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V prvih bojnih vrstah proti koroni
Ljubo Motore, fotografski kronist:
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»Virus te dobesedno izčrpava«
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Udarniško zgradili novo igrišče
RAZSTAVE SE SELIJO NA PROSTO – V času epidemije koronavirusa so muzeji, galerije in ostale kulturne
ustanove zaprli svoja vrata, zato se priložnostne razstave selijo na prosto. Sevniška slikarka Jerca
Šantej se je odločila za »hodečo« razstavo v počastitev sevniškega občinskega praznika, pri čemer
so ji pomagali prijateljice in prijatelji, ki so po sevniških ulicah nosili njene slike. Naključni mimoidoči
pešci, kolesarji in vozniki so z začudenjem zrli v premikajoče se slike ter se nasmihali, saj je bil prizor
res nenavaden, a je marsikomu polepšal mirno in sončno nedeljsko popoldne. Ustvarjalka je s svojimi
slikami pričarala nasmehe tudi na obraze stanovalk in stanovalcev sevniškega doma upokojencev ter
zaposlenih, ki so mahali v pozdrav in ploskali na svojih balkonih.
Foto: Smilja Radi

Zasedene so
že skoraj vse postelje
V brežiški bolnišnici že občutijo veliko obremenitev
zdravstvenega sistema zaradi visokega števila bolnikov s covidom-19, saj imajo zasedene že skoraj
vse razpoložljive postelje na covid oddelku, ostala
dejavnost pa je dodobra okrnjena. Na drugi strani
se situacija v domovih starejših k sreči počasi umirja, prve stanovalce, ki so uspešno prestali okužbo,
so že začeli seliti spet nazaj v sobe.

OBČINA SEVNICA
PRAZNUJE
Tematske strani 14–15

VOŠČILA OB PRAZNIKU
OBČINE SEVNICA
Strani 16–20

Stran 3

Predstavite svojo dejavnost
v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam
več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info
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V tujini je dokončno zablestel
KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA 
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Zdravje je na vaši mizi in okoli vas
Naslednja številka Posavskega obzornika
bo izšla v četrtek, 26. novembra.
AKTUALNO

RRA (začasno) vodi Šerbčeva
POSAVJE – Potem ko je Martin Bratanič po desetletju vodenja Regionalne
razvojne agencije Posavje s 1. novembrom prevzel vodenje Borzena, operaterja trga z električno energijo, je s
tem dnem vodenje agencije za največ
šest mesecev oz. do imenovanja novega direktorja kot v. d. direktorice prev
zela mag. Nataša Šerbec, dolgoletna
zaposlena na agenciji na področju regionalnega razvoja in splošnih zadev.
Kot so nam pojasnili z RRA, je Brata- Mag. Nataša Šerbec
nič zaprosil za sporazumno prekinitev delovnega razmerja,
upravni odbor pa je prošnji ugodil. Medtem je že v teku javni
razpis za izbor direktorja RRA Posavje, prijave sprejemajo do
danes, 12. novembra. 
P. P.

Tečaj CPP – B kategorija
Krško, 16. 11. 2020, ob 15:00

Info: 031 564 147
www.prah.si
Zbiramo prijave za
TRENING VARNE VOŽNJE!
Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

www.kd-krsko.si
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Pametno mesto (za pametne občane)
KRŠKO – Si predstavljate, da vas ponoči med prečkanjem prehoda za pešce zazna senzor, ki osvetli zebro in že na daleč opozori voznika na vašo prisotnost? Ali da
posode za odpadke javijo upravljavcu, da so polne? Navedeno je le del tistega, kar prihaja skozi digitalna vrata v Krško – pametno mesto ...
Občina Krško se namreč pridružuje še nekaterim slovenskim občinam, ki v letih 2020–
2030 stopajo na pot širjenja in
sistemske vgradnje informacijske-komunikacijske tehnologije kot servis občanom in gospodarstvu na različnih področjih,
od digitalizacije mesta in uporabe pametnih računalniških
tehnologij za bolj kakovostno
življenje meščanov na področju zdravstva, sociale in okolja
do učinkovitejše komunalne
oskrbe, gospodarne rabe pitne
vode in elektrooskrbe. Pri tej
odločitvi jo je sicer prehitelo že nekaj slovenskih mest
(Ljubljana, Maribor, Idrija,
Novo mesto), še vedno pa je
med prvo četrtino slovenskih
občin, ki želijo optimizirati
uporabo resursov, spodbuditi skladen in trajnostni razvoj
ter odgovoriti na potrebe današnjega in prihajajočega časa.
Po definiciji Evropske komisije
je pametno mesto tisto, v katerem »tradicionalna omrežja in
storitve postanejo učinkovitejše z uporabo digitalnih in sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, v korist
svojih prebivalcev in podjetij«.
V Sloveniji se med t. i. paneliste, ki so zaenkrat izkazali
skupen interes za sodelovan-

je in izmenjevanje izkušenj
pri vpeljevanju centralnega
nadzornega sistema in daljinskega upravljanja na različnih področjih in uvedbo
pametnih uporabnih rešitev,
poleg krške občine trenutno
uvrščajo še občine Ravne na
Koroškem, Zreče, Ajdovščina,
Idrija in Novo mesto. Vse naštete se nameravajo s svojimi zadanimi cilji preko razpisa Ministrstva za javno upravo
potegovati tudi za pridobitev
evropskih sredstev, ki so tako
rekoč že vnaprej zagotovljena,
saj EU razvoj pametnih mest in
skupnosti podpira z različnimi
instrumenti, denimo z evropskim strukturnim in investicijskim skladom, programom
Obzorje 2020 in evropskim
partnerstvom za inovacije za
pametna mesta in skupnosti.

Pametno upravljanje mest

Občina Krško je že do sedaj
naredila več korakov v smeri razvoja t. i. pametnega mesta. Če na tem mestu omenimo
zgolj izgradnji ničenergijskih
vrtcev v Brestanici in Senovem, energetsko sanacijo osnovnih šol, nakup električnega avtomobila, izgradnjo
polnilnih mest za električne
avtomobile, vzpostavitev sis-

Taksa na prostorske pobude

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet je
na oktobrski seji obravnaval in potrdil osnutek odloka, ki
določa takso za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve.
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo OPN naj bi
tako znašala: za spremembo osnovne namenske rabe prostora
250,00 €, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 200,00 € in za spremembo namenske rabe v primarno rabo
(gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) 50,00 €. Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 €, za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 € ter za enostavne in nezahtevne
objekte 1.000 €, za omogočanje začasne rabe prostora pa 2.000 €.
Predlog odloka bo na dnevnem redu naslednje seje, ki bo predvidoma konec novembra. Ko (in seveda če) ga bo občinski svet
potrdil, bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
»Poenostavljeno povedano si občina s takso za individualne pobude in z nadomestilom stroška lokacijske preveritve pokrije
stroške oz. njihov del pri implementaciji teh pobud in preveritev. Občina ima na podlagi zakona pristojnost urejanja prostora na svojem teritoriju (z izjemo državnih in drugih projektov),
tako da vodi in financira te postopke. Ko želi zasebnik uresničiti
zasebni interes, s plačilom takse oz. nadomestila stroškov prispeva k stroškom postopka implementacije tega interesa,« pojasnjuje višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja na Občini Kostanjevica na Krki Matej Kuhar.
Pri individualnih pobudah za spremembo namenske rabe v OPN
je treba poudariti, pravi Kuhar, da se s takso plača zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora in drugimi pomembnimi vidiki urejanja prostora. V postopku spremembe OPN se lahko za
investitorja izkaže dodaten strošek le pri bolj kompleksnejših
pobudah, npr. izdelava idejne zasnove. »Hkrati taksa tudi spodbudi občane k tehtnejšemu razmisleku pri oddaji pobud,« še dodaja. Lokacijska preveritev pa je samostojen postopek, kjer lahko zasebnik uresničuje investicijsko namero na ožjem območju
občine z uveljavitvijo individualnih odstopanj od pogojev iz OPN.
Tudi tukaj občina vodi in financira ta postopek in prav je, da stroške krije investitor, pravi Kuhar. Opozarja sicer, da plačilo takse
ali nadomestila stroškov še ne zagotavlja uspešnosti pobude ali
lokacijske preveritve.

P. Pavlovič

Strategija predvideva tudi postavitev pametnih solarnih
klopi, ki jih je v mestu sicer že nekaj (foto: P. P.).
tema brezplačne izposoje koles Krčan, konec septembra
odprt Podjetniški inkubator
Krško za zagon start-up podjetij z vso razpoložljivo opremo in povezavami, elektronski
števec kolesarjev na Senovem,
v sodelovanju s podjetjem
Kostak aplikacijo Iskalnik grobov ter pred kratkim ureditev
petih podzemnih zbiralnic za
odpadke idr.
S strategijo Krško – pametno
mesto se torej občina v letih
2020–2030 loteva intenzivnejših sprememb v pristopu
upravljanja z mestom. Tako
strateški dokument med drugim predvideva nadgradn-

jo ulične razsvetljavo v solarno ulično LED razsvetljavo;
na prostoru obstoječe mestne
avtobusne postaje vzpostavitev moderne solarne avtobusne postaje, opremljene z LED
reklamnimi ekrani in wi-fi povezavo; postavitev pametnih
solarnih klopi; vgradnjo digitalnih vodomerov v gospodinjstva; vzpostavitev aplikacije za spremljanje porabe
vode v gospodinjstvih; optimizacijo logističnih procesov
zbiranja odpadkov in vgradnjo senzorjev za polnost ekoloških otokov in vgradnjo polpodzemnih zbiralnih odpadkov,
ki bodo vizualno manj moteči
v okolju in tudi z manj nepri-

Potrebe po novih investicijah

SEVNICA – V sevniški občini se na podlagi temeljite analize
kažejo potrebe po dodatnih investicijah v dozidavo ali gradnjo novih objektov za predšolsko in šolsko vzgojo. Obnovo
zahtevajo skoraj vsi šolski objekti.

Vrtec Ciciban bo imel po dozidavi tri dodatne igralnice.
Trenutno poteka dozidava Vrtca Ciciban Sevnica, ki bo imel po izgradnji na dodatnih 365 m2 površine tri nove igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet za vzgojiteljice in prostor za arhiv. Predviden je tudi prostor za umestitev
ogrevalne in prezračevalne tehnike. Pogodbena vrednost del, ki
bodo predvidoma zaključena v prvi polovici prihodnjega leta,
je slabih 900 tisoč evrov. Za zagotovitev dodatnih kapacitet za
predšolsko varstvo je bila z lastnikom nekdanjega gostišča Panorama v Boštanju podpisana pogodba o najemu prostorov, v katerih bodo urejene štiri igralnice za najmlajše. Na OŠ Blanca so
štiri učilnice namenjene potrebam vrtca in začela se je pojavljati prostorska stiska za izvajanje pouka, zato so se pojavile pobude za gradnjo vrtca.
Na OŠ Ane Gale, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, se že vrsto let srečujejo s pomanjkanjem ustreznih prostorov
tako za strokovno osebje kot za gibalno ovirane osebe, saj nekdanja Reyeva vila, ki je bila kasneje urejena v zdravstveno ambulanto, ni bila grajena za šolo. Objekt bi bilo treba energetsko in
statično sanirati, vendar je to težko izvedljivo, zato sevniška občinska uprava išče nadomestno lokacijo in ena izmed možnosti
je preureditev vrtca Kekec pri sevniški osnovni šoli, omenja pa
se tudi novogradnja na območju Hrastov. OŠ Krmelj že vrsto let
izvaja pouk na dveh lokacijah, zato je v letošnji proračun vključena idejna zasnova za gradnjo novega šolskega objekta.

S. Radi

jetnimi vonjavami; vzpostavitev energetskega monitoringa
porabe energije z daljinskim
odčitavanjem kalorimetrov in
elektro števcev; izvajanje monitoringa kvalitete zraka; zasaditev dreves ob vsaki ulici; aplikacijo nepremičnin v občini;
vgraditev sistema filtriranja
vode na izstopu iz drenažnih
cevi; vpeljavo pametnih parkirišč s senzorji za zasedenost
javnih parkirišč in parkirišč
v modri coni; postavitev dodatnih električnih polnilnic za
avtomobile; opremljanje križišč s pametnimi semaforji,
ki bodo zaznavali obremenitev in sproščanje prometnih
poti, s tem pa skrajšali čas čakanja voznikov pred semaforji; vzpostavitev treh pametnih
prehodov za pešce v nočnem
času in osmih 3D prehodov
za pešce; gradnjo novih kolesarskih poti, ki bodo opremljene s prikazovalnikom števila kolesarjev na trasi; nabavo
električnega minibusa za vožnjo po mestu manjšega števila oseb; nabavo 200 pametnih
ur za starostnike z zaznavo nevarnih situacij in avtomatskim
klicem na pomoč v primeru
padca (razvili so jo na Institutu Jožef Stefan); uvedbo pametnih kartic v šolski sistem;
možnost implementacije raz-

širjene resničnosti (AR) na telefonih, tablicah in pametnih
očalih, ki bodo na posameznih
lokacijah omogočali virtualni
slikovni in zvočni vpogled v
objekte idr.

Kaj pa varstvo zasebnosti?

Ob postopnih vpeljavah številnih pridobitev, ki bodo nedvomno prispevale k višji kakovosti življenja občanov in
nižanju stroškov na mnogih
področjih, pa vendarle ne gre
prezreti dejstva, da bo informacijska tehnologija hkrati tista, ki bo zbirala, shranjevala in analizirala podatke o
nas in postavljala pod vprašaj pravico do naše zasebnosti
in državljanske svoboščine ter
omogočala tudi zlorabe. Kajti za zgoraj navedenimi vpeljavami bodo vselej prihajale
nove, saj se bo sistem samo še
nadgrajeval, tudi z manj všečnimi, kot so denimo kamere
za spremljanje prometa in gibanja ljudi. Ravno te v sklopu
platforme za pametna mesta
danes že mnogo mest po svetu koristi za sledenje ljudem v
karanteni ter njihovim stikom.
In kdo bo porok, da ne bo tako
tudi po pandemiji?


Bojana Mavsar

S kolesom ob Krki čez tri leta?
BREŽICE – Oktobrska seja brežiških svetnikov je postregla
tudi s seznanitvijo s potekom postopkov in potrditvijo dodatka k DIIP za projekt kolesarske povezave med Brežicami in Krško vasjo ter Brežicami in Čatežem ob Savi. Podali
so tudi pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice brežiške enote CSD Posavje.
Med letoma 2018 in 2020 je bila v pripravi projektna dokumentacija za prej omenjeno kolesarsko povezavo, pri čemer so ugotovili, da se investicija podraži in razširi še na investicijo ureditve državne ceste na območju Velikih Malenc (med gostilno Grič
in mostom čez Krko v Krški vasi). Po besedah Davida Flajnika z
Občine Brežice se je izkazalo, da je obseg potrebnih podpornih
konstrukcij na območju ob reki Krki večji, kot je bilo pričakovati, ter da je treba v celoti rekonstruirati tudi obstoječo regionalno cesto, dve križišči pa preurediti in zagotoviti tudi avtobusna
postajališča, kar je v dogovoru z DRSI. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 5,6 milijona evrov, od tega kolesarska povezava 3,3 milijona. Župan Ivan Molan je dodal, da gre za izjemno
drago investicijo predvsem zaradi zahtevnosti gradbenih del, poleg tega DRSI sploh še nima zagotovljenih sredstev v proračunu
za kolesarsko stezo (zagotovila naj bi 2,26 milijona za cestišče),
tudi kohezijskih sredstev (1,3 milijona) ni toliko na razpolago.
Želja DRSI je, da bi občina sama zagotovila sredstva za kolesarsko povezavo v višini dobrih dveh milijonov. »Kolesarska steza
je resda draga, a je za občino ključnega pomena, če želimo kdaj
razviti kolesarjenje od starega mosta ob Krki,« je dejal. Realizacija investicije je predvidena med letoma 2021 in 2023.
Andreja Osredkar, stanujoča v Mrzlavi vasi, bo lahko z 22.
novembrom nastopila petletni
mandat pomočnice direktorice
Centra za socialno delo Posavje –
enote Brežice, saj so svetniki podali pozitivno mnenje k njenemu
imenovanju. Osredkarjeva, ki je
na brežiškem CSD zaposlena že
od leta 2001, je prepričala z vizijo dela, ki izpostavlja pomen izobraževanja in izpopolnjevanja
Andreja Osredkar
zaposlenih. Pri strokovnem delu
bo vzpodbujala razvijanje in vzpostavljanje preventivnih programov za prebivalce občine Brežice . Glede na staranje prebivalstva
je med prioritetami izpostavila tudi razvoj in širitev storitve pomoč na domu.
R. Retelj
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Stanje v domovih se umirja, bolnišnica se polni
POSAVJE – Iz posavskih domov za starejše, predvsem TDU Loka in DU Brežice, v zadnjih dneh prihajajo pozitivnejše novice, saj so uspeli zaustaviti ali vsaj omejiti širjenje okužbe z novim koronavirusom. Prve učinke kažejo tudi vladni ukrepi, kar dokazuje postopno umirjanje epidemioloških razmer v državi, še naprej pa
sta skrb vzbujajoča podatka o številu bolnikov v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih.
V ponedeljek je bilo v Posavju 440 okuženih z novim koronavirusom, kar je najmanj po
22. oktobru (439), največ jih
je bilo sicer 28. oktobra (577),
nato pa je začelo število postopoma padati. Število aktivno okuženih po občinah je sledeče (podatki 10. 11.): Brežice
173, Sevnica 117, Krško 102,
Radeče 23, Bistrica ob Sotli 16
in Kostanjevica na Krki devet.
Podatki sledilnika za covid-19
so pred zaključkom redakcije
kazali 51 smrtnih primerov
med Posavci, ki so bili posledica koronavirusne bolezni
19, največ iz občin Sevnica in
Brežice. Dodajmo, da je daleč
najvišja smrtnost ravno v regiji Posavje.
V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu še naprej beležijo znake
umirjanja situacije, povezane
z izbruhom bolezni covid-19 v
začetku oktobra, je pred dnevi na družbenem omrežju Facebook zapisal direktor mag.
Robert Potočnik. V domu so
že začeli tudi s selitvijo tistih
stanovalcev, pri katerih okužba ni več aktivna, nazaj v njihove sobe. Kot je navedel za
naš časopis, je bilo v TDU Loka
skupno okuženih 151 stanovalcev in 45 zaposlenih, v to-

rek je bilo okuženih še 26 stanovalcev in štirje zaposleni,
doslej je bilo hospitaliziranih
26 stanovalcev, trenutno so
še trije, zaradi covida-19 in z
njim pa je umrlo med 30 in 40
stanovalcev.
Iz DU Brežice prav tako prihajajo bolj optimistične informacije, kot so bile še kakšen teden ali dva nazaj. Število
stanovalcev z aktivno okužbo
s covidom-19 se zmanjšuje.
Nadaljujejo z odseljevanjem
stanovalcev iz sive in rdeče cone nazaj v njihove sobe.
V rdeči coni ostaja 41 stanovalcev z aktivno okužbo, ena
stanovalka je na zdravljenju v
bolnišnici, skupno je torej trenutno še 42 okuženih stanovalcev in 17 zaposlenih, doslej
je bilo po navedbah vodje enote mag. Valentine Vuk skupno 95 stanovalcev in 28 zaposlenih s potrjeno okužbo, na
zdravljenju v bolnišnici je bilo
devet stanovalcev. Za 14 stanovalcev in stanovalk, ki so
oboleli za covidom-19, se je
življenjska pot zaključila.
V posebni enoti DUO Impoljca, kjer živijo v t. i. mehurčkih,
in splošni enoti DU Sevnica se
soočajo s posameznimi primeri okužb z novim koronaviru-

440
24
som pri zaposlenih, je sporočila direktorica Darja Cizelj.
V DSO Krško so imeli do zdaj
samo dve potrjeni okužbi, eno
pri stanovalki in eno pri zaposleni, obe že sredi oktobra.

Brežiški covid oddelek
že skoraj zaseden

Visoko število bolnikov s covidom-19 je izjemno obremenilo
slovenski zdravstveni sistem,

zlasti bolnišnice. Tudi v brežiški bolnišnici, kjer na covid
oddelku od 23. oktobra dalje
sprejemajo tako akutne kot neakutne bolnike, to že dobro občutijo. »Število postelj smo glede na potrebe v državi najprej
s 15 povečali na 25, zadnjih
deset dni pa zagotavljamo 30
postelj za covid paciente, kar
predstavlja več kot 20 % od
vseh posteljnih kapacitet bolnišnice za akutno obravnavo
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pacientov,« pojasnjuje direktorica bolnišnice Anica Hribar, pri čemer je 25 postelj namenjenih akutnim pacientom,
ki potrebujejo zdravljenje, pet
postelj pa je še naprej namenjenih neakutnim bolnikom,
Na včerajšnji dan so imeli zasedene že skoraj vse razpoložljive postelje, saj je bilo v akutni obravnavi že 24 pacientov, v
neakutnem delu pa so bili štirje
oskrbovanci iz domov starejših
(tri naj bi včeraj odpustili). Ker
so računali na nekaj odpustov
tudi iz akutne obravnave, širitve covid oddelka zaenkrat
ne predvidevajo.

Kot sporoča Hribarjeva, je dejavnost na ostalih področjih
zdravstvene dejavnosti okrnjena, še najbolj na področju interne medicine: »Zaradi
večjih kadrovskih potreb na
covid oddelku pa tudi obolevanja zaposlenih je okrnjeno
delo v specialističnih ambulantah – internistična, gastro,
nevrološka, hematološka in
diabetološka ambulanta – ter
tudi na področju funkcionalne diagnostike, npr. gastro in
kardiološke funkcionalne diagnostike. Zmanjšati je bilo
treba tudi izvedbo naročenih
operacij, predvsem na področju ortopedije.« Ostali opera-

tivni program in specialistične
ambulante opravljajo program
skladno z načrtom, prav tako
RTG diagnostika (rentgen, CT,
mamografija in UZ preiskave), fizioterapija, EMG preiskave ter ginekološki dispanzer. Na področju internističnih
ambulant še vedno zagotavljajo preglede vsem pacientom z
napotnicami s stopnjami nujnosti nujno in zelo hitro, na
področju diabetološke ambulante pa so z včerajšnjim dnem
vzpostavili tudi obravnavo na
daljavo. »Vsem, ki bodo potrebovali obisk pri zdravniku, bo
to zagotovljeno,« kljub temu
zagotavlja Hribarjeva.

Bo spet tako kot spomladi?

Zaradi omejenih zmogljivosti
zdravstva in bolnišnic je minister za zdravje Tomaž Gantar
strokovni svetovalni skupini
za covid-19 predlagal dodatno zaostritev ukrepov, podobno kot je veljalo že spomladi.
Po njegovem bi morali za 14
dni uvesti še nekoliko strožje
ukrepe, omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet, predvsem pa v tem času še ne bi
smeli sproščati ukrepov, saj,
pravi Gantar, še nismo dosegli
dovolj stabilnega stanja.

R. Retelj, P. Pavlovič

Krčanka Klara v prvih bojnih vrstah proti koroni

KRŠKO, MARIBOR – Pred slabim desetletjem sem kodrolaso dekle opazila v predstavi brežiških gimnazijcev Čas moj. In zatem še nekajkrat, kako je z nič manjšo
vnemo kot vlogo v igri na nekaj glasbenih nastopih drsela z lokom po violinskih strunah. Nato je za nekaj let poniknila iz mojega vidnega polja ...
… dokler je v mesecu oktobru ne zasledim v objavljenem
sporočilu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC),
da se je pozivu vodstva bolnišnice k okrepitvi kadra na covid oddelku takoj prostovoljno
odzvalo sedem mladih zdravnikov, ki so »po uvajalnem tednu odlično osvojili specifike
dela na oddelku in pridobili pomembna znanja za obravnavo
covid bolnikov«. Med sedmimi imeni zdravnic in zdravnikov je bilo izpisano tudi: Klara
Masnik, dr. med. Na priloženi
fotografiji skupine zdravnikov
z maskami bi jo utegnila celo
zgrešiti, če ne bi njenega obraza obkrožali nič manj bujni
kodri, kot so mi ostali v spominu, le da se je spremenila njihova dolžina in da Klara iz Krškega danes ni več dekletce,
temveč mlada ženska.
V minulem letu je diplomirala
na mariborski medicinski fakulteti in zatem opravila pripravništvo na UKC Maribor,
kjer je od maja lani tudi redno
zaposlena, od februarja letos
na Oddelku za očesne bolezni,
saj je zdravnica specializantka
oftalmologije.
Ne glede na to, da zaradi višanja števila hospitaliziranih bolnikov, okuženih s SARS-CoV-2,

v času epidemije Klara dela
na covid oddelku, pa to ni njena prva izkušnja dela z bolniki s koronavirusom, saj je bila,
kot mi je povedala v pogovoru,
prerazporejena na delovišče
v šotore že ob koncu prvega
vala epidemije v mesecu maju:
»Delo v šotoru je bilo ambulantno, po večini je trajalo po nekaj ur in tudi stiki z bolniki, ki
jih je bilo veliko manj kot v sedanji situaciji, so bili krajši, saj
so bili ti po pregledu in rezultatu brisa odpuščeni domov ali
sprejeti na ustrezen oddelek, v
kolikor so potrebovali nadaljnjo bolnišnično oskrbo.« Delo,
ki ga opravlja sedaj na oddelku kliničnega centra, občasno pa tudi v covid ambulanti,
pa je ne le zahtevnejše, temveč
tudi kompleksnejše, pravi, saj
je bolnikov s potrjeno okužbo
veliko več, njihova bolnišnična
oskrba traja po več dni, nekaterih tudi po več tednov: »Na
oddelku obravnavamo njihove težave v povezavi z okužbo z novim koronavirusom
pa tudi pridruženimi boleznimi, kot so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, druga
pljučna obolenja, možganske
kapi, pljučna embolija, srčne
aritmije idr., zato delo zajema
več področij medicine in je s
tega vidika zagotovo dobro, da

Klara Masnik
na oddelku delamo zdravniki
različnih specializacij.«

Sleherna hospitalizacija je za
bolnika stresna

Seveda delo z bolniki poteka
pod oteženimi pogoji, saj mora
biti medicinsko osebje ob slehernem stiku oblečeno v osebno varovalno opremo, sestavljeno iz zaščitnega plašča,
rokavic, zaščitnih očal, kape in
zaščitne obutve, pri rokovanju
z varovalno opremo, kot je povedala, pri oblačenju in predvsem pri slačenju pa morajo
biti še posebej previdni in natančno upoštevati vrstni red
odstranjevanja opreme in dosledno razkuževati roke, da ne
pride do okužbe: »Varovalna
oprema je vse prej kot udob-

Delo poteka v posebni zaščitni opremi.
na. V zaščitnih plaščih je zelo
vroče, zaščitna maska in očala
so tesno prilegajoča se na kožo,
zato pogosto puščajo sledi, tudi
modrice in rane. V plašču smo
tudi manj agilni, paziti je treba, da se ta ne strga in da ne
pride do kontaminacije oblačil pod osebno varovalno obleko. Po drugi strani je zaradi
te tudi otežena komunikacija z bolniki, saj ti zaradi zakritega obraza in maske ne vidijo tvojega obraza in ust, slabše
slišijo in prepoznavajo osebje,
zato je zanje komunikacija nedvomno stresna, zaposlenim pa
otežena. Poleg tega je večina
bolnikov ob sprejemu zaradi
nove in neznane situacije precej prestrašenih. Ne nazadnje
vsaka hospitalizacija predsta-

vlja svojevrsten stres, tudi v
normalnih časih,« pravi Klara,
»kaj šele na covid oddelku, kjer
je okolje specifično in drugačno od navadnih oddelkov, saj
so bolniki izolirani, brez stika
s svojci in pod vtisom poplave
novic o novem virusu in možnih posledicah. Kolikor je mogoče, jim stisko skušamo ublažiti s pomirjajočim pogovorom,
razumljivo obrazložitvijo njihovega zdravstvenega stanja,
z načrtom zdravljenja, torej kaj
se dogaja z njimi, kaj lahko pričakujemo in kaj nameravamo
narediti, da jih bomo v njihovo olajšanje in zadovoljstvo kakor tudi naše čim prej ponovno
postavili na noge in se vrnili v
domače okolje.«

Čaka jo še podiplomski študij

Zaradi vse večjega števila
hospitaliziranih bolnikov in
odpiranja novih covid oddelkov naraščajo potrebe po dodatnem zdravstvenem kadru
pa tudi obremenitve na posameznega zdravnika. Zato Klarino delo pomočnice pri specialistu na covid oddelku poleg
8-urnega delovnika bodisi v
dopoldanskem bodisi popoldanskem turnusu vključuje tudi 24-urna dežurstva. Ne
zgolj zaradi napornega dela,

tudi zaradi tega, ker se iz prve
roke zaveda, kako pomembna
je omejitev druženja in da bo
lahko le zdrava tudi v prihodnje pomagala obolelim, se v
prostem času zadržuje doma.
»Resda mi za aktivno preživljanje prostega časa pogosto tudi
zmanjka energije, kajti odmisliti vse, kar se dogaja v službi, je
praktično nemogoče. Po drugi
strani si zaradi dela, ki ga opravljam, tudi ne morem niti ne
dovolim nadeti plašnic, ignorirati vseh novic ali se ne ozirati na problem, s katerim se soočamo in kateremu sem vsak
dan priča. Poleg tega si prizadevam ohranjati stik z oftalmologijo, saj se bom po koncu koronakrize vrnila na svoj
oddelek in ponovno delala kot
okulistka. Vpisana sem tudi na
podiplomski študij, ki trenutno poteka na daljavo, predavanja imam trikrat na teden
po službi, tako da dobršen del
prostega časa namenim tudi izobraževanju, saj menim, da je
v zdravniškem poklicu vsakodnevno izobraževanje ključnega pomena za kakovostno
delo. Kljub temu pa se trudim,
da vsaj delček dneva namenim sebi in stvarem, ki me osrečujejo,« je še povedala Klara
Masnik.

Bojana Mavsar
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Kako skrbite za imunski sistem?
Na strani 31 lahko preberete, kako v tem času okrepiti
imunski sistem, tukaj pa, kako zanj skrbijo naši tokratni
anketiranci, ali v ta namen uživajo kakšne domače pripravke, vitamine, prehranska dopolnila ipd. ter ali mu v
času 'korone' posvečajo kaj več pozornosti.
Alja Kelhar, Planina pri Sevnici: Za svoj imunski sistem skrbim z rednim gibanjem in zdravo
prehrano. Vsakodnevno zaužijem dovolj beljakovin, vitaminov in mineralov z dodatki. To so
A, C in D vitamin ter magnezij. D vitamin uživam
od septembra naprej, ker sonce ni več tako močno in ga nam zato v telesu primanjkuje, vpliva
pa tudi na boljše premagovanje okužbe s koronavirusom.

Ivan Arh, Veliki Podlog: Za imunski sistem
zdaj res skrbim malo bolj, predvsem s pomočjo česna, kakšnih drugih posebnih dodatkov pa
zaradi tega ne jemljem. Z ženo sva razmišljala
tudi o tem, da bi začela jesti vitamin D, ampak
zaenkrat si ga še nisva nabavila. Sicer pa je po
mojem za imunost, zlasti pred korono, najbolje,
da se čim bolj držiš doma in čim manj hodiš naokoli.

Darja Makovec, Log pri Sevnici: Za dober
imunski sistem sta potrebna uravnotežena
hrana in gibanje na svežem zraku. Uživam veliko zelenjave, sadje samo popoldan, dodajam
pa si tudi ustrezne vitamine. Zelenjavo pridelamo, meso kupujemo lokalno. Že nekaj let nisem
bila bolna. Prepričana sem, če se znaš zaščititi,
da imunski sistem tudi lažje kljubuje raznim virusom.

Suzana Poldan, Krška vas: Vsako jutro mešanica limone, medu in ingverja s kozarcem mlačne vode. Zeleni čaj za energijo, ameriški slamnik za odpornost, od prehranskih dopolnil pa
B-kompleks in vitamin D3. V prostem času se
po naravno dozo vitamina D najraje odpravim
kar na sprehod ob ’Brežiškem morju’. K dobremu počutju veliko pripomore tudi druženje s pozitivnimi ljudmi.

kronika
PO SEVNIŠKIH GOZDOVIH LOMASTIJO MEDVEDJE – Po gozdovih na območju lovišča Lovske družine Tržišče so v novembru ponovno opazili sledi rjavega medveda, ki je že napadel
domače živali v hlevu v Kaplji vasi in poškodoval čebelnjak
v Polju pri Tržišču, škodo pa delajo (gre verjetno za več gozdnih kosmatincev) tudi na kmetijskih pridelkih. Ker medved
povzroča potencialno nevarnost za občane, je Občina Sevnica
že pozvala pristojne državne službe k ukrepanju in zmanjšanju populacije medveda, kljub temu pa pozivajo občane k skrajni previdnosti pri opravilih in drugemu gibanju na prostem na
ruralnih območjih.
»RDEČI PETELIN« V KRIŽAH – 7. 11. je v večernih urah izbruhnil požar v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Križah,
ogenj pa se je hitro razširil po etaži in tudi na ostrešje stanovanjskega objekta. Vzrok požara, med katerim stanovalcev ni
bilo doma, še ni znan, kljub hitri intervenciji gasilcev PGD Križe
1999, Sp. Pohanca, Sromlje, Dečno selo, Globoko, Brežice in Veliki Kamen pa so ognjeni zublji povzročili večjo gmotno škodo.

KRAVA V GNOJNICI – V dopoldanskih urah naslednjega dne so
nevsakdanjo misijo opravili krški poklicni gasilci, ki so v naselju
Ravno s pomočjo avtodvigala iz gnojne jame rešili kravo. Kot so
sporočili, se krava ne pri padcu ne pri reševanju ni poškodovala.
TATVINA DELOVNIH PRIPOMOČKOV – Na gradbišču v Radečah si je neznani storilec v noči z 7. na 8. 11. prisvojil dve žlici
gradbenih strojev. Glede na to, da gre za vse prej kot lahki žlici, saj te služijo za nakladanje in razkladanje materiala, je bilo
na delu verjetno več storilcev, ki so oškodovali lastnika za najmanj 2000 evrov. Z dvorišča stanovanjske hiše na Mrtvicah je
neznanec v noči na 5. 11. odpeljal starejše neregistrirano kolo
z motorjem znamke Tomos, s seboj pa odnesel še kotno brusilko in različno ročno orodje.

POŠKODBE PRI DELU – 29. 10. popoldan sta se v razmiku
manj kot pol ure pripetili dve delovni nesreči. Na Razborju je
zaradi zloma deske pod težo telesa s strehe objekta z višine
treh metrov padel 76-letni moški, v Krškem pa se je med žaganjem dela napušča na strehi z motorno žago poškodoval 72-letni moški. Na srečo naj bi oba moška utrpela lažje poškodbe.

Zbrala: B. Mavsar
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Ljubo Motore, fotografski kronist:

Fotoaparat in fotografija
sta del moje življenjske zgodbe
SEVNICA – Osrednja tema pogovora z Ljubom Motoretom, ki se je odvijal v sončnem jesenskem popoldnevu
v grajskem parku na sevniškem gradu, je bila fotografija. Slikovnemu zapisu skozi fotografski objektiv je
predan že od najzgodnejših otroških let in njegove fotografije so pomemben vir raziskovanja sevniške preteklosti, zato jih najdemo tudi v mnogih knjižnih publikacijah.
Kdo vas je navdušil za fotografijo, kdaj in kje so se začela vaša prva fotografska raziskovanja?
Odkar pomnim, sta fotoaparat
in fotografija del moje življenjske zgodbe. S fotografiranjem
sta se ukvarjala tako moj oče
kot moja mati pa mamin brat
in sestra; dedek, mamin oče, je
celo imel 35-milimetrski filmski projektor in je vrtel filme.
Spominjam se tudi fotoaparata
lajka formata s tremi objektivi
in svetlomerom, ki ga je kupil
oče, a je bil več v mojih rokah
kot v njegovih. Najbolj zanimivi so bili objektivi, eden je bil
normalen, drugi širokokotni,
tretji je bil teleobjektiv in ta
mi je bil najbolj všeč, ker je bil
kot daljnogled in sem lahko z
njim približal, karkoli sem želel. Pri starejših fotoaparatih,
ki so bili navadni ’trotlziher’
aparati, so bile stalne težave
in pogosto je bilo veliko posnetkov uničenih, a s tem novim fotoaparatom težav skoraj ni bilo, razen, če si se uštel
pri razdalji. Kot osnovnošolec sem začel obiskovati fotografski krožek pri upokojenem
učitelju Tončku Senici, ki ga je
vodil v nekdanjem dvorcu na
Radni, kjer je bila včasih šola.
Pridobil sem še ogromno teorije o lečah, kompoziciji in tako
naprej in lahko sem, ko sva z
očetom hodila po hribih, tudi
sam fotografiral.
Ko ste se začeli ukvarjati s
fotografiranjem, so bili drugi časi – fotografij ni bilo veliko, bile so črnobele, razvijale so se v temnici …
Čisto prve fotografije, iz otroških let, so bile res črnobele, a
sredi 60. let 20. stoletja so postali moderni barvni diapozitivi in ko sem kupil lasten fotoaparat, sem začel z njimi delati
tudi sam. Največ sem jih posnel
na planinskih pohodih, kamor
sem vodil skupine, s katerimi
smo se nato dobivali v Jurkovi koči na Lisci ter gledali diaprojekcije. Proti koncu 70. let
’diasi’ niso bili več moderni in
prešel sem na črnobele filme.
Nekaj časa sem jih dajal razvijati fotografom, potem sem nakupil vso opremo za temnico
in začel razvijati filme ter delati slike sam doma v kopalnici. V
80. letih me je povabil k sodelovanju Vinko Šeško, s katerim
sva hodila skupaj v hribe. Nabavil je opremo za barvno razvijanje filmov, diasov in negativov ter za barvno izdelavo slik.
V njegovi temnici sva preživela marsikatero noč ter razvijala slike po barvnih postopkih,
kjer si moral ves čas postopka
vzdrževati temperaturo kemikalij točno na desetinko stopinje Celzija natančno. Če tem-

peratura ni bila prava, si lahko
uničil slike ali pa celo filme,
tako da sva morala biti pri delu
hudo zbrana. Bila je čudovita

imam več časa, naredim več fotografij in imam spet več dela
pri pregledovanju, shranjevanju … Včasih niti pod razno ni-

Ljubo Motore
izkušnja in marsičesa sva se
naučila.

