
NASMEJANE POD SKAFANDRI – Pisatelj Paulo Coelho je nekoč zapisal: »Življenje ni narejeno iz želja, 
temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.« In zdaj, morda bolj kot kdaj prej, resnično štejejo dejanja. 
Predvsem tista, nesebična, nas lahko še bolj povežejo. Zaposlene v Splošni bolnišnici Brežice, ki z delom 
na oddelku za bolnike z boleznijo covid-19 vsakodnevno svojo požrtvovalnost in potrpljenje vlagajo v 
skrb za paciente, s svojimi odrekanji dejansko pišejo veliko zgodbo. Njihovi iskreni in opogumljajoči 
nasmehi pod skafandri pa nam lahko vlivajo optimizem in odločnost, da bomo zmogli vse izzive. Hvala 
vsem, ki svojo skrb v službah namenjate pomoči potrebnim, pa tudi prav vsem ostalim, ki vam je mar, 
v kakšen dan se zbudijo prebivalci naše regije.  Ur., foto: SB Brežice
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Občina bo od Kostaka odkupila
14 oskrbovanih stanovanj
V proračunu 2021 bo 20 milijonov

Ko se nekdo ne vrne domov ...

Nove športne površine in igrala

Tinkara Troha in Lea Chelstowski

Celovita ureditev doma starejših

Mika ga odhod čez veliko lužo

Vpliv epidemije na otroke

Knjižnice kot primer dobre prakse

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

Predstavite svojo dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam 
več zanimivih možnosti oglaševanja.

www.kd-krsko.si

Za direktorja RRA kandidirajo 
Šerbčeva, Perčič in Pliberšek
POSAVJE – Na razpis za izbor novega direktorja/direktorice 
Regionalne razvojne agencije Posavje, ki se je zaključil 12. no
vembra, so se po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah 
prijavili trije kandidati: Krčanka mag. Nataša Šerbec, ki po 
odhodu dosedanjega direktorja Martina Brataniča agencijo 
vodi kot vršilka dolžnosti direktorice, Senovčan Roman Per-
čič, vodja oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica, in 
Ptujčan Tomaž Pliberšek, nekdanji državni sekretar na Mi
nistrstvu za zdravje. Upravni odbor RRA Posavje, ki mu pred
seduje direktorica bistriške občinske uprave Ana Bercko, bo 
danes opravil razgovore s kandidati, ime izbranega kandidata 
pa posredoval posavskim občinskim svetom, ki bodo imeli 45 
dni časa, da se izrečejo o njih. Kandidat bo izbran, če ga bo po
trdila večina oz. štirje od šestih občinskih svetov.  P. P.

AKTUALNO

Silvan Omerzu, vsestranski umetnik:

Večino idej za 
ustvarjanje črpam 
iz otroštva
 str. 4 in 5

Desetletje Mestnega 
muzeja Krško

V Mestnem muzeju Krško, ki deluje kot enota pod 
okriljem Kulturnega doma Krško, letos obeležujejo 
prvo desetletje delovanja. Ob jubileju so pripravi-
li posebne tematske strani, na katerih predstavlja-
mo delo muzeja, kdo so, kaj počnejo in kaj ponu-
jajo na ogled.

Stran 15–18

Dijaka Kevin in Tim – 
junaka našega časa

Pri blaženju kadrovske stiske v domovih za starej-
še v Brežicah in Loki pri Zidanem Mostu pomagajo 
tudi nekateri prostovoljci. Med njimi sta dijaka no-
vomeške zdravstvene in kemijske šole, Kevin Rače-
čič z Dolenjih Skopic in Tim Baumkirher iz Tržišča. 

Stran 6
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Uvodna pojasnila je nanizal 
župan Srečko Ocvirk, ki je de
jal, da se bodo tudi v prihod
njem letu nadaljevala inve
sticijska vlaganja za čim bolj 
enakomeren razvoj vseh kra
jevnih skupnosti v občini, kjer 
bodo pomembne tudi manj
še ureditve v posameznih kra
jih na osnovi participativnega 
proračuna. Med pomembnej
še razvojne prioritete se uvr
šča skrb za predšolske otro
ke, šolsko mladino in socialno 
šibkejše ter varstvo starejših 
in tako bo v prihodnjem letu 
izpolnjenih kar nekaj ciljev v 
okviru strategije predšolske 
in šolske vzgoje za kvalitetno 
izvajanje programov. Dolo
čen del finančnih sredstev bo 
namenjen razvoju zdravstve
ne dejavnosti, tudi za nakup 
dodatnih prostorov (dogovo
ri potekajo za nakup nekda
nje ’Cenkove’ trgovine v bli
žini hotela Ajdovec); v načrtu 
je tudi širitev zdravstvene po
staje v Krmelju. Predvidena so 
sredstva za prostorski načrt za 
stanovanjsko sosesko Drožanj
ska cesta – vzhod, kjer bo po
tekala tudi gradnja socialno
varstvene ustanove za starejše 
ter varovanih stanovanj. Del 
bodoče prostorske ureditve je 
nadaljevanje urejanja poslov

ne cone v Šmarju, za katero 
se načrtuje tudi nadvoz na Sa
vsko cesto, ter ureditev kroži
šča pri osnovni šoli v Šentjan
žu. Dva večja infrastrukturna 
projekta, ki bosta financirana 
iz evropskih sredstev, sta do
gradnja kanalizacije v Sevnici 
in hidravlične izboljšave na vo
dovodnem omrežju v občini.

70 tisoč evrov več iz 
povprečnine

Direktor sevniške občinske 
uprave Zvone Košmerl je de
jal, da je proračun, ki je inve
sticijsko in razvojno naravnan, 
finančno vzdržen (zadolževa
nje v prihodnjem letu ni pred

videno). Osnova za izračun 
20,3 milijona evrov visokega 
proračuna je trenutna predla
gana višina povprečnine, in si
cer 628,20 evra na prebivalca, 
kar prinaša okoli 13 milijonov 
evrov; dobra 2 milijona pri
hodkov predstavljajo nedavč
ni prihodki (največji delež je iz 
koncesij za vodno pravico za 
izkoriščanje hidroelektrarn); 
3 milijone bo pridobljenih iz t. 
i. transfernih prihodkov in 1,8 
milijona evrov iz proračuna 
EU (gre predvsem za projekte 
LAS, kot je na primer projekt 
Riba je IN). Vodja finančne
ga oddelka na Občini Sevnica 
mag. Vlasta Marn je povedala, 
da višja povprečnina na prebi

valca, ki je »zelo dober pribli
žek tistega, kar bi občine pri
čakovale, vendar to še vedno 
ni«, prinaša dobrih 70 tisoč 
evrov več dohodnine za leto 
2021. Dodala je, da so za nas
lednje leto načrtovani odhod
ki v višini 21 milijonov evrov 
– razlika med 20,3 milijona 
prihodkov in 21 milijonov od
hodkov je stanje sredstev na 
računu, kamor bo še v letoš
njem letu nakazanih 600 tisoč 
evrov iz preteklih kopičenih 
dobičkov javnega podjetja Pli
novod ter presežek sredstev 
preteklih let v višini 100 tisoč 
evrov Lekarne Sevnica.   

V razpravi so svetnice in sve
tniki podali še nekaj doda
tnih predlogov in pobud. Ena 
izmed njih se je nanašala na 
urejanje kolesarskih povezav 
od Radeč do hrvaške meje in 
na Dolenjsko ter po dolini Sev
nične; več sredstev bi si žele
li za nadaljnji uspešen razvoj 
športnih dejavnosti; ponov
no je bila izražena pobuda za 
izgradnjo sodobne kulturne 
dvorane itd. Prva obravnava 
odloka o proračunu bo pote
kala na decembrski seji občin
skega sveta. 

 Smilja Radi

KRŠKO – Občina Krško je leta 2017 vzpostavila brezplačni 
avtomatski sistem izposoje koles in ga v zadnjih letih tudi 
nadgradila ter širila, za kar je vložila 215.000 evrov prora-
čunskih sredstev. Do sredine novembra letos smo zabeleži-
li 311 uporabnikov in 7049 izposoj, kar je v povprečju de-
set na dan. V zadnjih mesecih pa so se vse pogosteje začele 
na sistemu pojavljati različne oblike vandalizma. 

Vse od začetka sep
tembra so kršite
lji poškodovali šte
vilna kolesa kot tudi 
same postaje in s 
tem povzročili precej 
škode. Ker je bilo to
vrstnih malomarnih 
dejanj vedno več, po
sledično pa povzročena tudi vedno večja škoda, je Občina Krško 
13. novembra do nadaljnjega vsa kolesa umaknila iz izposoje. Nu
jen je namreč celovit servis koles in obnova postaj za izposojo, ki 
so bile poškodovane.
Občina Krško letno za redno vzdrževanje avtomatskega sistema 
za izposojo in samih koles nameni okoli 24.000 evrov. Z dodat
no povzročeno škodo bo samo v zadnjih nekaj mesecih ta stro
šek večji za okoli 10.000 evrov. Škoda je toliko večja, saj so krši
telji v zadnjih mesecih s postaj dobesedno iztrgali kolesa, in sicer 
tako na postaji pri železniški postaji v Krškem, pri Sparu Videm, 
pri Šolskem centru Krško–Sevnica, pri stavbi Občine Krško, prav 
tako na P+R parkirišču. 
Kršitelji so kljub video nadzoru iztrgali kolesa iz stebrička, pri 
čemer so uničili mehanizem za zaklepanje, zlomili okvir kolesa, 
poškodovali dele kolesa, nekatera kolesa so bila v celoti uničena, 
kar je razvidno tudi na fotografijah, ali pa so preprosto izginila. 
Takšna objestna in nasilna dejanja seveda strogo obsojamo, saj 
poleg ogromne škode, ki jo povzročajo, posledično tudi onemo
gočajo izposojo vsem ostalim odgovornim občankam in obča
nom, ki bi želeli uporabljati »Krčana« za svoje vsakodnevne poti. 
Občina je že podala predlog za pregon zoper več kaznivih dejanj.
Občinska uprava se je odločila, da trenutno za nedoločen čas vsa 
kolesa umakne iz sistema izposoje, saj so potrebna celovitega ser
visa, prav tako bo potrebna celovita obnova na samih postajah 
za avtomatsko izposojo, kjer je bilo povzročene kar nekaj škode. 
Občanke in občane zato prosimo za razumevanje in pozivamo 
vse, da ko bo sistem brezplačne avtomatske izposoje ponovno 
vzpostavljen, da s kolesi ravnajo odgovorno. 
Vse občanke in občane prosimo, da v kolikor v prihodnje 
opazijo vandalizem na sistemu »Krčan«, to sporočijo na te-
lefon 031 474 738. � Vir:�Občina�Krško

Vse več vandalizma na sistemu 
izposoje koles »Krčan«

BISTRICA OB SOTLI – V občini Bistrica ob Sotli so, kot nam je po
vedal župan Franjo Debelak, pred močnim investicijskim obdob
jem. Trenutno so sredi izvedbe sanacije velikega plazu v Hrastju 
ob Bistrici, pri čemer rešujejo usodo dveh stanovanjskih hiš. Za 
sanacijo so dobili odobritev s strani Ministrstva za okolje in pros
tor. Gradnja novega gasilskega doma v kraju po njegovih zagoto
vilih lepo napreduje, dela intenzivno potekajo, tako da še vedno 
velja rok dokončanja konec maja 2021. V zadnjem času so obno
vili tudi nekaj cest in javnih poti v občini. Kmalu naj bi začeli tudi 
s projektom hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, ki ga 
bodo izvajali skupaj z Občino Brežice. Ukvarjajo se tudi z investi
cijo v gradnjo optičnega omrežja po celotni občini, »tam, kjer bo 
to možno in bodo ljudje spoznali, da je to pomembno«. Zaklju
čuje se projekt Urbana obrt, v sklopu katerega tudi urejajo ko
vaški muzej. Kot omenja Debelak, so za 16. decembra sklicali na
slednjo sejo občinskega sveta, ki bo potekala v večjem prostoru, 
tako da jo bodo lahko izpeljali v skladu z navodili NIJZ. Glede tre
nutne epidemiološke situacije pravi, da je 15 aktivnih primerov za 
tako majhno občino kar veliko, kar kaže tudi trenutna 14-dnevna 
pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev, ki je krepko prek tisoč. 
Kljub temu je zadovoljen, da do zdaj ni bilo nobene smrtne žrtve 
zaradi covida-19. »Upam, da bomo z vsemi ukrepi to tudi uspeli 
zajeziti,« pravi in dodaja, da so Hostel Gabronka tako kot v prvem 
valu epidemije dali na razpolago zdravstvenemu osebju za pre
nočitev, čeprav po njegovih besedah v tem trenutku teh potreb 
(še) ni. Bistriška šola, tako kot vse ostale seveda, v tem času dela 
na daljavo, zato je občina za vse šolarje, ki doma niso imeli raču
nalnikov, le-te tudi zagotovila.  R. R.

Močno investicijsko obdobje

KOSTANJEVICA NA KRKI – Sinoči, 25. novembra, je potekala 11. 
redna seja kostanjeviškega občinskega sveta. Osrednja točka 
dnevnega reda je bila obravnava predloga občinskega proraču
na za leto 2021, v katerem je predvidenih 3,8 milijona evrov pri
hodkov in 100 tisočakov več odhodkov. Če bo predlog proračuna 
potrjen, bo do 11. decembra v javni razpravi. Podrobneje v nas
lednji številki časopisa.  P. P.

Sprejemajo proračun 2021

Oskrbovana stanovanja bodo 
vseljiva že spomladi prihod
nje leto. Občina Krško kupu
je 14 predvidenih stanovanj 
za neprofitno oddajo v najem 
občanom občine Krško, ki so 
dopolnili 65 in več let staros
ti. Z izjemo v primeru, če bo 
prosilcev manj od razpoložlji
vih stanovanj, bo lahko občina 
oddala stanovanje tudi mlajše
mu prosilcu, če se bo ta prija
vil na razpis za pridobitev sta
novanja v najem, vendar ne bo 
smel biti mlajši od 60 let. Za 
nakup stanovanj in pripada
jočih površin v skupni izmeri 
486,46 m2 ter devetih parkir
nih prostorov bo Občina Krško 
družbi Kostak, ki je investitor 
izgradnje, plačala kupnino z 
vštetim DDV v višini dobrih 
785.600 evrov. Istočasno so 
svetniki na seji potrdili tudi 
pravilnik o oddaji oskrbova
nih stanovanj. 

Potem ko so že na 15. seji po
trdili osnutka odloka o sofi
nanciranju izvajanja letnega 
programa športa ter letne
ga programa športa v obči
ni za leto 2021, so tokrat po 
vmesnem obdobju podajanja 

Občina bo od Kostaka odkupila
14 oskrbovanih stanovanj
KRŠKO – Krški občinski svet se je skoraj v polni sestavi, saj sta manjkala le dva člana, 19. novembra sestal 
na 17. redni seji, na kateri je obravnaval 13 točk dnevnega reda. Svetniki so občini odobrili tudi nakup sta-
novanjskih enot z oskrbovanimi stanovanji na Sp. Griču. 

pripomb in predlogov svetni
ki že izoblikovanima predlo
goma prižgali zeleno luč. Kot 
je povedal vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Andrej 
Sluga, bo občina v prihod
njem letu za investicije na po
dročju športa namenila dob
rih 310.000 evrov, za izvajanje 
športnih dejavnosti pa okvir
no milijon evrov. Javni razpis 
za pridobitev sredstev bo ob
javljen že v začetku prihodnje
ga meseca, športna društva in 
klubi pa bodo morali odda
ti vloge v elektronski obliki 
v roku 30 dni. Kot je še dejal 
Sluga, pričakujejo, da bo vlo
ge za pridobitev sredstev od

dalo dobrih 70 upravičencev. 

Občinski svet je potrdil tudi 
vrednost točke za izračun na
domestila za uporabo stavbne
ga zemljišča na območju obči
ne Krško v prihodnjem letu. 
Vrednost točke za izračun na
domestila za uporabo stavb
nega zemljišča za nezazidano 
stavbno zemljišče ostaja enaka 
kot v letošnjem letu in bo zna
šala 0,00158 EUR/ m2 na me
sec, medtem ko se bo v skladu 
z indeksom rasti cen življenj
skih potrebščin, ki ga določi 
Statistični urad RS, malenko
stno pocenila na območju zazi
dalnega načrta Videm – Polšca 

in bo znašala 0,00282 evra/m2 

na mesec (letos 0,00283 EUR/
m2).

Ob izdaji soglasij k statutoma 
javnih zavodov Mladinski cen
ter Krško in Valvasorjeva knji
žnica Krško ter k sistemiza
ciji novega delovnega mesta 
stalnega spremljevalca otro
ku s posebnimi potrebami, ki 
je vključen v Vrtec pri Osnov
ni šoli Podbočje, so svetnice in 
svetniki brez razprave potrdi
li tudi predlagane kandidate 
za sodnike porotnike na Okro
žnem sodišču v Krškem v pri
hodnjem petletnem obdobju. 
To bodo: Marjan Abram, Na-
talija Arh, Albina Bezjak, Ta-
jana Dvoršek, Antonija Gab-
rič, Marija Gabrič, Anton 
Gajšak, Zlata Gajšak Požgaj, 
Damijan Ganc, Natalija Ger-
šak, Vinko Hostar, Zoran Jan-
kovič, Janez Kerin, Simona 
Lubšina, Frančiška Metelko, 
Vlasta Moškon, Alfonz Oštir, 
Nina Ribič, Romana Strnad, 
Marjan Špes, Ajda Štrucl, Ta-
tjana Umek, Jože Vogrinc, 
Manica Zajc in Zlata Zidarič. 

� Bojana�Mavsar

Občinski�svet�na�novembrski�seji

V proračunu 2021 bo 20 milijonov
SEVNICA – 18. novembra se je v dvorani TVD Partizan Boštanj na 19. redni seji sestal sevniški občin-
ski svet. Osrednja točka dnevnega reda je bila seznanitev s predlogom proračuna za prihodnje leto, prva 
obravnava odloka o 20,3 milijona evrov vrednem proračunu bo potekala na decembrski seji. 

Seja�je�tokrat�potekala�v�dvorani�TVD�Partizan�Boštanj.
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Tako kot druge bolnišnice je 
tudi SB Brežice iz covid nego
valne bolnišnice postala aku
tna covid bolnišnica. Kot poja
snjuje Tanja Cerjak, najavljen 
in organiziran sprejem pa

cienta, ki potrebuje akutno 
zdravljenje zaradi obolelosti 
s covidom-19, običajno pote
ka po ločeni poti, skozi vhod B 
bolnišnice. Ker pa je med po
pulacijo vse več pozitivnih, se 
lahko ob poslabšanju bolezni 
tak pacient znajde tudi pred 
urgentnim centrom in v tem 
primeru bistveno vlogo odi
gra triažna medicinska sestra, 
ki prepozna epidemiološko po

Zadnji dve uri sta peklenski
BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice so se v zadnjem obdobju spoprijemali s povečanjem števila bolni-
kov z boleznijo covid-19, ki so nameščeni na covid oddelku in izolirani od ostalih pacientov v bolnišnici. V 
delo na tem oddelku se vključuje tudi pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe Tanja 
Cerjak, ki pravi, da zaščitna oprema zelo otežuje njihovo delo, a ravno pacienti so tisti, za katere se splača 
potrpeti.

zitivnega pacienta in ga usme
ri skozi poseben vhod v sivo ali 
rdečo cono. »V urgentnem cen
tru je zaposlenih deset medi
cinskih sester. Lahko rečem, da 
gre za primer dobre prakse, saj 
se je od marca do danes zgo
dil le en prenos okužbe. V UC 
je zbolela le ena medicinska 
sestra. Ves kader je bil večkrat 
educiran s strani medicinske 
sestre za bolnišnične okužbe 
Tinkare Pacek, ki ga je prip
ravila na boj s tem nevarnim vi
rusom,« navaja Cerjakova, ki se 
tudi sama vključuje v delo na 
covid oddelku – rdeči coni.

»Delavnik se začne, ko ob 5.30 
vstopimo po montažnih sto
pnicah skozi prirejen vhod 
v prvo nadstropje bolnišni
ce. Vstopimo v čisti del, kjer 
nas čaka zaščitna oprema. Na
mestimo si 'tajvek' – skafander, 
masko, vizir, kapo, rokavice in 
posebno obutev,« opiše jutranji 
ritual. Za covid bolnike skrbijo 
štiri srednje medicinske sestre 
dopoldan, dve do tri diplomira
ne medicinske sestre in zdrav
nik. »Moram povedati, da delo 
teče zelo usklajeno in v pri

merjavi s prvim valom veliko 
bolj organizirano. Oskrba pa
cientov je težka. Večina je ne
pokretnih, z vročino, na kisi
ku. Potrebujejo pomoč pri vseh 
aktivnostih zdravstvene nege. 
Vmesnih pavz in posedanja ni. 
Opravi se le nujni WC, pa še to, 
če je res nuja,« poudarja in na
daljuje, da je najtežje delati v 

takšni opremi. »Počutimo se, 
kot bi poleti delal v zimskih 
oblačilih. Nekje šest ur zdržiš, 
zadnji dve uri pa sta peklenski. 
Vroče ti je, poten si, pil bi in je
del. A se zavedaš, da bo treba 
potrpeti. Zaradi pacientov, ki 
nas potrebujejo in so nam hva
ležni. Pišejo nam zahvale, in ko 
so odpuščeni, na balkonu puš
čajo dobrote. Vsake pozornos
ti se razveselimo. Najbolj pa us
peha, ko je pacient odpuščen in 
pozdravljen,« pravi Cerjakova. 
Okoli pacientov se sprehajajo 
zamaskirani zdravstveni delav
ci, ki ne morejo nuditi tako po
membnega stiska roke in do
tika brez plastike in razkužila. 
»Čeprav ni nasmeh pod skafan
drom nič manj iskren, tega oni 
ne vedo,« doda in še omeni, da 
so na srečo do sedaj intubira
li le enega takega pacienta, ki 
je bil premeščen, ko je njego
vo stanje to dopuščalo. »Zdaj 
so pomembna mala odreka
nja vseh nas, ki pišemo veliko 
zgodbo. Solidarni v borbi, upa
nju in odločnosti bomo uspe
li!« ne skriva optimizma v teh 
za vse težkih časih.
� Rok�Retelj

Tanja�Cerjak
V� zadnjem� času� je� njena�
službena�oprava�skafander�z�
ostalo�zaščitno�opremo�(foto:�
SB�Brežice).

Po Loki in Brežicah zdaj na udaru zlasti Krško
POSAVJE – V naši regiji se v zadnjih dneh število okužb z novim koronavirusom spet zvišuje. Na začetku tedna je bilo 567 okuženih (samo deset manj od re-
kordnega števila konec oktobra), največ, 206, v občini Krško, v sevniški 169, v brežiški 136, v radeški 27, v kostanjeviški 15 in v bistriški občini 14. Do ponedelj-
ka je umrlo 61 bolnikov s covidom-19, od tega samo v občini Sevnica 43.

Virus »vdrl« še v DSO Krško 
in DU Sevnica

Novi koronavirus se je v zad
njem tednu razširil tudi med 
stanovalci in zaposlenimi 
Doma starejših občanov Kr
ško in Doma upokojencev Sev
nica. Po zadnjih podatkih di
rektorice DSO Krško Ani Nuše 
Masnik je v domu trenutno 
34 stanovalcev in osem zapo
slenih z okužbo. Nihče izmed 
obolelih po njenih navedbah 
ne izkazuje resnih zdravstve
nih težav. V torek so v prostore 
novega dnevnega centra Pod
mornica na Vidmu z name
nom, da jih zaščitijo pred mo
rebitno okužbo, preselili ducat 
stanovalcev bivalne skupine 
Vijolice, s čimer so pridobili 
dodaten prostor za rdečo cono 
v domu (rdeča cona je tudi že 
v skupini Nagelj). 

Po pojavu prvih treh okužb v 
DU Sevnica v preteklem tednu 
so do zdaj že dvakrat izvedli 
testiranja stanovalcev in zapo
slenih, ki so pokazala, da ima
jo trenutno 11 stanovalcev in 
eno zaposleno, ki so okuženi z 
novim koronavirusom, rezul
tate v torek odvzetih brisov so 
izvedeli včeraj popoldne, nam 
je povedala direktorica DUO 
Impoljca Darja Cizelj. Ker DU 
Sevnica zaradi svoje arhitek
turne osnove ne zagotavlja 

primernih možnosti za vzpo
stavitev rdeče cone, je le-ta or
ganizirana v Dvorcu Impoljca, 
kjer je nameščenih deset oku
ženih stanovalcev, eden pa se 
zdravi na začasnem covid od
delku v Termah Topolšica. 

Nasprotno se v Trubarjevem 
domu upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu in Domu upo
kojencev Brežice razmere sta
bilizirajo in umirjajo. Kot pra
vi direktor TDU Loka mag. 
Robert Potočnik, v novem
bru med stanovalci niso zabe
ležili nobene nove okužbe s 
covidom-19, tako ostajajo pri 
skupno 151 okuženih stano

valcih in 45 zaposlenih. Ozdra
veli so se preselili nazaj v svoje 
sobe, rdeča cona ni več pot
rebna. Tudi v DU Brežice med 
stanovalci zdaj že dva tedna ni 
bilo nobene nove okužbe niti 
smrtnega primera. Te dni so iz 
rdeče cone preselili še zadnjo 
skupino stanovalcev, ki so us
pešno preboleli covid-19, na
zaj v sobe, tako da v rdeči coni 
še nekaj dni ostaja samo še 
ena stanovalka. Kot pravi Ciz
ljeva, so že prišli iz najhujšega, 
predvideva pa, da se bodo ob
časno še pojavljale okužbe. Do 
zdaj je bilo v brežiškem domu 
skupno okuženih 96 stanoval
cev in 31 zaposlenih.

V SB Brežice na zgornji meji 
zmogljivosti

Tudi v Splošni bolnišnici Bre
žice so se zaradi hitrega na
raščanja števila hospitalizacij 
v zadnjem obdobju kapacitete 
dodobra zapolnile, tako da so 
morali covid oddelek razširiti 
na celoten interni oddelek, kar 
pomeni, da za bolnike zagotav-
ljajo 45 postelj, nam je pove
dala direktorica Anica Hribar. 
»To je tudi zgornja meja tako 
naših prostorskih kakor tudi 
kadrovskih zmogljivosti. In
terni oddelek za ostale pacien
te, ki niso okuženi s covid-19, 
smo prestavili na del kirurške

ga oddelka – nenujnega orto
pedskega kirurškega progra
ma ta čas zato ne opravljamo,« 
pojasnjuje. V sredo je bilo na 
covid oddelku SB Brežice na 
zdravljenju 37 bolnikov, naj
večje število do zdaj pa je bilo 
43 (18. novembra). Hribarje
va je še postregla s podatkom, 
da so od 12. oktobra, ko so od
prli covid oddelek, pa do mi
nulega ponedeljka obravna
vali 147 bolnikov, ki niso vsi 
iz Posavja in so bili praktič
no vsi s pridruženimi bolez
nimi. Njihova povprečna sta
rost je 77 let, najstarejši je bil 
star 96, najmlajši pa 32. »Gle
de na prostorske in kadrovske 
možnosti bolnike, ki potrebu
jejo intenzivno zdravljenje, 
ustrez no oskrbimo in nato 
premestimo na zdravljenje v 
drugo bolnišnico. V kolikor bi 
bilo potrebno, pa lahko zago
tovimo za intenzivno zdravlje
nje dve postelji na covid oddel
ku,« pravi direktorica brežiške 
bolnišnice, kjer je do zdaj umr
lo 21 bolnikov z boleznijo co
vid-19, njihova povprečna sta
rost je bila 88 let.

Glede na še večje kadrovske 
potrebe na internem oddelku, 
kjer sta tako covid oddelek kot 
še vedno tudi običajni oddelek 
(bolniki, ki nimajo covid-19), 
se je po navedbah Hribarjeve 
število specialističnih inter
nističnih ambulant še zmanj
šalo. »Izvajanje programa na 
vseh področjih je seveda po
gojeno z izpadi kadrov zara
di bolezenskih odsotnosti in z 
zagotavljanjem potrebnih kad
rovskih kapacitet na internem 
oddelku in internem covid od
delku,« še pojasnjuje. Po nje
nih besedah od oktobra dalje 
beležijo dnevno od pet do 15 
zaposlenih na bolniškem sta
ležu zaradi okužbe s covid-19 
oz. izolacije zaradi stika z oku
ženo osebo (običajno gre za 
stik z okuženo osebo v doma
čem okolju, kjer se osebna va
rovalna oprema ne uporablja), 
kar predstavlja med štiri in pet 
odstotkov zaposlenega medi
cinskega osebja dnevno.

V Sevnici en dan pozitivnih 
kar 71 % testov

Direktorica ZD Krško Tatja-
na Fabjančič Pavlič ocenjuje, 
da je število okuženih v krški 
občini v zadnjih dneh nara
slo zaradi pojava okužb v DSO 
Krško, sicer pa se dnevno šte
vilo testiranih oseb giblje od 
30 do 40, pri čemer je približ
no tretjina pozitivnih. »Poleg 
DSO Krško v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki ni zaznati 
večjih žarišč, okužbe so razpr
šene. Populacija, ki prevladuje 
med pozitivnimi brisi v ZD Kr
ško, so delovno aktivni ljudje. 
Najpogosteje je izvor okužbe 
stik z okuženo osebo na delov
nem mestu in stik z okuženimi 
družinskimi člani,« pojasnjuje. 
Dodaja še, da se vse več pod
jetij odloča za testiranje svo

jih zaposlenih zaradi stikov z 
okuženimi na delovnem mes
tu, pri čemer se najde kar ne
kaj pozitivnih na covid-19.  
Njen brežiški kolega Dražen 
Levojević pravi, da je v zad
njih 14 dneh število odvze
tih brisov nespremenjeno oz. 
konstantno, odstotek pozitiv
nih brisov pa znaša približno 
50 %. »Največ pozitivnih je v 
KS Brežice (brez oskrbovan
cev doma upokojencev), Do
bova, Artiče, Cerklje ob Krki in 
Jesenice na Dolenjskem, naj
več jih je iz starostne skupi
ne od 31 do 60 let,« še doda
ja. V sevniškem zdravstvenem 
domu so v tednu od 16. do 22. 
novembra odvzeli skupaj 316 
brisov, od tega 154 v social
novarstvenih zavodih (81 bri
sov varovancem domov za sta
rejše in 73 zaposlenim v njih), 
štiri brise zaposlenim zdra
vstvenim delavcem v ZD Sev
nica ter 158 brisov drugim 
občanom, je sporočila direk
torica Vladimira Tomšič, po
zitivnih pa je bilo 95 brisov oz. 
30 %. »Zaskrbljujoče je, da je 
šlo za porast pozitivnih rezul
tatov testiranja občanov v vseh 
krajevnih skupnostih, ki biva
jo doma in so delovno aktivni. 
Zaskrbljujoč je podatek za ne
deljo, ko je bilo npr. odvzetih 
14 brisov občanom, od katerih 
je bilo pozitivnih kar deset bri
sov (71%),« je še dodala.

Obvezno testiranje 
zdravstvenih delavcev

V bolnišnicah in domovih za 
starejše so s tem tednom začeli 
postopoma uvajati nov ukrep – 
obvezno testiranje zdravstve
nih delavcev, od 7. decem
bra pa morajo testiranje vseh 
uvesti v celoti. Kot navaja Hri
barjeva, so obvezna testiranja 
predpisana za organizacijske 
enote, kjer pride do okužbe. 
Vsem zaposlenim v SB Brežice 
omogočajo testiranje s hitrim 
testom. Fabjančič Pavličeva 
pravi, da v ZD Krško trenutno 
izvajajo hitre teste za svoje za
poslene v rizičnih strukturah, 
število testiranj pa bodo v tem 
tednu razširili tudi za potrebe 
pacientov in po predhodnem 
naročilu za zaposlene v podje
tjih. O tem, kdaj se bo pri paci
entu naredil hitri test in kdaj 
PCR-test, odloča izbrani oseb
ni zdravnik, število testiranj s 
hitrimi antigenskimi testi pa 
bo odvisno od zmožnosti nji
hove dobave. Levojević je spo
ročil, da bodo PCR-testiranje 
vseh zaposlenih pričeli izvaja
ti v naslednjem tednu, še v tem 
tednu pa bodo začeli izvajati 
postopek validacije antigen
skih testov na pacientih. Tom
šičeva je pojasnila, da bodo k 
novemu ukrepu pristopili do 7. 
decembra, do takrat pa imajo 
močen epidemiološki nadzor 
nad zaposlenimi ob vstopu na 
delo in odhodu.

� Rok�Retelj,�
� Peter�Pavlovič

12�stanovalcev�bivalne�enote�Vijolica�iz�DSO�Krško�je�začasno�dobilo�nadomestni�dom�v�
dnevnem�centru�Podmornica�na�Vidmu�(foto:�DSO�Krško).
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OPITOST JU BO DRAGO STALA – Brežiški policisti so 24. 11. 
popoldne v Cundrovcu ustavili voznika osebnega avtomobila 
in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preiz
kus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligra
mov alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vo
zniško dovoljenje in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog. 
Na podlagi zakona o pravilih cestnega prometa ga bo dolete
la globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Prav tako  je 
bil pod vplivom alkohola je bil tudi voznik osebnega avtomo
bila, ki so ga istega dne pod večer ustavili na Bizeljskem, v li
tru izdihanega zraka pa je imel 0,54  miligramov alkohola. Tudi 
on je ostal brez vozniškega dovoljenja, 'olajšal' se bo še za 900 
evrov, dobil pa 16 kazenskih točk.

TATVINE ŽLEBOV, TRAKTORJA IN TV – Med 14. in 16. 11. si je 
storilec (ali več njih) v ograjenem skladiščnem prostoru podje
tja v Brežicah protipravno prisvojil bakrene žlebove in lastnika 
oškodoval za okoli 3000 evrov. Še večjo škodo je neznani stori
lec povzročil z vlomom v kmetijski objekt v Šentlenartu. Oško
dovanec je po mesecu dni ugotovil, da so mu iz objekta odpelja
li starejši neregistriran kmetijski traktor znamke Deutz zelene 
barve in z rumenimi platišči, ob tem pa so mu ukradli tudi tro
silec za gnoj in stiskalnico za grozdje. Skupna povzročena ško
da naj bi znašala kar okoli 8000 evrov. 
V noči na 20. 11. je nepridiprav izkoristil odsotnost stanoval
cev ene izmed hiš v Hrastju pri Cerkljah. Vanjo je vlomil skozi 
vhodna vrata in po isti poti po pregledu prostorov tudi zapus
til hišo, z razliko, da je prišel le z vlomilskim pripomočkom, za
pustil pa jo je s televizijskim sprejemnikom.

Z VOZILI V DREVO, JAREK IN OBCESTNO LUČ – 17. 11. se je v 
prometni nesreči med Golekom in Kobilami poškodoval 35-le
tni voznik osebnega vozila, ki je zaradi vožnje preblizu desne
mu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in 
trčil v drevo. Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP Krško, v na
daljevanju pa so mu poškodbe pod drobnogled vzeli še v bre
žiški bolnišnici, kjer so jih okvalificirali za lažje. 
Dva dni kasneje so policisti opravili ogled prometne nesreče na 
Bizeljskem. Po njihovem poročanju je 21-letna voznica oseb
nega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast 
nad vozilom in s ceste zapeljala v jarek. Tako povzročiteljica 
nesreče kot njen sopotnik sta se v nesreči lažje poškodovala. 
20. 11.  se je uro pred polnočjo pripetila prometna nesreča v Tr
žišču, kjer je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepra
vilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste 
in trčil v drog javne razsvetljave. V nesreči je voznik resda ostal 
nepoškodovan, bo pa zato oškodovan, saj je imel v litru izdiha
nega zraka 0,87 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško 
dovoljenje, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in o vožnji pod 
vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.
� Zbrala:�B.�M.

Marija Bandelj Žibret, Kostanjevica na Krki: 
Te možnosti še nisem uporabila, saj mi stvari iz 
trgovine vozi vnukinja, a razmišljam, da bi jo. 
Tudi po covidu bo za nas starejše odlično, če 
nam bodo omogočili dostavo hrane, saj bomo 
tako lahko dlje časa ostali na svojem domu. Mis
lim, da zaenkrat ni dovolj promocije za tovrstno 

ponudbo, za katero bi bila zelo zainteresirana.

Amir Tokić, Brežice: Dostave hrane se ne poslu
žujem. Zaradi vseh omejitev je časa več, zato ži
vila raje izberem sam in jih pripravim doma. 
Dokler smo še lahko uživali hrano na prostem, 
sem si vzel kakšno kavo za s sabo, a zdaj to nima 
smisla. Podpora sočloveku pomeni veliko, je pa 
država tista, ki mora prevzeti odgovornost in 

omogočiti preživetje med epidemijo zaprtim dejavnostim.

Marjana Gulič, Dolnje Brezovo: Dostava hrane 
na dom je več kot dobrodošla ponudba, še po
sebej v primerih, če ni časa za pripravo obroka 
ali pa zboliš in nimaš moči za kuhanje. Mislim, 
da gre za eno obliko vzajemnega sodelovanja – 
gostinci nam omogočajo, da izkoristimo čas še 
za kakšno drugo opravilo, oni pa imajo, še po

sebej v teh kriznih časih, delo in vir prihodka. 

Gostinski lokali so v sklopu protikoronskih ukrepov že 
nekaj časa zaprti, mnogi pa nudijo bodisi dostavo bodisi 
prevzem hrane, nekateri trgovci tudi spletno prodajo in 
dostavo hrane na dom. Ali uporabljate katero od teh mož-
nosti in ali se vam zdijo to dobre ideje?

anketa

Si hrano naročite domov?

Silvan Omerzu, vsestranski umetnik:

Večino idej za ustvarjanje
črpam iz otroštva

Kako se spominjate svojega 
otroštva in mladosti v Bre-
stanici, kaj vas je najbolj 
zaznamovalo? 
Brestanica, kraj mojega otro
štva in zgodnje mladosti, je 
trg z dvema gradovoma, več 
cerkvami, ob reki Savi in poto
ku Brestanica. Še preden sem 
začel obiskovati šolo, sem ho
dil po mleko na manjšo kme
tijo pod cerkvijo, moja pot v 
šolo pa je potekala mimo trgo
vinic, takrat so bili še kovačija, 
urar, po dva čevljarja in peka 
itd., torej zelo slikovit star trg. 
Če zdaj razmišljam o vsem, kar 
počnem, in iz česa črpam ideje, 
večina stvari izhaja že iz tistega 
časa, v vseh predstavah in raz
stavah so neki elementi iz mo
jega otroštva. Stanovali smo v 
elektrarniškem naselju, kate
rega večji del so že med vojno 
zgradili Nemci. Moji prvi spo
mini so na 'procesijo' ljudi, ki 
so prihajali iz okoliških vasi 
proti cerkvi. Enkrat sem se po
mešal mednje in šel prvič v cer
kev. Ker sem bil prej že enkrat 
v kinu, sem mislil, da je treba 
plačati vstopnino, zato sem, ko 
je prišel moški s pladnjem po
birat denar, pobegnil ven. Od 
takrat se spomnim oltarja, ki
pov, ki so zrli dol, poslikav kri
ževega pota … To so spomini, ki 
se vtisnejo vate, saj si takrat še 
toliko bolj dovzeten. Moji prvi 
lutkovno-gledališki odri so bili 
zato nekakšni triptihi kot ol
tarji s kipi. Ko sem začel dela
ti avtomate, sem se spomnil, 
da sem še kot otrok v urarje
vi izložbi videl ptiča, ki je kot 
avtomat pomakal kljun v vodo. 
Tako se naenkrat znajdeš v ne
kem kozmosu in spoznaš, da 
tudi človek funkcionira kot 
neki stroj, od bitja srca dalje. 
Od tu izvira moja strast do sa
mopremikajočih se avtomatov. 
Je pa res, da človek iz spomi
nov na otroštvo k sreči običaj
no zbriše vse slabo in si zapom
ni le lepe stvari. Tako pozabiš, 
da je bila Sava takrat od premo
ga črna kot kava, da so z vsake 
jelše ob Savi viseli kupi vrečk 
iz polivinila, iz elektrarniškega 
dimnika pa se je tako kadilo, da 
so bile še trava in rože na oknih 
črne, in da je bil grad v tistem 
času zapor … Zdaj je marsikaj 
drugače, grad je lepo urejen, v 
njem je razstava o trapistih itn. 

Kako zgodaj in kdo vam je 
pomagal odkriti svoj likov-
ni talent?
Kot otrok sem rad risal, spomi
njam se, da sem porisal še ro
bove časopisov, pa 'škrnicle' od 
moke in sladkorja. Že moj oče 
je lepo risal, tako da sva vča
sih skupaj risala konje in po
dobno. Ko je sestra hodila že v 
osmi razred, jaz pa v drugega, 

so mi njene sošolke prinesle li
nolej, da sem nanj kaj narisal, 
one so ga pa rezljale.
Moj oče, letnik 1905, je moral 
v času gospodarske krize med 
obema vojnama prekiniti šola
nje v Ljubljani in oditi na delo 

v rudnik v Belgijo. Mene je imel 
pri 50 letih in je že v mojem ot
roštvu zbolel za boleznijo ru
darjev – silikozo, tako da sem 
moral iti v srednjo šolo, po ka
teri sem lahko čim prej začel 
delati. Elektrarna je štipendira
la šolanje na elektro šoli v Novi 
Gorici in tako sem že pri 17 le
tih začel hoditi v službo. Sledi
la je vojaščina, in šele ko sem 
privarčeval denar, sem šel štu
dirat v Ljubljano. 

