izrednih razmer

BREŽICE – Tokrat predstavljamo le dve izmed obveznih go-
spodarskih javnih služb Komunale Brežice, ki morata tudi 
v času izrednih razmer delovati brezhibno. Kristijan Simon-
čič iz enote vodovod pravi: »Že pred razglasitvijo epidemije 
smo pripravili načrt dela, ki nam v primeru izrednih razmer 
omogoča varno delo in ohranjanje najvišje kakovosti. Kasne-
je smo ga uskladili še s smernicami NIJZ. Pri delu uporabljamo 
obvezno zaščitno varovalno opremo, ohranjamo varno razda-
ljo med zaposlenimi in do uporabnikov, razkužilo za roke je na 
vsakem koraku, v vsakem vozilu.« Spremenil se je tudi proces 
dela na pogrebni enoti. »Komunikacija s svojci poteka pogosto 
preko telefona in elektronske pošte. Pokojnikov, ki bi bili oku-
ženi s covid-19, nismo imeli, a vse obravnavamo kot potenci-
alno okužene in uporabljamo zaščitne maske, posebna očala, 
oblačila in rokavice ter razkužilo. Pogrebi se izvajajo le ob gro-
bu, v najožjem družinskem krogu, brez rokovanja, petja, gasil-
cev in lovcev,« pojasnjuje vodja enote Mitja Stergar.

Ves čas epidemije delajo

KRŠKO – Proizvodni proces v podjetju Evrosad poteka v sa-
dovnjakih na prostem in sortirno-pakirnem centru. Ker je pot-
rebna prisotnost slehernega posameznika, so ves čas redno 
prihajali v podjetje, z razglasitvijo epidemije pa so v pakir-
nem centru takoj zaznali večji obseg dela. Upoštevajoč varno-
stne ukrepe in protokole so lahko delo opravljali varno in te-
koče ter dnevno dostavljali sveže sadje in zelenjavo največjim 
trgovcem v Sloveniji. Ker so zaznali tudi močno potrebo ob-
čanov po svežem lokalnem sadju in zelenjavi, so se odločili za 
odprtje trgovine Evrosadova tržnica. Poleg tega so končali z 
rezjo sadnega drevja ter začeli z zaščito nasadov pred bolez-
nimi in škodljivci, mulčijo travo, pokrivajo nasade s protitoč-
no mrežo in opravljajo vzgojna dela v mladih nasadih. Ponosni 
so, da lahko njihove sodelavke ekvivalentno opravijo vsa »mo-
ška« opravila. »Seveda pa se zavedamo, da s skupnimi močmi 
zaposlenih prispevamo k uspehom podjetja,« dodajajo. Med 
prvimi so začeli obirati in distributirati jagode, prvo sadno 
vrsto v letniku 2020. 

Na gospodarstvu vse sloni

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

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Nudimo letno 
vzdrževanje zelenic.

www.necemer.com

Kristijan Simončič in Mitja Stergar

POSAVJE – Svet se ni ustavil. Še več: za to, da lahko državni sistemi sploh delujejo in da lahko imamo »koro-
najunake«, ki delujejo v javnem sektorju, mora za njimi trdno stati gospodarstvo. Neposredna vzročna zve-
za, ki jo tako tako mediji kot ljudje nasploh prepogosto izpuščajo iz svojih zapisov.

Kaj se ta trenutek dogaja v na-
ših podjetjih? Z mnogimi smo 
bili že v času začetkov pande-
mije redno na zvezi in tudi v 
tem času vemo, da so se tis-
ti, ki so sploh lahko delali, ob 
sprejemu varnostnih ukre-
pov trudili, da bi delo učinko-
vito teklo naprej. Za nekatere 
od teh si lahko preberete, kaj 
se ob vsakodnevnih prizade-
vanjih delodajalcev in zapo-
slenih pri njih dogaja ta hip 
in kaj morda snujejo za nap-

rej. Vsem je skupno zavedanje, 
da če se ob upoštevanju ome-
jitev učinkovito ne požene go-
spodarske dejavnosti naprej 
in združi moči v konkretnem 
iskanju rešitev, se lahko usta-
vi vse. 

O konkretni globini krize in 
recesije, v katero je že padlo 
svetovno gospodarstvo, si ne 
upajo napovedovati niti naj-
bolj izkušeni ekonomisti. Zato 
se ta trenutek naslanjamo na 

to, kar lahko vemo – da smo v 
tem skupaj in da bomo preži-
veli z iskrenim sodelovanjem 
in prilagajanjem strategij no-
vim, doslej neznanim razme-
ram. 

Hkrati smo ves čas v mislih s 
premnogimi našimi podjetji, 
podjetniki, obrtniki, ki so šele 
začeli s ponovnim opravlja-
njem svoje dejavnosti (največ-
krat v izredno zahtevnih novih 
razmerah!) ali pa tega dovolje-

nja še nimajo. Žrtvovali so svoj 
osnovni prihodek z vztraja-
njem za skupni cilj – da bi bilo 
žrtev pandemije čim manj, da 
bi naš zdravstveni sistem pre-
mogel dovolj kapacitet za po-
moč. Spomnimo se na to, ko 
znova začenjajo s svojimi de-
javnostmi. In jih spodbujajmo 
po svojih močeh - tako moral-
no kot s konkretnimi aktiv-
nostmi, uporabo storitev in 
nakupi.     
 Uredništvo
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Zagotavljajo nemoteno oskrbo

KRŠKO – V Skupini GEN nadaljujejo stabilno in varno poslo-
vanje na vseh ravneh. Elektrarne v skupini delujejo nemoteno, 
s čimer zanesljivo oskrbujejo odjemalce z električno energijo. 
Družbe v skupini so se zahtevnim razmeram v času epidemi-
je prilagodile tako, da so izvajale predvsem operativne naloge, 
povezane s proizvodnjo električne energije. Vzdrževanje in in-
vesticije so bili z izjemo nujnih aktivnosti zamrznjeni. S postop-
nim sproščanjem ukrepov nadaljujejo zlasti s pomembnejšimi 
investicijskimi dejavnostmi v NEK in TEB, s tekočimi vzdrževal-
nimi deli pa tudi na hidroelektrarnah družbe HESS – vse našte-
to seveda ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Načrtujejo, da bi 
se lahko večji del zaposlenih v naslednjih tednih postopno vrnil 
na delovna mesta. Zaradi neobičajno sušnega vremena v apri-
lu so pretoki Save izredno nizki, nižja pa je tudi proizvodnja 
hidroelektrarn. Največji proizvodni objekt v Skupini GEN, Nu-
klearna elektrarna Krško, obratuje stabilno in varno, ob pre-
tokih, nižjih od 100 m3/s, so v obratovanju tudi hladilni stolpi.

Skrbijo za vaše avtomobile

ŽADOVINEK – V času zaprtja tehničnih pregledov so v podje-
tju Avtoline dokončali nov objekt in dejavnost preselili v Ža-
dovinek. Na tehnični pregled se enostavno pripeljete s krške 
obvoznice, z lahkoto najdete parkirno mesto, sprejme vas stro-
kovna ekipa, storitve opravite hitro in na enem mestu. Po no-
vem opravite tudi preverjanje skladnosti, podjetja pa tehnič-
ni pregled tovornih vozil vseh kategorij in pregled tahografov. 
Vsi, ki vam je veljavnost prometnega dovoljenja potekla v času 
zaprtja, imate čas, da postopke opravite do 19. 6. V tem času 
je njihova ekipa okrepljena skozi ves dan, preko spleta pa lah-
ko obnovite zavarovanje ter ob registraciji postopke opravite 
hitreje. V samostojen salon v Žadovinku so preselili tudi Cen-
ter rabljenih vozil z največjo izbiro rabljenih avtomobilov v Po-
savju, v katerem lahko izbirate med več kot 70 avtomobili v 
stalni zalogi. Na servis se še vedno odpravite v staro mesto je-
dro, v salonu Škoda in Citroen pa lahko izberete nove avtomo-
bile, še posebej ugodno vozila iz zaloge, ki so dobavljiva takoj.

Tudi šola vožnje gre naprej

BREŽICE – Družba Posavc d.o.o. s svojo Agencijo za zaposlo-
vanje, Centrom za tehnično varnost  in Prometnim centrom je 
11. maja odprla  vrata svojih poslovalnic. Pravijo, da so prip-
ravljeni na nove izzive ter da so svoje poslovanje med prvimi 
tovrstnimi organizacijami v Sloveniji nadgradili in prilagodi-
li novim pogojem dela. Posebno zahtevna je bila prilagoditev 
dela v njihovi šoli vožnje Posavc, kjer bodo predavanja poteka-
la v skladu s priporočili NIJZ in z upoštevanjem vseh zaščitnih 
ukrepov. Kandidati bodo med predavanji CPP v predavalnici 
imeli zagotovljeno razdaljo dveh metrov, posebno pozornost 
pa namenjajo praktičnemu usposabljanju, kjer bodo učitelji 
vožnje ustrezno zaščiteni z obraznimi maskami in zaščitnimi 
vizirji, zagotovljeno bo tudi merjenje temperature kandidatov 
in redno razkuževanje vozila. Izobraževanja v šoli vožnje se 
bodo ponovno pričela z 18. majem. Poslovanje Agencije za za-
poslovanje in Študentskega servisa  so nadgradili z elektron-
skim obračunavanjem, Center za tehnično varnost Posavc pa je 
med drugim pripravil kompleksna navodila in smernice delo-
dajalcem za varno in zdravo delo v spremenjenih okoliščinah.

Zavezani podpori skupnosti 

BRESTANICA – DS Smith, vodilni ponudnik trajnostnih emba-
lažnih rešitev iz kartona, je podaril 2.300 škatel dobrodelnima 
organizacijama Anina zvezdica in Rdečemu križu Slovenije, s 
čimer so prispevali k razdelitvi paketov hrane in paketov nege 
slovenskim družinam v stiski. Poleg ključne vloge, ki jo ima DS 
Smith v dobavni verigi, je podjetje zavezano k podpori skup-
nosti, v kateri deluje. Majda Androjna, generalna direktorica 
DS Smith Slovenija, je povedala: »V DS Smith se zavzemamo za 
pomoč lokalni skupnosti, bodisi z zagotavljanjem embalažnih 
rešitev za varno distribucijo nujnih dobrin bodisi z donacijami 
sredstev združenjem, ki podpirajo pobude skupnosti. Prepri-
čani smo, da naša podpora prispeva k izgradnji boljše prihod-
nosti.« Kot del svoje globalne zaveze, da se odzove na zahte-
ve, ki jih povzroča pandemija, je bila glavna naloga DS Smith 
zdravje in dobro počutje vseh zaposlenih. Podjetje je v tem tež-
kem obdobju še naprej osredotočeno na podporo vseh svojih 
kupcev, zlasti tistih, ki nudijo osnovno blago, kot so hrana, me-
dicinski pripomočki in higienski izdelki.

Vinsko-gastronomski center Turn

KRŠKO – Klet Krško epidemija koronavirusa ni ustavila v pri-
zadevanjih, da poleg trženja svojih vin ponudijo ljudem in 
okolju še prenovljeno, nadgrajeno vsebino v obliki Vinsko-
-gastronomskega centra Turn, ki bo imel poleg kulturne in po-
vezovalne funkcije še veliko širši pomen. Kot pravi enolog in 
direktor KZ Krško Jure Grubar, je resda za vsak gospodarski 
subjekt pomemben dobiček kot temelj, ki omogoča ohranjanje 
delovnih mest in načrtovanje razvoja, vendar pa ta ne sme biti 
edina prioriteta družbe: »Mi smo že skoraj stoletje del okolja, 
v katerem delujemo, zato se zavedamo, da lahko iz njega vza-
memo le toliko, kot smo vanj pripravljeni tudi vložiti. Brez te 
vzajemnosti ne moreš graditi uspeha na dolgi rok, zato v šali 
večkrat rečemo, da ne polnimo le steklenic z vinom, temveč 
skozi vino polnimo ljudi s pozitivnimi zgodbami in doživetji, 
ki jih ponujamo.« Tako bodo v novem vinsko-gastronomskem 
centru ob degustaciji vin in prenovljeni celostni podobi obisko-
valcem razkrivali tudi vinske zgodbe in mite, ki pod obokanimi 
arkadami »zorijo« že od 18. stoletja dalje. 

Pričeli z izvajanjem vseh storitev

KRŠKO – V družbi Kostak so številne varnostne ukrepe spre-
jeli že pred razglasitvijo epidemije in zagotavljali nemoteno 
delovanje vseh javnih sistemov, za katere so odgovorni. V za-
četku maja so začeli z izvajanjem tudi tistih storitev, ki jih v 
marcu in aprilu niso opravljali. Tako sedaj odvažajo tudi ko-
sovne odpadke iz gospodinjstev, izvajajo redne menjave vo-
domerov, pričeli so s praznjenjem greznic in malih komunal-
nih čistilnih naprav ter s pregledom le-teh na terenu. Center 
za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad deluje po običajnem 
urniku, tudi ob sobotah. Linija za sortiranje odpadkov je delo-
vala vseskozi, gradbeni sektor ni deloval le krajše obdobje. Do 
preklica ne bo delovala blagajna. V aprilu so pričeli pospeše-
no izvajati obnove komunalne infrastrukture. Dela tako pote-
kajo na vodovodnem omrežju na Porebru (Senovo), Venišah, 
Ravneh, Velikem Trnu in Kajuhovi ulici na Vidmu in obnovah 
objektov (vodohrani Petanov hrib na Senovem ter Trška gora 
in Čretež v Krškem). Kot so poudarili, si prizadevajo izvajati 
kakovostne storitve na vseh področjih delovanja, pri tem pa 
je ključnega pomena oskrba s pitno vodo.
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Direktor Jure Grubar pod oboki vinoteke
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Februarja je bilo pri družini Lubšina iz Glogovega Broda pri Artičah 
praznično, ko je svoj visoki življenjski jubilej – devetdeseti rojstni dan 
praznovala Marija Lubšina. Rojena je bila 25. 2. 1930 kot drugoro-
jenka očetu Jožetu in mami Ani Vrstovšek, odraščala je skupaj s ses-
tro Katico. V vojnih letih, ki so prizadeli ljudi v naših krajih, je pogum-
na Marija kot mlada kurirka raznašala pošto partizanom. Leta 1951 
je spoznala moža Slavka in stopila sta na skupno življenjsko pot. V 
novi hiški sta si Marija in Slavko ustvarila dom, kjer sta  jima veselje 
delala sin Slavko in hči Danica. Otroka sta odraščala in se osamosvo-
jila ter si ustvarila družini. Žal tudi Mariji življenjske preizkušnje niso 
prizanašale, saj ji je kruta usoda vzela snaho Marijo in moža Slav-
ka. Po izgubi najbližjih ostane v srcu praznina, ki pa jo slavljenki po-
magajo olajšati in zapolniti obiski njenih vnukov Slavka, Bojana in 
Borisa ter vnukinje Andreje, še posebej pa jo razveselijo obiski nje-
nih sedmih pravnukov. Tako Marijina hiša nikoli ne ostane prazna. 
Čestitke ob jubileju so Mariji Lubšina izrekli člani Krajevne organiza-
cije Rdečega križe Artiče, predstavniki Društva upokojencev Breži-
ce ter v imenu Občine Brežice podžupanja Mila Levec, ki je s svojo 
pozitivno mislijo in darilom obogatila prelepo popoldne. Vsi zbrani 
so slavljenki Mariji Lubšina zaželeli še mnogo zdravih let in dobrega 
počutja v krogu domačih.
� Vir�podatkov:�družina�Lubšina

Občina Brežice gradi pločnik Ve-
lika Dolina postopoma, izgradnja 
je bila načrtovana v treh zaklju-
čenih fazah, ki skupaj tvorijo za-
ključeno celoto. V letih od 2016 
do 2019 sta bili zgrajeni 2. in 3. 
faza pločnika, v letu 2020 pa naj 
bi pločnik zaključili z izgradnjo 
t. i. 1. faze projekta. 

Občina Brežice je tako 22. 4. 
2020 objavila javno naročilo po 
odprtem postopku za izbor iz-
vajalca del na izgradnji pločni-
ka v Veliki Dolini. Rok za odda-
jo ponudb je 13. maj, nato sledi 
postopek izbire najugodnejše-
ga ponudnika. Predmet javne-
ga naročila je izgradnja pločnika 

Med investicijami, ki v teh dneh potekajo v občini Brežice, je tudi 
obnova ceste z dograditvijo pločnika v naselju Čatež ob Savi, ki po-
teka fazno. Dela so se začela izvajati v mesecu marcu. Obnavlja se 
vozišče v skupni dolžini 200 m, obnovilo se bo tudi križišče v centru 
vasi ter dogradil pločnik z javno razsvetljavo. Na območju obnove 
vozišča se obnavljajo tudi vodovodne inštalacije ter ureja odvodn-
javanje. Ob rekonstrukciji vozišča je predvidena zamenjava obstoje-
čega dotrajanega podpornega zidu zaradi ureditve pločnika. Prestavi 
se tudi obstoječi plato. Med ukrepi za večjo prometno varnost je v 
načrtu ukrep za umirjanje prometa oz. grbina, kjer bo označen tudi 
prehod za pešce. Pogodbena vrednost del znaša cca. 245.000 evrov, 
predvideni rok za dokončanje del pa je konec meseca avgusta 2020. 

Občina Brežice vodi postopek 
javnega naročanja za izbor iz-
vajalca za rekonstrukcijo mostu 
čez Krko v Brežicah in sanacijo 
dela mostu med rekama Savo in 
Krko. Predmet javnega naročila 
so projektiranje, gradbena, ob-
rtniško zaključna in instalacijska 
dela, dobava in montaža opre-
me ter izvedba zunanje ureditve 
za rekonstrukcijo, pri katerih se 
upoštevajo okoljski vidiki.