Kaj menite o digitalni fotografiji, je spremenila naš
odnos do fotografiranja, fotografije? Nekoč smo fotografije vlagali v albume, uokvirjali, danes jih imamo na
ključku ali CD-ju in redko si
vzamemo čas za ogled ...
Seveda je spremenila in to zelo.
Nekateri priznani slovenski fotografi se niso želeli ukloniti digitalni fotografiji, vztrajali
so na starem, klasičnem načinu, a s časom so vsi prišli na digitalno. Gre za to, da pridobiš
na času. Na primer, diapozitive smo pošiljali v razvijanje na
Dunaj in kasneje v Zagreb ter
čakali 14 dni ali celo tri tedne,
da smo jih dobili nazaj in videli, kaj smo naredili. Tudi če si
delal doma, v domači temnici,
si moral vložiti ogromno časa
v razvijanje filma in potem v
izdelavo slik. To je trajalo kar
precej noči, včasih pa je to pomenilo tudi delo celo noč, še
posebej, če sem dobil naročilo, da moram danes poslikati
in jutri narediti slike. Z digitalno fotografijo je to popolnoma
drugače – prvič takoj vidiš, če
si dobro skadriral, ali si dobro
nastavil vse parametre, in lahko hitro oziroma takoj popraviš, če kaj ni v redu. To je ena
korist, druga je pri nadaljnji
obdelavi v programih, kjer se
lahko igraš z različnimi učinki
na fotografiji. Vse postopke, ki
smo jih včasih delali v temnici, sedaj delam skozi programe
in vse gre hitreje, ampak – ker

sem naredil več kot 36 posnetkov na dan, če sem jih naredil
več, je to moral biti zares zelo
pomemben dogodek. Danes ni
noben problem na kakšni veliki prireditvi ali na zanimivem
srečanju narediti tudi do tisoč
posnetkov, ampak – potem pa
gre spet lahko cela noč … Poleg tega fotografske posnetke
shranjujem v več izvodih, vodim evidenco s krajem in datumom dogodka, kdo in kaj je na
njej in tako naprej. Takšna evidenca mi pride zelo prav pri iskanju fotografij.

Ste imeli morda kdaj priložnost v fotografski objektiv
’ujeti’ najbolj slavno Sevničanko Melanijo?
Težko rečem, če mi je uspelo
ali ne, kajti obstaja možnost, da
sem jo ujel v fotografski objektiv na kateri izmed osnovnošolskih prireditev. Pred časom
sem celo razmišljal, da bi vse
fotografije, ki se nanašajo na
osnovno šolo, nesel k ravnateljici Mirjani Jelančič in jo prosil,
če jih lahko pregleda ter pove,
ali je morda na kateri izmed
šolskih fotografij tudi Melanija.
Modnih revij, ki jih je prirejala Jutranjka, in kjer je nastopala tudi mladoletna Melanija, se
nisem udeleževal. Za fotografiranje so običajno najeli profesionalno fotografe, kar pa sam
nikoli nisem bil, ves čas svoje
aktivne delovne dobe sem bil
zaposlen v javni upravi.
Za vami so samostojne in
skupinske fotografske razstave v okviru fotosekcije

Društva Trg Sevnica, ki jo
vodite vse od nastanka leta
2007, a v zadnjih letih fotografije z veseljem objavljajte prek družbenega omrežja
’fejstbuk’, kot ga hudomušno
imenujete, zakaj ste se odločili za to obliko posredovanja slikovnih sporočil?
To je oblika, preko katere lahko
slike, ki jih narediš in s katerimi hočeš nekaj povedati, opozoriti ali spomniti, vidi čim več
ljudi. Trenutno je to najhitrejši prenos slik do naslovnikov.
Odzivi na objavljene fotografije so različni, včasih nastane
tudi kakšna polemika, a se nanjo ne odzivam, ker če slučajno
’sprovociram’ kakšno polemiko, sem jo nehote, nenamerno.
Opažam, da večina ljudi objav
ne komentira, čeprav jih pogledajo, niti všečkajo ne, sem
ugotovil iz pogovora s posamezniki, a vedno me razveseli, če sem s svojimi fotografijami komu polepšal dan.
Moram povedati, da me vse
tole okoli ’fejsbuka’ spominja
na omarico, ki sva jo imela s
pokojnim sevniškim snemalcem in fotografom Francijem
Pavkovičem v bližini občinske
zgradbe v 70. letih preteklega stoletja. Omarica, približno
pol metra široka in okoli 40
centimetrov visoka s steklom
na sprednji strani, je bila pritrjena na stransko steno spodnjega starega gradu, v bližini
glavnega vhoda na občinsko
dvorišče. V omarici sva vsak
teden ali pa vsakih 14 dni objavljala fotografije z različnih dogodkov in jim dodajala
podnapise, tako kot v časopisu. Imela sva fotostenčas in to
kar nekaj let. Ljudje so se radi
ustavljali in pogledali fotografije. No, to je bil najin ’fejsbuk’.
Mnoge vaše fotografije, in
tudi razglednice, so našle
svoje mesto tudi v knjižnih
publikacijah …
Zelo sem vesel, da imamo v
Sevnici ljudi, ki zelo radi pišejo knjige, še sploh Oskar Zoran
Zelič. Z njim sodelujeva že več
kot 20 let. Njegov največji prispevek k raziskovanju sevniške preteklosti je, da si je še kot
mladenič vzel čas za pogovor s
starejšimi ljudmi, ki so o Sevnici ogromno vedeli. Vse, kar je
izvedel si je zapisal, dokumente in fotografije, če jih je morda dobil, pa je shranil, kar mu
je prišlo prav, ko je začel s pisanjem knjig. Tako se je začelo tudi najino plodno sodelovanje in v arhivu imava okrog
deset tisoč starih fotografij,
ki jih je Zoran večinoma pridobil od svojih informatorjev.
Nabralo se jih je že skoraj 300.
Moja naloga je fotografije digi-
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Krizni center – že 15 let varno zatočišče mladih
KRŠKO – Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) je bil v Krškem kot enota Centra za socialno delo Krško (danes Posavje) ustanovljen pred 15 leti kot odgovor na vse pogosteje izkazane potrebe otrok po njihovi fizični in psihični zaščiti ter po potrebi njihove takojšnje izločitve iz okolja, v katerem bivajo. Po petih letih delovanja na drugi lokaciji zadnje desetletje domuje na naslovu Ulica mladinskih delovnih brigad 14 v Leskovcu pri Krškem.
Tudi z namenom, da bi poleg že
navedenega tedaj dekriminalizirali pogoste pobege otrok iz
bivalnega okolja, je prvi KCM
začel v Sloveniji delovati leta
1995, danes pa jih deluje skupno deset. Razen grosupeljskega centra, ki je namenjen zaščiti otrok do 6. leta starosti,
so vsi preostali namenjeni otrokom in mladostnikom med
6. in 18. letom starosti, izjemoma tudi do 21. leta, v kolikor se še šolajo. Tudi krški,
namenjen otrokom in mladostnikov z območja Posavja in
Dolenjske. Po besedah vodje
KCM Tine Ferenčak se je vse
od ustanovitve dalje center izkazal za nepogrešljivo zatočišče mladih, saj je bilo v njem
nastanjenih že okoli 700 otrok
ali mladostnikov, ki so pomoč v
njem poiskali bodisi sami bodisi so bili v njem nastanjeni na
podlagi sklepa sodišča o začasnem umiku otroka iz družine
in njegovi začasni namestitvi v
KCM. Do sedaj je bilo pod streho KCM evidentiranih skupno
že okoli 14.200 nočitev in bivalnih dni.

Namestitve praviloma
do 21 dni

Pri tem, pojasni Ferenčkova,

talizirati in obdelati, da so primerne za objavo v knjigi. Sam
namreč uživam v obdelovanju
slik in v arhiviranju, ki sem ga
uredil po darovalcih, vodim pa
tudi digitalno evidenco. Doma
hranim dve najstarejši fotografiji Sevnice, posneti pred
letom 1887, kajti na obeh fotografijah ima Florjanova cerkev čebulasto streho, ki so jo
leta 1887 pri obnovi spremenili v zvonasto in takšna je še
danes. Doma imam tudi veliko kartografskega materiala
in razne zgodovinske vire, kar
je prav tako mogoče porabiti
pri nastajanju knjig. Popisano
imam tudi vso zgodovino Planinskega društva Lisca Sevnica. Sem namreč neke vrste kronist planinskega društva in za
leto 2002, ko je bila 100-letnica
Jurkove koče, sem bil nekaj let
pred tem naprošen, da skušam
dobiti čim več gradiva. Nekaj ga
je imel zbranega že oče, ki ga je
zbral ob odprtju druge Jurkove
koče na Lisci leta 1972. Hranim
tudi okoli 750 digitalno obdelanih razglednic iz celotne sevniške občine. Naj še povem, da
je največji izziv pri fotografijah
in starih razglednicah odkriti
njihov nastanek. Razglednica
ima običajno na zadnji strani
žig, kdaj in od kod je bila odposlana, a podatka, kdaj in kdo
jo je naredil, nima. Redke so
razglednice, na katere je tiskar
natisnil leto njenega nastanka
in tako je tudi s starimi fotografijami, tako da so potrebne
skoraj forenzične raziskave za
določitev časa nastanka. Vsekakor je bogastvo knjig čim bolj
bogat slikoven material in tega

delajo glede na naravo njegove
stiske individualen načrt. Otroci in mladostniki v času bivanja v KCM tudi obiskujejo pouk
bodisi v osnovni bodisi srednji
šoli, so vključeni v obšolske dejavnosti, hkrati pa pet zaposlenih v krškem KCM z njimi aktivno preživlja prosti čas, kakor
sta nam v telefonskem pogovoru prostovoljno povedali 14 in
16 let stari dekleti, ki sta že
pred časom zaključili bivanje
v centru.
Vodja krškega Kriznega centra za otroke in mladostnike Tina
Ferenčak
gre najpogosteje za zaščito otrok in mladostnikov v primeru
nevzdržnih družinskih razmer:
»Ko gre za različne oblike nasilja v družini, različne zlorabe,
alkoholizem, trpinčenje, zavračanje s strani staršev, pri težavah v šolah, pri odraščanju in
osebne stiske. Seveda ne le, da
otroci dobijo varno streho nad
glavo, prostor in zaščito, vsakemu posamezniku ob tem takoj
zagotovimo tako prvo socialno pomoč kot ostalo strokovno pomoč, tudi v sodelovanju
z ostalimi službami, ustanovami in organi (šola, policija, CSD,
osebni zdravnik idr.) pri razre-

je veliko zbranega, obdelanega
in tudi objavljenega v različnih
knjižnih publikacijah, a če bi
naštel vse naslove, bi to vzelo
preveč časa in prostora.

S svojimi fotografijami in
razglednicami ohranjate
spomine na bogato sevniško preteklost, kako pa se
sami spominjate odraščanja
v kraju ob Savi?
Moje korenine so v hiši pod
Svetim Rokom, ki je danes dom
družine Vintar. V njej je bil rojen moj oče Lojze in reklo se je
pri Motoretovih. Ko se je oče
poročil in ustvaril družino, se je
preselil malce nižje, v novo nastajajoče naselje v bližini Kopitarne, kjer sta starša čez nekaj
let, naveličane podnajemniškega življenja, postavila družinsko hišo. Danes se ulica imenuje Prvomajska, v mojih časih je
bila to Poljska pot s hišno številko 28. Naselju, ki je bilo pred
šestimi desetletji še v nastajanju, smo rekli Novi London, a
od kod ime, nimam pojma. Naš
igralni poligon sta bila travnik
in bližnji gozd, v katerem smo
preživeli vse proste minute,
tudi tiste, ko bi se morali učiti.
Bili smo tarzani, kavboji in indijanci, plezali in skakali smo
z drevesa na drevo, delali hiške in še marsikaj. Uprizarjali smo tudi bitke s palicami z
otroki iz bližnjega blokovskega naselja, in sicer na Gavgah,
kot smo imenovali območje na
današnjih Hrastih. Ob zaključku osnovne šole me je oče začel voditi v hribe in takrat sem
postal član sevniškega planinskega društva. V tistem času je

ševanju težav ter pripravi in
vzpostavljanju pogojev za njihovo vrnitev v matično družino ali nastanitev v čisto novo
okolje.« Namestitve v KCM –
v krški enoti lahko naenkrat
biva največ osem otrok in mladostnikov – kakor tudi ostalih
enotah po državi so kratkotrajne, to je praviloma do 21 dni,
namestitev pa se podaljša v
primeru, ko je situacijo, v kateri so se znašli otroci, nemogoče razrešiti v treh tednih oz.
dokler sodišče ne sprejme odločitve o otrokovem bivanju. Za
vsakega otroka, ki ob sprejemu
podpiše dogovor o bivanju, izbila odprta Zasavska planinska
pot, ki je potekala od Kumrovca
do Kuma. Z očetom, ki je postal aktiven pri planinskem društvu, sva jo začela raziskovati.
Na pot sva se odpravila v soboto popoldan, ker so bile takrat
sobote še delovne, ali pa v nedeljo. Običajno sva se z vlakom
nekam zapeljala in potem hodila, včasih sva tudi kje prespala s sobote na nedeljo. No, tako
sem postal planinec in planinstvu sem zvest še danes.

Če se še malo sprehodiva
skozi preteklost, sedanjosti
in prihodnost, vam je všeč
dosedanji razvoj občinskega središča, so mogoče še
kakšne izboljšave?
Rad povem, da sem že celo svoje življenje Sevničan oziroma
napol Šmarčan in napol Sevničan, ker je bilo naselje, kjer sem
odraščal, nekje vmes. Danes na
nekdanje delavsko predmestje
spominja samo napis Šmarje
na avtobusnem postajališču.
Vesel sem, da živim v Sevnici, a

V sebi nosijo veliko breme in
občutek krivde

Nastanitvi mlajše, doma iz novomeške občine, je, kot nam je
zaupala, botrovalo spolno nasilje, ki ga je bila s strani člana družine deležna zadnji dve
leti, ko se je začela vidno razvijati iz dekletca v žensko: »V
krizni center sta me pripeljali socialni delavki. Izpolnjevanje papirjev ob sprejemu me
je sicer izčrpalo, a sem se v krškem centru hitro udomačila,
saj sem se počutila prijetno in
varno. Obiskovala me je tudi
mama, ki se je, ko je izvedela za
situacijo, na srečo takoj zavzela
zame. V tem času sem normalno obiskovala osnovno šolo,
pri čemer sem svojo situacijo

na področju urbanizma so bile
narejene mnoge napake, premalo pozornosti se je namenjalo urejanju sosesk, predvsem z dostopi in s parkirnimi
prostori. Krivda za takšno stanje je v takratnem sevniškem
urbanizmu, ki ni znal videti v
prihodnost, da bo enkrat prišlo tudi pri nas do porasta avtomobilov, ki so bili v desetletju
ali dveh po vojni še zelo redki.
V tistem času je bila tudi priložnost za gradnjo parkirne hiše,
ki bi rešila marsikatero današnjo težavo glede parkirnih
prostorov. Vedeti moramo še
to, da se je tudi zelo veliko zidalo, a velikokrat mimo sprejetega prostorskega načrta, tako
da se danes skušajo popravljati
stare napake – tudi z rušenjem
starih hiš. Mislim, da bi Sevnica
potrebovala svojega mestnega
urbanista za kvalitetno načrtovanje gradenj. Prednost Sevnice in celotne občine je narava,
zelene in gozdne površine, ki
jih moramo ohraniti.

Smilja Radi

zaupala res le najbližjim prijateljem. Popoldanske in večerne
ure v centru so bile zelo prijetne. Veliko smo se pogovarjali,
pomagala sem tudi pri kuhanju in peki, nadvse prijetni so
bili sprehodi, meni toliko bolj
zanimivi, ker tega okolja nisem
poznala.« Dve leti starejše dekle, doma iz območja občine Krško, je bilo zaradi razreševanja
težav v družinskem okolju primorano daljše obdobje bivati
v KCM, kamor je bilo sprejeto
zaradi neprestanega fizičnega nasilja nad njo. Tepežev je
bila deležna, kot nam je povedala, pravzaprav že od malih
nog, udarci s strani enega starša, od katerega se je zaradi tega
čustveno oddaljila, so bili stalnica. Tako kot prva sogovornica je tudi to dekle v času bivanja v KCM obiskovalo pouk v

eni izmed srednjih šol v regiji
in se v prostem času zamotilo
z izpolnjevanjem šolskih obveznostmi in druženjem z mladimi, ki so se znašli z njo pod isto
streho, ter zaposlenimi, ki so se
trudili, da bi jo razvedrili tudi
tedaj, ko je pogrešala družbo,
»saj sem bila v centru neprimerno dlje od ostalih, ki so prihajali in odhajali, večkrat sem
bila tudi edina«. Zbliževanje s
staršem v navedenem primeru,
na žalost, ni obrodilo sadov in
dekle trenutno biva v drugem
okolju, a je samozavestnejše,
saj se je preko pomoči in pogovorov z zaposlenimi v centru razbremenilo velikega bremena, ki ga je dolga leta nosilo
zgolj na svojih plečih in občutka krivde, da je za vse, kar se
dogaja, krivo samo.

Bojana Mavsar

Lekarna na Marofu zaprta
BREŽICE – Lekarna Brežice ima od 4. novembra naprej spremenjen odpiralni čas. Centralna lekarna pri ZD Brežice je ob delavnikih odprta med 7. in 19. uro, nato pa je do 21. ure zagotovljeno še dežurstvo na okenčku. Ob sobotah je odprta med 7. in 13.
uro (nato do 21. ure še dežurstvo na okenčku). Ob nedeljah in
praznikih je organizirano dežurstvo na okenčku, in sicer med
9. in 13. uro. Lekarna Trnje na Marofu in lekarniška podružnica Terme Čatež sta do nadaljnjega zaprti, lekarniška podružnica Bizeljsko pa deluje po ustaljenem urniku ob ponedeljkih, sredah in četrtkih. 
R. R.

Skrbimo za vašo
sončno prihodnost
že 10 let

Sinoči prisluhnili šepetu vina
BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder (KDDO) je sinoči, v
Martinovem večeru, na facebook dogodku Šepet vina pripravilo umetniški recital, posvečen vinu, v družbi tekstov madžarskega pisatelja in filozofa Bele Hamvasa ter poezije drugih znanih
avtorjev. V želji, da kultura v teh težkih časih ne doživi zgodbe,
kakršne dandanes doživlja marsikatero področje našega družbenega življenja, se v KDDO odločajo, da delujejo na način, ki še
vedno omogoča rast kulturne zavesti v skladu z omejitvami in
zmožnostmi, ki jih v teh težkih časih pač imamo. V društvu delujejo posamezniki, ki želijo v svoj vsakdan, ki ga preživijo vpeti v službene, družinske in šolske obveznosti, vnesti predanost
kulturi, lepi besedi in prijetnemu druženju. Več o društvu pa v
eni od naslednjih številk. 
R. R.
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Korona jim povzroča
(nenačrtovane) stroške
KRŠKO – Konec oktobra so pacienti, ki obiskujejo Zdravstveni dom Krško, pridobili zavetje pred dežjem, snegom
in vetrom v obliki nadstreška nad glavnim vhodom v objekt.
Ker je montažen, ga bodo lahko po umiritvi epidemije tudi
odstranili.

Nov nadstrešek pred vhodom v ZD Krško
V zakup letošnjega leta ali med nenačrtovane investicije sodi tudi
v primerjavi s preteklimi leti količinsko znatno višja nabava varovalne opreme in zaščitnih sredstev za zaposlene, poleg navedenega pa so pred kratkim prenovili tudi urgenco, kjer so vzpostavili kontroliran vstop pacientov in uredili prostor za izolacijo ter
čakanje. Za potrebe NMP so kupili še nov Lifepack defibrilator
in prenosni brezžični ultrazvočni aparat, je povedala direktorica krškega hrama zdravja Tatjana Fabjančič Pavlič, investirali v ureditev novega prezračevalnega in ohlajevalnega sistema v
diagnostičnem laboratoriju ter vzpostavili sistem elektronskega naročanja na odvzeme. V Zdravstveni postaji Senovo (ZP) so
preuredili garažne prostore in jih namenili covid ambulanti za
preglede pacientov, za potrebe odvzema brisov pa v Krškem garažo Hosekra. V Krškem so posodobili telefonske komunikacije
z novo IP telefonijo, uredili kompletno novo telekomunikacijsko
napeljavo v ZP Senovo, z IP telefonijo pa bodo opremili tudi ZP v
Kostanjevici na Krki. V preteklem tednu so v sodelovanju z Občino Krško pridobili šotor, ki bo omogočil več zasebnosti pri odvzemu 'drive-in' brisov in nudil boljše pogoje za jemanje brisov
tudi v slabših vremenskih razmerah.
V sklopu načrtovanih investicij so že zamenjali zobno vrtalko v
zobni ambulanti za odrasle pri dr. Tini Binter, še ena je v postopku nabave za zobno ambulanto dr. Irme Melkay Sotošek na Senovem. Poleg tega so trenutno v postopku nabave novega ultrazvočnega aparata za specialistično ambulanto UZ, skenerja in
printerja za izdelavo zobno-protetičnih izdelkov v zobotehniki,
v tem tednu je v teku zamenjava dotrajanih kopalniških pultov
v vseh umivalnicah z WC v Krškem, ukvarjajo pa se, kot dodaja
Fabjančič Pavličeva, tudi z izdelavo nove spletne strani ZD Krško,
da bo ta prijaznejša in preglednejša za uporabnike.


Bojana Mavsar

»Virus te dobesedno izčrpava«
BREŽICE – Zdaj ima tudi v našem okolju že precej ljudi izkušnjo z okužbo z novim koronavirusom in tudi s
prebolevanjem covida-19. Eden redkih, ki je to javno obelodanil oz. je pripravljen deliti svojo izkušnjo, je
60-letni Brežičan Hrvoje Oršanič, sicer direktor Zavoda RS za varstvo narave.
»Začelo se je pred tremi tedni
v nedeljo, ko mi je bilo zelo slabo, čutil sem, da mi raste vročina, tako da sem proti večeru
že malo sumil, da bi lahko šlo
za covid in sem se samoizoliral.
Naslednji dan sem se šel testirat in ostal doma, saj mi je bilo
jasno, da je nekaj narobe. V torek sem dobil pozitiven izvid,«
začne svojo covid izkušnjo opisovati Hrvoje Oršanič. Zatem
je seveda ostal v samoizolaciji v
družinski hiši v Brežicah. »Zelo
sem hvaležen partnerki, da
sem dobil vsaj kuhano hrano,
je pa res, da sem bil popolnoma brez apetita in nisem mogel v sebe spraviti ničesar, niti
čaja,« pove in doda nasvet za
takšne primere: »Ko vam vzame apetit, je primerna drobno
pasirana topla mesna juha, ki
jo srkaš kar po slamici, saj na
žlico ne moreš jesti. Na žalost
sem to ugotovil šele zadnji dan
pred hospitalizacijo, sem pa na
ta način pojedel celo juho.« Izčrpavala ga je zlasti vročina v
valovih, tudi več kot 39 stopinj
Celzija.

Po enem tednu v bolnišnico

»Vseskozi sem si spremljal tudi
saturacijo (nasičenost krvi s kisikom, op. a.), ki je padala s 96
proti 91, kar je bil signal, da

Oršaničeva fotografija iz
bolnišnice, ki jo je objavil na
družbenem omrežju
se zadeva slabša,« pripoveduje, »ta virus te dobesedno izčrpava«. Po enem tednu je po
nasvetu partnerkine hčerke,
ki je zdravnica, odšel na pregled v brežiško bolnišnico. Po
temeljitem pregledu, vključno
s slikanjem pljuč, so presodili, da je potrebna hospitalizacija. Zadnji teden oktobra, do
dneva mrtvih, je preživel v novomeški bolnišnici, od tega je
bil tri ali štiri dni na cevkah s
kisikom. »Začela se je razvijati
pljučnica, začel sem plitvo dihati in vse skupaj me je začelo
malo skrbeti.« Po enem tednu
vročine ni imel več, odklopili so
ga s kisika, saj se je saturacija
popravila na 93–94, piskanja v

pljučih ni bilo več in so ga odpustili domov. Oršanič ob tem
posebej poudarja zahvalo medicinskemu osebju, tako v brežiški kot novomeški bolnišnici: »Ti ljudje se zdaj tako zelo
trudijo. Dobivajo tudi zelo težke bolnike, posebej starejše, ki
so popolnoma nebogljeni, za
katere izredno lepo poskrbijo in res garajo. Res sem iskreno hvaležen osebju, ki si zasluži
vso pohvalo in najvišjo državno nagrado, če me kdo vpraša.«
Pohvali tudi pestro in raznoliko
bolniško hrano.

Držimo se ukrepov!

Domov je prišel še vedno zelo
slaboten in plitvega dihanja,
zaradi česar je, kot pravi, 'za
sabo vlekel noge', a se mu je
povrnil vsaj apetit. »Zdaj sem
doma že štiri dni in sem neprimerno bolje, čeprav gre tole
okrevanje počasneje, kot sem
pričakoval,« je povedal v pogovoru za naš časopis. »Ob tej
priložnosti apeliram, iz spoštovanja do zdravstvenih delavcev, do slovenske družbe in
do vseh nas, da se držimo ukrepov – nosimo maske, vzdržujmo socialno razdaljo, razkužujmo roke. Je težko, a če se ne
bomo držali reda, bodo ljudje umirali. Umirajo pa več kot

Kje je staknil okužbo, mu ni jasno. Na delovnem mestu so, kot
zagotavlja, striktno spoštovali
ukrepe in omejili medsebojno
druženje. »Morda med športno
vadbo, ko je bila še dovoljena,
morda med sprehajanjem psa
… Enostavno ne vem,« pravi.
Pozitivna je bila tudi njegova
partnerka, a je imela zelo blage simptome v obliki sinusitisa. Skrbi ga za 88-letnega očeta
in 86-letno mamo, ki ju k sreči v času največje kužnosti ni
obiskal oz. so se gledali le skozi okno. Pred tokratno boleznijo je bil sicer razmeroma zdrav
oz. brez kakršnih koli omembe
vrednih zdravstvenih težav. »V
življenju nisem bil nikoli tako
bolan, kot sem bil zdaj, pravzaprav nisem, razen ko sem med
vojsko staknil vnetje srednjega ušesa, niti dneva preživel v
bolnišnici. Bila je težka, a na
koncu pozitivna izkušnja,« zaključi.
Peter Pavlovič

Upajo, da članstvo ne bo upadlo

POSAVJE – Ob svetovnem dnevu osteoporoze (20. oktober) bi morali v Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavje (DPOP) ta dan obeležiti s tremi različnimi dogodki v Brežicah, Krškem in Sevnici, a jim je epidemija novega koronavirusa prekrižala načrte. Tudi sicer bodo imeli letos zelo skrčen program delovanja.
Kot nam je povedala predsednica DPOP Milena Jesenko,
so imeli kar srečo, da so lahko
še pred razglasitvijo prve epidemije v marcu uspeli izpelja-

Člani DPOP med terapevtsko vadbo v Krškem (foto: arhiv
društva)





eden na uro. Če to ni streznitveni podatek, potem ne vem,
kaj je,« poudarja Oršanič. Preden je zbolel, je opažal, da se
marsikdo ni držal predpisanih
ukrepov, tako med starejšimi,
ki jih bolezen lahko najbolj prizadene, kot med mladimi, ki jo
lahko lažje prebolijo, a so njeni prenašalci.

Milena Jesenko (foto: R. R.)
ti vsaj nekaj začrtanih stvari iz
programa. Izvajali so terapevtsko vadbo na vseh treh lokacijah (Terme Čatež, Krško in
Sevnica), aktivnosti programa
»Gibanje za zdravje«, izvedli tri predavanja v Brežicah in
Sevnici, opravili letni zbor članov, izdali redni društveni bilten ter izvedli meritve MKG
in FRAX v KS Pišece. Nato je
prišla izolacija, v času katere
so morali začasno ukiniti terapevtsko vadbo na vseh treh
lokacijah do konca junija, skupinske pohode v okviru »Gibanja za zdravje« do konca maja

in spomladanski društveni izlet. Iz spomladanskega programa so v jesenski čas prenesli
meritve MKG in FRAX na Studencu in v Podbočju ter predavanje »Zdravila in jetra«,
pri čemer upajo, da bodo tudi
to še lahko spravili pod streho. Povsem so odpadli t. i.
dnevi zdravja spomladi v Radencih in jeseni v Strunjanu.
Najbolj jih je prizadelo, je dejala, da jim Terme Čatež niso
podaljšale pogodbe za izvajanje terapevtske vadbe, tako da
ne bodo več mogli uporabljati njihovih bazenov. V društvu
so sicer našli rešitev in članom
ponudili prostor v športni dvorani Brežice, a se je pri tem

zmanjšalo število vadbenih
skupin, s štirih na samo dve.
»Jeseni smo sicer začeli telovaditi, a se je vse hitro končalo. V času razglašene epidemije mirujemo,« pravi Jesenkova,
ki DPOP predseduje že od vsega začetka, tj. od njegove ustanovitve v letu 2003.
Po njenih besedah obstaja bojazen, da bi se zaradi krčenja
programa drugo leto število
članov društva zmanjšalo. Trenutno jih imajo 254, od tega
18 moških. Najstarejši so stari okoli 85, najmlajši malo nad
40. Našteje tudi najaktivnejše
članice društva: Nedo Busar,
Miro Lorenčič, Jelko Gričar,

Majdo Staut, Slavko Kuhelj,
Ano Vrhovšek, Metko Žlak,
Elico Krajnc, Vido Tomše,
Ljubico Roguljić, Maro Kovačič, Slavico Senica ter tri fizioterapevtke Aleksandro Kerec, Majo Sušin Donevski in
Marijo Černoš. Poudarja zelo
dobro sodelovanje z ZD Brežice, ZC Aristotel, ZD Sevnica,
strokovnjaki iz UKC Ljubljana,
po novem tudi s CKZ Brežice in
Sevnica, njihov program podpirajo občine Brežice, Krško
in Sevnica ter FIHO. Kot navaja Jesenkova, je ocena števila
bolnikov z osteoporozo v Sloveniji okoli 100.000 žensk in
okoli 25.000 moških (nad 50.
letom starosti), a je kar 60 %
od teh nezdravljenih. »Bistvo
našega zdravja je zdrav način
življenja, to pa pomeni predvsem gibanje in pravilna prehrana. Če se tega držimo, veliko naredimo za svoje zdravje,«
svetuje in dodaja, da tudi sama
opaža, da vse več ljudi posveča skrb samim sebi, pri čemer
imajo z ozaveščanjem in dejavnostmi, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja, zaslugo
tudi društva, kot je njihovo, kar
jim priznava tudi zdravstvena
stroka.


Rok Retelj
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Prioriteta je modernizacija cest
BIZELJSKO – Ravno včeraj, na martinovo, je KS Bizeljsko praznovala krajevni praznik, in sicer v spomin na
leto 1941, ko je bilo izgnanih 3011 krajank in krajanov, ki so šli neznani usodi naproti. Ker je zaradi trenutne zdravstvene situacije obeležitev praznika s prireditvami onemogočena, je predsednica sveta KS Mateja
Kmetič ob tej priložnosti vseeno povzela realizacijo letošnjega leta.
Na Bizeljskem so, kot vedno
poudarja predsednica sveta
KS Mateja Kmetič, prioritete ceste, ki še niso vse asfaltirane. Zato vsako leto v okviru
finančnih zmožnosti določene
modernizirajo. Letos so tako
prišli na vrsto: prvi ovinek v
vasi Gregovce, cestni odsek
Bela gorca–Kampijut v dolži-
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Obeležje za prihodnje generacije
KAMENCE, ČEDEM – 25. oktobra so se na manjši spominski
slovesnosti ob obnovljenem spominskem obeležju med zaselkom Kamence in vasjo Čedem, oba spadata v KS Mrzlava vas, poklonili spominu padlima aktivistoma NOB Ivanu
Žurku in Alojzu Kovačiču.

Narejenih je bilo že kar nekaj
nujnih vzdrževalnih del, skupna vrednost vsega naštetega je približno 64 tisoč evrov,
navaja Kmetičeva in v nadaljevanju našteje, katera dela so
trenutno še v izvajanju: modernizacija cestnega odseka
od Jožefa Kovačiča do Mirana Kovačiča v Drenovcu v dolUdeleženci pri obnovljenem spominskem obeležju
Moderniziran odsek Bela gorca–Kampijut

Idejna zasnova mrliške vežice v Orešju (vir: KS Bizeljsko)
ni 170 metrov, trije cestni odseki v Stari vasi – Lipar–Hotko v dolžini 35 metrov, mimo
družine Blažinčič v dolžini 80
metrov in Lampret–Pintar v
dolžini 350 metrov, sofinanciranje cestnega odseka proti sv. Vidu, razširitev križišča
v Parkljevcu, odsek Brezovica–Sumrak ter sofinanciranje
asfaltne poti proti lovski koči.

žini 1000 metrov, dokončanje
del bo v letu 2021, modernizacija lokalne ceste Prekošnica–grad Bizeljsko v dolžini
620 metrov, nujna vzdrževalna dela, asfaltiranje parkirišča
v Orešju za namene tehničnih
pregledov, obnova škarpe na
pokopališču Orešje in projektna dokumentacija za manjšo mrliško vežico v Orešju ter

zamenjava dotrajanih oken in
vrat na mrliški vežici na Bizeljskem v skupni vrednosti
slabih 170 tisoč evrov. Za leto
2021 so v načrtu odvoz brežine na prvem ovinku lokalne ceste na Apnenci, modernizacija javne poti v Gradišču, v
Stari vasi proti Slavku Kocjanu, v Vitni vasi proti Miri
Kene in v Bukovju proti Maksimiljanu Janežu, dokončanje cestnega odseka med obema Kovačičema v Drenovcu,
modernizacija cestnega odseka proti Francu Blažinčiču v
Orešju, nadaljevanje modernizacije lokalne ceste v Janeževi
gorci in modernizacija cestnega odseka v Gaberku. »Realizacija bo seveda odvisna od raz-

položljivih sredstev,« dodaja.
Ob krajevnem prazniku po navadi razglasijo tudi krajevne
nagrajence. Letos bo plaketo
za življenjsko delo prejela Marija Sušnik, ki je konec meseca julija slavila 90 let, priznanje KS pa bo prejela Ivanka
Kocjan, lastnica priznane gostilne Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem. Kot pravi Kmetičeva,
bosta plaketa in priznanje podeljena, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Na
koncu vsem krajankam in krajanom čestita ob krajevnem
prazniku, v želji, da lepo sodelujejo v samem kraju kakor
tudi z Občino Brežice in sosednjimi kraji.