Po 'osnovni izobrazbi' ste 
likovnik, kaj je botrova-
lo temu, da ste se že zgodaj 
usmerili v lutkarstvo?
V Brestanici so v stari dvora
ni igrali gledališke predstave. 
Spominjam se odpiranja in za
piranja zavese iz rdečega ža
meta in kulis, ki jih je poslikal 
Stane Fabjančič, in to me je zelo 
prevzelo. Lutkovno gledališče v 
tistem času v Brestanici ni ni
koli gostovalo. Prve lutke sem 
videl, ko so na televiziji okoli 
leta 1960 predvajali Butalce. 
Tako sem tudi sam začel izde
lovati nekakšne lutke iz papir
mašeja, pa iz lesa, po navadi 
sem kar iz drv klesal maske. 
Po študiju na pedagoški akade
miji sem začel iskati delo. Da 
bi šel učit na šolo, mi ni diša
lo, tako sem v telefonskem ime
niku našel številko lutkovnega 
gledališča. Ravno takrat je šla 
njihova kiparka na porodniško 
in sem dobil službo. Ker je del 
lutkarstva tako kiparstvo kot 

slikarstvo in oblikovanje, mi je 
to ustrezalo. Nisem tip likovni
ka, ki bi ves čas bil ob štafelaju, 
zanimale so me različne stva
ri. V tistem obdobju so bile v 
lutkovnem gledališču predsta
ve, ki meni osebno morda niso 

bile najbližje, zato sem sam za
čel snovati stvari, na katere pa 
ni bilo pravega odziva …

Leta 1983 ste odšli na študij-
sko izpopolnjevanje iz lut-
kovne scenografije in obliko-
vanja lutk v Prago. Slovenci 
smo (bili) skozi zgodovino 
predvsem kulturno zelo po-
vezani s Čehi, kako je na vas 
vplivalo to obdobje?
Na Češko sem prišel v zelo 
močan krog ustvarjalcev. Če
ška ima dolgo lutkovno tra
dicijo, pa tudi v drugih ume
tniških zvrsteh so nekateri 
njihovi umetniki v svetovnem 
vrhu. Moje skice in načrti so 
naleteli na veliko odobrava
nje in dobil sem potrditev, da 
lahko še naprej počnem tisto, 
za kar pri nas ni bilo poseb
nega navdušenja. Ostal sem 
pol leta, vendar sem kasne
je še vrsto let sodeloval s cen
tralnim praškim gledališčem. 
Pri njih je bil takrat še trd so
cializem in ko smo pripravlja
li predstave, ki bi jih uprizori
li na otoku na Vltavi – zraven 
sta bila tudi oba sinova Miloša 
Formana –, so prišli cenzorji 
in zapovedali, da je treba pre
cej stvari spremeniti. Ker se s 
tem nismo strinjali, so prepo
vedali celoten projekt, ki smo 
ga pripravljali pol leta. Tako so 
ti, ki so delali kot svobodnja
ki, ostali brez honorarjev. Tudi 
to češko obdobje me je močno 
zaznamovalo, dobil sem prija

telje, s katerimi sem bil dolgo 
ali pa sem še zdaj v stiku.

Lutke so za otroke – kako po-
gosto se srečujete s tem ste-
reotipom in kako odgovarja-
te nanj?
Nemci imajo besedi 'puppen-
theater' in ' figurentheater', 
tako da ločijo figure od lutk, 
pri nas pa vsemu pravimo lut
ke. To, kar delam jaz, so bolj fi
gure kot lutke, ko rečeš lutka, 
si vsakdo predstavlja okrog
lo glavo, dve piki za oči in lase 
iz volne, česar se spominjamo 
iz otroštva. Lutkarji si morajo 
sami, s kvalitetnimi predsta
vami za odrasle, pridobiti pu
bliko. Slovenija nima zelo dol
ge tradicije, šele pred kratkim 
smo praznovali stoletnico pro
fesionalnega lutkarstva. Ko 
sem začel delati predstave za 
odrasle, sem počasi začel pri
dobivati publiko. Je pa res, da 
je ljudi včasih težko premakni
ti. Kakšnega sem moral skoraj 
privleči na predstavo, potem je 
bil pa povsem navdušen. Ne
koč smo neko predstavo igra
li na prostem, v bifeju v bližini 
pa je sedelo precej možakar
jev, ki so se nasmihali, ko smo 
pripravljali oder. Ko se je zače
la predstava, krvava groteska 
z veliko mrtvimi, so pa začeli 
prihajati bližje in bife je bil na
enkrat prazen … Gledališča bi 
morala lutkovne predstave za 
odrasle negovati in jih redno 
uprizarjati, da bi se ljudje na
vadili nanje. 

Veljate za izrazito interdisci-
plinarnega umetnika, saj de-
lujete kot lutkar, scenograf, 
vizualni umetnik, gledališki 
režiser … Ste to postali na-
menoma ali vas je pač zanes-
lo v tako široka področja?
Najbrž imam srečo s talenti in 
s tem, da me zanima več stvari. 
Veliko likovnikov je tudi film
skih režiserjev, precej podob
no sva funkcionirala z žal po
kojnim, svetovno priznanim 
hrvaškim umetnikom Zlat
kom Bourekom (avtor risan
ke Profesor Baltazar, op. a.), ki 
mi je uredil razstave v Zagre
bu. Sebe si ne predstavljam, 
da bi, kot sem že omenil, celo 
življenje stal ob štafelaju in 
slikal, gotovo bi me zaneslo 
še v kiparstvo, ilustracijo ipd. 
Na tako majhnem prostoru je 
težko preživeti s tem, da delaš 
samo eno stvar. V lutkarstvu 
sem začel kot likovnik in sem 
imel režiserja, počasi pa sem 
spoznal, da svoje ideje najlažje 
uresničim, če tudi režiram. Ko 
pa ti nekaj uspe in te vabijo na 
festivale, na katerih prejemaš 
nagrade, delaš to še naprej. Pa 
še sam si kriv za vse, kar gre 
narobe (smeh).

Silvan�Omerzu�(foto:�arhiv�Gradu�Rajhenburg)

BRESTANICA – 65-letni Silvan Omerzu, naš rojak iz Brestanice, je zagotovo eden najbolj prepoznavnih in 
uspešnih umetnikov, ki so izšli iz naših krajev. Dejaven je na številnih področjih, najbolj znan pa kot avtor 
lutkarskih inštalacij. Za svoje delo je prejel že številne nagrade, med drugim leta 2006 tudi nagrado Pre-
šernovega sklada. Trenutno se s pregledno razstavo predstavlja v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na 
Krki in na gradu Rajhenburg v rodni Brestanici.
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Verjetno pa je razlika prip-
ravljati razstavo, ki je negib-
na, ali sceno za gledališko 
predstavo, ki mora biti v soz-
vočju z gibanjem …
Zagotovo, oboje pa mi je po
dobno in zanimivo, enako se 
počutim, ko postavim razstavo 
ali predstavo v gledališču. Svo
je prostorske postavitve itak iz
delam za prav določen prostor, 
v katerega prej hodim, da ga 
'posvojim' in se poskusim zliti z 
njim. Denimo nekdanja samo
stanska cerkev v Kostanjevici 
na Krki je tako močan ambi
ent, da pogosto 'poje' razstavo. 
Zelo pomembno je, da te pros
tor povzdigne, da tisto, kar 
postaviš vanj, zazveni še bolje. 
Misliti je treba na vse, od arhi
tekture do svetlobe. V gledali
šču je podobno, za vsak oder 
in dvorano naredim drugačen 
koncept. Kar pa se gibanja tiče, 
je lutka narejena za gib in ga 
nosi v sebi, tudi ko jo postaviš 
v galerijski prostor. V mladin
skem gledališču sem imel v eni 
predstavi majhno omizje lutk, 
posebej osvetljenih in s posne
tim glasom. Po koncu predsta
ve so me ljudje spraševali, od 
kje je bilo to animirano, saj so 
imeli občutek, da so bile stvari 
v gibanju, čeprav niso bile. 

Znane so vaše t. i. komple-
ksne objektne instalaci-
je, pogosto prežete z grote-
sknostjo in obešenjaškim 
humorjem. Bi za katero rek-
li, da je aktualna zlasti v tre-
nutnem, t. i. koronačasu? Na 
misel mi pride predvsem 
uprizoritev Cankarjeve Hiše 
Marije Pomočnice …

Ko so pisali o mojih stvaritvah, 
so ugotovili, da se skozi pred
stave in razstave, razen ka
kšnih otroških, vleče rdeča nit 
– smrt. Tudi sam sem eno tri
logijo poimenoval Misterij živ
ljenja in smrti … Lahko bi jih iz
postavil kar nekaj v tej smeri, 
je pa res, da je Hiša Marije Po
močnice verjetno temu najbliž
je, ker govori o na smrt bolnih 
dekletih, ki v tej ustanovi čaka
jo samo še na smrt.

Kako na aktualno obdobje 
gledate skozi oči umetnika? 
Je to na neki način uresniči-
tev neke 'distopije', o kateri 
smo brali v fantastičnih ro-
manih in za katero smo upa-
li, da je v resnici nikoli ne bo?
Na to obdobje bolj kot skozi 
oči umetnika gledam skozi oči 
človeka, ki tudi zaradi bolezni 
očeta ve, kako je, ko nekomu 
zmanjkuje zraka in ne more 
dihati. Lahko si tudi predsta
vljam nemoč zdravnika, ki se 
mora odločati, koga bo lahko 
zdravil, koga pa bo moral pus
titi umreti, kar smo lahko vide
li že na začetku epidemije v Ita
liji. Zato ne razumem politikov, 
da se niti v teh težkih razmerah 
ne poenotijo, ampak si še nap
rej pridno mečejo polena pod 
noge. Prav tako ne razumem, 
da nekateri v silni želji po pre
poznavnosti virusu zmanjšuje
jo pomen ali pa si izmišljajo te
orije zarote, velik del medijev 
pa to še podpihuje.

Vam te razmere ponujajo 
navdih za nove stvaritve?
Nikoli nisem zavestno in načr
tno delal na podlagi aktualne

ga dogajanja, kot so denimo v 
času vojne na Balkanu nekate
ri slikarji začeli slikati z rdečo. 
Se pa situacije bolj nezavedno 
prikradejo v moja dela. 

V domačih posavskih kra-
jih ste že večkrat razstavljali 
(Solze v GBJ, Katera bo prva v 
Galeriji Krško), najbrž ni na-
ključje, da ste tudi svojo pre-
gledno oz. retrospektivno 
razstavo postavili na ogled 
tukaj, v Kostanjevici na Krki 
in Brestanici?
Iz Kostanjevice na Krki so me 
povabili k retrospektivi in tega 
sem bil zelo vesel, saj je tam
kajšnja galerija na zelo viso
kem nivoju. Občudujem, kako 
so iz zapuščenega samosta
na, ali pa iz gradu v Brestani
ci, v katerem je bil zapor, uredi
li tako lepe razstavne prostore. 
Tega gradu se spominjam še iz 
otroštva, ko sva se s prijate
ljem, ki je stanoval ob gradu, 
igrala v njem in sem poznal 
vsak njegov kotiček. Turiste, ki 
pridejo v Slovenijo zlasti v Lju
bljano, bi morali privabiti v te 
lepe kraje, v gradove in samos
tane. Tudi na Češkem so mi na
redili retrospektivo na gradu 
Sovinec, ki ga v sezoni, čeprav 
je zelo odročen, obišče do 60 ti
soč ljudi. So me pa Čehi že pred 
dvajsetimi leti povabili, da bi s 
sodelavci pripravili predstave, 
ki bi bile že zasnovane za igra
nje po gradovih. Sam takrat za 
ta projekt nisem imel časa, ven
dar kolikor vem, še zdaj zelo 
dobro deluje.

Zdaj ste se že sami navezali 
na rodno Brestanico – v ko-

likšni meri ostajate poveza-
ni z njo, uspete spremljati, 
kaj se (kulturno in na dru-
gih področjih) dogaja v do-
mačem okolju?
Opažam, da se trg v Brestani
ci ohranja, a se ljudje izselju
jejo, slišim, da stavbe kupujejo 
albanski gradbinci, kar pome
ni, da iz nekdanjih dvorišč na
stajajo bolj parkirišča za stroje. 
Je pa res, da so nekateri poklici 
'opuščeni programi', včasih so 
bili tam čevljarji, krojači, peki, 
mesarji, slaščičar, zlatar, lon
čar in drugi obrtniki. Tega ne 
bo več in to je škoda, ampak v 
to smer gre svet in tega se ne 
da ustaviti. Težko pa sodim, ko
liko so ljudje danes še priprav
ljeni sodelovati v kulturnem in 
ostalem dogajanju … Danes so 
bolj vsak zase doma, manj pot
rebujejo eden drugega, saj ima
jo televizijo in internet, ni jim 
dolgčas. Kulturno in družabno 
dogajanje je vedno odvisno od 
posameznikov, kakršni so bili 
na primer Niko Galeša, Stane 
Fabjančič, Miroslav Mikeln in 
podobni, ki so še ostale pote
gnili naprej.

Lahko zaključiva s kakšnim 
spodbudnim sporočilom v 
teh težkih časih?
Treba je stopiti skupaj, pozabiti 
na razprtije in to neumno deli
tev Slovenije ter se skupaj spo
pasti z virusom. Precej se jasni 
okoli cepiva in treba je zau
pati znanosti. Dolgo časa smo 
imeli precejšen mir in nismo 
si predstavljali, da lahko pride 
do česa podobnega.

� Peter�Pavlovič

Petra Paver Urek je že okoli 
30 let vzgojiteljica ter izvajal
ka različnih pristopov in me
tod pri vzgoji otrok v enoti le
skovškega vrtca Mali princ v 
Krškem, ob rednem delu pa 
kot direktorica in predavate
ljica Zavoda za zdravo in varno 
vzgojo otrok Ljubeča vzgoja ši
rom po Sloveniji izvaja skupin
ska in individualna svetovanja 
ter predavanja o čustveni inte
ligenci otrok, staršev in peda
gogov. Pravi, da tako sama kot 
drugi stanovski kolegi opaža
jo, da se od izbruha koronavi
rusa dalje pri otrocih stopnju
je nemir. »Nemirni otroci pa 
so utrujeni otroci,« pravi, »in 
če menite, da je današnji način 
življenja, spremenjene navade 
in odnosi znotraj družin in v 
okolju zaobšel najmlajše ge
neracije, češ da te še niso spo
sobne dojemati situacije, živite 
v zmoti. Otroci resda ne doje
majo  v pravem pomenu bese
de, pač pa se v predšolskem 
obdobju čustveno odzivajo na 
vso paleto čustev, ki jo absorbi
rajo tako med domačimi stena
mi kot njim bližnjem okolju – 
na zbeganost, malodušje, jezo, 
skrb, razočaranje, lahko reče
mo, da v tem obdobju kar ko
lektivno negotovost in strah.« 
Zato bi bilo zelo pomembno, 
da bi vse vzgojno-varstvene 

»Rad te imam! Vse bo dobro! Nisi kriv!«
KRŠKO – Vrtci bi morali v času epidemije v dobro predšolskih otrok delovati kolikor je le mogoče v nezmanjšanem obsegu, je prepričana Petra Paver Urek, dolgo-
letna vzgojiteljica z vrsto opravljenimi dodatnimi licenčnimi izobraževanji za vzgojo otrok, staršev in strokovnih delavcev.

ustanove obratovale nemote
no, saj te predstavljajo otro
kom varno okolje, v katerem 
se otroci razbremenijo, igrajo, 
ustvarjajo, družijo z vrstniki in 
se sproščajo. Občutek varnosti 
je otrokom primarnega pome
na, ta varnost pa je v marsika
teri družini porušena.

Ključna dejavnika: varnost in 
brezpogojna ljubezen

»Ne zgolj v tem času, temveč 
nasploh, ko se zgodi kar koli 
hudega, otrok to občuti kot 
izgubo varnosti, zaradi česar 
se v njem prebudijo plazilski 
možgani,« pravi Paver Ureko
va, »saj otrok prvih šest, se
dem let, pa tudi še kakšno leto 
kasneje, deluje zgolj iz svojih 
čustev, čutenj in zaznav, saj še 
nima v tolikšni meri razvitih 
možganov, da bi lahko razmi
šljal o vzrokih ali si pravilno 
tolmačil, temveč vse usmer
ja vase. Predvsem pa je po
membno, česar se vse pre
malokrat zavedajo starši, da 
jih otrok čuti! Tudi tedaj, ko 
kažejo en obraz, govorijo pa 
drugo, denimo, ko otrok vidi 
mamo nasmejano, a jo obču
ti bodisi žalostno bodisi jezno. 
Zaradi tega, kar po eni strani 
vidi, po drugi pa občuti, posta
ne otrok zbegan. Še huje, kriv

do išče v sebi, saj želi starša 
vselej zadovoljiti, razveseliti 
ali potolažiti, da bi bil z njim 
v stiku ali, kot rečemo, otro
ci se lepijo na starše.« Zato bo 
otrok naredil vse, da bi starša 
ponovno pridobil oziroma za
čutil, pojasnjuje, njegova tes
nobnost pa se manifestira na 
različne načine, najpogosteje 

v obliki nenadnih sprememb 
vedenja, naj si gre za izbruhe, 
pretirano ustrežljivost ali mir
nost, če se noče igrati z igrača
mi, ki so mu sicer ljube ali jih 
jezno meče naokoli, ima težave 
s koncentracijo, na različne na
čine zbuja pozornost ipd. Po
gosto se tudi pripeti, da starša 
udari, a ne z namenom, da bi 

ga bolelo, temveč da bi ga za
čutil, se z njim povezal. »Zato 
je zelo pomembno, da ga, ko 
opazimo spremembo vedenja 
pri otroku, pomirjajoče obja
memo in izrečemo tri stavke: 
»Radi te imamo! Vse bo dobro! 
Nisi kriv!« 

Vsak otrok potrebuje meje

Pri tem Paver Urekova dodaja, 
da se to ne navezuje zgolj na 
trenutno situacijo, temveč tudi 
na druge dogodke, ki na otro
ka delujejo stresno, npr. v pri
meru smrti, če je priča prepiru, 
ob ločitvah, bolezni, poškodbi 
ali drugih okoliščinah, ki mu 
zbujajo nelagodje in strah, pa 
tudi tedaj, ko otroku postav
ljamo meje, kaj sme in česa 
ne: »Vsak otrok namreč potre
buje meje in okvirje, vendar pa 
je pomembno, na kakšen način 
jih postavljamo, da ne poško
dujemo otroka kot osebnost, 
temveč da znamo postaviti 
mejo na sočuten, a odločen na
čin, četudi hoče določeno stvar 
izsiliti z jokom. Otroka objemi
te, povejte, da ga razumete, a 
da drugače ne gre. Spodbudi
te ga, da izjoče, kar ga teži. Jok 
je očiščevalen, otroku pa dovo
limo, da svoje nezadovoljstvo 
izrazi, mu daste vedeti, da sta  
jeza in žalost prav tako spre
jemljiva kot veselje, hkrati pa 
mu pomagate, da meje upošte
va.« Meje namreč potrebujemo 
vsi, še preden jih postavlja

mo otroku, se je treba zave
dati lastnih meja. Za sprošča
nje in pomirjanje otroka, kar 
je ne nazadnje priporočljivo 
tudi za odrasle, predlaga bo
disi skupno izvajanje dihalnih 
vaj ali da opravite rahle posko
ke z občutkom težkega in mla
havega telesa, pri čemer otre
sate dlani.

Življenje, ki ga živimo že dobr
šen del letošnjega leta, nikakor 
ne govori otrokom v prid, saj 
so spremembe v načinu življe
nja dodobra porušile družin
ske rutine. Mnogo staršev je 
bodisi na čakanju bodisi ob 
delu od doma prevzelo tudi 
skrb za otroka skozi ves dan, 
zato je treba tega zapolniti s 
kar se da raznolikimi vsebi
nami, saj je prikrajšan za veči
no vsakodnevnih socialnih sti
kov, ki jih goji v vrtcu ali šoli, 
večina otrok pa je v tem ob
dobju prikrajšana tudi za sti
ke s starimi starši. Če je ot
rok doma, poskrbimo, da bo 
z njimi in njemu pomembni
mi in ljubimi osebami vzdrže
val stike preko telefona ali vi
deoklica, med delovnikom pa 
si vzemite tudi čas za kvalite
tno igro z njim in za skupno 
gibanje na svežem zraku. In
formacije o koroni prilagodite 
starosti otroka, a naj te ne pos
tanejo središče vašega in otro
kovega vsakdana, še pravi Pe
tra Paver Urek.
� Bojana�Mavsar

Petra�Paver�Urek

Občani Sevnice, stopimo skupaj!
SEVNICA – RKS OZ Sevnica znova pripravlja dobrodelno 
akcijo, katere osrednji dogodek je bil pretekla leta vedno 
zelo dobro obiskan dobrodelni koncert. Žal ga letos zara-
di epidemije koronavirusne bolezni ne morejo organizira-
ti, a občanke in občani pomoč potrebujejo vsakodnevno. 

»V teh težkih časih se je pov
praševanje pri nas še pove
čalo,« pove sekretarka RKS 
OZ Sevnica Mojca Pinterič 
Krajnc, kjer neprekinje
no delujejo tudi v času raz
glašene epidemije, a morali 
so prekiniti dejavnosti prve 
pomoči, ki so temelj njiho
vega financiranja in zato 
letos iz lastnih sredstev 
ne morejo v večjem obse
gu financirati nakupa pre
hrambenih paketov za lju
di v stiski. Prav tako ne bo 
dobrodelnega koncerta. »Z 
lanskim koncertom smo s 
prodajo vstopnic, srečelo
vom, prostovoljnimi pri
spevki ter finančnimi donacijami podjetij zbrali 6.684 evrov. 
S temi sredstvi smo nabavili 465 prehranskih paketov, 102 
pralna praška, 246 toaletnih kompletov ter poravnali stroške 
ozvočenja in avtorske agencije,« pripoveduje sogovornica in 
nadaljuje, da so k letošnji akciji ’Občani Sevnice, stopimo sku
paj!’ pristopili na drugačen način. »Na vse ljudi dobrega srca 
se obračamo s prošnjo, da znova stopimo skupaj in naredimo 
nekaj dobrega za sokrajanke in sokrajane. Vsi ljudje dobre
ga srca lahko pomagajo s finančno pomočjo na transakcijski 
račun NLB 0237 9 001 7732 206 s pripisom 'Za dobrodelno 
akcijo' ali z donacijo prehranskih izdelkov z daljšim rokom 
trajanja. Vsem želimo veliko zdravja. Skupaj zmoremo vse!« 
zaključi sekretarka RKS OZ Sevnica. 
 S. Radi

Predsednica� RKS� OZ� Sevnica�
Breda�Drenek�Sotošek
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Z delom v Domu upokojen
cev Brežice se je 19-letni Ke-
vin Račečič prvič srečal preko 
praktičnega usposabljanja z 
delom pri delodajalcu za pok
lic bolničar – negovalec. Jeseni 
je okužba zašla tudi v brežiški 

dom upokojencev, posledično 
ga je prizadelo veliko pomanj
kanje kadra, zato so ga pokli
cali in prosili za pomoč. »Delo 
sem sprejel brez oklevanja, saj 
mi je prioriteta pomoč starej
šemu, nemočnemu in obolele
mu človeku, saj si tako nahra
nim svojo dušo. Konec oktobra 
sem z delom tudi začel. Tako 
sem sprejel 12-urni delovnik 
samo ob vikendih, saj imam 
med tednom šolo,« pove Ke
vin, ki je sicer v zadnjem, 5. le

Prvič vesel negativnega testa
BREŽICE, DOL. SKOPICE – V Domu upokojencev Brežice, kjer so se morali predvsem v oktobru soočiti s hi-
trim širjenjem okužb med stanovalci in zaposlenimi, so hitro začeli iskati rešitve, da bi nadomestili velik 
izpad kadra. Na pomoč so priskočili tudi nekateri mlajši, med njimi dijak Srednje zdravstvene in kemijske 
šole Novo mesto Kevin Račečič, ki prihaja z Dolenjih Skopic.

tniku programa zdravstvena 
nega PTI. Kot pojasni, se njegov 
delovnik začne z merjenjem 
temperature in oblačenjem v 
neprepustni kombinezon, na
kar si nadene še masko in vizir. 
»Delo je fizično zelo naporno in 
traja od sedmih zjutraj do sed
mih zvečer. Včasih moram de
lovni čas zaradi različnih razlo
gov tudi podaljšati. Velikokrat 

nimam časa niti za malico, saj 
mi ga ob obilici dela in skrbi za 
starejše enostavno zmanjka.« 
Po njegovih besedah je treba 
biti pri delu zelo strokoven in 
profesionalen ter ves čas skon
centriran, da skrbiš tudi zase in 
za svoje zdravje. Velik pouda
rek je na higieni, predvsem na 
rednem umivanju in razkuže
vanju rok: »Kljub vsemu pa je 
vedno prisoten tudi strah pred 
virusom. Zaradi narave dela 
sem bil že testiran, a k sreči je 
bil test negativen. Prvič v živ
ljenju sem bil vesel negativne
ga rezultata testa, za razliko od 
tistih negativnih rezultatov te
stov, jih včasih dobiš pri kakšni 
kontrolni nalogi v šoli,« se ob 
tem pošali. 

Čeprav preti nevarnost 
okužbe, v delu uživa

Od začetka je delal tudi z oku
ženimi v rdeči coni doma, zdaj 
pa bolj v beli coni, kjer se na
hajajo zdravi in tisti, ki so co
vid-19 uspešno preboleli in se 
spet vrnili nazaj v svoje sobe. 
»Stanovalci so doživeli velik 
šok, saj jim je bilo kar naenkrat 
omejeno njihovo prosto giba
nje, ki so si ga lahko privošči
li vsak dan,« pravi in nadaljuje: 

»Ko pristopim do starejših, jim 
je zelo čudno, saj me pod vso 
to varovalno opremo ne pre
poznajo. Ko pridem v njihovo 
sobo, da opravim nego ali jim 
prinesem obrok, me samo za
čudeno sprašujejo, kdo sem, 
poleg tega me zaradi maske in 
vizirja tudi slabše slišijo, zato 
je treba kakšen stavek večkrat 
ponoviti in glasneje govoriti.« 
Čeprav je delo s starejšimi za
radi nevarnosti okužbe v teh 
časih zelo naporno, Kevin iz
postavi, da v njem uživa, saj 
pomaga sočloveku. »Ni večje 
nagrade kot zadovoljni in hva
ležni stanovalci. Hvaležni pa so 
mi tudi sodelavci – zdravstveni 
delavci, ki jim pomagam ter jih 
vsaj malo razbremenim pri fi
zično napornem in zahtevnem 
delu,« še pove ter izreče veli
ko pohvalo vsem delavcem, še 
posebej vsem negovalkam, me
dicinskim sestram in vodstvu 
doma, da so se znali spopasti 
z epidemijo in niso v nobenem 
trenutku pomislili, da bi obu
pali ali se predali. Zaključi z be
sedami: »’Koronačas’ je čas, ko 
iz dneva v dan bolj spoznavam, 
da sem se odločil za pravi pok
lic, za poklic, s katerim lahko 
pomagam ljudem.«
� Rok�Retelj

Kevin� Račečič� v� zaščitni�
opremi�(foto:�osebni�arhiv)

Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo ter 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.

V spodnjem starem sevniškem gradu je v okviru projekta Riba 
je IN urejena fotografska razstava z zanimivi ribiškimi pred-
meti in predstavitvijo zgodovine ribolova na Sevniškem. V 
prvi polovici 20. stoletja so se ribolova v zgodnji pomladi ob 
drstenju podusti v reki Mirni lotile tudi ženske (v drugi polo-
vici 20. stoletja je bil tak način ribolova prepovedan). 

Podusti so se spomladi (od marca do maja) v velikih jatah zbi-
rale na drstitvi v Mirni, in sicer od jezu pri nekdanji žagi v Do-
lenjem Boštanju do izliva v Savo. Ročnega ribolova v plitvi, od 
20 do 30 cm visoki deroči ter mrzli vodi so se organizirano v 
skupini udeleževale domačinke (na fotografiji – hrani TMS). 
Ribolovke so najprej na bregu reke zakurile ogenj, se sezule, 
povlekle svoja dolga krila nad kolena, si jih pritrdila okoli pasu 
ter si pripasale ’lauške’ (v predpasnik prirejene vreče iz jute), 
v katere so dajale ulovljene ribe. Na znak vodje so se ženske 
prijele za roke in zabredle v mrzlo vodo in se v njej razporedi-
le po širini struge, se obrnile proti vodnemu toku, po katerem 
so plavale ribe ter jih skušale zgrabiti. »Po približno petih do 
desetih minutah ribolova, ko je bilo v žakljevinastih predpasni-
kih pri najbolj spretnih lovkah okoli deset, pri manj spretnih pa 
tudi samo tri ribe, ko so noge od mraza že malo otrdele, smo 
se druga za drugo z ulovom prebijale na breg. Lov podusti se 
je pogosto odvijal od mraka do svita, ribolovke smo šle na noč 
v vodo najmanj trikrat, a če je bilo rib veliko tudi vsako uro,« so 
zapisani spomini starejših krajank v knjigi Ukročena lepotica. 
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Ulovljene ribe v vreči iz jute

KOSTAK – Družba Kostak je v sodelovanju z Zavodom Knof tudi 
v letošnjem letu pred prvim novembrom ponudila obiskovalcem 
pokopališč v občini Krško možnost uporabe odgovornih lesenih 
sveč namesto običajnih. Okolju prijazna lesena svečka je našla 
svoj prostor pri občanih, saj se je poslužuje vedno večje število 
uporabnikov. S tem skupaj prispevamo k zmanjševanju količine 
odpadnih nagrobnih sveč, hkrati pa naredimo nekaj dobrega tudi 
za druge. Letos je bilo v akciji zbranih 980,93 evrov, ki so jih na
menili Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja.   

Samantha Zobec, vodja Pogrebno-pokopališke službe, je 
sredstva v spremstvu sodelavca Joškota Gorenca in predstav
nika Zavoda Knof Ivana Žganca 19. novembra predala predse
dnici in podpredsednici društva dr. Alenki Krenčič Zagode in 
Vladimiri Tomšič, Darja Modic, pomočnica direktorja Sektorja 
komunale, pa je v imenu družbe Kostak predstavnicama društva 
predala še dodatno donacijo v višini 1.000 evrov kot podporo pri 
izvajanju preventivnih programov. 
Društvo za boj proti raku Posavja in Obsotelja že več kot 30 let 
izobražuje člane in njihove svojce ter izvaja preventivne progra
me za boj proti raku. V času, ko je največ pozornosti tako v druž
bi kot zdravstvu namenjene koronavirusu, je pomembno, da se 
ne pozabi tudi na druge težke bolezni. Zgodnje prepoznavanje 
in pravočasno zdravljenje rakavih bolezni je ključno oziroma kot 
pravi slogan društva: »Za naše skupno zdravje – ne umrimo za
radi sramu. Več znanja – manj raka.«
Vsem, ki ste s svojim prispevkom sodelovali v akciji Okolju pri
jazna svečka za dober namen, se v družbi Kostak in Zavodu Knof 
zahvaljujejo. Zahvaljujejo se tudi Cvetličarni Kerin in družbi HPG 
za pomoč pri distribuciji svečk.  

� Vir:�Kostak

Donirali sredstva za boj proti raku

Predaja�donacije�predstavnicama�društva

Potek dela Tim Baumkir-
her pozna, saj je s praktičnim 
usposabljanjem v Trubarje
vem domu upokojencev začel 
po zaključenem 1. letniku sre
dnje šole. »Odločil sem se, da 

bom počitniški čas izkoristil za 
počitniško delo in skušal sem 
najti nekaj, kar bi lahko pove
zal s svojim izobraževanjem. 
Priložnost sem dobil v Tru
barjevem domu v Loki in tako 
sem del zdravstvene ekipe že 
tri leta,« pojasni začetek so
delovanja z domom starejših 
v sevniški občini, v katerem je 
bila v letošnji jeseni stiska za
radi večjega števila okuženih 
tako med stanovalkami in sta
novalci kot med zaposlenimi 
velika. »Pred epidemijo sem 
spoznaval delo na različnih od

Utrujen, a vseeno zadovoljen
TRŽIŠČE, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Dijak 4. letnika Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega cen-
tra Novo mesto Tim Baumkirher iz Tržišča večji del časa v trenutnih epidemioloških razmerah namenja 
šolanju na daljavo, prosti čas pa pogosto preživi kot prostovoljec v Trubarjevem domu upokojencev v Loki 
pri Zidanem Mostu.

delkih, ko se je pojavila okužba 
s koronavirusom, pa sem brez 
pomisleka sprejel povabilo za 
pomoč pri delu s covid pozitiv
nimi bolniki, ki imajo še ostale 
pridružene bolezni,« nadaljuje 
in opiše zaščitno oblačilo, v ka
terem vstopa v t. i. rdečo cono. 
»Delo opravljam oblečen v de
lovni in zaščitni kombinezon, 
na rokah imam rokavice, zaš
čito na obutvi, na obrazu ma
sko in vizir,« pove ter doda, da 
je vstop v ’rdečo cono’ mogoč 
le po opravljenem testu na co
vid-19, ki mora biti negativen 
(za sabo ima že pet testiranj, 
štirje od teh so bili samo zara
di službe). 

V varovalni opremi 13 ur 

In kako poteka delovni dan? 
»Po prihodu v dom okoli 6. ure 
zjutraj in preoblačenju v varo
valno opremo se začne jutra
nja nega stanovalk in stano
valcev, ob 8. uri sledi strežba 
zajtrka in pomoč pri hranje
nju. V nadaljevanju dneva sle
di spremljanje zdravstvenega 
stanja starostnic in starostni
kov: merjene vročine, ali so in
fuzije stekle, ali jih je potrebno 
zamenjati ... Ob 12. uri je prvi 
odmor in takrat lahko slečem 
skafander ter nekaj malega po

jem in popijem, a ne za dolgo. 
Ob 12.20 se že oblačim v zašči
tno opremo, saj ob 13. uri že 
pripeljejo kosilo za stanujo
če. V popoldanskem času sle
di še malica, nega in večerja. 
Okoli 19. ure se 13-urna izme
na konča. Takrat slečem ska
fander, na obrazu čutim sledi 
maske, ušesa me nenormalno 
bolijo, spodnjo majico pa bi 
lahko skorajda ožel … Utrujen 
sem, tako fizično kot psihično, 
a kljub temu zadovoljen, saj 
sem pomagal ljudem, ki po
leg zdravstvene oskrbe potre
bujejo tudi pogovor, nasmeh ... 
Včasih se moram od koga tudi 
za vedno posloviti ... « pripo
veduje. 

Izkušnje, ki jih pridobiva z de
lom v Trubarjevem domu upo
kojencev, potrjujejo njegovo 
odločitev glede izbire poklicne 
poti – njegova želja pomagati 
drugim je še močnejša. Ob tem 
dodaja, da so prostovoljci ved
no dobrodošli, pa četudi pride
jo samo zato v dom, da odpe
ljejo starostnike na sprehod v 
park. »Trenutno je to nemogo
če, a ko bodo obiski ponovno 
dovoljeni, ne pozabimo, da so 
med nami starejši, ki prav tako 
kot mi mlajši potrebujejo druž
bo in pogovor,« zaključi mlade
nič, ki se namerava po opra
vljeni poklicni maturi vpisati 
na Zdravstveno fakulteto Uni
verze v Ljubljani, smer zdra
vstvena nega. »Upam, da bom 
po zaključenem študiju dobil 
redno zaposlitev na oddelku 
za intenzivno nego v UKC Lju
bljana, od koder bom skušal 
priti na nujno medicinsko he
likoptersko pomoč,« še razkri
je v pogovoru, ki se je odvijal 
v meglenem jesenskem po
poldnevu v zeleni utici pri vr
tnarjevi vili nad vinogradom 
pri sevniškem gradu, ter doda, 
da ga je pred vpisom v srednjo 
zdravstveno šolo mikala vete
rina, a se je potem odločil, da 
bo pomagal ljudem. 
 Smilja Radi

Tim�Baukirher

V� varovalni� opremi� (foto:�
osebni�arhiv)

Kevin�Račečič
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Trenutne gospodarske razmere podjetjem prina-
šajo veliko negotovosti, nove izzive in zahtevajo 
razmislek o tem, kako naprej. Dobro je, če ima-
te ob sebi banko, ki sledi trendom, ki vas skuša 
razumeti in vas lahko podpre tudi v teh zahtev-
nih časih. S celovitimi rešitvami in s strokovnimi 
nasveti, ki jih lahko ponudi banka, boste izzive 
lažje premagovali ter ohranjali stabilnost vaše-
ga poslovanja.

Pravi nasvet v celotnem življenjskem ciklu 
podjetja in v vseh okoliščinah

Vsako podjetje za svoje poslovanje potrebuje po-
slovno banko. Je finančni partner na celotni poti va-
šega podjetja in vas lahko podpre ne le z bančnimi 
storitvami, ampak tudi s podjetniškimi nasveti, ki 
vam lahko pomagajo pri iskanju rešitev za finanč-
ne izzive poslovanja. 

V NLB postavljajo danes svetovanje v središče po-
slovnega odnosa s podjetji, kot pojasni Tatjana Ib-
račević, svetovalka za podjetja v Poslovanju z mikro 
podjetji: »V NLB poslovni pristop temelji na sveto-
valcih za podjetja, ki spremljamo vaše poslovanje, 
dobro poznamo lokalno podjetniško okolje, v ka-
terem poslujete, in vam nudimo celovito obravna-
vo na enem mestu. Iz celovitega nabora bančno-
-finančnih storitev vam pomagamo izbrati prave 
rešitve ter ponudimo brezplačen podjetniški nas-
vet, ki temelji na znanju, strokovnosti in izkušnjah. 
Razumemo težko likvidnostno situacijo, v kateri ste 
se znašla podjetja, in vam bomo z veseljem prisluh-
nili. Pomagali vam bomo pogledati na posel tudi iz 
drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih oko-

liščinah in skupaj z vami poiskati najustreznejšo pot 
za premostitev likvidnostnih težav.«

Poslovni paketi z naborom storitev, 
ki jih podjetja najbolj potrebujete

Osnovne storitve, ki jih podjetja najpogosteje upo-
rabljate in potrebujete za sodobno poslovanje, so 
v NLB združili v NLB Poslovna paketa Osnovni in 
Celoviti. Oblikovana sta tako, da vam poenostavita 
pregled nad stroški in pocenita vsakodnevno opra-
vljanje bančnih storitev. Tako v paketu za določe-
no število prejetih in izvedenih plačil mesečno na 
primer ne plačujete provizij. Paket lahko dopolni-
te po svoji izbiri s storitvami s popustom in drugi-
mi ugodnostmi. Med njimi je NLB Poslovna karti-
ca Mastercard s polovično članarino za prvo leto, 
ki jo odslej lahko tudi dodatno zavarujete za pri-
mer izgube ali kraje. 

Oba paketa vključujeta napredne digitalne sto-
ritve, ki omogočajo nemoteno poslovanje tudi v 
času omejevanja fizičnih stikov. Večino bančnih 
storitev lahko opravljate brez obiska poslovalnice 
v e-banki NLB Proklik ali mobilni banki Klikpro, s 
prodajnim mestom POS pa svojim strankam omo-
gočite varno brezstično plačevanje s karticami ali 
mobilno denarnico NLB Pay. V času večjih likvid-
nostih potreb je za podjetja dobrodošla možnost 
sklenitve Hitrega kredita in Hitrega limita v Klikpro, 
do likvidnostnih sredstev pa lahko hitro pridete 
tudi s prodajo terjatev v spletni aplikaciji NLB Od-
kup terjatev. Za nujne bančne storitve so vam 24 
ur na dan, vse dni v letu na voljo tudi bančniki na 
video klicu.