Občina Brežice je junija 2018 
pričela z obnovo železnega mos-
tu čez reko Savo v Brežicah in ga 
v maju 2020 zaključuje. Občina 
Brežice se je odločila za zahtev-
no sanacijo zaradi dotrajanosti 
mostu - spodnji del mostu čez 
Savo je namreč prizadela moč-
na korozija in ogrozila njegovo 

Most čez Savo je obnovljen, 
sledi obnova mostu čez Krko
Med največjimi naložbami v občini Brežice je zagotovo obnova železnega mostu čez Savo in Krko. Celoten most bo ob-
novljen v dveh delih – najprej je bila izvedena obnova mostu čez Savo, ki je bil bolj dotrajan, sedaj sledi še obnova 
železnega mostu čez Krko. 

trdnost in nosilnost. Obnovo že-
leznega mostu čez Savo in Krko 
bo občina izvedla v dveh fazah 
– najprej je bil obnovljen 114 
m dolg most čez Savo, ki je bil v 
slabšem stanju. V postopku jav-

nega naročanja sedaj poteka iz-
bor za izvajalca 2. faze – celo-
vite sanacije mostu preko reke 
Krke v dolžini 66 m. Sredstva za 
1. fazo sanacije v višini 1,1 mili-
jona evrov je zagotovila Občina 

Brežice iz lastnih sredstev. Če bo 
postopek javnega naročanja po-
tekal normalno, bi lahko začeli 
obnavljati ta lok mostu že pole-
ti, dokončan pa bi lahko bil že v 
tem letu. 

Na mostu čez Savo so v okviru 
projekta obnove prenovili ce-
lotno nosilno konstrukcijo, za-
menjali vsa vozlišča, nosilno 
konstrukcijo, uredili odvodnja-
vanje, postavili hidroizolacijo in 
celoten most prebarvali. Želez-
na mostova, ki potekata čez reki 
Savo in Krko ter povezujeta dva 
dela občine, sta bila zgrajena 
leta 1906 v času Avstro-Ogrske 
in danes predstavljata pomem-
ben simbol mesta in občine Bre-
žice.

Poteka postopek javnega naročila za 
nadaljevanje izgradnje pločnika na Veliki Dolini
Občina Brežice v sklopu proračuna redno skrbi za obnovo cest in gradnjo pločnikov z namenom izboljšanja prometne 
varnosti. Prednostno občina gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upraviče-
no in potrebno, še posebej ob šolskih poteh, po katerih v šolo prihajajo otroci. 

v predvideni širini 1,6 m ob lokal-
ni cesti LC 024192 od km 0,170 
do km 0,284 v dolžini cca. 114 m 
z zaključkom v križišču (v nadal-
jevanju od OŠ Velika Dolina do 
križišča pred Kovisom d.o.o.). Ob 

izgradnji pločnika se zaradi varo-
vanja brežine načrtuje še izved-
ba opornega zidu, uredilo se bo 
tudi odvodnjavanje.

V letih 2016 in 2017 je bila najp-

rej izvedena 2. faza, ki je zaje-
mala gradnjo pločnika v dolži-
ni 220 m od priključka k šoli do 
avtobusnega postajališča pri os-
novni šoli v smeri centra. V letih 
2018 in 2019 je občina nadalje-
vala gradnjo pločnika z nasledn-
jo, 3. fazo v dolžini cca. 280 m. V 
sklopu del sta bili urejeni avto-
busni postajališči s postavitvi-
jo nadstrešnic, uredila se je tudi 
meteorna kanalizacija in postavi-
la javna razsvetljava. Z namenom 
varovanja brežine je bil zgrajen 
kamnit oporni zid. Do sedaj je 
bilo v dveh fazah skupno zgraje-
nih 500 m pločnika v vrednosti 
370.000 evrov.

Obnova vozišča in gradnja pločnika 
na Čatežu ob Savi

Podžupanja Mila Levec 
voščila jubilantki Mariji Lubšina

V letu 2020 se je zaključila tudi 
investicija ureditve križišča na 
Črešnjicah, za katero je sredstva 
poleg Občine Brežice prispeva-
lo tudi Ministrstvo za obrambo 
v skladu z leta 2007 sklenjenim 
Dogovorom o medsebojnem 
sodelovanju v zvezi s projek-
tom posodobitve vojaškega le-
tališča Cerklje ob Krki in Dodat-
kom k dogovoru št. 2, ki je bil 
sklenjen v letu 2019. Približno 
420.000 evrov vredno investici-
jo je ministrstvo sofinanciralo v 
višini 300.000 evrov v letih 2019 
in 2020,  120.000 evrov pa je pri-
spevala Občina Brežice. Ureja-
nje križišča in ostalih ureditev, ki 
so namenjen predvsem izboljša-
nju prometne varnosti v središ-

ču naselja, je potekalo med sep-
tembrom 2019 in majem 2020. 

Projekt je poleg ureditve križ-

išča, postavitve dveh avtobu-
snih postajališč, pločnika in jav-
ne razsvetljave dodatno uredil 
tudi dotrajano cesto proti Cerk-
ljam ob Krki z namenom izbolj-
šanja prometne varnosti. Nase-
lje Črešnjice je vključeno v potek 
trase obvoznice Drnovo in po-
vezovalne ceste Drnovo–Čreš-
njice, zaradi česar so bili v na-
selju še posebej ogroženi pešci 
in krajani, ki so se težko vključe-
vali v promet. V letu 2010 je bil 
v Črešnjicah zato določeno ob-
močje omejene hitrosti na 30 
km/h, prav tako pa je bila pre-
povedana vožnja s priklopniki 
in tovornimi vozili nad 7,5 ton. 
Zato je ureditev križišča prines-
la tudi spremenjeno prometno 

ureditev – križišče cest Brežice–
Hrastje in Črešnjice–Drnovo je 
bilo rekonstruirano v t. i. klasič-
no T križišče, cesta proti Drno-
vem pa ni več glavna, ampak se 
je glavna smer vožnje prestavila 
na smer Brežice–Hrastje. Za do-
datno povečanje varnosti so bila 
vsa križanja s cestnimi priključ-
ki povsod v naselju, kjer je bilo 
to možno, izvedena pod pravim 
kotom. Na pobudo krajanov in 
ob ugotovitvi, da je cesta Čreš-
njice–Cerklje ob Krki dotrajana 
in zato manj varna za promet, je 
občina sanirala tudi del ceste v 
dolžini dobrih 200 m, ki vodi od 
središča Črešnjic proti Cerkljam 
ob Krki. Zgrajen je bil tudi ploč-
nik in urejena javna razsvetljava. 

Ureditev križišča na Črešnjicah sofinancirana s sredstvi MORS
Fotografija�s�slavljenko�Marijo�Lubšina,�njenimi�domačimi�in�po-
džupanjo�Milo�Levec�je�bila�posneta�februarja�2020,�pred�razgla-
sitvijo�epidemije.
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Lastniki – skrbniki psov so dolžni 
voditi pse na javnih površinah, 
pripete na povodcih, prav tako 
so dolžni odstraniti pasje iztreb-
ke svojih psov. Za kršitve so dolo-
čene sankcije v Zakonu o zaščiti 
živali - ZZiv, in sicer je za skrbnika 
psa, ki na javnem mestu ne za-
gotovi fizičnega varstva psa tako, 
da je pes na povodcu, predpisa-
na globa v višini od 200 do 400 
evrov (3. odstavek v zvezi z 8. 
točko prvega odstavka 46a. čle-

Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občanke in občani v okviru po-
stopka participativnega proračuna za leto 2021 lahko oddali predlo-
ge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Kr-
ško je prejela 40 različnih predlogov za različna območja, vse pa bo v 
skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokonč-
no presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji, ki jo je za pro-
jekt participativnega proračuna imenoval župan mag. Miran Stanko. 

GLASOVANJE MED 5. IN 12. JUNIJEM 2020
Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih bo predlagala komisija, bo po-
tekalo v sprejemni pisarni Občine Krško v okviru delovnega časa 
in na spletni strani Občine Krško od 5. 6. 2020 do vključno 12. 6. 
2020. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu 
svetu Občine Krško za proračunsko leto 2021, v katerem jih bo ob-
činska uprava tudi izvedla.

Participativni proračun za leto 2021:

Občani oddali 40 predlogov, 
glasovanje med 5. in 12. junijem

Zaradi gradbenih del omejeno gibanje 
na območju ribnika Resa v Krškem
Občina Krško je pristopila k iz-
vedbi vzdrževalnih del na ribniku 
Resa v Krškem (na območju Zdol-
ske ceste) z namenom vzdrže-
vanja in izboljšanja poplavne 
varnosti naselja Stara vas dol-
vodno od ribnika Resa. Vzdrže-
valna dela obsegajo zamenjavo 
obstoječega odvodnega kana-
la v dolžini 30 metrov, ureditev 
varnostnega preliva ob ribniku 
in odtočnega kanala v dolžini 68 
metrov, nadvišanje makadam-
ske poti na južnem delu ribnika 
in dopolnitev zavarovanja breži-
ne ribnika v dolžini 80 metrov.

V začetku maja so se začela prip-
ravljalna dela. Pred pričetkom 
gradbenih del bo na mestih, 
kjer poteka promet pešcev, ko-
lesarjev in motornih vozil, grad-
bišče zavarovano z zaščitno og-
rajo, zato bo gibanje občanov na 
območju ribnika Resa do pred-
vidoma konca julija delno ome-
jeno. Občane prosimo, da upo-
števajo postavljeno signalizacijo.
Vzdrževalna dela na ribniku Resa 
so del projekta »Okusi posavsko 
ribo«, ki je sofinanciran s sred-
stvi Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo.

Sopotniki od 18. maja dalje 
z omejenim izvajanjem storitve
Zavod Sopotniki obveščamo, da 
z 11. majem pričenjamo s spre-
jemanjem rezervacij brezplačnih 
prevozov za starejše. Z 18. ma-
jem pa z omejenim izvajanjem 
storitve pod posebnimi pogoji, 
skladnimi s smernicami, ki jih 
priporoča NIJZ in naša strokov-
na sodelavka s področja zdra-
vstva, ki pozna delovni proces v 
organizaciji. 

PRIORITETNO BOMO IZVAJALI 
PREVOZE K ZDRAVNIKOM IN 
NA  ZDRAVNIŠKE PREGLEDE. 

V začetnem obdobju ponovne 
vzpostavitve bomo vozili ob po-
nedeljkih, sredah in petkih. Vozi-
li bomo po največ tri uporabnike 
dnevno, posamično - to je po en 
uporabnik v vozilu. Delovni čas, 
znotraj katerega bomo prevoze 
v začetnem obdobju izvajali, bo 
v enoti Krško od 7. do 12. ure.

Ustrezna uporaba zaščitne ma-
ske in razkužila za roke je obve-
zna za vse uporabnike. Vozilo 

bo ustrezno pregrajeno s pleksi 
steklom med voznikom in upo-
rabnikom. Spremstva ne bomo 
zagotavljali, fizične opore staro-
stnikom v tem času ne bo mo-
goče nuditi. 

Vse informacije starejši prejme-
te na telefonski številki enote 
031 441 999 pri zaposleni ko-
ordinatorki enote v delovnem 
času enote.

Obenem sporočamo in prosimo 
za razumevanje, saj vstopamo 
v drugačen svet, kjer je resnič-
no treba poskrbeti za starejše, 
ki so rizična skupina. Potrebno 
se je zavedati, da s Sopotniki sta-
rejši potujejo od doma v svet in 

so zato izpostavljeni. V obdob-
ju počasnega sproščanja ukre-
pov glede koronavirusa in s tem 
povezane ponovne vzpostavitve 
storitve, prosimo za potrpežlji-
vost in razumevanje, saj želimo 
zagotavljati čim višjo stopnjo 
varnosti za vse vključene. Za-
gotavljali jim bomo najnujnej-
še in osnovno, kar zagotavlja, 
da življenje teče naprej. Poskr-
beli bomo za to, da bo čas izpo-
stavljenosti najkrajši možen. Vsi 
moramo - kot družba - poskrbe-
ti, da se starejših ne izpostavlja 
po nepotrebnem in da se še 
vedno varuje njihovo zdravje 
v najboljši možni meri. Enako 
velja za naše drage in čudovite 

prostovoljce! Res pa je, da bodo 
morali starejši tudi sami, samos-
tojno skrbeti za lastno varnost, 
ko bodo od doma. Z naše strani 
se bomo potrudili najbolje kot 
lahko.

Opomba: Opozarjamo, da 
navkljub upoštevanju vseh 
predlaganih ukrepov možnost 
okužbe v vozilu ni popolnoma 
izključena.

Storitev Sopotniki se v obči-
ni Krško izvaja v sodelovanju 
med Zavodom Sopotniki, Obči-
no Krško in CSD Posavje - eno-
ta Krško.
 Zavod Sopotniki

Storitev brezplačnih prevozov za starejše - Sopotniki sodi med 
tvegane dejavnosti, saj vključuje zagotavljanje storitve za rizično 
skupino prebivalstva - starejše nad 65 let. Med delom ni mogo-
če zagotoviti ustrezne razdalje med voznikom in uporabnikom. 
Prav tako uporabniki obiskujejo zdravstvene ustanove in trgovi-
ne, kjer morajo tudi sami poskrbeti za lastno varnost. Kljub upo-
števanju vseh navedenih ukrepov zato še vedno obstaja mož-
nost prenosa okužbe z novim koronavirusom med osebama. 

Krški mestni avtobus z 11. majem na redni vožnji
S ponedeljkom, 11. majem 2020, je tudi krški mestni avtobus 
pričel z redno vožnjo, in sicer v skladu z vsemi navodili in po-
goji, ki jih je za javni potniški promet podal Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ). 

Obveznosti lastnikov psov in mačk
V zadnjem obdobju je bilo na medobčinski inšpektorat posredovanih več prijav občanov v zvezi s kršitvami lastnikov 
psov in mačk v občini Krško.

na ZZiv). Za skrbnika psa, ki ne 
počisti iztrebkov za svojim psom, 
so prav tako predpisane sankci-
je, in sicer v občini Krško sprejeti 
Odlok o javnem redu in miru, ki 
v 10. členu določa, da so skrbniki 
in lastniki živali dolžni na javnih 
površinah in na površinah okoli 
oziroma med večstanovanjskimi 
objekti za njimi počistiti živalske 
iztrebke in so v ta namen dolžni 
imeti s seboj ustrezen čistilni pri-
bor za pobiranje iztrebkov in ga 

ob pozivu pokazati pristojnemu 
organu. Vsak skrbnik in lastnik ži-
vali v naselju je dolžan uporab-
ljati in upoštevati smetnjake, ki 
so namenjeni za živalske iztrebke 

in prostore, ki so temu namenje-
ni. V primeru, da na določenem 
območju ni smetnjakov za žival-
ske iztrebke, mora skrbnik ali la-
stnik živali iztrebke počistiti tako, 
da jih zavije v ustrezno vrečko in 
odloži v smetnjak za komunalne 
odpadke. Za kršitev je predpisa-
na globa v višini 200 evrov.

Občani so zaznali tudi mačke, 
ki kažejo očitne znake bolez-
ni z močnim odpadanjem dlak, 

kar je lahko posledica različnih 
mačjih bolezni. V 10. členu ZZiv 
je določeno, da morajo biti bol-
ne, poškodovane in onemogle 
živali takoj ustrezno oskrbljene, 
da mora biti zagotovljena ustre-
zna ločena namestitev bolnih, 
poškodovanih ali onemoglih ži-
vali ter da mora skrbnik živa-
li zagotoviti redno preverjanje 
zdravstvenega stanja in dobro-
biti živali, kar mora biti opravlje-
no tako pogosto, da se prepre-

či nepotrebno trpljenje živali. Za 
kršitev je predpisana globa v vi-
šini od 200 do 400 evrov (tretji 
odstavek v zvezi z 2. točko prve-
ga odstavka 46. člena ZZiv).

Pozivamo vse lastnike – skrbni-
ke živali, da upoštevajo zakon-
ska določila in primerno poskr-
bijo za svoje živali.

Martin�Cerjak,�
vodja�–�inšpektor�svetnik

Aktualne novice in obvestila Občine Krško:

www.krsko.si
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Občinski proračun vsebuje vire za zagotavljanje izvajanja vseh jav-
nih nalog in služb s področij predšolske in šolske vzgoje, socialne-
ga varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture 
ter gospodarjenja z občinskim premoženjem. Poleg naštetega je 
cilj lokalne skupnosti izvajanje investicijskega cikla v obliki naložb. 
Nekateri projekti so izvedbeno in finančno letne narave, nekaj pa 
je obsežnejših in zahtevajo večletno načrtovanje, usklajevanje, 
vodenje, izvajanje in financiranje. Vse naložbe pa so načrtovane v 
dokumentu, ki ga imenujemo Načrt razvojnih projektov in je dol-
goročni akt občinskega proračuna.

V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala občanke in obča-
ne k neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2020. 
V teh dneh se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih po-
bud. Ker je bil odziv zelo pozitiven, Občina Sevnica tudi v letošnjem 
letu razpisuje projekt participativnega proračuna. 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunske-
ga denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno 
sodelujete prebivalke in prebivalci občine. Vabimo, da s podaja-
njem svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v 
letu 2021, bi po vaše mnenju pripomogle k višanju kakovosti bi-
vanja v vašem ožjem bivanjskem okolju.

Participativni del proračuna je kvota občinskega proračuna, ki se 
razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica enako-
merno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajev-
ni skupnosti ter njeno velikostjo. Sredstva iz participativne kvote 
so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temelj-
na enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi 
na participirane pobude, je 120.000 evrov.

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s pre-
bivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. Vsak lahko poda 
več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem ob-
razcu. Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev, pri čemer se 
na obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredla-
gatelji pa le z imenom in priimkom. Na obrazcu oziroma vlogi so 
ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov.

Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, 
če izpolnjuje naslednje pogoje: 

 → pobuda prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju 
občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti, 

 → pobuda bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziro-
ma na zemljiščih s statusom javnega dobra, 

 → pobuda prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih vi-
rov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov), 

 → pobuda ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine,
 → pobuda ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti,
 → pobuda ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodo-

bitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč 
in postavitev zunanjih fitnes naprav,

 → pobuda spodbuja participiranje mladih v domačem kraju,
 → pobuda prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, ze-

lenic, parkov in drugih javnih površin),
 → pobuda je finančno ovrednotena do največ 5.000 evrov z 

vključenim DDV,
 → pobuda ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sev-

nica,
 → pobuda ima takojšen učinek v prostoru,
 → pobuda temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakon-

sko podlago za realizacijo.

Predlagatelj�ne�sme�nastopati�pri�izvedbi�pobude�kot�izvajalec�
ne�kot�fizična�oseba�ne�kot�lastnik�izvajalca�in�ne�kot�oseba�v�
poslovodstvu�izvajalca.

Na spletni strani Občine Sevnica je dostopen obrazec za elek-
tronsko ali ročno izpolnitev. Obrazec lahko oddate v elektron-
ski obliki na e-naslov sodelujem@obcina-sevnica.si ali ga pos-
redujete po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 
8290 Sevnica.

V Sevnici občanke in občani lah-
ko parkirajo na javnih parkiriš-
čih, ki so umeščena v neposred-
no bližino storitvenih, upravnih 
in prostočasnih dejavnosti. V no-
vem delu mesta je urejeno večje 
parkirišče na Trgu svobode nad 
HTC-jem. Pred kratkim je Občina 
Sevnica na tem parkirišču ure-
dila dodatno modro cono. Par-
kirna mesta, ki so označena z 
modro, so namenjena vsem, ki 
na tem območju parkirajo krajši 
čas z namenom dostopanja do 
storitev, ki so v neposredni bli-
žini, torej dostop do zdravstve-
nega doma, zavoda za zaposlo-
vanje, centra za socialno delo, 
pošte, tržnice in trgovin. Mod-
ra cona je urejena tudi na dveh 
parkiriščih ob Trgu svobode, pri 
ribarnici in pri tržnici. Brezplač-
no parkiranje na modri coni je 
med tednom in ob sobotah med 
6. in 16. uro časovno omejeno 
na eno uro. Vse nadaljnje ure 
parkiranja so plačljive. Zato ta 
parkirna mesta niso namenjena 
celodnevnem parkiranju. 

Celodnevnemu brezplačnemu 
parkiranju, predvsem za zapos-
lene, ki delajo na tem območju 
in se na delo vozijo z osebnim 

SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM
Povabilo k sooblikovanju proračuna občine Sevnica za leto 2021

Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega de-
narja ter načinu sodelovanja in podaje predlogov je objavljeno 
na spletni strani Občine Sevnica na naslovu: 

www.obcina-sevnica.si/sodelujem.

Rok za podajo pobud je do 30. junija 2020.

Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska 
uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanju po-
gojev za izvedbo v letu 2021. Odločitev o umestitvi pobud v pro-
račun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske 
uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o 
statusu pobude obveščen. 

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proraču-
nom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov 
vlasta.marn@obcina-sevnica.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Parkiranje na javnih parkiriščih v Sevnici
Sevnica je upravno, politično in zgodovinsko središče sevniške občine. Občanke in občani v Sevnici dostopajo do 
upravnih in zdravstvenih storitev, trgovin in številnih drugih storitvenih dejavnosti. Tudi koncentracija delovnih mest 
je v Sevnici najvišja. Zaradi razpršene poseljenosti in terenske razgibanosti občine večina prebivalcev za prevoz do 
svojih delovnih mest in vsakdanjih opravkov uporablja osebni avtomobil. Mesto Sevnica se tako sooča s problemom, 
da z avtomobilom v večini primerov potuje samo ena oseba, ki tudi želi parkirati neposredno ob cilju svoje poti. Zato 
prihaja do pomanjkanja parkirnih mestih v določenem delu dneva za dostop do storitev ali delovnih mest. Občina 
Sevnica k reševanju te problematike pristopa sistematično in preudarno, s poudarkom na trajnostni mobilnosti.

avtomobilom, je namenjena 
bela cona na parkirišču nad HTC-
jem, parkirišče za Osnovno šolo 
Sava Kladnika Sevnica in na 
novo urejeno parkirišče pri ka-
varni Kruhek. Parkirišče je ure-
jeno tudi ob Prešernovi ulici. 
Brezplačna parkirišča so ureje-
na še pri Bazenu Sevnica in na-
sproti Komunale Sevnica pri že-
lezniški progi. 

Za tiste, ki se na delo vozijo v 
druge kraje in za to uporablja-
jo javni potniški promet, je ure-
jeno parkirišče na Kvedrovi cesti 
pri Železniški postaji Sevnica. Ob 
Kvedrovi cesti do krožišča pri Po-
licijski postaji Sevnica je na vol-
jo še nekaj dodatnih brezplačnih 
parkirišč. Brezplačna javna par-
kirišča so urejena tudi na ploš-
čadi nad trgovino Spar. Med no-
vim in starim delom mesta, pri 
Kulturni dvorani Sevnica, so prav 
tako na voljo brezplačna parki-
rišča za celodnevno parkiranje. 

Na obronku starega dela mesta 
je urejeno brezplačno javno par-
kirišče pri gostilni Plausteiner in 
ob občinski stavbi na Glavnem 
trgu. Na tem območju sta ure-
jeni tudi dve manjši modri coni, 
ob občinski stavbi in pri kavarni 
ob glavni cesti.

Poleg naštetih parkirišč so po 
vsem mestu na voljo dodatna 
parkirna mesta na manjših ob-

močjih, na primer pri Vrtcu Cici-
ban Sevnica, pri Lekarni Sevnica, 
ob Cesti na grad ter na območ-
jih strnjenih naselij, na Planinski 
cesti in v Naselju heroja Maroka.
 
Električnim osebnim vozilom so 
na voljo parkirišča z elektro-na-
pajalnimi postajami. Postaje so 
razporejene na parkiriščih nad 
HTC-jem, na parkirišču pri že-
lezniški postaji in na parkirišču 
pri občinski stavbi. 

CELOSTNA PROMETNA 
STRATEGIJA IN TRAJNOSTNA 
MOBILNOST

Občina Sevnica je v letu 2017 
sprejela Celostno prometno 
strategijo občine Sevnica, ki vkl-
jučuje tudi sistematično in so-
dobnemu načinu življenja pri-
lagojeno ureditev mirujočega 

prometa. S spodbujanjem traj-
nostnih oblik mobilnosti, kot sta 
peš hoja in kolesarjenje, pa Ob-
čina Sevnica stremi k boljši ure-
jenosti mesta kot celote. Tako 
so kolesarjem na voljo kolesar-
nice pri Bazenu Sevnica, pri že-
lezniški postaji in pri občinski 
stavbi. Urejenih je več kolesar-
skih poti, tako skozi mesto kot 
tudi ob reki Savi. 

Z odločitvijo, da bomo svojo 
krajšo dnevno pot, na primer 
pot na delo iz starega v novi del 
mesta Sevnica, opravili s kole-
som ali peš, občani in občan-
ke prispevamo k več pozitivnim 
učinkom: manjši onesnaženos-
ti zraka, večji kakovosti bivan-
ja, izboljšanju javnega zdrav-
ja in manjši zasičenosti mesta 
z avtomobili, hkrati pa veliko 
naredimo tudi za svoje zdrav-
je. Toplejši poletni meseci so 
za trajnostne oblike opravljan-
ja dnevnih poti še bolj primerni. 

Novo�urejeno�parkirišče�pri�kavarni�Kruhek,�v�ozadju�parkirišče�nad�HTC-jem�z�modro�cono�(foto:�Bo-
jan�Kostevc)

Parkirišče�na�Kvedrovi�cesti�pri�Železniški�postaji�Sevnica�(foto:�Bojan�Kostevc)

www.občina-sevnica.s i
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Nogometaši in rokometaši 
zaključili …

»Prekinitev treningov in 
tekmovanj je za naš klub 
vsekakor predstavljala velik 
šok, saj smo se v tekmovalnem 
smislu posebej posvetili 
pripravam z namenom, da v 
spomladanskem delu sezone 
zasedemo čim višje mesto na 
lestvicah. Finančno gledano 
pa je prav tako prišlo do 
začasnega zmanjševanja 
sredstev, saj so jih nekateri 
sponzorji iz previdnosti 
dodatno omejili,« pravi Nikola 
Marković, predsednik NK Krš-
ko, ki je pred prekinitvijo zase-
dal 6. mesto v 2. slovenski ligi. 
Trenerji so ves čas epidemi-
je v stiku z igralci in jim daje-
jo ustrezna navodila, kako naj 
v času prepovedi skupnih tre-
ningov ohranjajo pripravlje-
nost, čeprav se zavedajo, da se 
ti treningi ne morejo primerja-
ti s skupnimi treningi. V skla-
du z odločitvijo Vlade RS, ki je 
pred dnevi sprostila ukrepe 
na področju športa, bo nogo-
met v Sloveniji spet lahko za-
živel, a so v NK Krško na splet-
ni strani zapisali, da s treningi 
in pripravami na nadaljevanje 
tekmovanj ne bodo pričeli, do-
kler z Nogometne zveze Slove-
nije in Medobčinske nogomet-
ne zveze Celje ne bodo prejeli 
ustreznih usmeritev. Pod kakš-
nimi pogoji se bodo na trenin-
ge lahko vrnili številni igralci 
članske ekipe s Hrvaške, nam 
Marković ni uspel odgovoriti, 
se je pa zavzel za nadaljevanje 
tekmovalne sezone, v kolikor 
bi razmere to dopuščale. Ven-
dar je izvršni odbor NZS pred 
dnevi na korespondenčni seji 
sprejel odločitev, da se do kon-
ca izpelje sezona le v Prvi ligi 
Telekom Slovenije in Pokalu 
Slovenije, če bodo razmere v 
državi to dopuščale, zaključi 
pa tekmovanje v 2. SNL. Upo-
števajo se rezultati na dan pre-
kinitve tekmovanja, zmagoval-
ca lige za sezono 2019/20 pa 
ne bodo razglasili.

Tekmovalna sezona v roko-
metu je medtem že dokončno 
zaključena. »V tem času so ig-
ralci imeli navodila, da vzdr-
žujejo svojo fizično pripravlje-
nost individualno,« pojasnjuje 
predsednik RK Krško dr. Bru-
no Glaser, misli kluba pa so 
medtem že usmerjene v pri-
hodnost. »Smo v pričakovan-
ju sprostitve ukrepov, ob ka-
terih bi lahko pričeli ponovno 
trenirati. Obuditev rokome-
ta kot ekipnega kontaktnega 
športa, ki se izvaja v dvorani, 
je glede na trenutno situacijo 
negotova. Ostajamo pozitiv-
ni, da se bodo razmere kljub 
temu kmalu normalizirale,« 
dodaja nekdanji reprezentant. 
Sestavljajo že člansko ekipo za 
prihodnjo sezono, pri čemer 
upajo, da bodo lahko še pred 
poletjem izvedli vsaj individu-
alne treninge in testiranja, na 

podlagi katerih bi lahko zasno-
vali poletne individualne prog-
rame za fizično pripravo pred 
pričetkom treningov za novo 
tekmovalno sezono. V mlajših 
kategorijah so se tekmovan-
ja končala brez razglasitve dr-
žavnih prvakov. Ta čas izkoriš-
čajo za pregled in analizo dela 
v mlajših kategorijah v pretekli 
sezoni, »da lahko nadgradimo, 
kar je bilo dobrega, in odpravi-
mo napake, ki so se pojavile«, 
kot pravi Glaser. 

… odbojkarice še upajo

V Odbojkarskem društvu Bres-
tanica so tako treninge kot tek-
movanja prekinili nekaj kro-
gov pred koncem tekmovalne 
sezone oz. je epidemija uda-

rila ravno na vrhuncu tekmo-
valne sezone oz. pred njenim 
'foto finišem', pojasnjuje go-
nilna moč kluba Manca Dre-
melj. »Da bi ohranili vsaj del-
ni ritem treningov, smo se ob 
istem času, ko bi se dobili v te-
lovadnici, povezali preko raz-
ličnih aplikacij in prilagojeno 
trenirali s klasičnimi ogreval-
nimi vajami, vajami za moč in 
za vzdrževanje kondicije, v kar 
smo, kolikor se je dalo, vklju-
čevali žogo,« nadaljuje. V od-
bojki kot skupinskem špor-
tu do zdaj še ni bilo možnosti 
skupne oz. vsaj malo prilago-
jene vadbe, edino možnost za-
enkrat vidijo v treningih na 
prostem oz. na mivki, pa še to 
le z enim partnerjem, ki naj 
bi ostal skozi proces trenin-
ga isti, kar glede na situacijo 
sprejemajo z odprtimi rokami. 
Medtem ko so se tekmovanja 
v članski selekciji že zaključi-
la, pri mlajših selekcijah še vi-
sijo v zraku, saj jih imajo v ju-
niju po zadnjih informacijah 
še možnost odigrati. »Sezo-
no bi zagotovo želeli odigrati 
do konca, čeprav v prilagoje-
nih pogojih. Ne, da bi za vsa-
ko ceno izzivali okužbo sebe 
in drugih, ampak športnik 
sprejme drugačen način živ-
ljenja in zato je včasih pri-
pravljen tvegati več. Vrhunec 
sezone odigrati pred praznimi 
tribunami ne bi bilo hvaležno, 
ampak glede na vložek celega 
leta bi verjetno večina spreje-
la kot kompromis,« zaključuje 
Dremljeva.

Pogrešali so bazene, 
dvorane, predvsem pa tekme

Športniki v individualnih 
tekmovalnih športih so se 
lahko s 4. majem spet začeli 
vračati na treninge. Za plavalce 
Plavalnega kluba Celulozar 
Krško je prekinitev aktivnosti 
pomenila hud udarec tako s 
tekmovalnega kot finančnega 
vidika, priznava trener Bošt-
jan Bajc. »Odpovedana so bila 
vsa tekmovanja v marcu, aprilu 
in maju, verjetno tudi v juniju, s 
tem so naši plavalci ostali brez 
možnosti, da izplavajo norme 
za državna prvenstva, pridobi-
jo kategorizacije, naš najboljši 
plavalec Tim Bizjak pa je os-
tal brez prvih reprezentanč-
nih nastopov na četverobo-

ju Slovenije, Hrvaške, Srbije in 
BiH ter ’Multinations cupu’ v 
Kijevu.« Po njegovih besedah 
bodo finančne posledice tež-
ke, vprašanje je, koliko otrok 
se bo sploh vrnilo po odpravi 
omejitev, odpadla bo tudi tra-
dicionalna plavalna tekma v 
Brestanici za Pokal Krškega, ki 
pomeni veliko promocijo pla-
vanja v tem okolju. Pod vpra-
šaj postavlja tudi izvajanje pla-
valnih tečajev. Kot pravi Bajc, 
so tekmovalci dobili okvirne 
programe vadbe. »Starejši so 
že tako tudi v rednem trenaž-
nem procesu izvajali vadbo na 
suhem, zdaj jo samo še v ne-
koliko večjem obsegu. Je pa to 
seveda neprimerljivo z vadbo 
v vodi, kjer se razvijajo speci-
fične sposobnosti, motorika in 
občutki,« še pojasnjuje in do-
daja, da ima plavanje kot šport 
tudi srečo, da se odvija v vodi, 
ki je s pomočjo tehnologije in 
kemije vzdrževana na način, da 
onesposobi virus.

Ravno tako prekinitev trenin-
gov predstavlja velik udarec za 
krške judoiste, poudarja pred-
sednik Judo kluba Krško Ivan 
Širola. V tem trenutku je pri-
hodnje delovanje športnih 
klubov zelo negotovo, pravi. 
Najbolj ga moti slaba komuni-
kacija med državnimi organi, 
občino, športno zvezo in klu-
bi. Vadbe se lahko udeležuje-
jo le registrirani športniki, pari 
lahko delajo le tehnični del tre-
ninga, pri čemer se med tre-
ningom ne smejo menjavati in 

morajo vzdrževati varnostno 
razdaljo. Klub borilnih veščin 
Sevnica je utrpel škodo tako s 
finančnega kot tekmovalnega 
vidika, kljub temu so se naj-
boljši športniki pripravljali po 
individualnem programu. »Za-
stavili smo jim osemtedenski 
plan treningov glede na nji-
hovo pripravljenost,« opisuje 
predsednik kluba Jurij Orač. 
Vadba je registriranim tekmo-
valcem ponovno omogočena z 
12. majem, tako da lahko zdaj 
pri redni vadbi spet pristopijo 
k delu v parih, ki so pri kara-
teju in kickboksu nujni in ob-
vezni. Po mnenju Orača ima-
jo dovolj jasna navodila za obe 
športni panogi, po njegovem 
je škoda le, da so morali nekaj 
uradnih tekem preložiti, nekaj 
pa celo odpovedati in jih načr-
tovati za leto 2021. Redna in 
naporna vadba je bila z razgla-
sitvijo epidemije in sprejetjem 
ustreznih ukrepov prekinjena 
tudi za člane Karate kluba Bre-
žice. Kot izpostavlja predsed-
nik mag. Hrvoje Teo Oršanič, 
so tekmovalci, mladostniki to 
najprej doživeli kot stisko, ker 
takrat še niso bila odpoveda-
na spomladanska tekmovanja, 
za katera so se intenzivno pri-
pravljali. Kasneje so to dejstvo 
seveda sprejeli. Ostali številni 
člani kluba spoštujejo ukrepe 
ter za lastno kondicijo in giblji-
vost skrbijo sami. »Člani so do-
volj motivirani in usposoblje-
ni, da lahko doma izvajajo vaje 
ogrevanja, raztezanja, borilnih 
tehnik, vaje za moč, zapored-
ja borilnih tehnik v obliki raz-
ličnih kat,« še pravi Oršanič in 
dodaja, da se bo vadba karate-
istov začela, ko bodo pristojne 
institucije dovolile vadbo v te-
lovadnicah.