Rok Retelj

Prve vaške igre so bile v Dobovi
DOBOVA – V Turističnem
društvu Dobova bodo v teh
dneh na ogled postavili fotografsko razstavo ob 50-letnici društva, ki prikazuje njihove aktivnosti na različnih
področjih, od organiziranih
pustovanj, piknikov, praženja krompirja, kuhanja golaža do ocenjevanja in urejanja
vasi, predstavitev na stojnicah in ustvarjalnih delavnic.
Ob jubileju smo se pogovarjali s predsednico TD Dobova
Branko Stergar, ki nam je med
drugim povedala, da začetki
društva segajo v leto 1970, ko
ga je prevzela zdaj že pokojna
učiteljica Terezija Kramer. Ustanovljeno je bilo na pobudo
takratnega predsednika Občinske turistične zveze Brežice Maksa Topliška. Na začetku
je bila prioritetna naloga pridobivanje članstva in ureditev
Dobove. Na OŠ Dobova je bil
ustanovljen cvetlični krožek,
ki je skrbel za tedensko čiščenje kraja, odpadno jamo (rupo)
sredi Dobove pa so spremenili v spominski park. Društvo je
v sedemdesetih letih v Dobovi organiziralo prve vaške oz.
kmečke igre v Posavju. Ker je
bilo takrat pustovanje v vaseh
Mihalovec in Loče že kar zakoreninjeno, se je odvijal pustni
karneval pod okriljem takratne sekcije KISMIL, ki se je razširil tudi v Dobovo. Kramerjeva
je dejavnost društva spet bolj

»Po nekaj letih, mogoče desetletju smo uspeli realizirati investicijo med Kamencami in Čedmom. Ves čas obnove spominskega obeležja je bilo med prebivalci čutiti neko pozitivno energijo,
veselje in hvaležnost, da se tudi na obrobju naše brežiške občine, ki po navadi ni v središču dogajanja, vseeno nekaj dela in
ustvarja, pa čeprav gre le za obeležje, ki je tukaj že bilo in bi moralo biti,« je ob tem dejal predsednik sveta KS Mrzlava vas Boštjan Gregorič. Po njegovih besedah investicije ne bi bilo mogoče realizirati, če ne bi skupaj stopili Občina Brežice, Združenje
borcev za vrednote NOB Brežice in KS Mrzlava vas, vsak s svojim finančnim vložkom. »Da smo na tem mestu dobili tako lep
izdelek, gre zahvala Emilu Arhu, da je spominska plošča na obeležju na novo zasijala v svoji prvotni podobi pa se zahvaljujemo
donatorju, ki ni želel biti imenovan,« je dodal in obljubil, da bo
spominsko obeležje stalo in ostalo na tem mestu za sedanjo in
vse prihodnje generacije ter da bodo v KS Mrzlava vas skrbeli, da bo vedno urejeno. Svečano otvoritev so sicer zaradi ukrepov NIJZ prestavili na naslednje leto. »Spomin na hrabra fanta
mora ostati živ, zato se ju bomo spomnili vsako leto, zadnjo nedeljo v mesecu oktobru,« je zaključil Gregorič. Spominske slovesnosti so se poleg Gregoriča in Arha udeležili še predsednica
KO ZBV NOB Krška vas Irena Bausovac, Boris Gramc, Marica
Kovačič in Olga Lipičar. 
R. R.

Tovarniška 3, Krško

keramika - kopalnice - wellness
Stojnica TD Dobova na lanskem Dnevu kruha, vina in salam
v Brežicah (foto: arhiv društva)
zagnala po letu 1994, v naslednjih letih je ponovno zaživel
pustni karneval Fašjenk, prvič
tudi z mednarodno udeležbo.
Dolgoletno predsednico Kramerjevo je leta 2001 nasledila
aktualna predsednica Stergarjeva, ki je zastavila malo drugačen način dela, ki je temeljil
na tradicionalnih prireditvah.
Najbolj znan daleč naokoli je
etno festival Mednarodni pustni karneval Fašjenk Dobova, ki
se kot zadnji v državi zaključi v
soboto po pustu z veliko pustno povorko od Loč do Dobove. Med letoma 2001 in 2008
je bil zelo popularen Fašjenkov piknik na vzletišču Mihalovec, v okviru katerega so spet
obudili vaške igre in gostili tudi
tekmovanje za najmočnejšega
Slovenca Martin Krpan. Od leta
2000 so 18-krat izvedli rekre-

ativni kolesarski maraton po
vaseh KS Dobova. Poznani so
tudi po prireditvah Dobova se
predstavi, Krompirjada, Golažijada, mladinskih delavnicah,
ocenjevanju najlepše urejenih
vasi in še čem.

»Upamo, da bomo lahko počasi spet začeli postavljati stvari,
ki smo jih morali letos prekiniti. Da bi lahko izpeljali dobovski Fašjenk 2021, je sicer
bolj malo upanja, a se nadejamo prireditev v poletnih mesecih,« je dejala Stergarjeva,
kajti tudi njihovo društvo je
letos dodobra občutilo vpliv
koronakrize, saj so morali večino prireditev odpovedati. Še več o društvu in njegovem jubileju pa v teh dneh na
www.posavskiobzornik.si.

Rok Retelj

031 787 900 | info@kerlet.si
ww w.a vt oli ne.si
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Sevnično bodo končno »ukrotili«
SEVNICA – Po februarskem podpisu pogodbe med Direkcijo RS za vode, Občino Sevnica in z na razpisu
izbranim izvajalcem so se v drugi polovici oktobra začela dela prve faze ureditve struge hudourniškega potoka Sevnična v njenem spodnjem toku, kar bo vplivalo na večjo poplavno varnost naselja Šmarje.

Gradnja podaljška vodovoda proti Podkraju
tik pred zaključkom
Občina Radeče je v sodelovanju z izvajalcem del JP Komunala Radeče d.o.o. konec meseca oktobra pričela z izvedbo podaljšanja
vodovoda na Trubarjevem nabrežju v območju starega mostu čez
Savo proti Podkraju.

»Doslej sem doživel že dve
poplavi in po zaključeni ureditvi struge potoka Sevnične
pričakujem, da bom pred njimi zaščiten. Na ureditev čakam že sedem let, saj bi morala
biti ureditev zaključena že leta
2012 ali pa 2013. Po projektni
dokumentaciji, ki mi je bila
predstavljena, bo zgrajena visoka škarpa z zaščitno ograjo,
uredili mi bodo tudi stopnice,
da bom imel dostop do vode,

izliva Sevnične do Zelenc in še
dalje. Največje postrvi so dosegle težo do dveh kilogramov,
zdaj pa postrvi že dolgo ni več,
so pa zato kleni, pisanci, pohre,
pa kakšna zelenika, drugih rib
ni. Včasih so v vodi živeli tudi
potočni raki,« pojasnjuje Viki
Košar, ki je ribič od svojih najzgodnejših otroških let. »Kot
majhen 'pubec' sem pogosto
spremljal očeta, ko je lovil ribe
v Savi, sam pa sem lovil postrvi

Ureditev struge Sevnične
v dolžini dobrega kilometra
Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni
dolžini 1.238 metrov in pred-

del razlage v dokumentaciji,
v kateri je še navedeno, da je
predvidenih cca. 45 novih ribjih zavetišč. Ureditvena dela so
se v drugi polovici oktobra pričela v bližini nekdanjega Šte-

Voda, ki teče preko kamnitih pregrad, ustvarja pri svojem
padcu kisik, ki ga potrebujejo ribe.

V okviru realizacije projekta,
usmerjenega v urejanje vodooskrbe na območju občine
Radeče, so na razdalji približno 2.000 metrov v teku dela
rezanja in rušenja asfalta, izkopa in zasipa zemljine s polaganjem vodovodne cevi v
globini enega metra ter vgradnje tampona in tudi asfalta,
kjer je to potrebno.
V okviru realizacije projekta bo na vodooskrbni sistem priključenih pet stanovanjskih objektov, ki bodo
opremljeni s hišnimi priključki in ustreznimi vodomernimi jaški.
Dela so doslej potekala brez težav in bodo skladno s terminskim načrtom v celoti zaključena v naslednjih dneh.

Struga Sevnične, ki je doživela prvo urejanje v 60. letih 20.
stoletja v spodnjem toku, bo doživela novo ureditev zaradi
večje poplavne varnosti.
kot sem ga imel doslej,« pove
stanovalec Taborniške ulice,
ki ima hišo ob potoku, in pojasni, zakaj bodo v rečni strugi
t. i. pragovi. »Voda, ki teče preko kamnitih pregrad oziroma
pragov, ustvarja pri svojem
padcu kisik, ki ga potrebujejo ribe. Postrv, na primer, potrebuje veliko kisika, krap pa
manj,« pripoveduje in nadaljuje, da je bilo v preteklosti v
potoku zelo veliko postrvi. »Ko
sem bil star deset let, je plavalo
v vodi ogromno postrvi vse od

v Sevnični kar na roke,« se spominja in nadaljuje, da bi lahko
bila Sevnična naravna ribogojnica. »Po pripovedovanju starejših je to že bila v preteklosti,
in sicer v času, ko je v Sevnici
živel tovarnar Winkler. Sevnična naj bi bila njegov graben in
pravico do lovljenja rib v njem
je imel samo on,« obudi še enega izmed spominov ob ogledu
območja urejanja struge hudourniškega potoka, ki izvira izpod Bohorja in tvori eno najlepših dolin v sevniški občini.

videva razširitev rečnega dna,
poglobitev nivelete korita, glede na starost in slabše stanje
obstoječih podpornih zidov pa
je načrtovan tudi nov in nadvišan obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka za zavarovanje objektov
pred visokimi vodami. »Nova
ureditev vodotoka je načrtovana tako, da se ohranja prehodnost za ribe ter se s tem
omogoča gorvodno in dolvodno migracijo ribjih vrst. V zavarovanem delu brežine so predvidena tudi ribja zavetišča,« je

blajevega mlina na Taborniški
ulici, zaključila se bodo približno 438 m gorvodno od izliva v
reko Savo, kjer je brežina potoka že urejena. Površina zemljišča, na katerem bodo izvedli nameravan poseg, je 12.000
m2. Investitor je Direkcija RS za
vode. Občina Sevnica je pripravila projektno dokumentacijo
in pridobila gradbeno dovoljenje za prvo fazo. Vrednost
gradbenih del, ki bodo predvidoma zaključena oktobra prihodnje leto, je 1.678.263,05 €
(z DDV). 
Smilja Radi

Znanje je pomembna vrednota

RADEČE – Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja so potekali med 4. septembrom in 9. oktobrom, v radeški občini pa so
ga sooblikovala številna društva, podjetja ter zavodi – kar
27 različnih se je zvrstilo, ustvarili pa so 28 tematsko zanimivih dogodkov.

Nejc Pižmoht med prejemniki
certifikata Srce Slovenije

SVIBNO, LJUBLJANA – Razvojni center Srca Slovenije je izvedel četrto ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov
ter podelil 34 ponudnikom s 104 izdelki pravico do uporabe Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Med prejemniki je tudi Svibnčan Nejc Pižmoht.
Pravico do uporabe znaka Srce
Slovenije je prejelo 15 proizvajalcev prehranskih izdelkov in
19 rokodelcev in med njimi je
tudi Nejc Pižmoht iz Svibna v
občini Radeče, ki ustvarja unikatne lesene izdelke pod znamko
’Pineks Wood’. Mladega ustvarjalca navdušuje les že od otroških let. S svojim starim očetom,
ki se je ukvarjal s sodarstvom in
izdelovanjem drugih lesenih iz- Nejc Pižmoht
delkov, je preživel veliko časa in se v njegovi rokodelski delavnici spoznal z drevesnimi vrstami, strukturo lesa, orodji in pripomočki ter postopki obdelave lesa. Na Srednji šoli Sevnica je
zaključil izobraževalni program mizar ter našel veselje v izdelovanju ročno izdelanega lesenega nakita ter drugih manjših uporabnih izdelkov iz lesa. Njegovi izdelki so visoke kvalitete, unikatni, atraktivni in naravni ter prilagojeni željam kupcev.

Na letošnjem ocenjevanju rokodelskih in prehranskih izdelkov je
pridobil certifikat kakovosti Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije za leseni glavnik, leseno držalo za telefon ter za kolekcije
nakita in modnih dodatkov z imeni Gozd, Ljubezen in Eleganca.
Njegove izdelke so ocenili oblikovalec Matej Zupančič, etnolog
prof. dr. Janez Bogataj in svetovalka za načrtovanje turizma in
gostinstva doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec. 
S. R./M. Bokal

V občini Radeče se je v okviru TVU zvrstilo več prireditev.
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) sicer načeloma potekajo vsako leto v mesecu maju in juniju, a časovnica letošnjega leta je bila
zaradi neugodne epidemiološke situacije precej drugačna. V logističnem in tehničnem smislu so prireditve potekale ob doslednem
upoštevanju priporočil NIJZ, kar pa je pri posameznih prireditvah
zahtevalo tudi marsikatero vsebinsko prilagoditev.
Letošnje leto, v katerem TVU praznujejo tudi jubilejnih 25 let, je
bilo tako v marsikaterem pogledu prelomno in polno izzivov, a s
skupnimi močmi je mreža lokalnih izvajalcev pod koordinacijsko
taktirko KTRC Radeče uspešno popestrila septembrski ter oktobrski kulturni utrip v občini, obenem pa na posameznih dogodkih
promovirala ter izpostavljala idejo o pomembnosti vseživljenjskega učenja (slednja je v svetu hitrih demografskih in tehnoloških sprememb še toliko bolj aktualna). Ob pomoči sofinanciranja
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pod okriljem
Andragoškega centra Slovenije KTRC Radeče že vrsto let izvaja
program ’Študijski krožki’ ter na območni oziroma občinski ravni
koordinira TVU. Le-ti so usmerjeni v promocijo in aktivno delovanje na področju neformalnega izobraževanja odraslih in tako se
je v omenjenih tednih zvrstilo 28 tematsko zanimivih dogodkov
s poudarkom pri širjenju zavedanja, kako pomembna vrednota je
znanje in da za njegovo pridobivanje ni nikoli prepozno.

S. Radi

IZ NAŠIH KRAJEV
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Udarniško zgradili novo igrišče
PREKOPA – V najbolj zahodnem delu kostanjeviške občine, tik ob meji s šentjernejsko, se nahajajo vasi
Dolnja in Gornja Prekopa ter Dobrava pri Kostanjevici. Osrednje društvo v teh krajih je Prostovoljno gasilsko društvo Prekopa, katerega člani so v minulih dveh letih na nekdanji vaški gmajni pri Gornji Prekopi z
udarniškimi akcijami uredili športno igrišče, poleg pa zgradili lesen spremljevalni objekt.
Društvu, ki ima okoli 150 članov in je pred tremi leti praznovalo 90-letnico, od leta
2013 predseduje Robert Zagorc, sicer tudi občinski svetnik, nepoklicni podžupan in
poveljnik občinskega štaba Ci-

Robert Zagorc
vilne zaščite. Želja po ureditvi
športnega igrišča je v omenjenih vaseh, v katerih v približno 180 gospodinjstvih živi blizu 500 krajank in krajanov,
tlela že vrsto let, vendar zadeva nikakor ni 'dozorela'. Priložnost za uresničitev želje so videli v nekdanji vaški gmajni, ki
jim jo je občina dala v upravljanje. »Najprej smo morali tole
parcelo očistiti, saj je bila pov-

sem zaraščena, s pomočjo mehanizacije smo jo zravnali in
uredili drenažo, nato pa smo
jo zatravili. Lani smo postopoma postavljali tale objekt, letos
pa smo urejali še malenkosti v
okolici in asfaltirali cestico, ki
vodi do tukaj,« je dveletni projekt strnjeno opisal Zagorc.
Igrišče, tako večje nogometno
kot manjše košarkarsko, bo
seveda namenjeno predvsem
otrokom in mladini, prav jim
bo prišlo tudi za gasilske vaje,
spremljevalni objekt pa bo služil tudi starejšim, predvsem za
razna druženja in praznovanja,
medtem ko imajo za sestanke
in zborovanja dovolj prostora v gasilskem domu na Dolnji Prekopi.
V projekt so vložili ogromno ur
prostovoljnega dela in ga večinoma tudi sami financirali, saj
so zanj namenili izkupiček od
prodaje gasilskih koledarjev v
zadnjih treh letih, veliko so jim
pomagali razni donatorji tako
iz domače kot sosednje krške
občine, nekaj je primaknila
tudi občina. »Les za ta objekt
so v celoti podarili vaščani,
postavili pa smo ga povsem s

Zadovoljni, da se končno dela
VELIKI PODLOG – Središče istoimenske krajevne skupnosti na območju Krškega polja južno od avtoceste je že od sredine julija gradbišče, saj Občina Krško tam gradi in obnavlja komunalno infrastrukturo.

Cizerletova in Mežič na gradbišču v Velikem Podlogu

Pogled na novo igrišče in objekt na nekdanji vaški gmajni
prostovoljnim delom. Nikoli ni
bila težava dobiti dovolj ljudi
za delovne akcije,« svoje sokrajane pohvali Zagorc. To jesen so načrtovali uradno otvoritev nove pridobitve, a jim je
epidemija to seveda onemogočila, zato jo načrtujejo spomladi, če bodo razmere to seveda
dopuščale.
Potem ko so na Prekopi jeseni 2017 po dolgih sedmih letih obnove slovesno odprli
prenovljeno regionalno cesto skozi naselje s spremljajočo infrastrukturo (obojestran-

»Razkopano« bo še do pomladi
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V
septembru je stekla 2. faza
obnove Ulice Anke Salmič
v Leskovcu pri Krškem od
priključka za Sejmiško ulico do zaključka naselja v
smeri Senuš, tj. do odcepa
za naselji Loke in Volovnik.
Dela naj bi bila po pogodbi
zaključena do aprila prihodnje leto.
Po besedah Jožeta Olovca,
predsednika sveta KS Leskovec pri Krškem, bi bilo mogoče investicijo v obnovo cestišča, ki je ocenjena na 580.000
evrov, dokončati pred zgoraj
navedenim terminom, če bi
izvajalec del pričel z gradbenimi posegi že v poletnih mesecih, ne pa da dela sovpadajo
z vremensko nepredvidljivimi
jesenskimi in zimskimi meseci. Uporabnikom je cestni odsek, tako stanovalcem, ki živijo
ob njem, kot tistim, ki nadaljujejo pot v smeri Senuš ali v
nadaljevanju Ardrega pri Raki
in Velikega Trna, vitalnega pomena. Kot so nam sporočili z
Oddelka za gospodarsko infrastrukturo na Občini Krško, si bo izvajalec del, družba
Kostak Krško s podizvajalcem
HPG Brežice, prizadeval dela
(ureditev fekalne in ločeno
meteorne kanalizacije, obnovo
vodovoda, izgradnjo širokopasovnega omrežja in zamenjavo
električnih kablov javne razsvetljave) na predmetnem odseku v skupni dolžini 620 m
dokončati prej, je pa to povezano tudi z vremenskimi po-
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Ulica Anke Salmič bo gradbišče še vse do pomladi.
goji. Po izgradnji podzemnih je pri Senušah. A obvoz, četuinfrastrukturnih vodov bo sle- di je KS opozorila občinsko
dila še obnova celotnega ces- upravo, še vedno ni ustrezno
tišča z ureditvijo pločnikov in označen, pravi Olovec, kar popodpornih zidov, v sklopu ure- vzroča kočljive prometne siditve pa bo razširjen tudi pri- tuacije in zagate, ki jih nehote povzročijo vozniki pretežno
ključek na Grebenčevo cesto.
od drugod, ki skušajo gradbišIzvajalec dela izvaja pod po- če neuspešno obvoziti po ozpolno premično zaporo, kar kih navezovalnih ulicah skozi
pomeni, da zaporo cestišča naselje, in tudi ni malo primepremika v smeri proti zakl- rov, ko ustrezno pot iščejo dojučku naselja Leskovec v skla- stavna pa tudi interventna vodu z napredovanjem del. Ob zila. V KS Leskovec pri Krškem
začetku del je sicer izkope na si želijo, da bi bili v sklopu obcestišču izvajal pod polovič- nove izvedeni še nekateri pono zaporo, a ker je zaradi veli- segi, ne nazadnje pa tudi, kot
ke globine izkopov, obstoječih dodaja Olovec, »po istem krikomunalnih vodov in sestave teriju, kot je veljal na Zdolah,
terena začelo prihajati do ru- Kremenu, Senovem in še v kašenja zemljin in cestišča, kar je terem drugemu kraju po občipredstavljalo nevarnost tako ni, da se tudi na tem odseku
za izvajalce del kot udeležence nadomesti dotrajane škarpe
med vožnjo po pasu ob grad- ob cesti z novimi, kar bi prisbišču, so se odločili za popolno pevalo k lepši podobi in urejezaporo prometa in tega preu- nosti kraja«.
smerili na Veliko vas–Brez- 
Bojana Mavsar

sko kolesarsko stezo, pločniki,
javno razsvetljavo, kanalizacijo …), so s tega vidika dobro
preskrbljeni. Izkazalo se je sicer, da na ovinku pri gasilskem
domu ob večjem deževju meteorna kanalizacija ne 'požira'
vode in je cesta zato poplavljena, a je župan Ladko Petretič
na zadnji seji občinskega sveta zatrdil, da bo DRSI to težavo
v kratkim odpravil. Pred leti je
bila na Prekopi sicer ideja, da
bi ta del občine ustanovil svojo
krajevno skupnost, a večina ni
bila za to in tudi Zagorc v tem
ne vidi smisla. »Že v občini nas
je komaj za malo večjo krajevno skupnost in ni potrebe, da
se še bolj delimo,« meni.

Prebivalci obeh Prekop so sicer morda še bolj kot na občinsko središče službeno, po
sorodstvenih vezeh in še kako
drugače vezani na sosednji
Šentjernej, kar se ne nazadnje sliši tudi iz njihove govorice. Epidemija koronavirusa, ki
je 'petelinje mesto' precej prizadela, se k njim k sreči ni razširila v večjem obsegu, so pa,
pravi Zagorc, v zadnjem času
malo bolj z rezervo pogledovali čez občinsko mejo.

Peter Pavlovič

Tehnični podatki o 1,6 milijona evrov vredni investiciji so bili objavljeni sredi oktobra na strani Občine Krško, tokrat pa bomo nanjo pogledali še skozi oči domačinov. Kot nam je povedala predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, je bilo prvotno
načrtovano, da bo letos urejen le krak od »Špice« do tamkajšnje
podružnične šole, naprej pa naj bi se delalo naslednje leto, a je
bilo z rebalansom občinskega proračuna za investicijo namenjenih več sredstev in se obnavlja celotno naselje, rok zaključka del
pa je maj 2021. Kraj bo tako dobil kanalizacijo in odvodnjavanje,
nov vodovod, električno omrežje, javno razsvetljavo, širokopasovno omrežje in seveda cestišče s pločnikom. »Omenjeni krak
naj bi bil asfaltiran že do konca tega meseca, sledi krak od šole
proti Gržeči vasi in tri stranske ulice,« z zadovoljstvom pravi Cizerletova. Domačini so v prvi vrsti zadovoljni, da se je projekt
začel, pravi krajevni svetnik Zdravko Mežič, saj so nanj dolgo
čakali, zadovoljni pa so tudi s potekom del, ki jih izvaja podjetje
Kostak. »Težave so v tako majhnih okvirjih, da se kar tekoče rešujejo, krajani smo z izvajalci našli soglasje glede nekaterih podrobnosti,« dodaja.
Po zaključku izgradnje v Velikem Podlogu je predvidoma na vrsti
obnova Pristave, ki sovpada z urejanjem kolesarske steze med
Krškim in Kostanjevico na Krki, druga opcija pa je urejanje Gržeče vasi in Malega Podloga. »Projekti za vse tri vasi so v pripravi,
kako bodo potekala dela, pa bomo videli po uskladitvi s kolesarsko stezo,« pojasnjuje Cizerletova. 
P. Pavlovič

Vabijo mentorje za šivalnico

KRŠKO – V sklopu projekta Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti (Urbana obrt) v Krškem odpirajo Mencingerjevo šivalnico, kjer si bodo lahko obiskovalci, predvidoma enkrat tedensko v
popoldanskem času, sami popravljali in predelovali oblačila, pri
tem pa jim bo pomagal mentor. K sodelovanju vabijo vse, ki bi
kot mentorji obiskovalcem šivalnice pomagali pri šivanju in pri
popravljanju njihovih oblačil. Ponujajo brezplačni 30-urni tečaj
šivanja, kjer boste izpopolnili svoje znanje šivanja in se naučili
uporabljati opremo šivalnice, v zameno za pridobljeno znanje
pa boste v istem obsegu ur pomagali obiskovalcem Mencingerjeve šivalnice. Prijavite se lahko na mail zavod.izso@gmail.com
ali pokličite na tel. št.: 031 822 808 (Ina Čebular), kjer lahko dobite tudi vse dodatne informacije.
P. P.
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Namesto pekarne bodo
uredili lesni zbirni center
SEVNICA – Na območju nekdanje pekarne, umeščene v jugozahodni del naselja Metni Vrh, mimo katere poteka regionalna cesta Sevnica–Planina pri Sevnici, želi investitor
z registrirano lesno dejavnostjo urediti lesni zbirni center.

Območje nekdanje pekarne bo postalo zbirni center za les.
Lastnik namerava del obstoječega objekta pekarne, v katerem je
kar nekaj let dišalo po svežem kruhu in žemljicah, porušiti ter na
novo pozidati in območje spremeniti v odprto lesno skladišče za
potrebe lesne dejavnosti, prevozništva in transporta. V prvi fazi
urejanja je predvidena ohranitev večjega dela obstoječega objekta, na zahodni strani je predvidena nadstrešnica, ki se bo gradila
v več fazah (odvisno od potreb), na severozahodni strani so predvidene zunanje nepokrite skladiščne površine za les. Objekt, ki
stoji v IC Ines Sevnica, je priključen na gospodarsko javno infrastrukturo, dostop do objekta v dolini potoka Sevnične je z obstoječe asfaltirane nekategorizirane javne poti, na katero pridemo z
regionalne ceste Sevnica-Planina pri Sevnici.
S. R.

Delovanje AJPES v času epidemije

KRŠKO – AJPES tudi v času epidemije posluje nespremenjeno,
zagotavlja uradne ure in je po telefonu na voljo ves poslovni čas.
Dodatne informacije in pomoč pri oddaji vlog ter podatke o stanju, v kateri se nahaja zadeva, lahko stranke oz. uporabniki storitev pridobijo po telefonu v izpostavah AJPES ali pošljejo elektronsko sporočilo na info@ajpes.si. Uporabnikom predlagajo,
naj omejijo obiske na izpostavah AJPES in presodijo o nujnosti
posamezne storitve neposredno na izpostavah AJPES oziroma
osebno opravijo le najnujnejše storitve. 
Vir: AJPES Krško
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Riba tudi v turističnih vodah
KRŠKO – Po trasiranih poteh, bodisi peš bodisi z navadnim ali e-kolesom – po ribo! Da bi ta postala čim pogostejša jed doma ali pri gostinskih ponudnikih; mimogrede še ogled mesta, okoliškega vinorodnega hribovja in žuborečih slapov v osrčju Bohorja. Morda pa zgolj sproščanje na splavu ribnika …
… je sporočilnost oktobra
uradno zaključenega projekta Okusi posavsko ribo, ki je
bil sofinanciran tudi s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Rezultati slednjega, četudi so vidni
že danes, so v njegovi dolgoročnosti povezovanja turističnih produktov in ponudnikov
z naravnimi danostmi, ki jih v
našem okolju ne primanjkuje, le nadgraditi in opozoriti je treba nanje, pravijo partnerji v enoletnem projektu:
Občina Krško kot vodilni partner, Center za podjetništvo
in turizem Krško (CPT), Ribogojnica Pajk iz Gorenjega Leskovca, Turistično društvo Senovo (TD) in Restavracija Tri
lučke s Sremiča. Medtem ko
smo v prejšnji številki časopisa skozi kolaž slik predstavili
nekaj izmed izvedenih aktivnosti in nove produkte, naj na
tem mestu še z besedo opozorimo nanje.
Projekt Okusi posavsko ribo je
bil po besedah Kristine Ogorevc Račič, direktorice CPT
Krško, na katerem so zasnovali vsebinski del projekta,
zasnovan na treh sklopih: najobsežnejši se je nanašal na
promocijo in nadgradnjo turizma v povezavi s ponudni-

Pred nami je zahtevno obdobje
KRŠKO – S ponovnim imenovanjem na mesto direktorice
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz
NEK je Vlada Republike Slovenije dosedanji direktorici
mag. Dariji Štraus Trunk, ki
Sklad vodi od leta 2012, izrekla zaupnico in na ta način
potrdila uspešnost pri doseganju poslovnih rezultatov
v preteklih mandatih. Mag.
Štraus Trunkova bo Sklad
vodila do oktobra 2024.
»Zavedamo se pomembnosti
nalog, ki jih opravljamo. Naša
prizadevanja bodo tudi v prihodnje temeljila na postavitvi standardov, ki bodo zagotavljali uspeh pri upravljanju
sredstev in skrbnost pri financiranju aktivnosti ARAO na področju odlaganja odpadkov in
izgradnje odlagališča. Posebno pozornost bomo namenili
spremljanju in obvladovanju
različnih vrst tveganj, s katerimi se soočamo pri poslovanju.
Vodili bomo konservativno naložbeno politiko in sledili zastavljenim naložbenim načelom
varnosti, razpršenosti, likvidnosti in donosnosti,« poudarja direktorica Sklada mag. Darija Štraus Trunk.

Po besedah sogovornice je
pred Skladom zahtevno obdobje. Konec julija 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo, ki

Mag. Darija Štraus Trunk
je s Skladom povezano v vlogi resornega ministrstva, pripravilo in v javno obravnavo
posredovalo osnutek predloga predpisa - Zakona o Javnem
skladu Republike Slovenije za
financiranje razgradnje NEK
in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Predlog zakona je
v postopku usklajevanja in bo
v primeru sprejetja bistveno
preuredil oziroma spremenil
pristojnosti in način delovanja
Sklada.
S pojavom novega koronavirusa so se že tako zahtevne razmere na finančnih trgih v letu
2020 še dodatno zaostrile.
Zmeda in negotovost se nadaljuje, saj konca epidemije še ni
mogoče predvideti, na delovanje trgov pa vlivajo tudi drugi
aktualni dogodki. Sklad budno
spremlja dogajanja in z aktivnim upravljanjem portfelja, v
danih razmerah, uspešno ohranja in plemeniti svoja sredstva

in tako nadaljuje trend uspešnih poslovnih let. Vrednost
portfelja Sklada je 30. septembra 2020 znašala 208,5 milijonov evrov. Sklad je posloval
v skladu s konzervativno naložbeno politiko, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.
V težnji, da se maksimalno zavarujejo sredstva, je le-ta nalagal v skladu z zapisanimi načeli
varnosti, razpršenosti, likvidnosti ter donosnosti.

Sklad se zaveda pomembnosti pravočasne izgradnje objekta, odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO) Vrbina, Krško in prilagaja portfelj na način, da
bodo sredstva na razpolago,
ko bo to potrebno. Pričetek
gradnje, predviden konec leta
2018, se je zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj, zamaknil. Z veseljem
ugotavljamo pomembne premike na tem področju, Agencija Republike Slovenije za okolje je junija t. l. objavila javno
naznanilo v postopku izdaje
okoljevarstvenega soglasja za
izgradnjo odlagališča NSRAO,
Vlada Republike Slovenije pa
je v okviru interventnega zakona, odlagališče NSRAO uvrstila na seznam pomembnih
investicij, z možnim začetkom
izvedbe del do leta 2021.


Vir: Sklad NEK

Delavnica za otroke v ribogojnici Pajk
ki in vključitvijo rib v kulinariko, drugi sklop je vključeval
izobraževanje otrok skozi izvedbo delavnic, tretji pa promocijo rib na podeželju, da
bi te tudi na območju, kjer sicer na jedilnikih prevladujejo druge mesnine, postale
njihov sestavni oz. pogostejši sestavni del. Ob izvedbi delavnic so kreirali nove produkte, posneli promocijske filme,

ki bodo služili ne le za promocijo turizma, temveč tudi za
učno snov v šolah, izdali pa
bodo tudi dvojezično brošuro. Kot je povedal Anton Petrovič, predsednik TD Senovo,
so z vključitvijo v projekt želeli dodati novo vrednost že obstoječim pohodniškim potem
po Bohorju na način, da so povezali in trasirali poti od Treh
lučk na Sremiču do vinskih

Družba Kostak med finalisti
letošnjih okoljskih nagrad

KRŠKO – Družba Kostak se je
s projektom »Mala komunalna čistilna naprava s filtrnim
medijem« uvrstila med pet
finalistov (skupaj je bilo prijavljenih 28 projektov) letošnjega razpisa okoljskih
nagrad časnika Finance in
EKO sklada, in sicer v kategoriji »Okolju prijazen izdelek, postopek ali storitev«. Naprava deluje po načelu procesov,
ki se odvijajo v naravi. Filtrni medij je narejen iz lokalnih materialov in po preteku življenjske dobe razgradljiv. Mala komunalna čistilna naprava je enostavna za upravljanje in vzdrževanje
ter za delovanje ne potrebuje elektromehanske opreme, v kolikor to omogoča naklon terena. Zasuta je z zemljino in zatravljena s travinjem ter tako neopazna okolici. Je pohodna, površina
je primerna za raznovrstne aktivnosti. 
Vir: Kostak

kleti Žaren in Kerin, pot od
Treh lučk in Grmade do brestaniškega gradu in Ribogojnice Pajk v Gorenjem Leskovcu, pa tudi panoramsko pot,
ki vodi čez Ravni Log pri Reštanju in zaloške travnike nazaj do ribogojnice. V slednji so
glede na to, da se ne ukvarjajo
z gostinstvom, svojo dejavnost
nadgradili z ureditvijo kamina
za peko rib, prostor, opremljen
z mizo in klopmi, pa lahko poleg izvedbe piknika služi tudi
za izvedbo delavnic. Pridobitev za fleksibilnejšo izvajanje
dejavnosti predstavlja tudi
novo dostavno vozilo.

Restavracija Tri lučke s Sremiča se je v projekt vključila tako
z gastronomskega vidika kot
nadgradnje turistične ponudbe, je povedala Petra Močan:
»Prepričani namreč smo, da je
ravno doživetje tisto, ki privabi in zadrži gosta v regiji ter ga
spodbudi k vnovičnemu obisku.« V ta namen so nabavili
interaktivno tablo kot kažipot
obiskovalcem za raziskovanje
okolice, šest električnih koles
in opremo za pripravo rib. Rafael Jurečič, koordinator projekta na Občini Krško, pa je izpostavil vzdrževalni poseg v
ribnik na Resi: »Z njim se je zagotovil varnostni preliv iz ribnika za primer obilnih padavin
in posledično naraslega nivoju
vode.« Ob tem so uredili tudi
okolico: na eno izmed dreves
na obrobje gozdička ob ribniku za otroke umestili gnezdo
iz naravnih materialov, iz katerega je mogoče iz ptičje perspektive opazovati okolico, v
neposredno bližino lesen iglu
s sedeži in klopjo, ki ga lahko
koristijo vse generacije, na ribnik pa splav s klopjo, ki omogoča stik z vodo, opazovanje
življa v ribniku in okolice.

Bojana Mavsar

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB4 in PB5

135.150

3

5

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ
Proizv.
enota

Gorivo

PB 1*

TG

NOx
mg/m3

SOx
mg/m3

CO
mg/m3

Dimno število Bacharach
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

-

-

353

-

10

-

1

-

-

-

-

PB 4*

ZP

<1

-

-

-

-

PB 4*

TG

<1

-

-

-

-

-

-

-

PB 5*

TG

<1

-

-

-

-

-

-

-

ZP
TG

- zemeljski plin
- tekoče gorivo (D-2)

*Za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.
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Ribe na šolskih krožnikih
Projekt Ribe na šolskih krožnikih je dvoletni projekt, pri katerem sodeluje sedem partnerjev. Občina Krško je vodilni partner, pri projektu pa sodelujejo še
Občina Sevnica, Ribogojstvo Goričar, osnovne šole Brežice, Jurija Dalmatina Krško in Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ter vrtec Krško.
Osnovni cilj projekta je povečati ozaveščenost prebivalstva o zdravem načinu prehranjevanja s spodbujanjem pogostejšega
vključevanja ribjih jedi v vsakdanjo prehrano. Namen projekta je tudi vzpodbuditi pogostejšo pripravo rib in ribjih jedi lokalnega
izvora v vrtcih, šolah in drugih javnih ustanovah.

gojstvu Goričar ustvarjajo tudi priložnosti
za nova delovna mesta.

Naročnik: www. krsko.si

Občina Sevnica je v sklopu projekta uredila multimedijsko učilnico na Ribogojnici
Laze pri Boštanju, ki je sedaj primerna za
izvajanje naravoslovnih dni in drugih izo
braževalnih vsebin. Izvedena so bila investicijsko-vzdrževalna dela na objektu,
natančneje keramičarska, mizarska, slikopleskarska
in pečarska dela. V
prostoru so na novo
urejene štiri večje
mize, 20 konferenčnih stolov in dve
omari za shranjevanje različnih pripomočkov za izobraževanje. Prostor je
na novo opremljen
Sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik ribiške družine
tudi s projektorjem
Sevnica Sandi Kosmač ob ogledu novo urejene ribogojnice Laze z električnim pro(foto: Občina Sevnica)
jektorskim platnom
Občina Krško zagotavlja vodenje projek- in prenosnim računalnikom. V prostoru je
ta in pomoč vsem vključenim partnerjem nova hladilna omara z zamrzovalnikom za
pri izvedbi projektnih aktivnosti. Lokalna shranjevanje hrane in dodatkov za ribe.
ribogojnica iz Podbočja, Ribogojstvo Go- Prostor ima tri nova svetila.
ričar, je ključen partner pri projektu, saj z
ribami in ribjimi izdelki oskrbuje osnovne V začetku meseca oktobra so tako potešole in vrtce, ki pri projektu sodelujejo. Z kali prvi naravoslovni dnevi za učence od
razvojem novih ribjih produktov pri Ribo- šestega do devetega razreda osnovnih šol

Naravovarstvenik Dušan Klenovšek z učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki (foto: Občina Sevnica)

Učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pri ogledu ribjih stez pri HE
Arto-Blanca (foto: Občina Sevnica)
Brežice, Jurija Dalmatina Krško in Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Spomladi naslednje leto je načrtovan tudi obisk
predšolskih otrok iz Vrtca Krško.