Postanite del NLB poslovne skupnosti in izkoristite 6-mesečno brezplačno vodenje poslovnega 
paketa Osnovni in Celoviti za nove stranke. Svetovalci za podjetja v NLB vam bodo pomagali izbrati 
paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

www.nlb.si/podjetja | www.nlb.si/poslovna-mreza-podjetja 
Naročnik: NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

Dobro je imeti banko, 
ki te podpira v vseh razmerah

V desetih letih obstoja je bilo 
glavno gonilo njihovega dela 
vzpostavitev operativne eno
te z reševalnimi psi. »Vse ak
tivnosti, ki jih izvajamo, so ve
zane na delo z reševalnimi psi,« 
pove dr. Jernej Agrež ter doda
ja, da so veseli in hvaležni, da 
jih je medse sprejela družina, 
ki nosi ime Zveza vodnikov re
ševalnih psov Slovenije, ki jim 
pravno-formalno omogoča so
delovanje v sistemu zaščite, re
ševanja in pomoči. Danes eki
pa KD IZAR šteje osem članov: 
štiri operativne vodnike in šti
ri vodnike, ki so v fazi menjave 
psa ali v procesu šolanja prvega 
psa. Med njihovimi štirinožni
mi člani je šest operativnih re
ševalnih psov, štirje psi v pro
cesu šolanja in trije upokojeni 
psi, ki so svoje operativno pos
lanstvo že zaključili in zasluže
no kraljujejo na domačih kav
čih. Sogovornik še navaja, da so 
odprti za nove člane in vedno 
jih sprejmejo medse. Poudar
ja, da je biti vodnik reševalne
ga psa poslanstvo in le-temu so 
prilagodili večji del vsakodnev
nega življenja. Še vedno je miš
ljenje širše javnosti, da enote z 
reševalnimi psi iščejo osebe, 
ki so se nekje izgubile. Kar na 
nek način drži, hkrati pa tudi 
ne. »Če pomislimo, kdo so tisti, 

Ko se nekdo ne vrne domov ...
ČATEŽ OB SAVI – Kinološko društvo za Iskanje, Zaščito in Reševanje (KD IZAR) v novembru praznuje deset 
let delovanja. V društvu je zdaj že tretja generacija reševalnih psov, nekaj je bilo tudi menjav vodnikov, a 
zdravo jedro članstva ostaja in ohranja nemoteno delovanje KD IZAR. Pogled na prehojeno desetletje je po-
dal eden od ustanoviteljev društva dr. Jernej Agrež.

o katerih navad no beremo, da 
so zašli s poti in se izgubili, so 
to posamezniki in skupine, ki 
precenijo svoje sposobnosti v 
gorah. Za iskanje in reševanje 
takšnih primerov skrbi Gorska 
reševalna služba. V regijah, ki 
spadajo pod doseg naše enote 
(primarne so Posavje, Dolenj
ska in Bela krajina), se pogre
šane osebe ne izgubijo, vsaj ne 
na način, kot si to predstavlja
mo, ko ’skreneš s poti, zaviješ 
dvakrat levo, nato trikrat des
no in ne veš več, kje si.’ Najpo
gosteje namreč iščemo pogre
šane osebe, ki se niso vrnile 
domov zaradi psihičnih težav, 

problemov z alkoholom, zlo
rabe drog, težav v družini, de
mence in drugih zdravstvenih 
težav,« opisuje.

V desetih letih 100 
intervencij

Agrež dodaja, da na interven
cijo izvozijo povprečno enkrat 
mesečno, in če se je v desetih 
letih nabralo približno 100 in
tervencij, se je samo v enem 
primeru neki gospod dejansko 
izgubil, ko se je po bližnjici po
dal domov in ga je v gozdu do
hitela gosta megla. Osebo so 
našli in vse je bilo v redu, pove. 

Na eni intervenciji so preis-
kovali točno določene manj
še prostore, natančneje želez-
niške vagone: »Iskali smo več 
oseb, zasutih pod razsutim to
vorom v vagonu, kar je z vidi
ka usposabljanja naših psov 
približek ruševinski situaciji.« 
Koga klicati v primeru iskanja 
pogrešane osebe? »Če je priš
lo do naravne nesreče, kot je 
npr. zemeljski plaz, ki zasuje 
objekt, ali pa do eksplozije pli
na, ki je porušila hišo, v kateri 
so ostali zasuti ljudje, pokliči
te 112. Če gre za primer, ko po
grešate družinskega člana, so
rodnika in ste zaradi nastalih 
okoliščin ali njegovega zdrav-
stvenega stanja mnenja, da je 
nekaj narobe in je treba priče
ti z iskanjem, pokličite 113,« 
pojasnjuje Agrež. Opozarja, da 
se kot reševalna enota ne mo
rejo odzvati, če jih boste klica
li neposredno na osebne te
lefonske številke. »Seveda pa 
se lahko na nas vedno obrne
te neposredno s prošnjo po in
formaciji ali nasvetu, kako rav
nati v določeni situaciji, vezani 
na naše delo, in vsekakor bomo 
pripravljeni pomagati po naših 
močeh. Kot to počnemo že zad
njih deset let,« še zaključi.

� Rok�Retelj

Enkrat�so�iskali�več�oseb,�zasutih�pod�razsutim�tovorom�v�
vagonu�(foto:�arhiv�KD�IZAR).

KRŠKO – V začetku tedna so v Poklicni gasilski enoti Krško 
pričeli s selitvijo operativnih gasilcev v nove prostore oz. v 
prizidek, zgrajen v prvi fazi posodobitve njihovega objekta. 

Kot pravi direktor PGE Krško Aleš Stopar, so v prizidku uredi
li prostore za servis dihalnih aparatov in ročnih gasilnih apara
tov, skupne prostore za gasilce, dispečerski center, garderobe za 
gasilce in gasilke, prostor za vzdrževanje fizične pripravljenosti 
gasilcev (telovadnica in trim kabinet), garderobo intervencij
skih oblek in pralnico, garažne prostore za manjša gasilska vo
zila, manjši apartma ter za garderobo za uporabnike zunanjega 
poligona. Sodobni prostori jim omogočajo kakovostno opravlja
nje del v objektu: »Lahko rečemo, da je nov objekt tehnološko 
primerno opremljen za naslednjih 40 let oz. ga bomo lahko nad
grajevali in sledili tehnološkemu napredku.« V PGE Krško sicer 
ravno letos obeležujejo 40-letnico in v marcu so že imeli načr
tovano jubilejno prireditev, a jim je prvi val epidemije prekrižal 
načrte. Nato so jo načrtovali v oktobru v okviru meseca požar
ne varnosti, a zopet ni bilo možno, zato bodo jubilej, vključno z 
odprtjem novega objekta, proslavili, ko bo pač možno.
Sledi druga faza projekta oz. obnova obstoječega objekta, že v de
cembru naj bi se začela še tretja faza projekta oz. rušenje najsta
rejšega, 50 let starega dela objekta, v katerem so tudi prostori 
PGD Videm ob Savi. Vsa dela bodo predvidoma zaključena ko
nec leta 2021. Projekt, vreden 3,2 milijona evrov, financira Ob
čina Krško, delno pa pri financiranju sodeluje tudi PGE Krško. 
Sledila bo še izgradnja vadbenega poligona z 12-metrskim vad
benim stolpom, kar bo financirala Gasilska zveza Slovenije, Obči
na Krško pa pri tem sodeluje z zagotovitvijo komunalno oprem-
ljenega zemljišča.
� P.�Pavlovič

Poklicni gasilci v novem objektu

Nov�dispečerski�center�PGE�Krško

MRZLAVA VAS – Ena večjih 
krajevnih skupnosti po po-
vršini v brežiški občini je KS 
Mrzlava vas, kamor spadajo 
Mrzlava vas, Stankovo, Glo-
bočice, Kraška vas, Kamence 
in Čedem, v katerih živi oko-
li 310 prebivalcev. Kot ene-
ga glavnih ciljev si je svet KS 
zadal celovito obnovo doma 
krajanov v kraju.

KS Mrzlava vas prvi mandat 
kot predsednik vodi Boštjan 
Gregorič. Slednji pravi, da se 
v zadnjih letih struktura pre
bivalstva spreminja, saj je v KS 
nekaj novih mladih družin z 
otroki, kar je predvsem spod
budno za naselji Kamence in 
Čedem, ki bi lahko v desetlet-
ju ali dveh celo izumrli. »Tru
dimo se, da mladim družinam 
omogočamo pogoje, primer
ljive s tistimi v mestu,« zago
tavlja. Na začetku tega man
data so si kot enega glavnih 
ciljev zadali, da dom krajanov 
v Mrzlavi vasi, kjer je bila vča

Veliko vlagajo v dom krajanov

sih stara šola s štirimi razredi, 
v naslednjih petih letih uspo
sobijo do te mere, da bo funk
cionalen in bodo v njem lahko 
potekale tudi prireditve. Z nje
govo obnovo je začel že prejšnji 
sestav sveta KS (obnova stre
he), v lanskem letu so zamenja
li vsa okna in vrata na vetrolo
vu, letos so ga statično ojačali 
ter uredili odvodnjavanje me
teornih voda in kanalizacijo, 
trenutno poteka popolna re
konstrukcija sanitarij, nasled
nje leto imajo v načrtu novo fa
sado, čez dve leti pa še obnovo 
tal in izbor načina ogrevanja v 
navezi z občino, saj je v domu 
krajanov že desetletja tudi ob
činsko stanovanje. Celotno in
vesticijo ocenjujejo na prib
ližno sto tisoč evrov. Na dom 
krajanov so namestili tudi de
fibrilator. V bližini doma bodo 
naslednje leto na podlagi izbra
nega projekta v okviru partici
pativnega proračuna uredili 
otroško igrišče. 

Gregorič poudarja, da vsako 
leto poskrbijo za asfaltiranje 
kakšne javne poti, prednostno 
do mladih družin. Lani so ob 
cesti v Gadnah naredili novo 
škarpo. Letos so v celoti rekon
struirali spominsko obeležje 
med Čedmom in Kamencami. 
Še v tem mesecu načrtujejo na
sip makadamskih poti v Globo
čicah proti lovskemu domu in v 
Kraški vasi, ureditev javne poti 
v Mrzlavskem gaju ter dokon
čanje odvodnjavanja na cesti 
iz Mrzlave vasi proti Žejnemu. 
Drugo leto nameravajo uredi
ti škarpo v Globočicah in as
faltirati del javne poti v Kraški 
vasi. V kraju deluje tudi Špor
tno kulturno društvo Mrzlava 
vas, ki med ostalim vsako leto 
v prazničnem času organizira 
obdarovanje najmlajših, Boži
ček zadnja leta obdaruje prib
ližno 50 otrok do 8. leta staros
ti. Kot obljublja Gregorič, bodo 
otroci darila prejeli tudi letos.
� R.�Retelj

Boštjan�Gregorič

Dom�krajanov�v�Mrzlavi�vasi�postopoma�celovito�obnavljajo.
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Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo ter 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.

Na razstavi o zgodovini ribolova na Sevniškem, ki je ureje-
na v sklopu projekta Riba je IN v lično obnovljenem prostoru 
nekdanjega spodnjega gradu v bližini občinske upravne stav-
be, so na fotografijah tudi stari ribiški predmeti, ki so jih naši 
predniki uporabljali pri lovljenju rib v Savi.

Ribolov ima korenine v davni preteklosti, o čemer pričajo tudi 
arheološke izkopanine in najdeni predmeti, namenjeni lovu 
rib: kovinska igla za šivanje ribiške mreže, osti, trnek in kamnit 
obtežilnik za ribiško mrežo, ki so jih našli leta 2008 pri arhe-
oloških izkopavanjih na ravnici Groblje ob Savi na Logu pri 
Sevnici. Najdbe iz rimskega obdobja nam povedo, katere pri-
pomočke in tehnike ribolova so naši predniki uporabljali. Ko-
vinska igla za šivanje ribiške mreže kaže na to, da so ljudje zna-
li sami plesti mreže, s katerimi so lovili ribe. Ta način ribolova 
je bil zelo pogost do sredine 20. stoletja, ko je bil z zakonom 
prepovedan. Ribiško mrežo, ki so jo razpeli z enega na drugi 
breg reke, so na spodnji strani obtežili z obtežilnikom. Osti na 
štiri roglje, ki spominja na vilice, so naši predniki uporabljali 
za lov večjih rib. Kovinski trnek iz rimskega časa je dokaz, da 
je ribolov s trnkom zelo stara tehnika. Naši predniki ribe niso 
lovili samo z rečnega brega, temveč tudi iz lesenega čolna. 

V najstarejših obdobjih so se prebivalci ukvarjali z ribolovom 
zaradi preživetja, z ribami so si tudi popestrili svoj skromen 
jedilnik.
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Osti na štiri roglje (hrani: 
Posavski muzej Brežice)

Kovinski trnek  (hrani: 
Posavski muzej Brežice)

Ribiški pripomočki 
naših prednikov 

LJUBLJANA, SEVNICA – Rdeči križ Slovenije je na pobudo RKS 
OZ Sevnica doniral sevniški občini sredstva v višini 30 tisoč 
evrov iz Sklada solidarnosti RK Slovenije za najbolj prizade-
te v neurju s točo, ki je 30. avgusta letos prizadela območ-
ja krajevnih skupnostih Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj 
in Šentjanž. 

Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden solidarnosti Rde
čega križa Slovenije (RKS), ko na vseh poslovnih enotah Pošte 
Slovenije pošiljkam dodajo doplačilne znamke, na vseh železniš-
kih in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice. 
Predsednica RKS mag. Vesna Mikuž je povedala, da je vsakdo z 
doplačilom poštnine ali javnega prevoza v višini 0,17 evra pri
speval delček v Sklad solidarnosti RKS: »Do sedaj smo v letu 
2020 iz Sklada solidarnosti za nujno potrebne enkratne pomo
či ob neurjih ali manjših nesrečah v Sloveniji, kot so požari ali 
zemeljski plazovi, namenili skupaj 109.525 evrov.« 

Skoraj tretjino tega celotnega zneska, natančneje 30 tisoč evrov, 
so na prošnjo Območnega združenja Rdečega križa Sevnica iz 
RKS letos namenili občini Sevnica, katere del je 30. avgusta letos 
zajelo silovito neurje z močnim vetrom in točo. Prizadeta so bila 
območja krajevnih skupnostih Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj 
in Šentjanž (predvsem pas na širšem območju vse od Razborja, 
Loke, Brega, Šentjurja, Račice, Šmarčne do Šentjanža in Brun
ka). Celoten pridobljen znesek je bil namenjen za namensko po
moč krajanom omenjenih KS za sanacijo škode po neurju, ki je 
uničevalo strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov: silovita 
toča je razbijala okna, uničevala fasade, avtomobile; uničenih je 
bilo tudi ogromno kmetijskih pridelkov. Prošnje je obravnavala 
komisija, sestavljena iz predstavnikov krajevnih organizacij RK 
in predstavnikov posamezne krajevne skupnosti. Na RK Sevni
ca smo hvaležni RKS, ker je prisluhnil naši prošnji, da smo lah
ko pomagali našim krajanom. 

 Mojca�Pinterič�Krajnc,�sekretarka�OZ�RKS�Sevnica

RKS doniral 30 tisoč evrov

Ideja o ureditvi športno-
rekrea cijskega območja na le
vem bregu Save med HE Bo
štanjem in naseljem Orehovo, 
ki obsega širši del zelenega 
pasu v velikosti slabih 24 ti

soč m2 (ravnega in uporabne
ga terena je približno 16.600 
m2), ni nova. Pred desetletjem 
je sevniški umetnik Rudi Sto-
par izdelal tudi idejno zasnovo 
skulptur za park Ipusa (s tem 
imenom naj bi naši predni
ki imenovali Savo), v katerem 
naj bi se na zelenih površinah 
ob reki prirejale tudi kulturne 
prireditve na prostem. Pred 
štirimi leti so ob Savi na Ore
hovem zgradili lesen pomol, ki 
je dobro obiskan kotiček pred
vsem v poletnih dneh. 

V bližini pomola športni 
poligon

V letošnji drugi polovici leta je 
Občina Sevnica v dogovoru s 
sevniško krajevno skupnostjo 

Nove športne površine in igrala
OREHOVO – Občina Sevnica skupaj s KS Sevnica ureja trim stezo na območju čolnišča in pristana Orehovo, 
mimo katerega poteka priljubljena sprehajalna pot ob Savi od HE Boštanj do konca naselja Orehova, kjer 
je urejena tudi ribolovna trasa Ribiške družine Sevnica.

in ribiško družino pristopila k 
ureditvi športnega poligona, ki 
ima 14 postaj z različnimi te
lovadnimi orodji, ki si sledijo 
v razmaku 15 metrov. Posta
je so medsebojno povezane s 

posebno povezovalno potjo. 
Na vsaki postaji je tabla s pri
kazom športnih aktivnosti, ki 
so predvidene za posamezna 
orodja. Podlaga za vadbo na 
lesenih telovadnih orodjih so 
hrastovi sekanci. »Projekt je v 
sklepni fazi realizacije, v nas
lednjih dneh, predvidoma do 
konca tedna, bodo postavljene 
še informacijske table, ki bodo 
v orientacijsko pomoč za ugo
tavljanje fizične zmogljivosti 
vsakemu posamezniku pri iz
vedbi Cooperjevega testa, in si
cer na 1.600 metrov za ženske 
ter 2.400 metrov za moške,« 
sporoča sevniška občinska 
uprava in dodaja, da je skupna 
dolžina celotne obstoječe trase 
s sprehajalno potjo, ki se prič
ne na manjšem parkirišču na 

levem bregu Save v bližini HE 
Boštanj in se zaključi na koncu 
naselja Orehovo, 2.400 metrov. 
»Želim si, da bi pri poimeno
vanju športnih poti uporabljali 
slovenske izraze, poleg tega bi 
bilo treba zaradi bližine želez-
nice postaviti varovalno ogra
jo,« pa je dejala sprehajalka ob 
ogledu novega športnega ob
močja v bližini čolnišča in pri
stana na Orehovem.

To pa ni edina športna površi
na v sevniški občini, ki se ureja. 
Med večjimi letošnjimi investi
cijami sta novi tartanski atlet
ski stezi pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in OŠ Tržišče. Izvede
nih je več ureditev v sklopu 

vzdrževanja zunanjih šport-
nih površin, med njimi menja
va mreže na golih nogometne
ga igrišča na Drožanjski ulici v 
Sevnici, nove gole in koš za ko
šarko ima igrišče na Kompolju, 
izvedena je bila tudi ureditev 
manjšega pokritega objekta 
ob igrišču na Orehovem, nova 
so otroška igrala v Rovišču pri 
Studencu in pri Osnovni šoli 
Boštanj na prej obstoječi lo
kaciji. Novih pridobitev so ob
čanke in občani veseli in že
lijo si, da bi koronavirus čim 
hitreje izzvenel, da bi se lah
ko brezskrbno družili ter upo
rabljali športne naprave. 

 Smilja Radi

Lepo�urejena�trim�steza�v�bližini�čolnišča�in�pristana�Orehovo,�
a�tudi�blizu�železniške�proge.

Otroška�igrala�v�Rovišču�pri�Studencu�(foto:�Občina�Sevnica)

Spoštovani,

dovolite nam, da se vam v tem obvestilu zahvalimo za vašo dolgolet
no zvestobo oddaji Utrinki iz Radeč in videostranem na kabelskem 
sistemu Radeče. Utrinki iz Radeč so vseskozi eden izmed najpopu
larnejših načinov spremljanja lokalnih novic v Radečah. Prav zaradi 
tega je bila sprejeta odločitev, da se ob zamenjavi kabelskega ope
raterja v Radečah lokalni program nadgradi in hkrati spremeni način 
oddajanja, tako da bo odslej na voljo vsem prebivalcem naše občine, 
ne glede na telekomunikacijskega ponudnika in v boljši HD kvaliteti. 

Ker je od ukinitve oddajanja nacionalnih oddajnikov v analogni kva
liteti minilo že več kot deset let, smo se odločili, da je sedaj pravi tre
nutek, da tudi v Radečah naredimo prehod na digitalno oddajanje z 
našim programom. V sodelovanju s posavsko medijsko hišo ePosav
je MEDIA d.o.o., ki jo poznate po najbolj branem posavskem portalu 
ePosavje.com ter po posavski lokalni televiziji ePosavje TV, smo naše 
lokalne oddaje umestili v njihovo programsko shemo na ePosavje TV.
 
Program lahko gledalci spremljajo pri vseh telekomunikacijskih ope
raterjih na naslednjih programskih mestih:

• Telemach – programsko mesto 735
• T2 – programsko mesto 311
• Telekom – 676
• A1 – Kombo in starejših paketi – prog. mesto 359 / Xplore TV plat

forma: programsko mesto 327

Oddajo Utrinki iz Radeč lahko tako še vedno spremljate vsako nede
ljo ob 12:00 ter vsak ponedeljek ob 18:00. Videostrani so na spore
du na ePosavje TV v vseh oglasnih blokih, namenjenim predvajanju 
videostrani tekom dneva.

Prepričani smo, da bodo Utrinki iz Radeč sedaj privabili tudi tiste gle
dalce v Radečah, ki do zdaj niso mogli spremljati naših oddaj, za vse 
zveste gledalce pa, da bodo uživali v boljši kvaliteti slike naše oddaje.

Občina Radeče
KTRC Radeče

ePosavje MEDIA d.o.o.

Obvestilo glede lokalnega videoprograma 
KKS Radeče

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč po celem sve-
tu obeležujemo tretjo nedeljo v novembru, letos je bilo to 15. no-
vembra. Na pobudo Zavoda Varna pot je bil, skupaj z MO Ljublja-
na, vladnimi in nevladnimi organizacijami, svetovni dan spomina 
na žrtve prometnih nesreč prvič obeležen že leta 2007. V letu 2011 
je podporo aktivnostim podal tudi Evropski parlament.

Slogan letošnjih aktiv
nosti je SPOMINJAJMO 
se preminulih, POMA
GAJMO preživelim in 
UKREPAJMO za boljšo 
zdravstveno oskrbo po
nesrečencev. Koordina
tor aktivnosti v Slove
niji je Zavod Varna pot, 
že vrsto let pa k aktiv
nosti pristopa tudi Svet 
za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Obči
ne Radeče ter Združenje 
šoferjev in avtomehani
kov Radeče, katerega 
predsednik Franc Zorec 
je tudi letos 14. novem
bra simbolično prižgal 
svečo pri spomeniku NOB na Trgu. Tokrat zaradi ukrepov za zajezi
tev širjenja okužb s SARSCoV2 na dogodku ni bilo prisotnih obča
nov, s prižigom sveče pri spomeniku pa se je žrtvam nesreč poklo
nil tudi župan Tomaž Režun. 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 

w w w . r a d e c e . s i
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Toplotne          črpalke Klima         naprave

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

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Seno-
vo, ki bodo podeljena v počastitev krajevnega praznika v feb
ruarju 2021. Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo 
krajani, svet krajevne skupnosti, predsednik Sveta KS Senovo, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke ter druge organi-
zacije in skupnosti.

Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebovati : po-
datke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke 
o predlaganem prejemniku priznanja (ime in priimek ter naslov 
stalnega prebivališča), obrazložitev k predlogu ter pisno sog-
lasje predlaganega kandidata za priznanje krajevne skupnosti. 

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv 
častnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom 
KS Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo, štiri priznanja KS 
Senovo in jubilejna priznanja.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, pre
jeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo do po-
nedeljka, 11. januarja 2021, do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, 
tel. št. 031324480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Razp
is je v celoti objavljen na spletni strani Občine Krško, pod zavih
kom Krajevna skupnost Senovo.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ureditvena dela, ocenjena na 
395.000 evrov, vključujejo oze
lenitev površin, vključno z ure
ditvijo neurejenega parkirišča 
pod domom starejših občanov 
v zeleno površino za sprošča
nje, počitek in druženje stano
valcev doma in njihovih obi
skovalcev, celovito ureditev 
dostopnih poti z zasaditvijo in 

postavitvijo klopi, miz in košev 
ter za ureditev javnih parkir
nih površin nad domov. »Z ure

Celovita ureditev doma starejših
KRŠKO – Občina Krško je pričela s celovitimi ureditvenimi deli okolice Doma starejših občanov v Krškem. 
Gre za revitalizacijo širšega območja doma s postavijo nove urbane opreme, ki bo omogočala višjo kako-
vost bivanja tako stanovalcem doma kot njihovim obiskovalcem pa tudi ostalim občanom. 

ditvijo zelenega parkirišča na 
Kovinarski ulici smo pristopi
li tudi k urejanju kanalizacije, 
saj je bilo zaradi posedanja kar 
nekaj parkirnih prostorov ne
uporabnih. Uredili bomo tudi 
robnike in površine za pešce. 
Po celotni dolžini bomo uredi
li površine za gibalno ovirane 
osebe in s tovrstno ureditvi

jo zmanjšali parkirišče za pet 
parkirnih prostorov,« so nam 
pojasnili na oddelku za gospo

darsko infrastrukturo na obči
ni Krško. 
Ne glede na navedeno zmanj
šanje parkirnih mest pa teh ne 
bo manj, saj je v teku tudi že 
omenjena sanacija vseh jaš
kov in vdorov na parkiriščih, 
ki bodo sanirani na način, da 
bodo površine ponovno upo
rabne tudi za parkiranje. Po
segi v ureditev dostopne ces
te do doma in v nadaljevanju 
na spodaj navezujočo se Ulico 
Milke Kerin niso predvideni 

oziroma so za potrebe posta
vitve novih robnikov posegli v 
zelo ozek pas ceste, ki ga bodo 
ob zaključku del tudi ponovno 
preplastili. Potek del je sicer 
odvisen od vremenskih raz
mer, vendar pa naj bi bila ta v 
celoti zaključena do spomladi 
prihodnje leto. 
� Bojana�Mavsar�

Nekoliko�razširjen�in�obnovljen�pločnik�bo�omogočal�varnejše�
gibanje�gibalno�oviranim�osebam�in�osebam�z�invalidskimi�
vozički�(foto�M.�Mirt).

Dela� vključujejo� tudi� ureditev� dostopnih� poti� in� do� sedaj�
poraščenega�območja�pod�domom�v�uporabne�površine.

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – 
Miljni kamen v Veliki vasi  
pri Krškem je pred dvema 
tednoma dobil stekleno za-
ščito. Danes miljnik pona-
zarja središče vasi, v osnovi 
pa je nemi pričevalec bogate 
preteklosti kraja, saj najde-
ne izkopanine na njegovem 
območju segajo  v bronasto, 
železno dobo in antiko. 

Arheologi so namreč v Veliki 
vasi odkrili rimskodobno po
deželsko vilo, opekarno s skla
dovnico opek in vodovodne 
cevi pa tudi dva miljna kamna, 
postavljena ob nekdanji rimski 
cesti. Prvi, ki je v hrambi Na
rodnega muzeja Slovenije, da
tira iz obdobja vladavine Mar
ka Avrelija in Lucije Vere iz 
obdobja od 7. marca do 9. de
cembra leta 161, medtem ko 
drugi, postavljen v Veliki vasi,  
iz obdobja cesarja Karakala iz 
leta 213. Miljni kamen, skopan 
na vaški gmajni leta 2011, vel

Zaščitili velikovaški miljnik
ja za enega red
kih, ki so ohran
jeni v celoti in je 
opremljen tudi z 
latinskim napi
som, ki je sicer 
zaradi zoba časa 
zelo slabo viden. 
Napisi na milj
nikih, izpisani v 
okrajšavah, so ka
zali oddaljenost 
od mestnega sre
dišča, med dru
gim pa so vsebo
vali tudi podatek, 
pod katero vlada
vino in kateri pokrajinski legat 
je cesto zgradil ali jo obnovil. 

Z namenom varovanja arhe
ološke in kulturne dediščine je 
miljni kamen po novem zašči
ten s stekleno oblogo, posta
vitev katere naj bi omogočilo 
tamkajšnje podjetje Mlin Ka
tić. Sicer pa je Krajevna skup
nost Leskovec pri Krškem na 

pobudo krajanov pred leti v 
bližini miljnega kamna opre
mila nekdanjo mlekarno s pa
noji z opisi in slikovnim prika
zom razvoja naselbine Velika 
vas, ki jo je v pisnih virih od 
leta 1322 dalje mogoče zasle
diti tudi pod nemškima ime
noma Großdorf in Micheldorf.

� Bojana�Mavsar

Zastekljen�miljni�kamen

ČRNEČA VAS – Pred kratkim 
se je pričela obnova nekda-
nje šole v tej gorjanski vasi-
ci, znani predvsem po obno-
vljenem uskoškem stolpu 
oz. turnu, kot mu pravijo do-
mačini. Slednji so tudi pošte-
no zavihali rokave, da je ob-
nova končno stekla.   

O obnovi 116 let starega, spo
meniško zaščitenega objekta, 
v katerem je do leta 1971 de
lovala podružnična šola, s 460 
m2 notranjih prostorov in 8,5 
ari pripadajočega zemljišča, se 
govori praktično že od usta
novitve kostanjeviške občine. 
Pred leti je bila že pripravlje
na projektna dokumentaci
ja, a je zaradi političnih raz
prtij projekt padel v vodo in 
so z njim pričeli znova. »Tre
ba je poudariti, da se obnova 
ne bi niti začela, če ne bi bili 
vaščani tako zagreti in prip
ravljeni pri njej sodelovati z 
lastnim delom,« pravi kosta
njeviški župan Ladko Petre-
tič. Tako so sami razkrili stre
ho in postavili gradbeni oder, 
s čimer so prihranili približ
no štiri tisočake, novo streho, 
ki je stala 24 tisočakov, pa so 
postavili v podjetju KT Tršinar. 
»Vaščani smo zainteresirani, 
da se stavba obnovi in ohrani 
takšna, kot je, zato smo stopi
li zraven s svojim delom,« pra
vi domačin, občinski svetnik 
Matej Kuhar. Domači mizar 
bo čez zimo izdelal novo stav
bno pohištvo, ki bo identično 
dosedanjemu, spomladi bodo 
odstranili leseni plošči in na
redili novi betonski. 

V spodnjih prostorih bodo 

Niso čakali le na občino

uredili prostor za druženje 
in sestankovanje tako doma
činov kot krajanov bližnjih 
vasi, obnovili bodo nekdanjo 
šolsko kuhinjo in sanitarije, v 
zgornjih prostorih bodo ure
dili muzejsko zbirko uskoške 
dediščine in nekdanje šolske 
opreme, prenočišča in sani
tarije, za ogled bodo ohrani
li staro stranišče 'na štrbunk', 
v lepo ohranjeni kleti pa bodo 
uredili vinoteko, s katero bodo 
še popestrili turistično ponud
bo kraja. Obiskovalce namreč 
privablja zlasti že omenje
ni uskoški stolp. »Če bodo še 
naprej pripravljeni sami dela
ti, bi lahko v naslednjem letu 
uredili vsaj spodnje prostore, 
leta 2022 pa še fasado objek
ta,« pravi župan in poudarja, 
da lahko Črnečani služijo za 
vzor, kako se lahko marsikaj 
naredi tudi tako, da ne čakaš 
samo na občino. Slednja je si
cer z rebalansom letošnjega 
proračuna za Črnečo vas za
gotovila 40 tisočakov, za nas

lednje leto pa jih je predvide
nih še 30.

V tem času so asfaltirali tudi 
tri cestne odseke v skupni dol
žini približno 900 m (Črneča 
vas–Sv. Mohor, Sv. Mohor–Haj
singer in odsek v Črneškem 
vrhu), za kar so vaščani tam
kajšnjih vasi sami zbrali devet 
tisočakov in opravili vsa prip
ravljalna dela, občina pa je pla
čala asfaltiranje. »Sami vemo, 
kako je z denarjem v občini, 
tako da smo stopili skupaj in 
na ta način smo prišli do ob
novljenih cest,« pravi Kuhar. 
Občina je asfaltirala tudi od
sek ceste od Vrbja proti dr
žavni meji, za kar so dobili 44 
tisočakov sredstev Ministrstva 
za notranje zadeve. Cesto, ki v 
nadaljevanju, delno tudi po 
hrvaškem ozemlju, vodi do 
Prušnje vasi v krški občini, bi 
radi v celoti asfaltirali. Župan 
se bo v ta namen sestal s sa
moborskim kolegom.
� Peter�Pavlovič

Nekdanja�šola�že�ima�novo�streho.
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Se vam 
kopičijo

stari aparati?

Bodi zvezda, E-cikliraj!
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Vse lokacije na:
www.stariaparati.si

ZELENE KOTE
v trgovskih centrih

ULIČNE ZBIRALNIKE
na eko otokih

MOBILNI ZBIRALNIK
ob akciji zbiranja v vašem kraju

Stari aparati ne sodijo v smeti. Vsebujejo nevarne snovi, ki škodujejo okolju, 
ljudem in živalim. Hkrati pa so to dragocene surovine, ki jih lahko ponovno 
uporabimo. Zato je pomembno, da jih oddate ločeno, v zanje predvidene:

Oglas Stari aparati 128x168 NOV 2020.indd   1Oglas Stari aparati 128x168 NOV 2020.indd   1 23/11/2020   15:4923/11/2020   15:49

V sodobni družbi je naše življenje v veliki meri od-
visno od elektronskih naprav. V tradicionalnem li-
nearnem gospodarstvu se elektronske naprave 
proizvajajo iz naravnih virov, nato so nekaj časa v 
uporabi, na koncu pa jih odvržemo. Ko teh naprav 
ne potrebujemo več, postanejo e-odpadki in kot 
taki postanejo težava. E-odpadki so eden najhitre-
je rastočih odpadkov na svetu in zaradi svoje spe-
cifične sestave spadajo med nevarne odpadke, ob 
nepravilnem ravnanju pa imajo lahko številne ne-
gativne posledice na ljudi in okolje. V krožnem go-
spodarstvu pa na e-odpadke lahko gledamo tudi 
kot na vire in ne le odpadke. Večina nas ne bi za-
vrgla dragega nakita, odsluženo elektroniko pa ve-
likokrat vržemo na dno predala ali celo na odlaga-
lišče. Pa vendar je v e-odpadkih veliko dragocenih 
in/ali redkih materialov, kot sta zlato in platina. Zato 
je pametno, da dragocene materiale iz e-odpadkov 
ponovno pridobimo in zagotovimo zadostno količi-

no teh virov za prihodnje generacije. To lahko nare-
dimo tako, da e-odpadke po koncu uporabne loče-
no oddamo na za to namenjeno mesto. 

Teh je po državi že zelo veliko, zato je poskrbela tudi 
družba ZEOS, d.o.o., ki je pod projektom Life Gospo-
darjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj vzposta-
vila potrošniku in gospodinjstvom prijazno mrežo 
zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Na dolo-
čenih ekoloških otokih širom države je v skoraj vseh 
slovenskih občinah postavljenih že 720 uličnih zbi-
ralnikov za zbiranje malih odpadnih aparatov in od-
padnih baterij. V večjih trgovskih središčih širom 
države, kjer se prodaja e-oprema, se nahaja 71 ze-
lenih kotov, kamor se lahko poleg malih odpadnih 
aparatov in odpadnih baterij odda tudi odpadne 
sijalke. Izvajalci projektnih aktivnosti pa stremijo 
k zajezitvi čim večjega deleža e-odpada iz gospo-
dinjstev, zato so za zbiranje po podeželju v sklopu 
projekta izdelali poseben namenski mobilni zbiral-
nik. Njegov namen je zbiranje in ločevanje vseh vrst 
e-odpadkov (tudi velikih) in odpadnih baterij. Vse 
lokacije za odlaganje e-odpadkov najdete na www.
stariaparati.si.

V družbi ZEOS pozivajo vse potrošnike, naj jim ne 
bo vseeno za okolje in jih vabijo, da se jim pridru-
žijo pri E-cikliranju in tako poskrbijo, da bodo na-
ravni viri zaokrožili, odlagališča in narava pa bos-
ta lažje zadihala.

Kam s starimi aparati
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Obnovljivi viri energije so pri-
hodnost. Brez njih ne bo več 
šlo. Vse, kar si izposodimo iz 
narave, ji moramo vzeti nežno 
in vrniti čim bolj hvaležno.

Slovenija si je s sprejetjem 
dolgoročne podnebne strate-
gije zadala jasen cilj: do leta 
2050 doseči ogljično nevtral-
nost. Prav tako evropske di-
rektive in slovenska zakonoda-
ja vse bolj zaostrujejo pogoje 
glede deleža obnovljivih virov 
v končni bruto rabi. Zastavlje-
ne cilje si je tako brez gradnje 
novih proizvodnih enot, ki upo-
rabljajo tudi sončno energijo, 
skoraj nemogoče predstavljati.

V družbi HESS nenehno išče-
mo alternative – kako z naj-
manjšimi posegi v naravo pri-
dobiti največ. Naš poglavitni 
obnovljivi vir ostaja voda, is-
točasno pa raziskujemo tudi 
druge rešitve. Svoje znanje in 
izkušnje usmerjamo v nove ra-
zvojne projekte, ki bodo omo-
gočali proizvodnjo dodatne 
električne energije iz obnovlji-
vih virov. V marcu 2020 je bila 
tako uspešno zaključena izgra-
dnja sončne (fotovoltaične) 
elektrarne na strehi poslovne 
stavbe družbe HESS, sledi pa 
ji še izgradnja največje sonč-
ne (fotovoltaične) elektrarne v 
Sloveniji, ki bo postavljena ob 
pretočni akumulaciji HE Bre-
žice.

NAJPREJ UMESTITEV  
V PROSTOR

Prve ideje in osnovne študi-
je o umeščanju sončnih elek-
trarn na brežine in deponi-
je so se začele že davnega 
leta 2004, leta 2019 pa smo 
konkretno pristopili k idejnim 
rešitvam in zamisli o hibridni 
vključitvi sončnih elektrarn v 
sistem Hidroelektrarne Breži-
ce. Za umestitev sončne elek-
trarne v prostor je bilo najprej 
treba pripraviti nov prostorski 
izvedbeni akt, ki bo omogočil 
umestitev novega energetske-
ga projekta v prostor. V skladu 
z zakonodajo na tem področju 
se sončna elektrarna z nazivno 
močjo do 10 MW uvršča med 
ureditve lokalnega pomena, 
za načrtovanje katerih je pri-
stojna lokalna skupnost, torej 

Občina Brežice. Na pobudo in-
vestitorja, družbe HESS, je ob-
čina v začetku letošnjega leta  
pričela s postopki priprave ob-
činskega podrobnega prostor-
skega načrta. Po njegovem 
dokončnem sprejetju bo ome-
njeni načrt zagotovil ustrezno 
podlago za umestitev nove na-
črtovane energetske ureditve 
v prostor.

KOT ČETRTI AGREGAT  
HE BREŽICE

Sončna elektrarna družbe 
HESS bo umeščena na des-
ni breg reke Save, med goz-
dičkom in nasipom, 3 km gor-
vodno od HE. Gre za območje 
odlagališča sedimentov, v ve-
likosti približno 9 ha, sončna 
elektrarna pa se bo razprosti-
rala na 6 ha. Del odlagališča je 
namreč treba ohraniti za nje-
govo primarno funkcijo – za 
odlaganje sedimentov iz reke 
Save. Ker bo sončna elektrar-
na montažna in se bo lahko po 
potrebi prestavljala, bomo to 
njeno lastnost v primeru za-
polnitve dela odlagališča izko-
ristili za sproščanje novih po-
vršin za odlaganje sedimentov.

Sončna elektrarna z nazivno 
močjo 6 MW bo preko kablovo-
da priključena v obstoječo hi-
droelektrarno in obravnavana 

kot četrti agregat HE Brežice. 
Ta skrbno premišljen hibridni 
sistem je posebnost, ki ga v 
Sloveniji doslej še ni bilo. Prav 
tako gre tudi za prvo sončno 
elektrarno v Sloveniji, ki bo 

proizvedeno električno ener-
gijo oddajala v 110 kV preno-
sno omrežje. Do sedaj grajene 
elektrarne so namreč pravilo-
ma priključene na distribucijo, 
torej na 20 kV omrežje. Tovr-

stna priključitev se tako ne bo 
le izognila obremenitvi distri-
bucijskega omrežja, temveč 
bo lokalno še dodatno poveče-
vala stabilnost 110 kV omrež-
ja.

HIBRIDNI SISTEM  
SONCA IN VODE

V omenjenem hibridnem siste-
mu bodo pretočne akumulacije 
uporabljene tudi kot hranilni-
ki energije. V dnevnem reži-
mu se bodo polnile, proizvo-
dnja električne energije pa bo 
potekala tako iz sončnih elek-
trarn kot hidroelektrarn. Pono-
či, ko proizvodnja iz sončnih 
elektrarn ni mogoča, bo upo-
rabljena možnost praznjenja 
akumulacij in s tem povečano 
pridobivanje električne energi-
je iz vode. Takšno dopolnjeva-
nje obnovljivih virov električne 
energije bo zanesljivo in prip-
ravljeno na kakršne koli spre-
membe v omrežju.  

Sončna elektrarna je okolju 
prijazna, neslišna, ne povzro-
ča izpustov, toplogrednih pli-
nov, sevanja oziroma drugega 
onesnaževanja. Skupaj s Hi-
droelektrarno Brežice bo pro-
izvajala električno energijo, 
sestavljeno iz čiste energije 
sonca in vode.
 
Družba HESS v okviru projek-
ta izgradnje sončne elektrar-
ne cilja tudi na pridobitev fi-
nančnih spodbud (nepovratnih 
sredstev) za sofinanciranje na-
kupa in vgradnje naprav za 
proizvodnjo električne energije 
iz sončne energije. Javni raz-
pis financira Evropska unija, 
in sicer iz Kohezijskega skla-
da s specifičnim ciljem "Pove-
čanje deleža obnovljivih virov 
energije v končni rabi energi-
je". Vrednost celotnega pro-
jekta je ocenjena na približno 
4,3 mio €, v sklopu omenjene-
ga razpisa pa je mogoče prido-
biti do 20 % upravičenih stro-
škov investicije.

Trenutno vsi postopki poteka-
jo skladno s časovnimi roki in 
predvideno je, da bo v prvi po-
lovici leta 2022 sončna elek-
trarna pričela z rednim obra-
tovanjem.

www.he-ss.si

Izgradnja velike sončne elektrarne 
ob pretočni akumulaciji HE Brežice
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Družba HESS, ki gradi in upravlja hidroelektrarne na spodnji Savi, bo 3 km gorvodno od HE Brežice zgradila veliko sončno elek-
trarno z nazivno močjo 6 MW, ki bo priključena v obstoječo hidroelektrarno in obravnavana kot četrti agregat HE Brežice. Ob-
čina Brežice je na pobudo investitorja pričela s postopki za umestitev elektrarne v prostor, obratovati pa bo predvidoma zače-
la v prvi polovici leta 2022.

Občina Brežice in geografska lokacija odlagališča 
sedimentov, kjer bo stala največja sončna elektrarna  

v Sloveniji (vir podlage: PISO)

Idejna rešitev postavitve sončne elektrarne (vir podlage: PISO)
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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. 