O izkušnjah treningov v času 
epidemije so spregovorili tudi 
v Kolesarskem društvu Tanin 
Sevnica. Kot je razložil Rene 
Jeromel, treningov niso pov-
sem prekinili, ampak so pre-
šli na individualno vadbo po 
prilagojenem programu s po-
močjo trenažerjev, ki jih imajo 
kolesarji doma, in z individu-
alnimi vožnjami na cesti v ok-
viru občin, kjer živijo tekmo-
valci. »Seveda smo s tem samo 

POSAVJE – Potapljačica Slavica Žertuš, ki dobri dve leti tek-
muje v potapljanju na vdih, se je v letošnjem letu, tik pred 
izbruhom koronavirusa, udeležila mednarodnega tekmo-
vanja v Innsbrucku, kjer je potekalo tekmovanje v dveh di-
sciplinah – statični apneji in dinamični apneji brez plavuti 
– ter dosegla izjemen uspeh. 

V statični apneji je Slavica Žertuš dosegla drugo, v dinamični 
apneji pa tretje mesto in se v skupni razvrstitvi uvrstila na dru-
go mesto v ženski kategoriji. Zelo ponosna je tudi na uspeh, ki 
ga je dosegla v lanski jeseni, ko je osvojila drugi najboljši rezul-
tat na svetu v potapljanju na vdih. V letošnjem februarju je zače-
la s pospešenimi treningi pod okriljem svetovnega prvaka Mate-
usza Malina s Poljske, ki se lahko pohvali ne samo z neverjetno 
statično apnejo 11 minut, temveč tudi s 316 preplavanimi me-
tri v bazenu z enim vdihom. »Zaradi epidemije sem morala pri-
lagoditi treninge, ki ne potekajo v vodi, temveč na suhem, kar je 
sicer večji napor, ampak sem se navadila. Suhi treningi poteka-
jo podobno, kot bi bila v vodi, enostavno delaš različne tehnike 
zadrževanja diha na postelji. Vaje so ali s polnimi ali praznimi 
pljuči. Suha dinamična apneja je podobna zadrževanju diha med 
hojo. V tem času sem uspela doseči nov osebni rekord v statični 
apneji, ki je 7 minut in 8 sekund. Predvidevam, da bodo rezul-
tati v vodi mnogo boljši, saj nam potapljaški refleks omogoči še 
daljše zadrževanje diha,« pojasnjuje potek vadbe in nadaljuje, da 
so načrti, ki jih je imela porušeni. »Do junija sem se nameravala 
udeležiti štirih mednarodnih tekmovanjih, v začetku julija sem 
nameravala na svetovno prvenstvo v Srbijo. Zaradi novonastale 
situacije so seveda vsa tekmovanja odpovedana. Manjša tekmo-
vanja bodo večinoma prestavili na naslednjo leto, za svetovno še 
niso uspeli napovedati, kdaj bo. Upam, da vsaj konec letošnjega 
leta ali v začetku naslednjega,« pripoveduje in doda, da pogreša 
vodo ter vedno bolj tudi morje. »Na začetku sem bila, tako kot 
večina, malo v strahu, ampak sem hitro očistila slabe, negativne 
misli in jih napolnila s pozitivnimi,« zaključi. 
 S. Radi

Žertuševa v svetovnem vrhu

Slavica Žertuš (osebni arhiv)

Tudi športniki se počasi vračajo

vzdrževali pridobljeno bazič-
no pripravljenost, ki jo zdaj ob 
sprostitvi ukrepov, ko je lah-
ko v skupini do pet kolesarjev, 
počasi nadgrajujemo s skupin-
skimi treningi,« opisuje. Kot še 
pravi, informacij o nadaljevan-
ju tekmovanj na državnem ni-
voju še ni, obstaja pa strah, da 
bo precej domačih tekmovanj 
odpadlo zaradi organizacijskih 
in finančnih težav klubov, prav 
tako se ne ve, kaj bo z dirkami 
v sosednji Italiji, kjer so sev-
niški tekmovalci v preteklosti 
precej tekmovali. Člani Atlet-
skega kluba Brežice so imeli v 
tem času predvsem več tekaš-
ke vadbe, ki se je opravljala po 
bližnjih poljih, hribčkih in doli-
nah, je razložil trener Jure Ro-
van. Najbolj priljubljena desti-
nacija je bil kondicijski tek na 
Šentvid, sprinti po savskem 

POSAVJE – V sklopu rahljanja ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom je Vlada RS športnikom, 
tako v posamičnih kot ekipnih športih, spet omogočila, da se vrnejo v dvorane, na stadione pa tudi baze-
ne, a ob zelo strogih ukrepih. Kako je obdobje brez pravih vadb in tekmovanj vplivalo na posavske športne 
klube, smo poizvedeli in predstavljamo v nadaljevanju.

nasipu in tek navkreber pri 
brežiškem gradu. Naši člani 
so bili zelo motivirani, opravi-
li so vse domače naloge in sami 
dodali še kaj več. Kot pravi, v 
klubu pričakujejo, da bo že na-
slednji teden spet možna nor-
malna vadba, treningi trenut-
no še vedno potekajo samo 
individualno. »V prihajajočem 
obdobju, ko bo vadba v skupi-
nah spet varna, se bomo pri-
pravili na prihajajoča poletna 
tekmovanja, ki naj bi se nadal-
jevala v juniju,« je še dejal Ro-
van in dodal, da so ta čas brez 
vadbe na dotrajanem brežiš-
kem atletskem stadionu izko-
ristili tudi za servise naprav in 
vadbenih pripomočkov, zakr-
pali in zlepili stare blazine za 
skakališča, prebarvali zarjave-
le uteži itd.
 Peter Pavlovič, Rok Retelj

Odbojkarice imajo edino možnost vadbe na prostem oz. na 
mivki, pa še to le v dvojicah (foto: OD Brestanica).

Tekaški trening v Vrbini (foto: 
AK Brežice)
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»Viveki« so »dobre dušice«

29-letna Jelka Žnideršič, po 
rodu sicer Črnomaljka, se je 
prvič z ljubiteljsko kulturo v 
okviru JSKD srečala že leta 
2005, ko je začela igrati sa-
ksofon v črnomaljski godbi na 
pihala. Že od majhnega je ras-
la z zborovsko glasbo in pet-
jem, tako da se v tej ljubiteljski 
dejavnosti zelo dobro počuti. 
Že pri svojih rosnih petih le-
tih je začela prepevati v otro-
škem zboru, nato je bila čla-
nica mladinskega in kasneje 
še odraslega pevskega zbo-
ra, pod taktirko svoje mame, 
prav tako zborovodkinje in or-
ganistke. Brez petja v šolskem 
zboru seveda tudi ni šlo, tako 
v osnovni šoli kot na Škofijski 
klasični gimnaziji v Ljubljani. 
V obdobju študija v Mariboru 
je dve leti vodila študentski 
zbor Vdih. Pred devetimi leti 
se je poročila in prišla živet v 
Brežice, od koder je njen mož 
Jurij. Ker je on že prej pel pri 
MePZ Viva, se mu je, razumlji-
vo, pridružila tudi žena. Spo-
minja se, da je ob svojem pri-
hodu v zbor doživela zelo lep 
sprejem. »Kot altistka devet 
let pojem pri Vivi in moram 
reči, da se je v zadnjih letih 
tudi sestava tega zbora zame-
njala in kar pomladila. Tisti, ki 

Brez tasta in tašče ji ne bi tako uspevalo
BREŽICE – Ena od prejemnikov kulturnih priznanj ZKD Brežice je bila letos tudi Jelka Žnideršič. Vse od leta 2011, ko jo je ljubezen pripeljala v Brežice, je članica 
MePZ Viva, ki jo je tudi predlagal za prejem priznanja, ter organistka in zborovodkinja cerkvenega pevskega zbora, tako da od takrat skorajda nobena »deseta« 
nedeljska maša v Brežicah ne mine brez nje. Zanjo je glasba sprostitev in možnost podariti delček sebe drugim.

so prišli, so res ’dobre dušice’ 
in skrbijo za to, da Viva trenu-
tno res živi v pravem pomenu 
besede in da je vzdušje med 
pevci več kot odlično,« pravi 
Jelka, ki je v zboru tudi kore-
petitorka oz. neke vrste desna 
roka zborovodkinji Simoni 
Rožman Strnad. »To pomeni, 
da ko je na sporedu nov pro-
gram, poskrbim za to, da stva-
ri tečejo hitreje. Z delom zbo-
ra, naj bodo to pevci ali pevke 
ali npr. po glasovih, se pose-
bej lotimo novih pesmi, s či-
mer olajšam delo naši zboro-
vodkinji,« pojasni. Še posebej 
je bila kot korepetitorka ak-
tivna v času Vivinega projek-
ta Vse teče, ko so se aktualnim 
»Vivekom« pridružili tudi nek-
danji pevci tega zbora. 

Leta 2011 je bilo v Brežicah 
pri polnočni maši na božič-
ni dan po nekaj letih premo-
ra spet slišati tudi zborovsko 
petje, in to predvsem po Jelki-
ni zaslugi, saj je kmalu po pre-
selitvi prevzela tudi odrasli 
cerkveni mešani pevski zbor 
župnije Brežice, v katerem so-
deluje tudi veliko članov Vive. 
V preteklosti je bil dolgoletni 
zborovodja in organist v bre-
žiški župniji Ivan Lapuh, po 
njegovi smrti pa je nekaj časa 
nastala vrzel, saj so pri mašah 

sodelovali samo organisti, pet-
je je bilo samo ljudsko. Jelka, 
ki ima kar nekaj znanja, kar se 
tiče liturgije ter izbora not in 
pesmi, skupaj še s tremi orga-
nisti skrbi za glasbeno sprem-
ljavo pri mašah v Brežicah. 
Vsako nedeljo tako ob 10. uri 
na koru kot organistka sprem-
lja cerkveni zbor. Od lanskega 
januarja skupaj s Florijanom 
Volčanškom vodita tudi otro-
ški cerkveni zbor v župniji, v 
katerem poje 20 otrok. Prvič 
so prepevali za lansko veliko 
noč, nastopili pa tudi na do-
brodelnem koncertu župnij-
ske Karitas konec leta. Od za-
četka je v Brežicah oz. Dobovi 
nekajkrat organizirala tudi re-

vijo odraslih cerkvenih pev-
skih zborov videmske deka-
nije, a je z leti udeležba zelo 
padla in posledično ni bilo več 
prave volje za organizacijo.

Ne predstavlja si življenja 
brez udejstvovanja v glasbi

Jelkina želja je, če bo seveda 
zaradi vseh družinskih obve-
znosti dopuščal čas, da bi se 
enkrat v prihodnosti vpisala 
na konservatorij za glasbo v 
Novem mestu in se izpopolnila 
v igranju orgel, rada bi nada-
ljevala tudi s šolanjem dirigi-
ranja oz. zborovodsko šolo, saj 
ima že opravljeno prvo stop-
njo tečaja dirigiranja. »Z ljubi-

teljsko kulturo se ukvarjam že 
od malih nog in si ne predsta-
vljam življenja brez udejstvo-
vanja v glasbi. Zame je glasba 
sprostitev in možnost podari-
ti delček sebe drugim. Z vese-
ljem sodelujem v zborovskem 
petju in prav tako v zboro-
vodski vlogi. Vse to ponuja 
tudi nova prijateljstva, ki so 
se zdaj spletla že v trdne vezi 
dobrih odnosov,« poudarja. 
Ljubiteljska kultura v Breži-
cah in tudi Posavju je po nje-
nem mnenju na visoki ravni, 
živi na polno, tudi zborovsko 
petje je zelo razširjeno. »Ve-
liko različnih skupin dosega 
državni nivo, kar je še pose-
bej za izpostaviti. V primer-
javi z Belo krajino, kjer je pri-
sotno bolj kot ne samo petje, 
je Posavje veliko bolj široko, 
kar se tiče ljubiteljske kultu-
re. Ljudem predstavlja neko 
zadovoljstvo, okoli sebe imajo 
ljudi, s katerimi se lahko dru-
žijo. Občutek imam, da imajo 
tukaj ljudje kulturo radi, to ne 
nazadnje dokazujejo tudi ved-
no polni koncerti in druge pri-
reditve, med obiskovalci pa so 
zastopane vse generacije, kar 
je res pohvalno,« dodaja in na-
daljuje: »Ker se gibljem v ta-
kem krogu, lahko rečem, da 
so mladi danes zelo aktivni na 
različnih področjih in sploh 

ni nujno, da je to samo kultu-
ra. Veliko jih je npr. v gasilskih 
vrstah, trenirajo razne špor-
te itd. Da seveda ne omenjam 
številnih, ki pojejo, plešejo, ri-
šejo, igrajo itd.« 

Zelo je počaščena, da je preje-
la priznanje ZKD Brežice: »To 
mi res veliko pomeni, a mo-
ram dodati in se hkrati zahva-
liti moževim staršem Ireni in 
Lovru, kajti če ne bi bilo njiju, 
zagotovo ne bi bila tako aktiv-
na, kot sem. Odkar imamo ot-
roke, je vsak petek zvečer re-
zerviran za varstvo otrok, da 
greva lahko z možem na Vivi-
ne vaje. Tako da gre to prizna-
nje delno tudi mojima tastu in 
tašči.« Mama štirih otrok, ki je 
po izobrazbi zdravnica, zapo-
slena v ZC Aristotel na medi-
cini dela, prometa in športa, je 
bila svoj čas dejavna tudi pri 
brežiških skavtih, tri leta del 
zakonske skupine v Brežicah, 
sodelovala je v muzikalu Jožef 
in njegova sanjsko pisana ob-
leka, priložnostno pa poje tudi 
na porokah. »Ne mine dan, da 
ne bi v roke vzela kakšno knji-
go, predvsem s tako vsebino, 
ob kateri ni treba veliko raz-
mišljati zraven,« še zaključi 
prijeten klepet.

 Rok Retelj

Jelka Žnideršič (foto: Amir Tokić)

TRIKRAT 
TRI 
ŽENSKE
spletna razstava ob 
Mednarodnem muzejskem dnevu

Letošnji Mednarodni muzejski dan pra-
znujemo nekoliko drugače. Namesto do-
godkov, vodstev in odprtij razstav smo 
pripravili skupno spletno razstavo, na ka-
teri predstavljamo ženske. Letošnja tema 
Mednarodnega muzejskega dne: Muzeji 
za enakost: raznolikost in inkluzivnost 
nas je spodbudila, da smo izpostavili po-
savske ženske, ki so delovale kot pionir-
ke na svojem področju ter s svojim de-
lovanjem in ustvarjanjem pustile pečat 
v Posavju in širše. Nekatere so v Posavju 
preživele dobršen del življenja, druge je 
v te kraje zaneslo samo hipno. V naših 
muzejskih zbirkah hranimo predmete in 
umetniška dela, ki predstavljajo sledi nji-
hovih raznolikih življenjskih poti.  

Vabljeni k ogledu digitalne razstave na spletnih 
straneh posavskih muzejskih ustanov: 
www.pmb.si, www.galerija-bj.si, 
www.mestnimuzejkrsko.si. 

Od 5. maja so naša vrata znova odprta za 
individualne obiskovalce. Prijazno vabljeni! 
18. maja, na Mednarodni muzejski dan, je v muzeje 
in galerije prost vstop.

Josipina Hočevar (1824–1911), gospodarstvenica in mecenka

Marianne (Marjetica) Dufour, 
francoska slikarka, žena umetni-
ka Jožeta Gorjupa

Slava Račič, (1920–2019), 
ena prvih slovenskih čebelark

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, 
Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej 
Krško in Posavski muzej Brežice 
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 (nadaljevanje iz prejšnje številke)

Ko se nekega jutra s psom Ježkom sprehajava mimo garaž v 
naši ulici, ob njegovih značilnih postankih ležerno prebiram 
grafite na zidovih. In med drugimi preberem napis modre bar-
ve: »Prihodnost pripada mladim.« Mislim si, lepo sporočilo v 
ne ravno lepem času za sožitje med generacijami. Toda, nasled-
nje jutro spet ogledujem zid in pri omenjenem grafitu je nekdo 
dopisal z rdečo: »Če starejši ne odločijo drugače!« No, pa smo 
tam, sem rekel Ježku, ki očitno ni ničesar razumel. 

***
Živimo v svetu, v katerem nihče nikomur ne verjame ali v 
nič ne veruje in je vsakdo prepričan, da je on absolutna avto-
riteta. Tako žal učijo sodobne ideologije individualizma in za-
sebnosti. Torej, »Če Boga ni, je vse dovoljeno.« (Dostojevski). 
Bog je, kot pove Stephen  Hawking, človeško ime za razlog, za-
radi katerega smo tukaj. Vendar je ta razlog v fizikalnih zako-
nih, ne pa oseba, s katero imaš lahko oseben odnos. Marsikdo 
delovanje narave vidi in razume kot moč in delo Boga, kar ni 
nič narobe. Številni sodobni iskalci novih konceptov življenja 
so našli veliki NIČ in, kar je še bolj zaskrbljujoče, to ponujajo v 
zameno za vrednote, brez katerih je nemogoč moralno – etič-
ni obstanek človeštva. 

