
PRAZNIČNE LUČI UPANJA – V posavskih krajih so zagorele praznične decembrske luči (na fotografiji 
osvetljena terasa sevniškega gradu), ki s svojo svetlobo osvetljujejo temne in hladne zimske noči ter 
vlivajo upanje, da bo čas epidemije izzvenel in bodo spet možna srečevanja, druženja in praznovanja. 
Trenutno si želimo predvsem ostati zdravi, zato z upoštevanjem ukrepov poskrbimo za lastno zdravje in 
svojih bližnjih, stik drug z drugim pa ohranjajmo s pomočjo elektronskih povezav, ki nas trenutno najlažje 
povezujejo, čeprav mnogi pogrešamo nežen stisk roke, objem, sproščen klepet … Praznične okrasitve 
naših domov naj bogatijo druženja v družinskem krogu. Le-ta lahko prepletemo tako s pogovorom kot 
družabnimi igrami, peko piškotov, izdelavo voščilnic itd.  S. R., foto: Jože Hvala
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Zdaj pod žensko taktirko

Na zbirni center, ne v naravo

Fate ter Manja in David

Izdelava voščilnic in okraskov

Kultura živi še naprej

Virus se hitro širi po Posavju

»Popravite lepo prosim:  
iz Brestanice v Sloveniji«

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

Kristina Ogorevc Račič, 
direktorica CPT Krško:

Naša največja 
sreča je v tem, 
da imamo drug 
drugega
 str. 4 in 5

S poslanci o razmerah
v času epidemije

O trenutnih epidemioloških razmerah s poudarkom 
na Posavju, vladnih ukrepih za zajezitev širjenja 
okužb in za blaženje posledic epidemije ter ure-
sničevanju zastavljenih ciljev v Posavju in njihovih 
občinah smo se pogovarjali s posavskimi poslan-
ci na čelu s predsednikom Državnega zbora Igor-
jem Zorčičem.

Strani 6 in 7

Nesebično pomagata
okuženim v domu

Dvojčici Tina in Lucija Štrasner iz Krškega, obe štu-
dentki na zdravstvenih fakultetah, sta med tistimi, 
ki sta v času epidemije kot prostovoljki priskočili 
na pomoč osebju DSO Krško pri oskrbi stanovalcev, 
okuženih z novim koronavirusom. Pri tem nabirata 
dragocene tako strokovne kot življenjske izkušnje.

Stran 3

Tudi december je 
neobetaven za vinarje

Zaradi zaustavljene turistične dejavnosti, zaprtja 
gostinskih lokalov, odpovedi sejemskih in drugih 
dogodkov ter prepovedi prehajanja občinskih meja 
je vinarstvo tudi v Posavju trenutno ena najbolj pri-
zadetih kmetijskih panog, saj je prodaja vin izven 
trgovskih lokalov tako rekoč nična. 

Stran 10

Tečaj CPP – B kategorija

ZBIRAMO PRIJAVE!

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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»Tudi v zadnjih mesecih je bilo 
naše delo prvotno sicer na
menjeno reševanju vpliva epi
demije koronavirusa, ko smo 
v Državnem zboru sprejemali 
različne ukrepe oziroma zako
ne ter skušali prisluhniti našim 
državljankam in državljanom 
s konkretnimi problemi,« so 
sporočili po sestanku ter do
dali, da so uspešno sodelova
li tudi pri reševanju posavskih 
problemov, kjer so aktivno so
delovali med sabo in z vsemi, 
ki so želeli njihovo pomoč.