POIŠČIMO JIM DOM
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.

ORI (20297B) je trimesečni pri
jazni muc, ki ima rad pozornost. 
Rad se igra in crklja, zato bo odli
čen družinski muc. Išče prijazno 
in odgovorno družino, ki mu bo 
nudila topel dom.

MAGDA (20295B) je leto dni sta
ra mucka, ki išče svoj dom. Je 
umirjena in prijazna, primerna 
tako za starejše ljudi kot za dru
žine z otroki. Je zelo prilagodljiva 
in cartljiva. Išče prijazne in odgo
vorne lastnike, ki ji bodo nudi
li topel dom.

PIKICA (20289B) je majhna 
muca, stara tri mesece. Je mila 
in prijazna muca, ki se rada igra, 
carta in zganja vragolije. Razigra
na in prikupna muca si želi ljudi, 
ki jo bodo imeli radi in ji nudili 
varen dom. 

V letu 2020 v občini Brežice kljub zahtevnim razmeram uspešno iz-
vajamo in uresničujemo projekte participativnega proračuna Moja 
skupnost – sodelujem! Trenutno je v zaključevanju projekt, ki nosi 
naziv Artiška pot zdravja. 

Za projekt je glasovalo 750 občank in občanov in ti so izglasovali uvr
stitev projekta v proračun. Na obrobju Banove domačije v Artičah 
so bile postavljene štiri gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotež
ja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Utrdili so tudi del 
poti, da so Artiško pot zdravja lahko povezali kot celoto ter postavi
li vodovodne cevi za pitnik, ki se bo vzpostavil naknadno. Vrednost 
projekta znaša 14.900 evrov. 

16 PROJEKTOV PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 

V proračunih za leti 2020 in 2021 je bilo na podlagi izvedenega gla
sovanja uvrščenih 16 projektov, ki so jih izmed 31 prijavljenih izbra
li občani z glasovanjem. Za izvedbo participativnih projektov v dveh 
letih Občina Brežice namenja 200.000 evrov, po 100.000 evrov v letu 
2020 in v letu 2021. 

Trenutno so zaklju
čeni trije projek
ti participativnega 
proračuna (obnovi
tev asfaltnega igri
šča v Krški vasi, Ar
tiška pot zdravja in 
ureditev travnate
ga igrišča ob PŠ Ka
pele) v skupni višini 
43.874,20 evrov. Do 
konca leta bodo izve
deni še štirje projek

ti, in sicer Ureditev športnoučnega prostora ob reki Krki v Župeči 
vasi, Vadbeni park in družbena točka v Globokem, Večgeneracijska 
in večfunkcijska ureditev Doma krajanov v Križah ter Praznično no
voletna okrasitev vasi Pišece.

Delno je občina v 2020 izvedla še pripravljalna dela (dokumentaci
ja ipd.) za dva projekta, ki se bosta sicer nadaljevala v naslednjem 
letu (Medgeneracijski park Sela in Razgledna ploščad na Sv. Vidu).

Občina Brežice je v mesecu ok
tobru obnovila odsek lokalne 
ceste v KS Križe 024441 Ravne–
Križe–Sela. Vrednost investicije 
je znašala 20.000 evrov. V sklo

pu ureditev v dolžini 85 m se je 
zamenjal spodnji ustroj vozišča, 
asfaltiralo vozišče in uredile ban
kine.

V KS Sromlje je potekala mo
dernizacija odseka javne poti (JP 

Modernizacija cest po krajevnih skupnostih
Občina Brežice v letu 2020 poleg večjih investicij, kot so gradnja vrtcev v Dobovi in Artičah, obnova mostov čez Krko, 
energetske sanacije 15 javnih stavb ter ostale velike investicije, pomemben del proračunskih sredstva namenja tudi 
urejanju in modernizaciji  številnih odsekov cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dosto-
pnost do vseh krajev in povečati prometno varnost.

527361) Arnovo selo–Oklukova 
Gora v višini cca. 40.000 evrov. 
V okviru modernizacije se je iz

vedla celovita obnova vozišč
ne konstrukcije z ureditvijo od
vodnjavanja meteornih voda in 
ureditvijo bankin v skupni dolži
ni cca. 300 m. 

V KS Sromlje so v oktobru izvedli 
tudi dela modernizacije lokalne 

ceste LC 024471 Artiče–Volčje 
v dolžini 410 m. Za izvedbo in
vesticije je Občina Brežice za
gotovila 50.000 evrov. Na mo
derniziranem odseku ceste je 
bil zamenjan spodnji ustroj vo
zišča, asfaltiralo se je vozišče in 
uredile bankine.

V KS Bizeljsko je bila izvedena 
modernizacija odseka lokalne 

ceste LC 024361 Bizeljska vas–
Ledine v dolžini 620 m. Vred
nost investicije znaša 97.000 
evrov. Dela so potekala oktobra 
in novembra. V okviru investici
je je bil zamenjan del spodnje
ga ustroja vozišča, narejene so 
bile kamnite zložbe ob vozišču 
in postavljeni piloti ter urejena 
škarpa na nekaterih delih breži
ne. Vozišče se je asfaltiralo, ure
dilo odvodnjavanje in bankine. 
Izvajalec je postavil tudi cca. 200 
m varnostne ograje ob vozišču. 

V KS Globoko je bil obnovljen 
odsek lokalne ceste LC 024532 
Rudnik–Sv. Barbara v vrednosti 
dobrih 92.400 evrov. Investicija 
je bila namenjena celoviti obno
vi vozišča z zamenjavo spodnje
ga ustroja ceste, ureditvijo od
vodnjavanja meteornih voda in 
utrditvijo bankin v dolžini cca. 
600 m. V fazi izvedbe investici
je je podjetje Telekom položilo 
še kabelsko kanalizacijo za svo
je potrebe. 

Cesta Ravne–Križe–Sela

Cesta Arnovo selo–Oklukova Gora 

Cesta Artiče–Volčje

Cesta Bizeljska vas–Ledine

Cesta Rudnik–Sv. Barbara

Zaključuje se projekt participativnega proračuna 
Artiška pot zdravja

Občina Brežice je v sodelova
nju z Občinsko čebelarsko zve
zo Brežice tudi letos nadaljeva
la s tradicijo slovenskega zajtrka 
na aktualnim razmeram prilago
jen način. Vrtcem, kjer se izva
ja nujno varstvo otrok, so se pri 
izvedbi tradicionalnega sloven
skega zajtrka pridružili tudi va
rovanci socialnovarstvenih or
ganizacij (Enota VDC Brežice, 
Ozara Slovenije – Enota Breži
ce, Zavod Papilot) in zaposleni 
v občinski upravi. Ob tej prilož
nosti se Občina Brežice zahva
ljuje vsem čebelarjem v obči
ni, ki so tudi letos podarili med..  

Občina Brežice je letos sode
lovanje z Občinsko čebelarsko 
zvezo še nadgradila. Letos obči
na namreč prvič podarja vsem 
novorojenčkom medovito dre
vo. Starši v letu 2020 rojenih 
otrok so v tem tednu po pošti 
prejeli bon za prevzem lipe ali 
medovitega sadnega drevesa 
po izbiri, ki ga lahko prevzame
jo pri izbranih ponudnikih. Bon 
je veljaven do 1. 5. 2021, tako 
da lahko starši poleg še vedno 
ugodne novembrske sezone sa
jenja dreves ujamejo tudi spo
mladanski čas sajenja.

10. tradicionalni slovenski zajtrk letos potekal drugače
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1. G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 DA U 0 0 4 3 U /
2. Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Šedem 11 230 DA U 0 0 0 0 U /

3. Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 5 290 DA U 0 0 7 7 NU Motnost
(1,6 NTU)

4. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 DA U 0 0 3 9 U /
5. Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 DA U 0 0 0 0 U /
6. Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 30, Tovornk 219 NE NU 0 10 17 2 U /

7. V. Kamen – omr. Veliki Kamen 35, Bogovič 252 DA U 0 0 0 3 NU Motnost
(3,2 NTU)

Legenda: A =Escerichia coli – CFU/100ml, B =koliformne baktrije – CFU/100ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72 h v 1ml, 
D = Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72 h v 1ml, U=ustrezen, NU=neustrezen, omr. = omrežje.

Tabela: Pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih 
odborov v občini Krško (odvzem v jeseni 2020)

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov (II. polovica leta 2020)

Kljub temu da trenutna ocena 
kaže, da je bila voda na ostalih 
vodovodih zdravstveno ustre
zna, in da na nekaterih vodovo
dih analize izpred preteklih let 
kažejo na zdravstveno ustrez
nost vode, Nacionalni labora
torij za zdravje, okolje in hra
no opozarja, da kakovost vode 
ni ves čas stabilna in da je pot
rebno za njeno zdravstveno 
ustreznost na vodovodih izves
ti še dodatne ukrepe. Rezulta
ti opravljene preiskave so na
mreč odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, ki so 
bile opravljene v preteklih le

tih, mogoče ugotoviti, da se ka
kovost vode na teh vodovodih 
med letom lahko bistveno spre
minja. Odvisna je predvsem od 
vremenskih razmer in letnega 
časa ob odvzemu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano predlaga obve
zno prekuhavanje vode na vseh 
obravnavanih vodovodih. Pre
kuhavanje mora trajati, dokler 
voda ni zdravstveno ustrezna. 
Vodo je treba primerno pripra
viti in razkužiti. Raziskati je tre
ba vzroke neustreznosti, preve
riti učinkovitost razkuževanja in 

uvesti pravilno razkuževanje na 
vseh preiskanih vodovodih. Po
noviti je potrebno nadzor na vo
dovodih z neustreznimi vzorci. 
Zaradi varnosti mora upravlja
nje vodovoda prevzeti profesi
onalno usposobljeno podjetje. 
Vir pitne vode je potrebno za
ščititi s predpisanimi varstveni
mi  pasovi, ki morajo biti skla
dno s predpisi označeni. 

Vodo je pred uporabo potrebno 
obvezno prekuhati: dezinfekci-
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, tri minute vre-
tja pomeni široko varnost. Če je 

voda motna, jo pred prekuha-
vanjem zbistrimo z usedanjem 
in filtriranjem. Preprečiti je tre-
ba možnost naknadnega one-
snaženja. Vodo shranimo na 
hladnem, za pitje jo uporablja-
mo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Poročilo je objavljeno na sple
tnih straneh Občine Krško, pri
loge s podatki o analizah za 
posamezen vodovod pa so na 
razpolago na oddelku za ure
janje prostora in varstvo okolja 
Občine Krško.

Kontakti 
dežurnih služb zimskega vzdrževanja

1. območje: 
KS Brestanica, Rožno – Presladol, Koprivnica: KOSTAK d. d. – 
dežurni telefon: 041 671 484
KS Senovo: POŽUN d. o. o. – dežurni telefon: 041 739 485

2.območje:  
KS Krško – levi breg, Zdole, Dolenja vas, Sp. Stari Grad  Sp. 
Libna: KOSTAK d. d. – dežurni telefon: 041 671 484

3.območje:  
KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, 
KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora: 
ŽARN d. o. o. – dežurni telefon: 041 546 509

4.območje:  
KS Podbočje: CGP d. d. – dežurni telefon: 051 355 174

Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom za okolje in zdrav-
je Novo mesto je Nacionalni laboratorij opravil drugi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 
2020, ki niso v upravljanju koncesionarja, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. Skupno je bilo pregledanih se-
dem vaških vodovodov. Nacionalni laboratorij je odvzel sedem vzorcev za osnovno mikrobiološko in sedem vzorcev za 
fizikalno-kemično preiskavo. Kot je razvidno iz tabele, je bila voda na vodovodu Slom – Pihovec kontaminirana s ko-
liformnimi bakterijami in s tem ocenjena kot zdravstveno neustrezna. Na ostalih vodovodih je bila v času pregleda 
zdravstveno ustrezna, vendar pa je zanesljivost negotova. Na vodovodih Kališovec – Brezje in Veliki Kamen je bila ugo-
tovljena povišana motnost vode. 

Gradnja prizidka gasilskega doma 
PGE Krško zaključena
Na področju zaščite in reševanja je bilo leto 2020 v občini Krško 
tudi v znamenju gradnje prizidka gasilskega doma Poklicne gasil-
ske enote Krško. PGE Krško je tako pridobila nekaj manj kot tisoč 
kvadratnih metrov novih površin, ki bodo omogočale kakovostnej-
še delo. Naložba v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov se nadalju-
je z obnovo obstoječega gasilskega doma ter rušitvijo in nadome-
stno gradnjo jugozahodnega objekta ob obvoznici. 

Gradnja prizidka, ki je v zaključni fazi, se je začela v začetku letošnje
ga leta v skladu s terminskim planom. Prejšnji teden je potekal teh
nični pregled, po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa se bodo po
klicni gasilci PGE Krško preselili v nove prostore prizidka. Leto 2021 
bo v znamenju obnove obstoječega gasilskega doma, v načrtu pa je 
tudi rušitev in nadomestna gradnja jugozahodnega objekta ob ob
voznici, v katerem imajo svoje prostore poleg PGE Krško tudi gasil
ci PGD Videm ob Savi. Z nadomestno gradnjo bodo nove prosto
re pridobili  tako PGE Krško, PGD Videm ob Savi, Civilna zaščita ter 
Gasilska zveza Krško. Dela naj bi bila končana do konca leta 2021.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal, koliko denarja je mesečno namenje
nega s področja sociale za začasno prijavljene in brezposelne tujce, 
ki so več kot devet mesecev na Zavodu RS za zaposlovanje, ter kdo 
je v občini Krško krivec za tako velik porast virusa v drugem valu in 
kakšna je statistika obolelih po narodnosti oz. državljanstvu.

Anton Petrovič (SD) je vprašal, kako je Občina Krško pripravljena 
na primer nesreče z nevarnimi snovmi (toksičnimi, eksplozivnimi) v 
obratu Krka v Krškem, kolikšen je količnik obračuna za rabo prosto
ra za navedeni obrat in predlagal, da eno izmed naslednjih sej na
menijo tudi predstavitvi dejavnosti obrata Krke.

Aleš Suša (Levica) je podal pobudo, da se novi bibliobus parkira na 
parkirišče pod most, da bo zaščiten pred vremenskimi dejavniki ter 
da Občina Krško pri gradbenih investicijah daje prednost tistim grad
benim podjetjem, ki pošteno plačujejo svoje delavce.

Janez Barbič (SLS) je podal pobudo, da se pristopi k reševanju pro
blema oblikovanja in imenovanja naselij ter v nadaljevanju podeli
tve hišnih številk. Izpostavil je KS Podbočje, in sicer zaselke Bočje, 
Gradišček, Banovec in Šutenski vrh. 

Aleš Zajc (SMC) je vprašal, kakšne rešitve občinska uprava išče v 
zvezi z upravljanjem športne infrastrukture in ponovno predlagal 
ustanovitev Zavoda za šport. Vprašal je še, v kateri fazi je postopek 
spremembe odloka o določitvi števila članov krajevnih skupnosti in 
volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti ter kdaj bo osnu
tek odloka na dnevnem redu seje OS.

Sto jablan v počastitev Ripšlovega leta

Občina Krško je na pobudo Občinske turistične zveze Krško ter v so
delovanju s Turističnim društvom Senovo in krajevnimi skupnostmi 
v počastitev 200letnice rojstva Dragotina Ferdinanda Ripšla, uteme
ljitelja sadjarstva, nabavila sto sadik starih sort jablan. Tako bodo v 
počastitev Ripšlovega leta v Koprivnici za zasaditev poskrbeli pri OŠ 
Koprivnica, na Senovem jih bo TD Senovo zasadilo na t. i. novoko
lonijskem hribu, OŠ XIV. divizije pa v svojem sadovnjaku. Prav tako 
bodo za zasaditev poskrbeli KS Rožno  Presladol, KS Gora, KS Senu
še, KS Leskovec pri Krškem ter KS mesta Krško. 

Pobude, predlogi in vprašanja s 17. seje 
Občinskega sveta, 19. 11. 2020

Spoštovane občanke in občani, 
bliža se praznični mesec, zato vas ponovno pozivam k spoštovan-
ju omejitev gibanja in omejitev socialnih stikov. Hkrati pa mora-
mo, kolikor je v naši moči, v tem času poskrbeti za najbolj ranljive 
skupine in tiste, ki so pomoči najbolj potrebni, zato vas prosim, 
da, kolikor lahko, pomagate. 

Pomoč občanom v stiski – 072927041 in 031 441 999 vsak de-
lovnik med 7. in 15. uro (CSD Posavje) za obolele v domači oskr-
bi in brez možnosti za lastno oskrbo s hrano, zdravili in ostalimi 
nujnimi potrebščinami. Pomoč izvaja CSD Posavje, Enota Krš-
ko, ki bo po potrebi koordinirala delo OZ Rdečega križa Krško 
in prostovoljcev humanitarnih organizacij. 

Na telefonski številki 041 730 192 so med 8. in 15.30 dosegljivi 
tudi predstavniki Območnega združenja RK Krško. 

Hvala vsem za veliko mero solidarnosti in nesebične pomoči 
sočloveku. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko 
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UPORABA ZAŠČITNE
MASKE

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 
Policija

113

Gasilci
112

Zdravstveni dom Sevnica
07 81 61 500

Nujna medicinska pomoč
112 in 07 81 61 511

Dostop do Občine Sevnica in Upravne enote Sevnica
S pretežno brezkontaktnim poslovanjem in sistemom naročanja za reševanje nujnih zadev.

Naročanje in informacije:
- po telefonu,
- po elektronski pošti,
- po navadni pošti.

OBČINA SEVNICA
07 81 61 200

obcina.sevnica@siol.net

UPRAVNA ENOTA SEVNICA
07 81 63 870

ue.sevnica@gov.si

Spremljajte nas na:

Novi prostori akutne covid-19 ambulante so v pritličju Zdravstvenega doma Sevnica, levo od
prej obstoječega vhoda za sprejem brisov. V ambulanto pacienti prihajajo naročeno, na
podlagi napotitve izbranega ali nadomestnega zdravnika oziroma nujne medicinske pomoči.
Pacienti počakajo zunaj, pred vhodom, tam naj bodo 10 minut pred naročenim terminom.

REDNO UMIVANJE ROK HIGIENA KAŠLJA RAZKUŽEVANJE

Aktivno spremljajte
razvoj dogodkov in

navodila NIJZ.

UPOŠTEVANJE VARNOSTNE 
RAZDALJE

Skupaj preprečimo širjenje okužb s covidom-19
Dosledno upoštevajmo vse predpisane zaščitne ukrepe.

Na zdravstveno obravnavo pri izbranem osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu,
pediatru oziroma specialistu se je treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti. 
V primeru nujnega stanja pokličite na 112. Pred vstopom v zdravstveni dom je potrebno oddati
izpolnjen vprašalnik* o zdravstvenem stanju. Več informacij je dostopnih na www.zd-sevnica.si.

DOSTOP DO STORITEV V ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA

Vsebino je pripravila Občina Sevnica.

*Vprašalnik je dostopen na www.zd-sevnica.si

www.obcina-sevnica.siin na

V TRGOVINO HODI LE
EN ČLAN GOSPODINJSTVA

Tretji petek v novembru je v Sloveniji razglašen za dan slovenske hra
ne. Zakaj v domačem okolju pridelano hrano v večji meri in s čim 
manj posredniki vključevati na jedilnike, je veliko argumentov: več
ja kakovost, sledljivost in varnost hrane, izboljšanje zdravja, ohranja
nje urejenosti in obdelanosti podeželja, krepitev ekonomske blagi
nje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev z ustvarjanjem delovnih 
mest ter vpliv na pozitiven razvoj kmetijstva kot pomembne gospo
darske panoge. 
Še posebej v tem zelo zahtevnem času najprej pomislimo na doma
če pridelovalce in predelovalce. Kmečka tržnica v Sevnici obratuje po 
rednem delovnem času, in sicer ob sredah, petkih in sobotah, od 8. 
do 12. ure, skladno z epidemiološkimi ukrepi. 
Vabljeni tudi k obisku spletne strani www.domace.sevnica.si s 
predstavitvijo najrazličnejših ponudnikov, ki se še dopolnjuje.

Z ukrepi nad zdravstvene, gospodarske in 
širše družbene posledice epidemije
Z namenom podrobnega spremljanja aktualnega stanja v zvezi s širjenjem okužb s covid-19 v sevniški občini se na re-
dnih tedenskih sestankih srečuje razširjeni štab Civilne zaščite občine Sevnica. 

Štab povezuje in koordinira delo 
različnih služb zaščite in reševa
nja, med njimi predstavnikov Ci
vilne zaščite, sevniške občine, 
zdravstvenega doma, gasilske 
zveze, policijske postaje in Rde
čega križa. Ključno je usklajeno 
delovanje in stalen pretok infor
macij, na podlagi katerih je po
dana ocena stanja na področju 
obvladovanja problematike co
vid19 v sevniški občini.

Epidemija covid19 ima v na
šem širšem okolju zelo močne 
razsežnosti, izredno zaskrblju
joč je podatek o porastu števi
la okuženih. Med vsemi vzeti
mi brisi je kar 30 % pozitivnih. 
Okužbe so na območju celotne 
občine, širijo se tudi v gospodar
skih družbah, iz delovnega oko
lja pa prehajajo v domače oko
lje in obratno.

Zdravstvena stroka vseskozi po
udarja in izpostavlja, da je edini 
način omejevanja širjenja okužb 
upoštevanje vseh predpisanih 
ukrepov. Še posebej se izpostav
ljajo ugotovitve o velikem števi
lu asimptomatskih bolnikov, ki 
so ravno tako vir okužbe, kuž
nost bolnika pa je zelo visoka že 
pred izbruhom znakov bolezni. 
Dosledno nošenje mask ter re
dno umivanje oziroma razkuže
vanje rok bistveno pripomore
jo k zmanjšanju širjenja bolezni. 

Samo s kolektivnim trudom za 
izvajanje samozaščitnih ukre
pov pripomoremo k nemotene
mu delovanju vrtcev in šol, zdra
vstvenih ustanov in domov za 
starejše, gospodarstva in vseh 
služb, odgovornih za ekonom
sko in družbeno stabilnost.

Ker je situacija vseskozi zelo ne
predvidljiva, je zelo pomembna 
dobra pripravljenost za prime
re zaostritve situacije. S tem 
namenom je štab Civilne zaš
čite skupaj z zdravstveno služ
bo pripravil in zbral vso ključ
no logistično opremo, ki bi bila 

potrebna za morebitno vzpo
stavitev namestitve lokacije za 
covid19 bolnike za potrebe 
zdravstva v občini Sevnica. 

Na področju vzgoje in izobraže
vanja se izvajajo ukrepi, sklad
ni z navodili pristojnega ministr
stva. Nujno predšolsko varstvo 
poteka na treh lokacijah, in si
cer v centralnem vrtcu Ciciban v 
Sevnici ter v vrtcih v Krmelju in 

na Blanci. Občina je v sodelova
nju z vrtci, ki so odprti, skladno z 
upravičenostjo organizirala pri
pravo brezplačnih toplih obro
kov za šolarje v času šolanja na 
daljavo.

Občina Sevnica je v novembru 
sprejela več ukrepov z name
nom blažitve gospodarske ško
de in premoženjskih stisk, med 
njimi oprostitev plačila najemni

ne najemnikom poslovnih pro
storov v lasti ali upravljanju Ob
čine Sevnica, ki v času epidemije 
ne morejo opravljati dejavnosti, 
pa tudi oprostitev plačila parkir
nin na območju urejenega pla
čljivega parkiranja.

Pozivamo, da redno spremljaj
te obvestila pristojnih državnih 
inštitucij in lokalne skupnosti.

V sklopu štaba je direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič članom štaba predsta-
vila novo urgentno reševalno vozilo Zdravstvenega doma Sevnica (foto: Občina Sevnica).

Članice Slovenske mreže Zdravih mest 
so se letos srečale na spletu
Nacionalni inštitut za javno zdravje je 18. novembra pripravil kon-
gres Evropske mreže zdravih mest, ki vključuje 37 slovenskih ob-
čin. Med njimi je tudi Občina Sevnica, ki sledi viziji zdravega mesta 
in si prizadeva ohranjati zdrave življenjske razmere. Zaradi aktu-
alnih epidemioloških razmer je dogodek potekal v obliki video 
konference.

Predstavljeni so bili skupnostni pristopi, kot so pot h krepitvi zdravja, 
zmanjševanje neenakosti in ranljivosti v naših skupnostih, mobiliza
cija skupnosti za kvalitetno izvajanje zdravstveno preventivnih pro
gramov, covid19 in problematika dostopnosti do splošnega oziro
ma družinskega zdravnika, priročnik Ven za zdravje ter hoji prijazno 
mesto – hoja kot izhodišče za zdravo mesto. Sledile so še posame
zne predstavitve dobrih praks v Zdravih mestih v Sloveniji.

www.domace.sevnica.si 

Hoja je priljubljena oblika rekreacije in krepitve zdravja. Sevniška 
občina je prepletena s številnimi potmi različnih težavnosti, ki va-
bijo, da jih odkrijete (foto: Občina Sevnica). 
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Mestni muzej Krško
Z ustanovitvijo Mestnega muzeja Krško sta mesto in Občina Krško 
ponovno dobila »stalno organizacijo v službi družbe in njenega razvoja, 
ki je odprta za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, 
interpretira, upravlja in razstavlja dediščino ter posreduje podatke o 
njej z namenom razvijati zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih 
vrednotah in omogočati uživanje v njej«.

Mestni muzej Krško, 
foto:  Goran Rovan.

Pogled v veliki atrij Valvasorjevega 
kompleksa, foto: Blaž Zupančič.

Počitniška muzejska doživetja, 
foto: Anita Radkovič.

Katalog 80. so bila leta ... v Krškem, 
foto: Nina Sotelšek.
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»A vseeno je dobro […], če je kultura na varnem. 
Zato je treba tu in tam obnoviti tudi kakšno hišo […]«1 

Vogalna hiša Valvasorjevega kompleksa je že dolgo povezana z muzejsko dejavnostjo. Prve javne 
muzejske aktivnosti v današnjem Posavju so namreč tesno povezane tudi s prostori stavbe, na ka-
tero so krški meščani leta 1894 vzidali spominsko ploščo in z njo označili zadnje bivališče Janeza 
Vajkarda Valvasorja ter ji s tem dejansko dali ime. Danes vemo, da je v njej v 1. polovici 19. stoletja 
živel tudi Valvasorjev pranečak, Anton pl. Hohenwart, eden prvih v tem prostoru, ki ga je zanimala 
muzejska dejavnost. A intenzivni »muzejski« dogodki so se v Krškem začeli odvijati v tridesetih 
letih 20. stoletja ter 30. septembra 1939 pripeljali do ustanovitve Muzejskega društva za politična 
okraja Krško in Brežice. To je nato vodilo do prve muzejske razstave, odprte v nekdanji cerkvi sv. 
Duha, in 10. novembra 1940 do ustanovitve muzeja, ki je v virih poimenovan tako Narodni muzej 
Krško kot tudi Mestni muzej Krško. Ta je v prostorih Valvasorjeve hiše domoval do januarja 1949, 
ko je moral takratni ravnatelj Franjo Stiplovšek celotni fond izseliti. Novo domovanje zanj je našel 
v brežiškem gradu, kjer je muzej začel novo življenje z novim imenom Posavski muzej v Brežicah.

Trojček hiš današnjega Valvasorjevega kompleksa z župnijsko cerkvijo sv. Janeza Evangelista in 
nekdanjo cerkvijo sv. Duha tvori eno od najkakovostnejših potez v mestnem jedru Krškega. Letnici, 
ohranjeni na konzoli pod vogalnim pomolom (erkerjem) in na sklepniku portala, kažeta, da je bila 
Valvasorjeva hiša zgrajena leta 1609, kar jo uvršča v poznorenesančno obdobje. Po do sedaj znanih 
podatkih o krškem stavbnem fondu je edini znani primer arhitekture tega časa v kraju. Jarnovičeva 
hiša ima ohranjene poznogotske elemente, raziskave Kaplanove, ki z obliko črke L kompleks zaokro-
ža z južne strani, pa so pokazale, da naj bi vsaj posamezni deli stavbe nastali še pred 16. stoletjem.

Današnji videz Jarnovičeve in Kaplanove hiše je rezultat rekonstrukcije močno poškodovanih in de-
loma celo porušenih stavb. Valvasorjeva hiša je bila v okviru projekta celovito prenovljena, rekon-
strukcijski posegi pa so bili izvedeni le na posameznih močno poškodovanih delih stavbe. Preboj v 
dvoriščnem delu je povezal oba atrija, na novo vzpostavljeno vezno stopnišče pa je vse tri hiše pove-
zalo v skupen organizem, ki je danes v največji meri namenjen izvajanju programov Mestnega mu-
zeja Krško. Raziskave dr. Borisa Golca so pokazale, da je bilo Valvasorjevo zadnje bivališče v Krškem 
pravzaprav v drugi, tudi pomembni krški hiši. Glavno mestno ulico bogati obnovljena Mencinger-
jeva hiša; v južnem delu tega stavbnega dvojčka naj bi leta 1693 v resnici živel kranjski polihistor.

Spoštovani,
pred desetimi leti je v Krškem lokalna skupnost 
sprejela in uresničila pomembno odločitev, da 
je Krško mesto oziroma občina bogate dedišči-
ne ter da zato potrebuje in si zasluži ustanovo, 
ki bo krško dediščino raziskovala, jo ohranjala 
in jo čim bolj približala občankam in občanom 
ter drugim obiskovalcem.

Razgibano prvo desetletje 
Mestnega muzeja Krško

Hvala vsem, ki ste pred desetletjem sprejeli po-
gumno odločitev, da mesto in lokalna skupnost 
Krško ponovno pridobita institucijo, ki bo v in-
teresu javnosti raziskovala in ohranjala dedi-
ščino tega prostora. Hvala takratnemu vodstvu 
občinske uprave Občine Krško in takratnim 
zaposlenim v Kulturnem domu Krško. Postavili 
ste temelje muzejske dejavnosti, na katerih gra-
di sedanja ekipa Mestnega muzeja Krško. Hvala 
današnjemu vodstvu Občine Krško in organom 
odločanja, ki kontinuirano zagotavljajo sred-
stva za naše delovanje in s tem potrjujejo, da je 
muzej pomemben gradnik sodobne družbe in 
element trajnostnega razvoja mesta.

Muzeji nastavljamo ogledalo ne le preteklemu 
in polpreteklemu času, tudi sedanjemu, in s tem 
uresničujemo še eno svoje veliko poslanstvo, 
skrb za boljšo družbo danes in v prihodnosti. To 
počnemo tako, da se kustosi in drugi strokovni 
delavci v muzeju poglobijo v raziskovano vsebi-
no in jo z razstavo, s katalogom, z monografijo ali 
drugim medijem interpretirajo javnosti. Pri tem je 
ključno sodelovanje z okoljem. V muzeju ste do-
brodošli vsi, vrata so vedno odprta za vse vas, ki 
ste (bili) ali ključni (so)ustvarjalci razvoja in do-
gajanja v lokalni skupnosti ali ste (bili) le njegovi 
skrbni opazovalci, konstruktivni kritiki. S to ko-
munikacijo je naš muzej v minulih letih vse bolj 
postajal tudi vaš, muzej vseh nas.

Hvala vsem vam, spoštovani obiskovalci, ki v 
zaposlenih muzeja prepoznavate verodostojne 
sogovornike. Zaupate jim svoje osebne zgodbe, 
najbolj intimne spomine ali jim predajate pred-
mete, ki vam osebno veliko pomenijo, a ste med 
pogovorom presodili, da je predmet vreden tudi 
poglobljenega preučevanja in predstavljanja jav-
nosti. Mnogo vas je takšne predmete ne le poso-
dilo za to ali ono razstavo, temveč jih muzeju in 
s tem lokalni skupnosti predalo v trajno last. Ti 
predmeti so s tem dejanjem postali del zgodovin-
skega spomina. Muzeji smo namreč edine usta-
nove, pristojne za strokovno odbiranje, zbiranje 
in hranjenje predmetov, ki enkrat, ko se za to 
pojavi priložnost, spregovorijo na razstavah … 
Vse do takrat pa kot pomniki nekega preteklega 
časa ustrezno konservirani čakajo v za to namen-
sko urejenih prostorih, t. i. muzejskih depojih.

Nismo si predstavljali, da bo muzej svoj deseti 
rojstni dan praznoval ob zaprtih vratih za obi-
skovalce. Tako je bilo spomladi, tako je tudi to je-
sen. Zagotovo bodo zanamci ob pripravi stoletnice 
muzeja, če ne že prej, spregovorili tudi o covidu-19, 
ki je leta 2020 tako zelo spremenil naš vsakdanjik.

Cenjeni bralci Posavskega obzornika, danes 
ostajamo narazen, da bomo v bližnji prihodno-
sti lahko ponovno skupaj. Neskončno se vese-
limo dne, ko bomo smeli v vaši družbi ponovno 
odpreti muzejska vrata … kot smo to prvič storili 
30. marca 2010, drugič 5. maja letos ob koncu 
prvega vala epidemije.

Tako kot so se trudili ustanovitelji muzeja, da ta 
ponovno zaživi, tako se tudi sedanji zaposleni v 
teh izjemnih okoliščinah, ki z bliskovito naglico 
krojijo usodo posameznika in človeštva, trudimo 
muzej ohraniti živ, povezan z vami. Vabimo vas, 
da obiščete našo spletno stran, se odzovete po 
socialnih omrežjih, napišete komentar, predlog, 
kritiko, podelite z nami svoje misli, občutja, spo-
mine ... V tem času namreč ne mirujemo, zaposle-
ni pripravljamo programe za čas, ko bomo lahko 
ponovno odprli svoja vrata, do takrat pa si želimo 
na različne načine ohraniti stik z vami, vas spod-
buditi k razmišljanju, premisleku o času in pro-
storu, v katerem (so)bivamo. V tematski prilogi 
vam tako predstavljamo delo našega muzeja, kdo 
smo, kaj počnemo in kaj ponujamo na ogled.

Do ponovnega snidenja v živo pa vam iz srca 
želim, naj vam ne zmanjka dobre volje, soču-
tja, poguma. Ta korona čas preizkuša nas same, 
naše odnose, naše vrednote. Želim, da zmaga 
tisto najboljše v nas in v družbi.

Darja Planinc,
direktorica Kulturnega doma Krško

V desetih letih je ekipa Mestnega muzeja Kr-
ško dokazala, da je pomemben in nepogrešljiv 
steber krške skupnosti. Vsi, ki so oz. še danes 
raziskujete, preučujete, zbirate gradivo o naši 
bogati kulturni dediščini, ga dokumentirate, 
razstavljate in interpretirate, opravljate ključno 
nalogo krepitve identitete našega mesta oziro-
ma celotne naše občine.

Vaše raziskovalno delo, s katerim vzpostavljate 
vez s preteklostjo, nam omogoča, da laže razu-
memo preteklost, da je ne pozabimo ter da na 
podlagi te preteklosti gradimo temelje za pri-
hodnost. Ne smemo pozabiti na vašo izobraže-
valno vlogo, predvsem za mlajše generacije, da 
bodo krško identiteto na temelju teh spoznanj 
gradile še naprej.

Zahvala in iskrene čestitke za že opravljeno delo 
vsem, ki ste oz. so kakorkoli prispevali k obliko-
vanju in razvoju Mestnega muzeja Krško. Ver-
jamem, da boste tudi v prihodnje z veliko mero 
ustvarjalnosti in inovativnosti, ki jo trenutne 
razmere zahtevajo, nadgrajevali razvoj muzej-
ske dejavnosti.

Mag. Miran Stanko, župan

Erker Valvasorjeve hiše 
s farno cerkvijo v ozadju, 
okoli 1943. Original hrani 
Pokrajinski arhiv Maribor.

Muzejska postavitev v 
Heimatmuseum Gurkfeld, kot se 
je muzej imenoval med vojno, veža 
Valvasorjeve hiše, okoli 1943. 
Original hrani Pokrajinski arhiv 
Maribor.

Portal Valvasorjeve 
hiše, vhod v muzej, 
okoli 1943. Original 
hrani Pokrajinski 
arhiv Maribor.

Muzej v Valvasorjevem kompleksu

Renesančne arkade 
Valvasorjeve hiše, 
foto: Nina Sotelšek.

Ohranjene kamnite 
konzole in okenski 
okviri Kaplanove hiše,  
foto: Nina Sotelšek.

Kaplanova hiša po prenovi, 
foto: Blaž Zupančič.

Vogalni pomol Valvasorjeve hiše z letnico na čelu srednje konzole, foto: Blaž Zupančič.

DR. HELENA ROŽMAN , muzejska svetovalka

Mestni muzej Krško  |  2010–2020

Mestni muzej Krško izvaja dejavnosti varova-
nja, ohranjanja, raziskovanja, predstavljanja in 
populariziranja kulturne dediščine na obmo-
čju mesta in občine Krško, pri čemer upošteva z 
zakonodajo določene pristojnosti in ICOM-ov 
kodeks muzejske etike. Je raziskovalna in vzgoj-
no-izobraževalna ustanova, ki na območju delo-
vanja združuje skrb za nepremično, premično in 
nesnovno dediščino. Z vpisom v razvid muzejev 
Republike Slovenije je prevzel odgovornost za iz-
polnjevanje minimalnih strokovnih, tehničnih in 
prostorskih zahtev za hranjenje in varovanje mu-
zejskega gradiva. V desetletju delovanja je muzej 
pridobil štiri depoje, v katerih hrani gradivo iz 
različnih materialov in različne vrednosti.

Z zgodovinsko, etnološko in umetnostnozgodovin-
sko zbirko ter zbirko donatorjev in dokumentarne-
ga gradiva muzej predstavlja kulturno dediščino 
ožjega posavskega prostora in ga hkrati umešča 
v širši slovenski in evropski kontekst. Glede na 
veliko količino na novo pridobljenega gradiva bi 
ustanova potrebovala zaposlenega v muzejski do-

Mestni muzej Krško je v desetih letih delovanja 
pripravil nekaj več kot 70 razstav in njihovih 
dopolnitev, pri čemer je nastala velika količina 
javnosti nevidnega gradiva in dokumentacije. 
To so različne pogodbe, računi, koncepti, scena-
riji, fotografije, razstavni načrti, poročila, pa tudi 
elektronska in tiskana vabila, plakati, razstavni 
katalogi in zloženke. Vso to gradivo za samo raz-
stavo, ki si jo obiskovalci ogledajo v muzejskih 
prostorih, nima posebne teže, je pa kljub temu 
njen pomemben del. Prav zaradi tega je za našo 
ustanovo nujno, da tovrstno gradivo shrani in 
ohrani kot dokaz našega dela in historiata muze-
ja, navsezadnje tudi za naše zanamce. 

V Mestnem muzeju Krško smo leta 2017 uredili 
arhiv vabil in zloženk preteklih razstav. To gradi-
vo je po Zakonu o varstvu dokumentarnega in ar-
hivskega gradiva trajnega pomena za zgodovino, 
druge znanosti in kulturo, kot tako je kulturni spo-
menik in se ga ne sme uničiti. Natančno popisano 
gradivo, shranjeno v temu namenjene arhivske 
škatle in sistematično zloženo na police, omogoča 
enostavno iskanje.1 Popisanih je 61 enot zloženk in 
katalogov ter 113 enot vabil, skupaj v 16 arhivskih 
škatlah količinsko hranimo 3.050 kosov gradiva.

Razstave in obiskovalci muzejskim predmetom 
vdahnemo življenje, arhivsko gradivo pa jim nudi 
kontekst in oporo. Ustrezno materialno varstvo in 
sistematični popisi našim zanamcem omogočajo, 
da bo gradivo še dolga leta uporabno v raziskoval-
ne in druge namene. Treba je poudariti, da je arhi-
vsko gradivo (zloženke in vabila) v Mestnem mu-
zeju Krško ob predhodnem dogovoru na voljo tudi 
raziskovalcem in drugi zainteresirani javnosti.

kumentaciji, ki bi nemoteno izvajal nadzor nad 
dokumentacijskimi postopki in procesi v zvezi 
z muzejskim gradivom, skrbel za inventarno in 
akcesijsko knjigo, pomagal strokovnim sode-
lavcem pri uporabi internih podatkov, skrbel za 
konsistentno označevanje muzealij in vnos pri-
dobljene in izdelane dokumentacije v ustrezne 
zbirke podatkov, izvajal nadzor nad uporabni-
ki dokumentacijske zbirke, organiziral foto in 
video dokumentacije razstav ter v sodelova-
nju z drugimi zaposlenimi urejal in upravljal 
fotografski material.1  Opisana dela trenutno, 
kolikor jima ob rednem raziskovalnem delu 
dopušča čas, opravljata dve kustodinji. Iz tega 
razloga nove predmete sprejemata postopoma, 
v skladu s prostorskimi zmožnostmi in časom, 
ki ga potrebujeta za delo z novimi pridobitvami. 
Nepremišljeno sprejemanje predmetov kultur-
ne dediščine, za katere muzej ni zmožen skrbeti, 
bi bilo namreč v neskladju z notranjimi pravili 
delovanja muzeja in v škodo kulturni dediščini.