Tudi bogati lastniki in politiki v njihovi službi so se spomnili 
solidarnosti, ko je treba reševati njihov svet, kajti uničevanje 
okolja in suženjsko delo – prekariat, ni svet večine. Kakšna hi-
navščina. Tistih, ki jim nič ni sveto, ki ne poznajo pomena soli-
darnosti v vseh razmerah in do vseh živih bitij (tudi živali), av-
toritete znanja in starejših, se je treba bati. Svet, v katerem je 
strah pred izgubo službe večji od strahu pred izgubo ot-
roka, ni človeški svet.  

Tradicionalne vrednote izginjajo, novih pa ta svet ni sposoben 
ustvariti. Torej, umiriti je treba želje in jih zamenjati s potre-
bami. Doumeti je potrebno, da z lastno skromnostjo varujemo 
druge pred vsakršno nevšečnostjo in pomanjkanjem. S skro-
mnostjo spodbujamo solidarnost, ki je danes v teh okoliščinah 
najpogosteje izgovorjena beseda. Toda tisti, ki hoče "vžgati" 
druge, mora sam "goreti". In ravno današnje okoliščine najbo-
lje testirajo naše vrednosti, predvsem pa našo solidarnost. Če 
hočemo biti res solidarni, se nikoli ne vsiljujmo z beseda-
mi, ampak z dejanji. 

Sodobno pojmovanje solidarnosti, da vsi sodelujemo v nesrečah 
in krizah, v bogastvu in obilju pa le nekateri, ni več vzdržno. 
Uničevanje okolja zaradi proizvodnje profita, ki pripada red-
kim, posledice pa naj bi delili vsi enako, je demagogija, ki poni-
žuje. Vsi naj bi na primer dajali kri, samo nekateri bogataši pa 
imajo možnost dostopa do najboljših bolnišnic, zdravnikov oz. 
zdravljenja? Ta norost ne zdrži več. Snovanje prihodnosti brez 
upoštevanja nravnih zakonov je račun brez krčmarja. 

Ljudje smo bili s to krizo jasno poklicani k razmisleku o tem, ali 
bo tako šlo naprej, ali je potrebno kaj spremeniti. Odzivi gospo-
darstvenikov, politikov in žal celo intelektualcev ne kažejo, da 
bi se naučili lekcije narave in zakonov preživetja. Vse kaže, da 
bomo že to jesen ponovno sedli v oslovske klopi. 

***
Opravičujem se bralcem za ta širši pogled na jutrišnji svet, a 
naše lokalne težave v globaliziranem svetu že zdavnaj ne raste-
jo več samo na našem zelniku, čeprav nam neposredno greni-
jo vsakdan. Ne le okužbe z nalezljivimi boleznimi, tudi brezpo-
selnost, življenjski stroški, cene krompirja, rib, moke, stanarin, 
zdravil, vse to je odvisno predvsem od globalnih dogajanj in NE 
od naših vrtičkarskih lokalnih politik. Bodite in ostanite zdravi! 

Tistih, ki jim nič 
ni sveto, se je 
treba bati (2) doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

T: (07) 492 11 00          info@galerijakrsko.si          www.galerijakrsko.si

Nova razstava v Galeriji Krško
ROBERT LOZAR | Praznine in črvine 
25. 5. - 5. 7. 2020

Aktualna razstava akademskega 
slikarja Roberta Lozarja naglaša 
gledalčevo vizualno percepcijo 
in percepcijo prostora. Slikar, 
čigar opus zaznamuje diametralni 
razpon med abstraktnim in 
mimetičnim, katerega povezovalna 
točka je vprašanje prostora v 
slikovnem polju, je za tokratno 
razstavo  ustvaril povsem 
nova dela, ki jih je navdihnila 
notranjščina Galerije Krško. 

Kustosinja razstave je 
mag. Andreja Rakovec

BREŽICE – V Območni izpostavi JSKD Brežice vabijo vse, ki jih 
sprehajalna pot zanese mimo Doma kulture Brežice, k ogledu 
in poslušanju produkcij JSKD OI Brežice z različnih ustvarjalnih 
področij ljubiteljske kulture, objavljenih na zaslonu. Tedensko 
bodo v času izjemnih razmer pripravljali različne predvajane vse-
bine in o njih obveščali. Svetlobni zaslon v Domu kulture Brežice 
so namreč opremili s posnetki njihovih produkcij z začetka leta 
2020 in leta 2019. Predvajanje kulturnih vsebin lahko spremlja-
te vsak dan med 9. in 21. uro
 R. R.

Ljubiteljska kultura malo drugače: 
zaslon s posnetki produkcij

4. maja so vrata odprle po-
savske knjižnice, kjer pote-
ka vračilo in izposoja gradiva 
v skladu s priporočili NIJZ. To 
pomeni, da uporabniki vsto-
pajo posamično, z masko na 
obrazu, ob vstopu si razkuži-
jo roke. Izposojeno gradivo se 
vrača pri enem pultu, med-
tem ko izposoja novega gradi-
va poteka pri drugem. »Vrnje-
no gradivo gre v sedemdnevno 
karanteno, saj želimo na ta na-
čin preprečiti morebitno širje-
nje virusa, ki na plastiki preži-
vi sedem dni, na papirju pa 
bistveno manj, »pojasni di-
rektorica sevniške knjižnice 
Anita Šiško in nadaljuje, da je 
prost dostop do gradiva one-
mogočen. »Gradivo za izposo-
jo pripravljajo knjižničarke, 
zato bralke in bralci sporoči-
jo naslove želenega gradiva za 
izposojo preko telefona, elek-
tronske pošte, spletnega servi-
sa Moja knjižnica ali mobilne 
aplikacije mCobbis ali pa oseb-
no v knjižnici,« pojasni potek 
izposoje in doda, da je mogoče  

Kulturne ustanove znova vabijo
POSAVJE – S postopnim sproščanjem ukrepov proti širjenju okužb s koronavirusom počasi odpirajo vrata 
tudi posavske kulturne ustanove. Vstop je mogoč le ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, kot je uporaba raz-
kužila za roke, nošenje maske na obrazu, varnostna razdalja itd. Obisk je sicer mogoč le za individualne 
goste in manjše skupine do pet ljudi oziroma družine, zaželena je predhodna najava.

izposojeno gradivo vrniti brez 
zamudnine do 30. maja.

V Posavskem muzeju Brežice 
so vrata muzeja za individu-
alne obiskovalce ponovno od-
prli 5. maja opoldne. Odprtje 
sta pozdravili in si vzeli tudi 
čas za ogled muzeja brežiška 

podžupanja Mila Levec in Pa-
tricia Čular, vodja občinskega 
oddelka za družbene dejavno-
sti, gospodarstvo, kmetijstvo 
in razvoj. Skupaj z direktorico 
muzeja Alenko Černelič Kro-
šelj sta se zadržali tudi na graj-
skem dvorišču v »grajski ka-
varni«. Sicer pa tudi v muzeju 
po novem veljajo posebna na-
vodila za obiskovalce, ki so ob-
javljena na vseh vidnih mestih 
in prostorih muzeja. Recepci-
ja muzeja je po novem opre-
mljena tudi s pleksi steklom, 
ki preprečuje neposreden stik 
med zaposlenimi in obisko-
valci, muzejska trgovinica pa 
je v času zaprtja muzeja dobi-
la tudi novo barvno podobo. 

V Mestnem muzeju Krško, Ga-
leriji Krško in na gradu Raj-
henburg so prav tako 5. maja 
ponovno odprli vrata za indi-
vidualne obiskovalce in sku-
pine do treh oseb ter za dru-
žine ne glede na število članov. 
V Mestnem muzeju Krško si je 
mogoče ogledati vse stalne in 
začasne razstave, muzejska vo-

dnica popelje obiskovalce tudi 
v Mencingerjevo hišo in Hoče-
varjev mavzolej. V Galeriji Kr-
ško se bo z razstavo »Praznine 
in črvine« še pred koncem me-
seca maja predstavil akadem-
ski slikar Robert Lozar. Grad 
Rajhenburg vabi v vse stal-
ne razstave, izjema je le Graj-
sko pohištvo 18. in 19. stoletja 
iz zbirke Narodnega muzeja 
Slovenije, ki je trenutno zapr-
ta. Tudi pri njih veljajo poseb-
na navodila, ki so objavljena 
na vseh vidnih mestih in mu-
zejskih prostorih. 

Tudi Galerija Božidar Jakac je 
5. maja po sedemtedenskem 
premoru ponovno odprla vra-
ta za obiskovalce. Ob spoštova-
nju varnostnih ukrepov je na 
ogled vseh devet stalnih posta-
vitev v prostorih nekdanjega 
samostana in razstava »Neven 
Bilić: Ad infinitum« v razs-
tavišču nekdanje samostan-
ske cerkve. Obiskovalce vabi-
jo, da obisk izkoristijo tudi za 
sprehod po pomladnem par-
ku skulptur Forma viva, kjer 
so umetniška dela dostopna 
brez omejitev in ob katerem-
koli času. 5. maja je odprl vra-
ta tudi grad Podsreda, kjer so 
v prostorih obrambnega stol-
pa na ogled postavili razstavo 
»Ekosistemi Slovenije in bi-
odiverziteta«, ki je nastala v 
sklopu projekta »Biodiverzi-
teta – umetnost življenja«. Na 
sprehod po grajskih sobanah 
v spremstvu vodnic in vodni-
kov ob upoštevanju zaščitnih 
ukrepov od 8. maja vabi tudi 
grad Sevnica. Tudi tam je šte-
vilo obiskovalcev, ki bodo na-
enkrat lahko vstopili v grad, 
omejeno, zato bodo na KŠTM 
Sevnica, ki je oskrbnik gradu, 
veseli predhodne najave. 
 S. Radi, P. Pavlovič

KRŠKO – V teh drugačnih časih, ko sta druženje in vsa kulturna 
produkcija zastala, so na območni izpostavi Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Krško organizirali prvi virtualni dogodek 
Vrtim(o) se v krogu besed. K spletnemu sodelovanju in druženju 
so povabili lokalne literarne ustvarjalke in ustvarjalce. Dogodek 
je potekal na Facebook strani JSKD Krško na svetovni dan knji-
ge in avtorskih pravic, 23. aprila, ko so avtorska dela poezije in 
proze šestnajstih literarnih ustvarjalcev predstavili internetni 
javnosti. Številen pozitiven odziv avtorjev in virtualnih obisko-
valcev dokazuje, da kulturna ustvarjalnost vedno najdeta pot in 
da ostanemo povezani tudi takrat, ko smo fizično narazen. Pri 
branju poezije in proze so sodelovali Ana Rostohar, Antonija 
Ban, Branka Pirc, Miroslav Tičar, Nuša Tičar, Darja Dobr-
šek, Marija Hrvatin, Klara Eva Kukovičič, Metka Semrajc 
Slapšak, Vida Dvoršek, Nikka Petit, Doroteja Jazbec, Petra 
Kampl Petrin, Sara Vizler, Tanja Mencin in Zala Teodorovič.
 
 Vir: JSKD OI Krško

Virtualno vrtenje v krogu besed

Izposoja knjig v sevniški knjižnici, kjer so pulte opremili s 
pregradami iz pleksi stekla.

BREŽICE – Po treh aprilskih 
razstavah, ki jih je Društvo li-
kovnikov Brežice zaradi trenu-
tnih razmer preselilo na splet, 
sta v tem mesecu javnosti na 
voljo za ogled še dve. Na Face-
book strani DLB si lahko ogle-
date razstavo keramičnih del 
»Sklenjeno« Tatjane Potokar 
ter dela članice in mentori-
ce društva, upokojene likovne 
pedagoginje Alenke Venišnik, 
ki so pod naslovom »Zapisi iz 
narave« nastala v kombinira-
ni tehniki s prepletom grafike 
v linorezu in sitotisku ter s ko-
lažem in risbo. Kot so zapisali 
v DLB, bi Tatjanina dela, skupaj 
z deli članice in nove predse-
dnice društva Zlatke Vučinić, 
ob navadnem tempu življe-
nja zdaj krasila izložbo nekda-
nje brežiške trgovinice Darila 
Don, pri Alenkinih delih pa gre 
za koncept večje serije, ki še ni 
povsem zaključen.  R. R.

Še dve spletni 
razstavljavki



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 10, sreda, 13. 5. 202018 PROSTI ČAS

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Mateji Papež, Prevole 25, 8362 Hi-
nje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. 
Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (7.) Ans. NAVEZA - Lunca sije
 2. (1.) Ans. NOVI SPOMINI - Al´ mene buli
 3. (2.) Ans. GROM - Čast dragi materi
 4. (3.) Ans. AZALEA - Srce ne ve za čas
 5. (10.) Ans. MLADI DOLENJCI - Ti imaš vse
 6. (5.) Ans. DOLENJSKI VESELJAKI - Barabe
 7. (4.) Ans. VALOVI - Ljubica
 8. (6.) Ans. VIŽA - Čaše tri
 9. (8.) Ans. MLADI GODCI - Glasbenik
 10. (-.) Ans. PLUS - Ni je čez harmonike

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Igor & Zlati Zvoki - Vse v življenju se ti obrne

Kupon št. 519
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 16. 5. 2020, ob 20. uri

Kdor ne dela, naj ne je, prepeva zasedba Čreda, Zem-
lja kliče tudi v teh časih na pomoč ter nov glasbeni iz-
delek rap skupine Spizdi. Tokrat preberite: 

»Mi nismo žabe v kotlu vode, mi nismo čreda, smo ljud-
je,« v pesmi Kdor ne dela, naj ne je prepeva zasedba Čre-
da (foto: youtube), v katero je Boštjan Narat, poleg sebe 

seveda, združil deset slovenskih glasbenikov. To so: Man-
ca Trampuš (vokal), Hamo (vokal), Jure Novak (vokal), 
Polona Janežič (klaviature, vokal), Jelena Ždrale (violi-
na, vokal), Uroš Buh (bobni, vokal), Peter Dekleva (ki-
tara), Boštjan Gombač (piščali, vokal), Boštjan Narat 
(kitara, vokal), Matjaž Ugovšek (bas kitara) in Goran Ša-
lamon (vokal). Slednji, pevec legendarne skupine Demo-
lition Group, dodobra glasbeno ubesedi situacijo, v kate-
ri se trenutno nahajamo: »Kužna sapa je privela k nam, od 
kod, nihče ne ve. Z Laškega, iz daljne Kine ali pa iz Amerike. 
Strah se plazi skozi srca, ropota po ulicah …« Narat, vod-
ja omenjenega glasbenega projekta, je ob tem zapisal, da 
je njihova Čreda prostor topline, sodelovanja in solidarno-
sti, območje misli, svobode, satire in upora proti zapoveda-
nemu individualizmu ter da so, ko so morali biti narazen, 
glasbeno stopili skupaj. Pohvalno in poslušljivo!

Vsi hitimo v boj le za svoj obstoj, malokdo pa vpraša se, kaj 
pušča za seboj ..., se glasijo verzi v novi skladbi Zemlja kliče, 
pod katero se podpisuje glasbenik Primož Dežman. »Kot 
avtor glasbe in besedila sem se srečal s starima znancema, 
Tomažem Re-
pincem (bas) in 
Robertom Hu-
marjem (klavi-
ature), s kateri-
ma sem nekoč 
že glasbeno so-
deloval. Pot nas 
je zopet združi-
la, ko sem se bolj posvetil pisanju glasbe in besedil. Oba 
sta odlična glasbenika z veliko kilometrine, saj sta igra-
la pri različnih skupinah. Skladba je bila posneta v studiu 
pri Robertu, ki je tudi aranžer in producent skladbe. Bas je 
odigral Tomaž, moški vokal in solažo na kitari je prispeval 
Anže Gregorič – Anzhe (odličen kantavtor, ki je izdal že 
kar nekaj singlov). Ženski in spremljevalni vokal  je odpela 
Nina Berger (foto: youtube) iz Krškega. Skladbi se je prid-
ružil tudi otroški zbor OŠ Bled pod vodstvom zborovodki-
nje Irene Kosmač,« še pove o novem glasbenem izdelku, 
ki vas ne bo le glasbeno navdušil, ampak na nek način tudi 
okoljsko ozavestil. Ob tem dodajmo, da posavska glasbeni-
ca Nina prav tako uspešno stopa po svoji samostojni glas-
beni poti in je pred časom izdala prvenec Luna sanjava.

Rap skupina s pomenljivim imenom SPIZDI, ki je začela de-
lovati leta 2017, njen član pa je tudi vsem dobro poznani 

posavski tvorec rim in beatov Gero, je konec aprila v eter 
poslala skladbo z naslovom Kdo so to. Ob tem se jim je na 
kitari pridružil Jernej "Jerry" Trobentar in na saksofo-
nu Lovro Ravbar. Prisluhnite njihovemu novemu izdel-
ku, katerega morda še najbolje opiše komentar pod njiho-
vim videospotom: »Ornk stvar! Slovenski rap ima še nekaj 
biserov. Hvala vam!«
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi 
2. nagrada:  dve pici po izbiri
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi   

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21. marca, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OŠTARIJA MARGARETA, 
SKAT D.O.O., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 5/2020 številke:

ZABAVA NA BOWLINGU SEVNICA
Nagrade, ki jih podarja Bowling DeLuxe Sevnica, Sava avto 
d.o.o., Dolenji Boštanj 60 a, Boštanj, prejmejo:

1. nagrada:  dve uri bowlinga na eni stezi v vrednosti 40 €;  
 Štefan Štigl, Loka pri Zidanem Mostu 
2. nagrada:  ura bowlinga na eni stezi v vrednosti 20 €; 
 Klara Kočnar, Krško
3. nagrada:  dve pici v vrednosti 13 €; 
 Malči Prijatelj, Krmelj

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Martina Tomažin, Senuše 
– dečka,

• Maja Kranjc, Sevnica – 
dečka,

• Jasna Kvenderc, 
Koprivnica – deklico,

• Marijana Dimitrijević, 
Brežice – dečka,

• Petra Hostnik, Trebče – 
deklico,

• Mojca Kerin, Straža pri 
Krškem – dečka,

• Brigita Miklaužić, Kristan 
Vrh (Šmarje pri Jelšah) – 
deklico,

• Valerija Toplišek, Olimje 
– dečka,

rojstva • Anica Kink, Mrzla Planina 
– deklico,

• Amina Kovačević, 
Mramorje (BiH) – deklico,

• Anesa Veladžić, Varoška 
Rijeka (BiH) – dečka,

• Tjaša Oštir, Drnovo – 
dečka,

• Tanja Štefanič Sekulić, 
Dolenje Skopice – deklico,

• Manja Ostrelič, Blatno – 
dečka,

• Tjaša Kastelič, Kozje – 
dečka,

• Katja Urbanč, Mrtvice – 
dečka,

• Mojca Pšeničnik, Studenec 
– deklico,

• Tina Ferenčak, Kapele – 
dečka,

• Katja Mirt Čengić, Senovo, 
Krško – dečka.