Učenci in učenke so dobili posebej zanje
pripravljeno ribjo malico, ki so jo pripravili v Ribogojstvu Akval z Blance, ocvrto postrv s testeninsko solato ter čaj.

Pri izvedbi naravoslovnih dni sta sodelovala sodelavca zavoda Kozjanski park Dušan Klenovšek in Katja Lobe, ki sta učencem predstavila temelje biologije vodnih
živali, ki živijo na območju reke Save in reke
Mirne, ribištvo, ki poteka v teh krajih, ter
življenjski cikel avtohtone potočne postrvi. V okviru naravoslovnega dneva je potekal tudi obisk ribje steze pri Hidroelektrarni
Arto-Blanca, kjer so osnovnošolci pridobili
uporabne in zanimive informacije o vzgoji
rib in njihovi uporabni vrednosti, spoznali
pa so tudi biotsko raznovrstnost reke Save
in njenih pritokov.

V toplejših mesecih bo v Ribogojnici Laze,
s katero upravlja Ribiška družina Sevnica,
mogoče v okviru naravoslovnih dni ali drugih izobraževanj opazovati jato avtohtone potočne postrvi in mladice različnih kategorij, ki bodo naseljene v zunanji bazen.
Udeleženci si bodo lahko ogledali tudi proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne
faze v razvoju ribjega zaroda.

Ribiška družina Sevnica aktivno sodeluje pri
vseh projektih lokalne skupnosti, povezanih s sladkovodnimi ribami, tako pri pripravi izobraževalnih vsebin kot tudi pri promociji reke Save, njenih pritokov in
vseh ribnikov kot dragocenih
elementov narave v lokalnem
okolju. Občina Sevnica pa s tovrstnimi projekti stremi k spodbujanju vzgojno-izobraževalnih
zavodov k večji uporabi lokalno
pridelanih surovin za pripravo
zdravih obrokov. S tem je mladim omogočeno uživanje hrane z večjo hranilno vrednostjo
zaradi krajših dostavnih poti,
kar ima pozitiven vpliv tako na
splošno zdravje mladih kot tudi
na njihove dobre prehranjevalRibja malica (foto: Občina Sevnica)
ne navade.

Projekt »Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Krško.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Objava javnega naznanila o
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01 – sever

Spoštovane občanke, spoštovani občani
občine Sevnica, iskreno vam čestitam
ob občinskem prazniku!
Praznik je prijetna priložnost za proslavljanje dosežkov
in uresničenih načrtov. Verjamem, da ste ob prazniku
ponosni na prehojeno pot in premagane izzive. Naj vas
tudi v prihodnje spremljajo vztrajnost, sodelovanje in
odločnosti, s katerimi uspešno gradite in razvijate vašo
lokalno skupnosti.
Ob občinskem prazniku vam želim vse dobro z zaupanjem,
da se bomo v prihodnje spet lahko srečavali na prireditvah
in dogodkih ter skupaj razvijali našo regijo Posavje!
Iskreno čestitam vsem prejemnikom nagrad – grba in
priznanj, ki soustvarjate življenje v sevniški občini.
V duhu časa, ki vlada v svetu v času epidemije, vam želim
predvsem zdravja, optimizma in poguma.
Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Gradnja površin za pešce in kolesarje
ob Cesti svobode v Brežicah

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan občine Brežice objavlja
JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01 – sever,
ki bo potekala od 16. 11. 2020 do vključno 16. 12. 2020.
Predmet prostorskega akta se nanaša na določanje pogojev za
gradnjo objektov in infrastrukturno urejanje severnega dela
poslovne cone v Slovenski vasi. Gradivo je objavljeno na spletni strani na občine www.brezice.si pod rubriko Sporočila za
javnost ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.
Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 25. 11. 2020,
ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.
Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa Občina Brežice sledi izvajanju preventivnih ukrepov pristojnih državnih institucij, katerim se prilagodi način izvedbe javne razgrnitve in javne
obravnave tega akta. V času javne razgrnitve sta osebni vpogled prostorskega akta ter udeležitev na javni obravnavi mogoča po predhodni najavi in potrditvi termina, ki ga najkasneje
en dan prej dogovorite s pristojno osebo občine Tanjo Rus (tel.
št. 07/620 55 73, e-pošta: tanja.rus@brezice.si).
Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podate pisno po pošti na Občino
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov tanja.rus@brezice.si. Občina bo
preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedenih spletnih straneh.
Župan občine Brežice Ivan Molan

Občina bo vsakemu novorojenčku podarila
medovito drevo
Občina Brežice se je pridružila pobudi Čebelarske zveze Slovenije
in bo vsem otrokom, ki so se rodili letos, podarila medovito drevo.
V prihodnjih dneh
bodo starši novorojenčkov, ki so luč sveta ugledali v letošnjem letu in so že
uveljavili denarno
pomoč Občine Brežice ob rojstvu otroka
(ta znaša 250 evrov),
prejeli še vrednostni
bon za nakup lipe ali katerega koli medovitega sadnega drevesa. S
tem se Občina Brežice pridružuje pobudi, ki jo je podala Čebelarska
zveza Slovenije, s katero želi zveza doseči, da bi vsak Slovenec vsaj
enkrat v življenju posadil drevo, ki je prijazno do čebel.
Čebelarska zveza Slovenije je 20. maja 2018 prvič obeležila svetovni
dan čebel. S tem je okrepila prizadevanja k ozaveščanju splošne javnosti o pomenu čebele. Poleg izrednih izdelkov (med, matični mleček in cvetni prah …) je največji prispevek čebel in drugih opraševalcev opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s pomočjo katerih
proizvedemo 90 % svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od
opraševanja. Z zasajanjem krajine z avtohtonimi, medovitimi rastlinami lahko tudi sami pripomoremo k odličnemu delu čebel in dodamo svojo kapljico k prizadevanjem za kvaliteten lokalni pridelek.
Starši letošnjih novorojenčkov bodo na svoj naslov prejeli vrednostni bon. Tega bodo lahko zamenjali za drevo lipe ali katerega drugega medovitega sadnega drevesa po izbiri, ki bo na voljo pri ponudnikih. Bon bo možno unovčiti pri dveh ponudnikih – pri podjetju
HPG Brežice d.o.o. v Brežicah ali v Trgovini »RAST« – Baznik Stanislava s.p. v Krški vasi. Bon je veljaven do 1. 5. 2021, tako da lahko starši
poleg še vedno ugodne novembrske sezone sajenja dreves ujamejo
tudi spomladanski čas sajenja.

Občina Brežice obnavlja odsek lokalne ceste
Velike Malence–Vrhovska vas

Gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
RuNe v občini Brežice
Družba RUNE-ENIA načrtuje in gradi novo optično omrežje RuNe
(angl. Rural Network Project oz. projekt optičnega omrežja na podeželju) za prebivalce podeželskih področij Slovenije, tudi na območju občine Brežice.

Med številnimi naložbami v cestno infrastrukturo Občine Brežice je
tudi urejanje pločnikov in površin za pešce in kolesarje z namenom
izboljšati prometno varnost za najranljivejše udeležence v prometu. Do konca meseca novembra bodo na odseku od rondoja v Črncu
do bencinskega servisa OMV urejene površine za kolesarje in pešce
v dolžini cca. 320 m. Investicija v vrednosti 134.000 evrov predstavlja 1. fazo projekta ureditev površin od rondoja Črnc do rondoja
pri Tušu. Ob izgradnji površin v dolžini 320 m in širini 3 m bo urejeno tudi odvodnjavanje in javna razsvetljava. Izvajalec del je CGP,
družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest,
d.d., iz Novega mesta.
Dela gradnje ob državni cesti – Cesti svobode potekajo ob polovični zapori vozišča. Vse udeležence v prometu prosimo za previdnost
in spoštovanje prometne signalizacije.

Podjetje RUNE Enia d.o.o. namerava na nekaterih območjih občine Brežice izvesti gradnjo optičnega omrežja, o čemer so obvestili občino in krajevne skupnosti. Občina Brežice podpira in pozdravlja razvoj telekomunikacijskih omrežij na svojem območju, velja pa
poudariti, da gre za komercialno ponudbo in ne za projekt, katerega nosilec bi bila Občina Brežice. O možnostih in pogojih pridobitve
priključka gospodinjstva obvešča podjetje Eurocon d.o.o., Ljubljana.
Priporočamo, da se občani pred prevzemanjem obveznosti natančno pozanimate o skupnih stroških vašega konkretnega priključka, o roku, v katerem bo izgrajen, ter o pogojih odstopa od pogodbe oziroma morebitnih stroških, če se po poslanem povpraševanju
za sklenitev pogodbe ne bi odločili.
Več informacij je dostopnih na spletni strani www.ruralnetwork.eu/sl/
ali na telefonski številki 01 235 15 30.

www.brezice.si

Konec meseca oktobra 2020 so se začela dela obnove odseka lokalne ceste Velike Malence–Vrhovska vas v dolžini 900 m. Gre za
celovito obnovo vozišča z zamenjavo spodnjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in utrditvijo bankin, ki bo prispevala k večji prometni varnosti. Vrednost pogodbenih del znaša
190.000 evrov, rok za dokončanje del je 20. 11. 2020. Investicija je v
skladu z dogovorom med Občino Brežice in Ministrstvom za obrambo RS o sofinanciranju vlaganj v lokalno infrastrukturo v bližini letališča Cerklje ob Krki sofinancirana s strani ministrstva v višini 50 %.
Krajane hkrati obveščamo, da je za čas poteka obnove, tj. do 20. 11.
2020, predvidena popolna zapora ceste. Vse udeležence v prometu
prosimo za upoštevanje prometne signalizacije.

POIŠČIMO JIM DOM

OKA (20282B) je prisrčna muca,
stara štiri mesece. Prijazna in
igriva muca je sprva nekoliko
zadržana in plaha. Išče prijazne
in odgovorne lastnike, ki ji bodo
nudili topel dom.

SREČKO (20215B) je eno leto
mlad muc. Po težki poškodbi
tačke in uspešnem okrevanju
je prijazen Srečko pripravljen
na čisto svoj dom. Razigran in
prikupen muc si želi ljudi, ki ga
bodo imeli radi in mu nudili varen dom.

OLDI (20222KK) je živahen in
prijazen 11-letni kuža manjše
rasti. Vajen je hoje na povodcu
in tudi notranjega bivanja, rad
ima ljudi, je ubogljiv in se dobro razume z drugimi psi. Išče odgovorno družino, ki mu bo nudila topel dom.

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse.

Stran pripravlja Občina Brežice

Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, telefon: 07 496 11 56
Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.
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Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško
V starem mestnem jedru Krškega pospešeno poteka gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško. Trenutno poteka
izgradnja kletne etaže objekta, ki naj bi potekala do sredine decembra.
V preteklih mesecih je bil odstranjen del spomeniško zavarovane škarpe, zgrajeni temelji, povezave komunalnih vodov
do objekta – ogrevanje, voda,
elektrika.
Naložba naj bi bila po načrtih
zaključena v letu 2023, vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijona evrov.
Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380.000 evrov
se pričakuje iz Eko sklada. Z naložbo bo Valvasorjeva knjižnica
Krško pridobila dodatnih 1600
kvadratnih metrov neto tlorisne
površine prizidka.

Spoštovani občanke
in občani občine Sevnica,
močno povezana skupnost je obet za uspehe in razvoj. Ne
glede na ovire, izzive in preizkušnje, s katerimi smo se soočali
v tem posebnem letu, ste jim bili kos ter z odgovornostjo in
odločnostjo dosegli zastavljene načrte.
Za vse dosežke vam ob vašem skupnem prazniku iskreno
čestitam in želim, da še naprej tako pogumno in uspešno
nadaljujete tudi v prihodnje.
Vse dobro želim in srečno, Sevnica.
Mag. Miran Stanko, župan občine Krško, s sodelavci
Na gradbišču pri Valvasorjevi knjižnici Krško trenutno poteka gradnja kletne etaže prizidka.

Gradnja novega vrtca Senovo v fazi opremljanja
V zaključni fazi so dela izgradnje novega skoraj ničenergijskega vrtca na Senovem z osmimi oddelki, ki naj bi se po načrtih zaključila
konec letošnjega leta, medtem ko naj bi se vrtec v nove prostore
preselil zgodaj spomladi.

Ureditev Dnevnega centra za starejše na Vidmu
se zaključuje

Po načrtih naj bi bil nov objekt senovskega vrtca dokončan in opremljen do konca leta, vrtec pa naj bi se v nove prostore preselil zgodaj spomladi.
Potem ko je bila v lanskem letu pripravljena projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, so z deli začeli v letošnjem aprilu. Trenutno poteka opremljanje prostorov in pa
zunanja ureditev ter postavitev zunanjih igral. Po terminskem planu
naj bi dela zaključili konec letošnjega leta, vrtec pa naj bi se v nove
prostore na novi lokaciji preselil v zgodnjih spomladanskih mesecih.
Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 mio evra, od tega bodo iz državnih sredstev (23. člen) počrpali 2,28 milijona evrov in 480.00
evrov iz Eko sklada.

V krškem gaju zaslužnih občanov še doprsni kip
Dragotina Ferdinanda Ripšla

Na nekaj manj kot 400 kvadratnih metrih krškega dnevnega centra v prostorih »Podmornice« bo prostor za 15 do 20 uporabnikov.
Občina Krško v zgornji etaži trgovskega centra Podmornica na Vidmu
zaključuje ureditev prostorov za dnevni center za starejše v okviru
Doma starejših občanov Krško. Center je namenjen izvajanju dnevnega varstva starostnikov, kar pomeni, da so uporabniki te storitve
sicer doma in da uporabljajo samo dnevno nastanitev za čas, ko so
njihovi svojci v službi ali imajo druge obveznosti. Na nekaj manj kot
400 kvadratnih metrih bo prostor za 15 do 20 uporabnikov. Dela, ki
so potekala od začetka julija, so se z oktobrom zaključila. Celotna
vrednost ureditve dnevnega centra znaša okoli 220.000 evrov, od
tega okoli 180.000 za gradbeno-obrtniška dela, preostalo za nakup
opreme. Občina Krško pri tem računa tudi na evropska sredstva iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 160.000 evrov.

www.krsko.si

Stran pripravlja Občina Krško

OBVESTILO zaradi urejanja kolesarske povezave cesta
Videm–Brestanica do konca leta zaprta
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in župnik Župnije Krško –
Videm ob Savi Mitja Markovič ob odprtju doprsnega kipa Dragotina Ferdinanda Ripšla
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in župnik Župnije Videm ob
Savi Mitja Markovič sta v Gaju zaslužnih občanov v starem mestnem
jedru Krškega odkrila doprsni kip duhovnika, pesnika, sadjarja, kronista in narodnega buditelja Dragotina Ferdinanda Ripšla ob njegovi
200-letnici rojstva. Na pobudo Župnije Videm ob Savi in ob soglasju KS mesta Krško je sklep o postavitvi obeležja Ripšlu potrdil tudi
Občinski svet Občine Krško. Kot je dejal župan, je Dragotin F. Ripšl s
svojim delom pustil velik pečat v Krškem in v Posavju, zato je prav,
da se z obeležjem poklonimo njegovemu ustvarjanju. Doprsni kip
iz brona je izdelal akademski kipar Mirko Bratuša.

Občina Krško je ta teden začela s projektom ureditve lokalne ceste Videm–Brestanica skozi Sotelsko, da bo ta varna za kolesarje,
in sicer z uvedbo sistema deljene uporabe vozišča, s poudarkom
na varnosti šibkejših udeležencev v prometu. Dela bodo trajala
predvidoma do konca leta, odvisno od vremenskih razmer. Cesta Videm–Brestanica bo v času del popolnoma zaprta, za lastnike
objektov pa bo omogočeno dostopanje v dogovoru z izvajalcem
glede na potek del. Občina Krško je projekt, vreden okoli 375.000
evrov, prijavila na Dogovor za razvoj regij za pridobitev sofinancerskih evropskih sredstev, in sicer pričakujejo 113.000 evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter okoli 28.000 evrov državnih sredstev. Prosijo za razumevanje in upoštevanje predvidenih obvozov oz. prometne signalizacije.

z a g o vo r n i k i

branja
Irena Fürst je upokojena
kustosinja in nekdanja vodja
brestaniške enote Muzeja
novejše zgodovine Slovenije na gradu
Rajhenburg. Odhod v pokoj ji je omogočil, da se lažje in v
večji meri posveča svojim hobijem, eden od teh je tudi branje
knjig. Posebej se jo je dotaknila knjiga Barbare Taylor Bradford
Ženske njegovega življenja.

“

V času corona epidemije sem prebrala kar nekaj knjig,
predvsem takšnih z lahkotnejšo vsebino, saj nas je ta čas
na nek način zaznamoval in nas spravljal v neprijetno
razpoloženje. Zato sem si želela predvsem razvedrilnega
branja. Izpostavljena knjiga me je pritegnila tudi zato, ker je
prepletena z zgodovinskimi dejstvi, ki bogatijo njeno vsebino.
V njej se srečamo z življenjsko zgodbo uspešnega poslovneža
Maximiliana Westa in žensk, ki so zaznamovale njegovo
življenje. Dogajanje v knjigi sega od leta 1938 v Berlinu, od
Kristalne noči, od začetka pogroma nad Židi, do božiča leta
1989, ko se je začel padec Berlinskega zidu. Maxim je bil sin
berlinskih Židov. Zaradi nevarnosti holokavsta se z materjo
Ursulo in varuško Theodoro v začetku leta 1939 umaknejo v
Pariz. To sta prvi ženski njegovega življenja. Sledi predstavitev
njegovih življenjskih sopotnic Anastazije, Camille in Adriane.
Maxim je deloholik, kar privede do različnih zapletov. Tem
sledijo dogodki, ki ga privedejo v malodušje in iskanje nove
življenjske poti. Knjiga bralca resnično pritegne in težko jo
je odložiti iz rok v poznih večernih urah, ki se že nagibajo k
počitku. Pa saj bo jutri nov dan.

Pobude, predlogi in vprašanja s 16. seje
Občinskega sveta – II. del

“

Jože Olovec (SDS) je vprašal, za katere podprograme proračuna je
občina v zadnjih štirih letih pridobila namenska državna in evropska sredstva ter koliko je za te prispevala iz lastnih sredstev. V zvezi
s stanovanjskim programom občine za leta 2020–2025 je predlagal,
da imajo pri razpisih za stanovanja prednost prosilci, ki v lokalnem
okolju ustvarjajo nova delovna mesta, so aktivni v društvih in organizacijah, delujejo na področjih krožnega gospodarstva, lokalne pridelave hrane in turizma ter so več kot srednješolsko izobraženi. Vprašal je, koliko najemnikov, ki so upravičeni do subvencij, je slovenske
narodnosti. Glede na načrtovana sredstva za vzdrževanje stanovanj
in hiš v lasti občine ga je zanimalo, za kakšno vzdrževanje in investicije gre. Vprašal je še, ali občina načrtuje nakup in obnovo kulturno
zaščitenih zgradb, ki propadajo.
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November – praznični mesec občine Sevnica
Občinski praznik je v vsej svoji širini tradicija. Tradicija srečevanja, druženja in spomina na dogodke, na katere smo
ponosni. Številne prireditve so povezovanje vsako leto še bolj okrepile. Trenutno stanje pa nas kot državo, kot lokalno skupnost in kot vsakega posameznika na prvem mestu postavlja pred zelo odgovorno nalogo varovanja lastnega
zdravja in zdravja drugih. Naša želja temu navkljub je, da ostanemo čim bolj povezani, četudi na varni razdalji. Vabimo
vas, da spremljate našo spletno stran in družabna omrežja, preko katerih vsakodnevno obveščamo o vsebinah, novostih in vseh pomembnih informacijah. Več vsebin in dogodkov smo preoblikovali v spletno različico, s čimer bomo skušali vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja.

November je za našo občino praznični mesec, vsako leto
napolnjen z dogodki na mnogih delovnih in ustvarjalnih
področjih. Ker zaradi resnosti razmer ne gre drugače, se letos v
počastitev občinskega praznika srečujemo pretežno v virtualni
obliki. Ta nikoli ne bo pristna zamenjava za iskriv pozdrav in stisk
roke. Je pa nujen način in primeren odziv na potrebe te nove
realnosti, ki nas je prežela v vseh segmentih dela in življenja.
Četudi leto mineva pod močnim vtisom soočanja s posledicami
covid-krize, delo v Občini Sevnica ni zastalo. Uspešno izvedeni
projekti so razlog, da občinski praznik razmeram navkljub ostaja
priložnost za zadovoljstvo ob novih pridobitvah in posodobitvah,
ki višajo kakovost življenja v lokalni skupnosti.
Četudi je bilo sprva težko, predvsem pa neobičajno, smo delovni
tok ob upoštevanju vseh vidikov varnosti uravnotežili do mere,
da izvajanje vseh ključnih nalog teče relativno nemoteno.
Ocenjujem, da je leto od praznika do praznika za občino
Sevnica v poslovnem smislu uspešno in je rezultat odgovornega,
preudarnega proračunskega načrtovanja, ki je vključeval vsa
območja občine in vsa področja dela.
Za dobro sodelovanje se zahvaljujem Občinskemu svetu
Občine Sevnica, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave,
predstavnikom krajevnih skupnosti, javnih zavodov in podjetij.
Hvala vsem vam, spoštovane občanke in občani, ki z aktivno
družbeno odgovornostjo prispevate svoj del k prijetnosti
bivanja.
Iskrena zahvala vsem, ki v okviru gospodarskih družb in drugih
področij ustvarjanja dobrin opravljate svoje vsakodnevne
zadolžitve. S tem zagotavljate tok dela in življenja, hkrati pa
pomembno prispevate k omejevanju kriznega dogajanja.
Za izjemno delo se zahvaljujem zaposlenim v zdravstvu in
domovih za starejše, pripadnikom civilne zaščite in gasilskih
organizacij, izvajalcem pomoči na domu, zaposlenim v šolstvu
in predšolskem varstvu, prostovoljcem in vsem drugim, ki z
izjemno mero odgovornosti in solidarnosti premagujete velike
izzive letošnjega leta.
Iskreno čestitam vsem prejemnikom letošnjih občinskih
priznanj. Hvala, ker ustvarjate prijetno, urejeno in k napredku
naravnano skupnost, ki zna in zmore medsebojno povezovati,
sodelovati in spoštovati.

Vse ključne pridobitve in izzive
zadnjega leta je v sliki in besedi zajel dokumentarni film »Ob
prazniku občine Sevnica 2020«,
ki je bil premierno predstavljen v
petek na Facebook strani Občine
Sevnica, kjer ima že okrog 3000
ogledov. Stran je javno dostopna, zato preko spletnih brskalnikov omogoča ogled vsem, tudi
brez prijave v sistem Facebook.
Film je trajno dostopen na YouTube kanalu Občine Sevnica,
predvajan pa tudi preko televizijskih postaj. Vabljeni k ogledu.
Prejšnji teden sta potekala spletna ogleda razstav, in sicer območne razstave Črkarija z
ilustracijo in razstava del Pop
Art, ki sta na ogled na Facebook strani JSKD Sevnica. Vabljeni k virtualnem ogledu razstavljenih likovnih del, nastalih na
POP ART likovnih delavnicah pod
mentorstvom Elene Sigmund in
umetniških del, ustvarjenih na
delavnicah ČRKARIJA z ilustracijo pod mentorstvom ilustratorja
Petra Škerla.

Največja želja ob občinskem prazniku vsekakor je, da skupaj še
naprej solidarno in enotno delujemo v smeri varovanja zdravja
in da uspešno presežemo zahtevno preizkušnjo pandemije.
Verjamem, da bomo skupaj uspešni.

nost Zabukovje. Dogodkov, s
katerimi bi počastili krajevni praznik, letos ni bilo možno pripraviti, je pa bilo na spletni strani Občine Sevnica in na naši Facebook
strani objavljeno voščilo predsednice Ane Ivanić.
V letošnjem letu mineva 75 let
od vrnitve iz izgnanstva. Spletno poslanico, ki je objavljena
na občinski spletni in Facebook
strani, so pripravili predstavniki
koordinacijskega odbora Društva
izgnancev Slovenije – Sevnica.
V nadaljevanju meseca se bo
zvrstilo še veliko vsebin, ki jih
bomo posredovali preko spleta. Danes, na dan občinskega praznika, 12. novembra, se
bodo zvrstile predvajane osrednje vsebine v počastitev praznika: položitev vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB in
k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici, spletni nagovor
župana Srečka Ocvirka in glasbeno voščilo Godbe Sevnica ob
občinskem prazniku.

Napovedi vsebin od vključno današnjega dne si lahko ogledate v
spodnjem povabilu.

Mislimo varno, ravnajmo varno,
bodimo varni.

PROGRAM DOGODKOV
OB OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SEVNICA

Foto: Jože Hvala

Spoštovane občanke, spoštovani
občani občine Sevnica.

Za nami je prvi teden občinskega praznika in s tem tudi že nekaj dogodkov, ki so bili prilagojeni novim razmeram. Vsakoletni
uvod v praznovanje občinskega
praznika je novinarska konferenca, ki zajema podroben vpogled
v celoletno delo Občine Sevnica
na vseh področjih. Letošnja novinarska konferenca je potekala v
sredo v sevniški kulturni dvorani
in preko spletne povezave. Leto
v času od praznika do praznika
mineva pod močnim vtisom preizkušenj covid-krize. Kljub temu
delo lokalne skupnosti ni zastalo, zvrstile so se številne posodobitve, ki jih je po posameznih
področjih dela predstavil župan
Srečko Ocvirk.

Ostanimo povezani - na daljavo

Zaradi aktualnih razmer so možne spremembe terminov objav.

SPLETNO PREDVAJANJE GLASBENEGA VOŠČILA GODBE SEVNICA OB PRAZNIKU OBČINE
SEVNICA
12. november ob 9. uri

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

SPLETNO PREDVAJANJE POLOŽITVE VENCEV K SPOMENIKU PADLIM ŽRTVAM NOB IN K
SPOMINSKI PLOŠČI NA STAVBI SODIŠČA V SEVNICI
12. november ob 10.00 uri

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

SPLETNI NAGOVOR ŽUPANA OBČINE SEVNICA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
12. november ob 12. uri

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

SPLETNA PREDSTAVITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ LJUBA MOTORETA »SEVNIŠKIH 40« NA
OGRAJI MED ŽELEZNIŠKO IN AVTOBUSNO POSTAJO SEVNICA
14. november ob 10. uri

Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica.

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica

SPLETNA PREDSTAVITEV RAZSTAVE »RIBA JE IN«
17. november

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

SPLETNI OGLED RAZSTAVE JUBILEJNEGA XX. SEVNIŠKEGA LIKOVNEGA SHODA »GRAD
2020«

Na Facebook strani Gradu Sevnica so pripravili spletni Radogost
večer z Rudijem Stoparjem in
gostjo Nino Gole. V Oknu Radogost se predstavlja slikarka Nina
Gole, mlada prvakinja z zlato plaketo lanskega XIX. mednarodnega sevniškega likovnega shoda
– Grad 2019. Spletni ogled razstave jubilejnega XX. Sevniškega
shoda »Grad 2020« bo na ogled
19. novembra 2020.
Vir: FB stran JSKD Sevnica

Vsako leto 6. novembra svoj praznik obeležuje Krajevna skup-

19. november

FACEBOOK STRAN JSKD SEVNICA

SPLETNA PREDSTAVITEV CESTNO-PROMETNIH INVESTICIJ OBČINE SEVNICA V LETU 2020
23. november

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

SPLETNI POGOVOR »VPRAŠAJTE ŽUPANA«
24. november

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

SPLETNA PREDSTAVITEV RAZSTAVE »PO SLEDEH OBRTNIŠTVA V OBČINI SEVNICA«

26. november

FACEBOOK STRAN in SPLETNA STRAN OBČINE SEVNICA

VENCEMBER – SPLETNA PREDSTAVITEV ODPRTJA 7. RAZSTAVE ADVENTNIH VENČKOV OB
SAVI
29. november

FACEBOOK STRAN OBČINE SEVNICA in FACEBOOK STRAN TURISTIČNEGA DRUŠTVA LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Stran pripravlja Občina Sevnica

Vir: FB stran KŠTM Sevnica
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Prejemniki priznanj Občine Sevnica za leto 2020
Občinski svet je na svoji 18. redni seji dne 21. oktobra 2020 soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2020. Priznanja Občine Sevnica bo
podelil župan Srečko Ocvirk, skladno z možnostjo izvedbe dogodka v povezavi z epidemiološko situacijo.

GRB OBČINE SEVNICA
PODJETJE EVERGREEN D.O.O., BOŠTANJ
Leta 1990 je družina Slemenšek
iz Boštanja ustanovila podjetje
Evergeen d.o.o. z namenom proizvodnje zdrave prehrane. Korenine podjetja sicer segajo še nekaj
let pred tem, ko je ustanovitelj v
obrtniški delavnici začel s proizvodnjo sušilnic za sadje in zelenjavo ter s sušenjem in prodajo suhega sadja in vrtnin. Nadaljeval je
s pakiranjem zelišč in začimb, tudi
takšnih, ki so bile v slovenski kulinariki novost in so pravo vrednost

dobile šele v zadnjih letih.
Pred 30 leti pa je bila takšna pridelava živil še v povojih, zato je bilo potrebno v proizvodnjo in prodajo
vložiti ogromno truda. V Evergreenu so želeli svoje izdelke predstaviti širšemu krogu kupcev. Že na začetku delovanja so postali dobavitelji Interspara Slovenija, Mercatorja, kasneje pa še Engrotuša, Petrola, Lidla in ostalih. Vse od ustanovitve velik trud vlagajo v ponudbo prehrane tudi za vegetarijance in vegane ter za ljudi z zdravstvenimi težavami. Na začetku malo proizvodnjo tofuja so z leti širili ter bogatili
z novimi okusi in izdelki. Poleg kupcev so pomen in vrednost tovrstnih živil z vidika zdravja spoznali tudi
v večjih trgovskih hišah, in tako so začeli s proizvodnjo tofuja in drugih izdelkov za trgovski znamki Mercator in Spar. Z resnostjo in odgovornostjo do kupcev so postali vodilni proizvajalec tofuja v Sloveniji.
Z veseljem so sodelovali pri osveščanju Slovencev na področju zdrave prehrane in se s pomočjo Inštituta
za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru odločili za proizvodnjo povsem ekološkega tofuja in drugih izdelkov. V skrbi za zdravje kupcev v vseh letih poslovanja proizvodom nikoli niso dodajali kakršnihkoli dodatkov, konzervansov, aditivov, umetnih barvil. Kot eni prvih v Sloveniji so že leta 2002 v podjetju
uvedli sistem HACCP, certificirani pa so tudi za standard IFS Global Markets Food. Sedaj že druga generacija v podjetju razvija kakovosti proizvodnje in nove proizvode, ki bodo namenjeni za vegansko prehrano.
V letošnjem letu s ponosom praznujejo 30 let delovanja. Skupaj s kupci, dobavitelji, z 11 zaposlenimi in
še nekaj zunanjimi sodelavci ter svojstvenim načinom vsebine dela, podjetje Evergreen d.o.o. iz Boštanja prinaša občini Sevnica prepoznavnost in posebnost.

ZLATA PLAKETA OBČINE SEVNICA
MATJAŽ POHAR
Matjaž Pohar je odraščal v Boštanju in v Sevnici, kjer je pridobival
osnovnošolska znanja. Šolanje je nadaljeval na Gimnaziji Brežice, študij medicine pa na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2004 diplomiral. Še posebej ga je v nadaljevanju zanimalo področje kirurgije. Po vseh opravljenih obveznostih in zaključku študija se je zaposlil v
Splošni bolnišnici Brežice.
Matjaža Poharja, dr. med., specialista splošne kirurgije, je vedno navdajala skromnost, želja po novih znanjih, pripravljenosti pomagati ljudem v stiski ne glede na čas in kraj. V Splošni bolnišnici Brežice je kot
uspešen strokovnjak in dober organizator napredoval in nadgrajeval
svoje znanje. Postal je predstojnik kirurškega oddelka. Med sodelavci
uživa velik ugled in spoštovanje.
Je tudi uspešen mentor in z veseljem deli svoje znanje in izkušnje kolegom, še posebno pa mlajšim kadrom, ki se zaposlujejo, v želji, da bodo ostali v tem posavskem prostoru
in v bodoče skrbeli za zdravstveno oskrbo in kvaliteto življenja Posavcev, tudi občanov občine Sevnica. S
svojo ekipo ambulantno delo občasno opravlja tudi v Zdravstvenem domu Sevnica.
Pacienti izjemno zaupajo njegovi strokovnosti, saj je strokovnjak z veliko mero etičnih načel. Ko potrebujemo zdravniško pomoč, nasvet ali razgovor, je vedno pripravljen poslušati in pomagati vsakomur, ki
pomoč potrebuje. Zvest pa ni samo zdravstveni ustanovi, v kateri je zaposlen, vseskozi ostaja zvest tudi
domačemu okolju, kjer živi in deluje.

JOŽE LAZAR
Jože Lazar je vsakodnevno vpet v življenje krajevne skupnosti Šentjanž
in občine Sevnica. Vseskozi je aktiven v razvoju kraja, ne samo kot pobudnik idej. Je predvsem človek dejanj in vedno aktivno pomaga z organizacijo dela, z lastnim delom in tudi s finančnimi prispevki, s čimer
si vedno prizadeva za izboljšanje pogojev življenja v odmaknjenih vaseh. Zaslužen je za marsikatero pridobitev v domači krajevni skupnosti
in se trudi mirno, neokrnjeno podeželsko okolje narediti čim bolj prijazno tudi za mlade generacije.
Je aktiven gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž, kjer od
leta 2013 opravlja tudi funkcijo poveljnika. S svojo strokovnostjo, prizadevnostjo in vztrajnostjo je vzor mladim članom društva. Odlikuje ga požrtvovalnost in nudenje pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Še
posebej je potrebno omeniti njegove pomembne zasluge pri modernizaciji gasilske tehnike v društvu.
Že vrsto let s svojo neomajno energijo, voljo in željo nesebično pomaga posameznikom, društvom, organizacijam v domačem kraju in izven. Ceni poštenost, iskrenost in delo pridnih rok. Poleg navedenega

pa je Jože Lazar tudi uspešen podjetnik, ki trenutno zaposluje 11 redno zaposlenih, ob večjih remontih
v podjetjih, kjer nudi svoje usluge, pa omogoča zaposlitev še priložnostno zaposlenim.
S svojimi dejanji nedvomno prispeva k boljšemu, bolj kakovostnemu in polnejšemu življenju ter razvoju Šentjanža na vseh področjih.

SREBRNA PLAKETA OBČINE SEVNICA
ROTARY KLUB SEVNICA
Rotary klub Sevnica je bil ustanovljen zaradi skupnih interesov
ustanovnih članov v letu 2009. V
letu 2020 praznujejo 10. obletnico
delovanja. Člani uresničujejo zelo
različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in v širši skupnosti. Naloge in
dejavnosti kluba so med drugim
organiziranje raznih prireditev in
zbiranje sredstev. Prizadevajo si
priskočiti na pomoč tistim, ki pomoč resnično potrebujejo. Največkrat pomagajo otrokom in mladini,

najpogosteje na področjih, ki jih formalne institucije ne dosežejo.
Sredstva, zbrana na vsakoletnem dobrodelnem koncertu »Imeti rad«, so doslej namenjali učencem OŠ
Ana Gale za letovanje in za nakup igral, za zdravljenje otroka, Glasbeni šoli Sevnica za pomoč pri nakupu
novih inštrumentov, sedemčlanski družini za pomoč pri nakupu nove harmonike in violine, Godbi Sevnica za pomoč pri nakupu novih oblek. Podelili so sedem štipendij mladim glasbenikom in študentom.
Donacije segajo na najrazličnejša področja, od pomoči pri zdravstveni oskrbi, pri izboljšanju bivalnih pogojev, do donacij za področja kulture.
Biti rotarijec je čast in obveza, saj je potrebno rotarijska načela živeti v zasebnem in poklicnem življenju.
Pri njihovem poslanstvu doživljajo izkušnje, ki jih bogatijo. Vedno znova pridejo do spoznanja, da največ
pridobijo, ko pomagajo, brezpogojno in takoj.

MARJAN LOČIČNIK
Marjan Ločičnik je v delovanje domačega kraja, Pokleka nad Blanco,
vpet že od malih nog. Od leta 2015 je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca. Njegov prispevek k dobremu delovanju krajevne skupnosti je izjemen. Vedno stremi k razvoju in se trudi, da društva, kraj in
krajani sodelujejo in ustvarjajo skupaj, v dobro vseh.
Širina njegovega delovanja se ponaša z neštetimi urami prostovoljnega
dela. Je član več društev, v katerih pripomore, da se dela dobro in kakovostno. Zelo aktiven je v Kulturno-umetniškem društvu Poklek. Vedno priskoči na pomoč pri organizaciji raznih prireditev in je nepogrešljivi člen pri pripravi proslave na Tomaževem hribu ob dnevu državnosti.
Je tudi dolgoletni aktivni član Prostovoljnega gasilskega društva Poklek. Več let je opravljal funkcijo poveljnika, eno leto pa tudi funkcijo predsednika. Aktivno, vztrajno in
zagnano sodeluje pri ureditvah lokalnih cest in infrastrukture. S strokovnimi nasveti pomaga k racionalnim in najboljšim rešitvam.
Marjan Ločičnik je izjemno predan kraju in krajanom, ki jih zastopa. Velja za osebo, na katero se lahko zaneseš vedno in povsod. S svojim vzorom pa pomembno prispeva k povezanosti krajanov v krajevni skupnosti Blanca.