Mestni muzej Krško trenutno hrani 1.511 ak-
cesiranih predmetov iz različnih zbirk, še en-
krat toliko pa jih je v postopku temeljite stro-
kovne obdelave. To pomeni, da o predmetih in 
preostalem gradivu pridobiva čim več zapisa-
nih podatkov in skrbi za njihovo sledljivost;2  
urejena dokumentacija muzejskih zbirk je na-
mreč trdna osnova vsake dobre in pregledne 
muzejske dejavnosti: »Delu daje pravo težo, 
gradivu uporabnost in pravo vrednost, našim 
naslednikom pa je dragocena dediščina.«3 Poleg arhiva pa imamo v muzeju tudi knjižnico, ki 

danes šteje že nekaj več kot 900 enot, urejenih po 
klasifikaciji UDK. V njej hranimo strokovne mono-
grafije, revije, razstavne kataloge, leposlovno gradivo 
in zgoščenke. Knjižnica nudi tudi odlično podporo 
strokovnim delavkam pri raziskovalni dejavnosti, 
največ študijskega gradiva je namreč iz področij zgo-
dovine, umetnostne zgodovine in etnologije.

Z ustanovitvijo Mestnega muzeja Krško sta mesto 
in Občina Krško ponovno dobila »stalno organiza-
cijo v službi družbe in njenega razvoja, ki je odprta 
za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preu-
čuje, interpretira, upravlja in razstavlja dediščino 
ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati 
zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih vredno-
tah in omogočati uživanje v njej«.2 Zaposlene z 
raziskovanjem in s predstavljanjem zgodb ljudi in 
mesta tako skrbimo tudi za oživljanje dolga leta 
samevajočih stavb. S predstavljanjem dediščin-
skih zgodb pa muzej celotnemu prostoru vrača 
spomin. Saj je, kot je dejal nekdanji evropski ko-
misar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport 
Tibor Navracsics, »naša kulturna dediščina naš 
skupni vir, del naše preteklosti, na katerem lahko 
gradimo svojo prihodnost. Ima pomembno mesto 
v srcih ljudi in v njihovih vsakodnevnih življenjih - 
in je bistvena za negovanje občutka pripadnosti.«3 

1 iz nagovora dr. Stojana Pelka na odprtju Valvasorjevega 
kompleksa, 30. 3. 2010.
2 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), 3. člen.
3 https://www.celje.info/aktualno/paviljon-za-prezentacijo-
arheologije-v-celju-prejemnik-prestizne-nagrade-evropske-
unije-za-kulturno-dediscino/ ... , dostopano 13. 11. 2020.

Pogled na Valvasorjev 
kompleks, 2006 ?, 
foto: Rajko Čuber.

Pogled na Galerijo Krško in 
Mestni muzej Krško, foto: Nina Sotelšek.

Valvasorjeva 
hiša pred 

prenovo, 2006, 
foto: Goran 

Rovan.

Pogled v 
veliki atrij 

Valvasorjevega 
kompleksa, 

foto: Blaž 
Zupančič.

Muzejska dokumentacija – 
srce muzeja

1 Povzeto po Vute, M., Oven Stanič M. (2010). Vzorec 
enotne sistematizacije delovnih mest. Pridobljeno iz: 
https://www.nms.si/si/files/default/muzej/sluzba-za-
premicno-dediscino/vzorec-enotne-sistemizacije-
delovnih-mest.pdf.
2 Povzeto po Sečnik, Š., Sotelšek N. (2020). Muzeologija 
in arhivistika v simbiozi: Uporabnost obeh znanosti 
v muzejskih ustanovah. V Z. Semlič Rajh (ur.), 5. 
znanstveno raziskovalni, študijski in izobraževalni 
simpozij: Arhivi v službi človeka – človek v službi 
arhivov: Relevance v raziskavah arhivske znanosti (str. 
110–118). Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press.
3 Sosič, B. (2010). Dokumentacija muzejskih zbirk. V 
D. Jan (ur.), Seminar za pripravo na strokovni izpit 
kustos/kustosinja, konservator – restavrator (str. 
40–48). Celje: Muzej novejše zgodovine.

Pomembna dela muzeja 
sta tudi arhiv in knjižnica

1 Povzeto po Sečnik, Š., Sotelšek N. (2020). Muzeologija in 
arhivistika v simbiozi : Uporabnost obeh znanosti v muzejskih 
ustanovah. V Z. Semlič Rajh (ur.), 5. znanstveno razisko-
valni, študijski in izobraževalni simpozij: Arhivi v službi 
človeka – človek v službi arhivov: Relevance v raziskavah 
arhivske znanosti (str. 110–118). Maribor: AMEU – ECM, 
Alma Mater Press.

Zaboji za hranjenje kiparskih del iz Zbirke Vladi-
mir Štoviček v depoju 1 Mestnega muzeja Krško, 
foto: arhiv MMK.

ŠPELA SEČNIK , mag. arhivistike in 
dokumentologije, muzejska vodnica

Arhiv Mestnega muzeja Krško, 
foto: Nina Sotelšek.

Knjižnica Mestnega muzeja Krško, 
foto: Nina Sotelšek.
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»A vseeno je dobro […], če je kultura na varnem. 
Zato je treba tu in tam obnoviti tudi kakšno hišo […]«1 

Vogalna hiša Valvasorjevega kompleksa je že dolgo povezana z muzejsko dejavnostjo. Prve javne 
muzejske aktivnosti v današnjem Posavju so namreč tesno povezane tudi s prostori stavbe, na ka-
tero so krški meščani leta 1894 vzidali spominsko ploščo in z njo označili zadnje bivališče Janeza 
Vajkarda Valvasorja ter ji s tem dejansko dali ime. Danes vemo, da je v njej v 1. polovici 19. stoletja 
živel tudi Valvasorjev pranečak, Anton pl. Hohenwart, eden prvih v tem prostoru, ki ga je zanimala 
muzejska dejavnost. A intenzivni »muzejski« dogodki so se v Krškem začeli odvijati v tridesetih 
letih 20. stoletja ter 30. septembra 1939 pripeljali do ustanovitve Muzejskega društva za politična 
okraja Krško in Brežice. To je nato vodilo do prve muzejske razstave, odprte v nekdanji cerkvi sv. 
Duha, in 10. novembra 1940 do ustanovitve muzeja, ki je v virih poimenovan tako Narodni muzej 
Krško kot tudi Mestni muzej Krško. Ta je v prostorih Valvasorjeve hiše domoval do januarja 1949, 
ko je moral takratni ravnatelj Franjo Stiplovšek celotni fond izseliti. Novo domovanje zanj je našel 
v brežiškem gradu, kjer je muzej začel novo življenje z novim imenom Posavski muzej v Brežicah.

Trojček hiš današnjega Valvasorjevega kompleksa z župnijsko cerkvijo sv. Janeza Evangelista in 
nekdanjo cerkvijo sv. Duha tvori eno od najkakovostnejših potez v mestnem jedru Krškega. Letnici, 
ohranjeni na konzoli pod vogalnim pomolom (erkerjem) in na sklepniku portala, kažeta, da je bila 
Valvasorjeva hiša zgrajena leta 1609, kar jo uvršča v poznorenesančno obdobje. Po do sedaj znanih 
podatkih o krškem stavbnem fondu je edini znani primer arhitekture tega časa v kraju. Jarnovičeva 
hiša ima ohranjene poznogotske elemente, raziskave Kaplanove, ki z obliko črke L kompleks zaokro-
ža z južne strani, pa so pokazale, da naj bi vsaj posamezni deli stavbe nastali še pred 16. stoletjem.

Današnji videz Jarnovičeve in Kaplanove hiše je rezultat rekonstrukcije močno poškodovanih in de-
loma celo porušenih stavb. Valvasorjeva hiša je bila v okviru projekta celovito prenovljena, rekon-
strukcijski posegi pa so bili izvedeni le na posameznih močno poškodovanih delih stavbe. Preboj v 
dvoriščnem delu je povezal oba atrija, na novo vzpostavljeno vezno stopnišče pa je vse tri hiše pove-
zalo v skupen organizem, ki je danes v največji meri namenjen izvajanju programov Mestnega mu-
zeja Krško. Raziskave dr. Borisa Golca so pokazale, da je bilo Valvasorjevo zadnje bivališče v Krškem 
pravzaprav v drugi, tudi pomembni krški hiši. Glavno mestno ulico bogati obnovljena Mencinger-
jeva hiša; v južnem delu tega stavbnega dvojčka naj bi leta 1693 v resnici živel kranjski polihistor.

Spoštovani,
pred desetimi leti je v Krškem lokalna skupnost 
sprejela in uresničila pomembno odločitev, da 
je Krško mesto oziroma občina bogate dedišči-
ne ter da zato potrebuje in si zasluži ustanovo, 
ki bo krško dediščino raziskovala, jo ohranjala 
in jo čim bolj približala občankam in občanom 
ter drugim obiskovalcem.

Razgibano prvo desetletje 
Mestnega muzeja Krško

Hvala vsem, ki ste pred desetletjem sprejeli po-
gumno odločitev, da mesto in lokalna skupnost 
Krško ponovno pridobita institucijo, ki bo v in-
teresu javnosti raziskovala in ohranjala dedi-
ščino tega prostora. Hvala takratnemu vodstvu 
občinske uprave Občine Krško in takratnim 
zaposlenim v Kulturnem domu Krško. Postavili 
ste temelje muzejske dejavnosti, na katerih gra-
di sedanja ekipa Mestnega muzeja Krško. Hvala 
današnjemu vodstvu Občine Krško in organom 
odločanja, ki kontinuirano zagotavljajo sred-
stva za naše delovanje in s tem potrjujejo, da je 
muzej pomemben gradnik sodobne družbe in 
element trajnostnega razvoja mesta.

Muzeji nastavljamo ogledalo ne le preteklemu 
in polpreteklemu času, tudi sedanjemu, in s tem 
uresničujemo še eno svoje veliko poslanstvo, 
skrb za boljšo družbo danes in v prihodnosti. To 
počnemo tako, da se kustosi in drugi strokovni 
delavci v muzeju poglobijo v raziskovano vsebi-
no in jo z razstavo, s katalogom, z monografijo ali 
drugim medijem interpretirajo javnosti. Pri tem je 
ključno sodelovanje z okoljem. V muzeju ste do-
brodošli vsi, vrata so vedno odprta za vse vas, ki 
ste (bili) ali ključni (so)ustvarjalci razvoja in do-
gajanja v lokalni skupnosti ali ste (bili) le njegovi 
skrbni opazovalci, konstruktivni kritiki. S to ko-
munikacijo je naš muzej v minulih letih vse bolj 
postajal tudi vaš, muzej vseh nas.

Hvala vsem vam, spoštovani obiskovalci, ki v 
zaposlenih muzeja prepoznavate verodostojne 
sogovornike. Zaupate jim svoje osebne zgodbe, 
najbolj intimne spomine ali jim predajate pred-
mete, ki vam osebno veliko pomenijo, a ste med 
pogovorom presodili, da je predmet vreden tudi 
poglobljenega preučevanja in predstavljanja jav-
nosti. Mnogo vas je takšne predmete ne le poso-
dilo za to ali ono razstavo, temveč jih muzeju in 
s tem lokalni skupnosti predalo v trajno last. Ti 
predmeti so s tem dejanjem postali del zgodovin-
skega spomina. Muzeji smo namreč edine usta-
nove, pristojne za strokovno odbiranje, zbiranje 
in hranjenje predmetov, ki enkrat, ko se za to 
pojavi priložnost, spregovorijo na razstavah … 
Vse do takrat pa kot pomniki nekega preteklega 
časa ustrezno konservirani čakajo v za to namen-
sko urejenih prostorih, t. i. muzejskih depojih.

Nismo si predstavljali, da bo muzej svoj deseti 
rojstni dan praznoval ob zaprtih vratih za obi-
skovalce. Tako je bilo spomladi, tako je tudi to je-
sen. Zagotovo bodo zanamci ob pripravi stoletnice 
muzeja, če ne že prej, spregovorili tudi o covidu-19, 
ki je leta 2020 tako zelo spremenil naš vsakdanjik.

Cenjeni bralci Posavskega obzornika, danes 
ostajamo narazen, da bomo v bližnji prihodno-
sti lahko ponovno skupaj. Neskončno se vese-
limo dne, ko bomo smeli v vaši družbi ponovno 
odpreti muzejska vrata … kot smo to prvič storili 
30. marca 2010, drugič 5. maja letos ob koncu 
prvega vala epidemije.

Tako kot so se trudili ustanovitelji muzeja, da ta 
ponovno zaživi, tako se tudi sedanji zaposleni v 
teh izjemnih okoliščinah, ki z bliskovito naglico 
krojijo usodo posameznika in človeštva, trudimo 
muzej ohraniti živ, povezan z vami. Vabimo vas, 
da obiščete našo spletno stran, se odzovete po 
socialnih omrežjih, napišete komentar, predlog, 
kritiko, podelite z nami svoje misli, občutja, spo-
mine ... V tem času namreč ne mirujemo, zaposle-
ni pripravljamo programe za čas, ko bomo lahko 
ponovno odprli svoja vrata, do takrat pa si želimo 
na različne načine ohraniti stik z vami, vas spod-
buditi k razmišljanju, premisleku o času in pro-
storu, v katerem (so)bivamo. V tematski prilogi 
vam tako predstavljamo delo našega muzeja, kdo 
smo, kaj počnemo in kaj ponujamo na ogled.

Do ponovnega snidenja v živo pa vam iz srca 
želim, naj vam ne zmanjka dobre volje, soču-
tja, poguma. Ta korona čas preizkuša nas same, 
naše odnose, naše vrednote. Želim, da zmaga 
tisto najboljše v nas in v družbi.

Darja Planinc,
direktorica Kulturnega doma Krško

V desetih letih je ekipa Mestnega muzeja Kr-
ško dokazala, da je pomemben in nepogrešljiv 
steber krške skupnosti. Vsi, ki so oz. še danes 
raziskujete, preučujete, zbirate gradivo o naši 
bogati kulturni dediščini, ga dokumentirate, 
razstavljate in interpretirate, opravljate ključno 
nalogo krepitve identitete našega mesta oziro-
ma celotne naše občine.

Vaše raziskovalno delo, s katerim vzpostavljate 
vez s preteklostjo, nam omogoča, da laže razu-
memo preteklost, da je ne pozabimo ter da na 
podlagi te preteklosti gradimo temelje za pri-
hodnost. Ne smemo pozabiti na vašo izobraže-
valno vlogo, predvsem za mlajše generacije, da 
bodo krško identiteto na temelju teh spoznanj 
gradile še naprej.

Zahvala in iskrene čestitke za že opravljeno delo 
vsem, ki ste oz. so kakorkoli prispevali k obliko-
vanju in razvoju Mestnega muzeja Krško. Ver-
jamem, da boste tudi v prihodnje z veliko mero 
ustvarjalnosti in inovativnosti, ki jo trenutne 
razmere zahtevajo, nadgrajevali razvoj muzej-
ske dejavnosti.

Mag. Miran Stanko, župan

Erker Valvasorjeve hiše 
s farno cerkvijo v ozadju, 
okoli 1943. Original hrani 
Pokrajinski arhiv Maribor.

Muzejska postavitev v 
Heimatmuseum Gurkfeld, kot se 
je muzej imenoval med vojno, veža 
Valvasorjeve hiše, okoli 1943. 
Original hrani Pokrajinski arhiv 
Maribor.

Portal Valvasorjeve 
hiše, vhod v muzej, 
okoli 1943. Original 
hrani Pokrajinski 
arhiv Maribor.

Muzej v Valvasorjevem kompleksu

Renesančne arkade 
Valvasorjeve hiše, 
foto: Nina Sotelšek.

Ohranjene kamnite 
konzole in okenski 
okviri Kaplanove hiše,  
foto: Nina Sotelšek.

Kaplanova hiša po prenovi, 
foto: Blaž Zupančič.

Vogalni pomol Valvasorjeve hiše z letnico na čelu srednje konzole, foto: Blaž Zupančič.

DR. HELENA ROŽMAN , muzejska svetovalka
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Mestni muzej Krško izvaja dejavnosti varova-
nja, ohranjanja, raziskovanja, predstavljanja in 
populariziranja kulturne dediščine na obmo-
čju mesta in občine Krško, pri čemer upošteva z 
zakonodajo določene pristojnosti in ICOM-ov 
kodeks muzejske etike. Je raziskovalna in vzgoj-
no-izobraževalna ustanova, ki na območju delo-
vanja združuje skrb za nepremično, premično in 
nesnovno dediščino. Z vpisom v razvid muzejev 
Republike Slovenije je prevzel odgovornost za iz-
polnjevanje minimalnih strokovnih, tehničnih in 
prostorskih zahtev za hranjenje in varovanje mu-
zejskega gradiva. V desetletju delovanja je muzej 
pridobil štiri depoje, v katerih hrani gradivo iz 
različnih materialov in različne vrednosti.

Z zgodovinsko, etnološko in umetnostnozgodovin-
sko zbirko ter zbirko donatorjev in dokumentarne-
ga gradiva muzej predstavlja kulturno dediščino 
ožjega posavskega prostora in ga hkrati umešča 
v širši slovenski in evropski kontekst. Glede na 
veliko količino na novo pridobljenega gradiva bi 
ustanova potrebovala zaposlenega v muzejski do-

Mestni muzej Krško je v desetih letih delovanja 
pripravil nekaj več kot 70 razstav in njihovih 
dopolnitev, pri čemer je nastala velika količina 
javnosti nevidnega gradiva in dokumentacije. 
To so različne pogodbe, računi, koncepti, scena-
riji, fotografije, razstavni načrti, poročila, pa tudi 
elektronska in tiskana vabila, plakati, razstavni 
katalogi in zloženke. Vso to gradivo za samo raz-
stavo, ki si jo obiskovalci ogledajo v muzejskih 
prostorih, nima posebne teže, je pa kljub temu 
njen pomemben del. Prav zaradi tega je za našo 
ustanovo nujno, da tovrstno gradivo shrani in 
ohrani kot dokaz našega dela in historiata muze-
ja, navsezadnje tudi za naše zanamce. 

V Mestnem muzeju Krško smo leta 2017 uredili 
arhiv vabil in zloženk preteklih razstav. To gradi-
vo je po Zakonu o varstvu dokumentarnega in ar-
hivskega gradiva trajnega pomena za zgodovino, 
druge znanosti in kulturo, kot tako je kulturni spo-
menik in se ga ne sme uničiti. Natančno popisano 
gradivo, shranjeno v temu namenjene arhivske 
škatle in sistematično zloženo na police, omogoča 
enostavno iskanje.1 Popisanih je 61 enot zloženk in 
katalogov ter 113 enot vabil, skupaj v 16 arhivskih 
škatlah količinsko hranimo 3.050 kosov gradiva.

Razstave in obiskovalci muzejskim predmetom 
vdahnemo življenje, arhivsko gradivo pa jim nudi 
kontekst in oporo. Ustrezno materialno varstvo in 
sistematični popisi našim zanamcem omogočajo, 
da bo gradivo še dolga leta uporabno v raziskoval-
ne in druge namene. Treba je poudariti, da je arhi-
vsko gradivo (zloženke in vabila) v Mestnem mu-
zeju Krško ob predhodnem dogovoru na voljo tudi 
raziskovalcem in drugi zainteresirani javnosti.

kumentaciji, ki bi nemoteno izvajal nadzor nad 
dokumentacijskimi postopki in procesi v zvezi 
z muzejskim gradivom, skrbel za inventarno in 
akcesijsko knjigo, pomagal strokovnim sode-
lavcem pri uporabi internih podatkov, skrbel za 
konsistentno označevanje muzealij in vnos pri-
dobljene in izdelane dokumentacije v ustrezne 
zbirke podatkov, izvajal nadzor nad uporabni-
ki dokumentacijske zbirke, organiziral foto in 
video dokumentacije razstav ter v sodelova-
nju z drugimi zaposlenimi urejal in upravljal 
fotografski material.1  Opisana dela trenutno, 
kolikor jima ob rednem raziskovalnem delu 
dopušča čas, opravljata dve kustodinji. Iz tega 
razloga nove predmete sprejemata postopoma, 
v skladu s prostorskimi zmožnostmi in časom, 
ki ga potrebujeta za delo z novimi pridobitvami. 
Nepremišljeno sprejemanje predmetov kultur-
ne dediščine, za katere muzej ni zmožen skrbeti, 
bi bilo namreč v neskladju z notranjimi pravili 
delovanja muzeja in v škodo kulturni dediščini.

Mestni muzej Krško trenutno hrani 1.511 ak-
cesiranih predmetov iz različnih zbirk, še en-
krat toliko pa jih je v postopku temeljite stro-
kovne obdelave. To pomeni, da o predmetih in 
preostalem gradivu pridobiva čim več zapisa-
nih podatkov in skrbi za njihovo sledljivost;2  
urejena dokumentacija muzejskih zbirk je na-
mreč trdna osnova vsake dobre in pregledne 
muzejske dejavnosti: »Delu daje pravo težo, 
gradivu uporabnost in pravo vrednost, našim 
naslednikom pa je dragocena dediščina.«3 Poleg arhiva pa imamo v muzeju tudi knjižnico, ki 

danes šteje že nekaj več kot 900 enot, urejenih po 
klasifikaciji UDK. V njej hranimo strokovne mono-
grafije, revije, razstavne kataloge, leposlovno gradivo 
in zgoščenke. Knjižnica nudi tudi odlično podporo 
strokovnim delavkam pri raziskovalni dejavnosti, 
največ študijskega gradiva je namreč iz področij zgo-
dovine, umetnostne zgodovine in etnologije.

Z ustanovitvijo Mestnega muzeja Krško sta mesto 
in Občina Krško ponovno dobila »stalno organiza-
cijo v službi družbe in njenega razvoja, ki je odprta 
za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preu-
čuje, interpretira, upravlja in razstavlja dediščino 
ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati 
zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih vredno-
tah in omogočati uživanje v njej«.2 Zaposlene z 
raziskovanjem in s predstavljanjem zgodb ljudi in 
mesta tako skrbimo tudi za oživljanje dolga leta 
samevajočih stavb. S predstavljanjem dediščin-
skih zgodb pa muzej celotnemu prostoru vrača 
spomin. Saj je, kot je dejal nekdanji evropski ko-
misar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport 
Tibor Navracsics, »naša kulturna dediščina naš 
skupni vir, del naše preteklosti, na katerem lahko 
gradimo svojo prihodnost. Ima pomembno mesto 
v srcih ljudi in v njihovih vsakodnevnih življenjih - 
in je bistvena za negovanje občutka pripadnosti.«3 

1 iz nagovora dr. Stojana Pelka na odprtju Valvasorjevega 
kompleksa, 30. 3. 2010.
2 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), 3. člen.
3 https://www.celje.info/aktualno/paviljon-za-prezentacijo-
arheologije-v-celju-prejemnik-prestizne-nagrade-evropske-
unije-za-kulturno-dediscino/ ... , dostopano 13. 11. 2020.

Pogled na Valvasorjev 
kompleks, 2006 ?, 
foto: Rajko Čuber.

Pogled na Galerijo Krško in 
Mestni muzej Krško, foto: Nina Sotelšek.

Valvasorjeva 
hiša pred 

prenovo, 2006, 
foto: Goran 

Rovan.

Pogled v 
veliki atrij 

Valvasorjevega 
kompleksa, 

foto: Blaž 
Zupančič.

Muzejska dokumentacija – 
srce muzeja

1 Povzeto po Vute, M., Oven Stanič M. (2010). Vzorec 
enotne sistematizacije delovnih mest. Pridobljeno iz: 
https://www.nms.si/si/files/default/muzej/sluzba-za-
premicno-dediscino/vzorec-enotne-sistemizacije-
delovnih-mest.pdf.
2 Povzeto po Sečnik, Š., Sotelšek N. (2020). Muzeologija 
in arhivistika v simbiozi: Uporabnost obeh znanosti 
v muzejskih ustanovah. V Z. Semlič Rajh (ur.), 5. 
znanstveno raziskovalni, študijski in izobraževalni 
simpozij: Arhivi v službi človeka – človek v službi 
arhivov: Relevance v raziskavah arhivske znanosti (str. 
110–118). Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press.
3 Sosič, B. (2010). Dokumentacija muzejskih zbirk. V 
D. Jan (ur.), Seminar za pripravo na strokovni izpit 
kustos/kustosinja, konservator – restavrator (str. 
40–48). Celje: Muzej novejše zgodovine.

Pomembna dela muzeja 
sta tudi arhiv in knjižnica

1 Povzeto po Sečnik, Š., Sotelšek N. (2020). Muzeologija in 
arhivistika v simbiozi : Uporabnost obeh znanosti v muzejskih 
ustanovah. V Z. Semlič Rajh (ur.), 5. znanstveno razisko-
valni, študijski in izobraževalni simpozij: Arhivi v službi 
človeka – človek v službi arhivov: Relevance v raziskavah 
arhivske znanosti (str. 110–118). Maribor: AMEU – ECM, 
Alma Mater Press.

Zaboji za hranjenje kiparskih del iz Zbirke Vladi-
mir Štoviček v depoju 1 Mestnega muzeja Krško, 
foto: arhiv MMK.

ŠPELA SEČNIK , mag. arhivistike in 
dokumentologije, muzejska vodnica

Arhiv Mestnega muzeja Krško, 
foto: Nina Sotelšek.

Knjižnica Mestnega muzeja Krško, 
foto: Nina Sotelšek.

Mestni muzej Krško  |  2010–2020
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Ob vsaki muzejski storitvi se muzealci sprašu-
jemo, kakšna je ta v odnosu do njenega upo-
rabnika ter kako jo še izboljšati in približati 
različnim ciljnim skupinam. Pa naj bodo to 
predšolski otroci s krajšo aktivno koncentracijo 
in še brez prave predstave o daljni preteklosti, 
osnovnošolski radovedneži, ki to že pridobiva-
jo, zahtevni in kritični najstniki, ki so že spo-
sobni abstraktnega mišljenja, vendar učenje 
sprejemajo le, če to resnično vzbudi njihove in-
terese, odrasli z željo po izobraževanju, vendar 
s pomanjkanjem časa, ali motivirani pripadniki 
tretjega življenjskega obdobja.

Vsaka skupina ima svoje zahteve in posebnosti, 
poslanstvo in naloga muzeja in muzejskih delav-
cev pa sta, da jih prepoznavajo in se jim prilaga-
jajo, uporabnike pa hkrati opremljajo s kritičnim 
mišljenjem ter željo po še več.

Odgovornost muzeja je torej velika.

V Mestnem muzeju Krško že vse od odprtja veli-
ko pozornost namenjamo izobraževalnemu pro-
gramu. Maloštevilna ekipa pripravlja kvalitetne 
razstave in obrazstavni program, ki ga sproti 
evalviramo in prenavljamo. Ves izobraževalni 
program, tako stalni kot občasni, je povezan z 
muzejsko postavitvijo in obsega klasično vod-
stvo, izvedbo pedagoških delavnic, predavanja, 
pogovorne večere ipd. Pedagoške delavnice izva-
jamo za najavljene skupine, ob posebnih dnevih 
pa za vso zainteresirano javnost; februarja, juni-
ja in avgusta pripravljamo počitniške delavnice 
(Počitniška muzejska doživetja), čez vse leto pa 
se vključujemo v različne vseslovenske muzej-
ske in druge akcije (Mednarodni muzejski dan, 
Poletna muzejska noč, Dnevi evropske kulturne 
dediščine in Teden kulturne dediščine, Z igro do 
dediščine, Ta veseli dan kulture, Prešernov dan, 
Mednarodni dan čebel, Mednarodni dan družin, 
Evropski dan arheološke dediščine, Teden vseži-
vljenjskega učenja … ).

Pri pripravi programa za šolske skupine je izje-
mno pomembna vsebinska usklajenost programa 

Po odredbi Ministrstva za zdravje in priporoči-
lih pristojnih institucij smo 11. marca 2020 za 
skoraj dva meseca prestavili ali odpovedali vse 
javne prireditve in dogodke. Stik z obiskovalci 
smo tako kot večina muzejev preselili na splet in 
družbena omrežja. Z raznovrstnimi spletnimi 
objavami smo promovirali dejavnost muzeja, 
sodelovali pri obeleževanju skupnih muzejskih 
akcij, popularizirali razstave in predstavljali 
muzejske predmete, ki smo jih poskušali kar 
najbolj povezati z aktualnimi razmerami. 

Tako kot druge muzejske kolege je tudi nas zani-
malo, kako je koronavirus spremenil in zazna-
moval utečeni način življenja občanov. S pozi-
vom KK(Krško) in KoronaKriza 2020 smo Krčanke 
in Krčane pozvali k sodelovanju in med odzivi 
do sedaj zbrali predvsem fotografije preživljanja 
njihovega vsakdana. 

z učnimi načrti ter sodelovanje z učitelji, pred-
vsem pa usmerjenost na uporabnike – učence.

Mestni muzej Krško trenutno ponuja 13 izobra-
ževalnih programov za vse starostne skupine, in 
sicer: Vodenje po stalnih in občasnih razstavah, 
Vodenje po Mencingerjevi hiši, Fotografiranje 
s camero obscuro, Razglednica iz muzeja, Pro-
testantizem, Knjigoveštvo, Valvasor – učenjak, 
Uporniški klobuk, Na obisku pri Josipini Hoče-
var, Kemogram, Mesto Krško in njegovi simboli, 
Suha igla, Se gremo igrat?

Pedagoške delavnice obiskujejo predvsem osnov-
nošolske skupine, največkrat izvajani delavnici 
pa sta Knjigoveštvo in Protestantizem. 

Pomembno področje, ki mu v muzeju namenjano 
veliko pozornosti, je tudi delo z ranljivimi sku-
pinami. V zadnjih letih smo začeli aktivnosti za 
izboljšanje dostopnosti muzejskih vsebin ranlji-
vim skupinam, pri tem pa sodelujemo z lokalnimi 
društvi, kot so Društvo gluhih in naglušnih Po-
savja Krško, Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije, Medobčinsko društvo slepih in slabo-
vidnih Novo mesto, Zveza Sonček, VDC, OŠ dr. M. 
Rostoharja …). Mestni muzej Krško je sicer delno 
dostopen gibalno oviranim osebam, senzorno do-
stopnost pa, kadar se zanje pokaže potreba, obi-
skovalcem omogočamo s prilagojenimi vodstvi.

Letošnje leto nikomur od nas ni bilo naklonjeno. 
Z marčevskim zaprtjem muzejskih ustanov smo 
morali na poznejši čas prestaviti že načrtovane 
delavnice za šolske skupine. Ob postopnem ra-
hljanju ukrepov in ponovnem odprtju enot smo 
junija in avgusta že izpeljali dobro obiskane po-
čitniške delavnice Počitniška muzejska dožive-
tja, ob upoštevanju vseh zdravstvenih priporočil 
in ukrepov pa septembra vsa za šole načrtovana 
vodstva in pedagoške delavnice.

Vse zainteresirane radovedneže bomo na delav-
nice v svoje prostore zopet vabili naslednje leto 
ob Prešernovem dnevu ter med zimskimi poči-
tnicami, ko bodo potekala Počitniška muzejska 
doživetja. Prijazno vabljeni.

Izobraževalni program Muzejska trgovina – dodatna ponudba muzeja

Poslanstvo sodobnega muzeja se je v letih od prvih definicij pojma do danes preoblikovalo od 
orientiranosti k predmetu do orientiranosti k obiskovalcu. Vzporedno s tem se je v muzejih obli-
kovala pedagoška služba, ki je postala odgovorna za stik z občinstvom oz. interpretiranje zbirk 
uporabnikom. Izobraževalni program je zato zelo pomemben segment vsakega muzeja, ki svojim 
uporabnikom ponuja neformalno pridobivanje znanj, praktičnih izkušenj ob predmetih ter uče-
nje različnih spretnosti z umetniki in drugimi nosilci znanj. Z izobraževalnim programom muzej 
širi zavest o kulturni dediščini, zbuja skrb za njeno ohranjanje ter vzgaja svoje občinstvo.

Ob ponovnem odprtju enot je bilo treba zadostiti 
številnim ukrepom, novonastalim razmeram pa 
prilagoditi tudi način dela. 

Življenje se je počasi vračalo v skoraj ustaljene 
tirnice. V Mestni muzej Krško in Galerijo Krško 
je, v nasprotju s prejšnjimi leti, prihajalo vse več 
individualnih obiskovalcev iz različnih koncev 
Slovenije. 

Žal smo trenutno v tako imenovanem drugem 
valu epidemije in ponovnem popolnem zaprtju, 
zato se spet selimo na splet. Z marsikatero izku-
šnjo več in s ponovnim povabilom k sodelovanju 
o ujetih utrinkih tega časa. 

A vendarle se, dragi obiskovalci in prijatelji mu-
zeja, veselimo predvsem ponovnega srečanja v 
živo! Ostanite zdravi!

Stik z obiskovalci tudi med »koronakrizo«

ANITA RADKOVIČ , koordinatorka in organizatorka kulturnih programov

Ponovno odprtje Mestnega muzeja Krško, 
foto: Nina Sotelšek

Krožna pot za muzejske obiskovalce, 
foto: Špela Sečnik.

Igra Muzejski spomin, 
foto: Nina Sotelšek.

Bedži in magneti 80. so bila leta ... v Krškem, 
foto: Anita Radkovič.

ZINKA JUNKAR , kustosinja pedagoginja ANITA RADKOVIČ , koordinatorka in organizatorka kulturnih programov

Muzejske trgovine, ki so ena izmed dodatnih po-
nudb muzejev, imajo pomembno vlogo pri pro-
mociji in pridobivanju obiskovalcev.

Muzejska trgovina Mestnega muzeja Krško tako 
ni le prodajni prostor, je hkrati recepcija, vsto-
pna točka in vezni člen med muzejem in obisko-
valcem. Namenjena je prvemu stiku obiskovalca 
z našo ustanovo, muzejskimi publikacijami in 
drugimi informacijami, po katerih obiskovalci 
povprašujejo.

Pri ponudbi izdelkov skrbimo, da se tematsko na-
vezujejo na stalne in občasne razstave Mestnega 
muzeja Krško, muzejske zgodbe, povezane s Kr-
škim in Krčani ter s kulturno, zgodovinsko in na-
ravno dediščino muzejskega prostora in Posavja.

Obiskovalcem so na voljo katalogi, knjige in 
zborniki tako Mestnega muzeja Krško kakor tudi 
nekaterih drugih založnikov, ki tematsko obrav-
navajo predvsem Krško in njegovo zgodovino. 
Naprodaj so likovna dela – grafike in male plasti-

ke slovenskih umetnikov, izdelki domače in ume-
tnostne obrti lokalnih izdelovalcev ter raznovr-
stni spominki, primerni tudi za priložnostna ali 
poslovna darila.

Naš cilj je, da obiskovalce v muzej privabljamo s 
kakovostnimi programi in razstavami. Tematski 
izdelki so ob spremljevalnem programu lahko 
pomemben del posebne ponudbe in populariza-
cije razstave. Temu smo nazadnje sledili ob raz-
stavi 80. so bila leta … v Krškem. Ob odprtju smo 
osmislili bedže in magnete z napisi, ki izkazujejo 
pripadnost Krškemu in osemdesetim. Iztekanje 
razstave smo nadgradili še z obsežnim katalogom.

Zaradi aktualnih razmer, ki nam trenutno nare-
kujejo povsem drugačen način življenja, tudi bra-
nje in igra postajata še pomembnejši del našega 
vsakdanjika. Ko se naša življenja spet vrnejo v 
ustaljene tirnice, vas vabimo, da namige in pri-
pomočke za kakovostno preživljanje prostega časa 
poiščete tudi v naših muzejskih prostorih in med 
izdelki s polic muzejske trgovine.

Počitniška muzejska doživetja, 
foto:  Anita Radkovič.

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško

Informacije in najave:
T: 07 62 09 244
M: 051 390 658 

e: info@mestnimuzejkrsko.si 
www.mestnimuzejkrsko.si

Sledite nam:
Facebook Mestni Muzej Krško
Instagram Mestni muzej Krško

Fotografija na naslovnici: 
Mestni muzej Krško 
v obnovljenem 
Valvasorjevem kompleksu, 
foto: Nina Sotelšek
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Krčanka Tinkara Troha je po 
Osnovni šoli Jurija Dalmati
na in Gimnaziji Brežice odšla 
na študij fizike na Fakulteti za 
matematiko in fiziko v Ljublja
ni, po diplomi pa nadaljevala z 

doktorskim študijem, ki ga je 
zaključila leta 2017. »Običajno 
je tako, da vsak bodoči znan
stvenik po končanem doktora
tu odide vsaj za obdobje enega 
leta po izkušnje v tujino. Brez 
tega je težko dobiti redno za
poslitev kot raziskovalec in na 
splošno teh delovnih mest ni 
ravno veliko. Meni se je ponu
dila ta priložnost, ko mi je ko
legica raziskovalka v moji ta
kratni raziskovalni skupini 
posredovala razpis za enoletni 
postdoktorski študij v Pragi na 

Inštitutu za fiziko Akademije 
znanosti Češke republike,« opi
suje razlog za svoj odhod v tuji
no. Prijavila se je na omenjeni 
razpis in bila sprejeta, na raz
govoru v Pragi se je seznani
la z bodočo delodajalko in de
lovnim okoljem. »Vzdušje mi 
je bilo všeč in tudi samo mesto 
Praga je name naredilo močan 
vtis, tako da je bila odločitev 
lažja. Sprva sem bila prepri
čana, da se bom po enem letu 
vrnila v Slovenijo, potem pa mi 
je postalo tako všeč, da sem se 
odločila za podaljšanje,« pripo
veduje. 

Življenje dokaj podobno 
kot pri nas

Tinkari se zdi življenje na Če
škem dokaj primerljivo s Slove
nijo: »Imamo podobno urejeno 
zdravstvo in šolstvo, z zanimi
vo razliko, da tam porodniški 
dopust traja kar do tri leta. Pla
če in življenjski stroški so pri
merljivi s slovenskimi. Govori
mo podoben jezik, vendar se 
je češčino težje naučiti, kot se 
zdi na prvi pogled. Tudi tipič
na češka kulinarika je podob
na slovenski in je precej boga
ta z mesom.« Seveda obstajajo 
tudi razlike, največja, ki jo iz
postavlja mlada znanstveni
ca, je že velikost tamkajšnje 

prestolice. »To pomeni, da je iz
bor delovnih priložnosti, špor
tnih aktivnosti, kulturnih in 
umetniških dogodkov izredno 
pester. Tako kot v ostalih multi
kulturnih velemestih je možno 
najti zelo raznoliko, ne le tipič
no češko, ponudbo. Ne mo
rem mimo stereotipa o pivu, ki 
je res zelo poceni in se pije v 
kar precejšnih količinah. Sko
raj nemogoče je, da kot prise
ljenec na Češkem ne bi postal 
malo bolj izkušen v poznava
nju piva. Moj vtis je, da so Čehi 
malo bolj sproščeni od Sloven
cev oz. da se zlahka šalijo na 
svoj račun. Mogoče deloma 
zato, deloma pa zaradi jezika, 
se na Češkem počutim nekako 
domače, kot da živim v 'razšir
jeni domovini',« pove o svojih 
opažanjih.

Poletna sproščenost 
jih je drago stala

V spomladanskem valu epide
mije koronavirusa je desetmi
lijonska Češka veljala za eno 
od držav, ki jo je najuspešne
je omejila, v jesenskem valu pa 
velja za eno najbolj prizade
tih držav v Evropi. Konec ok
tobra in v začetku novembra 
so namreč zabeležili tudi po 
15 tisoč okužb na dan, število 
aktivno okuženih je celo prese

glo 150 tisoč (zdaj jih je precej 
manj, nekaj več kot 80 tisoč), 
covid-19 je terjal že več kot 
7000 življenj. »V prvem valu 
so bili strogi ukrepi uvedeni 
pravočasno. Virus je bil priso
ten predvsem med prebivalci 
Prage, v drugem pa se je razši
ril še na ostala mesta in pode
želje. Povrhu tega se je sledlji
vost prenosa bolezni v drugem 
valu izgubila. Menim, da je bil 
vzrok za velik porast okužb 
med drugim tudi to, da so po
leti ukinili praktično vse ome
jitve razen nošenja mask na 
metroju. Ko se je število oku
ženih v septembru začelo ve
čati, pa so ukrepe prepozno 
uvedli nazaj,« meni naša sogo
vornica. Življenje se je spreme

nilo podobno kot drugod – ni 
prireditev, zaprte so šole, vrtci, 
telovadnice, trgovine in resta
vracije ... »Zelo opazna razlika 
je, da se veliko več ljudi sedaj 
giblje zunaj, športne aktivnosti 
na prostem so postale zelo po
pularne, denimo tenis igrišča 
so polna kljub zimi,« še dodaja.

Na vprašanje o primerjavi 
ukrepov pri nas in na Češkem 
odgovarja, da so si v obeh dr
žavah zelo podobni, razen 
tega, da je na Češkem preha
janje med občinami dovoljeno. 
Priznava, da je imela v teh raz
merah kar srečo, da na njeno 
zaposlitev epidemija ni imela 
večjega vpliva oz. je pač names
to v pisarni delala od doma, kar 

ji je ustrezalo, saj si je lahko čas 
razporedila po svoje. »Še naj
bolj sem posledice epidemije 
občutila na socialnem podro
čju, odpadla so vsa druženja iz
ven družinskega kroga in sku
pinske aktivnosti,« pristavlja. 
Kljub temu je bila od začetka 
epidemije že večkrat doma v 
Sloveniji, kamor se zelo rada 
vrača. »Na začetku epidemi
jo sicer kakšna dva meseca 
ni bilo dovoljeno prehajanje 
meja, nato pa le pod določeni
mi pogoji, odvisno od stanja v 
obeh državah. Kar se tiče jav
nega prevoza, so razmere se
daj slabše kot pred epidemijo: 
avtobusne, letalske in železni
ške povezave so zelo okrnjene, 
tako da sem letos večinoma do
mov potovala z avtom. Ker je 
Češka trenutno na rdečem se
znamu, lahko obiščem Sloveni
jo ali z negativnim izvidom na 
covid ali pa sem napotena v ka
ranteno,« še pojasnjuje.