ČESTITAMO!

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.

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

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

moja poroka

Katja Ogorevc in Toni Čabraja, oba iz Brežic, 9. maj 2020, 
pred cerkvijo sv. Lovrenca v Brežicah (foto: Anamarija 
Peterkovič)

SLOVENSKA VAS – Z velikim veseljem smo 23. aprila ob poseb-
nih pogojih obiskali Amalijo Mohorčič iz Slovenske vasi ter ji za-
želeli še mnogo zdravih in veselih let. Praznovanje njenega 102. 
rojstnega dneva je letos potekalo malo drugače: brez poljubov in 
objemov, ampak veselo in nasmejano z našo prisrčno slavljenko. 
Slavljenko sta na njenem dvorišču obiskala župan občine Breži-
ce Ivan Molan in podžupan Bogdan Palovšnik. V imenu obči-
ne ji je župan izročil voščilo in košarico, polno vitaminov. Lepe 
in spodbudne besede sta ji namenila tudi predsednica OO RK Je-
senice na Dolenjskem Rajka Križanac in predsednik KS Jeseni-
ce na Dolenjskem Aleš Burja, ki ji je podaril šopek vrtnic. Našo 
teto Malčko krajani poznamo po delavnosti, pri svojih častitlji-
vih letih še vedno sama poveže vinograd, na njivi posadi krom-
pir, presadi solato na vrtu in uredi svoj dom. Kaj reči drugega, 
kot da je srečna, zdrava in še vedno polna energije! Dve leti na-
zaj, ob 100. rojstnem dnevu, smo zbrani slavljenko vprašali za 
skrivnost tako častitljivih let. Z iskro v očeh je rekla: »Trdo dela-
ti, zmerno jesti in piti, s sosedom si dober biti!« Naj bodo te nje-
ne besede popotnica nam vsem.  Rajka Križanac

Pri 102 še sama poveže vinograd

Na obisku pri slavljenki

Še več, za danes 55-letnega Mi-
rana Martinčiča lahko reče-
mo, da je pravcati ambasador 
Slovenije, saj na svojem Face-
book profilu redno objavlja po-
snetke slovenskih mest, kraji-
ne in znamenitosti, s čimer 
sledilcem ne sporoča le, iz kako 
lepe države prihaja, temveč jih 
tudi vabi, da jo obiščejo. »Zelo 
lepo deželo imamo pod Alpa-
mi,« pravi, »in si želim, da bi jo 
doživeli tudi moji prijatelji in 
znanci na Norveškem. In naše 
prijazne ljudi, vino in pivo ter 
gastronomijo!« Niti zamisliti si 
ne more, da bi, četudi je prepo-
toval že kar lepo število držav, 
dopustovanje v Sloveniji zame-
njal za doživljaje v kakšni ek-
sotični državi, pač pa meni, da 
bi glede na to, da je naša deže-
la premajhna za masovni turi-
zem, morala dati veliko več 
poudarka kakovostnim in ek-
skluzivnim ponudbam, ki bi 
jih lahko tržila tudi po mno-
go višjih cenah. Sicer domov v 
Krško prihaja kar pogosto. Tu 
ga vselej z ljubeznijo in odpr-
timi rokami sprejmeta mama, 
za katero pravi, da pri kuhanju 
prekaša marsikaterega Miche-
linovega kuharskega mojstra, 
pa brat Zoran z družino, ki je 
pravi mojster žara in vina, za-
radi česar po vsakem obisku 

doma potrebuje kar nekaj me-
secev, da se vrne na normalno 
težo. Seveda ob obiskih name-
ni čas tudi za srečanja s prija-
telji, med njimi tudi z več nek-
danjimi sodelavci v nuklearki, 
v kateri je bil pred selitvijo na 
Norveško zaposlen kot tehnik 
za instrumentacijo. S tega mes-
ta jim sporoča: »Lep pozdrav, 
fantje, upam, da se bo pande-
mija začela umirjati in da me 
kmalu spustijo s severa!« Si-
cer se Miran preko prebiranja 
spletnega portala in Facebo-
ok strani Posavskega obzorni-
ka dnevno seznanja z novicami 
iz našega lokalnega okolja, re-
dno pa prebira tudi večje slo-
venske medije.

Miran je oče štirih otrok. S prvo 
ženo ima 28-letnega Aleksan-
dra in 25-letno Julijo, z drugo 
življenjsko sopotnico 10-le-
tno Marit Ivanko in 8-letne-
ga Ludvika Zorana, medtem 
ko s tretjo ženo, s katero živi-
ta v 25 km od Osla oddaljenem 
mestu Vestby, ne načrtuje šir-
jenja družine. »Pa tudi ne upo-
kojitve,« doda, »saj bom pri to-
liko otrocih delal, dokler me ne 
bodo odnesli iz službe.« Sicer 
se od leta 1988 dalje ukvarja 
z logistiko in transportom, na 
različnih vodilnih mestih pa je 

od leta 1995. Danes je direk-
tor pri Worldwide Book Ser-
vices (WBS) na Norveškem, 
v katerem se ukvarjajo z dis-
tribucijo knjig po vsem svetu: 
»Ukvarjamo se z logistiko za 
založnike, knjižničarje in osta-
le naročnike po svetu. Ko po-
sameznik naroči knjigo pri eni 
od spletnih knjigarn ali v trgo-
vini, jo založba natisne, mi jo 
prevzamemo pri distributer-
ju za Evropo v Angliji, zapaki-
ramo in pošljemo naročniku. 
Ob tem se še kakšna večja ali 
manjša usluga pogosto znajde 
vmes, saj me interesenti najde-
jo na Linkedln.«

Testiranje celotnega 
prebivalstva

Seveda nas je v pogovoru za-
nimalo tudi, kako se je Nor-
veška spopadla z okužbami 
s covid-19. Na dan 11. 5. so 
beležili nekaj prek 7.850 ak-
tivnih okužb ali zgolj 0,14 % 
obolelih državljanov, kar je iz-
redno malo, in nekaj več kot 
200 smrtnih žrtev. Njihova 
vlada se je na epidemijo od-
zvala hitro in z zelo strogimi 
ukrepi, saj je takoj zaprla tako 
rekoč vse, kar se je zapreti 
dalo, razen ustanov, ki so naj-
bolj vitalnega pomena za pre-

bivalstvo. Vrata je zaprla tudi 
večina podjetjih oz. je v njih 
delal le najnujnejši kader, sicer 
so vsa dela, ki jih je bilo mogo-
če izvesti, potekala od doma. 
Država pomaga gospodarstvu 
z milijardami evrov sredstev, 
ne nazadnje gre za eno naj-
bogatejših držav na svetu, ki 
ima na naftnem fondu zbra-
nih prek 1.000 milijard evrov, 
kljub temu pa je že veliko firm 
oklicalo stečaj, brez dela pa je 
v dobrih dveh mesecih ostalo 
že 350.000 ljudi. Vendar bodo 
ti zaradi izredno dobro raz-
vitega socialno-varstvenega 
sistema še dve leti od države 
prejemali nadomestilo v viši-
ni okoli 80 % prejšnjega do-
hodka. 

Še največ nejevolje med ljudmi 
je v času vsesplošnih prepove-
di povzročila prepoved poto-
vanja na vikende izven občine 
stalnega bivanja, kamor, pravi 
Miran, sicer Norvežani mno-
žično potujejo vsak petek v 
vseh letnih časih, odpovedan 
je tudi siceršnji mesec zabav 
maturantov. Tudi zato, ker je 
med okuženimi največ mladih, 
v povprečju starih 20 let. Med 
korona zanimivostmi je še iz-
postavil »da se je za uporabo 
mobilne aplikacije Smittestop, 
ki te obvesti, če si se več kot 15 
minut nahajal v bližini okužene 
osebe na manj kot dveh metrih 
razdalje, odločila kar polovica 
prebivalstva Norveške. Kar je 
neverjetna številka glede na 
to, da je uporaba prostovolj-
na, verjetno pa je to nekakšen 
dokaz, da primerno funkcioni-
ra. Osebno se zanjo nisem od-
ločil, ker nasprotujem nadzo-
ru gibanja, še vedno pa se mi 
zdi to bolje od meni povsem 
nesprejemljive metode slede-
nja na Švedskem, kjer naj bi lju-
dem vstavljali čipe pod kožo.« 

V tem tednu so pričeli s po-
stopnim brezplačnim testira-
njem (po več 100.000 oseb/
dan) celotnega prebivalstva, s 
čimer bodo prišli še do jasnej-

še slike o obolevnosti oz. pre-
kuženosti prebivalstva. V pre-
teklem tednu so se ponovno 
odprla vrata vzgojnih in izo-
braževalnih ustanov, vendar 
s številčno razredčenimi od-
delki. Z namenom postopne-
ga odpiranja norveške druž-
be so, upoštevajoč najmanj 
meter razdalje, povečali dru-
ženje ljudi v skupini s pet na 
20 oseb, pod enakimi pogoji 
lahko na javnih mestih ponov-
no potekajo prireditve z naj-
več 50 udeleženci. V kolikor 
bodo okužbe pod nadzorom, 
bodo te s 15. junijem zvišali 
na 200 udeležencev. Prav tako 
je ponovno dovoljeno poslo-
vanje podjetjem, ki lahko za-
gotavljajo medsebojne razmi-
ke med zaposlenimi, ob velikih 
omejitvah so začeli obratova-
ti tudi frizerji in še nekaj dru-
gih storitvenih dejavnosti, pa 
lokali s ponudbo pijač, ne pa 
še s hrano. Po nekaterih napo-
vedih analitikov, je še povedal 
Miran, naj bi se situacija zače-
la vračati v bolj ustaljene tir-
nice šele od prihodnjega leta 
dalje, v kolikor ne bo ponov-
nih izbruhov okužb, pa priča-
kujejo normaliziranje življenja 
šele v letu 2024.

 Bojana Mavsar

Miranov »korona« pozdrav z Norveške
VESTBY – Miranu Martinčiču iz Krškega je Norveška postala domovina pred 34 leti, ko si je tam ustvaril družino z Norvežanko Marianne. A četudi ga je država na 
skandinavskem polotoku, velika skoraj za 40 Slovenij, s svojimi naravnimi lepotami osvojila, mu srce, kakor pravi, še vedno bije za Slovenijo, ki jo tudi pogosto 
obiskuje. Kot je povedal, so se sicer strogi ukrepi na Norveškem počasi začeli rahljati.

Miran Martinčič

Naš tokratni par v rubriki »Moja poroka« je minulo soboto v 
Brežicah pritegnil veliko ganjenih pogledov. Razumljivo: nek-
daj povsem običajni sobotni pogled na neveste v pravljično-be-
lih tančicah, postavne ženine in obilo radostnih gest je od za-
četka epidemije izredno redek. Toni in Katja sta resda morala 
spremeniti poročne načrte in preložiti večje slavje, a ohranila 
sta bistvo poroke – zaprisego ljubezni. V teh dneh ima takšna 
zaveza še globlji pomen. Naj vedno zmaga ljubezen!  M. M. 

Poroka zmagala nad »korono«

www.PosavskiObzornik.si
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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 ča-
sopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. 
Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za pot-
rebe preverjanja identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

SPOMIN

JOŽE – PEPI KINK 

8. maja je minilo leto dni, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Ko imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre, 

samo daleč, daleč je.

iz Presladola pri Brestanici.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 
prinesete cvet ali prižgete svečko.

Vsi njegovi

SPOMIN

ADOLF POŽAR

16. maja bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Ni te na dvorišču, ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši,
tvoje sledi so ostale povsod
od dela tvojih pridnih rok.

iz Kapel.

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

Vsi njegovi

SPOMIN

MIRAN SLEMENŠEK 

24. maja bosta minili dve žalostni leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

Skupaj smo bredli skozi letne čase,
mrzle zime, svežo pomlad, vroče poletje in 

se veselili sadov jeseni, sedaj pa sami, 
sami stojimo ob tvojem grobu v soju sveč, 

ki nikoli ne ugasnejo.

z Vinjega Vrha.

Spomin je večen, zato iskrena hvala vsem, ki z ljubečo mislijo postojite 
ob grobu in mu namenite svoj trenutek.

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

SPOMIN

MIROSLAVA PAVLIN

4. maja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

z Orešja na Bizeljskem.
Vsa v cvetju je pomlad bila, v slovo je pela lastovka, ko si odšla. Še 
nebo je z nami jokalo, ko jemali od tebe smo slovo, na tisti dan. Vrnila 
se je spet pomlad, s teboj bi jo doživljali vsaj še enkrat. Na vrtu češnja 
zopet nam cveti, vsa nežna, lepa, kot si ti bila nekoč. V spominih 
sama tavam zdaj po vseh poteh, kjer slišala sem nekoč tvoj smeh, ves 
razigran. Vrnila spet se je pomlad, s teboj bi jo doživljala vsaj še enkrat. 
Pogrešam te, mami, naprej zdaj živim, a še vedno si tvoje ljubezni 
želim. Pogrešamo te, mama, prehitro odšla si od nas, a upamo, da tam 
nekje ti paziš na nas. Vedno boš imela posebno mesto v naših srcih. 

Hčerka Sabina in vsi tvoji najdražji

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

»Pošiljam raztrgano prijazno obvestilo lastnikom psov, ki v 
naravi sprehajajo nepripete pse, naj jih nekaj časa ob potoku 
Struga ne spuščajo, ker so se izvalile račke. Potok se vije ob 
zahodni veduti mesta Brežice in je v zadnjem letu postal pri-
ljubljeno sprehajališče Brežičanov,« je ob fotografijah zapisal 
bralec. Kot je še dodal, smo mi obiskovalci narave in je prav, 
da se prilagodimo, kot se spodobi za nekoga, ki je na obisku.

IN MEMORIAM

(1930–2020)

V soboto, 18. aprila, je k večnem počitku odšel Avgust Hosta. Član 
Prostovoljnega gasilskega društva Podbočje je bil od leta 1947, maja 
letos bi minilo že 73 let. Kot mladinec se je vključil v delo društva, 
bil ves čas aktiven, kolikor so mu to dopuščale službene in družinske 
obveznosti. Deset let je bil član upravnega odbora, prav tako 
predsednik komisije za veterane. 
Današnja generacija gasilcev se ga spominja s srečanj na občnih 
zborih, kamor je redno prihajal in pohvalil delo društva. Vedno se je 
zadržal na druženju in obujal spomine. Z gasilskimi veterani iz cele 
občine se je vsako leto z veseljem srečeval.  
Gust, kot smo mu rekli in ga samo pod tem imenom tudi poznali, je 
bil dobrodušen in prijazen, vesel sogovornik in pozitiven član naše 
skupnosti. Vemo, da je bil zavzet vinogradnik, saj je ves prosti čas 
namenil negovanju vinske trte in druženju ob svojem hramu. 
Počiva na pokopališču v Podbočju, blizu svojega doma in pod hribom 
Stari grad, ki je bil neprecenljiv del njegovega življenja. 
Počivaj v miru, naš gasilski tovariš.
 Članice in člani PGD Podbočje

AVGUST HOSTA 

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

Bronkine pesmi srca
Kot ste bralci Posavskega obzornika lahko prebrali v prejšnji 
številki, se je ob koncu meseca marca poslovila Bronisla-
va Orehek, ki je zadnja leta preživela v Domu upokojencev 
v Brežicah, sicer pa je bila po rodu Jurečičeva iz Velikega 
Mraševega. Gospa Bronislava ali med prijatelji Bronka, ki je 
večino delovne dobe preživela kot knjižničarka v Ljubljani, 
je med svojimi sprehodi po mestu in okolici rada obiskala 
tudi našo pisarno v Brežicah. Zanimalo jo je, kako delamo, 
kaj pripravljamo, kupila kakšno knjigo iz naše založbe, rada 
pa je tudi povedala kaj o svojem in življenju drugih v domu. 
Nekako pred letom dni nam je prinesla nekaj izvodov svoje 
druge pesniške zbirke z naslovom Nabrani kamenčki (prva 
je bila Pesmi srca, 2005), v kateri je poleg novejših objavila 
tudi nekaj pesmi iz mladih let. V spomin na zvesto bralko in 
osebo velike srčne kulture objavljamo nekaj njenih verzov. 
 S. M.

Svetla lučka
(junij 1945)

Daleč, neizmerno daleč 
lučka moje sreče si, 

ko po tebi vedno znova 
duša mlada hrepeni.

S svojim delom neumornim 
utopim si vse skrbi, 
ali zate svetla lučka 
v srcu upanje živi.

V veselih dneh življenja 
in vse težke dni, noči, 
ni je ure, ne minute, 
ki brez tebe odhiti.

Beseda

Beseda pozdravi, gane, utihne, 
nas vzgaja, pomirja, tolaži, uči.
Beseda poboža, svetuje, rešuje,

da včasih trpljenje potiho zbeži.

Beseda svari, dokaže in prosi,
dviga nam misli, krepi in blaži, 

z veseljem življenja vse bitje napolni,
v neizmerni zahvali srce zažari.