MIRJANA JELANČIČ
Vsak kolektiv za svoje uspešno delovanje, še sploh na področju vzgoje in izobraževanja, potrebuje poštene, predane in srčne ljudi. Mirjana Jelančič, ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, vedno znova potrjuje in izžareva predanost šoli ter vedno deluje v dobro otrok in staršev. Njena predanost in
srčnost sta neprecenljivi. Je skrbna in sočutna, izžareva toplino in hkrati moč.
Svoj poklic opravlja na zares visokem nivoju. Kar je še posebej pomembno, je,
da se v teh negotovih časih učenci tudi zaradi nje počutijo bolj varne. Staršem
svetuje in jih usmerja. Ogromno energije vlaga v kakovost odnosov, tako v kolektivu kot tudi v širši skupnosti. Pripravljenost na dialog, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in povezovanje so vrednote, ki jih pri svojem delu vedno postavlja na prvo mesto.
Kakovost in odličnost njenega dela potrjujejo številna priznanja, ki jih je šola prejela s strani lokalnih društev in organizacij, med njimi Kumerdejevo priznanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Grb Občine Sevnica. Širino njenega strokovnega znanja prepoznavajo različne institucije. Pred leti je bila zunanja evalvatorka Šole za ravnatelje in notranja presojevalka kakovosti SiQ, je članica nadzornega odbora
Združenja ravnateljev Slovenije in je tudi sodnica porotnica za mladoletne osebe.
Prepoznavanje stisk in čut za sočloveka udejanja na številnih dobrodelnih prireditvah, kot so Novoletna
tržnica, Pozdrav pomladi, Imeti rad, Rožnati tek in drugih. Je ustanovna članica Rotary kluba Sevnica, v
Rotary Slovenija pa je opravljala vlogo predsednice Odbora za okolje. Čas, v katerem živimo, je drugačen
od časa, ki smo ga bili vajeni v preteklosti. Sedaj še toliko bolj prepoznavamo vrednost pristnih medčloveških vezi in srčnosti, zato je izjemno pomembno prepoznati dobro delo, ga znati ceniti in spoštovati.
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Obč ina S e v ni ca pr az n uje

Izvajanje projektov ni zastalo

SEVNICA – Ob sevniškem občinskem prazniku je 4. novembra v prostorih kulturne dvorane potekala tradicionalna novinarska konferenca, na kateri je prvi mož sevniške občine Srečko Ocvirk predstavil nekatere ureditve, ki so v letošnjem letu usmerjene predvsem v zagotavljanje boljše prometne varnosti, ter projekte za nove investicije.
V uvodu je župan Srečko Ocvirk izpostavil višjo povprečnino, ki omogoča lažjo izpeljavo razvojnih nalog, ter dodal,
da je epidemija, ki je bila razglašena v marcu, izvajanje načrtovanih projektov časovno
rahlo zamaknila, a delo ni zastalo. Ureditve križišč, preplastitve cest, ureditve odvodnjavanja, izgradnja pločnikov, javne
razsvetljave, sanacije po naravnih nesrečah, kot so na primer plazovi, so potekale in še
potekajo. V Dolenjem Boštanju je uspešno zaključena ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na treh
odsekih. Nekaj neposrednih
finančnih spodbud je Občina
Sevnica namenila malemu gospodarstvu v skupni višini 75
tisoč evrov, 77 tisoč sredstev
je bilo razdeljenih za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva
ter podeželja v občini, za sofinanciranje turističnih prireditev je bilo namenjenih 13 tisoč evrov, dodeljenih je bilo 24
štipendij dijakom za deficitar-

ne poklice, dve štipendiji bosta
prejemala bodoča prevzemnika kmetije. To je le del izpolnjenih načrtov, ki jim bodo sledili še drugi do konca leta oz. v
prihajajočem novem letu 2021.

Hidravlične izboljšave in OPN

Na področju hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov
se bo v prihodnjem letu začela gradnja povezovalne hrbtenice med že obstoječimi vodovodi v en vodovodni sistem,
in sicer na obeh bregovih reke
Save v dolžini 21 kilometrov.
Projekt, ki je namenjen varni in nemoteni oskrbi s pitno
vodo, bo razdeljen na osem
sklopov in bo povezal več kot
10.000 uporabnikov. V pripravi je projekt ureditve Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Izgradnja
kanalizacijskega sistema v Sevnici, ki vključuje gradnjo kanalov fekalne kanalizacije v dolžini dobrih petih kilometrov s
pripadajočimi objekti. Terminski plan izvedbe je za obdobje

Praznični čas združuje in krepi vezi med ljudmi.
Želimo vam prijetno praznovanje.

2021–2023 z virom financiranja iz kohezijskih sredstev.
Pomemben del prihodnosti je
sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN), v katerem
bodo upoštevane tako pobude
posameznikov kot gospodarskih družb. Ob tem je župan
dejal, da je prostorsko načrtovanje podvrženo stalnim spremembam, prostorska zakonodaja pa je izredno zahtevna.
»Spremembe občinskih prostorskih načrtov iz občinskih
podrobnih prostorskih načrtov
zelo težko sledijo vsem potrebam investitorjev. Zelo pogosto
se dogaja, da imajo investitorji
željo po investiciji, ki časovno
ni usklajena z dinamiko sprejemanja prostorskega načrta, a zato je treba sprejeti tudi
zelo veliko število prostorskih
aktov, da lahko z njimi sledimo potrebam in možnostim v
prostoru,« je tekel opis sprejemanja novega OPN, ki bo predvidoma potrjen prihodnje leto.
»Interesi v prostoru so vsako
leto različni, usklajevanje pa

je zahtevno. Sama sprememba
občinskega prostorskega načrta št. 3 je celovita sprememba
in z njim usklajujemo zelo veliko pobud občanov in podjetij. Imamo tudi nekaj manjših
sprememb občinskega prostorskega načrta, kjer so pobudniki posamezniki in vodijo
spremembe kot zasebni investitorji, vendar usklajeno z občino,« je nadaljeval župan in
izpostavil stanovanjsko cono
Drožanjska cesta – zahod, kjer
je predviden nov dom za starejše, vrtec ali šola ter stanovanjsko območje. Izpostavil je
tudi OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni gaj in večstanovanjski objekt ob Planinski cesti. Kot zanimivi poslovni coni je
predstavil območje pri HE Boštanj in na Radni, kjer zasebni
investitor vodi načrt za ureditev poslovne cone.

Melanija poskrbela za nekaj
prepoznavnosti

V drugem delu novinarske konference je župan Srečko Ocvirk

Krajevna skupnost Tržišče
vam ob občinskem prazniku čestita
in želi lepo praznovanje,
veliko dobrega sodelovanja
in medsebojnega razumevanja.

Predsednik Aleksander File in Svet KS Loka pri Zidanem Mostu

Predsednik Janez Virant in Svet KS Tržišče

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob prazniku vaše občine!

Cenjene in spoštovani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Mnogo je stvari, ki plemenitijo življenje.
Med njimi so tudi vrednote,
ki se imenujejo zaupanje, razumevanje,
sodelovanje, povezovanje, spoštovanje.

Moč je samo v naštetih vrednotah,
zato nanje pomislimo vedno,
tudi v dnevih brez sonca ali v nočeh brez zvezd.

Vsak praznik je mejnik v življenju posameznika
in skupnosti. Živimo sredi zahtevnega časa,
v katerem je še bolj poudarjena skrb za
sočloveka. Le-ta temelji na razumevanju,
zaupanju in spoštovanju preventivnih ukrepov,
da bi čimprej lahko vsi skupaj izšli iz te
nezavidljive situacije.
Zdravje je temelj kakovostnega življenja,
zato naj bodo prihajajoči dnevi obdarjeni
predvsem z zdravjem in s čutom do sočloveka.
Pazite nase in drug na drugega,
predvsem pa, ostanite zdravi.

Župan občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak s sodelavci

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Kolikokrat in kdaj pomislimo nanje,
v katerih trenutkih?
Samo v svetlih ali tudi v temnejših?
Nanje moramo misliti, ko razmišljamo,
kaj želimo spremeniti, izboljšati,
oplemenititi pri sebi ali drugih.

Poleg župana Srečka Ocvirka sta na novinarski konferenci
prisostvovala še podžupan Janez Kukec in direktor občinske
uprave Zvone Košmerl, povezovala jo je Tanja Urek.
odgovarjal tudi na novinarska
vprašanja in med drugim podal
oceno vpliva Melanije Trump,
nekdanje Sevničanke, na področje turizma. »Če ocenim štiriletno obdobje, lahko rečem,
da so nekateri pričakovali preveč, nekateri smo bili realisti
in v okviru nekaterih pričakovanj, ki so se hitro oblikovala,
je bilo jasno, da zelo močnega
neposrednega vpliva to ne bo
imelo na turizem, a kljub temu
se je povečalo število predvsem domačih turistov – avtodomarjev, pohodnikov, izletnikov … Prihajajo tudi tuji turisti,
vendar v manjšem številu. Del
vpliva svetovnega spleta pa je
prepoznavnost Sevnice in Slovenije, ki je mogoče vzpodbuda za obisk,« je pojasnil župan.
Podal je tudi odgovor o hrupu,

ki ga povzroča strelišče na Radni. Lastnica zemljišča je Občina Sevnica, upravljalec Strelska
zveza Sevnica, uporabnikov
strelišča pa je več. Župan je
zavzel stališče, da morajo biti
vse aktivnosti na strelišču v
mejah dopustnega in tako že
potekajo dogovori o omejevanju hrupa.
Uvod v srečanje je obogatil dokumentarni film o nekaterih
uspešno izpeljanih projektih,
ki sta jih v sliki in besedi pripravila strokovna sodelavca Občine Sevnica Bojan Kostevc in
Neža Nemec v sodelovanju z
Jelko Tršinar in s Tanjo Urek,
ki je tradicionalno županovo
srečanje s predstavniki medijskih hiš ob občinskem prazniku tudi povezovala.

Smilja Radi

Praznik je priložnost,
da se ozremo nazaj
na svoje delo in dosežke
ter jih skupaj proslavimo.
Predsednik Jože Udovč in Svet KS Boštanj

Spoštovane občanke in občani občine
Sevnica, spoštovani župan, podžupan,
spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika
vam v imenu naših občanov in v svojem imenu
iskreno čestitam ter se vam hkrati zahvaljujem
za odlično medsosedsko sodelovanje. Prepričan
sem, da bo tako tudi v prihodnje, saj smo v
preteklosti že večkrat dokazali, da znamo najti
skupne interese in poti za njihovo realizacijo,
hkrati pa se zavedamo, da smo skupaj močnejši.
Še enkrat hvala in iskrene čestitke!
Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci
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Bienalna razstava z Art Kuma
SEVNICA – V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je bila v mesecu oktobru na ogled bienalna slikarska, kiparska in fotografska razstava umetniških del, ki so nastala na lanski in letošnji likovni koloniji na
zasavskem Triglavu – na 1220 metrov visokem Kumu, ki je najvišji vrh Posavskega hribovja.
Lanskoletna likovna kolonija
je bila posvečena 100-letnici
rojstva režiserja Franceta Štiglica, letošnja je bila jubilejna
– 30. zapovrstjo. Na obeh kolonijah so nastala zanimiva
umetniška dela, vsaka s svojo
izpovedno močjo skozi izbrane
tehnike, motive, barve in podo-

skem ponosu, ter razkrila del
svoje svoje slikarske poti.

»Sem članica Kulturnega
društva Primož Trubar Loka in
prav tako sem članica Društva
za umetnost Kum,« pove Praznikova in nadaljuje, da ji slikanje predstavlja sprostitev,

Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica.
Naj bo v teh prazničnih dneh veliko priložnosti za
krepitev medsebojnega sodelovanja in povezovanja.
Vida Praznik se najraje izraža v akrilnih barvah in tehniki.

Predsednik Društva za umetnost Kum Zoran Cvar je v imenu
društva prevzel sliko, ki je naslikana samo z možganskimi
signali prek računalnika.
be. Svoja dela so postavili na
ogled: Miha Erič, Nina Gole,
Maja Pogačnik, Bogdan Barovič, Bojan Dremelj, Janez
Mišo Knez, Jure Crnkovič,
Nevenka Flajs, Eva Forstnerič, Ines Zgonc, Janez Pelko,
Jože Potokar Cvrčo, Lojze
Adamlje, Milan Razboršek,
Severina Trošt Šprogar,
Stanka Bantan, Robi Hiršel,
Stanka Golob, Matic Kos, Elena Delfini, Sebastjan Peršolja, Kurt Neuhold, Gudrun
Kargl, Verena Prandstätter,
Vukašin Šobot, Miha Knez,
Zoran Poznič in Vida Praznik, ki je strnila nekaj vtisov z
lanskoletne in letošnje likovne
kolonije, ki sta potekali v organizaciji Društva Art Kum zadnji vikend v avgustu na zasav

a jo hkrati postavlja tudi pred
nove ustvarjalne izzive. Njena
prva dela so bile grafike, nato
je začela z ustvarjanjem v akrilu in čez nekaj časa še v akvarelu. »Vsaka od omenjenih tehnik
je na svoj način lepa, bogata, a
vedno znova se vračam k slikanju v akrilu, kjer se najlažje izražam. Akril je središče mojega ustvarjanja, od koder poteka
raziskovanje še v druge smeri,«
pojasnjuje in nadaljuje, da se je
začela posvečati tudi kiparjenju v lesu. »Moj prvi izdelek je
riba in ideja je, da bi bila postavljena ob poti na Kum, v forma vivi,« predstavi del načrtov
in doda, da je na likovni koloniji na Kumu sodelovala lansko
ter letošnje leto in slednje ima
zanjo še en poseben pomen,

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!
Čestitamo vam
ob prazniku občine Sevnica.
Veselimo se novih pridobitev.
Ostanite zdravi.
Predsednik Boštjan Repovž
in Svet KS Šentjanž

saj je imela v prostorih planinske koče samostojno razstavo.
»Zelo sem počaščena, da se je
to zgodilo ravno ob 30-letnici Art Kuma na Kumu, kamor
sem lansko leto prvič stopila
in me je popolnoma prevzel,«
poudari.

Nastajanje slike samo
z možganskimi signali

Pred odprtjem oktobrske bienalne razstave ’Extempo-

intermedijska umetnica in
kustosinja festivala Speculum
Artium Trbovlje, ter podarila
predsedniku KD Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu
in Društva za umetnost Kum
Zoranu Cvarju sliko, ki je nastala brez uporabe rok, samo z
mislimi, prek računalniškega
programa. »V našem novomedijskem laboratoriju, ki se nahaja v prostorih Katapulta v
Delavskem domu Trbovlje, se
ukvarjamo z vmesniki med

Iskrene čestitke občankam in občanom
Sevnice ob občinskem prazniku.
www.sc-krsko.si/index.php/sevnica

Odprtje razstave je z zanimivim glasbenim performansom
popestril priznani slovenski glasbenik Lado Jakša.
re Art Kum 2019 in 2020’ v
Mosconovi galeriji je navzoče
nagovorila dr. Maša Jazbec,

možgani, računalnikom in
strojem. V sodelovanju s sre
nadaljevanje na str. 18

Praznik nas povezuje
in še dodatno obogati
bivanje v naših krajih.

Vse dobro vam želimo.
Predsednica Klementina Žvar
in Svet KS Krmelj

Vsem občankam in občanom
občine Sevnica
želimo prijetno praznovanje.
www.infra.si

Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam
in občanom občine Sevnica.
Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev
ter pogumnih odločitev.
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Bienalna razstava z Art Kuma

Razstava ustvarjalnih Mravljic

Borijeve portretne karikature

nadaljevanje s str. 17
dnjo tehniško šolo smo razvili inovacijo, prototip, kjer lahko slikamo samo z možganskimi signali, naš navdih pa so slike Janeza Kneza, akademskega slikarja, ki je začel z likovno kolonijo na
Kumu,« pojasni Jazbečeva in doda, da so za omenjeno inovacijo prejeli zlato plaketo Gospodarske zbornice Slovenije. »V tem
projektu gre za združevanje klasičnega slikarstva z novimi tehnologijami ter za inovativen način približevanja naše zasavske
kulturne slikarske dediščine mlajšim generacijam, tako sedaj vsi
na trboveljski srednji tehnični šoli poznajo slikarja Janeza Kneza,« pove z nasmehom.

SEVNICA – V Knjižnici Sevnica so se v mesecu oktobru s svojimi čudovitimi izdelki predstavile »Mravljice«, ročnodelska
in slikarska skupina, ki delujejo v okviru Društva invalidov
(DI) Sevnica.

SEVNICA – V razstavnih prostorih Galerije Ana v starem delu
Sevnice so v mesecu novembru ob predhodni najavi na ogled
portretne karikature vsestranskega celjskega ustvarjalca
Borija Zupančiča.

Zbrane sta nagovorila še direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, zvesti spremljevalec razstav Aleš Gulič in že omenjeni predsednik dveh kulturnih društev Zoran Cvar, ki je omenil,
da je sodelovalo od prvega extempora na Kumu do zdaj okoli 150 umetnikov iz Slovenije in tujine. Umetniški glasbeni performans je izvedel priznan slovenski glasbenik Lado Jakša, ki je
nekatere skladbe povezal tudi z motivi na sliki ter uporabo različnih inštrumentov.

Smilja Radi

DI Sevnica obstaja že več kot 40 let in ima več sekcij. Ena izmed
njih je sekcija ročnih del, ki deluje pod imenom Mravljice. Vanjo so vključene predvsem ženske, ki se usposabljajo na raznih
delavnicah pod okriljem Zveze delovnih invalidov Slovenije. »Z
veliko truda in smislom za lepoto nastajajo unikatni predmeti,
vredni ogleda. S svojimi izdelki se predstavljamo na priložnostnih razstavah in tudi na republiškem nivoju. V oktobru letošnjega leta si je bilo možno ogledati sadove našega ustvarjanja v
Knjižnici Sevnica. Pisana paleta izdelkov v vseh možnih tehnikah je bila prava paša za oči in dušo. Hvala knjižničarki Sabini
pri postavitvi in organizaciji tega dogodka. Naš ’kolektiv’ pa že
optimistično zre naprej v naslednje leto, ko se bodo vsiljivi obiskovalci – virusi – poslovili in bomo mi končno pričeli živeti in
delovati normalno na vseh področjih,« pravi članica DI Sevnica
in slikarka Jožica Ameršek. 
S. R., foto: S. Zupančič

Loški ljubiteljski slikar Boris Koteski pred portretno
karikaturo Štefke, stanovalke Trubarjevega doma.  
Celjan Dalibor Bori Zupančič je knjižni ilustrator, satirik in karikaturist, a tudi glasbenik in pisec tekstov, ki je s svojo rockovsko
zasedbo Bori & The The Young Ones pustil v slovenskem glasbenem prostoru oseben glasbeni pečat. Umetnik je bil tudi stalen
gost Krearta, ki se je 12 let odvijal v Loki pri Zidanem Mostu pod
vodstvom likovnega pedagoga Simona Serneca in predsednika KD Loka pri Zidanem Mostu Zorana Cvarja. Slednji se Borija
Zupančiča spominja predvsem kot dobrega portretnega karikaturista (in tudi glasbenika), ki je našel motive za svoje karikature
tudi med stanovalkami in stanovalci Trubarjevega doma upokojencev. Ena izmed njih je bila danes že pokojna Štefka, ki je z veseljem zaigrala na harmoniko in zapela francoske šansone. »Bila
je neke vrste maskota doma, poznali pa smo jo tudi domačini, saj
se je z nami rada družila,« pojasni Cvar in pokaže med razstavljenimi portretnimi karikaturami tudi njeno, na kateri deluje zelo
navihano. »Razstava bi morala biti odprta marca v Trubarjevem
domu v Loki, a zaradi znane situacije do tega ni prišlo in v društvu smo se odločili, da postavimo karikature na ogled v Galeriji Ana. Kdor bi si jih želel ogledati, naj pokliče na tel. št. 041 926
469,« še pove sogovornik in povabi k ogledu. 
S. Radi

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
– Letošnje prestopno leto je
v marsičem posebno, na naš
vsakdan pa vliva tudi epidemija bolezni covid-19, ki preprečuje izvedbo marsikaterega dogodka ali družabnega
srečanja. Danim razmeram so
se prilagodili tudi v Turističnem društvu Loka pri Zidanem
Mostu pri načrtovanju letošnje že sedme izvedbe razsta-

sporočajo: »Letošnje leto nam
sicer ni dalo mnogo priložnosti za skupna druženja in kar
nekaj projektov je ostalo neuresničenih, a sedma razstava
adventnih venčkov na prostem
bo. Ta bo letos potekala nekoliko drugače kot preteklih šest
let, a že danes vas vabimo k sodelovanju in ustvarjanju unikatnih izdelkov, s katerimi bomo
polepšali praznične decem-

V sevniški knjižnici so v oktobru postavile na ogled svoja
unikatna dela ustvarjalne Mravljice.

Spoštovane občanke in občani,
stanovalke in stanovalci, svojci, poslovni partnerji!
Ob prazniku občine Sevnica želimo veliko op�mizma,
medsebojnega razumevanja in zdravja.
Naj bodo praznični dnevi priložnost za nove ideje, svetel
pogled v prihodnost in medsebojno zaupanje.
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca z enotama
Dom upokojencev Sevnica in Dom upokojencev Brežice

V pričakovanju razstave adventnih venčkov

Občankam in občanom čestitamo ob prazniku občine Sevnica,
našim zvestim bralkam in bralcem
pa želimo mnogo užitkov ob prebiranju odličnih knjig,
revij in vsebin, dosegljivih tudi v elektronskem okolju.
Ob praznovanju občinskega praznika se naši ustanoviteljici –
Občini Sevnica zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.
Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica, s sodelavkami

ve adventnih venčkov na prostem. Članice in člani društva

Iskrene čestitke
ob prazniku občine Sevnica.

brske dni sebi in drugim. Izkoristite sončne jesenske dni za
sprehode v naravo in si ob tem
naberite material za ustvarjanje adventnih venčkov, ki jih
boste konec meseca novembra postavili na ogled na ograjo sadovnjaka ob Savi v Loki pri
Zidanem Mostu. Vaši adventni
venčki bodo krasili sprehajalno pot od 29. novembra do
Svetih treh kraljev.« 
S. R.

PRAZNIK OBČINE SEVNICA
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Sevniških 40 iz leta 1980
SEVNICA – Pod naslovom ’Sevniških 40’ je Društvo Trg Sevnica pripravilo v počastitev sevniškega občinskega praznika fotografsko razstavo na prostem, in sicer na novem avtobusnem postajališču pri železniški postaji v Sevnici, kjer se z razstavljenimi fotografijami predstavlja ljubitelj fotografije Ljubo Motore.

Fotke so na materialu, odpor-

Fotorazstava na prostem sevniškega kronista skozi čas Ljuba
Motoreta vsakodnevno privabi k ogledu mimoidoče, ki na
fotografijah odkrijejo tudi kakšen znan obraz.

nem na vlago in nizke temperature, vendar v manjšem formatu, zato Vinko Šeško, tudi
sam odličen fotograf in član
fotosekcije Društva Trg Sevnica predlaga, da se za fotografske prikaze pomembnih dejanj
iz sedanjosti ali preteklosti po
vzoru nekaterih drugih mest
pripravi stalne panoje, na katerih bi lahko bile fotografije
v za razstave običajnih formatih 30 X 45 cm. Za stalni razstavni prostor na prostem pa
je predlagal del območja, ki
bi lepo razmejil parkirišče pri
NEK je
država
zaupala odgovorno nalogo:
železniškiSkladu
postaji
od
spomenizbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje
škega dela.pravočasno
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti


izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Smilja Radi

ZBIRNI CENTER
V SEVNICI
d.o.o.

S 40 skrbno izbranimi fotografijami, ki so nastale leta 1980,
je Ljubo Motore oživel marsikateri spomin tako na dogodke kot osebe, zgradbe in ureditve, ki so pred štirimi desetletji
spreminjale podobo sevniškega občinskega središča in njegovega zaledja. Fotografska
beleženja, s katerimi je predsednik fotosekcije Društva Trg
Sevnica pričel v 70. letih 20.
stoletja, so neprecenljiv slikovni zapis časa in prostora. »Pobudo za nastanek fotografske
razstave o sevniški preteklosti je dal Robert Kaše, predsednik sevniškega društva Trg,
ki je vedel, da imam na voljo
dovolj slikovnega gradiva, saj
je bilo tudi v letu 1980, tako
kot leto pred tem, ogromno
dogodkov in zanje sem vedel
po službeni dolžnosti,« pojasni
avtor in doda, da je bila raznoraznim dogodkom namenjena
že lanskoletna razstava iz leta
1979, ki je bila na ogled v notranjih prostorih Občine Sevnica in sevniške upravne enote.
Ob letošnjem občinskem prazniku naj bi potekalo odprtje
nove, a epidemija s širjenjem
koronavirusa je prekrižala načrte, vendar le za kratek čas,
saj je bil kmalu izbran nov
prostor – ograja novega avtobusnega postajališča pri sevniški železniški postaji, kjer si
fotografije z velikim zanimanjem ogledajo tudi naključni
mimoidoči.

na Planinski cesti 49

051 621 223

Spoštovane občanke
in občani občine Sevnica.

Iskreno vam voščimo
ob občinskem prazniku
in čestitamo letošnjim prejemnikom
občinskih priznanj.

ODKUPUJEMO:
- BARVNE KOVINE IN ŽELEZO

Želimo vam prijetno praznovanje.

(peči, radiatorji, izrabljena kmet. in gradb. mehanizacija ...)

- PAPIR
- PALETE

PLAČAMO - ODPELJEMO!

OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure
Čestitamo
ob prazniku!

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov

Vsem občankam in občanom
občine Sevnica iskreno čestitamo
ob občinskem prazniku.

- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči na drva in pelete
45 let tradicije

Tel.: 07 814 11 47
Mobi.: 031 642 999
info@karodi.si

V letošnjem letu praznujemo 30. obletnico
delovanja podjetja in kot dobitniki
najvišjega občinskega priznanja, grba
Občine Sevnica, se globoko zahvaljujemo
vsem našim strankam in sodelavcem
za tako lep skupen dosežek.
Ekipa Evergreen
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Tadejina prva razstava
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V razstavnem prostoru tukajšnjega kulturnega doma se na svoji prvi samostojni likovni razstavi predstavlja 30-letna Tadeja Tašker iz hribovite vasice Radež, ki je del loške krajevne skupnosti.

V prostem času se Tadeja Tašker z veseljem posveča likovnemu
ustvarjanju.
Diplomirana medicinska sestra, zaposlena v SB Trbovlje, pravi, da je v njej želja po likovnem ustvarjanju tlela dalj časa. V otroštvu so jo navdihovale najlepše risane risanke, kasneje je z zanimanjem opazovala skice modnih kreatorjev in jih posnemala
pri ustvarjanju skic za modna oblačila. Po nekaj spodbudnih besedah staršev, sestre, sošolk in prijateljic je pričela z risanjem
portretov, kar je še vedno njena strast. Zadnje leto se posveča
tudi slikanju. »Januarja sem začela z novo tehniko, ki se imenuje
’sculpture painting’. Gre za uporabo posebnih mas, ki se uporabljajo za 3D efekt. Maso nanašaš na platno s primerno podlago,
počakaš, da se posuši, potem jo poljubno pobarvaš,« pojasnjuje. Motive najde v vsakdanjem opazovanju okolice, včasih pa so
vzgib za nastanek slike tudi posebna čustvena stanja. »Čas za
ustvarjanje je večer ali noč. Velikokrat me sanje prebudijo in želijo, da ustvarim nekaj novega,« nadaljuje in doda, da je njena
največja oboževalka in tudi ostra kritičarka njena triletna hči
Oti. »Če reče, da ji slika ni všeč, zelo razmislim, kaj lahko na sliki
popravim,« se nasmehne Tadeja Tašker in pokaže na abstraktno sliko, v kateri je hči videla polža.
Slike v različnih velikostih so na ogled do konca novembra, in sicer po predhodnem dogovoru na tel. št. 040 788 582 (Tadeja Tašker) ali 041 926 469 (Zoran Cvar). 
S. Radi
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Energijska pot na gradu Sevnica
SEVNICA – Okolica sevniškega gradu je bogatejša za novo energijsko pot, ki se vije od Lutrovske kleti pod
sevniškim gradom skozi grajski park. Temelji na osmih najmočnejših energijskih točkah. Določili so jih radiestezisti z različnimi radiestezijskimi metodami.
Energijske točke so označene
s tablicami, na katerih je poseben znakovni zapis. Priporoč
ljivo je, da pri vsaki posamezni energijski točki postojimo
tri do pet minut in se povežemo z energijami v telesu.
Prvih sedem točk je povezanih s človeškimi čakrami, ki so
energijski centri v telesu. Zadnja, osma točka, je namenjena
uravnoteženju oz. harmonizaciji energijskega, duhovnega
in fizičnega stanja telesa. »Ko
se boste podali na pot, vas bo
ta popeljala na nežno popoto-

Energijske točke
Prva energijska točka ureja delovanje prve čakre človeškega
telesa, sedeža volje do življenja,
ki se imenuje tudi korenska
čakra. Leži na začetku hrbtenice ob trtici, ustreza ji rdeča
barva. Njeno delovanje je povezano z energijo Zemlje, prizemljenostjo in stabilnostjo v
vsakodnevnem življenju. Druga energijska točka, imenovana
tudi spolna čakra, vlada našemu zaupanju vase in naši kreativnosti ter zmožnosti empati-

V grajskem parku četrta energijska točka ureja in skrbi za
uravnoteženo delovanje srčne čakre.
vanje do zdravja in duševnega
miru, kar v tem času vsi potrebujemo,« dodaja upravljavec gradu, KTŠM Sevnica.

je. V človeškem telesu se nahaja
spredaj in zadaj na spodnjem
delu trebuha (takoj nad genitalijami) oziroma na križnem
delu telesa zadaj. Njena bar-

Obhod celotne energijske poti, ki je urejena v okolici
sevniškega gradu, traja približno 40 minut.
va je oranžna. Tretja energijska točka, v sanskrtu imenovana manipura, je center osebne
moči. Če je uravnotežena, smo
odločni, stabilni, produktivni,
vztrajni in potrpežljivi. Četrta
energijska točka ureja in skrbi
za uravnoteženo delovanje srčne čakre in z njo povezanih organov. Spodbuja brezpogojno
ljubezen in sočutje, zmožnost
odpuščanja, srčnosti do sebe in
drugih, predanost. Peta energijska točka predstavlja delovanje grlene čakre, ki se nahaja na vratu spredaj in zadaj.
Pripada ji modra barva. Če je
uravnotežena, komuniciramo
konstruktivno, smo osredotočeni in ustvarjalni v komunikaciji. Šesta energijska točka ure-

ja delovanje šeste čakre, znane
kot tretje oko, je ena najpomembnejših čaker za duhovno delo, razmišljanje in zdravje. Pripada ji indigo modra oz.
vijoličasta barva. Sedma energijska točka je namenjena urejanju uravnoteženega delovanja kronske čakre, ki je na
vrhu glave (malo za temenom).
Uravnotežena se kaže kot odprtost duha, udejanjanje moralnih vrednot, premišljenost,
inteligentnost. Osma in hkrati
zadnja glavna energijska točka na krožni poti je namenjena harmonizaciji celotnega telesa, fizičnega, energijskega in
duhovnega.

Smilja Radi/

vir: KŠTM Sevnica

Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

facebook.sls.si

@strankaSLS
youtube.sls

Spoštovane občanke,
spoštovani občani občine Sevnica.
Ob prazniku občine Sevnica vam iskreno čestitamo
ter želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.
Občinski odbor Sevnica

ob našem in vašem občinskem
prazniku se vam zahvaljujemo
za zaupanje in vam želimo
veliko uspehov
in medsebojnega razumevanja.
Kolektiv podjetja
Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj,
Dolenji Boštanj 66a, Boštanj
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Vrt v jesenskem času
Drevesa so oblekla pisana oblačila in tako na primer japonski javor v okrasnem vrtu vzbuja pozornost s svojimi živo rdečimi, oranžnimi in rumenimi listi. Sicer pa
je jesenski čas primeren za sajenje dreves, okrasnega
grmičevja, robidnic, jagodičevja, vrtnic itd. Sadimo lahko tudi okrasne čebulice, da nas bodo s svojimi prečudovitimi cvetovi razveselile prihodnjo pomlad. V zele
njavnem vrtu lahko posadimo in posejemo še kar nekaj
vrst zelenjave … Tokratni izbor fotografij naše bralke
je namenjen zeliščem in dišavnicam, nudimo pa tudi
nov uporaben vrtnarski nasvet. Prijetno branje vam
želimo!

Uredništvo

Zlata rozga – zdravilni nameni
Poznamo tri vrste zlate rozge – navadno zlato rozgo, kanadsko zlato
rozgo in orjaško zlato rozgo. Vse
tri vrste vsebujejo podobne učinkovine, zato jih uporabljamo v enake zdravilne namene. Zdravilni del
zlate rozge je cvetoč nadzemni del
rastline. Le-tega posušimo, razrežemo in uporabimo za zdravilni
čaj, za izdelavo zdravilnih pripravkov pa lahko uporabimo tudi svež

rastlinski material. Za lajšanje blagih vnetij sečil (s pitjem čaja) zlata rozga pri nas pridobiva veljavo
šele v zadnjem času, saj se je za ta
namen tradicionalno najpogosteje
uporabljal vedno zeleni gornik. Zlata rozga cveti od julija ali avgusta
do oktobra, nabiramo pa jo takrat,
ko se začnejo odpirati prvi cvetovi.


Viktorija Senica, cvetličarka

ZELIŠČA ZA VSE KRIŽE IN TEŽAVE
Upokojenka Jožefa Novak iz Radeč ponovno odkriva in nadgrajuje svoja stara znanja iz biologije, katere študij je končala leta nazaj. »Z možem imava na Brunku vikend z vinogradom in
njivo, kjer pridelava marsikaj zase ter za prijatelje in sorodnike,« pravi in doda, da je južne obronke domačije zasadila z dišečimi zelišči in začimbami, iz katerih dela čajne mešanice ter začimbne mešanice za različne jedi, loti pa se tudi priprave ’jegermajstra’.

Jožefa Novak na domačiji pod brunško cerkvijo neguje okoli 40 vrst različnih zelišč, začimbnic in dišavnic.

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Jesensko gnojenje in sajenje
Mnogi menijo, da je jeseni nujno gnojiti. Ja, res je, z
gnojem, pa naj bo hlevski,
konjski, svinjski ali kateri drugi, je nujno gnojiti jeseni. Gnoj potrebuje vsaj
dva do tri mesece, da se
razgradi, da lahko potem
daje rastlinam hrano (spomladansko gnojenje lahko
pomeni, da bodo vrtnine
dobile hranila iz njega prepozno – vsa druga gnojila
lahko uporabimo spomladi).
Še dve pravili smo v zadnjih dveh desetletjih pozabili. Če želimo, da bo gnojenje z gnojem res uspešno, je
dobro to opraviti pred začetkom mrzlega vremena,
ko je zemlja še topla, saj se
bodo tako postopki razgrad
nje gnoja do komposta začeli že jeseni in rastline bodo
spomladi ravno pravi čas že
dobile hrano.
Drugo pravilo pogosto kršimo na njivah. Gnoja ne smemo zakopavati globoko, nad
njim naj bo le 10 cm zemlje. Za postopek razgradnje

rovta, listnatega ohrovta in
blitve, ki ste jo pobirali od
poletja in jih verjetno še sedaj, ne zavržemo, saj so lepo
prezimni in jih lahko pobiramo naprej tudi dolgo v jesen
in pozimi.

V jesenskem času sadimo in sejemo različne vrste vrtnin.
je potreben zrak, tega pa v
globinah, kamor ga zakopljejo plugi, ni – gnoj potem
zgolj gnije. Vsekakor pa ga
ne raztresemo samo po površini, kakor so se v zadnjih
letih nekateri navadili. S tem
izgubljamo hranila, saj izhlapevajo in onesnažujemo
ozračje, izhlapevajo pa tudi
toplogredni plini.
Vedeti moramo tudi, da vse
vrtnine ne marajo gnojenja z
gnojem (med njimi so predvsem čebulnice in stročnice pa tudi korenovke in gomoljnice). Dokazano je, da
se iz gnoja sproščajo hranila
za vrtnine vsaj tri leta, zato
pognojimo vsako leto samo

tretjino vrta. Tja potem sadimo predvsem kapusnice
in plodovke pa tudi blitvo
in sladko koruzo, a če nimamo gredic že pretirano založenih s hranili, tudi krompir. Za dobro prehranjenost
vrtnin povsem zadošča 2,5
litra hlevskega ali konjskega gnoja na kvadratni meter.