Pa prihodnost? »Zaenkrat os
tajam v Pragi, v prihodnosti pa 
se želim nekje ustaliti. V znano
sti je tako, da so stalne zaposli
tve vsaj na začetku kariere red
kost, zato ni izključeno, da bom 
poiskala še kakšno zaposlitev 
v tujini,« pravi mlada fizičarka.
� Peter�Pavlovič,�
� foto:�osebni�arhiv

Že štiri leta na skrajnem SV

32-letna Lea Chelstowski 
je leta 2013 v ZDA spoznala 
Alexa, ljubezen svojega življe
nja. Po nekaj letih sta se odlo
čila, da dasta priložnost skup
nemu življenju. Najprej sta se 
preselila v Brežice, kjer sta se 
februarja 2016 tudi poročila, 

ampak je žal njegovo neznanje 
slovenskega jezika v veliki meri 
botrovalo temu, da sta se odlo
čila po enem letu preseliti na
zaj v ZDA. Zdaj sta v majhnem 
kraju Ashland v zvezni državi 
New Hampshire na skrajnem 
severovzhodu že štiri leta. Oba 
sta redno zaposlena in imata 
uspešni karieri, vsak na svojem 
področju. Lea dela kot pravni 
strokovnjak na področju regu

Prvič se je udeležila ameriških volitev
ASHLAND/NEW HAMPSHIRE – Ko jo je pred sedmimi leti iz rodnih Brežic prvič pot zanesla čez lužo zaradi poletnega dela, si Lea Chelstowski, z dekliškim priim-
kom Šagud, verjetno ni predstavljala, da bo leta 2020 postala državljanka ZDA in je tako lahko prvič v življenju uveljavljala volilno pravico na ameriških tleh. Iz 
prve roke nam je zaupala, kakšne so razmere zaradi pandemije, pa o predsedniških volitvah, rasnih nemirih in odnosu z domačini.

lacije potrošniških storitev in 
pranja denarja v bančnem sek
torju. Kot pravi, največji vpliv 
na njen vsakdan zaradi pan
demije predstavljajo omejitve 
druženja in nezmožnost poto
vati. »Treba je bilo spremeni
ti mentaliteto in se prilagodi
ti novemu načinu življenja, ki 
se je preselilo v virtualno oko
lje, od sestankov, druženj s pri
jatelji in družino do nakupova
nja,« priznava. 

Sicer pa glede pandemičnih 
razmer pravi, da je trenutno 
stanje v ZDA zaskrbljujoče, saj 
so prejšnji teden samo v enem 
dnevu zabeležili skoraj 200 ti
soč novih potrjenih primerov 
okužbe s koronavirusom, na 
tedenski ravni pa celo več kot 
milijon novih okužb (ko to pre
birate, so v ZDA potrdili že več 
kot 13 milijonov okužb in 265 
tisoč smrti, kar je daleč največ 
na svetu, op. p.). »Številke neu
morno rastejo. Napovedi stro
kovnjakov so, da je pred nami 
dolga zima in da bo število 
smrtnih žrtev silovito naraslo. 
Ljudi naprošajo, naj ne potu
jejo domov v času dneva za
hvalnosti, ki bo 26. novembra, 
in naj se odpovejo tradicional
nim načrtom glede preživlja
nja prihajajočih praznikov.« 

Po njenih besedah so ameri
ške bolnišnice pred zlomom, 
saj primanjkuje postelj, venti
latorjev in zdravstvenih delav
cev, umrle pa shranjujejo v ve
likih hladilnih tovornjakih, saj 
pogrebni zavodi ne dohajajo s 
pokopi. »Stanje v bolnišnicah 
je tako alarmantno, da predvi
devajo, da bodo v kratkem mo
rali odločati, komu bodo reše
vali življenje – posameznikom 
s koronavirusom ali ljudem z 
ostalimi obolenji oz. hujšimi 
življenjsko nevarnimi poškod
bami,« opozarja in omenja, da 
je veliko manjših bolnišnic že 
razglasilo bankrot, posledično 
je ogromno visoko specializira
nih zdravnikov izgubilo službo. 

Od sredine marca se je na za
vod za zaposlovanje prijavi
lo več kot 57 milijonov Ameri
čanov, še postreže z žalostnim 
dejstvom Lea, ki dela od doma 
že štiri mesece ter brez razlo
ga in predhodne odobritve ka
drovske službe ne sme vstopiti 
v poslovne prostore delodajal
ca.

V zadnjem času se v ZDA vse 
vrti okoli predsedniških voli
tev, zato se tej temi pač nismo 
mogli izogniti. Kot izpostavlja 
Lea, kakšnih večjih presene
čenj ni pričakovati, tako da bo 
20. januarja 2021 Joe Biden 
nastopil mandat 46. predse
dnika ZDA. »Donald Trump 

se bo seveda še naprej okle
pal oblasti, a pravna sredstva, 
s katerimi lahko bije bitko za 
predsedniški stolček, so ome
jena. Vedoč, da so volitve iz
gubljene in da njegova dejanja 
spodbijajo načela demokratič
ne države, ga zapuščajo bližnji 
sodelavci in odvetniške ekipe,« 
pravi in omenja, da je bila Slo
venija v zadnjem času deležna 
veliko publicitete v ameriških 
medijih. »Žal ne zaradi špor
tnih dosežkov naših športni
kov, ampak izjav predsednika 
Vlade RS Janeza Janše, ki so 
odmevale na slovenskem in tu
jem političnem parketu. Ame
riški mediji so zanj povzeli po
imenovanje ’Marshal Twito’ in 
pišejo o njem kot skrajno de
sničarskem, konservativnem 
vodji, ki nasprotuje imigraci
jam, simpatizira s politiko Vik-
torja Orbana in kvari medna
rodno politično kredibilnost 
Slovenije, sploh v času priha
jajočega predsedovanja Sve
tu EU.« Zelo pereč problem v 
ZDA je rasizem, ki je tako glo
boko sistematsko zakoreninjen 
v ameriški družbi in zgodovini, 
da je vprašanje, če ga bo mož
no kdaj uspešno izkoreniniti. V 
tem letu se je veliko pisalo in 
govorilo o rasnih nemirih in 
nasilju policije nad temnopol

timi. Po Leinih besedah je ra
sna diskriminacija dobila nove 
razsežnosti – vse od vnovičnih 
vpogledov v pretekle prime
re rasnega nasilja nad temno
poltimi do ustanovitve ekstre
mističnih skupin, ki podpirajo 
nasilje policije proti temno
poltim in verjamejo v nadvla
do bele rase.

Američani so jo vzeli za svojo

Kot še pravi, večina Ameri
čanov ne ve, kje je Slovenija. 
Sama kot priseljenka do zdaj ni 
imela nobene slabe izkušnje z 
domačini. Ljudje so jo vzeli za 
svojo, prav tako ji integracija v 
ameriško družbo in sprejema
nje njihovega načina življenja 
nista predstavljala pretiranih 
težav. »Z možem Alexom obo
žujeva naravo in odročnost ve
likih velemest, ki jo ta zvezna 
država ponuja. Lepe dni izko
ristiva za pohodništvo, kam
piranje ali pa preživljanje časa 
ob jezeru. Tukaj sva srečna in 
ceniva vse priložnosti, ki nama 
jih življenje ponuja, hkrati pa 
ne izključujeva možnosti, da 
se nekega dne, ko si ustvariva 
družino, vsi vrnemo v Sloveni
jo,« še zaključi Lea.
� Rok�Retelj,�
� foto:�osebni�arhiv

Lea�Chelstowski

Lepe�dni�z�možem�izkoristita�za�preživljanje�časa�ob�jezeru.

Na Češkem se počuti kot v 'razširjeni domovini'
PRAGA, KRŠKO – Med iskanjem zanimivih Posavk in Posavcev, ki so si bodisi začasno bodisi stalno našli svoje 'mesto pod soncem' v tujini, smo naleteli na mlado 
znanstvenico Tinkaro Troha, ki jo je postdoktorski študij fizike popeljal v češko prestolnico Prago. Z njo smo se pogovarjali o življenju na Češkem in pri nas, seve-
da s poudarkom na aktualnih 'koronarazmerah', ki so, kot boste izvedeli, v obeh državah precej podobne.

Tinkara�Troha

V�parku�ob�Trojanskem�gradu�v�Pragi
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na muhi ...

V�kostanjeviškem�občinskem�svetu� imajo� lepo�navado,�da�
ob�koncu�vsake�seje� skromno�obdarijo�vse� svetnike,�ki� so�
v� obdobju� od� zadnje� seje� praznovali� osebne� jubileje.� Na�
oktobrski�seji,�prvi�po�več�kot�štirih�mesecih�oz.�po�začetku�
junija,�se�je�takšnih�nabralo�kar�pet�oz.�polovica�občinskega�
sveta.�Direktorica�občinske�uprave�Judita�Lajkovič�je�tako�
čestitala� in� obdarila� Primoža�Kadunca,� Roberta� Zagorca�
(na�fotografiji,�avgusta�letos� je�srečal�Abrahama),� Janeza�
Gundeta,�Matjaža� Jakšeta� in�Mateja�Kuharja.�Običajno� je�
navada,�da�slavljenec�po�seji�povabi�še�na�pijačo,�a�tokrat�
to�zaradi�zaprtih�lokalov�seveda�ni�bilo�možno.�Zagotovo�pa�
njihovi�svetniški�kolegi�ne�bodo�pozabili,�kdo�je�še�dolžan�dati�
za�'rundo'�…�(P.�P.)�

Sejem�rokodelskih�znanj�in�grajska�tržnica�starin,�ki�ju�je�na�
začetku�oktobra�že�deseto�leto�organiziral�Posavski�muzej�
Brežice,�je�tudi�priložnost�za�druženje�in�izmenjavo�zanimivih�
zgodb�ne�samo�med�ponudniki�in�obiskovalci,�temveč�tudi�
med� samimi� razstavljavci.� Že� vseh� deset� let� na� dogodku�
z� zbirateljskimi� predmeti� sodelujeta� tudi� člana� Društva�
zbirateljev�Verigar�iz�Brežic�Franjo�B.�Gregl�in�Gregor�Avsec.�
Prvi� je�med�drugim�lastnik�zelo�bogate�zbirke�razglednic�
Brežic� in� okolice,� drugi� pa� profesor� športne� vzgoje� na�
Gimnaziji�Brežice.�Večkrat�sta�se�zapletla�v�prijeten�pogovor�z�
Jožetom�Bračunom�(desno)�iz�Dolenje�vasi�pri�Artičah,�ki�se�je�
grajske�tržnice�s�svojimi�starinami�sicer�udeležil�prvič.�(R.�R.)

Eden� izmed� ukrepov� za�
preprečevanje�širjenja�koro-
navirusa� je�obvezna�nošnja�
mask�na�prostem�in�tako�so�
jo�nadeli�tudi�bronastemu�ki-
pu�Melanije,�ki�stoji�na�des-
nem� bregu� Save� v� naselju�
Rožno�pri�Brestanici�(na�fo-
tografiji).�Sicer�pa�se�svetov-
no�znani�Sevničanki�očitno�iz-
teka�mandat�prve�dame�ZDA,�
v�katerem�sicer�ni�našla�ča-
sa�za�obisk�domovine�ali�ro-
dnega�kraja�in�tudi�zdaj�naj-
brž�ne�gre�pričakovati,�da�se�
bo�to�zgodilo.�(S.�R.)��

KAPELE – Operna pevka Biba Novak, doma iz Kapel, je s svo-
jimi varovankami, otroškim pevskim zborčkom Lučke iz Ka-
pel, posnela skladbo in videospot za svoj prvenec z naslo-
vom Najine�lučke. 

Bibo Novak smo lahko že pred desetletjem gledali v oddaji Hri
-bar na RTV, nakar se je podala na študij petja v Zagreb. Kaza
nje vitkih nog je zamenjala za resnejše projekte, se prekalila v 
operno pevko in se namesto s kamerami spogledovala z gleda
liško publiko. V Sloveniji ste jo lahko med drugim spremljali v 
vlogi Veronike Deseniške istoimenskega muzikala. Vmes se je 
zavzeto posvetila tudi pedagoškemu delu in lahko se pohvali s 
številnimi nagradami z mednarodnih tekmovanj ter z odmevni
mi predstavami za otroke. Leta 2020 je najavila svoj prihod tudi 
na pop sceno in tako posnela svoj prvenec, avtor skladbe v celo
ti je Alex Volasko. »Leto, ki je tako nepredvidljivo, da se zdi, kot 
da bodo pozabili prižgati božične lučke po vseh mestih. In tudi 
če jih bodo, večina ne bo imela priložnosti občudovati naše pre
stolnice, zato smo se odločile, da bomo me tiste lučke, ki bomo 
osvetlile sceno, ulice in domove. Če so nam onemogočili delo na 
odru, ker je leto korone, potem moraš otrokom vrniti nekaj vzne
mirjenja na drugačen način. Profesionalni posnetki in snemanje 
so odlična kompenzacija. Snemale smo na lokaciji Tri Lučke na 
Sremiču nad Krškim, pravljičnem kraju za preživljanje proste
ga časa, izkoristile dan brez gneče in prav na hitro posnele spot. 
Snemalca sta bila Rok Deželak, ki je bil uradni fotograf Veroni
ke Deseniške, in Blaž Bednjički,« je ob tem dejala Novakova. Vi
deospot je dostopen na Youtubu.  B.�K.�R.

Bibine Lučke prižgale lučke

OPZ�Lučke�z�Bibo�Novak�(foto:�Rok�Deželak)

Posebno�mesto�v�življenju�Bre-
žičanke�Vesne�Davidovič�in�Sev-
ničanke�Jerce�Šantej�ima�likov-
na�umetnost,�ki�sta�ji�posavski�
slikarki� popolnoma� predani.�
Skozi� slike� izražata� svoj� pog-
led�na�življenje,�na�odnose,�na�
naravo.� Jerca� se� posveča� ab-
straktnemu�slikarstvu,�v�kate-
rem�velikokrat�uporabi�rdečo�
barvo�kot�simbol�moči,�energi-
je,�ljubezni�…�Vesna�večino�ča-
sa�namenja�slikarstvu,�a�blizu�

sta�ji�tudi�grafika�in�kiparstvo.�Obe�posavski�umetnici�sta�se�
doslej�že�predstavili�na�več�samostojnih�razstavah,�a�morda�
ju�bomo�imeli�kdaj�priložnost�videti�tudi�na�kakšni�njuni�skup-
ni�ob�zanimivi�glasbeni�spremljavi.�(S.�R.)

Kot se spominja Franc Lajko-
vič, ki je bil rojen leta 1944 v 
izgnanstvu v Nemčiji v kra
ju Apach (danes spada pod 
Francijo), je po drugi svetovni 
vojni njegov oče Martin dobil 
državnega konja, ki je bil v po
moč pri marsikaterih opravilih 
in projektih, med drugim tudi 

pri gradnji letalske steze (pis
te) v Cerkljah in stadiona Ma
tije Gubca v Krškem. Kasneje 
je v Zagrebu kupil kobilo (pra
mo), na katero se je sin Franc 
še kot otrok zelo navezal, tako 
da si ni več predstavljal življe
nja brez konjev. Tako se spomi
nja, da so mu v otroških letih 
veliko veselja prinašali dne
vi, ko je po šoli s konji šel na 
Gorjance po les in ga dostav
ljal različnim ljudem. Še kako 
živ je spomin na prigodo, ki bi 

Konj je najstarejši traktor na svetu
ČREŠNJICE – V življenju 76-letnega Franca Lajkoviča s Črešnjic pri Cerkljah ob Krki se je že od nekdaj vse vrtelo okrog konjev. Z njimi je stkal posebno vez, kar se 
vidi še danes, ko ob pomoči domačih vestno skrbi za osem konjev pasme posavec, kolikor jih ima še trenutno v lasti. V preteklosti je organiziral in sodeloval pri 
nešteto sprevodih z zapravljivčki ter redno zmagoval na tekmovanju kmečkih dvovpreg na hipodromu Brege.

se lahko končala tudi tragično. 
Nekega dne so po strmem po
bočju s sankami vlekli deske in 
Franc je pred konji mahal z bi
čem, da niso bili prehitri, ti pa 
so ga pohodili in za trenutek 
ga ni bilo videti nikjer. A imel 
je srečo, saj se je še pravočas
no prijel za drog med konji in 
tako ostal nepoškodovan. Ko je 
v JLA služil vojaški rok, je ja
hal še enega zadnjih vojaških 
konjev, ki je bil celo kapetanov. 
S konjem sta se zelo spoprija
teljila in še danes s cmokom v 
grlu pove, kako je bil konj, za 
katerega je moral redno skrbe
ti, neverjetno navezan nanj. 
»Noben prijatelj ni bil tako na
vezan name kot tale konj, ki ga 
ne bom nikoli pozabil.« Še bolj 
na začetku je imel tudi štiri 
enoletne žrebičke, ki so doma 
vlačile namesto pokvarjenega 
traktorja. »Konj je najstarejši 
traktor na svetu,« ob tem pou
darja. Spominja se, kako so se 
vedno na smrt prestrašile vo
jaških letal, ki so letela nizko 
nad tlemi, se zaradi tega kar 
ulegle na tla, a mu jih je vedno 
uspelo pomiriti, saj so bile na
vajene njegovega glasu. 20 let 
je imel tudi državnega žrebca, 
a ga je moral zaradi operacije 
na hrbtenici prodati. 

Prevažal zakonce na Markovo 
nedeljo

Leta 1959 je prvič vozil kot 
furman na poročnem spre
vodu, na Čatežu ob Savi je kot 
eden od kar 45 furmanov (to 
pomeni 90 konjev) sodeloval 
pri poroki nemškega para, s 
»federvagnom« je sodeloval 
pri otvoritvi ceste v Gadovi 
peči, Piroškem vrhu, na Čreš
njicah, Gazicah, pri otvoritvi 
nove kapelice na Hrastju in ob 
stoletnici kapelice v Račji vasi, 
peljal dedka Mraza, udeleževal 
se je sprevodov drugje po ob
čini in Posavju, večkrat so bili 
njegovi konji tudi del drugih 
sprevodov, z njimi so npr. pre
važali cerkvene zvonove. 15-
krat je organiziral – prvič sredi 
devetdesetih, ko je bil župnik 
v Cerkljah Tone Gnidovec, s 
katerim sta bila pobudnika – 
prevoze zakonskih jubilantov 
na Markovo nedeljo v Cerkljah 
ob Krki, ob tem je potekal tudi 
blagoslov teh živali. Na hi
podromu na Bregah je na dir
ki z dvovpregami zmagal vsaj 
desetkrat. Na svoji zadnji dir
ki na Igu pred približno dese
timi leti je zasedel drugo mes
to. Pogosto se je udeleževal 
tudi razstav konjskih koma
tov. Kot pravi, je v vseh teh le

tih voziti in jahati naučil 30 
konjev. Z ženo Nado nasled
nje leto obeležujeta zlato po
roko – ob 30. obletnici zako
na je bilo pri njih doma kar 24 
zapravljivčkov oz. 48 konjev – 
in ob tej priložnosti bi njuni 
sorodniki in znanci spet radi 
videli, da bi na farno žegnanje 
v cerkljanski župniji zakonski 
pari ponovno prišli s kočijami. 
»Bomo videli, mogoče pa res 
spet organiziramo,« na to po
reče Franc, ki je član Sloven
skega združenja rejcev konj 
pasme posavec, včasih pa je 
vzgajal tudi slovenske hladno
krvne konje. V preteklosti je 
imel že 16 konjev, danes jih 
ima še osem, starih od devet 

mesecev do 15 let. Tako nje
ga kot še posebej vnuka Luko 
in Mateja, ki mu vestno poma
gata pri skrbi za te plemenite 
živali, vsak dan razveseljujejo 
kobila Ekstra z žrebičko Eli, pa 
Menči, Peli, Senja, Mojca, Ben 
in Marko. Konji se pasejo na 
slab hektar velikem pašniku 
poleg domačije.

Včasih 50 konjev, danes 50 
traktorjev

Franc, ki izhaja iz številne dru
žine, saj je imel kar devet bra
tov in sester, dva sta žal že 
med pokojnimi, je bil 30 let 
zaposlen v Kovinarski v Kr
škem. Kot omeni, tudi še da

nes domače grede okopavajo 
s kobilo. Poleg konjev ima
jo na kmetiji še krave, praši
če, zajce, kokoši. V preteklosti 
so obdelovali tudi po 25 hek
tarjev zemlje, zdaj pa še prib
ližno deset, saj so morali tudi 
zaradi Frančevih zdravstve
nih težav obdelovalne površi
ne močno zmanjšati. »Včasih 
je bilo na Črešnjicah 50 konjev, 
danes pa je 50 traktorjev,« pri
stavi ob dejstvu, da je v zad
njih desetletjih konjev čedalje 
manj po vaseh, saj se jih lah
ko prešteje tako rekoč na prste 
ene roke. Prepričan je, da če bi 
za žrebeta dobili dobro plači
lo, bi bilo konjev lahko veli
ko več, a žal ni tako. »Tri ko
nje rediš eno leto, na koncu 
pa zanje dobiš mogoče tisoča
ka. Danes plačaš za žrebe manj 
kot tri evre za kilogram, pasta 
proti zajedavcem pa stane 21 
evrov, vidite, kaj se je zgodilo. 
Saj ni čudno, da ljudje konje
rejo opuščajo.« Po njegovem je 
edino še veselje tisto, ki ljubi
telja konj drži pokonci, da ne 
odneha, to opaža tudi pri sebi. 
Kot nam je na koncu še pove
dal, si želi, da bi se v prihodno
sti konjereja spet bolj uveljavi
la in da furmanstvo nikoli ne 
bi bilo pozabljeno.
� Rok�Retelj

Z�zapravljivčkom�in�konjsko�vprego�pred�leti�na�brežiškem�
grajskem�dvorišču�(foto:�osebni�arhiv)

Franc�Lajkovič�in�vnuk�Luka�
ob�žrebički�Eli
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Jesensko šelestenje
Rožmarin 

za boljši spomin

Ofelija v Shakespearovi tragediji pravi Hamletu: »Vzemi 
rožmarin, ki dal bo spominu tvojemu novih moči!« 

Igličaste liste in cvetove rožmarina lahko uporabljamo v 
zdravilne namene, in sicer v obliki olja (npr. za suho in 
srbeče lasišče), mazilo in alkoholne raztopine (lajša mi-
šično in sklepno revmo), kot tonik spodbudi rast las in 
obnavlja barvo las, vonj rožmarina pa pomaga, da si in-
formacije lažje in bolje zapomnimo. 

Zdravilen je čaj, ki ga pripravimo tako, da 1 čajno žlič-
ko suhih listov prelijemo z 250 ml vrele vode in pusti-
mo stati 15 minut. Rožmarin, ki je cenjen predvsem kot 
začimba, je odličen tudi kot dodatek kopeli, saj spodbu-
di prekrvavitev in pomaga v boju proti celulitu. Doda-
tek kopeli pripravimo tako, da 2 jušni žlici listov prevre-
mo v 2 l vode.
  Viktorija Senica, cvetličarka

Jesenska opravila na vrtu se počasi zaključujejo, odpadlo jesensko listje na zeleni trati je marsikdo že 
pograbil in ga odnesel na kompostnik, kajti eno najboljših gnojil je prav gnojilo iz listja. Listje, ki tako 
prijetno šelesti pod nogami, nudi tudi brezskrbno igro za vso družino, le kanček domišljije je treba upo-
rabiti. Jesenski čas je primeren tudi za sajenje in presajanje grmovnic ter za zasaditev novih dreves, v 
naši rubriki Vrtovi Posavja pa ne spreglejte nasveta strokovnjaka o pravilni rezi dreves. Prijetno branje!
 Uredništvo  

Okoli stanovanjskih hiš, po-
slovnih objektov ali parkov 
velikokrat naletimo na pre-
velika drevesa. Na žalost se 
jih večina odloči, da bo dre-
vesa odstranila. V primeru, 
da je drevo bolno, se suši, 
poka skorja na deblu, je res 
najbolje, da se drevo od-
strani, a v nasprotnem pri-
meru, če drevo ni bolno, ga 
je mogoče lepo pomladiti.

Drevesno krošnjo je mogo-
če vedno lepo oblikovati, če 
uporabimo pravilno rez. Dre-
vesne rane, ki nastanejo pri 
obžagovanju vej, je mogoče 
premazati s cepilno smolo ali 
katerim drugim pripravkom 
itd. Suhe veje je treba sprot-
no odstranjevati. Pravilna 
rez ni pomembna samo za-
radi estetskega videza rast-

line, temveč vpliva tudi na 
rodnost in rast. Pri rednem 
(3-5 let) obrezovanju dobi-
mo čvrsto drevo, ki ga veter 
ne more podreti. S tem usta-
vimo nadaljnjo rast močnih 
korenin, ker drevo ne potre-

buje več tako močne opore. 
Objekti so varnejši, drevesa 
so lepša, saj se krošnje lepo 
zgostijo. Sam sem odločen 
nasprotnik nestrokovnega 
vzdrževanja dreves. Zelo ve-
likokrat se srečujemo z dre-
vesi, ki jih dejansko »obgla-
vijo« – porežejo vse veje do 
debla. Posledica takega na-
čina obrezovanja je propad 
dreves, a tista drevesa, ki so 
obstala, imajo ogromno dol-
gih vej, t. i. divjakov. Prav ta 
bi morali naslednje  leto po-
novno obrezati, zmanjšati 
število vej (razredčiti veje). 
Vzemimo si čas za nego dre-
ves, ki ne zrastejo čez noč. 

Grmovnice je najbolje ob-
rezovati po cvetenju, ker 
le tako zagotovimo opti-
malno cvetenje. V kolikor 

nam zmanjka časa, lahko to 
postorimo v jeseni oziroma 
čez zimo. Pri grmovnicah je 
najpomembnejše izrezovan-
je starih vej, redčenje vej. 
Če je grmovnica previsoka, 
vsako vejo lepo prikrajša-
mo, pognojimo in jo s tem 
pripravimo na spomladan-
ski čas, da lahko lepo odže-
ne. S takšno rezjo zagotovi-
mo naraven videz rastlin, ki 
je zame še vedno najlepši. V 
kolikor jo režemo s škarjami 
za žive meje, s tem izničimo 
naravni videz. Slednji način 
je zadnje čase vse bolj pril-
jubljen pri vzdrževalcih, ker 
je najhitreje in najceneje, je 
pa tudi daleč od primerne-
ga. 

 Kristjan Nečemer, 
 Vrtnarstvo Nečemer

Pravilna nega drevja in grmovnic

Pravilno vzdrževano drevo

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo
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SEVNICA – V slovensko futsal reprezentanco je bil vpoklican 
tudi 22-letni Denis Kneževič, član Kluba malega nogometa 
(KMN) Sevnica, ki igra tudi v članski ekipi NK Posavje Krško.

Za igro z žogo ga je navdušil oče, nekoč tudi sam aktiven nogo
metaš in trener. Pri sedmih letih se je Denis Kneževič priklju
čil Nogometni šoli NK Krško pod vodstvom Roka Zorka. »Tre
niral sem skoraj vsak dan, užival sem, da sem bil del ekipe in z 
mnogimi iz moje generacije smo še danes res dobri prijatelji,« 
pravi mladi nogometaš, ki je tudi študent energetike. Novem
brskega poziva v slovensko futsal reprezentanco je bil vesel, a 
hkrati se zaveda, da ga čaka ogromno dela. »V reprezentanci so 
zbrani najboljši slovenski igralci malega nogometa, z ogromno 
izkušnjami in znanjem, zato me čaka še obilo trdega dela, da si 
bom status reprezentanta zagotovil tudi v prihodnje,« prizna 
in nadaljuje, da je njegova trenutna vloga v reprezentanci vloga 
učenca. »Sreča v nesreči je ta, da na mojem igralnem položaju 
igra Kristjan Čujec, ki je eden izmed najboljših pivotov na svetu, 
in v veselje mi je bilo, da sem ga imel nekaj dni možnost opazo
vati na treningih ter mu prisluhniti pri napotkih, kaj popravlja
ti, da bom še boljši,« pojasni. 8. decembra bo slovenska futsal 
reprezentanca odigrala uvodno tekmo v kvalifikacijah za Euro 
2022 proti Švici in zagotovo bo nekaj igralnih minut dobil tudi 
sevniški nogometni up.
� S.�R.,�foto:�futsal.si

Denis Kneževič v slovenski futsal 
reprezentanci 

Član� slovenske� futsal� reprezentance� je� postal� tudi� Denis�
Kneževič�(v�zadnji�vrsti�tretji�z�leve).

Grega Sevšek, trenutno di
jak 3. letnika športnega razre
da Gimnazije Novo mesto, se je 
s tenisom prvič srečal pri šes
tih letih, vendar ga je tudi kma
lu opustil. »V naslednjih dveh 
letih sem se preizkusil v no
gometu, plezanju, plavanju, 
vendar z ničemer nisem bil za
dovoljen. Pri osmih letih, na za
četku tretjega razreda osnovne 
šole, sem se zopet podal v igra
nje tenisa,« pove o svojih teni
ških začetkih in doda, da so bili 
v brestaniški osnovni šoli ved
no spodbudni in prilagodljivi 
glede njegovih teniških obve
znosti, ki so bile že takrat kar 
precej obsežne. S treningi je za
čel pri trenerju Ivanu Gerjevi-
ču, zatem pa je začel sodelova
ti z Andrejem Hoveljo, ki je še 
vedno njegov trener in katere
mu gredo, kot poudarja, naj
večje zasluge za vse doseda
nje uspehe.

Kot svoje doslej največje uspe
he izpostavlja dve septembrski 
zmagi na turnirjih Teniške zve
ze Slovenije v kategoriji do 18 
let in lansko drugo mesto na 
takšnem turnirju v Šentjurju. 
Trenutno na slovenski lestvici 
do 18 let zaseda 12. mesto. Na 
vprašanje, kakšni so njegovi ci

Mladi tenisač Grega Sevšek

Mika ga odhod čez veliko lužo
KRŠKO, BRESTANICA – Največji up Teniškega kluba Krško je trenutno 17-letni Grega Sevšek, doma iz Bre-
stanice. V letošnji sezoni je opozoril nase z dvema zmagama na turnirjih TZS do 18 let, kot lahko preberete 
v nadaljevanju, pa se spogleduje z odhodom na šolanje in trening v ZDA.

lji in želje na področju tenisa, 
odgovarja: »Moja največja želja 
je, da bi dobil nekaj povrnjene
ga za ves trud, ki sem ga vložil. 
Najlepša nagrada bi bila seve
da kakšen bolj odmeven med
narodni rezultat. Vesel sem, da 
tenis odpira v svetu tudi dru
gačna vrata – na ameriških uni
verzah iščejo igralce iz celega 
sveta, da bi tekmovali zanje. 
Združitvi treniranja tenisa in 

izobraževanja čez lužo sem bil 
zelo naklonjen, zdaj malo manj, 
a definitivno si bom tukaj pus
til odprta vrata.« Kar se tiče 
vzornikov, najprej izpostavlja 
Rogerja Federerja: »Njegova 
tehnika udarcev in lahkotno 
gibanje po igrišču je enostav
no neprimerljivo s katerim koli 
drugim tenisačem. Med mlajšo 
generacijo tenisačev pa mi je 
zelo všeč Rus Andrej Rublev. 
Najbolj me navdihuje njegova 
neizprosna surova moč, s kate
ro udari prav vsako žogo.« 

»Grega se razvija v 'all cou
rt' igralca s širokim naborom 
udarcev in premišljenimi po
tezami. Krasi ga mirna gla
va in predanost napredku. Je 
skromen in discipliniran, zara
di česar zelo uspešno združu
je šolske obveznosti s trenin
gi in tekmovanji,« pa o svojem 
varovancu pravi trener Hove
lja. Na njegovi razvojni poti je 
vsekakor zelo pomembna tudi 
podpora družine, odlično so
delovanje s kondicijskim tre
nerjem ter izjemni starejši 
fantje (igralci – tekmovalci) iz 
posavske regije, ki z Grego re
dno sparingirajo. »Seveda brez 
omembe matičnega kluba TK 
Krško ne gre. Grega ima v TK 

Krško odlične infrastrukturne 
pogoje za trening, saj lahko tre
nira tako na pesku kot na 'hard 
court' igrišču, kar je v njegovih 
letih izjemnega pomena,« še 
dodaja Hovelja. 

Tenisači so imeli letos zaradi 
brezkontaktne narave športa 
več možnosti za trening in tek
movanja kot v nekaterih dru
gih športnih panogah. »Res 
je, zagotovo nam je ta polo
žaj bolj prizanesel kot ostalim 
športom. Med prvim valom je 
tudi nas doletela popolna pre
poved treniranja, ki je traja
la približno 40 dni. To mi je si
cer dalo čas in možnost, da sem 
nekaj več postoril na kondicij
ski pripravi, vendar se je od
sotnost po vrnitvi na igrišča 
zelo poznala,« pravi Grega. V 
letošnji tekmovalni sezoni so 
tako turnirji dokaj ustaljeno 
potekali do začetka novembra, 
seveda z upoštevanjem vseh 
priporočil NIJZ, zdaj pa so do 
konca novembra odpovedana 
vsa tekmovanja. »Nadejam se, 
da bodo poskusili izpeljati vsaj 
državna prvenstva, ki so na 
sporedu decembra,« zaključu
je obetavni tenisač.
� Peter�Pavlovič

Grega� Sevšek� po� zmagi� na�
Ptuju�(foto:�osebni�arhiv)

Še prej je 20. oktobra na Fakul
teti za turizem potekala okro
gla miza projekta Stavi na 
zdravje (ang. Bet on Health). 
Sodelujoči na njej so bili ko
ordinatorica projekta Patri-
cia Čular z Občine Brežice in 
predstavniki nekaterih osta
lih partnerjev projekta: Ana-
marija Toth Kostevc (pod
jetje Plus rešitve), Rok Kerin 
(ŠD plavalna akademija Roka 
Kerina), Marjanca Pečar (Ka
jak kanu klub Čatež) in Ka-
tja Čanžar (Zavod za podje
tništvo, turizem in mladino 
Brežice). Okroglo mizo je po
vezovala prodekanica za izo
braževalno dejavnost doc. dr. 
Marjetka Rangus s Fakulte
te za turizem. Kerin je naštel 
in predstavil inovativne aktiv
nosti, ki so jih projektni par
tnerji izvajali v času projekta 
– igra pobega v naravi z nad
zorom telesa, inovativni tre
ningi plavanja, pametno ogre
vanje, veslanje, rokomet na 
mivki in ulični rokomet, roko
metni fitnes, supanje in sur
fanje. Čas trajanja projekta je 
zelo zaznamovala tudi epide
mija novega koronavirusa ter 
omejevanje gibanja in dostopa 
do rednih športnih aktivnosti, 
tako da je zelo aktualno nas
lavljal celotno vsebino projek

Šport je pomemben tudi za psihični razvoj
BREŽICE – Z izvedbo dvodnevne spletne mednarodne konference, ki je v organizaciji brežiške Fakultete za turizem potekala 29. in 30. oktobra, se je uradno zak-
ljučil enoletni projekt Stavi na zdravje, katerega nosilec je bila Občina Brežice v sodelovanju s številnimi partnerji, med njimi tudi Zavodom Neviodunum, izdaja-
teljem časopisa, ki ga ravnokar berete.

ta. Znotraj projekta so bile na
črtovane tudi druge aktivnosti, 
povezane s turizmom in špor
tom, zato je Čanžarjeva ob tej 
priložnosti spregovorila ravno 
o pomenu športnih aktivnosti 
za turizem.

Izdelan motivacijski model

Znotraj projekta je bila obli
kovana skupina mladih med 
15. in 29. letom starosti, ki so 
jih poimenovali ambasadorji. 
Prestala je posebno diagnosti
ciranje in spremljanje s strani 
Toth Kostevčeve. Slednja je po
udarila, da je skušala ugotoviti, 
kaj se dogaja z mladostnikom, 
ki se določeno obdobje ukvar
ja z neko športno aktivnostjo. 
Testirani so bili na podlagi psi
holoških komponent. Pri tem 
je sodeloval tudi Center za kre
pitev zdravja ZD Brežice, ki je 
z mladimi izvedel test hoje, 
ugotavljal njihove prehram
bene navade in izmeril njihov 
indeks telesne mase. Amba
sadorje so v času ukvarjanja 
z inovativnimi športnimi ak
tivnostmi tudi opazovali. Na 
koncu so primerjali rezulta
te testiranja na začetku pro
jekta, preden so začeli z aktiv
nostmi, in na koncu projekta, 
po zaključenih aktivnostih, ter 

prišli do nekaterih zanimivih 
ugotovitev. Vse to je bilo tudi 
osnova za izdelavo motivacij
skega modela, ki je bil eden 
ključnih rezultatov tega pro
jekta. Kot je med ugotovitva
mi navedla Toth Kostevčeva, 
so ambasadorji kljub spomla
danski izolaciji ohranili dovolj 
motivacije, da so proti začetku 
poletja začeli z aktivnostmi. 
Zunanji motivatorji, kot so 
npr. brezplačni drugačni na
čini vadbe in športna oprema, 
so sčasoma popustili in pri am
basadorjih niso več igrali tako 
pomembne vloge kot na začet
ku. »Od 20 jih je devet popol
noma odnehalo, 11 je ohra
njalo določeno aktivnost, od 
tega pa jih je bilo samo sedem 
takšnih, ki so se udeležili vsaj 

50 % vadb. Motivacija je tudi 
tukaj zelo upadla, natančni 
razlogi za to so različni, od 
službe, študija do nefleksibil
nega urnika vadb,« je pojasnila 
in dodala, da je pri teh sedmih 
kolikor toliko rednih udele
žencih prišlo do določenih 
sprememb osebnostnih struk
tur, ki se nanašajo na splošno 
intelektualno funkcioniranje, 
koncentracijo, čustveno stabil
nost, socialne komponente, sa
mopodobo, storilnostno moti
vacijo in sposobnost delovanja 
v timu. »Mladostniki se zače
njajo zavedati, kako pomemb
na je športna aktivnost tudi 
za psihični razvoj. Pomembno 
je, da posamezniki, kot so uči
telji, trenerji in drugi, ki so v 
stiku z mladimi in njihovimi 

starši, začnejo razumeti, kako 
pomembna je ta komponenta, 
ter znanje in razumevanje pre
dajo mladostnikom, ki bi lah
ko ponotranjili, da motivaci
ja začne izhajati iz njih samih, 
se pravi, da se začnejo zave
dati, da je za razvoj kariere, 
tudi službene, pomembno, da 
se psihološke komponente, ki 
so trenutno najbolj iskane na 
trgu, lahko razvijajo, in to sko
zi športno aktivnost,« je pou
darila. Čularjeva je ob tem po
vedala, da si občina želi vse te 
rezultate vpeti v svojo strategi
jo na področju športa. »Moram 
povedati, da bo treba naredi
ti kar konkreten premik, kaj
ti tudi področna zakonodaja 
teži k temu, da javna sredstva 
usmerjamo v programe, v ka
terih se udeleženci vključuje
jo v tekmovalni sistem. V tem 
primeru pa si želimo šport kot 
način življenja skozi vsa staro
stna obdobja,« je dejala.

Zaključek z mednarodno 
konferenco

Ob robu okrogle mize je nas
tala priložnostna strokovna 
brošura s predstavitvijo ome
njenega modela, vseh partner
jev projekta ter aktivnosti, ki 
so se v času projekta izvaja

le. Kot že uvodoma omenje
no, je celoten projekt ob kon
cu zaobjela tudi organizacija 
in izvedba dvodnevne »on-li
ne« mednarodne znanstvene 
konference »Bet on Health«, 
ki se je odvijala zadnja okto
brska četrtek in petek. Zdru
žila je raziskovalce in strokov
njake, ki so izmenjali izkušnje 
in rezultate raziskav s pod
ročja športa, dobrega počutja, 
zdravja, turizma in vloge lokal
nih oblasti pri načrtovanju, iz
vajanju in ocenjevanju politik 
ter praks, povezanih z vpra
šanji javnega zdravja. Konfe
renca je med drugim prines
la tudi pomembne ugotovitve 
o vplivu turizma na zdravje 
posameznika pa tudi zdravje 
destinacij. Prvi dan konferen
ce je potekal tudi webinar, še 
zadnji, peti v sklopu projek
ta, na katerem so predstavni
ki občine in fakultete skupaj s 
finskimi partnerji v projektu 
iskali odgovore iz naslova we
binarja »Šport za zdravo življe
nje – kaj lahko storimo?«. Pro
jekt je pokazal in dokazal, da je 
v življenju pomembno staviti 
na zdravje, tega pa se je treba 
v teh nevsakdanjih časih zave
dati še bolj kot kadar koli prej.

� Rok�Retelj

Udeleženci�okrogle�mize�na�fakulteti
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Od leta 2016 programe Posav
skega muzeja Brežice usmerja 
tudi cikel Štirje elementi, ki iz
haja iz ikonografije – poslikave 
Viteške dvorane. Baročna dvo
rana pripoveduje tudi o štirih 
elementih, njihove pomene pa 
z razstavami in številnimi pro
grami »razkrivamo« skozi pred
mete in zgodbe iz celotnega 
Posavja, ki nam je »zaupano« 
že od leta 1949. 