Beseda pokliče kot mati ljubeče, 
nas reši v stiskah, ko ni več poti. 
V urah obupa nam upanje vrne, 
previdno odžene preteče skrbi.

Beseda pa včasih užali, poniža, 
v dušo že bolno zadene kot meč.
Zaupanja, kjer je bila izrečena, 
v ranjenem srcu nikoli ni več.

Tam nekje

Tam nekje ni zime, ne poletja. 
Tam nekje ni mest in ne vasi, 

tam nekje domačega ni cvetja,
tam nekje je konec vseh skrbi.

Tam nekje ni vojn in ne orožja, 
tam nekje prometnih ni nesreč,
tam nekje valov ni, ne viharjev, 

tam nekje ni več grobov, ne sveč.

Tam nekje trpljenja ni, ne bolečin, 
tam nekje utihne vsak prepir, 
tam nekje zavist bo ugasnila, 
tam nekje je Bog in večni mir. 

SILOVEC PRI SROMLJAH – 27. aprila, na državni praznik dneva 
upora proti okupatorju, je Združenje borcev za vrednote NOB 
Brežice, upoštevajoč vse varnostne ukrepe ob epidemiji koro-
navirusa, kljub temu počastilo državni praznik, ki sovpada z 
dnevom ustanovitve 
Osvobodilne fron-
te slovenskega na-
roda pa tudi ustano-
vitve legendarnega 
Kozjanskega odre-
da, ki je bil ustano-
vljen leta 1944 v bli-
žini vasice Silovec 
pri Sromljah v brež-
iški občini. Podpred-
sednik brežiškega 
združenja Jože Za-
gmajster in predse-
dnik sromeljske kra-
jevne organizacije Martin Suša – Darko sta k spomeniku na 
Silovcu položila venec in razvila kozjanski bojni prapor v spo-
min na tri čete kozjanskih borcev, ki so pred 76 leti, združeni v 
odred, začeli z neusmiljenimi boji z nemškim okupatorjem os-
vobajati rodno grudo. Njihova bojna pot se je zmagovito nada-
ljevala skozi celo leto 1944, ko so poleg Savinjske doline osvobo-
dili drugo največje osvobojeno ozemlje v okupiranem nemškem 
rajhu, leta 1945 pa še Prekmurje, bila gonilna sila za ustanovi-
tev Prekmurske brigade ter nazadnje prispeli v Maribor, kjer so 
kozjanski borci prevzeli varovanje najpomembnejših objektov, 
nato pa 15. maja prešli v novonastale mejne enote jugoslovan-
ske vojske. Drugi del je na Kozjanskem formiral nov odred s tre-
mi bataljoni, ki so imeli odločilno vlogo pri osvobajanju Sevnice, 
Štor in Celja, kjer so 15. maja prav tako dočakali konec 2. svetov-
ne vojne, se v večini demobilizirali ter se po štirih letih ogorče-
nih bojev za preživetje na Kozjanskem vrnili na svoje domove. 
 R. R./vir: ZBV NOB Brežice

Položili venec in razvili prapor

Razvitje bojnega prapora nad spomeni-
kom Kozjanskemu odredu (foto: T. Škof)
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Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

ZAHVALA

PAVLE ŠKERBEC 

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice, prababice, tašče in sestrične

se iz srca zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom, sorodnikom, 
sodelavcem in znancem za vso podporo, za vsa pisna in ustna sožalja 
ter poslano cvetje in sveče. Hvala njeni osebni zdravnici, patronažni 
službi Brežice, bolnišnici Brežice za pomoč v zadnjih trenutkih njenega 
življenja. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v času bolezni obiskovali na 
njenem domu.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in 
gospodu župniku Mateju za opravljen obred.
Zaradi trenutnih razmer smo mamo pospremili k počitku v najožjem 
družinskem krogu.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, in vsem, ki jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Prehitro prišlo je slovo,
nikoli ni pravi čas za to.

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni smo in bomo,

ker si mama bila.

Hvala za vse.

iz Sel pri Dobovi

BRANISLAVE ŽARN

ZAHVALA

iz Velikega Mraševega 60 pri Podbočju 

se zahvaljujemo DSO Krško, Dializnemu centru Nefrodial Krško, 
družini Žerjav in vsem, ki vas nismo imenovali, a ste pomagali, 
Splošni bolnišnici Brežice, vsem, ki ste ji nudili zdravniško pomoč, 
nego, tolažbo in jo obiskovali.
Hvala za vso izrečeno sožalje in spremstvo ob zadnjem slovesu.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči, nenadomestljivi izgubi drage 

Ljubezen povsod okoli nas riše, 
ljuba mami, tvoj mili obraz,

odšla si tja, kjer ni več bolečine,
pustila v naših srcih lepe si spomine ...

AVGUST HOSTA

ZAHVALA

z Broda v Podbočju. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom ter nekdanjim sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče ter sv. maše. Hvala vsem za poklon ob žari. Posebna 
zahvala patronažni sestri Lidiji iz zdr. postaje Kostanjevica na Krki, 
CSD Krško za pomoč, pogrebnemu podjetju Žičkar. Zahvala tudi: PGD 
Podbočje, društvu vinogradnikov Podbočje, zvezi borcev Podbočje, 
društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, društvu upokojencev 
Kostanjevica na Krki ter gospodu župniku za opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi nas je v 90. letu starosti 
zapustil naš dragi mož, oče, dedek in tast 

Živeti. 
Zmeraj do kraja. 

Preživeti. 
Začeti skraja. 

(Tone Pavček) 

ANTONA BROMŠETA

ZAHVALA

iz Anž pri Brestanici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli 
ustno ali pisno sožalje, darovali za sveče, cvetje, denarne prispevke 
in svete maše. Posebna zahvala dr. Planinčevi, župniku g. Jožetu 
Špesu za lepo opravljen obred, g. Bobniču, kolektivu Šumi Krško in 
družini Sotošek. Hvala tudi vsem, ki ste se prišli poslovit od njega in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti, pa čeprav samo v mislih. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega sina, moža, 
očeta, starega očeta in brata 

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a na tebe spomin 
bo večno ostal. 

NEDELJKA SIMIĆA 

ZAHVALA

iz Krškega 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
dobrim sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, denarne 
prispevke in za svete maše. Zahvala gospodu Branku Gradišniku za 
denarni prispevek v dobrodelne namene.
Hvala policistom PP Brežice, ki so se mu prišli poklonit in nam izrazili 
sožalje.
Hvala gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Kostak in cvetličarni Kerin.

Žalujoči vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega 

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,

je tudi čas, ki celi rane.
In je tudi čas, ki nikoli ne mine,

kadar se zasanjaš v spomine.

MARTINA MAVSARJA

ZAHVALA

iz Krškega 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali 
ob strani. Hvala, ker ste nam izrekli ali napisali besede sočutja in 
podpore, prispevali denarno pomoč, podarili cvetje in sveče ter se 
od njega poslovili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Mira, hči Tanja z možem Božidarjem, 
vnuka Nikolaj in Vito

Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, dedka in tasta 

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

in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni. 
(Simon Gregorčič) 

FRANCA LEVSTIKA

ZAHVALA

iz Brezja pri Senušah
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Hvala cvetličarni Lilija in 
pogrebni službi Kostak ter gospodu župniku Ludviku Žagarju za 
lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob slovesu našega dragega očeta

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;

po tebi merim stvarem pomen in 
tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T. Pavček)

DANIELE ŠAVRIČ

ZAHVALA

iz Bukoška 54

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z nami sočustvovali, nam izrekli 
ustno, telefonsko in pisno sožalje ter darovali sveče, cvetje in svete 
maše.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

ŠTEFANIJI KOZOLE

ZAHVALA

ki je odšla večni pomladi naproti.
Želeli bi izreči zahvalo vsem, ki ste bogatili njeno življenje in se od nje 
poslovili ter nam stali ob strani. 
Hvaležnost želimo izraziti tudi Pogrebni službi Novak za organizacijo 
pogrebne slovesnosti in Cvetličarni Irena za cvetlično dekoracijo.

Žalujoči: vsi njeni

Pomladno sonce je sijalo in vse je brstelo, ko so ptice ganljivo pele 
melodijo v slovo naši dragi 

Ne stoj ob mojem grobu in ne jokaj. 
Nisem tukaj. Ne spim.

Sem tisoč vetrov, ki bučijo. 
Sem diamantni lesk snega.

Sem sončni žarek na zrelem klasju.
Sem jesenski dež. Ko se zbudiš v jutranji 

tihoti, sem vesel ščebet ptic, 
ki krožijo v vetru. 

Sem zvezde, ki svetijo v noč.  
Ne stoj ob mojem grobu in ne jokaj. 

Nisem tukaj. Ne spim.   

ZAHVALA
»Kdor je našel lastno dušo, 

je izgubil svoje telo in postal misel. 
Roža, ki nikoli ne umre. 

Oblak, ki se ne posuši. 
Vlak, ki se ne ustavi. 
Sonce, ki ne zaide.« 

(Martin Kerin)

MARTINA OSOJNIKA

ZAHVALA

iz Krškega.
Iskreno se zahvaljujemo pogrebni službi Kostak, gospodu župniku 
Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, osebni zdravnici dr. Niki 
Milanič. 
Posebna zahvala za vso pomoč in skrb ob bolezni sosedom 
oskrbovanih stanovanj z Leskovške ceste 33, Krško, Branku in Anici 
Doberšek, Stanki in Andreju Bogovič ter vsem bivšim sosedom z 
Vidma in ostalim prijateljem, ki ste se poklonili in izrazili sožalje.
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in bili del njegovega življenja ter ga 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Rozalija, hčerka Milena z družino 
in sin Bojan z družino

24. aprila 2020 smo se v ožjem družinskem krogu poslovili od 
našega dragega moža, očeta, dedija, tasta, brata, svaka in strica 

ter soseda in dobrega prijatelja

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš ...
Ujet si v naša srca.

Z najlepšimi spomini 
boš vsak naš korak 
spremljal v tišini ...

MARTINA KERINA ml. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom, sošolcem in sodelavcem, ki ste nam izrazili sožalje, nas 
v težkih dneh podprli in stali ob strani. Hvala g. župniku Ludviku 
Žagarju, pogrebni službi Žičkar, Rudiju za odigrane melodije ter 
Klavdiji in Tini za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste mu v 
težkih trenutkih bolezni stali ob strani, posebej Toniki, za vse obiske 
na domu in zdravstveno oskrbo. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki 
ste našega Tineta spoštovali in ga boste ohranjali v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Tatjana, sinova Miha in Luka

Po težkem boju je mnogo prezgodaj 
življenje napisalo piko na koncu povedi našega dragega 

iz Selc pri Leskovcu. 
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Prodam 60 kock sena. 
Tel.: 040 394 744

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, voz 16 col, železen 
puhalnik Tajfun; okolica Bre-
žic. Tel.: 051 477 243

Prodam drva (gaber, bukva, 
hrast), centralno peč, rablje-
no eno sezono, mizo 160×90, 
raztegnjena 2 m; okolica Bre-
žic. Tel.: 031 415 574

Prodam dvobrazdni plug, 
nove ali rabljene až panje ter 
nekaj čebelarske opreme. 
Tel.: 031 501 801

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno iz koruznjaka, 
ajdo in pšenico. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam traktor Zetor 4718 s 
kabino, letnik 1977, odlično 
ohranjen, registriran celo leto. 
Cena 2.900 €. 
Tel.: 041 800 471 

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po 
ugodni ceni, ter briketi za kur-
javo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si

Prodamo suha bukova ali me-
šana drva. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri.

Prodam traktor Renault 781-
4s, 1982, 4x4, 80 konjev, regi-
striran, ohranjen, za 9.300 €; 
Tržišče.  Tel.: 040 775 866 

Prodam za traktor Zetor zad-
njo pogonsko jermenico in 
nahrbtno motorno škropilnico 
Stihl SG 17. Tel.: 041 389 410

Prodam dobro ohranjeno ko-
silnico Gorenje Muta, pajek na 
dve vreteni in motorno žago 
Stihl 051. Tel.: 070 848 863

Prodam samohodno škropil-
nico Solo, 10 KM, obnovljena, v 
dobrem stanju. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 245 600

Prodam pajek SIP, tračni obra-
čalnik F 200 in greben 100 cm 
s pogonom za Muto. 
Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, po 0,20 €. 
Tel.: 07 49 204 05

Prodam bukova drva, na metre 
in razsekana. Okolica Kostanje-
vice na Krki. Tel.: 041 680 691

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo, poltrdinko, 
ruženo iz koruznjaka, okoli-
ca Dobove; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 538 237. 

Kupim motokultivator Gore-
nje muta in prodam ročni ob-
račalnik SIP 229 in klinaste 
brane. Tel.: 030 998 658 

VINOGRADNIŠTVO 

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.

Prodam vino cviček po 0,80 €, 
frankinjo, mešano belo po 1,5 
€, žganje tropinovc po 4 €/ l. 
Tel.: 041 809 209 

ŽIVALI

Prodam bikca cik, starega 3 
mesece, cena 450 €; okolica 
Sevnice. Tel.: 070 820 330 

Prodam sedem mesecev sta-
rega oslička. Tel.: 041 947 086

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
Pooblaščeni zastopnik:

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

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

RAZNO 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

Prodam hrastove in bukove 
'fosne'. Tel.: 031 698 469

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

Kupim star mizarski 'ponk', 
kredenco, skrinje, vozičke in 
ostale stare predmete. 
Tel.: 031 878 351 

STIKI

Invalidna upokojenka, blizu 70 
let, želi spoznati upkojenega 
nekadilca dobrega srca, od 65 
do 73 let, nad 170 cm višine. 
Tel.: 070 244 970
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OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

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

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

Kupim ali najamem stanova-
nje v Krškem, veliko 50 do 65 
m2. Tel.: 041 900 709 

AVTOMOBILIZEM

Prodam 4 nove letne gume 
185/60 R15 na novih platiš-
čih za avto Opel Meriva. 
Tel.: 031 306 133

Prodam Škodo Fabio, l. 2007, 
prevoženih 180.000 km, zelo 
dobro ohranjena. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 665 767

Ugodno prodam osebni avto 
VW Polo 1,4, letnik 2002. Avto 
je lepo ohranjen, prevoženih 
20.000 km. Dodatna oprema: 
klima, radio in priklop za pri-
kolico. Cena 2.000 €; Brežice. 
Tel.: 07 49 61 265

KMETIJSTVO

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

NEPREMIČNINE
Bizeljsko – Drenovec, pro-
dam kvalitetno hišo, letnik 
1991, razgled, tri etaže 150 
m², podstrešje ni dokončano, 
zemljišče 4.000 m², EI v izde-
lavi. Tel.: 040 473 956

Mali Trn, k. o. Veliki Trn, 
kmetijsko zemljišče pri-
merno za vikend, travnik 
ali obdelovalno površino 
4126 m². Lastništvo 1/1. 
Prodam za 4500 €. 
Tel.: 041 779 724

Prodam bivalno zidanico z vi-
nogradom v okolici Krškega. 
Tel.: 041 772 794. 

Prodam vikend v okolici Rake. 
Tel.: 041 433 103 

V Stari vasi pri Bizeljskem pro-
dam parcelo z gozdom, 35 ar, 
z vinsko kletjo, voda in el. na 
parceli. Tel.: 041 791 488

Najamem starejšo hišo ali 
samo njen del. Lahko je nase-
ljena. Sem pošten upokojenec. 
Tel.: 070 370 008 

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

041 716 154 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, ki bodo 

v prodaji 30. maja.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

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

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, 

bele jarkice, petelini za meso.
Zbiramo naročila za race.

Naročila sprejemamo ob delavnikih od 9. do 18. 
ure na 031 676 724 ali 07 49 73 190.031 621 522, 07 49 21 563

Obveščamo vas, da 
sprejemamo naročila za bele 

kilogramske piščance, ki 
bodo na voljo v začetku junija.

Naročila so obvezna.
Mlade rjave jarkice nesnice, 
ki bodo pričele z nesnostjo po 
20. 6., si lahko priskrbite vsak 
delavnik med 16. in 17. uro.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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.

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

Odgovorna urednica: Maruša 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 obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo 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 Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega 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. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (11/2020) bo izšla 
predvidoma v četrtek, 28. maja 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 21. maj 2020.

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Pihalni orkester Krško je 
prvomajsko budnico letos iz-
vedel na edinstven način. Po-
rodila se jim je ideja o Zoom 
budnici, s katero so želeli obi-
skati vse kraje, kamor zahaja-
jo vsako leto in se sprehodijo 
po praznih ulicah v zgodnjih 
jutranjih urah. Ker imajo v or-
kestru bogat arhiv fotogra-
fij, video in avdio posnetkov, 
so ugotovili, da je taka budni-
ca izvedljiva, pri čemer je za 

pregled arhiva, izbor materia-
la in montažo videa poskrbe-
la predsednica orkestra Dar-
ja Dobršek ob pomoči Anje 
Jukič. Tako so se v aplikaciji 
Zoom združili nekateri godbe-
niki z dirigentom orkestra De-
janom Žnideršičem, poveza-
li so se s Pihalnim orkestrom 
DKD Svoboda Senovo in nji-
hovo dirigentko Mašo Žveglič 
Poljšak, zaigral je tudi Toni 
Sotošek z družino. Na letošnji 
budnici so se jim pridružili še 
častni zunanji član orkestra in 
nekdanji predsednik Edo Ko-
močar, predstavnik KS mesta 
Krško Ivan Učanjšek, direk-
tor podjetja Vipap Videm Kr-
ško d.d. Petr Domin, župan in 
podžupanja občine Krško mag. 
Miran Stanko in Ana Somrak, 
predsednik KD Leskovec pri 
Krškem Janez Kerin, evropski 
poslanec Franc Bogovič, čla-
nica THD Zdole Marjanca Go-
lob in dolgoletni dirigent or-

kestra prof. Drago Gradišek. 
Ob koncu se je budnici pridru-
žila tudi predsednica sveta 
KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec, s katero so nazdravi-
li ter jo povabili, da se jim dru-
go leto pridruži tudi na pravi 
prvomajski budnici, ki jo zač-
nejo že ob 3.30. »Odziv gledal-
cev je bil izredno pozitiven. 
Na YouTube kanalu Ansat TV 
je do današnjega dne (8. maj) 
video prejel prek 1700 ogle-

dov, medtem ko je na portalu 
Facebook video prejel že sko-
raj 4000 ogledov. Po oddaja-
nju v živo preko Facebooka pa 
smo beležili okoli 1300 ogle-
dov,« zaključuje Dobrškova in 
se zahvaljuje vsem, ki so pod-
prli njihov projekt.