ČAS ZA SADITEV VRTNIN
Počasi prihaja čas, ko bomo
na vrt posadili zadnje vrtnine, ki bodo prezimile in si jih
bomo ob mili zimi lahko odrezali v zimskem času ali pa
nas bodo razveselile zgodaj
spomladi. Mogoče je prav, da
omenim, da brstičnega oh-

Za setev solat bodo temperature kmalu prenizke in
seme ne bo več kalilo, so pa
skoraj povsod še na voljo sadike zimskih solat in radičev,
motovilca in rukole, česna in
čebule, ki pa jih lahko sadimo, dokler tla niso zmrznjena. Pomembno je le, da
vrtnine, ki jih kupimo kot sadike, pakirane po 9 ali 12 sadik skupaj, ne sadimo globlje, kot rastejo v pakiranju.
Priporočam, da pol centimetra šotne kocke gleda
ven, s tem se boste izognili
gnitju sadik in plesni, rastline bodo lepše rasle in pridelek bo večji.
Motovilec sejemo do zadnje
tretjine oktobra, ki bo pri
takšnem vremenu, kot ga
imamo letos, in če ga pokrijemo s kopreno, še kalil. Se-

saj bo drugače hitro pognala v cvet.

Razdalja med sadikami solate naj bo 20 cm.
jemo ga povprek ali v vrstice, med katerimi naj bo 20
cm razmika. Nekateri ga sejejo tudi v majhne jamice, v
vsako jamico pa dajo nekaj
semen. Razdalja med jamicami naj bo 20 cm. Motovilec zraste v majhnih skupinicah.
Do sredine oktobra smo lahko posejali tudi špinačo, ki
ima rada nižje temperature in več vlage. Pobiramo jo
lahko vse do novembra oziroma do prvih zmrzali. Prezimila bo na gredah, spomladi, ko se bo otoplilo, pa
ponovno odgnala. Pred začetkom poletja jo poberemo,

Ljubitelji rukole, zdaj je pravi čas za njeno setev. Verjetno ste že opazili, da imamo na policah seme dveh
različnih rukol. Prva je prava rukola (Eruca sativa). Ta
se v svetu skoraj ne prideluje
več. Naredi več listne mase,
a ne prezimi, se tudi slabše
obrašča. Najpogosteje gojimo divjo rukolo (Diplotaxis
tenuifolia). Ima narezljane
liste in skoraj vedno prezimi.
Mnogi ne vedo, a do konca septembra, v rastlinjakih
pa še dlje, lahko sejemo tudi
mesečno redkvico. V oktob
ru smo lahko posejali še čebulo in stoletno čebulo. V
začetku oktobra smo posadili tudi čebulček. Zadnje
sajenje na vrtu, konec oktobra ali v začetku novembra,
je česen.
Renata Felicijan Šturbej,
dipl. ing. agronomije in
hortikulture,
Cvetličarna ZelenaPika
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SPOT SVETOVANJE POSAVJE
C = 95

SEVNICA – V bližini sevniške železniške postaje je še vedno
na ogled poučna ulična razstava o zgodovini ribolova na
Sevniškem, ki jo je v sklopu projekta »Riba je IN« pripravila
Občina Sevnica v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice.
Avtorja vsebinskega dela razstave sta Boštjan Kolar in Marko
Berkovič, oblikovno jo je zasnovala Ana Jazbec, večje število
fotografij pa je prispeval sevniški kronist Ljubo Motore. S. R.

M = 70
Sedež SPOT svetovanje
Posavje
Y=0
K=0
Center za podjetništvo in turizem
v okviru
SPOT
svetovanje
(Slovenska poslovna točka)
CestaKrško
krških
žrtev
46,
8250Posavje
Krško
nadaljuje z izvajanjem brezplačnih podpornih storitev za potencialne in obstoječe podjetnike ter mikro,
mala in srednja podjetja tudi v času spopadanja
s problematiko koronavirusa.
www.cptkrsko.si

• Na CPT Krško tekoče spremljamo dogajanje in ukrepe za pomoč gospodarstvu, ki je eno tistih, ki je najbolj prizadeto in potrebuje
učinkovite in hitre ukrepe. Za informacije o interventnih ukrepih ter ostalih spodbudah smo na voljo tako na našem sedežu
kot po telefonu oz. e-pošti.
• Na naši spletni strani www.cptkrsko.si najdete najnovejše informacije o ukrepih v podporo gospodarstvu za blažitev posledic
vpliva COVID-19. Ukrepe sproti dopolnjujemo – predvsem glede protikoronskih ukrepov, javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje
zaščitne opreme oz. blaženja posledic v različnih panogah (npr. preko Slovenskega podjetniškega sklada) ipd.
• Vsi, ki bi želeli prejemati e-novice z aktualnimi podjetniškimi vsebinami, vabljeni, da se na prejemanje le-teh prijavite preko
zgoraj navedene spletne strani.

URADNE URE

V okviru točke SPOT svetovanje Posavje organiziramo in vabimo na aktualno spletno delavnico na tematiko

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

Od ribogojca do kupca

»Delo na domu in novosti v zadnjem paketu PKP5«,
v torek, 17. novembra 2020, ob 9. uri

Projekt Riba je IN je namenjen ozaveščanju o pomenu rib v
zdravi prehrani ter krepitvi zanimanja za oskrbo s svežimi in
kakovostnimi posavskimi ribami.

naročena objava

Eden izmed partnerjev v
projektu je ribogojstvo
Akval d. o. o. z Blance, ki
se ukvarja z vzrejo potočne postrvi in šarenke. Sodelovanje v projektu Riba
je IN jim omogoča širšo
prepoznavnost in lažji pristop do kupcev, ki cenijo
kakovost. »Občina Sevnica, ki je vodilni partner v projektu, nas
je povabila k sodelovanju in odločili smo se, da se bomo potrudili ter upravičili zaupanje,« pove Suzana Wallner in doda,
da svojim strankam zagotavljajo ročno čiščene in filirane postrvi, ki jih pripravljajo sproti za vsako posamezno naročilo.
»Pred samo prodajo ribe ne hranimo, s čimer zagotovimo popoln okus in čvrsto meso postrvi,« pojasni. Ponudbo nadgrajujejo še z različnimi ribjimi proizvodi, kot so dimljena postrv (na
fotografiji), namazi iz postrvi ter kulinarični nasveti, kako do
zdravega ribjega obroka, na tržnici v Krškem pa imajo ribomat.

Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

K razcvetu dela na daljavo je pripomogla tudi situacija v zvezi s
koronavirusom.

Tematika delavnice:

• delo nain
daljavo
(ocena tveganja, kdaj je dopustna enostranponedeljek, torek
petek
ska odreditev, evidence, obveščanje in pristojnosti inšpektoSe pa v praksi velikokrat zastavlja vprašanje,
so do
rata14.00
za delo, višina nadomestila za uporabo sredstev ipd.)
od kakšne
8.00
pravice in dolžnosti delavcev, kakšen je možen nadzor s strani • novosti PKP5 (npr. v zvezi s tridnevnim bolniškim
delodajalcev in predvsem, kako delodajalec delavcu zakonito
odredi ali se z njim dogovori za delo od doma.
Že od 13. marca 2020 dalje imamo v veljavi interventno
zakonodajo, ki je posledica koronavirusne bolezni.

nadomestilom, temeljnim dohodkom za samozaposlene ipd.)

Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe
za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega
in izobraževalnega centra pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije.

sreda
Udeležba na delavnici je brezplačna in dostopna vsem, ki
od 8.00 do
17.00
se boste na delavnico prijavili, prvenstveno je namenjena

Ker se nekateri ukrepi iztekajo, se je že sprejel novi sveženj
ukrepov PKP5 (v prihajanju je PKP6), ki je namenjen blaženju
posledic epidemije. PKP5 prinaša tako ukrepe, namenjene
delodajalcem za njihove delavce, kot tudi za samozaposlene.

MSP-jem in bo trajala cca. uro in pol. Delavnica bo izvedena v
virtualni obliki, zato prosimo udeležence k OBVEZNI elektronski
prijavi preko e-pošte, ki jo pošljete na naslov: janja.starc@ozs.si.
Prijave sprejemamo do vključno petka, 13. novembra 2020.

Najava javnega poziva za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov,
»SPOT svetovanje Posavje«
ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot »Projekt
posledice epidemije
COVID-19.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Upravičeni stroški bodo obratovalni stroški. Sofinanciranje
bo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih
odhodkov (zmanjšanih za stroške dela) v letu 2019, vendar do
največ 9.999,00 €.

Za pripravo postrvi z dušeno zelenjavo potrebujemo:
• očiščeno postrv
• večji krompir, korenček, papriko, zeleno bučko
• 20 g svežih šampinjonov
• žlico olja, ščep soli in popra

naročena objava

Postrv z dušeno zelenjavo

Fileje očiščene postrvi solimo in popramo ter zložimo v pekač,
ki smo ga obložili s papirjem za peko in namazali z oljem. Postrv v ogreti pečici na 200 stopinj pečemo približno 25 minut.
Krompir in korenček olupimo, bučko, papriko in šampinjone
očistimo ter narežemo na koščke. V veliki ponvi segrejemo
olje, dodamo zelenjavo, mešamo in pražimo nekaj minut, solimo in popramo. Nato prilijemo nekaj žlic vode in pokrito dušimo še toliko časa, da je zelenjava kuhana.
Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednje velika
podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma,
ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot
svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD
dejavnosti:
• I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
• I 56.101 Restavracije in gostilne,
• N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
• N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
• N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
• R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
• R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.
Podjetja bodo morala za prijavo na javni poziv izpolnjevati še
dva posebna pogoja:
• da so v letu 2019 ustvarila več kot 50.000 € prihodkov in
• da so imela na dan 31. 12. 2019 v povprečju minimalno štiri
zaposlene v dejavnostih I 56.101, N 79.110, N 79.120, N
82.300 ter v povprečju minimalno dva zaposlena v dejavnostih
R 90.010 in R 90.020. Hkrati morajo biti na dan oddaje vloge

Utrinek z usposabljanja »Odličnost v gastronomiji«
(7. in 8. januar 2020)
izpolnjeni pogoji glede števila zaposlenih in sicer: v dejavnostih
I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 najmanj dva ter
najmanj en zaposlen v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.
Prijavitelji bodo morali imeti na dan oddaje vloge poravnane vse
obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom bodo od objave
javnega poziva naprej na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija.
Sicer vas bomo o objavi razpisa in ostalih informacijah sproti
obveščali tudi preko naše spletne strani www.cptkrsko.si oz.
preko ostalih kanalov.
Za oddajo vlog preko portala in vsebinska vprašanja sva na
voljo tudi svetovalki na točki SPOT svetovanje Posavje oz. CPT
Krško.

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

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

naročena objava

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

ŠPORTNO POSAVJE
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V tujini je dokončno zablestel
FLENSBURG – Na širšem seznamu rokometne reprezentance Slovenije, ki jo v naslednjih mesecih čaka nekaj pomembnih tekmovanj, se je prvič znašlo tudi ime Domen Sikošek Pelko. 203 centimetre visoki krožni
napadalec, ki prihaja iz Brežic, se v Sloveniji ni ravno naigral, zato je poizkusil srečo v tujini in uspel – lanski prestop v makedonski Vardar in letošnji v nemški Flensburg sta bila pravi rokometni »bombi«.
23-letni Domen Sikošek Pelko, ki je najprej treniral nogomet in tenis, je proti koncu osnovne šole v kratkem
času zrasel za 30 centimetrov ter se hkrati začel navduševati nad rokometom in
Ivanom Balićem, ki je takrat
s hrvaško reprezentanco igral na enem izmed prvenstev,
kar je Domna popeljalo na rokometna igrišča. Njegov prvi
klub je bil RK Brežice, nato je
prestopil v RK Krško, od tam
za kratek čas v MRD Dobova, zadnji klub v Sloveniji pa
je bil RK Trimo Trebnje. »Zaradi pomanjkanja igralnega
časa sem se takrat odločil, da
se preizkusim v tujini. Odšel
sem v avstrijskega drugoligaša HC Bruck. V enem letu sem
zelo napredoval v igri, saj sem
imel veliko minutažo in zaupanje trenerja. Z dobrimi igrami
v Avstriji sem vzbudil zanimanje več klubov po Evropi, najbolj prepričljiva je bila španska
La Rioja, s katero sem sklenil
dogovor leto v naprej,« razloži Domen. Po podpisu pogodbe s Španci je nepričakovano
prišel klic iz evropskega prvaka Vardarja iz Skopja, s katerim se je dogovoril za enoletno sodelovanje in tako lansko
sezono odigral v Severni Ma-

Domen Sikošek Pelko (foto: nordlyset-fotografie)
kedoniji ter dosegel svoj največji klubski mednarodni uspeh do zdaj – tretje mesto na
svetovnem klubskem prvenstvu. Kot je bilo načrtovano,
je po koncu sezone pot nadaljeval v Španijo, od koder je po
vsega eni odigrani tekmi za La
Riojo odšel na sever Nemčije.
»Zaradi težav s poškodbami so
morali pri nekdanjem zmagovalcu lige prvakov pred začetkom sezone razširiti zasedbo
in tako zdaj igram za SG Flensburg-Handewitt. Kljub temu
da sta bila oba prestopa nenačrtovana, ocenjujem, da sta
bila sad trdega dela in dejstva,
da so v tujini dokončno prepoznali moj talent,« poudarja.

Podpira idejo o združevanju
posavskih klubov
Domen se je, kot pravi, s pomočjo strokovnega štaba, soigralcev in lastno angažiranostjo v nemški Bundesligi
izredno hitro vklopil v sistem
igranja, pri tem pa mu je bilo
v veliko pomoč znanje nemškega jezika, ki ga je usvojil v
letu igranja v Avstriji. S Flensburgom igra še v ligi prvakov,
kar pomeni tekmo vsak tretji dan. Ritem je zelo zahteven,
saj ni veliko časa za regeneracijo, pojasnjuje. Njegova želja je nadaljevati rokometno
pot na tem nivoju, kar pomeni igrati v močnem klubu, ki

poleg državnega prvenstva
igra še na evropskem parketu. Svoj pogled na stanje slovenskega in posavskega rokometa predstavi takole: »Liga je
zadnja leta čedalje bolj izenačena, veliko pozornosti klubi
namenjajo tudi mladim igralcem. Želel bi si večjo zastopanost posavskih klubov na najvišjem nivoju, v ta namen se
mi ne zdi slaba ideja o združevanju posavskih klubov, saj
bi tako lahko v regiji zgradili en res močan klub.« Seveda
se nismo mogli izogniti vprašanju, kakšna je trenutna ’koronasituacija’ v Nemčiji. Kot
pravi, so se z 2. novembrom
zaprli gostilne, fitnesi in kinematografi, šola pa še naprej ostaja odprta. Tekme se
po novem igrajo brez gledalcev. Igralci tedensko opravljajo tudi covid test in zaenkrat v
klubu še niso imeli pozitivnih
primerov. »Kar se tiče splošnega javnega življenja, lahko
glede na poročila iz domovine ocenim, da je situacija tukaj boljša, saj javno življenje,
kljub omenjenemu zaprtju in
z določenimi prilagoditvami,
poteka nemoteno,« na koncu
še postreže z informacijami iz
prve roke.

Rok Retelj

Zadostuje že 15 minut vaj dnevno

KRŠKO – Se kdaj zbudite s ‘heksnšusom’ ali vas ‘preseka’ v hrbtenici? Ker je bil pogosto deležen takšnih in
podobnih vprašanj, je Ivan Širola, v lokalni (športni) javnosti znan predvsem kot trener juda, zadnje mesece, ko je bilo manj treningov, začel iskati in ponujati tudi odgovore na tegobe svoje okolice.
Ker so letošnji omejitveni
ukrepi močno udarili športne delavce, se je Ivan Širola
usmeril v spletno in individualno pomoč ljudem, ki si želijo odpraviti kronične bolečine, izboljšati kakovost svojega
gibanja in telesno pripravljenost.

oz. kot vaje za moč in bolj razmišljajo o številu ponovitev kot
o tem, kako jih izvajati z dobro
tehniko. Če vaje izvajaš pravilno, se lahko izogneš marsikateri poškodbi oz. jo preprečiš,«
opozarja.

Otroci bodo spet ‘zasedeni’

Stres in sedeče življenje

Nanj se obračajo predvsem
ljudje, stari od 30 do 60 let,
torej v delovno aktivni dobi.
»Prihajajo predvsem z bolečinami sodobnega časa: v hrbtenici, ledvenem delu, okoli lopatic, vratu, kolenih … Povzročajo
jih zlasti stres zaradi službenih
obveznosti, popoldanskih otroških dejavnosti in skrbi v zvezi
s tem ter t. i. sedeči način življenja.« Bolečine so pogosto povezane še s kakšno obliko vadbe,
s katero marsikdo začne v želji
po dobrem počutju: »V začetku
se boljše počutiš, ker se razgibaš in prekrvaviš, čez čas pa se
počutje poslabša zaradi nepravilnega izvajanja vaj in posledične zakrčenosti mišic. S pravilno usmerjeno vadbo, ki je
prilagojena potrebam posameznika, lahko brez nepotrebnih
bolečin in poškodb ne samo
izboljšamo telesno pripravlje-

Njegov princip svetovanja temelji predvsem na ozaveščanju
gibanja.
nost, ampak tudi izboljšamo
telesno držo in zmanjšamo ali
celo odpravimo kronične bolečine.«

Njegov princip dela oz. svetovanja temelji predvsem na ozaveščanju gibanja, boljšem nadzoru nad mišično napetostjo
in povezavi le-te s čustvi. Prve
Na vprašanje, kaj svetuje ljudem v t. i. sedečih poklicih,
kako se izogniti gibalnim težavam in bolečinam, ni univerzalnega odgovora. Vstali
in vsaj malce razgibali naj bi
se vsakih 45 minut, a mora
vsakdo zase spoznati, kdaj je
pravi čas za to.

učinke tovrstne vadbe lahko
čutimo že po nekaj dneh, vidnejši učinki pa nastopijo po
približno dveh mesecih, ko bolečine lahko že povsem izginejo, razen če gre za hujše poškodbe. »Zadostuje, če vsak
dan delamo od 15 minut do pol
ure zelo enostavnih, nenapornih vaj. Gre za temeljne gibalne
vzorce – počep, izpadni korak,
predklon, osnove potega in potiska, tako da je človek pripravljen na katero koli fizično dejavnost. V začetku je treba vaje
izvajati počasi in zavestno, šele
potem začnemo mišice obremenjevati. Problem v današnjem času je, ker ljudje to takoj začnejo izvajati kot trening

Pred časom so na Fakulteti za
šport opozorili na drastično
poslabšanje gibalnih sposobnosti otrok po spomladanskem
šolanju na daljavo in prekinitvi dela v športnih klubih. Zdaj
so telovadnice in fitnesi zaradi ukrepov proti širjenju epidemije ponovno že nekaj tednov
zaprti. Širola pritrjuje omenjenim ugotovitvam in pričakuje, da bo po tokratni karanteni
še slabše: »Spet bodo ‘zasedeni’, veliko se jih bo zredilo, izgubili bodo občutek za delo v
skupini in spet bomo potrebovali nekaj časa, da jih bomo
uvedli vanj. Čas otroškega razvoja je že tako dokaj kratek in
če ob tem še izgubimo pol leta
ali celo leto, se to zelo veliko
pozna.« Še bolj kot pri mlajših
otrocih so in bodo te posledice
po njegovem mnenju opazne
pri najstnikih.


Peter Pavlovič
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Karatejski Pokal Posavja
BREŽICE – Karate klub Brežice je zadnji dan pred prepovedjo organizacije tekmovanj rekreativnih skupin izpeljal šolsko tekmovanje za Pokal Posavja v karate disciplini kate
(vnaprej predpisani sestavi kombinacij blokov in udarcev,
ki ponazarjajo navidezni boj proti več nasprotnikom) in karate tehnikah.

Del nastopajočih na tekmovanju
Na tekmovanju so nastopili mladi karateisti in karateistke iz devetih osnovnih šol (Brežice, Dobova, Cerklje ob Krki, Velika Dolina, Bizeljsko, Globoko, Krško, Globoko in Bregana). Nastopajoči so bili razdeljeni v skupine po znanju (barvi pasu), trenerji in
tekmovalci Karate kluba Brežice pa so opravljali delo sodnikov.
Vsi nastopajoči so prikazali ogromno karate znanja, napredek
pri svoji vadbi, veselje do karateja ter predvsem izkazali spoštovanje in prijateljstvo do sovrstnikov skozi celotno tekmovanje.
Najboljši v posameznih kategorijah so prejeli prave unikatne kolajne 'OŠ Pokal Posavja 2020'. Zmagovalci posameznih kategorij so postali: Maja Lazanski (Brežice), Sara Zelić (Bizeljsko),
Nives Zlobko (Cerklje ob Krki), Luka Cicvarić (Bregana), Nadia Zeitouni (Cerklje ob Krki), Luka Dimič (Brežice), Niko Cicvarić (Bregana), Sinja Bončina (Brežice), Urban Gregorevčič
(Globoko) in Nuša Šere (Krško).
»Na šolskem tekmovanju smo lahko videli mnogo talentov, ki
bodo z usmerjeno vadbo klubskih trenerjev v prihodnosti nadaljevali in širili ime kluba, občine in države tudi na mednarodno
področje. Vsi nastopajoči so si prislužili ogromen aplavz za pogum, prikazano znanje in tovarištvo ob navijanju in spoštovanju
nasprotnikov ter s tem dokazali, da ni vse v tekmovalnosti, temveč človeka izoblikujejo tudi ostale vrednote, ki se jih skozi karate in življenje učimo vsi vadeči, ki vadimo plemenito borilno veščino – karate do,« so ob tem sporočili iz brežiškega karate kluba.

P. P./vir: Karate klub Brežice

Drugoligaši predčasno na pavzo
BREŽICE, KRŠKO – Potem ko je Nogometna zveza Slovenije
konec oktobra sporočila, da zaradi poslabšane epidemiološke slike in posledičnih ukrepov do nadaljnjega prekinjajo
tekmovanje v 2. SNL, je bila 5. novembra sprejeta odločitev,
da se jesenski del lige predčasno konča, prvenstvo pa nadaljuje v naslednjem letu.
Po 12 odigranih krogih so tako sezono predčasno končali tudi
brežiški in krški nogometaši. Prvi so s 26 osvojenimi točkami
na visokem 4. mestu drugoligaške lestvice, drugi pa z 11 točkami na 11. mestu. Zlasti v Brežicah so s prvim delom sezone seveda izredno zadovoljni.
»Dosegli smo več točk, kot smo prvotno načrtovali. Naš cilj je bil
28 točk v prvem delu sezone, seveda z 18 koli, ne 12. Torej smo
v 12 kolih za samo 2 točki zgrešili cilj 18 kol,« pravi predsednik
brežiškega kluba, ki je bil z osmimi zaporednimi zmagami jesenski hit druge lige, Peter Gramc. »Sedaj je na vrsti prvenstvena
pavza in čas za trening. S treningi nadaljujemo tudi v novembru,
seveda po omejitvah in priporočilih NIJZ. Drugo leto bomo pričeli s treningi enako kot leta do sedaj, torej takoj v drugem tednu
januarja,« dodaja. Seveda bo izziv, kako zadržati celotno ekipo,
saj so nekateri igralci z dobri predstavami 'na radarju' agentov
in močnejših klubov, a tudi v Brežicah že trenira nekaj (potencialnih) okrepitev. »Definitivno se bomo maksimalno potrudili odigrati še naslednjih 18 kol, tako kot smo odigrali teh 12. Kaj bo to
prineslo, je enigma, definitivno pa so naši apetiti zrasli. Ne bomo
se ustrašili niti prve lige,« pogumno pravi Gramc.
Iz vodstva NK Krško pa so sporočili, da so v letošnjem letu močno
prenovili in pomladili člansko ekipo, ki je dejansko ena najmlajših v 2. ligi. »S takim pristopom želimo postaviti dobre temelje
za prihodnja leta, saj želimo v svojih vrstah ohraniti čim več fantov iz trenutne ekipe, dodatno pa letno priključevati članski ekipi najboljše mladince. Glede na prenovo ekipe je trajalo malo več
časa, da se je ekipa uigrala in je dosegala dobre rezultate v zadnjih krogih, ko je bilo prvenstvo še v teku, tako da smo se glede
na dobro formo veselili naslednjih tekem. Po prekinitvi prvenstva pa z optimizmom pričakujemo spomladanski del sezone in
smo prepričani, da bomo na lestvici višje kot sedaj,« so zapisali.
Njihovi igralci trenutno delajo po individualnih programih, nadaljnje aktivnosti pa bodo odvisne od odločitev o možnosti treniranja s strani NZS in NIJZ. 
P. Pavlovič
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Cerkev sv. Lovrenca na razstavi
BREŽICE – Letošnja razstava Društva 1824, že šesta v nizu
sodelovanj fotografa in AV zapisovalca dogajanja v občini
Brežice Davorja Lipeja in Alenke Černelič Krošelj, umetnostne zgodovinarke in etnologinje ter kulturne antropologinje, je posvečena novi temi – umetnostnozgodovinski dediščini mesta.

Avtorja razstave Davor Lipej in Alenka Černelič Krošelj ter
brežiški župnik Milan Kšela
Po ciklu petih razstav iz arhiva Davorja Lipeja in lanski prvi ulični razstavi na prostoru med župnijsko cerkvijo sv. Lovrenca in
Slomškovim domom (zelenica ob Kržičnikovi ulici) sta z Alenko
Černelič Krošelj prav tako z ulično razstavo predstavila 1. del
novega cikla. Ta je posvečen vpogledu v največje umetnostnozgodovinske »zaklade« župnijske cerkve sv. Lovrenca. Del razstave
je tudi pet kratkih predstavitvenih filmov po posameznih sklopih, ki sta jih začela pripravljati maja, objavljeni pa so na Facebook in spletni strani Društva 1824. Razstava, ki je na ogled do
30. marca 2021, na šestih obojestranskih panojih predstavlja zunanjost in notranjost župnijske cerkve sv. Lovrenca v Brežicah
skozi naslednje vsebine: gradnja cerkve sv. Lovrenca, prezbiterij – monumentalno delo Staneta Kregarja, kupola prezbiterija,
stranska oltarja sv. Florijana in sv. Nikolaja, osem slikanih oken
in podobi na koru – David s harfo in sv. Cecilija ter upodobitve
apostolov v kupoli ladje. »Razstava in kratke 'reportaže' ob njej
pripovedujejo o bogati dediščini ter poudarjajo, da so tudi v našem mestu ustvarjali izjemni umetniki, njihova dela pa so na
voljo 'čisto blizu'. Upamo, da jih bomo tudi zaradi tega projekta
bolje poznali in cenili,« je v imenu Društva 1824 zapisala predsednica mag. Mojca Strašek Dodig.  R. R./vir: Društvo 1824

Grafične zgodbe in Zorkovi akti

BREŽICE – Kljub omejitvam današnjega časa so brežiški likovniki v počastitev prazničnega Brežiškega oktobra uspeli ustvariti »grafične zgodbe brežiških ulic«. Predstavljajo se z deli, ki so
nastala na grafični delavnici v tehniki frotaž (fr. frottage – tehnika
prenašanja teksture predmeta, ki leži pod papirjem ali platnom).

Grafične odtise so zbirali na Ulici Stare pravde in na
Prešernovi cesti.
Udeleženci delavnice (Kristina Bevc, Tanja Kržan, Olga Piltaver, Tatjana Potokar in Anton Zorko) so ustvarjali pod mentorstvom likovne pedagoginje Alenke Venišnik, odtise pokrovov in jaškov so zbirali na Ulici Stare pravde in na Prešernovi
cesti. Venišnikova je dela za razstavo izbrala in uredila, razstavljena dela so na ogled
na oknih Doma kulture Brežice in na Facebook strani Društva likovnikov Brežice.
Medtem pa Zorko na
Štafelajih pri Renati
(v Kavarni Žagar v jedru mesta) obiskovalce (ko bo spet možno)
vabi na razstavo slik
golih jesenskih juter,
kar pomeni, da je nje- Eden od Zorkovih aktov
gov motiv ženska v jutranjih trenutkih ob prijetnih sproščenih
gibih in z zamišljenimi pogledi.

N. J. S., foto: DLB
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Bohoričevo leto tudi v 2021
KRŠKO – Konec oktobra so v Kulturnem domu v sodelovanju z Zavodom Škrateljc izdali publikacijo Reformatorji v stripu. Stripovska zgodba, namenjena v prvi vrsti osnovnošolski in srednješolski populaciji, bralca na
poljuden in duhovit način popelje skozi obdobje reformacije in rojstvo prvih knjig v maternem jeziku.
Poleg Jurija Dalmatina, ki je v
slovenski jezik prevedel celotno Biblijo, je osrednji lik stripovske pripovedi tudi Adam
Bohorič, ki je izdal prvo slovnico Zimske urice in v njej opisal slovensko pisavo bohoričico, ki je bila v veljavi vse do
sredine 19. stoletja, ko jo je nadomestila gajica. Reformatorji v stripu ali kako smo Slovenci dobili prvo dooooolgo knjigo
(in eno krajšo, ki je opisala,
kako pišemo), kot se glasi celoten naslov publikacije, je spisal Boštjan Gorenc – Pižama
v sodelovanju s Kozmo Ahačičem, največjim poznavalcem
protestantskega jezika pri nas,
ilustracije pa je ustvaril Jaka
Vukotič. Navedeno stripovsko
zgodbo je že mogoče kupiti v
krškem hramu kulture ali Zavodu Škrateljc.

Dokler so lahko, so izvedli
nekaj prireditev

Reformatorji v stripu so
osrednji knjižni poklon Adamu Bohoriču ob 500. obletnici
njegovega rojstva in ena izmed
nosilnih prireditev v Bohoričevem letu. Znotraj slednjega se
je prva aktivnost, posvečena
pri Brestanici rojenemu protestantskemu piscu, odvila že
konec januarja, ko je Pošta Slo-

snih literarnih delavnic in večerov, nakar je 29. septembra
v KD Krško sledilo t. i. prvo javno branje publikacije Reformatorji v stripu z namenom njegove predstavitve, čemur je pred
dvema dnevoma, 10. novembra, sledila še predstavitev novoizdanega stripa na spletnem
dogodku.

Boštjan Gorenc – Pižama, Žiga Kump in dr. Kozma Ahačič na
prvem javnem branju publikacije Reformatorji v sliki (foto:
dr. Uroš Grilc, Zavod Škrateljc)
venije izdala v seriji Znamenite
osebnosti priložnostno znamko, čemur so v februarju sledile še štiri prireditve: predavanje dr. Kozme Ahačiča z
naslovom Adam Bohorič med
šolo, mentorstvom in slovnico v KD, predavanje dr. Irene
Žmauc v Posavskem muzeju
Brežice o protestantizmu do
razsvetljenstva (1500–1800),
prireditev Čar mitov, legend in
ljudskih pesmi v počastitev slovenskega kulturnega praznika
in uvod v Bohoričevo leto na
OŠ Adama Bohoriča Brestanica, delavnica domačega sitoti-

ska za otroke in mladino v organizaciji JSKD Krško in KUD
Liber ter predavanje Alenke
Černelič Krošelj 500 let Adama Bohoriča in 16. stoletje v
Posavju v Valvasorjevi knjižnici Krško. Načrtovano dinamiko prireditev je nato do jeseni
zaustavila epidemija koronavirusa. V septembru so v KD Krško še uspeli izvesti predstavitev knjige Karla Gržana 75
tez in pogovor z avtorjem, v
VGC Posavje delavnico Renesančni portret v fresko tehniki,
v organizaciji knjižnice in JSKD
se je zvrstilo tudi nekaj vme-

Četudi je znotraj programsko
zasnovanega leta odpadlo kar
lepo število prireditev, pa bodo
zanje poiskali nove termine
oziroma jih pretežni del nerealiziranih prestavili v leto 2021,
je povedal koordinator in organizator kulturnih programov v
KD Krško Žiga Kump: »V Kulturnem domu smo se že ob
začetku leta odločili, da bomo
Bohoričevo leto nadgradili v
reden programski sklop. Dediščino krškega protestantizma
bomo razvijali kot redno vsebino, ki bo vsako leto prinesla kak nov projekt. Reformatorji v stripu bodo kaj kmalu
postali tudi potujoča razstava,
ki se bo, upam, selila po celotni Sloveniji. V danem trenutku
smo tudi že v zelo resnih pogovorih o produkciji gledališke
predstave, ki bi strip transformirala v odrsko obliko.«


Bojana Mavsar

V Ripšlu so našli močno korenino
KRŠKO – Potem ko so v župniji svetega Ruperta Krško – Videm ob Savi 10. februarja pričeli praznovanje
Ripšlovega leta, so skozi leto, kljub oteženim razmeram, izvedli še nekaj aktivnosti v spomin na zaslužnega
prednika, ki je na Vidmu služboval zadnjih 13 let svojega življenja.
Na odmevni februarski prireditvi v Kulturnem domu Krško
so predstavili novejše najdbe
o življenju in delu kronista,
pesnika, duhovnika, sadjarja
in narodnega buditelja Dragotina Ferdinanda Ripšla (1.
11. 1820–8. 11. 1887) ter njegov pomen osvetlili z dvema
predavanjema. Župnijski pevski zbor Videmčan je pripravil in zapel venček Ripšlovih
uglasbenih pesmi. Med letom
so se lotili priprave spominske
publikacije oz. jubilejnega Videmčana, v katerem so skozi
štiri intervjuje (s poznavalko
Ripšlovega življenja in dela,
etnologinjo Alenko Černelič
Krošelj, sremiškim vinogradnikom Lojzetom Kunejem,
poslovnežem Boštjanom Kovašcem in evropskim poslancem Francem Bogovičem)
skušali osvetliti Ripšlovo dediščino. »Ob praznovanju župnijskega praznika smo na
travniku za cerkvijo zasadili tri jablane sorte tafeljček,
imenovane tudi Ripšlova jabolka. Na omenjenem travniku je Ripšl sam zasadil enega od svojih sadovnjakov, ki je
lepo viden na številnih razglednicah s prehoda stoletja in še
iz prvih desetletij 20. stoletja,«
je še pojasnil videmski župnik

razstavo ogledati v Kulturnem
domu Krško. Dogovarjajo se
tudi za gostovanje razstave v
nekaterih drugih krajih, ki so
povezani z Ripšlovim delom,
zlasti v njegovem rojstnem
Šentjurju.

Dragotin Ferdinand Ripšl velja za začetnika sadjarstva v Posavju, med drugim je sodeloval pri ustanavljanju slovenske čitalnice v Sevnici, bil je narodni buditelj, njegov največji prispevek Krškemu pa je Kronika videmske župnije, v kateri je ohranil
pričevanje svoje dobe, saj je popisal tudi življenje ljudi v tistem
času, običaje in gospodarski utrip, s čimer je njegova kronika
dragocen domoznanski vir.
Mitja Markovič.
Na pobudo videmske župnije je
Občina Krško pristopila k postavitvi Ripšlovega bronastega
doprsja (izdelal ga je akademski kipar Mirko Bratuša) v
Gaju zaslužnih občank in občanov v Krškem, ki sta ga videmski župnik Mitja Markovič in
župan mag. Miran Stanko uradno odkrila (več o tem dogodku na str. 13). Markovič je ob
tem povedal, da ideja celotnega letošnjega leta, posvečenega Ripšlu, izvira iz spoznanja,

da rastemo iz preteklosti in
da so naši predniki naše korenine, tako na individualni kot
skupnostni ravni. »Dragotina
Ferdinanda Ripšla smo prepoznali kot močno korenino,
ki nam daje identiteto in nas
navdihuje,« je poudaril. V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pripravljajo tudi
razstavo o življenju in delu Dragotina Ferdinanda Ripšla. Od 1.
novembra dalje je razstava na
ogled v virtualni obliki na spletni strani PMB, ko bodo razmere dopuščale, pa si bo mogoče

Černelič Krošelj ga je označila kot pomembnega moža 19.
stoletja, ki je, kjerkoli je hodil, pustil močne sledi, še posebej pri nas v Posavju, kjer
je deloval v Brežicah (1851–
1854), Loki pri Zidanem Mostu (1864–1874) in v župniji
sv. Ruperta na Vidmu ob Savi
(1874–1887). »Njegovi številni talenti so bili res izjemni in
ta njegov doprsni kip ne govori
le o njegovi povezanosti s tem
območjem, ampak ga umešča
v širši prostor Posavja in Slovenije. Zdi se mi izjemno lepo,
da ga bomo srečevali tudi na ta
način ter da bo njegova dediščina še bolj znana in dobila večjo vrednost,« je povedala.
Ripšlov doprsni kip se je v Gaju
zaslužnih občanov pridružil
kipom dr. Mihajla Rostoharja,
Josipine Hočevar, Vladimirja
Štovička, Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina in prof. Franceta Vardjana.