Pričeli smo z vodo, nadaljevali 
z ognjem, praznovali 70letni
co muzeja z zemljo in si za le
tos »pustili« zrak, ki ima v času 
prenašanja virusa še poseben 

pomen. Kljub temu da smo za
prti za obiskovalce, zadnja raz
stava Štirje elementi: 4 — ZRAK 

nastaja, številne obrazstavne 
programe pa smo izvajali že od 
začetka leta 2020. 

MUZEOSTRIP ali ZGODBA 
O TEM, KAKO JE V SLOGI MOČ

V letu 2020 smo izdali tudi 
Muzeo strip, ki pripoveduje o 
pomembnem sodelovanju na
rave in človeka, preteklosti in 
sedanjosti ter združuje vse ele
mente.

Strip, ki sta ga zasnovala Andre-
ja Matijevc in Jakob Klemenčič, 
poudarja pomen harmonične
ga delovanja. Če se elementi 

med sabo spodbujajo, pride do 
ustvarjanja, razvoja in uravno
teženega življenja, če pa drug 
drugemu zmanjšujejo moči ali 

želijo prevladovati, se to rav
novesje poruši. Ravnovesje je 
pomembno, omogočeno je le 
s sodelovanjem, sožitjem, so
zvočjem vode, ognja, zemlje in 
zraka.

Štirje elementi opredeljujejo 
tudi človekove značajske last
nosti. Z vodo povezujemo ob
čutljivost, čustvenost, nagon, 
z ognjem vitalnost, tekmoval
nost, pogum, z zemljo mate
rialnost, plodnost, regeneracijo 
in z zrakom razum, poduhovlje
nost. Kadar so te lastnosti v 
ravnovesju, je človek srečen in 
zadovoljen. 

Na pragu zadnjega meseca tega 
burnega leta 2020 želimo, da 
skupaj »hitreje preženemo ve
t rove in oblake«. Ostanite zdra
vi. V Posavskem muzeju Brežice 
se zahvaljujemo za vašo podpo

ro in upamo, da se kmalu spet 
srečamo ter skupaj uživamo v 
naši dediščini. Razstava Štirje 
elementi: 4 — ZRAK vas »čaka«.

Sodelavke in sodelavci 
Posavskega muzeja Brežice

*Prevod napisa na Apolonovem 
ščitu: »Citius ventos et nubila 
pellit«www.pmb.si 

od 1949

Hitreje prežene vetrove in oblake*

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
Galeriji Božidar Jakac kljub 
že enomesečnemu zaprtju 
kulturnih ustanov ne po-
čivajo, nasprotno, vpeti so 
v kar nekaj projektov, loti-
li pa so se tudi obnovitve-
no-vzdrževalnih del. 

V okviru projekta e-gradovi 
Posavja, ki ga sicer vodi Re
gionalna razvojna agencija 
Posavje, se je pričelo t. i. skeni
ranje nekdanjega cistercijan
skega samostana, v katerem 
deluje kostanjeviška galerija. 
S projektom bodo poleg kosta
njeviškega samostana 3D ob
delali še gradova Rajhenburg 
in Brežice (in v vsakem še en 
reprezentativni prostor), os
tale štiri sodelujoče grado
ve (Mokrice, Sevnica, Svibno 
in Kunšperk) pa s tehnologi
jo 360-stopinjskih posnetkov. 
Kot pravi direktor GBJ Goran 
Milovanović, naj bi v Termah 
Čatež uredili interpretacijsko 
sobo za vse digitalizirane gra
dove in na podlagi tega njiho
ve goste spodbudili k njihove
mu obisku. 

Sicer pa ta čas izkoriščajo za 
vzdrževalna dela, ki jih tež
je opravijo, ko imajo obisko
valce. »Naše čistilke so deni
mo prebarvale vezno železje, 
ki je v obokih nad samostan
skimi hodniki,« ponazori eno 
od opravil. Začenjajo tudi s 
sanacijo fasade na delu objek
ta, ki ga je načela vlaga, na ce

Vpeti v projekte in obnovo
lotnem podstrešju samosta
na bodo namestili požarne 
senzorje, intenzivno pa dela
jo tudi na projektni dokumen
taciji in pridobivanju dovoljenj 
pri obnovi hodnikov v sever
nem dela kompleksa (med 
cerkvijo in lipovim drevore
dom), kamor želijo vgraditi 
tudi dvigalo, saj morajo po za
konu zagotoviti dostop do raz
stavnih prostorov tudi gibal
no oviranim osebam. »Urediti 
želimo tudi manjšo sobico za 
izvedbo projekcij in manjših 
predavanj pa tudi novinarskih 
konferenc, da nam jih ni treba 
imeti na hodniku. Znotraj pro
jekta načrtujemo ureditev sto
pnic v cerkveni stolp, ki bi bil 
še dodatna turistična točka z 
razgledom na območje v oko
lici samostana,« našteva načr
te Milovanović. 

Slednje sicer želijo poveza
ti s projektom Cisterscapes, 
v okviru katerega pripravlja
jo vlogo za pridobitev znaka 
evropskega kulturne dedišči
ne. »Načrtujemo, da bi pros
tor, v katerem bodo te okrogle 
stopnice, informacijsko opre
mili z zgodovino samostana, 
zgoraj pa postavili 3D maketo 
samostana z okolico in ga po
zicionirali tako, da bi iste sme
ri na maketi obiskovalci lahko 
primerjali s pogledom skozi 
okno,« dodaja direktor. Kot vo
dilni partner izvajajo tudi pro
jekt Re/Forma viva, v okviru 
katerega spletno nadomešča

jo poletno srečanje, ki bi mo
ralo biti v Tallinu, a ga ni bilo 
možno izvesti. Upajo, da bodo 
julija naslednje leto, ko bo 
60-letnica kiparskega simpo
zija Forma viva, projekt lahko 
zaključili na terenu. »S sodelu
jočimi v projektu in restavra
torji bomo poskušali dokon
čati digitalizacijo skulptur iz 
parka Forme vive in izvesti re
vitalizacijo katere izmed njih, 
najverjetneje katerega izmed 
slovenskih avtorjev,« pravi 
Milovanović. Ob jubileju sim
pozija načrtujejo tudi večjo 
razstavo v Lamutovem likov
nem salonu, seveda pa je težko 
napovedati, kakšne bodo epi
demiološke razmere čez dob
rega pol leta. 

 P.�Pavlovič

Čistilke�so�prebarvale�vezno�
železje�na�obokanih�hodnikih�
(foto:�GBJ).

Štirje elementi: 4—ZRAK

BREŽICE – Med številnimi 
aktivnimi društvi iz brežiške 
občine je tudi Kulturno dru-
štvo Drugi oder, ki se v zad-
njih osmih letih, odkar delu-
je, lahko pohvali s pripravo 
kar nekaj avtorskih kultur-
nih prireditev, pogovornih 
večerov, gledaliških pred-
stav in dogodkov, ki so bili 
med številnim občinstvom 
vedno zelo dobro sprejeti.

KD Drugi oder, ki mu predse
duje Mojca Florjanič, je bilo 
ustanovljeno leta 2012, da bi 
se pridružilo vsem, ki širijo 
ljubezen do umetnosti med 
Brežičani in okoličani. Kot je 
navedla, so bili na pogovorne 
večere, na katerih so predsta
vili znane ustvarjalce s pod
ročja kulture in vsakdanjega 
življenja, povabljeni pisatelj 
Damijan Šinigoj, umetnik in 
ustvarjalec Matej Filipčič, re
žiser Sašo Podgoršek, igralka 
in pisateljica Maja Gal Štro-
mar, brata, režiser Damjan 
Kozole in podjetnik Boštjan 
Kozole, režiser Luka Mar-
četić in igralec Niko Zagode 
ter zadnji, televizijski voditelj, 
pisatelj in velik anglofil Jure 
Godler, s katerim so pogovor
ni večer preko »live streama« 
izvedli v brežiškem gradu 22. 
oktobra. Med društvene us
pešne projekte sodijo tudi av
torski literarni večeri oz. reci
tali pesnikov Toneta Pavčka, 
Ferija Lainščka, Frana Milčin
skega Ježka ter pokojnega do

S kulturo predramili občinstvo

mačina Damirja Šambareka. 
Med zelo odmevne prireditve, 
na katere so v društvu zelo 
ponosni, zagotovo sodi dogo
dek »Zvezde na nebu žare …« 
z besedo in glasbo Slavka Av
senika.

»V samo srčico smotra delo
vanja našega društva zagoto
vo sodijo gledališke predsta
ve, s katerimi smo v zadnjih 
letih dodobra predramili brež
iško in tudi ostala posavska ob
činstva,« pove Florjaničeva ter 
našteje predstave Plešasta pev
ka, Oblast in Zasebno življenje. 
V sam vrh gledališkega delova
nja društva pa sodijo avtorske 
predstave mladega ustvarjal
ca Žana Florjaniča Baroni-
ka, ki se je izkazal kot avtor te
kstov in režiser v predstavah 
Ženske, Dosmrtno življenje in 
Trikotnik. S slednjo je društvo 

tekmovalo tudi na festivalu 
Vizije in bilo zanjo nagrajeno. 
»Člani društva smo pripravili 
tudi lutkovno igrico v humani
tarne namene in z njo zbirali 
sredstva za socialno ogrožene 
otroke. Z Brežiškim kultur
nim dežnikom pa smo pokri
li kar štiri vsebinsko povezane 
otroške gledališke predstave z 
različnimi delavnicami ter ob 
koncu leta pripravili novoletne 
otroške predstave. Sem zago
tovo sodita dve še posebej od
mevni – Žiga, kisla kumarica 
ter Štiri afne, ki smo jo pripra
vili v sodelovanju s PD Imani,« 
izpostavi. Med tradicionalne in 
vsako leto številnejše projek
te pa zagotovo sodi vsakoletni 
otroški festival Pojoči vrtiljak 
od vključno leta 2014 predsta
vijo najbolj perspektivni mladi 
glasbeniki iz občine. 
 R.�Retelj

Člani�KD�Drugi�oder�na�enem�od�preteklih�Pojočih�vrtiljakov�
(foto:�arhiv�društva)

ALEGORIJA ELEMENTA ZRAK je prizor APOLONA z EOS v go-
lobji vpregi. Ob njiju je Zefir, glasnik pomladi, prispodoba za-
hodnega vetra, ki prinaša dež, prepotreben za rast rastlinja.  
Avtor poslikave: Frančišek Karel Remb (1675–1718) ok. 1703. 

Avtor risbe: Jakob Klemenčič 
Izris Pozejdona po risbi Janžeta Lorberja, zmaja po risbi Gregor-
ja Smukoviča in drevesa po risbi Anje Medved

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

IZ ZGODOVINE GALERIJE

Na dvorišču Galerije Božidar Jakac je na ogled skupina skulptur Za staro 
pravdo, ki prikazuje slovensko-hrvaški kmečki upor leta 1573. To so kip 
Matije Gubca in reliefi s prizori bitk kmečke vojske na Krškem polju. Skulp-
ture je ob 400. obletnici kmečkega upora leta 1973 ustvaril Tone Kralj, 
eden največjih slovenskih umetnikov 20. stoletja. Po izvedbi kipov v Ko-
stanjevici na Krki je Kralj v opatovi dvorani današnje Galerije Božidar Jakac 
ustvaril še svoje zadnje delo, spomenik Matiji Gubcu na osrednjem trgu na 

Vidmu v Krškem, ki je danes pomembno obeležje mesta Krško. 

Ko bomo ponovno odprti, vas najlepše vabimo 
v Galerijo Božidar Jakac!
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KRŠKO – Po daljšem premoru iz domače posavske založbe 
Neviodunum z veseljem najavljamo izid dveh knjižnih no-
vosti, ki bosta izšli v prvi polovici decembra. Torej dovolj 
zgodaj, da si ju boste lahko privoščili za praznična darila.

Slavica Jarkovič: V sobi srca

Najprej bo okoli miklavževega 
izšla druga pesniška zbirka Sla-
vice Jarkovič z naslovom V SOBI 
SRCA. Žal lahko v današnjem sve
tu zaznavamo vse večje pomanj
kanje iskrenosti, še več, vse po
gosteje govorimo o 'brezsrčnosti' 
ljudi, torej o pomanjkanju sočutja, 
občutljivosti za probleme drugih. 
In ravno v tej smeri lahko najde
mo odgovor na vprašanje, zakaj 
smo se po Zajtrku smehljajev 
(2008) pri založbi Neviodunum 

odločili izdati še eno zbirko verzov Slavice Jarkovič. Zbirko lah
ko beremo tudi kot dnevnik nekega odnosa med žensko in moš
kim, ki je pravzaprav zelo oseben, kot je za dnevnike seveda 
značilno. Tudi tokrat so avtoričina doživljanja zapisana pove
čini v kratkih liričnih drobcih in tudi v tej zbirki se po 'pomoč' 
pri reševanju svojih čustvenih zapletov pogosto zateka v nara
vo. Iskrenost, ki jo pokaže v svojih verzih, bi kaj lahko delova
la kot naivnost, a je pri Slavici prepričljiva in navdušujoča. Ta 
svoj pogum in pogled na smisel življenja je – 'ob zajtrku v sobi 
srca' - očitno pripravljena deliti z drugimi ljudmi, z nami, bralci. 
Cena izvoda zbirke (80 strani, trda vezava): 10,00 EUR.

Almanah občine Krško 2020

Že 18. izdaja publikacije, ki na
staja v sodelovanju z občino Kr
ško in bo tokrat izšla okoli 10. de
cembra, ponovno prinaša pestro 
kroniko dogodkov. Kot je v letoš
njem uvodu napisal župan obči
ne Krško v mag. Miran Stanko, 
»uspešne lokalne skupnosti seve
da ni brez gospodarstva, kultur
nega ustvarjanja, številnih aktiv
nosti različnih društev, mnogih 
uspehov športnikov in njihovih 
klubov, prostovoljcev ...« To pa so 
teme, o katerih boste lahko bra

li tudi v letošnji izdaji – vsakemu zapisu dogodka od decembra 
2019 do konca novembra v minulem letu je priložena tudi foto
grafija. In začuda, kljub vsem ukrepom in omejitvam zaradi epi
demije koronavirusa, je tudi letos napolnjenih vseh 160 strani 
velikega formata. Kroniki dogodkov pa je po običaju dodan bio
grafski zapis Polone Brenčič o zadnjem predsedniku skupščine 
občine Krško v prejšnji državi – Zoranu Šolnu (mandat 1986–
1990). Cena izvoda: 11,00 EUR.

NAROČILA: 
Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško – 
Tel.: 07 49 05780 - e-naslov: marketing@posavje.info 

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v članku z naslo
vom »Povezali sedanjost s preteklostjo« na strani 25 pomoto
ma zapisali, da je Tatjana Potokar članica Društva likovnikov 
Krško OKO – Potokarjeva je namreč članica Društva likovni
kov Brežice. Za napako se opravičujemo. 
 Ur.

»Ideja o prenašanju slik ni 
tako nova, ko sem imela pred 
leti razstavo v italijanskih Fi
rencah in nismo smeli z av
tobusom do galerije, smo sli
ke ročno prenesli. Tokratna 
ideja, da se s slikami predsta
vim na prostem, ima popolno
ma drug koncept in smisel. V 
tem obdobju širjenja korona
virusa je odpadla razstava mo
jih slikarskih del v Posavskem 
muzeju Brežice, a slike so ne
kako hotele na plano …« po
jasni sevniška slikarka Jerca 
Šantej. »Slike so bile opažene 
in upam, da tudi dober namen 
– približati ustvarjalnost, kul
turo, bliže ljudem, kajti, dru
ge opcije v tem času, ko nam 
kraljuje krona – covid-19, ni,« 
nadaljuje in doda, da za nap
rej ne načrtuje ničesar poseb
nega. »Prepustila se bom tre
nutnim vzgibom in projektom, 
kakor je bil ta ’art to go’. Zave
dam se vloge kulture, umetno
sti in mi ni vseeno, zato se bom 

Na sprehodu z Jerčinimi slikami
SEVNICA – Kot smo v prejšnji številki časopisa objavili na naslovnici, se je slikarka Jerca Šantej v sončnem 
nedeljskem novembrskem popoldnevu s svojimi umetniškimi deli sprehodila po sevniških ulicah, pri če-
mer so ji pomagali prijateljice in prijatelji, ki so nosili njene slike večjih dimenzij. 

še naprej in po najboljši moči 
trudila, da dodam kamenček v 
ta brezčasen mozaik ustvarjal
nosti,« zaključi pogovor s hva
ležnostjo, da ima ob sebi lepo 
število prijateljev, ki so priš
li na njen dom na dan, ko je 
tudi praznovala rojstni dan, in 
sodelovali pri nošenju slik po 

sevniških ulicah. 

»Jerca je slikarka, umetnica, 
poznana doma in širše po sve
tu. Svoja dela je prikazovala 
v Parizu, Ameriki in še kje. V 
glavnem pa je kulturnica, ki ni 
pozabila na svoj domači kraj. 
Na gradu v Sevnici je doslej or

ganizirala že veliko dogodkov, 
pripeljala veliko kolegov, ume
tnikov … Nimam namena ob
javljati njenega življenjepisa, 
zato se posvetimo njeni zad
nji akciji – potujoči razstavi. 
Njena dela so prijatelji nosi
li v rokah in se sprehodili po 
Sevnici. Od njenega doma pri 
cerkvici sv. Ane v Šmarju je ko
lona s slikami v rokah krenila 
mimo rondoja do platoja pri 
sevniški železniški postaji in 
naprej do doma upokojencev 
ter zdravstvenega doma, kjer 
smo slavljenki na parkirnem 
prostoru zapeli za rojstni dan 
in popili pol kozarčka penine. 
Meni se je zdela vsa stvar zelo 
simpatična in vem, da bo Jer
ci ostala v spominu,« se glasi 
simpatičen in iskren zapis Jo-
žeta Teraža, ki je spremljal 
celotno dogajanje s fotoapara
tom v roki, pridružil se mu je 
tudi Ljubo Motore in kot sne
malec Tomaž Pavkovič. 
 Smilja Radi  

Tomaž�Pavkovič�je�potujočo�razstavo�sevniške�slikarke�Jerce�
Šantej�zabeležil�skozi�filmsko�kamero.

SNEŽNIK, POSAVJE – Na 7. dr-
žavni tematski razstavi Jav-
nega sklada RS za kulturno 
dejavnost na temo »Oblo in 
oglato«, ki je bila med 4. sep-
tembrom in 12. oktobrom 
na ogled na gradu Snežnik, 
so razstavljali tudi posavski 
ustvarjalci.  

V letu 2019 so izbrana likov
na dela razstavljali na desetih 
regijskih razstavah, na kate

Štirje Posavci na državni razstavi
rih je bilo skupno razstavlje
nih 266 del. V Črnomlju je bilo 
razstavljenih 20 del z območja 
Dolenjske, Bele krajine in Po
savja. Iz Brežic so razstavljali 
Andrej Pinterič, Alenka Ve-
nišnik, Rosina Curhalek, Ve-
sna Davidovič in Marija Ku-
kovica, iz Krškega Antonija 
Žener, Branka Pirc, Branka 
Benje, Petra Kampl Petrin, 
Roman Blatnik, Željka Vid-
mar in Mihaela Prevejšek, iz 

Sevnice pa Rudi Stopar, Mi-
lena Roštohar, Pavla Černi-
goj in Nevenka Flajs. Z vseh 
regijskih razstav je bilo za dr
žavno razstavo na gradu Snež
nik izbranih 60 del. Iz Posavja 
so bila izbrana dela Marije Ku
kovica (Družina, akril na plat
no), Branke Pirc (Onkraj noči, 
grafika – suha igla, jedkani
ca, akvatinta), Branke Benje 
(Kompozicija, grafika – suha 
igla) in Romana Blatnika (Ko

nec – asemblaž). Video od
prtje razstave je potekalo 3. 
septembra, razstavo in razsta
vljena dela sta predstavila pro
ducentka za likovno dejavnost 
Monika Ivančič Fajfar ter dr
žavni selektor Janez Zalaznik. 
Razstavo, ki so jo zaradi izre
dnega zanimanja podaljšali 
za nekaj dni, si je ogledalo kar 
1554 obiskovalcev.

� N.�J.�S./P.�P.

BREŽICE – Na spletnem 
mednarodnem tekmova
nju, ki je bilo organizirano 
v Sremski Mitrovici (Srbi
ja), je klavirski duo iz Glas
bene šole Brežice, ki ga 
sestavljata Julija Smrekar 
in Vid Kolić pod mentor
stvom prof. Karoline Ve-
gelj Stopar, osvojil 1. nag
rado (98,8 točk). Komisija 
je mlade glasbenike oceni
la na osnovi poslanih video 
posnetkov, ki so bili posneti 
v učilnici glasbene šole na 
začetku šolskega leta. 
 Vir:�GŠ�Brežice

Velik uspeh klavirskega dua

Vid�Kolić�in�Julija�Smrekar

Na razpis, ki so ga v ZSK iz
vedli osmo leto zapored, je 
v predpisanem roku prispe
lo 18 prijavljenih projektov iz 
17 knjižnic, in sicer 14 s pod
ročja storitev za uporabnike 
ter štirje projekti s področ
ja novega pristopa k strokov
nemu delu knjižnice. Komisi
ja je v svoji oceni zapisala, da 
je projekt Posavska potujoča 
knjižnica v slovenskem knji
žničnem prostoru zgled dob
re prakse povezovanja in so
delovanja desetih partnerjev 
pri vzpostavitvi potujoče knji
žnice za zaokroženo območje 
Posavja. Pri tem so sodelova
le štiri knjižnice (Valvasorje
va knjižnica Krško, Knjižni
ca Brežice, Knjižnica Laško 
in Knjižnica Sevnica) s petimi 
posavskimi občinami in  Mi
nistrstvom za kulturo. Namen 
sodelovanja je bil zagotoviti 
enake možnosti za dostop do 
knjižničnega gradiva, informa
cij in storitev vsem prebival

Knjižnice kot primer dobre prakse
POSAVJE – 20. novembra je Združenje splošnih knjižnic (ZSK) podelilo nagrado projektu Posavska potujo-
ča knjižnica kot najboljšemu projektu v splošnih knjižnicah. V letu 2020 sta bili razpisani dve nagradi: ena za 
najboljši projekt na področju storitev za uporabnike, druga za nov pristop k strokovnemu delu knjižnice. 

cem območja. »Projekt odgo
varja na potrebe uporabnikov, 
saj gradi mrežo knjižnične de
javnosti v krajih, kjer ta doslej 
ni bila dostopna in nadome
šča nekatere premične zbirke 
s strokovno ustreznejšo de
javnostjo,« je še del pojasni
la, ki se zaključi z mnenjem, 
da bi lahko omenjeni model 
sodelovanja kot primer dobre 

prakse posnemale tudi druge 
knjižnice pri vzpostavitvi raz
ličnih vrst storitev, predvsem 
pa tistih, ki zahtevajo večja fi
nančna sredstva in zahtevnej
še aktivnosti pri izvedbi. Glav
na odlika Posavske potujoče 
knjižnice, ki je začela svojo pot 
po Posavju v mesecu oktobru, 
je celosten pristop, ki se kaže 
tudi v privlačni zunanji podobi 

storitve (zunanji videz vozila, 
himna, spletna stran). 

Prvi odzivi obiska bibliobusa 
so odlični, saj po dobrem me
secu delovanja (kljub dvote
denski nedostopnosti zaradi 
epidemije) Posavska potujoča 
knjižnica šteje 400 članov, be
leži prek 700 izposoj knjižnič
nega gradiva, Bralka pa je za
radi izposoje obiskalo že več 
kot 500 uporabnikov ter 52 
skupin iz vrtcev in šol. »Z Bral
kom je knjižnična dejavnost z 
brezplačno članarino,  izposojo 
knjig, branjem pravljic, promo
cijo branja, druženjem, dosto
pom do spleta in računalnika, 
možnostjo tiskanja in fotoko
piranja, predvsem pa s prija
znima in zabavnima knjižni
čarjema dostopna bralkam in 
bralcem tudi v bolj od središč 
oddaljenih krajih Posavja,« 
pravijo snovalci skupnega po
savskega projekta. 
 Smilja Radi

Posavska�potujoča�knjižnica�izpolnjuje�svoje�poslanstvo.

NOVO IZ NAŠE ZALOŽBE

Slavica JarkovičSlavica Jarkovič

V sobi srcaV sobi srca
Slavica Jarkovič

V sobi srca
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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

Klemen Slakonja podpisal pogodbo s svetovno zna-
no glasbeno založbo, nov 'boyband' na glasbeni sce-
ni, bogata in zanimiva zgodovina skupine Objem. Tok-
rat preberite:

Izšel je božični EP igralca in pevca Klemna Slakonje (foto: 
Facebook), na katerem je tudi avtorska pesem Under My 
Xmas Tree, ki vam bo 
zagotovo polepšala 
prihajajoče praznike v 
teh nenavadnih dnevih. 
»Kar ne morem verjeti, 
da sem se v vseh teh le
tih preobrazil že v več 
kot 100 likov. Letos si 
bom svoje maske snel. 
Metaforično, seveda. Še 
vedno bom nosil zaščitno masko in držal varnostno raz
daljo, da ne bo pomote (in globe). V letu 2020 se bom to
rej predstavil v vlogi … samega sebe. Če nam česa korona 
ne more vzeti, je to božič. V sodelovanju z založbo Univer
sal tako izide moj božični EP Under My Xmas Tree. Na njem 
bo nekaj božičnih klasik in avtorska pesem,« je na druž
benih omrežjih sporočil vsestranski Brežičan. A to še ni 
vse, pri nastajanju albuma je namreč sodeloval s svetov
no znano ameriško glasbeno korporacijo Universal Music 
Group. Pod njihovim okriljem najdemo svetovne glasbe
ne zvezde, kot so Lady Gaga, Taylor Swift, Bob Marley, 
Selena Gomez ...

Po razpadu štiričlanske zasedbe Soulution je nastala mla
da fantovska skupina, ki sliši na ime Boom. Sestavljajo jo 

Luka Cvetičanin, Pa-
trik Mrak, oba iz Por
toroža, in Matevž De-
renda (foto: Facebook) 
iz Brežic, sicer sin po
savske glasbene dive 
Nuše Derenda. Te dni 
pošiljajo na tržišče svo
jo novo skladbo Julija. 
»Gre za zgodba mlade 

ljubezni, ki se bliža križpotju. Seveda je odvisno od inter
pretacije poslušalca, katero pot bo ta ljubezen ubrala. Po
leg tega, da nam je ime Julija všeč, ima tudi simboličen po
men ljubezni, tragične po Sheakspearu ali neuslišane po 
Prešernu. Sami bi radi verjeli, da ima zgodba srečen ko
nec, vendar prepuščamo, da se vsak odloči zase,« so me
dijem zaupali fantje, ki jim je v dotični skladbi pri izbolj
šavi besedila na pomoč priskočil celo Jan Plestenjak. Za 
skladbo je nastal tudi videospot, ki je delo Mateja Simči-
ča in se odvija na slovenski obali, saj zgodba ne nazadnje 
govori o poletni romanci. 

Člani Glasbene skupine Objem (na fotografiji) so letos ob 
svojem okroglem jubileju v začetku leta pričeli pripravlja
ti večji koncert. Žal je zaradi novega vala epidemije sedaj 
dokončno jasno, da koncerta ob njihovem 30. jubileju za
gotovo ne bo. Si pa fantje in dekleta ob tej častitljivi šte
vilki zaslužijo nekaj pozornosti. Rojstvo glasbene skupine 
sega v leto 1990. 
Prvotni vodja je 
bil Toni Homan, 
ki že dolga leta 
vodi Pihalni or
kester Kostanje
vica na Krki, sku
pina pa se je prvič 
javno predstavila 
v eni izmed takrat 
najpopularnejših oddaj Poglej in zadeni. Po nekaj letih de
lovanja je bilo vodstvo skupine zaupano Tugomirju An-
droji, ki je na njenem čelu še danes. Sledila je zgoščenka 
Naj odnese me s teboj in tudi videospot, v katerem je kot 
debitantka nastopila takrat še neznana Rebeka Dremelj. 
Nekako v tem času so se predstavili tudi na festivalu Slo
venska popevka. Omeniti velja tudi zgoščenko, podprto s 
strani Plesne zveze Slovenije, na kateri so prvič v zgodo
vini skupine dobili pevko. Pridružila se jim je vokalistka 
Barbara Ulčnik z Rake, sestrična prve dame ZDA  Melanie 
Trump. Ko so plesni trendi v naših koncih nekoliko zamr
li, so se Objemovci specializirali za nastope, kot so poroke, 
abrahami, maturantski plesi, razna praznovanja in zaseb
ne zabave. Trenutno je zasedba skupine zmanjšana na tri 
člane: Tugomir Androja (akustična kitara, električna ki
tara, vokal),  Milan Popovič (kontrabas, bas kitara) ter vo
kalist z Rake Robi Kerin. Še na mnoga leta!

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 3. de-
cembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

BIO PRODAJALNA NORMA KRŠKO
AFIRMAT D.O.O., GRŽEČA VAS 24, LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 23-2020 številke:

ADVENT V CVETLIČARNI ZELENAPIKA
Nagrade, ki jih podarja Cvetličarna ZelenaPika, Renata Feli-
cijan Šturbej s.p., Kvedrova 49, Sevnica, prejmejo:

1. nagrada:  sadiki borovnice in maline; Marija Hrovat, 
 Radeče
2. nagrada: sadika borovnice; Žan Seničar, Sevnica
3. nagrada:  sadika črnega ribeza; Božica Hrastovšek,
 Brežice

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po
delil nagrado (CD ploščo) Jani Gliha Hohler, Ul. 22. maja 15, 
2317 Oplotnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 2. (1.) Ans. VIŽA - Sanje poletnih dni
 3. (2.) Ans. JARICA - Dedkov strah
 4. (4.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
 5. (3.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša 
 6. (10.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 7. (8.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi 
 8. (7.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina 
   Melos - Obriši solze
 9. (6.) Ans. VRT - Pesem za očeta 
 10. (-.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Javor -  Slovenska pesem te bodri

Kupon št. 547
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 28. 11. 2020, ob 20. uri

Supernova Qlandia Krško ‒ vhod A   /   tel: 07/49 25 151

Z veseljem vam bomo svetovali.
Ostanite zdravi!
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Manja Cehte, Brezje pri 
Dovškem – deklico,

• Barbara Reberšak, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Anamarija Jalovec, 
Podulce – dečka, 

• Petra Metelko, Površje – 
deklico,

• Franja Kocjan, Pavla vas – 
deklico,

• Andreja Černelič, Dovško 
– dečka,

• Barbara Rupar, Senovo – 
deklico,

• Vanesa Okanović, Sevnica 
– deklico,

• Polonca Jug, Buče – dečka,
• Barbara Gorenc, Krmelj – 

dečka,
• Tina Krošelj, Kapele – 

deklico,

rojstva

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

moja poroka

Majda�Ban�in�Vid�Cizerle,�oba�iz�Leskovca�pri�Krškem,�17.�
oktober�2020,�park�v�Krškem

• Anja Mežič, Globoko – 
dečka,

• Natalija Pirc, Prapretno – 
dečka, 

• Maša Virant, Šedem – 
deklico,

• Ina Kruljac, Šentjernej – 
deklico,

• Tea Kovačič, Bukošek – 
deklico,

• Anja Kolar, Senovo – 
dečka,

• Tjaša Strniša, Sevnica – 
dečka,

• Martina Škvorc, Jesenice 
na Dolenjskem – deklico,

• Bernardka Mežič, Drnovo 
– deklico,

• Petra Knez, Mali Vrh – 
dečka,

• Sanja Hriberšek Kovačič, 
Veniše – dečka,

• Romana Grubar, Velike 
Vodenice – dečka,

• Barbara Janko, Arto – 
dečka,

• Ribana Hudorovac, Krško 
– deklico.

ČESTITAMO!

POREBER – V oktobru je naša krajanka Ivanka Bah iz Porebra 
praznovala 90 let. Že dolgo živi sama. Vedno vedra in nasmeja
na še vedno sama poskrbi za vrt, njivo in svoje živali. S sosedi so 
v dobrih odnosih in si radi pomagajo. Ob obisku prostovoljk KO 
RK Senovo smo v obdobju negotove situacije seveda upoštevali 
navodila. Obujali smo spomine, prijetno poklepetali in se nasme
jali. Čas je prehitro minil. Ob slovesu smo ji zaželeli obilo zdrav
ja, dobrega počutja in vse lepo.� Vir:�KO�RK�Senovo

90 let Ivanke Bah

Slavljenka�z�obiskovalkami�iz�KO�RK�Senovo

SENOVO� –� V� začetku�meseca� je� član� Združenja� borcev� za�
vrednote�NOB�Krško�in�KO�ZB�za�vrednote�NOB�Senovo�tovariš�
Franc�Uduč�praznoval�častitljivih�93�let.�Ob�priložnostnem�
obisku�sta�mu�predsednika�občinskega�borčevskega�združenja�
in�senovske�organizacije�zaželela�še�mnoga�zdrava�in�srečna�
leta�ter�mu�ob�priložnostnem�darilu�izročila�tudi�spominsko�
priznanje�ob�75.�obletnici�osvoboditve.�T.�P.

Lidija, ki danes šteje 55 let, 
pravi, da enoznačnega odgovo
ra na vprašanje, zakaj se posa
meznik poda na pot alkoholne 
omame, sicer ne more ponudi
ti, trdi pa, da pitje ni zgolj slaba 
navada, temveč tudi bolezen. 
Osebno jo je alkohol spremljal 
že od otroštva dalje, saj je od
raščala na kmetiji, na vasi, kjer 
ne doma ne pri sosedih ni niko
li zmanjkalo vina, saj ga je pri
delovala domala vsaka hiša, pa 
tudi ne žganih pijač: »Ob obi
skih smo drug drugemu ponu
jali vino, saj, kot so dejali, voda 
še v čevlju ni dobra. Ob vsaki 
priložnosti, vsako delo, naj si 
gre za koline, spravilo drv, ko
ruze in druga opravila, smo si 
nazdravili s šilcem kratkega.« 
Vino so ji dali poskusiti že kot 
otroku, ko je bila starejša, pa je 
tudi njej pripadalo tako žganje 
na začetku opravil kot kozarec 
vina na koncu težjega dela, saj 
je bila pridna in si ga je zaslu
žila, kot so dejali starši.

Pitje na skrivaj

Uspešno se je izšolala, konča
la gimnazijo in zatem fakulte
to, po zaključku katere je dobi
la dobro službo v podjetju, ki 
jo je štipendiralo. Bilo je v za
četku 90. let, ko tudi zakono

daja, kot jo poznamo danes, še 
ni striktno prepovedovala pitja 
med delovnim časom na delov
nem mestu, zato se v omarah ni 
nahajala zgolj dokumentacija, 
temveč tudi alkoholna pijača, 
s katero so nazdravljali ob roj
stnih dnevih in drugih prazno
vanjih, popivanja so bila stalni
ca tudi na službenih potovanjih 
in večerjah. V tem obdobju se je 
občasno že opila, nezavedno pa 
pričela toniti v zasvojenost, ko 
se je pričela ’nagrajevati’ s pija
čo v zasebnem življenju, naj si 

bo iz veselja naj si bo iz žalos
ti: »Moje pitje se je skoncentri
ralo predvsem na pitje na skri
vaj, pitje ob vikendih, praznikih 
in med dopustom, kar je sicer 
pogost pojav pri ženskah. Pazi
la sem, kje in s kom pijem. Ni
sem si dovolila, da bi se opila 
na kakšni zabavi ali družinskih 
obiskih, saj nisem želela, da me 
sodelavci ali prijatelji vidijo v 
takšnem stanju. V opitem sta
nju tudi nisem sedla za volan, 
saj sem se zavedala, da bi lah
ko povzročila prometno nesre
čo in da bi zaradi izgube vozni
škega dovoljenja lahko izgubila 
tudi službo. Svoje pitje sem kar 

skrbno skrivala, saj v službi 
niso niti slutili, da imam težave 
s prekomernim pitjem. Vedno, 
kadar sem malo preveč popila, 
sem bila zabavna, duhovita in 
vesela, ko je bilo pijače preveč, 
pa sem zlezla v posteljo. Drugi 
dan je bilo vselej hudo, bruhala 
sem, bila omotična, imela sem 
hude glavobole. Da sem šla lah
ko v službo, sem vzela pomir
jevala, v kolikor ta niso zaleg
la in je bila slabost prevelika, 
sem koristila bolniško ali do
pust. Čedalje težje sem obvla

dovala pitje, saj je pijača že za
čela obvladovati mene.« V več 
kot deset let trajajoči zakonski 
zvezi ni našla izpopolnitve, kot 
si jo je želela, pripoveduje, saj 
sta se z možem pogosto pre
pirala, zato je skušala nezado
voljstvo v času, ko so vsi legli k 
nočnemu počitku, zmanjševati 
s pitjem vina. Večkrat se ji je us
pelo sicer za določeno obdob
je tudi upreti skušnjavi, a je slej 
kot prej ponovno poprijela za 
kozarec: »Nekdanji mož je se
veda opazil moje početje, mis
lim, da je bil žalosten in razo
čaran. Zraven sta bila tudi dva 
majhna otroka. Zaustavila me 

ni niti mamina smrt leta 2000. 
Umrla je namreč zaradi alko
holne ciroze jeter.« 

Odločitev za zdravljenje

Popivanje se je stopnjevalo, po 
letu 2010 ga ni mogla prikriva
ti ne pred sosedi ne pred naj
stniškima otrokoma: »Še da
nes se pogosto sprašujem, le 
kako zelo sta morala otroka 
trpeti in se me sramovati. Ko
liko škode sem jima povzroči
la s svojim pitjem? V letu 2012 
je moje pitje doseglo zgor
njo mejo, osebno pa sem do
segla lastno dno, saj sem ne
kaj tednov pred odhodom na 
zdravljenje samo še popivala 
in ležala v postelji. Tedanji do
ber prijatelj, ki me je pozneje, 
skupaj z mojo hčerko, sprem
ljal tudi med zdravljenjem, mi 
je pripeljal na pogovor osebo, 
ki je delovala kot terapevtka v 
eni izmed skupin zdravljenih 
alkoholikov. Spominjam se, da 
sem jo ob koncu pogovora, ki 
sva ga imeli dva dni pred odho
dom na zdravljenje, vprašala: 
'Torej nimam druge možnos
ti kot zdravljenje, kajne?' Le 
mol če je odkimala. Tisti dan 
sem se še zadnjič odpravila po 
pijačo v trgovino. In ko sem se 
nazaj gredo že pozibavala pro

ti vhodnim vratom, sta mimo 
pripeljala moja otroka, odpr
la okno na vozilu in mi resnob
no in odločno dejala: 'Mama, 
ne delaj nama sramote po Kr
škem!'« V tistem trenutku je v 
njej dozorela dokončna odlo
čitev za zdravljenje, s katerim 
je že naslednjega dne pričela v 
Psihiatrični bolnišnici na Vojni

ku. V obdobju dobrih treh me
secev se s pomočjo zdravnice 
in terapevtov ni le temeljito po
učila o alkoholizmu in njegovih 
stranskih učnikih, temveč je bil 
to tudi čas, ko se je v celoti po
svetila sebi, predelala določe
ne travme iz preteklosti in se 
naučila raznih obrambnih me
hanizmov, kako živeti naprej in 
hkrati vzdrževati abstinenco. 

Polno in lepše življenje

Po vrnitvi domov je bila ob 
hčerki in prijatelju velike opore 
deležna tudi v Društvu Zmago
vita pot iz Krškega, v katerem 
se ob četrtkih srečujejo ljudje s 
podobnimi težavami. »Skupaj 
veliko lažje vztrajamo na poti 
treznosti; nekateri hodijo na 
srečanja že več kot 20 let, neka

teri, žal, pridejo enkrat, dvakrat 
in odnehajo in med temi so le 
redki, ki vztrajajo na poti trez
nega življenja. Druženja v dru
štvu, znotraj njega organizira
na predavanja, izleti, pohodi v 
hribe, tabori, novoletna sreča
nja ipd., vse to me je obogati
lo in naredilo močnejšo. Pos
tala sem boljši človek, znam se 

postaviti zase. Znam se ubra
niti pastem. Drugače razmiš
ljam in drugače delujem. Tako 
doma kot v službi sem zaneslji
va, dosledna in disciplinirana. 
Dnevi so mi postali prekratki 
za vse tisto, kar bi rada naredi
la. Rada vrtnarim, se izpopol
njujem v znanju tujih jezikov, 
se ukvarjam s pohodništvom, 
med drugim sem prehodila del 
Jakobove poti v Španiji, se pov
zpela na nekaj slovenskih dva
tisočakov, uživala v trekingu na 
otoku Rabu ipd. Z odločitvijo za 
zdravljenje sem si podarila še 
eno novo in mnogo lepše živ
ljenje. V nasprotnem prime
ru,« zaključi najin pogovor Li
dija, »sem prepričana, da tam, 
kjer bi bila, se z vami več ne bi 
mogla pogovarjati.«
� Bojana�Mavsar

Izpoved zdravljenke od alkohola

»Mama, ne delaj nama sramote po Krškem!«
KRŠKO – V mesecu novembru, ki poteka tudi v znamenju preprečevanja vseh oblik zasvojenosti, z vami delimo iskreno izpoved Lidije iz Krškega o zasvojenosti z 
alkoholom. Uspešno abstinira že osem let, z odločitvijo za zdravljenje, kakor pravi, pa si je podarila še eno novo in mnogo lepše življenje.