V prvi polovici leta je nova 
vlada s spremembo financi
ranja občinam v Posavju za 
leto 2020 namenila 2.641.874 
več evrov za njihovo delovan
je in investicije, za leto 2021 
pa bodo posavske občine do
bile 3.430.543 evrov več, kot 
jim je obljubila prejšnja vlada, 
z zakonom o finančni razbre
menitvi občin pa bodo posav
ske občine privarčevale blizu 
tri milijone evrov. Seznanili so 
se tudi z napredkom pri infras
trukturnih projektih – cestnih 

Skupaj so dosegli napredek 
pri energetskih projektih
LJUBLJANA, POSAVJE – Posavski poslanci Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor 
Zorčič (SMC), povezani v Klub posavskih poslancev, ki ga je v zadnjih šestih mesecih vodil Dušan Šiško, so 
na rednem sestanku v Državnem zboru pregledali preteklo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktu-
alnih in prihodnih zadevah, ki se dotikajo Posavja. 

povezavah Celje–Krško, Zidani 
Most–Hrastnik in Krško–Bre
žice, mostu na Logu ter umes
titvah novih infrastrukturnih 
projektov na njihove pobu
de v naslednjih letih (preno
va železniških postaj, krožiš
ča, mostovi) v proračune za 
leti 2021 in 2022. »Velik na
predek pa smo v sodelovan
ju s posavskimi energetiki ter 
ob sodelovanju z ministroma 
mag. Vizjakom in Vrtovcem 
dosegli pri reševanju odlaga
lišča za nizko in srednje aktiv
ne odpadke iz NEK. Prav tako 

imamo vsi štirje poslanci ena
ko stališče glede predlaganega 
zakona o javnem skladu RS za 
financiranje razgradnje NEK 
in odlaganja radioaktivnih od
padkov in izrabljenega goriva 
iz NEK – da zakon ni potreben 
ali pa le manjše spremem
be. Prav tako opažamo, da so 
naša prizadevanja za hitrejšo 
izgradnjo HE Mokrice, ki je do
bila pospešitev preko sprejet
ja našega skupnega predloga 
zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega po
tenciala spodnje Save – hitrej

ša pridobitev gradbenega do
voljenja – tik pred zaključkom, 
saj naj bi bilo gradbeno dovol
jenje izdano še v letu 2020,« še 
sporočajo poslanci. Seznanili 
so se tudi z novim vodstvom 
ŠC Sevnica–Krško in s prvo 
idejo dograditve novih pros
torov pri SŠ Sevnica, ministri
ci za izobraževanje so prenesli 
tudi prošnjo za realizacijo po
bude s strani VSŠ Brežice za 
pridobitev novega študijskega 
programa velnes. Pod točko 
razno so se dotaknili vprašanja 
ustanavljanja pokrajin in spre
memb volilnih enot in okrajev 
ter izmenjali svoje poglede na 
ti temi.

Predsedovanje klubu je (po 
abecednem vrstnem redu) 
prevzel Igor Zorčič, njegov 
namestnik pa je postal Mat-
jaž Han.

Podrobneje o pogledih posav
skih poslancev zlasti v zvezi z 
obvladovanjem epidemije pa 
v pogovorih na straneh 6 in 7.
� P.�Pavlovič

Posavski�poslanci�na�sestanku�v�prostorih�Državnega�zbora

Predlog občinskega proraču
na za leto 2021 je podrobneje 
predstavila Karla Gašpar, viš
ja svetovalka za javne finance,
proračun in gospodarske de
javnosti. V občinski blagaj
ni je predvidenih 3,84 milijo
na evrov prihodkov, pri čemer 
največji delež, približno polo
vico, predstavlja dohodnina, 
med večjimi viri pa so še ka
pitalski prihodki, komunal
ni prispevek, 23. člen zakona 
o financiranju občin, dividen
de družbe Kostak ter državna 
in evropska sredstva za uredi
tev kolesarskih stez. Odhod
kov je predvidenih nekoliko 
več oz. 3,95 milijona evrov, pri 
čemer je za investicije načrto
vanih 1,95 milijona evrov oz. 
dobrih 49 % proračuna. Naj
večji projekt naslednjega leta 
bo izgradnja kolesarske po
vezave Krško–Kostanjevica 
na Krki, s čimer bodo v kosta
njeviški občini dobili dobrih 5 
km kolesarske steze, občina 
pa bo zanjo namenila 2,1 mili
jona evrov (v naslednjem letu 
nekaj več kot 700 tisočakov). 
Dobrih 200 tisočakov bo na
menjenih za komunalno opre
mljanje novega naselja ob Lju
bljanski cesti, nekaj manj kot 
170 tisočakov pa za obnovo 
odseka Kostanjevica na Krki–
Podbočje v naselju Karlče. Na
črtujejo še ureditev pločnika 