Peter Pavlovič
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Mažoretno pot je tlakoval moški
DOBOVA – Kot smo pisali že v eni oktobrskih številk časopisa, mažoretke iz Dobove v tem letu obeležujejo
dve desetletji svojega aktivnega delovanja, kar so zaznamovale s posebnim dogodkom v Posavskem muzeju Brežice, sestavljenim iz mažoretnega programa, okrogle mize in odprtja razstave.
Predsednica Športno kulturnega društva (ŠKD) Mažoretke
Dobova mag. Gordana Radanovič je na oder povabila sodelujoče na okrogli mizi: brežiškega župana Ivana Molana,
predsednika Mažoretne zveze
Slovenije Aleša Breznikarja,
ustanovitelja dobovskih mažoretk Bogomirja Bogoviča,
strokovno vodjo mažoretk Lauro Pavlović in Loriano Bogovič, ki je mažoretka postala
že pri petih letih. Zgodba dobovskih mažoretk se je začela
pisati že leta 1990, ustanovitelj prve skupine je bil Bogomir Bogovič. Kot je omenil, je
njegova mama hodila na seminarje folklore in ponudila se ji
je priložnost za mentorje mažoretk. Ker ji čas pa tudi leta
tega niso dopuščali, je poslala
svojega sina, ki je tako naredil
seminar za mentorja mažoret
v Ljubljani. Na seminarju so ga
občudovali, saj je bil edini fant.
Svoje navdušenje je prenesel
na dobovska dekleta, prve palice so nastale kar v domačem
kraju. Skupina je po dveh letih
delovanja razpadla, saj so dekleta odšla v srednjo šolo in ni
bilo več pravega zanimanja za
takšno zvrst plesa. Vendar se je
leta 2000 na pobudo deklet in
ločkih godbenikov ustanovila
nova skupina, ki je najprej delovala pod okriljem ločke godbe v sekciji mažoretk. Mažoretno pot je tlakoval Bogovič, od

Očarljivost.
Piše: Natja Jenko Sunčič

Sploh me ti naši ustvarjalci s čopiči, barvami, domiselnimi materialnimi dodatki in kombinacijami vedno znova presenečajo
in vabijo v njihov nikoli dokončan svet od neba in voda do zemlje in zelenja oziroma vsakršnega rastja. S čutili črpajo naravo in posamezniki iz nje občudujoče motive, ko kar slišiš, slišiš
mlin in brbotajočo vodo. Zakaj pa sploh imamo čutila in nekje v sebi globino?

Prejemnice plaket s predsednico Radanovičevo
leta 2004 pa nadaljevala Maja
Frigelj, pod katero so se mažoretke začele udeleževati tudi
tekmovanj. Mažoretno taktirko je kasneje predala Lauri Pavlović, Loriani Bogovič in Lei
Jurečič. Leta 2016 so mažoretke nadaljevale tradicijo na ambiciozno zastavljeni samostojni poti ŠKD Mažoretke Dobova,
katere pobudnici sta bili Laura
in Loriana. Danes je v društvu
združenih 150 mažoretk, ki so
osvojile že več kot 60 žlahtnih
odličij. S svojimi nastopi popestrijo prireditve, večino tekem dobovskih rokometašev,
prav posebna zgodba pa so zanje nastopi na festivalih skupaj
z godbami.
Po županovih besedah so mažoretke povezale cel kraj, svoje starše in še marsikoga ter

so tudi promotorke Dobove in
cele občine. Ob tej priložnosti
je ŠKD Mažoretke Dobova izročil občinsko plaketo. Breznikar je navedel, da je v Sloveniji približno 2000 mažoretk
v 16 klubih oz. društvih, dobovskega pa označil za »enega
od stebrov mažoretne dejavnosti v Sloveniji«. Tudi on je
dobovskim mažoretkam izročil srebrno plaketo Mažoretne
zveze Slovenije. Laura in Loriana sta bili tisti, ki sta predsednico Radanovičevo prepričali, da je »rumena družina«, kot
se poimenujejo dobovske mažoretke, pred štirimi leti stopila na samostojno pot. Kot pravi Laura, izobražujejo že nove
trenerke, in verjame, da se njihova pot ne bo ustavila tukaj, kjer so zdaj. Loriana je že
kot majhna punčka spremlja-

la svojega očeta pri podajanju
znanja mažoretkam, s petimi
leti pa je že začela hoditi na
vaje in nato dihala z mažoretkami vse do danes. Za dopolnjenih pet ali deset let delovanja je Radanovičeva nekaterim
aktivnim članicam podelila
plakete.

Mažoretni večer so z nastopom odprle mažoretke skupine senior, ki jih vodi trenerka Laura Pavlović, nastopila je
še skupina junior, ki pleše pod
vodstvom trenerke Lucije Kelhar. Na koncu se je predstavila
še dvojica Lea Savnik in Larisa Gerjovič, ki sta v kategoriji
'par kadet' pred tremi leti v Laškem postali državni prvakinji.
Skozi večer je z vezno besedo
popeljala Anja Urek.

Rok Retelj

KRŠKO – V KUD Liber so zaradi koronavirusnih pogojev v soorganizaciji z Društvom keramikov in lončarjev Slovenije iz Ljubljane 17. oktobra pripravili odprtje razstave Ex terra Krško 2020 v virtualni obliki. Dogodek je bil šesti po vrsti, letošnja ustvarjalna tematika pa je nosila naslov Vez.

Med razstavljenimi deli se je

kolumna

Našla sem jo tudi danes, kot običajno že, na stenah brežiškega zdravstvenega doma, ko si čakanje blažim, lepšam, plemenitim, skorajda diham morski zrak in borovce, se plazim med
istrskimi kamnitimi ulicami, posrebam še kakšno zares dobro kavo Istranov … No, dobro, vse to v miselnem navdihu na
razstavljenih slikah naših likovnikov, morda celo ene same –
Metke.

Povezali sedanjost s preteklostjo
Na razpis Ex terra Krško 2020
se je prijavilo 47 ustvarjalcev
keramike iz Slovenije in osem
iz Hrvaške. Razstavljajo tudi
naši lokalni ustvarjalci: Andrej Štoviček iz Leskovca
pri Krškem, Tatjana Potokar iz Dolenjih Skopic, Stanislav Udvanc iz Šentjerneja,
vsi trije člani Društva likovnikov Krško OKO, ter Alenka Venišnik in Zlatka Vučinić, obe
iz Brežic in članici Društva likovnikov Brežice. Predsednica
društva Branka Pirc je v nagovoru dejala: »Ex terra je pod
streho, natančneje pod balkonom, v atriju, postavljena je v
Mencingerjevi hiši.« Ob tem je
izrazila zadovoljstvo z udeležbo in dodala, da je vez kot razpisana tematika sedla ustvarjalcem pod kožo na mnogo
načinov, izvirno in zanimivo.
»Vez, beseda, jezik, kultura,
brez nje narod ne bi preživel.
V Bohoričevem letu v našem
kraju obujamo pomembno
zgodovino in pričujoča razstava je le ena od zgodb tega
leta,« smo lahko preko spletne
povezave slišali Pirčevo.
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deljenih je bilo šest častnih
priznanj, posebno nagrado in
častno priznanje, ki ga bo prejela Sapana Gandharb iz Hotedršice, glavno nagrado grand
prix pa je dobila Simona Žiher
iz Gorišnice.

S postavitve razstave 12. oktobra (z leve): Dragica Čadež
Lapajne, Jasna Kmetec, Miljanka Simšič in predsednica KUD
Liber Branka Pirc
sprehodil Adam Bohorič, ki ga
je upodobil Boštjan Arh, in se
dotaknil simbolike vezi, ki jo
lahko vpletemo kot vez med
preteklostjo in sedanjostjo,
kajti v letošnjem letu obeležujemo 500-letnico Bohoričevega rojstva. Župan občine Krško
mag. Miran Stanko je izrazil
zadovoljstvo s tradicijo razstave, muzejska svetovalka dr.
Helena Rožman iz Mestnega
muzeja Krško je nekaj besed
namenila zgodovini kompleksa, ki ga sedaj poznamo kot
Mencingerjevo hišo. Postavi-

tev razstave so pripravile članice strokovne komisije Dragica Čadež Lapajne, Miljanka
Simšič in Jasna Kmetec. Po-

Za kamero, zvok in montažo, virtualno predstavitev ter
katalog, ki so ga ob tem izdali, sta poskrbela Jure Gačnik
in Mateja Gačnik. Vzporedno
je v organizaciji JSKD OI Krško
v ateljeju Liber potekal spremljevalni otroški program Ex
terra, na katerem je pod mentorstvom Mojce Lampe Kajtna ustvarjalo 11 otrok, ki so
razstavili svojo prvo keramiko.


Marija Hrvatin

V knjižnicah prilagojena izposoja
POSAVJE – Potem ko so bili knjižnice, tako kot vse druge kulturne ustanove, v skladu z odlokom Vlade RS v zadnjem tednu oktobra zaprte, so z novembrom lahko zopet odprle vrata, izposojo knjižničnega gradiva pa izvajajo prilagojeno trenutni situaciji,
torej brezstično, priporočeno (ali zahtevano) je vnaprejšnje naročilo gradiva. Vračanje gradiva še vedno poteka v nabiralnike pred
knjižnicami. Včeraj, 11. novembra, se je na pot po (najprej brežiških) cestah znova odpravila Posavska potujoča knjižnica.  P. P.

Ali res hodimo kar tja v en dan, ne da bi slišali melodijo otrok
(ki še pojo in žlobudrajo) ali ptičjega petja, ki je bilo letos izjemno razkošno, da ti je igralo od glave do pet. Ali ko na dogodkih zvoki melodij odprejo občutljive duše, zvočni ritmi pa jim
uspejo v nebesne svode odpeljati davno, davno želene baletne
in plesne korake, tango s sijajnim plesalcem, valček pa kakšen
malo bolj nor ritem.
Bog se usmili, potem me je odneslo na rob brežiškega parka. O njem je mnogo zgodb, ampak tale park je še vedno moj,
moja mladost, moji spomini. Takrat je bilo še snega in sem se
z vso neuničljivo voljo z drago osebo sankala v belih škorenjčkih, krilu z motivom ribje kosti in debelim puloverjem. In sedaj je bolj modro, da ne 'duljim'. Razen, da še vedno obožujem bela obuvala.
Skozi prizmo spomina vidim moje stare strice, ki so k Pešaku
hodili na golaž in se spuščali s kanglicami in žvenketajočimi
pokrovčki k Lukeževim na izvrstno govejo juho. Uh, še kar diši
ta juha. Moja stara mama je tu na sejmu 'tržila' prav po moško krave; kasneje, ko je ta svet šel še malo dalje, sem jaz v trgovini pri Jutranjki izbirala prav lepa oblačilca za svoji dve dekleti, šolarji pa so dobili dijaški dom in z njim še kako radost.
»Da, da, da, vse se da,« je ena res super pesem našega Vlada Kreslina.

www.PosavskiObzornik.si
Spoznavali likovne tehnike
KRŠKO – Območna izpostava JSKD Krško je v treh sklopih
organizirala likovno delavnico za mlade likovne ustvarjalce,
ki so ob mentoricah Mojci Lampe Kajtna in Valeriji Pegam
spoznavali glino, osnove grafike in slikali s pasteli.

Razstavljena dela mladih likovnikov (foto: M. Gačnik)
Na likovni delavnici, ki se je pričela 12. septembra, se je zbralo
enajst otrok v starosti od osem do 13 let. Mentorici na delavnicah, ki so jo zaradi koronskih ukrepov zaključili 10. oktobra, sta
bili Mojca Lampe Kajtna in Valerija Pegam. Kot je dejala vodja izpostave Tinka Vukič, so v prvem sklopu srečanj spoznavali glino in ustvarili uporaben keramični izdelek. »Ustvarjalna nit
je bila tematika Vez, delavnica pa se je odvijala v sklopu spremljevalnega programa Ex terra Krško 2020. V nadaljevanju likovnega srečanja so prisotni spoznavali osnove umetniške grafike in ustvarili svojevrstno matrico s poljubnim motivom, ki so
jo v naslednjih srečanjih odtisnili. V zadnjem sklopu so se preizkusili v slikanju s pasteli. Jesenski čas je ponudil motiv za slikanje in udeleženci so ustvarili krasno jesensko tihožitje,« je z zadovoljstvom zaključila Vukičeva, ob tem pa izrazila upanje, da se
bodo epidemiološke razmere kmalu umirile in se bodo programi lahko vrnili v zastavljene tirnice.

M. Hrvatin
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»Vedno sem želel dati svojo
'muzko na vinilko'«
KRŠKO – Slovenska glasbena scena je od 2. novembra bogatejša za album 4.0 Navlaka krškega raperja Gerota. Rap že
skoraj 25 let dela s srcem, kar se čuti v njegovih sporočilih,.
Na glasbene police je prišel album 4.0 Navlaka. Kaj si tokrat 'navlekel' skupaj?
En skupek izdelkov. Nekaj je neuporabljenega materiala, ki se je
nabiral čez leta, po drugi strani
pa je tu še nekaj na novo napisanih komadov. Če se ga prav
posluša, smo naredili izdelek za
starše. Moja besedila niso primerna za otroke, mlajše od 18
let, po drugi strani so v bistvu
namenjena njim. Ne bi rekel, da
cela plata, je pa en del, kako se
učiti od napak svojih 'ta starih',
Gero
idolov, da se ne dela bedarij. To
je rdeča nit …
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CVETLIČARNA ZelenaPika
Renata Felicijan Šturbej s.p., Kvedrova 49, 8290 Sevnica

V vseh trenutkih z vami!
tel: 041 384 594
Prodajna razstava adventnih venčkov in božičnih dekoracij
zunaj in v prostorih cvetličarne, od 27.11.2020 do
Prijazno vabljeni!
12.12.2020.

Če si v mladosti pripovedoval o nočnem življenju v Krškem,
kritiziral družbo, policijo … Kaj torej sporočaš danes?
Veš, mogoče prav glede vseh teh naših neumnosti, morda sem
malce raziskoval, kaj je prepovedano, česa ne smem početi.
Stilsko se album niti ne razlikuje od mojih prejšnjih izdelkov, s
tem da ni toliko tega, da se gremo napit, da je žur … Se pa dotaknem policije, sem večni upornik, 'punks' (smeh). Če bi šla po komadih, vsak nosi neko sporočilo. V enem se recimo dotaknem,
kako je vse relativno – eni me gledajo, da sem negativec zaradi besedil, a jim razložim, da z glasbo sebi dajem pozitivo. Glasba je moj ventil in psiholog … Pisanje besedil, snemanje komadov so 'puzle' v mojem življenju, brez katerih bi znal biti kar
malce zamorjen.
Plošča je na nek način posebna, v celoti je posneta v slovenskem jeziku, dana na vinilko. Čemu?
Tako je! Je prvi rap album v slovenskem jeziku na vinilki. Čemu?
Bom odgovoril, da je bila to vedno moja skrita želja – dati svo-

Gero (v ozadju) in fanta iz Urban Clik
jo 'muzko na vinilko'. Bila je pogumna odločitev, nismo vedeli,
kaj nas čaka, da ne bo samo en strošek. A enostavno se mi je želja izpolnila.

Odkar te spremljam, veljaš za enega boljših raperjev v Sloveniji. A kljub odmevnim sodelovanjem, kot je bilo tisto z Zlatkom, človek dobi vtis, da si se veliko let držal bolj v ozadju.
Če danes pogledaš nazaj – bi si želel, da bi bil bolj drzen v
svojih kariernih premikih?
Hm, ne! Mislim, da sem delal tako, kot mi je duša govorila. Če bi
še enkrat začel, bi se še vedno držal v ozadju, ker se mi zdi, da
če delaš dobro in te prava ušesa slišijo, še vedno lahko daleč prideš. Saj ko pridem v kak zaselek, grem na pohod z družino, me
kdo ogovori in mi reče: 'Care, kje si?' Dober glas seže v deveto
vas! A v ospredje dajem družinsko življenje, ki mi največ pomeni.
Zaradi koronavirusa najbrž odpade vprašanje, kje in kdaj te
bomo videli v živo predstavljati novo ploščo? Kako se v teh
časih približaš poslušalcem, kaj bi jim sporočil?
Zaenkrat glede tega žalostnega stanja koncerti odpadajo, a se dogovarjamo s fanti, da se znajo pojaviti internetni prenosi. Drugače imamo Instagram, Facebook, kjer vsak dan 'napucavamo'
našo robo.

Še za konec, kako si zapomniš vsa ta hudo dolga besedila?
Vseh teh zelo dolgih besedil si na žalost moj procesor ne zapomni (smeh). Velikokrat je bila tudi na koncertih tema. Imam pa srečo, da mi ob strani stojita fanta iz Urban Clik, ki imata natrenirana ta besedila in ko mi naredimo napako, sta ona dva za***, ne
jaz (smeh). Pridejo pa trenutki, ko ti 'kliker' enostavno ne dela
in to je tista človeška fora, ki je nerazložljiva.
Daljši pogovor je objavljen na PosavskiObzornik.si


Simon Uršič, foto: osebni arhiv

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 19. novembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško,
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

CVETLIČARNA ZELENAPIKA,
RENATA FELICIJAN ŠTURBEJ S. P.
KVEDROVA CESTA 49, 8920 SEVNICA

1. nagrada: sadiki borovnice in maline
2. nagrada: sadika borovnice
3. nagrada: sadika črnega ribeza

Geslo 22-2020 številke:

TEKSTILU DAJEMO POMEN
Nagrade, ki jih podarja Kimmy oblačila za delo, Miro Sevšek
s.p., M.D.B. 12 A, 8273 Leskovec pri Krškem, prejmejo:
1. nagrada:

2. nagrada:
3. nagrada:

reklamna kapa, sobni copati in higienska
maska; Milena Novak, Krško
sobni copati; Lili Zupančič, Kostanjevica na Krki
higienska maska; Veronika Pintarič, Brežice

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 14. 11. 2020, ob 20. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Danici Brumen, Rožna 6, 6230 Postojna. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20.
uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:

1. (6.) Ans. JARICA - Dedkov strah
2. (1.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
3. (7.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
4. (2.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
5. (4.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina
			
Melos - Obriši solze
6. (3.) Ans. ROKA ŽLINDRE - V tvojem objemu se pomirim
7. (5.) Ans. VRT - Pesem za očeta
8. (10.) Ans. VIŽA - Sanje poletnih dni
9. (9.) Ans. PRISRČNIKI - Vedno, ko objame me
10. (-.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Klateži - Drugačna in privlačna

Kupon št. 545

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

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

POSAVSKA PANORAMA
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Suzana Žugič, Podbočje –
deklico,
• Liljana Kastner, Orešje na
Bizeljskem – deklico,
• Simona Kovačič, Kerinov
Grm – deklico,
• Katarina Šoško, Dvorce –
deklico,
• Anamarija Zorenč, Trebče
– deklico,
• Suzana Zakšek, Dolenja
vas pri Artičah – dečka,
• Jasna Polovič, Brežice –
deklico,
• Karin Bizjak, Kržišče –
deklico,
• Tajda Košir Bence,
Sevnica – deklico,

• Tjaša Povše, Krško –
deklico,
• Vida Božič, Blanca –
deklico,
• Anja Tucovič, Obrežje –
deklico,
• Mateja Klakočar, Krško –
deklico,
• Klavdija Janc, Ravni –
deklico,
• Seldina Begić, Brežice –
deklico,
• Tjaša Omerzel, Ponikve –
dečka,
• Martina Ećimović,
Slovenska vas – dečka,
• Nataša Žibert, Sevnica –
dečka,
• Karmen Resnik, Kraška
vas – deklico,
• Tamara Kerin, Vrhje –
deklico.

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

ČESTITAMO!

Luksuz festival v spletni obliki
KRŠKO – 18. Luksuz festival poceni filma je letos dobil digitalno preobleko – med 6. in 22. novembrom namreč poteka preko
FB Live Streams in Youtube kanala Luksuz produkcije. Filmski
program zajema več kot 40 kratkometražnih in nizkoproračunskih filmov mladih avtorjev med 10. in 35. letom starosti iz desetih različnih držav, ki so nastali v nekomercialnem in neinstitucionalnem okviru ter pomenijo alternativno kulturno medijsko
podobo v odnosu do sicer dominantne množične distributerske
ponudbe. »Letošnji dogodek za nas pomeni nov izziv, po drugi
strani pa je to tudi priložnost, da festival seže onkraj Krškega in
regije. Festival bo na ogled na Youtube kanalu Luksuz produkcije, prav tako pa se bomo tudi 'na daljavo' potrudili vzpostaviti
vsakoletno posebno luksuz vzdušje preko pogovorov z mladimi
filmskimi ustvarjalci in ustvarjalkami in njihovimi mentoricami ter mentorji preko Facebook live,« sporočajo organizatorji iz
DZMP Luksuz produkcije Krško. Med 11. in 13. novembrom so
filmski programi in pogovori z avtorji organizirani tudi v sklopu
Tedna slovenskega filma 2020.

Vir: DZMP Krško

Lucija Kostanjšek iz Brezine in Simon Vidmar iz
Piršenbrega, 22. avgust 2020, park v Brežicah

Ponudite roko v pomoč Lini
LESKOVEC V PODBORŠTU – Zgodba o deklici Lini Šukelj, ki bo letos na božični dan dopolnila šest let, je polna bolečine in upanja, da ji bodo terapije z matičnimi celicami omogočile bolj samostojno življenje. Dekličina starša upata, da jima bo uspelo z dobrodelno licitacijo zbrati dovolj sredstev.

Prikupna svetlolaska, ki se je
rodila v 24. tednu nosečnosti kot nedonošen otrok (njena
sestrica dvojčica je kmalu po
rojstvu izgubila bitko za življenje), ima hudo obliko motnje
hranjenja s pridruženo hipersenzibilnostjo in slabšo motoriko oralnega aparata, avtizem
s pridruženo duševno motnjo,
hudo obliko motnje govora,
hujši razvojni zaostanek, senzorne motnje ter težave z zavedanjem lastnega telesa in
hipotonijo telesa, kar povzroča gibalno oviranost.

Starša se z zdravstvenim stanjem svoje
edinke, ki je odvisna
od 24-urne nege odrasle osebe in je zato
ves čas ob njej mati,
pogumno soočata. Za
hčerko sta uspela najti kombinacijo terapij,
zaradi katerih deklica
kaže napredovanje na
vseh področjih – gre
za terapije z matičnimi celicami v Ukrajini,
za terapije v hiperbarični kisikovi komori
v Brežicah in za MNRI
terapije za spodbujanje in razvoj primitivnih refleksov. »Marsikdo, ki nas pozna in
morebiti tudi spremlja, verjetno misli, da nam je že
uspelo zbrati minimalni ciljni znesek denarja za terapije,
ki znaša 60 tisoč evrov, ampak
žal ni tako. Letošnje leto nam
ni naklonjeno, epidemija covid-19 je močno prizadela in
omejila tudi področje zbiranja

denarja za terapije otrok, nam
staršem pa zvezala roke na
mnogih področjih, kjer bi sicer
lahko uspeli zbrati potrebno
vsoto denarja,« pravita starša,
ki sta našla dom zase in svojo zlatolasko v mirnem in zelenem okolju sevniške občine.

Dobrodelna licitacija za
terapijo z matičnimi celicami

»Pri zbiranju finančnih
sredstev naju naprej žene dejstvo, da so Lini terapije, za katere zbiramo denar, lani zelo
pomagale, treba pa bi jih bilo
še nekajkrat ponoviti, domnevno še vsaj petkrat. Gre za
terapije v tujini, kjer Lina prejema transplantacijo z matičnimi celicami, a je cena ene terapije 10 tisoč evrov, kot tudi v
Sloveniji, kjer prejema terapije
v hiperbarični kisikovi komori
v vrednosti minimalno 2.200
evrov na eno podporno terapijo matičnim celicam, potrebuje
pa 40 obiskov komore,« razloži dekličina mati.

Denar od licitiranih izdelkov se bo nakazoval na obstoječi Linin
TRR račun (nanj lahko sredstva nakažete tudi neposredno),
ki je že ves čas zbiranja odprt pri Škofijski Karitas Celje:
TRR: SI56 0510 0801 5567 619
Sklic: 29365
Namen: za Lino

Terapije z matičnimi celicami
v kombinaciji s hiperbaričnimi
terapijami pri Lini izboljšujejo
njeno nevrološko, gastroenterološko in splošno zdravstveno stanje, a težava so finančna sredstva, zato sta se Linina
starša odločila za »online licitacijo na facebooku«, ki jo je moč
najti pod imenom Dobrodelna
predpraznična licitacija (za
deklico Lino Šukelj). »S sodelovanjem na licitaciji ne boste
obdarovali samo sebe, svoje
bližnje in prijatelje, ampak tudi
najino malo navihanko Lino, ki
bo na božični dan upihnila šesto svečko. S sodelovanjem na licitaciji ji boste omogočili, da še
naprej obiskuje nujno potrebne terapije, ki so sprožile njen
razvoj na način, kot bi se sicer
moral sprožiti sam od sebe ob
njenem rojstvu,« pojasnjujeta Mirjana in Blaž Šukelj. »V
imenu najine male navihanke
vas vabiva, da se udeležite licitacije in dodate svoj košček
v mozaik tlakovanja poti k Linini samostojnosti. Vsi trije
vam bomo neizmerno hvaležni,« zaključita starša svetlolaske, ki je pred tedni uspela izreči
najlepšo besedo: »Ma-ma!« Več
o Lini lahko preberete na strani, imenovani »Give Your Helping Hand«.

Smilja Radi
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Ajdov kolač tokrat virtualno
BIZELJSKO – Tudi v letošnjem letu bi moral Aktiv kmetic Bizeljsko, ki deluje pod okriljem Društva kmetic Brežice, organizirati tradicionalno prireditev Bizeljski ajdov kolač – letos
bi bila že 14. zapovrstjo –, na kateri ocenijo in razstavijo ter
razglasijo najboljše v peki ajdovih kolačev, a se zaradi vsem
znanih okoliščin to ni zgodilo.

Lanska razstava ajdovih kolačev
»Bizeljski ajdov kolač je zelo uspešen projekt in primer dobre
prakse, saj nam je z odločnostjo, vztrajnostjo in strokovnostjo
uspelo obuditi skoraj že pozabljeno jed naših babic, ohraniti kulinarično posebnost, s katero promoviramo naše posavsko in obsoteljsko podeželje, Bizeljsko in občino Brežice, kjer danes ajdov
kolač ne manjka ob vseh protokolarnih dogodkih v občini, prav
tako se večkrat pojavlja tudi v regijskem prostoru in na državnem
nivoju,« je ob tem zapisala predsednica Društva kmetic Brežice
Zdravka Kampijut. Da pa ne bi letos ostali brez bizeljskega ajdovega kolača, so se odločili, da povabijo vse, ki so že sodelovali
v peki in ocenjevanju ajdovega kolača, ter vse, ki bi si to še želeli,
da se jim pridružite pri virtualni razstavi ajdovih kolačev. V tem,
Martinovem tednu in tudi še v naslednjem tednu (okvirni rok je
do nedelje, 22. 11. 2020) specite ajdov kolač. Fotografije (vsaj
pet) priprave kolača, peke, kolača v pekaču, rezine na krožniku,
postrežene v krogu domačih, oz. fotografije po izboru ustvarjalke/ca pripnite na facebook stran Aktiv kmetic Bizeljsko ali pošljite na: zdravka.kam@gmail.com ali babic.lea@gmail.com ali milena.vranetic@gmail.com. V bizeljskem aktivu kmetic načrtujejo
tudi izbor in razstavo teh fotografij, seveda po koronakrizi, ko se
bomo spet lahko srečali in se družili v dobri volji.

R. R.

Mladi v svetu danes

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je v nizu predavanj na
temo »Pot do sreče obstaja«, ki jih organizira Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v občini Krško, potekalo predavanje z naslovom »Mladi v svetu danes«, ki ga je
izvedel Sašo Kronegger, socialni pedagog, transakcijski analitik in svetovalec s širokim spektrom delovanja.
Sašo Kronegger deluje na
področju komunikacije in
sistemov podpore, reševanja konfliktov, timskega
dela in vzgoje v družini.
Posveča se tudi moderiranju procesov in mentorstvu. Na začetku predavanja je dejal, da se je
svet spremenil in da ljudje delamo več kot je treba.
»Smo t. i. družba 4.0, v kateri je vse digitalizirano,
hitro, omreženo,« je pouPredavatelj Sašo Kronegger
daril in nadaljeval, da opravljamo t. i. latte macchiato office službe – sedimo ob kavi in se
pogovarjamo o službi.
Predavatelj se je dotaknil tudi fenomena podaljševanja mladosti – leta 1950 so mlade definirali v starostnem obdobju od 15 do
18 let, dandanes pa se je ta meja razmahnila do 30. leta in še čez.
Dodal je, da pri vzgoji prednjači pedocentrizem – otrok je postal središče dogajanja v družini, šteje pa le njegova dobrobit. »V
ospredju so t. i. helikopterski starši, ki otroka kar naprej nadzorujejo,« je nadaljeval in izpostavil, da je v svetu med mladimi vse
več težav v duševnem zdravju ter da je samopodoba mladih nizka, vzorci vedenja pa so nekritični.
»Odrasel človek se mora osamosvojiti, se pripraviti za delo in
delovati v skupnosti, sodelovati z vrstniki, rabi intimno razmerje in razviti mora svojo življenjsko filozofijo. Ljudje smo srečni,
kadar smo vključeni in ima naše življenje smisel, zato podprimo
mlade, da najdejo svoje poslanstvo in podprimo tudi starše, da
bodo lahko opora odraščajočim otrokom,« je zaključil Kronegger. 
A. Kališnik

www.PosavskiObzornik.si
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OBVESTILA
IN MEMORIAM
Poslovil se je

Marijan Žibert

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 23, četrtek, 12. 11. 2020
zahvale, spomin
ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

Ob svojem delu se je redno vključeval v delovanje Krajevne
skupnosti Velika Dolina. Številni rezultati njegovega
aktivnega soustvarjanja v kraju so vidni tako na področju
družbenega kot političnega življenja. Člani sveta krajevne
skupnosti so mu leta 2018 že šestič zaupali mandat
predsednika. Bil je član Občinskega sveta Občine Brežice v
aktualnem mandatu 2018–2022 in v treh prejšnjih (2014–
2018, 2010–2014 in 2006–2010). Marijanovi sokrajani mu
priznavajo številne zasluge na področju infrastrukturnih
dosežkov njihove krajevne skupnosti, med drugim na
področju vodovodnega, elektro in telekomunikacijskega
omrežja. Bil je pobudnik dveh samoprispevkov, s katerimi
so uspeli modernizirati ceste v krajevni skupnosti in urediti
dostopnost, najpogosteje z asfaltiranimi cestami, do vsakega
gospodinjstva. Marijan Žibert je bil tudi dejaven član številnih
društev. Bil je soustanovitelj Društva vinogradnikov Dolina
– Jesenice, pobudnik organizacije blagoslova konjev in
motoristov ter član Društva izgnancev Slovenije, Krajevne
organizacije Velika Dolina, ki jo je kot predsednik vodil od
leta 1993 do 2016. Njegovo izjemno družbeno angažiranost,
s katero je s pomočjo sodelavcev poganjal kolesa razvoja in
napredka, je prepoznal tudi Občinski svet Občine Brežice
ter mu leta 2019 podelil oktobrsko nagrado za pomemben
prispevek pri krepitvi razvoja gospodarstva in družbenega
življenja v kraju in v občini.
Življenje Marijana Žiberta je bilo tesno povezano z njegovo
družino, ki mu je bila v veliko veselje in ponos. Kljub številnim
obveznostim je vedno našel čas za svoje najbližje – za ženo
Slavico, sina Fredija in hčerko Sandro ter pozneje tudi za
vnuke in pravnuke. Zelo rad je imel svoje vnuke ter bil še
posebej ponosen na njihove dosežke in uspehe. Čil in vitalen
je bil vedno v gibanju – s pravnuki je igral košarko, šel na
sprehod s svojim psom, kraškim ovčarjem Kanom, s posebnim
veseljem in predanostjo je urejal okolico svojega doma ter se
popeljal z motorjem.
Marijan Žibert nam bo ostal v spominu kot družaben in
odločen človek, poln načrtov za izboljšanje življenja ljudi v
domači krajevni skupnosti ob državni meji. Za svoje ideje se
je vedno trudil in vanje vlagal svojo energijo in čas, dokler jih
ni uresničil. Veselil se je tako majhnih kot velikih dosežkov –
uresničenih projektov v kraju in v občini. S svojo odprtostjo
in razgledanostjo je vselej iskal kompromise in z jasnimi
argumenti znal prepričati tudi druge, da je vredno sodelovati
za doseganje zastavljenih ciljev v skupno dobro. Še letos je
v pogovoru za krajevno glasilo na vprašanje, kaj bi želel
sporočiti bralcem, zvest samemu sebi, dejal: »Mogoče so to
tri stvari – več strpnosti, več optimizma in manj kritiziranja.«
Marijana smo cenili in spoštovali tako v občini kot v domačem
kraju. Zahvaljujemo se mu za njegov izjemen prispevek pri
razvoju kraja in občine ter za njegovo neutrudno delo in
sodelovanje v občinskem svetu.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.



Ivan Molan, župan občine Brežice,
s sodelavci

Te dni mineva 10 let žalosti,
odkar je za vedno odšel dragi

IVAN CIZL
iz Zgornje Pohance.

Iskrena hvala vsem, ki prihajate na njegov grob
in mu prižigate sveče ter namenite kakšno lepo misel.

V začetku meseca novembra nas je pretresla vest, da se
je iztekla življenjska pot Marijana Žiberta, oktobrskega
nagrajenca, člana Občinskega sveta Občine Brežice in
dolgoletnega predsednika sveta KS Velika Dolina.
Marijan Žibert se je rodil 10. junija 1940 v Gaju. Kot komaj
enoleten otrok je z družino doživel kruto usodo izgnancev,
ki jih je nemški okupator med 2. svetovno vojno izselil v
Nemčijo. Osnovno šolo je končal na Veliki Dolini, svoje
poklicno izobraževanje je nadaljeval v Samoborju. Želja
po znanju ga je spodbudila, da je leta 1977 z odliko končal
še dodatno izobraževanje na Tehnični šoli v Ljubljani. Na
svoji uspešni in pestri poklicni poti je deloval v podjetjih VP
Remontni zavod Bregana, Slovenijales in Agroservis Brežice,
pomembne delovne izkušnje je pridobil tudi pri petletnem
službovanju v Nemčiji. Leta 1992 je pogumno stopil na
samostojno poslovno pot z ustanovitvijo podjetja Modifay
d.o.o. in kot uspešen samostojni podjetnik deloval do leta
2003, ko se je upokojil.

SPOMIN

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

Žalujoči: žena Anica in ostalo sorodstvo

SPOMIN

Sporočamo žalostno vest,
da je v 93. letu umrla

NEŽA KOPRIVC
s Senovega,

zadnja leta oskrbovanka DSO Brežice. Pogreb je bil v ožjem
družinskem krogu na ljubljanskih Žalah.
Žalujoči: hčerki z družinama

SPOMIN

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli –
takrat zvonovi zazvonite.

14. novembra 2020 bo minilo 20 let, odkar nas
je zapustil naš dragi ate, stari ate in dedek

STANE GORŠAK
iz Žadovinka, Leskovec pri Krškem.

Spomin nate v naših srcih vedno bo živel.

Hčerka Marjana, vnukinji Melita in Tina,
pravnukinja Tija in pravnuk David

SPOMIN

»Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.«
(Dante Alighieri)

Takrat ugasnila luč tvojega je življenja,
prižgala luč našega je spomina
in za vedno v naših srcih si ostala.

3. novembra je minilo 10 let, odkar
nas je nenadno za vedno zapustila naša draga

IVANKA KRANJČEVIČ
iz Leskovca pri Krškem.

Hvala vsem, ki v njen spomin postojite ob njenem grobu.
Vsi njeni

SPOMIN

Tiho si odšel od nas
iz naše sredine
in nam zapustil lepe spomine.

2. novembra je minilo leto dni žalosti, odkar
nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedi, tast
in dober sorodnik

FRIDO VIDMAR
z Mrtvic 41.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Pogrešamo te.

Žena Marija ter sinova Robi in Dušan z družinama

SPOMIN

Kjer si ti,
tja pot nas vodi …
Enaki sta usodi,
čas razdalje krajša …

14. novembra bo minilo 10 let,
odkar se je mirno in tiho poslovila naša draga

JELKA JENŠKOVEC
iz Kostanjevice na Krki.

Hvala vsem, ki Jelko ohranjate v lepem in trajnem spominu.
Pravijo, da so spomini nebesa na zemlji. Del nebes ostaja tako,
zaradi tebe, Jelka, z nami.
Nečak Miran

SPOMIN
Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho brez slovesa,
za seboj pustil si spomin.
Na najina skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več ob naju te ni …
Usoda se je tako odločila,
a s sinom Žanom te bova vedno ljubila.
Mineva že 10. leto, odkar naju je zapustil
dragi partner in ati

MARTIN ANDREJČIČ
s Telčic pri Škocjanu.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Žalujoča: partnerica Eva s sinom Žanom

15. novembra bo minilo eno leto, odkar se je
od nas poslovil naš dragi

MARTIN KOLAR
iz Brežic.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, mu namenite trenutek in
postojite ob njegovem grobu ter počastite spomin nanj.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Srce je omagalo, dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.
Ob boleči izgubi naše drage mame

NADE SOTOŠEK
iz Križ 29a pri Koprivnici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče, cvetje in
denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem za lepo odpete
žalostinke ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat iskrena
hvala vsem. Ohranimo jo v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni!