Pitje sem skrbno skrivala, saj v službi niso niti slutili, 
da imam težave s prekomernim pitjem.

Z odločitvijo za zdravljenje sem si podarila še eno 
novo in mnogo lepše življenje.

BREŽICE – V novem zborniku o dobrih praksah mladinskega 
sektorja Slovenije »Zgodbe o uspehu – II. del – mladinski sek
tor v šolah«, ki je dostopen na spletni strani www.mlad.si, sta 
predstavljena tudi dva projekta posavskih ustanov: projekt »Žu
ram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvaja Mladinski center Breži
ce skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci Centra za socialno 
delo Brežice, Zdravstvenega doma Brežice in Policijske postaje 
Brežice (na straneh 72 in 73), in projekt »Mladinska filmska de
lavnica« Društva zaveznikov mehkega pristanka Krško (na stra
neh 24 in 25). »Zgodbe o uspehu – II. del – mladinski sektor v 
šolah« je skupen projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport Republike Slovenije, Urada za mladino in mladinskega 
sektorja.  P. P.

V zborniku tudi posavska projekta
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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.

zahvale, spominprejeli smo

JOŽEF VUČAJNK

SPOMIN

iz Dobove, 31. 12. 1951–21. 11. 2010

21. novembra je minilo 10 let, odkar te ni.

Vsi tvoji

Tiho�čas�beži,
a�tudi�tebe�ni.

ZAHVALA

po domače Drago, iz Mihalovca 67, Dobova.

Ob smrti se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede tolažbe, stisk roke in izkazano pomoč ob naših težkih 
trenutkih. Zahvaljujemo se tudi vsem za darovano denarno pomoč in 
sveče. Še posebej hvala Ivanki Čančar za nudeno pomoč. Prav tako 
hvala pogrebni službi Žičkar in župniku za opravljen pogreb.

Vsi njegovi

KAROL LUBŠINA

V 87. letu starosti nas je zapustil 

ZAHVALA

roj. Ogorevc, iz Bukoška 48 

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste kadar koli kaj dobrega storili za 
našo Anico.

Ohranimo jo v lepem spominu!
Sestra Darinka s svojimi

ANICE MEDVED

Ob boleči izgubi moje drage sestre, 
tete, botre in dobre sosede

Niti�zbogom�nisi�rekla,�
niti�roke�mi�podala,

a�v�naših�srcih�
za�vedno�boš�ostala.

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

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

skozi vaš objektiv

Bralec, ki je želel ostati ano
nimen, se je polemično od
zval na članek »Pametno 
mesto (za pametne obča
ne)«, objavljen v prejšnji 
številki Posavskega obzor
nika. »Vsekakor močno pod
piram uvajanje nove tehno
logije, vendar če predhodno 
ne uredimo in prevzgojimo 
določene strukture prebi
valstva, bo to nekoristno 
dejanje, ki bo terjalo stal
na finančna vlaganja zara
di vandalizma. Kot občan 

zahtevam in verjetno upravičeno pričakujem, da občina po
skrbi za varovanje zgrajenega,« je zapisal in priložil fotogra
fijo precej poškodovane pametne solarne klopi pod Domom 
starejših občanov v Krškem oz. v bližini šolskega centra, kjer 
je postavljen tudi fitnes na prostem. Kot je zapisal, sicer ne 
želi prejudicirati storilcev, vendar se glede na slišano od oko
liških prebivalcev na lokaciji klopi zelo pogosto zadržujejo 
'dolenjski turisti' (pripadniki romske skupnosti), ki na tem 
območju razgrajajo in grozijo mimoidočim, redno pa obisku
jejo tudi ekološki otok na parkirišču pri Domu starejših obča
nov, kjer si 'postrežejo z odpadki', za sabo pa pustijo vse raz
metano. »Zato javno sprašujem, kaj namerava storiti občina 
za varovanje vloženih sredstev v infrastrukturo pametnega 
mesta? In sprašujem tudi, zakaj se dopušča 'samopostrežba' 
na zbirnih otokih za odpadke in zakaj se dopuščajo ustraho
vanja občanov? Dokler se dopušča, da določene skupine lju
di uničujejo javno in zasebno premoženje in nas ustrahujejo, 
je vlaganje v tovrstno infrastrukturo nesmiselno,« je zapisal. 

MARJANCA BOŽIČNIK

SPOMIN

29. novembra mineva deset žalostnih let,
odkar si nas zapustila, naša draga

Vsi, ki jo neizmerno pogrešamo

 z Velikega Kamna.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem preranem zadnjem domu, 
ji prižgete svečko in jo ohranjate v svojih mislih.

Si�kot�sonce�življenja�sijala,
za�vse�ljubezen�razdala.

Že�deset�let�si�zvezda�svetleča,
naj�ti�v�nebesih�dana�je�sreča.

Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo

OBJAVLJA
na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. List RS 69/93, 
18/04, 57/08), Akta o ustanovitvi družbe Rudar Senovo 
poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina 
Senovo d.o.o. in Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj v najem 
z dne 5. 11. 2020

RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA DODELITEV 
TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je oddaja stanovanj na naslovu Sremiška cesta, 
Krško. Stanovanja so neopremljena in se nahajajo v pritličju in 
etaži ter imajo površino od 38,95 do 115,53 m2. 

Izbrani ponudniki morajo pred sklenitvijo najemne pogodbe 
plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin, ki se jim ob 
izteku pogodbe poračuna v skladu s Pravilnikom o oddaji tržnih 
stanovanj v najem.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas za obdobje največ 
8 let z možnostjo podaljšanja.

Celotni razpisni pogoji in razpisni postopek so objavljeni 
na spletni strani www.rudar.si.

Prosilci morajo ponudbo s prilogami za najem tržnega 
stanovanja oddati najkasneje do 10. 12. 2020 do 10. ure v 
tajništvo družbe Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega 
odreda 4, 8281 Senovo, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom »NE 
ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM STANOVANJA«. Upoštevane 
bodo tudi ponudbe, ki bodo na naslov razpisnika prispele po 
pošti do razpisanega roka. Ponudba se oddaja na predpisanem 
obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa.

Vse prispele ponudbe bo pregledala in ocenila tričlanska 
komisija družbe Rudar Senovo d.o.o. Stanovanje se odda 
ponudniku, ki ponudi najvišjo najemnino.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite osebno na sedežu 
razpisnika v času uradnih ur in po telefonu na številki 07 488 
19 55 (Leonida Jukič).

Rudar Senovo d.o.o.

Društvu Materina dušica 
Mala hiša Pilštanj, ki de
luje za socialno ogrožene 
otroke, že vrsto let poma
gajo tudi številni donatorji 
iz Posavja. V preteklih le
tih in tudi letos so nam 
pomagali naslednji do
natorji: GEN energija Kr
ško, HESS Brežice, pice
rija Santa Lucija Brežice 
in Kozjanski dvor, Vinko 
Vene s.p. iz Brežic, g. Su
hodolčan iz Sevnice, Kla
mas d.o.o. Sevnica, Pe
karna Kruhek Sevnica, 
Klunove toplice, ZEL-EN 
Vrbina, Termoelektrarna 
Brestanica, g. Pavel z Ar
meškega (sekanje drv na 
Mali hiši) in ga. Martina S. 
(prispevek za drva). 
Donatorji večkrat obiščejo otroke na Mali hiši in se z otroci po
govarjajo, družijo, spoznavajo naš program, podajo svoje pred-
loge, organizirajo. Skupaj z otroci skuhamo in jih postrežemo. 
Obiskali so nas iz podjetja Kostak in nam predstavili g. Tomi
ja Horvata, ki je lani v lastni režiji peljal otroke iz Male hiše na 
morje na pico in na ogled Postojnske jame. Otroci so bili nad iz
letom navdušeni. Se pa tudi mi radi odpravimo na obisk k do
natorjem. Redni gostje smo na primer pri GEN energiji na po
učnih delavnicah. 
Hvaležni smo vsem donatorjem, ki našemu programu stojijo 
ob strani, omogočajo delovanje in brezplačne obiske uporab
nikom. Številni prehranski priboljški, izleti po Sloveniji, delav
nice, morje, potrebščine nam ne bi bile omogočene brez srčnih 
donatorjev. Razumemo, da nam vsako leto ne morejo pomaga
ti, da je pomoči potrebnih veliko in morajo pomagati tudi dru
gim, a vsak košček sestavlja našo pravljično sliko in smo jim ne
izmerno hvaležni za vso predhodno pomoč. Njihovi dobri žarki 
ogrejejo srca drugih donatorjev in zato se sodelovanje za dob
robit otrok nikoli ne preneha. 
Za donacije imamo odprt TRR račun: SI56 60000-0000039744. 
Hvaležni in veseli bomo za vsako donacijo. Telefon za prijavo na 
brezplačne Palčkove tabore in klic v stiski: 041 840 727.
� Ada�Požeg,�
� predsednica�Društva�MD�za�otroke

Zahvala donatorjem iz Posavja

Društvu�pomagajo�tudi�v�podjetju�
HESS.

Brezplačna psihološka pomoč
RADEČE – V ZD Radeče je na voljo psihološka ambulanta Log-
out, kjer nudijo možnosti brezplačnega svetovanja »online« 
vsem, ki bi želeli  trenutnih razmerah. Univ. dipl. psih. Franja 
Gros poudarja, da nudijo več različnih brezplačnih programov 
za posameznike, ki so preobremenjeni s spletom ali z njim že 
zasvojeni. Pomoč nudijo tudi posameznikom, ki potrebuje
jo podporo in svetovanje glede neprijetnih izkušenj ali rizič
nih vedenj na spletu. »Če bi želeli narediti spremembe, kot so 
vzpostavitev uravnotežene uporabe spleta, boljša samokontro
la, krepitev zdravega življenjskega sloga ali krepitev samopo
dobe itd., smo tu za vas. Na nas se lahko obrne kdorkoli, ki ima 
sam težave, njihov družinski član, ali pa želijo samo preventiv
no preveriti družinsko uporabno digitalnih naprav. Vsa indivi
dualna svetovanja so brezplačna,« zaključi. V trenutnih razme
rah vsa svetovanja nudijo na daljavo. Kontakt: info@logout.si 
ali franja.gros@logout.si ali tel. št.: 080 73 76 ali 031 832 646 
ali na spletu: www.logout.si ali www.facebook.com/logout.si. 
 S. R.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

ZAHVALA

s Čateža ob Savi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč.
Prisrčna hvala gospodu župniku Jožetu Packu za poslovilne besede in 
pogrebni obred ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Hvala, da ste bili del njenega življenja, jo imeli radi, spoštovali in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFE – PEPCE BUDIČ

Ob boleči izgubi naše Tamike, žene, 
mame, sestre, babice in prababice

Kje�so�moje�rožice,�pisane�in�bele,
moj’ga�srca�ljubice,�žlahtno�so�cvetele?

A�spomlad�je�šla�od�nas,
vzela�jih�je�zima,�mraz
vzela�jih�je�zima,�mraz.

ZAHVALA

iz Gaja.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami in nam izrekli 
sožalje. Posebna hvala za vso pomoč Rajki Križanac, članom sveta KS 
Velika Dolina, županu občine Brežice gospodu Ivanu Molanu s sodelavci, 
gospodu Ivanu Urbanču, gospodu Ivanu Ureku in gospodu župniku za 
lepe besede slovesa ter vsem, ki vas nismo posebej imenovali. Posebno 
zahvalo namenjamo intenzivnemu oddelku bolnišnice Brežice.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJAN ŽIBERT
Od nas se je poslovil naš dragi 

Za�dobroto�tvojih�rok�
ostala�je�beseda�hvala,�

ki�v�srcih�bo�ostala�
in�večno�lep�spomin�na�te.

ZAHVALA

s Cirnika

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. 
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, g. Janezu 
Zdešarju za opravljen obred, praporščakom in trobentaču za zaigrano 
Tišino. Posebna zahvala Andreju Cirnskemu za zvonjenje. Še enkrat 
vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ANTONA CIRNSKEGA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 

tasta, dedka, pradedka in botra

Srce�je�omagalo,�
tvoj�dih�je�zastal,

a�spomin�nate,�dragi�oče,�
bo�večno�ostal.

ZAHVALA

z Jablanice 14, Boštanj, ki je več let živel v Domu upokojencev Sevnica
Zahvala osebnemu zdravniku dr. Pesjaku in vsemu osebju v domu za 
njihovo skrb, nego in tolažbo ter vse spodbudne besede, ki jih je bil 
deležen v času bivanja pri njih. Bil je zadovoljen z bivanjem v domu. 
Hvala vsem, ki ste ga obiskovali. Zahvala pogrebni službi Komunale 
Sevnica in trobentaču. Zahvala gospodu župniku Fonziju za lepo 
opravljeno slovo. Zahvala tudi cvetličarni Zelena pika. Iskrena hvala 
vsem za izrečeno sožalje, svete maše, sveče in zadnje slovo od njega.

Ostal boš v večnem spominu vseh, ki smo te imeli radi.
 Žalujoči: vsi njegovi

SILVESTRA MEDVEDA
Ob smrti

Srce�je�omagalo,�
tvoj�dih�je�zastal,

a�spomin�bo�večno�ostal.

ZAHVALA

iz Cundrovca.

Iskrena hvala vsem za izkazano sočutje. Zahvaljujemo se tudi vsem, 
ki ga ohranjate v spominu, postojite ob njegovem grobu in počastite 

spomin nanj s prižigom svečke.

Njegovi Patricija, Marjan, Marko in Patrik 

BRANKO MOLAN
Nenadoma nas je zapustil 

Kaj�so�moje�solze,�kaj�je�moja�bol,
čutim�veter,�slišim�glas�neba,

to�so�krila,�ki�te�nosijo,
zrasla�so�ti�iz�srca.
Leti,�leti,�leti�zdaj,

nič�ne�boj�se,�ni�poti�nazaj.
Tu�pusti�me,�ne�oziraj�se,

ko�moja�duša�joče�se.
(F.�Lainšček)

ZAHVALA

z Mrtvic.
Ob boleči izgubi naše mame, stare mame, prababice in tašče se iskreno 
zahvaljujemo osebju DSO Krško za dolgoletno skrb in nego, gospodu 
župniku Ludviku Žagarju za spoštovan in čutno opravljen obred, 
cvetličarni in pogrebni službi Žičkar za vso organizacijo pogreba, 
Franciju Jankoviču za zvonjenje pri sv. Urhu na Vihrah, Franciju Arhu 
za zaigrano Tišino. 
Hvala vsem za izrečeno sožalje, lepe besede, darovane sveče, svete 
maše in denarno pomoč. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se in se še 
boste od naše mame Marije zaradi izrednih razmer poslovili na njenem 
zadnjem domu.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA KOMOČAR
V 95. letu je tiho zaspala naša mama 

ZAHVALA

iz Krške vasi 51

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče in 
denarno pomoč. Najlepša hvala gospodu župniku Janezu Žaklju za vse 
molitve in lepo opravljen pogreb. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba.

Vsi njeni

ZOFIJE JELIČIČ
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, sestre in tašče

Pot�se�tvoja�je�končala,
mirno�v�sanjah�si�zaspala.

Prišel�tvoj�je�čas,
odrešenje�zate,
a�žalost�za�nas.

ZAHVALA

iz Cundrovca pri Brežicah
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje in vsem tistim, ki ste bili z nami v mislih. 
Posebna zahvala CSD Brežice in njenim uslužbenkam pomoči na domu, 
patronažni sestri Zdenki in Angelci Ivančič za duhovno podporo. Hvala 
sodelavcem Zavarovalnice Triglav in Triglav TUN ter sodelavcem 
trgovine Megadom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in denarno 
pomoč. Hvala pogrebnemu zavodu Žičkar za pogrebne storitve, 
gospodoma Petelinc za zaigrano melodijo in župniku g. Milanu Kšeli za 
lepo opravljen obred. Hvala internemu oddelku SB Brežice za lajšanje 
muk v zadnjih urah zemeljske poti in družini Krošelj za vso pomoč in 
podporo. Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas 
nismo posebej omenili. Hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ANE KRŽAN

Ob izgubi naše drage mame, babice, 
prababice in tašče

ZAHVALA

iz Sevnice. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in sosedom za izrečeno sožalje in podarjene sveče. 
Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo boste ohranili v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

DANICE POHAR

V četrtek, 5. novembra, 
smo se na sevniškem pokopališču poslovili od naše drage 

Je�čas,�ki�da, 
je�čas,�ki�vzame, 
pravijo,�je�čas, 
ki�celi�rane, 

in�je�čas,�ki�nikdar�ne�mine, 
ko�zasanjaš�se�v�spomine.  

ZAHVALA

iskrena zahvala vsem sorodnikom in prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede tolažbe, stisk roke in denarno pomoč v naših težkih 
trenutkih. Posebej iskrena zahvala zdravnici ge. Janji Zorko Kurinčič ter 
sestri Tamari za zdravljenje, SB Brežice, g. doktorju Maticu Županiću 
za pospešeno zdravljenje, g. župniku Janezu Turinku za lepo opravljen 
obred, Cvetličarni Irena, pogrebni službi Kostak ter snahi Simoni in 
Tanji, ki sta mu pomagali na njegovem domu. Hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

KREŠIMIRJA ŽUPANIĆA

Ostale�so�nam�le�solze,
toplina,�ljubezen�tvojega�srca,

velika�bolečina�in�večni�zakaj,�zakaj.
Zakaj,�ta�pot�bila�ti�je�edina.

Ob boleči izgubi sina, brata, svaka in strica

ZAHVALA

iz Gornjega Lenarta.

V 93. letu starosti nas je zapustil dragi mož, 
stric, bratranec, prijatelj

Žalujoči: vsi njegovi

ZVONKO BERNARDIČ
Iskreno se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja. Zahvala Klubu 

upokojencev Mercator-Posavje.

Ostane�vrzel,�
ostane�praznina,�

ostanejo�pa�tudi�spomini,
�lepi�spomini�…�

te�bomo�hranili�v�svojih�srcih.

 

Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:

- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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VINOGRADNIŠTVO, 

SADJARSTVO IN 
ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), fran
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prodamo tudi drva (bukova ali 
mešana); možna dostava. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.

Prodam neškropljena jabol
ka carjevič, dolenjska voščen
ka, topaz, bobovec, krivopecelj, 
ledrsca, pisani kardinal ... 
Tel.: 031 484 058

Prodam jabolka za ozimnico, 
idared, 15 kg zabojček/8 €. 
Mali Obrež 15, Dobova. 
Tel.: 051 690 356

Prodam koruzo. 
Tel.: 041 959 476 

Prodam jedilni krompir roma
no za ozimnico, okolica Dobo
ve. Tel.: 031 897 928

Prodam jabolka idared. Naha
jam se v okolici Brežic. Za več 
informacij me pokličite na tel.: 
041 203 239 

ŽIVALI
Prodam telico simentalko, 
staro 11 mesecev, vajena paše, 
vredna nakupa. 
Tel.: 040 848 839 

Ugodno prodam peč na olje in 
gorilec, redno v uporabi le dve 
sezoni. Tel.: 031 863 724 

Prodam viličar Junghein rich 
DFG30, 2000 ur, 3 t, letnik 
2002, zelo dobro ohranjen. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 768 590

Prodam mešana drva (bukev, 
hrast) za kurjavo in traktorski 
viličar, ugodno, okolica Brežic. 
Tel.: 041 408 774

Ugodno prodam kovinske po
sode za vino: 400, 300, 200 in 
170 l. Tel.: 041 243 343

Prodam sadilec krompirja, 
pajek SIP in trosilec umetnih 
gnojil. Tel.: 070 815 003

Prodam kostanjeva drva, trak
tor Pasquali, motor Daelim, 
šnops in rotacijsko kosilnico. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam bikca simentalca, sta
rega 6 mesecev. Cena po dogo
voru. Tel.: 031 272 695 

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

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

Prodam bele piščance, hra
njene z domačo hrano, cena 1 
kg očiščenega je 4 €, in kokoš
ja jajca, kokoši so proste reje. 
Tel.: 041 469 140

Prodam svinjo, težko okoli 
250 do 270 kg. Cena po dogo
voru. Tel.: 031 346 747

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Prodam teličko simentalko, 
staro tri mesece. Tel.: 07 49 
56 236 ali 041 380 075

Prodamo odojke 22–27 kg in 
35–40 kg. Možna dostava. 
Tel.: 07 49 68 348

Prodam prašiča 180–200 kg, 
1,80 €/kg, možen zakol. Oko
lica Dobove. Tel.: 041 744 261

Prodam krškopoljca 180 kg in 
130 kg ter okrogle bale slame. 
Tel.: 051 634 338

Prodam bikca in teličko, 5,5 
mesecev, LS/LIM, pašna. 
Tel.: 031 705 083

Prodam prašiče, težke od 30 
do 100 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 422 161 

Prodam pašno telico limuzin, 
staro štiri mesece, težka 220 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 218 088

Prodam prašiče, težke 25 kg 
in nad 100 kg, za zakol ali na
daljnjo rejo. Tel.: 041 575 471

Prodam svinjo, težko cca. 250 
kg, 1,40 €/kg, in decembra 
odojke, cena 2,70 €/kg, lahko 
očiščene. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, možen tudi 
zakol. Tel.: 041 682 865

obzornikova oglasna mreža

m²) s teraso, vseljivo 15. 12. 
2020, na Cesti krških žrtev 86, 
Krško. Tel.: 031 653 122

KMETIJSTVO

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

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

Odkupujemo kostanjeve dro
gove (za elektrogospodarstvo), 
dolžine 9–11 m (tudi neobe
ljene). Tel.: 041 865 596, SES 
d.o.o., Opekarska 22, Maribor.

Prodam električne škarje Fel
co 800, odlično ohranjene, ba
terija drži kot nova, cena 500 
€. Tel.: 041 281 472

Prodam bukova in mešana 
drva. Možna dostava. Prodam 
domač jabolčni kis. 
Tel.: 031 594 663 

NEPREMIČNINE
Prodam hišo, ki obsega tris
obno opremljeno stanovanje, 
garažo in kletne prostore, z vr
tom v starem delu Krškega. Iz
delana EI. Tel.: 040 163 212

V najem oddamo pisarno s pri
padajočimi prostori na CKŽ 86, 
Krško. Snedim d.o.o., Ribniki 
12, Sevnica, Tel.: 031 653 122

Prodam manjšo kmetijo s hišo 
in gospodarskim poslopjem ob 
cesti , v bližini Brežic. 
Tel.: 031 436 857

Kupim manjšo parcelo s hra
mom ali z možnostjo postavit-
ve, v okolici Posavja. 
Tel.: 031 673 445

Prodam vinograd (32 a), oko
lica Krškega, in suha bukova 
drva. Tel.: 031 306 543

V Krškem na Cankarjevi od-
dam opremljeno enosobno 
stanovanje. Tel.: 051 315 439

Oddam opremljeno garsonje
ro (39 m²), vseljivo 1. 12. 2020, 
in dvosobno stanovanje (49 

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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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.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

V prodaji enoletne 
rjave kokoši ter 

prašiči za nadaljnjo 
rejo ali zakol.  

Na voljo tudi suha 
koruza v zrnju.
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje
mamo:
• 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 posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese
da 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas 
mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja
ve v rednih številkah, na tematskih stra
neh in prilogah dobite na uredništvu.

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.800 izvodov

 

Naslednja številka (25/2020) bo izšla v 
četrtek, 10. decembra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. december 2020.

Prodamo indijske tekačice, 
cena 15 €. Informacije na tel.: 
041 919 296 

Prodam več prašičev, težkih 
od 130 do 170 kg. 
Tel.: 051 210 504

Prodam prašiče, težke od 120 
do 150 kg. Možen zakol. 
Tel.: 031 615 722

Prodam bikca simentalca, 
starega šest mesecev, 280 kg, 
in obračalnik SIP 200, široke 
gume, letnik 2010. Cena po do
govoru. Tel.: 031 284 604

Prodam prašiče, težke od 30 
do 100 kg, možen prevoz in za
kol. Tel.: 051 872 179

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

Iščemo mlajšega upokojenca 
– električarja, za občasna dela. 
Secom d.o.o., Vrbina 17, Krško. 
Tel.: 051 373 522

Potrebujem računalničarja za 
pomoč in inštrukcije pri raču
nalniku. Tel.: 051 641 750

POHIŠTVO, OPREMA

Prodamo poceni električne 
orgle Hohner in hladilnik Sie
mens. Tel.: 051 767 075

Kuga je nalezljiva bolezen, ki 
jo povzroča bakterija. Na Slo
venskem je bila njena klasič
na doba 17. stoletje, ko so jo 
ugotovili kar osemdesetkrat. 
Čeprav je odtlej minilo kar ne
kaj stoletij, lahko njene posle
dice danes primerjamo s koro
navirusom! 

Kranjsko mesto Krško je kuga 
prvič prizadela leta 1578, ko 
je dve leti pred tem s Štajerske 
prekoračila Savo pri Radečah. 
Prva v 17. stoletju je bila med 
oktobrom 1626 in februarjem 
1627, za drugo naj bi po 18. 
oktobru 1634 umrlo najmanj 
20 meščanov. Po oktobru 1647 
je kuga tako hudo razsajala, da  
so prepovedali prihode v mes
to in izhode, sejme ter prevo
ze z brodom s Štajerske. V Kr
škem so tisti čas prevladovale 
majhne lesene hiše, postavlje
ne tesno druga ob drugo. Kugi 
so bile takrat najbolj »naklo
njene« slabe higienske razme
re, nekaj pa so dodale še po
sledice treh potresov (1628, 

Nekdaj epidemija kuge, danes koronavirusa

1632, 1635) in dve povodnji 
leta 1633.  

Avstrijsko cesarstvo je za boj 
proti kugi izdajalo »kužne 
rede«, ki so predpisovali ukre
pe proti njenemu širjenju in jih 
je bilo med letoma 1625–1680 
kar sedem in so veljali tudi za 
Kranjsko. 

In kako so jih upoštevali v Kr
škem? Ugotovili smo, da so 
morali hišni lastniki vso ne
snago (smeti, gnoj, mrtve ži
vali, živalske in človeške od
padke, pomije in drugo), ki so 
jo dotlej puščali ob domovih, 
ob sredah in sobotah zvoziti iz 
mesta. Če tega sami niso zmog
li, so najeli »mestne voznike« 
in jim za vsak voz odpeljanega 
plačati 4 krajcarje. Sodni sluge 
so morali poloviti in pobiti vse 
»okoli leteče« živali, pse, mač
ke, zajce, golobe. Leta 1648 so 
meščani sv. Rozaliji, zaščitnici 
proti kugi, postavili cerkev in 
leta 1635 kamnito kužno zna
menje. 

Ko po letu 1678 na Kranjskem 
kuge skoraj ni bilo več, so ne
katere ukrepe še podaljša
li. Leta 1681 so znova prepo
vedali prihode na Kranjsko in 
na njenih mejah postavili kuž
ne komisarje, med katerimi je 
bil tudi krški grof Strassoldo. V 
Krškem so leta 1701 znova, za 
krajši čas, zaprli mestne meje 
in ukinili sejme; 1712 je bilo za 
vstop v mesto potrebno zdra
vstveno spričevalo, a so prišle
ki vseeno morali v karanteno; 
leta 1718 so v bran postavili 
straže pred oboje mestnih vrat 

pa tudi na prometnici proti se
veru in jugu. Primeri kuge so 
bili v letih 1634, 1646, 1670 in 
1676 tudi v Kostanjevici. 

Vsi opisani ukrepi so s posle
dicami prizadeli krško gospo
darstvo. Leta 1655 je bilo zato 
kar 39 nenaseljenih mestnih 
hiš in okoli 76 naseljenih. Ob
činski zastop je že leta 1655 
poročal, da deželnih davščin 
ne zmorejo in prav tako še leta 
1688, ko se število plačevalcev, 
po kugah odseljenih obrtnikov 
in trgovcev, še ni povečalo.

Ukrepi proti kugi in korona
virusu so se večkrat menjava
li. Med njimi najdemo nekaj 
vzporednic: občasne zapo
re mestnih in občinskih meja, 
karantene, prepovedi nekate
rih gospodarskih dejavnosti 
pa tudi predpisano uporabo 
zaščitne opreme zdravstvene
ga osebja.
� Živko�Šebek

O epidemijah v zgodovini Po-
savja boste lahko obširneje bra-
li v naslednji številki Posavske-
ga obzornika. 

Epidemija, v času kakršne živimo danes, ni nič novega, 
saj nalezljive bolezni spremljajo človeštvo že od nekdaj. 
Raziskovalca krške preteklosti Živka Šebeka so današnje 
razmere spodbudile, da je pobrskal po dostopnih virih, 
kako je bilo z epidemijami kuge v zgodovini mesta. Obja-
vljamo njegov zapis. 

Kužno�znamenje�pri�cerkvi�sv.�Janeza�Evangelista�v�starem�mestnem�jedru

SEVNICA – V času, ko epide-
miološka slika glede zajezit-
ve širjenja koronavirusa ni 
najboljša, na pomen pre-
ventive opozarja tudi direk-
torica ZD Sevnica Vladimira 
Tomšič.

»Ko stojite ob sočloveku, raz
mišljajte, ali imate vzpostav
ljeno distanco 1,5 metra. 
Poglejte, kakšne maske nosi
te. Maska naj bi bila kuplje
na kirurška, ki si jo menjate 
ob znakih umazanije, navla
ženosti ali če jo nosite skupaj 
več kot štiri ure. Pralne maske 

Preventiva je najboljša obramba
naj bodo večslojne bombažne. 
Tkanina naj bo takšna, da se 
lahko dnevno pere na 60–90 
stopinj in jo prelikate. Pralnih 
mask morate imeti toliko, da 
jih redno dnevno menjujete 
in higiensko vzdržujete. V ko
likor boste nosili nečisto ma
sko, lahko po večurnem noše
nju dobite znake infekcije kože 
obraza. Masko nosite tako, da 
prekrije nos in usta. Opažamo, 
da ljudje nosijo masko pod no
som ali celo pod brado, kar ni 
prav,« svetuje direktorica sev
niškega zdravstvenega doma 
Vladimira Tomšič in nadalju

vimo nakup hitro in si poleg 
nošenja maske zaščitimo tudi 
oči, najbolje z očali. »Redno si 
umivajte roke s toplo vodo in 
milom. V kolikor to ni mogo
če, si roke razkužujte. Ko pri
dete v svoj dom, čevlje pustite 
na takšnem mestu, da umaza
nije ne vnašate v bivalne pro
store,« še priporoča sogovor
nica v prepričanju, da bomo s 
preventivnimi ukrepi omeji
li širjenje infekcije, »kajti za
skrbljujoč je podatek o dnev
nem številu mrtvih v Sloveniji 
in tudi v Posavju.« 

 S. Radi

www.PosavskiObzornik.si
je, da v trgovini, kjer lahko pri
čakujemo večje število oseb, s 

katerimi ne moremo vzdrže
vati varnostne razdalje, opra
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Zelo pogreša nastope v živo

'Koronsko' leto seveda vpli
va tudi na delo pevke Brigite 
Šuler, ki je bila, kot nam je po
vedala, nazadnje na odru juli
ja. »Zaradi ukrepov, ki so velja
li že poleti, in zaprtih meja smo 
morali odpovedati tudi letošnji 
Mednarodni otroški pevski fe

stival Brežice,« še dodaja. Kljub 
temu je zelo aktivna, saj je kot 
profesorica glasbe zaposlena 
v glasbeni šoli Litija-Šmartno 
in trenutno poučuje klavir na 
daljavo, kot članica strokovne 
žirije sodeluje na raznih med
narodnih otroških pevskih on
-line festivalih, skoraj ves pros
ti čas pa posveča ustvarjanju. 
»Tega časa mi sicer v normal
nih razmerah vedno primanj
kuje, sedaj ga imam pa končno 
dovolj. Zato veliko časa pre

živim v domačem studiu in 
ustvarjam glasbo zase in za 
druge. Čeprav sem na trenut
ke zaradi strahu pred okuž
bo tudi sama v kakšnem krču, 
imam precej ustvarjalno fazo. 
Svoja čustva mogoče zdaj še 
lažje vlivam v glasbo. Trenu
tno pripravljam čustveno ba
lado, ki poje o hvaležnosti in 
vrednosti življenja, ki smo se 
je mogoče šele v teh časih za
čeli prav zavedati. Sicer nasto
pe v živo zelo pogrešam, saj je 
ravno publika tista, ki me polni 
in mi daje energijo za nadaljnje 
ustvarjanje,« pravi. 

Dodaja, da sočustvuje z vsemi 
zdravstvenimi delavci,  bol
nimi in vsemi, ki zaradi izgu
be službe v teh dneh doživlja
jo res stresne trenutke. Glede 
prihodnosti glasbe pa: »Glas
ba bo še živela, saj mislim, da 
igra pomembno vlogo v živ
ljenju vseh ljudi in zato srčno 
upam, da bomo lahko kmalu z 
njo spet v živo sproščali pos
lušalce. Strpno, odgovorno in 
predvsem sočutno pa se mo
ramo obnašati prav vsi, da to 
obdobje čimprej prebrodimo.«

Tudi to bomo preživeli

Kantavtor Robert Petan, ki 
je junija na gradu Rajhenburg 
navdušil s prvim samostojnim 

koncertom, nato pa je med 
drugim nastopil tudi v nizu 
koncertov DŠB na brežiškem 
grajskem dvorišču, pravi da je 
letošnje leto »kot tisto zaodr
je po koncu dobre zabave, ko 
se vsi, od natakarjev do glas
benikov in gostiteljev, po vsem 
pospravljanju usedejo in pus
tijo, da prazne mize povejo 
svoje. Kaj je res uspelo, kdo 

je presenetil, katera pesem je 
bila pesem večera in podobne 
bilance.« Sicer pa je prepričan, 
da bomo tudi to 'inventuro' 
preživeli, »magari na nepo
srečeno poimenovani pozitiv
ni nuli«. Do takrat pa 'glanca
mo bištek', vadimo tiste pesmi, 
ki smo jih res zaigrali malo na 
poprek, in se malo naspimo. 
'Muzičarji' in 'kelneraj' mislijo 
na vse, tudi na vas. Posebej na 

vas.« Veseli december bo, kot 
ugotavlja, očitno malo manj 
prazničen, a nič zato.

Vpeti v snemanje albuma

Krška elektro rock skupina
Kontradikshn je tudi v tem 
koronskem času kar se da de
javna. »Seveda nas je 'lock
down' marca, tako kot celot
no glasbeno industrijo, precej 
vrgel iz tira. Vrstile so se od
povedi koncertov, oteženo je 
bilo tudi dobivanje na vajah in 
skupno ustvarjanje, saj priha
jamo iz različnih občin. Ko se 
je nekako pokazalo, da bodo 
epidemija ter z njo povezani 
ukrepi z nami ostali še kar ne
kaj časa, smo našo energijo v 

večji meri preusmerili v delo 
na našem prihajajočem albu
mu, tako da bi lahko rekli, da 
smo nekako potegnili najbolj
še iz situacije in se kot marsika
teri avtor posvetili ustvarjanju 
in izdelavi novega materia
la,« pravijo Petar Stojanović, 
Matej Plešej in Anže Kump. 
Kljub ukrepom na področju 
javnih prireditev so v poletnem 
času vendarle uspeli izpeljati 
nekaj koncertov, kar jih je vsaj 
malo rešilo pred finančno kri
zo. Zdaj so popolnoma vpeti v 
produkcijo in snemanje nove
ga albuma, ki bo izšel v prihod
njem letu. 

Sicer pa v skupini z zaskrblje
nostjo spremljajo aktualne raz
mere v glasbeni industriji, tako 
v Sloveniji kot širše. »Vemo, da 
bo rahljanje ukrepov poteka
lo počasi, da smo še daleč, ko 
bomo lahko znova v večji gru
či tik pod odrom spremljali in 
podpirali svoje najljubše ben
de in glasbenike. V populaciji 
bo verjetno tudi po epidemi
ji prisoten določen strah, zato 
ne pričakujemo, da bodo ljud
je množično 'navalili' na jav
ne dogodke. Skrbi nas za vse 
odlične klube, ki z dolgoletno 
tradicijo ustvarjajo pogoje za 
ohranjanje in razvoj alterna
tivne kulture, ki so po večini v 
manjših prostorih in tudi z raz
rahljanimi ukrepi težko zago
tovijo vse NIJZ-standarde za iz
vedbo.«

Glasbenikom onemogočen 
dohodek

Tudi člani ansambla Potep, ki 
ima sedež na Velikem Trnu, a 
se štejejo za Sevničane, so ob
čutili letošnjo krizo oziroma 
situacijo, ko se je družabno 

življenje omejilo. »Ni več za
sebnih praznovanj, veselic in 
podobnih dogodkov, kjer smo 
se družili in širili dobro voljo, 
predvsem pa kvalitetno doma

čo glasbo med ljudi. Imeli smo 
kar nekaj rezerviranih nasto
pov, ki pa so bili zaradi virusa 
in omejitev druženja odpove
dani,« nam je sporočil član an
sambla Denis Kozinc (poleg 

njega ga sestavljajo še Boštjan 
in Damjan Povše ter Robert 
Novšak). Kakšne posledice 
bo imela letošnja epidemija 
na glasbeno industrijo, pravi 
Kozinc, žal ne moremo vede
ti. »Lahko predvidevamo, da 
bodo kakšni izvajalci oziroma 
skupine prenehale z delova
njem, kajti to jim je praktično 
edini vir dohodka, ki pa jim je 
v trenutnih razmerah onemo
gočen. Ostati moramo pozitiv
ni in se držati pravil, da bomo 
čimprej zaživeli na star način 
ob čudoviti glasbi in dobri vo
lji,« pravi. Sicer pa v ansamb
lu tudi v tem času ne počivajo, 
pač pa ustvarjajo nove projek
te in nove skladbe ter že ko
maj čakajo, da jih bodo lahko 
predstavili svojemu občinstvu.

V vsaki stvari nekaj dobrega

Ansambel Posavski veseljaki 
sestavljajo Jernej Cvek, Anja 
Borovinšek, Dejan Novak in 
Boštjan Podgoršek, ki pri
hajajo iz Koprivnice, Bresta

nice in Studenca. Potem ko so 
v lanskem letu poslušalcem 
predstavili dve novi avtorski 
polki, je bilo letošnje leto tudi 
zanje posebno obdobje. »V za
četku leta smo beležili obeta
ven porast rezervacij nasto
pov v primerjavi s preteklim 
letom. Žal je situacija nanesla 
tako, da smo od marca naprej, 
kot večina glasbenikov, ostali 
brez večjega deleža nastopov. 
Nekaj jih je bilo sicer presta
vljenih na poletni čas, ko se je 
stanje malo umirilo, in hvalež
ni smo, da smo lahko bili del 
le-teh,« so nam povedali. Za le
tos so si sicer zastavili kar ob
širen program dela, saj so želeli 
obeležiti 5. obletnico delova
nja ansambla. »V načrtu smo 
imeli javnosti predstaviti čis
to novo avtorsko skladbo in 
se z njo prijaviti na festival na
rodno-zabavne glasbe, vendar 
smo se zaradi epidemiološkega 

stanja, ki je delegiralo usodo fe
stivalov, odločili, da s predsta
vitvijo malce počakamo,« poja
snjujejo. 

»Kljub vsemu Posavski vese
ljaki poskušamo v vsaki stva
ri najti nekaj dobrega, vesele
ga in pozitivnega. Prepričani 
smo, da se bo to neprijazno sta
nje kmalu umirilo in nam omo
gočilo, da bomo lahko še z več
jo vnemo izvedli vse aktivnosti, 
ki smo jih predvideli za teko
če leto ter se še bolj veseli, na
smejani in predvsem hvaležni, 
da nam je dano biti v vaši druž
bi, vrnili na odre,« še sporoča
jo in zaključujejo z lepo misli
jo: »Vsem bralcem želimo, da v 
teh časih ostanejo zdravi in po
trpežljivi. Čeprav nam je ta čas 
veliko vzel, ne smemo pozabi
ti, da nam je hkrati tudi nekaj 
dal: priložnost utrjevanja dob
rih medsebojnih odnosov, zau
panja in še nekaterih vrednot, 
na katere smo občasno že malo 
pozabili …«
� Peter�Pavlovič

Ta čas nam je veliko vzel, hkrati pa tudi nekaj dal
POSAVJE – Zaradi dobrega odziva tako na posavski glasbeni sceni kot med našimi bralkami in bralci objavljamo še drugi del razmišljanj posavskih glasbenikov in 
pevcev o njihovem delu v času epidemije ter o tem, kako bo to po njihovem mnenju vplivalo na prihodnost sveta glasbe. 

Brigita�Šuler

Robert�Petan

Kotradikshn

Ansambel�Potep

Posavski�veseljaki

v soboto, 28. novembra 
2020, ob 18. uri 
na portalu ePosavje.com, FB profi lu VISIT 
Krško in PosavskiObzornik ter na
Televiziji ePosavje.

S P L E T N I  D O G O D E K

Spletni dogodek bo potekal kot video predstavitev prazničnega mesta Krško 
z glasbenimi gosti in povabilom na ogled ter sprehod po mestu.

glasbena gosta: 
Miha Koretič in Anja Kramar
nagovor: Dedek Mraz
povezovalka: Bernarda Žarn
Programska mesta Televizije ePosavje: 
• A1 – 327 ali 359
• Telemach – 735
• Telekom – 676
• T2 – 311