Proračunu 2021 prva kljukica
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svet je 25. novembra opravil 11. redno sejo v tem manda-
tu, znova v Lamutovem likovnem salonu, kjer prostor omogoča vzdrževanje predpisane varnostne razdalje 
med udeleženci. Potrdili so predlog proračuna za leto 2021, ki je do jutri, 11. decembra, v javni razpravi.

od Kolpe mimo Resisteca do 
Petrola, preplastitev Hmeljske 
ali Resslove ceste, pridobi
tev projektne dokumentaci
je za ureditev nekdanjega žu
pnišča, ureditev sanitarij v 
pomožnem objektu pri ŠRC, 
pripravo osnutka občinske
ga prostorskega načrta, obno
vo vodovodov in ostale infra
strukture iz sredstev najemnin 
koncesionarja, gradbena dela 
pri obnovi OŠ Črneča vas, od
kup zemljišč mestne korpora
cije in za igrišče Dolšce–Oštrc 
ter menjavo radiatorskih ven
tilov in montažo strelovoda 
na zdravstveni postaji. Nove
ga zadolževanja v naslednjem 
letu ne načrtujejo, je pa v načr
tu odplačilo kreditov v skupni 
višini 89.483 evrov in strošek 
storitve Petrolu za energetsko 
sanacijo šole v višini 91.372 

evrov. Župan Ladko Petretič 
je ob tem dodal, da so potre
be vedno večje od finančnih 
zmožnosti občine, a da bodo, 
kjer bodo krajani imeli voljo 
tudi sami kaj narediti, poma
gali tudi na občini. 

O logopedu, polnilnici, 
internetu …

V razpravi je imela največ 
vprašanj svetnica Melita Sku-
šek, ki je med drugim predla
gala, da bi v proračunu zago
tovili tudi nekaj sredstev za 
sicer težko dostopne logoped
ske storitve, opozorila pa je 
tudi na predvideno zmanjšanje 
sredstev za posvetovalnico za 
otroke in starše. Mimogrede so 
se dotaknili tudi (ne)smiselno
sti polnilnice za električne av
tomobile, ki jo imajo na parki

rišču pri zdravstveni postaji in 
ki občino stane pet tisočakov 
letno, za uporabnike, ne nuj
no kostanjeviške občane, pa je 
zastonj. Razpravljali so tudi o 
slabih internetnih povezavah 
v nekaterih zlasti gorjanskih 
vaseh, npr. v Črneči vasi, kjer 
imajo zato otroci težave pri po
uku na daljavo. Sprva naj bi to 
težavo rešili v okviru projek
ta Rune, ki z optičnim omrež
jem pokriva t. i. bele lise, kjer 
ni komercialnega interesa več
jih ponudnikov, a so nato pred
stavniki projekta 'poniknili', 
interes za gradnjo omrežja pa 
je pokazal Telekom in pripe
ljal povezavo denimo do Črne
če vasi, nato pa se je ustavilo. 
»Vse smo podpisali in rešili v 
eni uri, a se ni nič premaknilo 
naprej, češ da letos nimajo več 
denarja in da bodo nadaljevali 
po novem letu,« je povedal ob
činski svetnik Matej Kuhar, ki 
upa, da bodo do sodobnih po
vezav prišli vsaj do naslednje
ga šolskega leta.