OBVESTILA
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ZAHVALA

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja
ljubezen ostajata za vedno z nami.
V 88. letu starosti nas je zapustil

V torek, 27. 10. 2020, smo se na pokopališču pri Mariji Magdaleni na
Jesenicah na Dolenjskem še zadnjič poslovili od naše ljube in skrbne
mame, tašče, stare mame in tete

JOŽEFE VEBLE

Iskrena hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Žičkar in pevcem za zapete
pesmi.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Življenja se zaveš,
ko ostaneš brez njega.
(Tomaž Humar)
Ob boleči izgubi naše ljube žene, mame,
stare mame in tašče

MARJANE TOMŠE
iz Brežic, Cesta bratov Milavcev 15,

se zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami in nam izrekli sožalje.
Posebej hvala njeni zdravnici doktorici Božici Ljušanin Grbavac, dr.
med. spec. družinske medicine, za zdravstveno oskrbo in lajšanje hudih
bolečin. Hvala tudi sestri Nataši Ajster za njeno izjemno prijaznost in
strokovnost. Posebej se zahvaljujemo negovalki Aniti za nego na domu.
Ker se mnogi zaradi trenutnih razmer niste mogli udeležiti pogreba,
Vam sporočamo, da je pokopana na pokopališču v Brežicah (desno od
glavnega vhoda v drugi vrsti), kjer se ji lahko poklonite.
Še enkrat vsem najlepša hvala za vso pomoč in izrečena sožalja.

V 98. letu se je od nas poslovila naša draga

ANGELA ŠPANOVIČ

roj. Preskar, iz Krškega.
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja. Zahvala osebju
Doma starejših občanov Krško, bolnišnici Brežice, Združenju borcev
za vrednote NOB Krško in pogrebni službi Kostak.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, tasta,
starega ata in pradedka

STANETA ILCA
iz Krške vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala pogrebni službi
Žičkar za spoštljivo organizacijo pogreba, pevcem za čutno zapete
pesmi in izvajalcu za zaigrano melodijo. Posebej se zahvaljujemo gospe
Mileni Jesenko za ganljive besede slovesa.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Na ustnicah tvojih Marijino Ime,
končani so vsi boji,
pri njej si že.

Mož Ivan, hči Darja in sin Aleš z družinama

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

Ob boleči izgubi naše drage

LJUDMILE SELEVŠEK
iz Tržišča

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše ter gospodu
župniku iz Tržišča za lepo opravljen obred.
Veliko je tistih, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam
stali ob strani in se od nje poslovili. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki
ste v teh težkih trenutkih sočustvovali z nami.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta,
brata, tasta, dedka, strica in pradedka

ANTONA MARTINIJA
z Drenovca pri Bukovju 37, Bizeljsko,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, denarno pomoč
in svete maše. Hvala izbranemu zdravniku dr. Radetu Iljažu ter dr.
Kolencu iz SB Novo mesto. Hvala gospodu župniku Vladu Leskovarju
za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Žičkar za izvedbo
pogreba, izvajalcu zaigrane Tišine ter cvetličarni Tina iz Brežic. Vsem
še enkrat hvala.
Žalujoči: žena Marija in sin Roland z družino

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame
in prababice ter tete in botre

ANTON ŽIBERT
iz Sevnice.

Ob smrti dragega moža, očeta in starega očeta se zahvaljujemo
Komunali Sevnica za vse čutno opravljene storitve, g. župniku za
lepo opravljeno slovo, cvetličarni Zelena pika Sevnica in vsem, ki so
nam prišli izrazit sožalje in nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Iskreno se zahvaljujemo dr. Trinkausu za vso skrb, patronažni službi
in centru za socialno delo Sevnica za vso nego, ter negovalni bolnici
Brežice za zdravstveno nego.
Dragi naš ata, vedno boš v naših srcih. Počivaj v miru.
Vsi njegovi najbližji

ZAHVALA
Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

Za vedno je odšel od nas naš dragi

VALENTIN OLOVEC

iz Kostanjevice na Krki.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečene besede tolažbe, stisk roke in izkazano pomoč ob naših težkih
trenutkih. Kot ljubeč, zelo skrben in delaven nam bo ostal v trajnem in
lepem spominu. Naj najde svoj mir tam, kjer ni več trpljenja in bolečine.
Vsi njegovi

ZAHVALA

MARIJE KERIN

V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož,
oče, dedek in pradedek

se iskreno zahvaljujemo osebju DU Brežice za nego in tolažbo ter
vse vzpodbudne besede v času bivanja pri njih. Hvala vsem, ki ste jo
obiskovali v času njene onemoglosti. Hvala sorodnikom, znancem,
prijateljem, sodelavcem Ina Krška vas, Petrola Čatež in sindikatu za
izrečena ustna in pisna sožalja, darovane svete maše, darove v dober
namen, denarno pomoč in sveče. Zahvala g. župniku Janezu Žaklju za
vse molitve in lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Žičkar za
organizacijo slovesa.
Vsi njeni

s Svinjskega.

iz Račje vasi

ZAHVALA

ALOJZ ROZMAN

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečeno sožalje in sveče. Hvala tudi TDU Loka pri Zidanem Mostu
in gasilskemu društvu Veliki Cirnik. Zahvala gre tudi podjetjem: Inkos
d.o.o, JMW Fire d.o.o in Kremen d.o.o za denarno pomoč ter sveče.
Posebna zahvala pa tudi g. župniku za lepo opravljen pogreb ter
pogrebni službi Mateja Novak.
Žalujoči: vsi njegovi

skozi vaš objektiv

Godci so odigrali zadnjo pesem
in odložili svoje violine.
Življenje je tako zelo lepo,
a kaj, ko prehitro mine.
V naših srcih ostal boš za večno,
vanje smo zaklenili
naše najlepše skupne spomine.
(Vesna Lapuh Vimpolšek)
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega

BRANKA KRIŽANIČA
iz Brežic, Gornji Lenart 37 a,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom,
ki ste nam izrazili pisna in ustna sožalja, darovali sveče in denarno
pomoč. Najlepša hvala osebnemu zdravniku dr. Radetu Iljažu za
spremljanje zdravstvenega stanja, zdravstvenim delavcem za zavzeto
nudenje prve pomoči, g. Stergarju za lepo pripravo na slovo, g. župniku
Kšeli za ganljivo opravljen obred in g. Petelincu za tenkočutno odigrane
skladbe. Posebno zahvalo namenjamo Evini razredničarki ge. Barbari
Valentinčič Barlič, celotnemu učiteljskemu kolektivu Gimnazije Brežice
in mešanemu pevskemu zboru KUD Brežice za vso moralno podporo.
Od srca hvala vsem, ki niste bili posebej imenovani, a ste nam kakor
koli pomagali.
Vsi njegovi

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

»Makadamska cesta, ki vodi od sevniškega pokopališča do
vrtičkov na Hrastih in dalje do križišča štirih lokalnih cest,
je luknjasta in v času deževnih dni polna luž. Dajem pobudo
po rednem vzdrževanju tudi te ceste, po kateri redno hodijo
sprehajalci, včasih jo prevozi kakšen kolesar in vse pogosteje tudi avtomobili, tako da srečanje voznika in pešca ni ravno prijetno prav za slednjega, saj so njegova oblačila hitro
mokra, če se znajde v bližini luže, ki se ji voznik ne more izmakniti,« je zapisal bralec iz Sevnice ob priloženi fotografiji.
Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

OBVESTILA
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Prodam hišo z vrtom v starem
delu Krškega, ki obsega trisobno opremljeno stanovanje, garažo in kletne prostore. Izdelana EI. Tel.: 040 163 212
Na Gubčevi v Krškem oddam
garsonjero v 1. nadstropju.
Tel. 031 503 730

V Starem Gradu prodam njivo
1293 m². Kličite med 17. in 19.
uro na tel.: 07 49 21 998

AVTOMOBILIZEM

Prodam Seat Toledo 1.9 TDI
Signo Business, letnik 2004,
prevoženih 150.000 km.
Tel.: 051 477 243
Prodam 14-colska platišča za
Opel Astra ali Corsa. Informacije popoldan. Tel.: 031 584 819

KMETIJSTVO

Prodam kocke sena in otave,
bio hribovsko.
Tel.: 040 295 510

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

Prodam bukova drva, nakalana in suha. Shranjena pod streho, lokacija Podbočje.
Tel.: 041 758 492

Odkupujemo kostanjeve drogove (za elektrogospodarstvo),
dolžine 9–11 m (tudi neobeljene). Tel.: 041 865 596, SES
d.o.o., Opekarska 22, Maribor.
Prodam 13 m bukovih drv,
cena po dogovoru, možna tudi
razrez in dostava.
Tel.: 041 827 776

Prodam inox stiskalnico
(200 €), kosilnico BCS (550
€), inox cisterne 170, 200, 300,
390, 430 litrov, betonske stebre, sidra, cinkano in inox žico.
Tel.: 051 254 413

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

glogovsek.jernej@gmail.com

040 255 244

Prodam inox cisterno za vino,
500 l, s tremi izpusti, ali menjam za dve manjši, od 150 do
200 l. Tel.: 031 548 149

Prodam motokultivator Labin
Progres 14 KM. Ima pogonsko
prikolico 4x4, frezo in železna
kolesa. Tel.: 051 654 236
Prodam kostanjeva drva, kratko žagana, ter kobilo z žrebetom, posavka, stara 16 let, breja. Okolica Brežic.
Tel.: 051 477 243
Prodam tračni obračalnik SIP
200, traktor Pasquali 18 KM,
motor za motokultivator ali
kosilnico Acme 330.
Tel.: 040 775 985

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

VINOGRADNIŠTVO
IN SADJARSTVO

Prodamo vino: rumeni muškat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Prodamo tudi drva (bukova ali

Na voljo prašiči
za nadaljnjo rejo
ali zakol ter suha
koruza v zrnju.
031 753 325 | www.metelko.si
mešana); možna dostava.
Tel.: 031 306 559 (po 17. uri)

Prodam neškropljena jabolka carjevič, dolenjska voščenka, topaz, bobovec, krivopecelj,
ledrsca, pisani kardinal ...
Tel.: 031 484 058
Prodam kaki tipo, 1 kg/1 €.
Brežice z okolico.
Tel.: 041 510 690

Prodam prešo na zrak, inox
pecljalnik, dve 180 l cisterni,
dve 300 l cisterni inox, motorno škropilnico, dve kadi 400 l,
črpalko, 500 €.
Tel.: 070 567 207

ŽIVALI

Ugodno prodam več prašičev,
težkih od 120 do 140 kg.
Tel.: 051 210 504

Jernerj Glogovšek s.p., Ribnica 6, Jesenice na Dolenjskem

obzornikova oglasna mreža

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Prodam odojke, težke 25–35
kg, hranjene z domačo krmo.
Možen tudi zakol. Cena po dogovoru. Tel.: 041 576 801

Kupimo debele krave ter telice za zakol in suhe za dopitanje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780

Prodamo prašiče pitance in
odbojke, odlične kakovosti,
možen zakol. Koruza, ječmen,
tritikala. Tel: 068 633 955

Prodam pašno kravo, simentalko, brejo 7 mesecev, staro 6
let, ali telico, brejo 5 mesecev.
Tel.: 041 589 916

Prodam lepe odojke, linija 12,
stare 10 tednov.
Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, težke okoli 30
kg. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiča, težka od 180
do 200 kg. Okolica Dobove.
Tel.: 041 744 261
Prodam prašiča, težkega okoli 230 kg, hranjenega z domačo kuhano hrano.
Tel.: 07 49 51 092
Prodam odojke, težke 25–30
kg, in prašiča, težkega okoli
120 kg. Okolica Dobove.
Tel.: 07 49 67 656
Prodam krškopoljca, 180 kg
in 130 kg. Tel.: 051 634 338

Prodamo odojke, 20–35 kg,
mlado svinjo, 130 kg, in izločeno svinjo za zakol.
Tel.: 07 49 68 390
Prodam odojke, težke 30 kg,
in prašiča, 110 kg. Možen tudi
zakol. Tel.: 031 492 837

Prodam prašiče, težke od 30
kg do 80 kg. Možen zakol.
Tel.: 051 422 161

OČESNA ORDINACIJA
OPTIKA

PRESKAR

041 659 659

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

Cesta krških žrtev 112, Krško

NEPREMIČNINE

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

BRIN - PODJETJE ZA
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

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

CMY

K

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

delovna dovoljenja, ostale storitve...
za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Zaposlim mlajšo upokojenko, računovodkinjo za manjši d.o.o. v Krškem. Stanislav
Zdravko Puntar s.p., Gorenja
vas pri Leskovcu 9, 8273 Gorenji Leskovec, Tel.: 051 373 522
Zaposlimo upokojenca – voznika kamiona, za občasne prevoze po Sloveniji. Sedež podjetja v Krškem. Secom Krško
d.o.o., Vrbina 19, Krško.
Tel.: 051 373 522

www.geodet-kralj.si

040 753 911

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

NOVAK

češki

virtualna pisarna, računovodstvo
www.agencijaspin.si

Prosim poštenega najditelja,
če je slučajno našel papagaja nimfo, po imenu Čarli, z obročkom na nogi št. 544, ki nam
je pobegnil, da ga v zameno za
nagrado vrne. Tel.: 040 553
522 ali 07 49 25 347

info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

ustanovitev podjetij v
sloveniji

Prodam harmoniko Melodija
80 bas, dobro ohranjeno, servisirano, malo rabljeno, cena
500 €. Tel.: 031 641 420

H
kak itro
ovo in
stn
o

Pooblaščeni zastopnik:

CY

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

Informacije: tel.: 07/49 73 160,
GSM: 041 611 740, 051 812 512

aluminijaste ograje

MY

RAZNO

Odkup lesa

M

CM

Prodam osla, kozo in domači
jabolčni kis. Tel.: 040 343 113

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin

C

Y

Prodam prašiče krškopoljce
180 kg, linija 12/110 kg, domače žganje in plug IMT/756,
lepo ohranjen. Cena 420 €.
Tel.: 031 209 951

KOT USLUŽBENEC
POGREBNEGA ZAVODA

Z VAMI ŽE 20 let!

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

www.steklarstvo-lekse.si

mali oglasi

Mateja Novak s.p., Stara c. 12, Straža
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O krepitvi imunskega sistema

Ja, zdravje je na vaši mizi in okoli vas
POSAVJE – Žal ob poročanju iz množičnih medijev veje občutek, kot da smo ljudje preprosto obsojeni na bolezen in kot da sedaj, pred
zimo, ne moremo storiti ničesar, da bi okrepili svojo odpornost. Če se farmacija uči od narave, ko izdeluje dodatke in zdravila, zakaj se
ne bi k njej najprej obrnili tudi mi?
Nekateri so se šele sedaj, med
epidemijo, začeli spraševati o
tem, kako neki deluje obramba
našega telesa. Imunski sistem,
ki lahko prepozna in onesposobi patogene, ki vdirajo v naše
telo, lahko v večini okrepimo
z boljšimi odločitvami o tem,
kaj vnašamo v telo, pa najsibo to hrana ali več kisika zaradi rekreacije. Uspehi preprostih ukrepov, kot sta sprehod ali
večje količine zaužitih plodov
iz narave, so nedvomni, se strinjajo tudi naši tokratni trije sogovorniki: Severin Lipovšek,
prehranski strokovnjak, Nina
Gramc, ki navdušeno širi spoznanja naturopatije, in Veronika Fabinc, izkušena poznavalka zelišč, h kateri je po nasvet o
optimalni uporabi čajev in tinktur bolnike napotil že marsikateri posavski zdravnik.

STIKI

Iščem samsko žensko, da bi
skupaj živela pri tebi ali pri
meni – ljubezen.
Tel.: 070 305 690
51-letnik, preskrbljen, s srčno
kulturo iščem dekle za skupno življenje. Daj mi priložnost.
Tel.: 031 537 658

Samski, urejen, srednjih let želi
spoznati resno, diskretno prijateljico (lahko si vezana), možna resna zveza.
Tel.: 071 328 703

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

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

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

vris stavbe
ureditev meje

• JABOLKA
velik izbor sort

• SUHO SADJE
DOSTAVA NA DOM
040 707 028

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

25 let
d. o. o.

Celovite
geodetske storitve

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

041 726 071
girus@siol.net, www.girus.si

Izkoristite svež zrak in sonce
V tem, da poskušajte čim več
časa preživeti na zraku, so si
vsi trije enotni. Lipovšek pojasni, zakaj se moramo potruditi, da globlje zadihamo svež
zrak zunaj, tudi kadar vreme ne izgleda preveč mikavno: »Z izginjanjem prave jeseni kot prehodnega obdobja
do zime, katerega smo bili vajeni iz preteklosti, se skrajšuje čas, ki ga ima naše telo za
prilagoditev na prihajajočo
zimo. To predstavlja dodaten
stres za naš imunski sistem.
Zato bi bralcem svetoval, naj
se ne umaknejo v svoj topel dom takoj ob prvih hladnih in vetrovnih dnevih, ko
postane vreme kar preko noči
neprijetno. Poskusimo vsak
dan izkoristiti vsaj za daljši
sprehod, saj bo naše telo lahko imunski sistem 'nadgradilo'
samo ob zadostni izpostavljenosti manj prijetnim vremenskim pogojem. In ne oblecite se
takoj zimsko, četudi vas malo
zebe. Seveda ne rabite pretiravati, ampak s krajšanjem dneva v tem času se število minut na prostem kar naenkrat
skokovito zmanjša. Hkrati s
tem pričnemo proizvajati tudi
manj vitamina D, ki je izredno
pomemben za naše zdravje.«

Ob sprehodu pa lahko, v kolikor poznate rastline v svoji okolici, večino leta združite
tudi prijetno s koristnim z nabiranjem sadov narave. Tudi
sedaj? »Seveda, tudi sedaj se
najdejo odlične stvari v naši
okolici. Lahko na primer naberete šipkove plodove,« spodbudno pove Fabinčeva. »Šipkovi plodovi namreč vsebujejo
veliko C-vitamina, kar pomaga proti utrujenosti, pa tudi vitamine B1 (zvišuje sposobnost
koncentracije), B2 (proti stresu) in druge. Z uživanjem šipkovih plodov dobi telo naravne
vitamine in rudninske snovi,
ki jih prebavila zlahka vsrkajo. Vitamin C je zelo koristen
tudi slabokrvnim nosečnicam
in doječim materam, saj je izredno pomemben za zdravje
in razvoj dojenčka,« na naše
vprašanje odgovori Fabinčeva.
Kako pa predlaga, da jih potem
zaužijemo? »Plodove šipka
posušite cele. Pred uporabo
jih zdrobite, zvečer namočite v mlačno vodo in nato segrejete do vrelišča. Ko se čaj
nekoliko ohladi, ga lahko osladite z medom. Šipek lahko tudi
zamrznete. Iz skrinje vzemite
dva do tri plodove, jih odtopite
in pojejte surove, saj tako najbolje ohranite vitamine.«
Imunski sistem uspešno spodbujamo tudi z jemanjem pripravkov ameriškega slamnika.
Ponudb je veliko, Fabinčeva
pa prava poznavalka slamnika. Ima kakšen nasvet, na kaj
naj bomo pozorni? »Pripravki

morajo temeljiti na uporabi
sveže rastline, saj s sušenjem
izgubi v ta namen potrebne
učinkovine. S preventivnim jemanjem v manjših odmerkih
pričnimo čimprej, saj učinkovine ameriškega slamnika preprečujejo razmnoževanje mikroorganizmov. Blažje okužbe
ne bodo povzročile obolelosti.
Če pa je okužba močnejša, uporabimo terapevtski odmerek
in s tem močno skrajšamo in
ublažimo potek bolezni. Vsekakor pa se o doziranju pripravkov obvezno posvetujte
s proizvajalcem.«

Črevesje in imunski sistem
sta tesno povezana
Lipovšek poudari: »Pri prehrani dodajte več živil z visoko vsebnostjo vlaknin in
probiotikov za zdravo črevesje, saj je uravnovešena črevesna flora izjemno pomemben del imunskega sistema!«
Gramčeva, katere prispevke najdete tudi na spletnem
središču Po naturopatsko, se
strinja, da je »sedež imunskega sistema v črevesju«. Zato,
pravi, »moramo poskrbeti za redno odvajanje in čiščenje črevesja, da se vanj
ne naselijo slabe bakterije.
Večina težav se začne ravno
v zaprtem debelem čreves-

ju, ki ne more predelati oblog,
in zaradi tega pride do vnetij in samozastrupitve. Kdor
ima porušeno črevesno floro,
predlagam, da naredi kuro z
dobrimi probiotičnimi sevi in
hkrati uživa prebiotično hrano.« Naturopatija, ki temelji na tradicionalnih znanjih,
človeka pogleda tudi v smislu
vitalne energije njegovih organov. »Pozni jeseni vladajo
pljuča, ki imajo v tem obdobju svojo največjo moč aktivacije in regeneracije. Pljuča so
po znanju tradicionalne kitajske medicine povezana z debelim črevesjem, zato pravilna
moč delovanja enega vpliva na
delovanje drugega. V času virusov in grip pa so ravno pljuča in dihalne poti najbolj na
udaru. Pomembno je, da ob
prvih simptomih, ki se pojavijo (kašelj, sluz, prehlad,
utrujenost, vročina itd.), le-te takoj začnemo odpravljati. Toplota deaktivira virus.
Pomagate si lahko z inhalacijami s soljo, da gre sluz, na kateri so nabrani toksini, čim prej
ven iz telesa. Primerne so tudi
kopeli in savne, ki spodbujajo
potenje. Za gretje predelov telesa pa se uporabljajo moksa,
grelne vrečke in določena zelišča.«
Fabinčeva, Lipovšek in

NAVODILA

Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem
(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
p.p. 288, 8270 Krško
• 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.

Gramčeva priporočajo, da
jeste ‘živo hrano’ iz domačega okolja ali, kot ponazori Gramčeva, »najbolje seveda
takrat, ko raste in dozori, in
to v okolju, kjer živimo. Krepimo se npr. tudi z domačo
kokošjo juho, enolončnicami,
sezonsko zelenjavo in sadjem,
ki ga uživamo le v dopoldanskem času. Pozne večerje prav
tako odsvetujem. In še: nikoli ne pijte mrzle vode! Hladna
voda želodec skrči in ta nato
porablja energijo, da jo ogreje do temperature, da jo lahko izloči. Na ta način ne hidrira
telesa. Topla, že skoraj vroča
voda, pa potuje počasi skozi telo in ob tem nase veže
toksine, ki se z njo tudi izločijo. Ščepec soli v topli vodi
dodatno poskrbi, da se voda
dejansko absorbira v celice.«

Izziv, a nujnost: pozitivna
naravnanost

»Opazujte sebe, svoje telo in
čustvene odzive. Vsaka sprememba na telesu in vedenju
kaže na določeno neravnovesje. Treba je ugotoviti vzrok
– kaj je tisto, kar naše telo šibi.
Nato na ta vzrok delovati in ga
pravilno odpraviti,« svetuje
Gramčeva.
Gibanje, prehrana, počitek,
k temu pa sodi tudi čim bolj
pozitivna miselnost. Seveda
je to v tem času velik izziv, a je
pomembno, da poskusite. Da
vsak dan iščete tudi dobro v
dnevu. In da se zavedate dejstva, da morate najprej poskrbeti za svoje zdravje, da boste
sploh lahko pomagali svojim
bližnjim. Fabinčeva svoje dobre želje za vas strni tudi takole: »Na koncu pogovora vam
predvsem želim, da čim bolj
pozitivno naravnani prebrodimo trenutne težave ter da
močni in zdravi dočakamo konec pandemije.«


Maruša Mavsar
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Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič,
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar,
Rok Retelj, Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič
OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene objave v rednih številkah, na tematskih straneh in prilogah dobite na uredništvu.

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR,
v Evropski uniji – 33 EUR.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpolagamo na uredništvu (mali oglasi, zahvale, spomini, ankete, nagradne igre, pisma bralcev, naročniki, moja poroka idr.),
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo
in uporabljamo le za namene, za katere
so bili podani.
PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

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

Naslednja številka (24/2020) bo izšla v
četrtek, 26. novembra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 19. november 2020.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

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

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

Kontaktni telefon:
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Trenutna situacija je za glasbenike velik izziv
POSAVJE – Med področji, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela, je zagotovo glasba in prav nič še ni videti, da bi se glasbenikom in pevcem obetali boljši časi. V letošnjem letu so, z izjemo krajšega poletnega obdobja, zaradi protikoronskih ukrepov ostali praktično brez tistega, kar imajo najraje – nastopov v živo.
Kako preživljajo to težavno obdobje in kako bo to spremenilo glasbeni svet, smo vprašali nekaj posavskih glasbenih ustvarjalcev.

Epidemija je terjala
prilagoditev
Poklic pedagoga in glasbenika
se prepleta z nenehnim prilagajanjem, pravi krška pevka,
glasbena pedagoginja in učiteljica petja Anja Kramar,

ta vrlina pa je med epidemijo dosegla pomembno mesto v preživetju glasbene kulture. »Predvsem v marcu je
bilo največ časa namenjenega vložku v komunikacijo, kar
pomeni nadgradnjo tehnologije in uvajanje uporabnikov na
nov način dela. V vlogi učiteljice glasbe so se izzivi vrstili
predvsem na področju velikega števila otrok, ki obiskujejo
šolski zbor, v pevskem studiu
pa je bilo več dela z nastavitvami zvoka, načini, kako se izogniti zamiku v prenosu zvoka,
ter na sploh z novimi metodami poučevanja petja. Strokovni in družbeni elementi
mojega poklica so posledično privedli do potrebe po različnih oblikah snemanja – od
kratkih posnetkov, ki so namenjeni poučevanju in objavah na socialnih medmrežjih,
do snemanj, ki so se iz snemalnih studiev premaknila v zasebne delovne prostore,« pripoveduje. Tako v šolstvu kot v
pevskem poklicu je epidemija preverila sposobnost prilagoditve, učljivost in disciplino vseh udeleženih v dnevne
procese, saj so se zaradi negotovosti vseh dogodkov roki za
pripravo na nastope bistveno
skrajšali, hkrati pa je bilo treba nekatere termine ustrezno
nadomestiti oziroma odpovedati. »Kot solistka sem med
poletjem imela nekaj nastopov z manjšim številom obiskovalcev, žal pa ukrepi niso
dopuščali izvedbe nastopa
učencev iz pevskega studia. Po
drugi, svetlejši plati so v času
karantene socialna omrežja omogočila raznovrstno ponudbo t. i. koncertov iz dnevne sobe, ki so izvajani v živo,
brez popravkov in dodatnih
poskusov, s čimer se je glasbi
do neke mere povrnilo kvaliteto in atraktivnost,« opiše obe
plati letošnje zgodbe.
Sicer pa Kramarjeva meni, da
prihodnost glasbene stroke ni
odvisna od epidemije, temveč
od razvoja družbe: »Dokler bo
obstajala kulturna zavest, bo
ostajala tudi civilizacija, le od-

govore na strokovna vprašanja zaupajmo znanosti. Kot vsi
glasbeniki pa si seveda želim,
da se življenje čimprej postavi nazaj na normalne tire in se
nujno potrebno kulturno dogajanje ponovno oživi.«

v marcu glasbene nastope le
prestavljali na mesec kasneje,
smo jih v aprilu že odpovedovali. In v maju jih ni bilo več. Junija je že kazalo, da bo bolje, a
so za zmedo poskrbeli ukrepi,
ki so se oz. se še spreminjajo
iz tedna v teden, in tako marsikdaj nismo vedeli, ali bomo
lahko nastopali za 50 ljudi ali
mogoče za 500, ali bo koncert
lahko oglaševan ali bo le kulisa
na terasi,« pripoveduje.

Mračno obdobje
za glasbenike

»Leto 2020 je bilo zame po
dolgem času leto brez samostojnega koncerta. Nikoli prej
se nisem s takim veseljem odzivala na povabila na nastope
kakor letos. Tista ena ali dve
skladbi, ki sem jih vsake toliko
časa odpela na kakšni prireditvi, sta mi res veliko pomenili. Stati na odru se je zdelo
neprecenljivo. In bilo je,« je
svoje leto strnila Brežičanka
Adrijana Jelen (prej Lorber).
A po drugi, 'always look on
the bright side of life' strani,
je bil to zanjo 'darilni paket',
poln pripomočkov za (glasbeno) ustvarjanje. »Kar naenkrat
se je ritem navadnega vsakdana ustavil in me zaprl v sobo z
vsemi mojimi idejami in muzami, za katere si prej nisem
znala vzeti časa,« pravi.
Na vprašanje, kaj to pomeni
za prihodnost glasbe, odgovarja, da se nam (če sodi po
sebi) morda obeta veliko nove
glasbe, izidov albumov, videospotov in mogoče celo novih
izvajalcev. »Kar pa se tiče koncertov in ostalih kulturnih dogodkov, je to mračno obdobje
ne samo za umetnike, temveč za vse delavce v tej industriji. Vedno več je sicer spletnih koncertov in podobno, pa

vendar to rešuje samo majhen
delček problema. Ker mi glasba ne predstavlja glavnega
vira prihodka, tega sama ne
čutim v tolikšni meri, pa vendar se zavedam, da je situacija zelo resna in za marsikoga
nepredstavljivo stresna. Veliko ljudi sem v tem norem koronskem času slišala reči: 'Ko
bo vsega tega konec, bom šel
na vse koncerte!' Upamo lahko, da bo res tako,« zaključi.

Nekega jutra se bo
zjasnilo …

Za še eno krško pevko Tadejo Molan je bilo letošnje leto
posebno leto tako ali drugače, ker so lani novembra dobi-

li novo članico družine, hčerko Ajdo. »Tako tudi v času
karantene nismo občutili stresa v smislu, da smo doma zaprti, saj smo živeli umirjeno v
družinskem krogu tudi mesece pred tem. Tudi splošno nam
glasbenikom velikokrat ugaja,
da se ob prostih dneh zapremo
v svoje 'celice' in tam uživamo
svoj mir ter si tako nabiramo
moči za nastope,« pravi Tadeja, a hkrati prizna, da je imela
kar nekaj strahov glede skrbi
za zdravje, predvsem za otroke, čeprav so nas vseskozi tolažili, da virus zanje ni tako zelo
nevaren. »Kakorkoli, vseskozi se obnašamo odgovorno do
sebe in drugih in zaenkrat nismo zboleli,« poudarja. V glasbenem smislu bi se aprila morala vrniti na glasbene odre,
saj se takrat zanjo prične sezona nastopov, predvsem na
porokah. Poleti, ko se je virus
nekoliko umiril, je imela približno deset tovrstnih nastopov, od septembra naprej pa
jih praktično ni bilo.

»Za vso glasbeno industrijo je
trenutna situacija slaba, marsikdo se z glasbenimi nastopi
preživlja, zraven še nekaj poučuje in to je to. Zmotno je razmišljanje, da imajo vsi glasbeniki zaloge denarja, nasprotno,
večina živi iz meseca v mesec
oziroma z glasbenim udejstvovanjem zasluži dovolj, da preživi sebe in družino,« pravi.
Zaveda se, da so ljudje v stiskah in tudi sama je v velikem krču in razmišlja, kdaj
bo spet vse po starem. »Seveda pa je zdravje vsekakor na
prvem mestu, čas, ki ga preživljamo doma, pa izkoriščamo za ustvarjanje, pisanje novih skladb, čustveno izražanje
... Iz karantene smo posneli
skladbo New morning, ki govori prav o tem, da se bo nekega jutra zjasnilo in vse nam bo
postalo jasno, misli bodo čiste
...« v pozitivnem duhu zaključuje Molanova.

Naenkrat smo postali kužna
bitja

Tudi kitarist in glasbeni pedagog Miha Koretič pravi, da letošnja epidemija predstavlja
tako kot za večino ljudi tudi za
glasbenike oz. vse delujoče v
kulturi poseben izziv. »Če smo

Na tem mestu sicer noče polemizirati o smiselnosti ukrepov za zajezitev širitve virusa,
saj je bilo o tem letos povedanega že preveč, predvsem
pa se je dalo premalo besede stroki, a kot glasbenik pač
težko razume, zakaj so kar naenkrat glasbeniki oz. vsi kulturniki postali najbolj kužna
bitja. »Organizacija koncertov in ostalih prireditev je čez
noč postala prvenstvo v merjenju na meter in pol. Nastopanje za omejeno število zamaskirancev na razdalji osem
metrov ali več, ki sedijo raz-

sedeni in so ob morebitnem
poplesavanju opozorjeni, me
je tako na tistih nekaj nastopih, ki sem jih imel med poletjem, večkrat spravila v slabo
voljo. Predvsem tudi zato, ker
smo bili tam isti ljudje, ki smo
lahko dopoldne na dan koncerta nakupovali v nakupovalnih središčih, po koncertu
pa smo se lahko, tudi nezamaskirani, družili na terasah
lokalov,« je kritičen.
Jesenski val epidemije je zopet ustavil tudi glasbenike in
vse glasbeno uprizarjanje se
je preselilo na splet. Na takšen način bo letos tudi sam
še izvedel nekaj koncertov. A
glasbeno ustvarjanje na srečo
ni omejeno zgolj na koncertiranje, zato je letos kljub vsemu lahko sodeloval pri snemanjih in produkciji nove
glasbe. V začetku tega meseca
je izšel videospot za skladbo
Zvezde zasedbe Okustični, ravno ta teden pa je Peter Dirn
bek izdal nov singel z naslovom Pustna, kjer sodeluje kot
avtor in kitarist. »Trenutna situacija je za glasbenike in vse
kulturnike izziv tako v finančnem smislu kot v negotovosti,
ki jo je vnesla v celotno kulturno sceno. Kateri izmed ukrepov bodo postali stalnica, ko-

liko ljudi se bo sploh še upalo
profesionalno ukvarjati s kulturo in, ne nazadnje, komu bo
po takšnem dolgem kulturnem mrtvilu za kulturo sploh
še mar?,« skrbi Koretiča.

Niti vaditi ne moremo skupaj

Pa poglejmo še v narodnozabavne vode. Trio Fakini je
mlad ansambel iz brežiške
občine, ki deluje od leta 2018
v zasedbi Jernej Petančič
(bas kitara, trobenta), Matej
Ban (harmonika, klaviature)
in Daniel Škofljanc (kitara).
Potem ko so lani izdali svojo

prvo skladbo z naslovom Trobenta, so pred kratkim izdali
hudomušno in malce nagajivo
skladbico z naslovom Fakin,
ki jih, kot pravijo, »kot mlade fakine najbolje opiše«. Pisec besedila je kitarist Daniel Škofljanc, uglasbil pa jo je
Bojan Lugarič. »Nastopamo
povsod, kamor nas povabijo.
Vsak nov nastop je izziv, zadovoljstvo poslušalcev pa je potrdilo za dobro opravljeno glasbeno poslanstvo.« Tudi njim
je letos odpadlo veliko 'špilov', vključno s poročnimi slavji, ki
muzikantom
običajno prinašajo veliko priložnosti. »Med prvo
epidemijo
so bili skoraj
vsi 'špili' odpovedani, na
srečo smo jih,
ko se je stanje
malo umirilo,
nekaj vseeno
dobili, ampak
to ni skoraj nič. Zdaj med drugim valom epidemije pa imamo vse odpovedano ... Na žalost ne vemo, kam nas bo to
pripeljalo, ker je toliko glasbenikov ostalo brez nastopov
...« so nam povedali fantje in
potožili še, da zaradi zaprtja
občinskih meja ne morejo niti
vaditi skupaj. »Upajmo, da bo
kmalu bolje in da glasba v Sloveniji spet zaživi, kot mora!«

Naučili smo se skromnosti

Tudi krški harmonikar Toni
Sotošek ugotavlja, da je glasbo in vse dogajanje, povezano
z njo, novi koronavirus zelo
prizadel: »Ni koncertov, ni ve-

selic, ljudje se ne družijo, kar
ni dobro. Pri nas doma se dobesedno vse vrti okoli glasbe, saj se vsi otroci glasbeno
izobražujejo, pa tudi sam se
z glasbo preživljam že skoraj
30 let. Z marcem se je vse precej spremenilo. Ker diatonično
harmoniko poučujem na Glasbeni šoli v Novem mestu, sem
poučeval tamkajšnje učence dva meseca na daljavo. To
počnemo tudi sedaj, vendar je
po mojem mnenju to res samo
začasna rešitev. Učenje je socialni proces, osebna, intimna
stvar. Z učencem je potreben
stik, kontakt, sodelovanje, po-

govor, pohvala ... V svoji zasebni šoli, razen izjem, na daljavo
nisem poučeval,« pove izkušeni glasbenik. Tudi nastopov v
tem času ni, meni, da tudi za januar 2021 načrtovanega Antonovega koncerta ne bo možno
izvesti. »Me pa ljudje sprašujejo, kdaj bo kakšen dogodek,
ljudje si enostavno želijo tovrstnih druženj, saj so bili navajeni obiskovati koncerte v moji
organizaciji.« Kljub temu je bil
kot avtor v tem obdobju precej aktiven, na temo 'korone' je

nastalo kar nekaj skladb, tako
sta denimo z Bojanom Lugaričem na daljavo posnela skladbo in videospot z naslovom Ga
krona ta korona, naredili so
posnetek od doma za oddajo
Slovenski pozdrav … »Kljub
vsemu sem optimist. Zaradi
določenih ukrepov je korona
zbližala družine, nas naučila
strpnosti, skromnosti, zaradi
nje je marsikdo spoznal lepote
domačih krajev! Upam, da se
življenje čim prej vrne na normalne tirnice, naj glasba zopet opravlja svoje poslanstvo
na vseh nivojih,« zaključi priljubljeni harmonikar.


Peter Pavlovič  