V Ločah zaigrali 
na varni razdalji

Kot je sporočila dirigentka 
Gasilskega pihalnega orke-
stra Loče Anita Kiralj, orke-
ster goji izjemno ljubezen do 
glasbe in ravno zaradi te lju-
bezni se je v orkestru pojavi-
la potreba, da kljub karanteni 
še vedno ustvarjajo skupaj. Ker 
niso godbeniki samo po statu-
su, temveč tudi po srcu, niso 
mogli obmirovati in pozabi-
ti prvomajskih budnic. Rav-
no zato so posneli Dobovsko 
koračnico, ki so jo objavili na 
spletnem portalu YouTube, 

pod naslovom »Dobovska ko-
račnica (od doma)«, in je ime-
la do 8. maja skoraj 1800 ogle-
dov. Skladbo so posvetili vsem, 

ki so sicer vajeni slišati njiho-
ve melodije ob zgodnjih urah 
na 1. maj, pa tudi vsem, ki de-
lijo njihovo ljubezen do glas-

Budnica letos tudi na virtualen način
POSAVJE – Letošnje prvomajske budnice so bile zaradi omejitev druženja drugačne. Medtem ko so mnogi orkestri posneli spote ali 
glasbo predvajali ob pomoči gasilcev, je Pihalni orkester Krško poskrbel za Zoom budnico, Gasilski pihalni orkester Loče pa je domači 
vasi zaigral kar v živo.

V aplikaciji Zoom so se krškim godbenikom pridružili še 
nekateri ostali občani (foto: PO Krško). 

Domači vasi so zaigrali člani GPO Loče (foto: Robert Deržič).

Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

be. Prav tako so se predse-
dnik društva Ivan Kovačič in 
dirigentka Anita Kiralj, sku-
paj s člani PGD Loče, PGD Ve-
liki Obrež in PGD Mali Obrež, 
v zgodnjih jutranjih urah 1. 
maja odpravili po okoliških 
vaseh, kjer so z zvočnimi po-
snetki orkestra kljub neljubim 
okoliščinam prebudili tiste, ki 
jih sicer vsako leto pričakajo z 
odprtimi rokami. Svojo pot so 
začeli in zaključili v Ločah, kjer 
so ob 10. uri v živo domači vasi 
zaigrali vsi člani orkestra – se-
veda na varni razdalji.

 P. Pavlovič, R. Retelj

POSAVJE – Izpostave JSKD Dolenjske, Bele krajine in Posavja va-
bijo k sodelovanju na regijskem spletnem fotonatečaju KO VIDiš, 
ki so ga skupaj pripravile v tem spremenjenem času. Razpis je 
namenjen osnovnošolcem zadnje triade, srednješolcem in odra-
slim ljubiteljskim fotografom s stalnim bivališčem v občinah, ki 
jih pokrivajo izpostave JSKD Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Sevnica in Trebnje. Rok prijave je 29. maj.
 Vir: JSKD

Spletni fotonatečaj KO VIDiš
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V tihem pričakovanju vode 

Igralec in voditelj Nik Škrlec: »Odkar so otroci doma, snemamo 
oddajo Izodrom, ki je zaenkrat najbolj nenavadna izkušnja sne-
manja zame. Oddaja neprekinjeno teče, kar pomeni, da smo vse 

spremembe in ukrepe dnevno uvajali ter se jih poskušali čim bolj 
držati, predvsem pa skrbeti za zdravje. V resnici je to zame tudi te-
levizijsko gledano kar maraton, ker sva z Niko Rozman vsak dan 
znova v studiu, za kar je potrebna posebna kondicija, ki je aprila 
še nisem imel. Doma mi je uspel poskus z dominami – padlo jih je 
6000! Sicer pa komaj čakam, da se prvič potopim pod vodo. Na-
učil sem se uživati v tem tihem pričakovanju vode. Morje sem že 
malo odmislil, zdaj imam v mislih bolj Krko ali pa Bohinjsko je-
zero. Krka bo za užitek, jezero za globino. V tem kriznem času je 
treba skrbeti predvsem za to, da ne izgubimo človečnosti in em-
patije do sočloveka. Vsak lahko nosi svojo stisko in razmere hit-
ro poskrbijo za podtalne trke le-teh, na površini pa vidimo samo 
agresijo, sovraštvo in represijo. Skrbimo zase in sočloveka in go-
tovo nas čaka lepo poletje. Sicer pa se je Posavje v tem času izka-
zalo kot odzivna in pametna regija, tako da sem ponosen, da sebe 
prištevam zraven, čeprav med ukrepi nisem zares smel domov.«

Spet v malo bolj ’hektični situaciji’

Pevka Rebeka Dremelj: »Ko se je začela samoizolacija in smo 
vsi dobili domov otroke za nedoločen čas, sem se tudi jaz soo-
čala z veliko stisko. Ampak smo potem z dobro organizacijo vse 

spravili v normalo in na koncu ugotovili, da se na urnik in delo 
od doma človek lahko kar privadi. Res je, da zelo pogrešam odre, 
druženja in vse, kar spada k mojemu poklicu, a nimamo kaj. Pev-
ci bomo verjetno tako ali tako prišli na vrsto med zadnjimi, če 
bomo seveda letos sploh še lahko kaj delali. Zdaj, ko so se ukre-
pi sprostili, sem spet v malo bolj ’hektični situaciji’, ker moram 
jaz delati – aktivna sem še na drugih področjih –, moža ni doma, 
starejša hči dela za šolo, mlajša ima ravno takrat milijon vpra-
šanj, medtem ko se javljam v živo na radiu, vmes kuham kosilo 
in z drugo roko brišem sledi od plastelina … zabavno, kaj naj re-
čem. Osebno bom iz te bitke odšla še veliko bolj odgovorna do 
zdravja. V času pred epidemijo nam je manjkalo neke pristnosti, 
nismo se znali več ustaviti in pogledati svet okoli sebe. Zdaj smo 
ugotovili, da življenje, kakršno smo živeli, na dolgi rok ne prina-
ša nič dobrega. Tudi mene je strah prihodnosti, ampak si dopo-
vedujem, da če bomo imeli zdravje, ni hudič, da ne ’sproducira-
mo’ še česa drugega, kar nas bo ohranjalo pri dobrem življenju.«

Prednosti ustavljenega časa

Pevec Rafko Irgolič: »To je bil čas marsikaterih spoznanj, pred-
vsem tega, koliko lepega je okrog nas, kar zamujamo in česar mor-
da do sedaj nismo znali dovolj ceniti. Dobro bi bilo, da bi v bodo-
če vsi premislili, kako bomo odslej živeli. V tem času smo spoznali 
tudi prednosti ustavljenega časa. Ne samo izjemen mir okoli nas, 
tudi zrak je neverjetno bolj čist. V mestu se sliši petje ptic, kot bi 
bili spet doma na deželi. Še več bi se dalo našteti, kar bi nam mo-

ralo dati misliti, kaj je 
treba v bodoče spre-
meniti, zmanjšati ali 
pa tudi opustiti, da bo 
življenje bolj zdravo 
in lepše. Prilagajanje 
novi realnosti vidiva 
v razumnem spošto-
vanju narave. Ukrepi 
vlade so bili vsekakor 
na mestu in hvaležni 
bi morali biti zanje. Iz-
kazalo se je tudi, da je 

bilo zavedanje nekaterih ljudi o nujnosti upoštevanja varnostnih 
ukrepov na zelo nizki ravni, kar so dokazala dogajanja v zvezi z jav-
nimi protesti. Ob tem pa želiva povedati, da sva bila izjemno vese-
la, predvsem pa ponosna na naš sevniški dom za upokojence, ki je 
v najbolj kritičnem obdobju kot eden redkih ponudil pomoč stano-
valcem domov, ki so bili zaradi okužb s covid-19 najbolj prizadeti. 
Obdobje, ki smo ga preživeli, je življenjsko pomembna izkušnja in 
upava, da smo iz nje izšli bolj osveščeni, hvaležnejši in predvsem 
bolj pripravljeni misliti tudi na dobrobit drugih. Življenje je prek-
ratko, da bi ga zapravljali za slabo voljo. Z več samozavesti, pre-
mišljenosti in dobronamernosti moramo sprejemati življenje. Ži-
vimo v eni najlepših dežel na svetu in tega se moramo zavedati.«

Živeti bo treba bolj umirjeno

Umetnik Bojan Sumrak: »Samoizolacija je prinesla bolj potrdi-
tev kot spoznanje, da v življenju ne potrebujemo veliko za preži-
vetje, da kar naenkrat spregledamo, da je že drobcena stvar, dogo-

dek ali pozornost lahko razlog za 
srečo. Če bomo pametni, bomo 
nekatere omejitve vzeli resno in 
jih upoštevali še naprej. Poseb-
nih načrtov sicer nimam, mor-
da malo delovne pavze. Dobili 
smo se že na prvih vajah Cuker-
teatra, pogrešam pa moja dekle-
ta iz Strunikata, čeprav sem ne-
kajkrat 'vlekel' violino v osami. 
V glavi in v skicah je nekaj novih 
ilustratorskih projektov, ampak 

moram najprej dokončati pravljico, ki jo že predolgo ilustriram. 
V bodoče se bo treba obnašati in živeti malce bolj umirjeno in 
strpno. V kulturi bomo morali sprejemati drugačne pristope do 
publike, si pomagati z novimi mediji. Ljudi je bilo treba malce pre-
strašiti in ustaviti ta pretiran tempo, nas osvestiti in spomniti na 
osnovne samoumevne stvari, ki smo jih kar naenkrat pozabili. Žal 
je treba z ukrepi malo pretiravati, ker prehitro pozabimo na bistvo 
nas samih, sočloveka, naravo in vse okoli nas. Poglejmo vase, bo-
dimo srečni in pozitivni in to zaželimo vedno tudi sočloveku.«

Karantena je prekrižala načrte

Atletinja Lara Omerzu: »V tem času sem spoznala, da ljudje ne-
katere stvari jemljemo preveč samoumevno, zdaj bomo drugače 
cenili svobodo. Samoizolacija mi je dobro dela, saj sem si lahko 

vzela čas za stvari, 
ki bi jih v mojem 
normalnem tem-
pu življenja težko 
počela. Predvsem 
sem se ukvarjala s 
sajenjem in vzgo-
jo mojih vrtnin na 
vrtu ter kuhanjem, 
ki je bilo že od nek-
daj moja strast. Le-
tos sem se vrnila iz 

študija v ZDA z namenom, da v Sloveniji treniram in se po po-
škodbi vrnem na atletske steze. Karantena mi je prekrižala na-
črte s težko pričakovano tekmovalno sezono. V teh dneh bom 
spet lahko začela trenirati na atletskem stadionu in se priprav-
ljala na naslednjo sezono. Rada bi, da se vse čim prej postavi na 
svoje noge in zaživi. Upam, da bodo kmalu odprli mejo s Hrvaško, 
da lahko obiščem strica in njegovo družino. Kot pretirani so se 
mi zdeli ukrepi, ki so prepovedovali kolesarjenje in druge špor-
tne aktivnosti, ki niso bile nevarne za okužbo in so se izvajale na 
prostem. Sprijazniti se bomo morali, da še nekaj časa ne bo veli-
kega druženja, zabav, koncertov, športnih dogodkov in stvari, v 
katerih uživamo. V ospredje bomo postavili nove vrednote, ki jih 
bomo še bolj cenili. Bralce bi rada pozvala, naj poskrbijo za svoje 
zdravje ter uživajo zdravo in kakovostno prehrano.«

Ni čas za kritike in negativnost

Nogometašica Kristina Erman: »V karanteni je bilo veliko 
časa za razmislek, sama sem bila tukaj na Norveškem v zanimi-
vi situaciji, ampak sem se dokaj hitro postavila na noge in našla 

novo motivacijo. Mislim, da sem 
imela po dolgem času čas zase 
in svoje ideje za prihodnost. Ce-
loten april je bil dokaj rutinski, 
vendar na Norveškem ni bilo 
tako drastičnih sankcij kot pri 
nas, zato sem se tudi odločila in 
ostala tukaj, kjer smo že dokaj 
hitro začeli trenirati z klubom. 
Posebnih načrtov nimam, čaka-
mo le na datum, ko bomo začeli 
s prvenstvom, sicer pa je tukaj 
življenje več kot štiri tedne že v 
skoraj normalen ritmu ( odpr-
ti bari in restavracije, kino …). 

Iskreno upam, da se po tej krizi ne bo veliko spremenilo. Mis-
lim, da smo se vsi ljudje po svetu malo zamislili nad situacijo in 
da smo se nekaj naučili. V primeru, da pride do večletnih spre-
memb, pa upam, da nam ne bodo vzeli svobode gibanja, ker 
verjamem, da od tega nihče nima velike koristi. Ljudje po sve-
tu bomo morali enostavno postati bolj odgovorni za svoja de-
janja. Kolikor sem sledila situaciji v Sloveniji, so bili v začetku 
krize sprejeti odgovorni ukrepi, lahko bi bilo tudi malo drugače, 
vendar zdaj iskati slabosti za nazaj nima smisla. Dovolj je bilo 
negativnih novic v zadnjih mesecih, zato pozivam vse, da osta-
nejo pozitivni. Vedno je v slabem tudi nekaj dobrega. Sedaj le 
upam, da se življene čimprej vrne v 'normalo', hkrati pa se mo-
ramo zavedati, da je bil v skoraj isti situaciji celoten svet, zato 
mislim, da ni čas za kritike in negativnost.«

Spoznal pomen majhnih stvari

Nogometaš Robert Berić: »V času karantene, ki ga preživ-
ljam v Chicagu, sem spoznal, da veliko stvari v življenju jemlje-
mo kot preveč samoumevne, vendar v situaciji, kot je ta, spoz-

naš, kako veliko nam pomenijo 
majhne stvari, kot je na primer 
sprehod v naravi oziroma v mo-
jem primeru odhod na trening. 
Tako da je definitivno največje 
spoznanje to, da moramo ceni-
ti in spoštovati vse, kar imamo 
in kar nam je dano. Zaenkrat ni-
mam nobenih posebnih načrtov, 
želim si le, da se bo situacija 
čim prej umirila in da bi se nam 
omogočila vrnitev v normalen 
tok življenja, kot smo ga poznali. 
Kar se tiče 'nove realnosti', me-
nim, da že zdaj živimo drugače 
in se prilagajamo na nastalo si-

tuacijo, vendar verjamem, da se bomo vrnili v normalen ritem. 
Kar se tiče ustreznosti ukrepov, nisem strokovnjak na tem po-
dročju, tako da si jih ne bi upal ocenjevati, sem pa spoštoval 
vsa pravila in nastalo situacijo vzel zelo resno in iskreno upam, 
da so tako ravnali tudi vsi ostali. Posavkam in Posavcem želim, 
da ostanete zdravi in varni ter ne izgubite upanja, saj bo vsega 
tega enkrat konec in se bomo vrnili k našim starim navadam.«

Treba je biti pripravljen na vse

Košarkar Gregor Glas: »V času samoizolacije sem preživel ve-
liko časa s svojo družino, kar mi pred tem ni uspelo, treniral 
sem doma, kolikor je bilo mogoče, nekaj več časa pa posvetil 

tudi šoli, saj zaključujem sre-
dnjo ekonomsko šolo. Nekih 
konkretnih načrtov za trenira-
nje še nimam, ker se ukrepi hit-
ro spreminjajo, v našem intere-
su pa je, da čim hitreje začnemo 
kvalitetno trenirati, verjetno na 
začetku individualno, upam, da 
čim hitreje tudi ekipno kot prej. 
V zadnjih tednih sem prišel do 
spoznanja, da se lahko vse hitro 
obrne in spremeni. Treba je biti 
pripravljen na vse in vsak dan 
kar najbolje izkoristiti. Dejstvo 

je, da bomo drugače živeli še precej časa, iskreno povedano, ne 
vem, kako bo to videti, mislim, da smo vsi malce zmedeni. Vse, 
kar lahko naredimo, je, da se držimo navodil, hkrati pa izko-
ristimo to, kar nam je dano, in izkoristimo ta čas, da naredimo 
nekaj na sebi. Vsem predlagam, da ostanete pozitivni, preživi-
te čim več časa s svojimi bližnjimi in se ukvarjate z vsemi hobiji 
oz. stvarmi, ki vas veselijo in za katere pred tem obdobjem nis-
te imeli časa. Sicer pa, kot kažejo številke, so bili pri nas ukre-
pi podani v pravo smer in tudi upoštevanje oz. spoštovanje le-
-teh je dokaj primerno.«

 Zbrali: P. Pavlovič, R. Retelj in S. Radi

POSAVJE – Kljub postopnemu sproščanju ukrepov in vra-
čanju življenja v običajne tirnice smo še nekaj znanih Po-
savk in Posavcev povabili k delitvi 'samoizolacijskih utrin-
kov' v minulih tednih, pa tudi načrtov za prihodnost in 
življenju v 'novi realnosti'.

To obdobje je bilo življenjsko pomembna izkušnja