Predlog proračuna so nato so
glasno podprli in z naslednjim 
dnem se je pričela 15-dnevna 
javna razprava, ki se zaključi 
jutri, 11. decembra. Dopolnjen 
predlog proračuna bodo pred
vidoma obravnavali na seji 23. 
decembra.
� Peter�Pavlovič

V� času� ukrepov� proti� širjenju� epidemije� seje� potekajo� v�
Lamutovem�likovnem�salonu.

KRŠKO – Z Občine Krško so sporočili, da so pridobili gradbe-
no dovoljenje za gradnjo peš mostu čez Savo v Krškem. Dela 
za novo naložbo, vredno okoli 2,4 milijona evrov, se bodo 
po načrtih začela v naslednjem letu in trajala do leta 2022. 

Zasnova projekta je bila, sporočajo z občine, narejena v okviru 
priprave Državnega prostorskega načrta za HE Brežice. »Idej
ni projekt je bil izdelan leta  2011, v letošnjem juliju je Občinski 
svet občine Krško potrdil investicijski program, v zaključni fazi 
je izdelava projektne dokumentacije, v teh dneh pa je bilo pri
dobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Po načrtih bo Občina Krško 
v prvi polovici leta 2021 izvedla razpis za izbor izvajalca, v dru
gi polovici leta pa naj bi začeli z gradnjo, ki naj bi se zaključila 
v 2022,« so pojasnili kronologijo projekta za izgradnjo 109 me
trov dolgega mostu, ki je zasnovan kot jeklena ločna konstruk
cija z obešeno povozno oz. pohodno konstrukcijo.
Krško bo tako dobilo še četrti most čez reko Savo (če odšteje
mo opuščeni t. i vojaški most). Prvi železobetonski most, ki po
vezuje oba rečna bregova, je bil odprt leta 1967 in je nadomestil 
101 leto starejši lesen most, ki so ga podrli štiri leta kasneje. V 
sklopu gradnje HE Krško je bil leta 2013 odprt most na severni 
strani mesta, decembra lani pa še nov most na južni strani mes
ta oz. v Žadovinku, po katerem je promet sicer stekel že v lan
skem februarju. 
 P. P.

Z gradnjo peš mostu bodo v 
Krškem začeli že naslednje leto

Tako�naj�bi�izgledal�nov�peš�most�v�Krškem�(vir:�Občina�Krško).

Praznično 
Posavje

Novoletna priloga s praznično vsebino in voščili, 
bo izšla 23. 12. 2020. 

Rezervacije na 07 49 05 780 
marketing@posavje.info, do 16. 12. 2020.

 

Zaključujejo projekt MOST
KRŠKO – V sredo, 16. decembra, bo ob 10. uri preko spleta po
tekala 3. seja Lokalnega projektnega sveta za koordinacijo in 
podporo več kot dvoletnega projekta Integrirana oskrba v ob
čini Krško MOST. Na njej bodo predstavili zaključne rezultate 
in paleto izvedenih aktivnosti ter se zahvalili za izjemno delo 
ekipi, partnerjem in podpornikom.  P. P.

POSAVJE – V naslednjih dneh se bodo še zadnjič v tem letu na 
rednih sejah srečali nekateri občinski sveti. Tako bodo že jutri 
svetnice in svetniki v Bistrici ob Sotli na 14. seji obravnavali občin
ski proračun za leto 2021, odloke s področja komunalnih storitev 
in glasovali o višji ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini 
na domu. V ponedeljek, 14. decembra, se bodo na 18. seji sesta
li krški občinski svetnice in svetniki. Med drugim bodo potrjeva
li izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2021, ki 
jih izvaja družba Kostak, pa tudi cene za izvajanje njihovih stori
tev, ki bodo v prihodnjem letu ostale enake letošnjim, ter odlo
čali o nadaljevanju in občinskem sofinanciranju projekta dolgo
trajne oskrbe MOST za obdobje dveh let oziroma do uveljavitve 
zakona, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo. V Brežicah je 15. seja na
javljena za četrtek, 17. decembra. Na njej bodo člani občinskega 
sveta med drugim potrjevali investicijski program prenove vo
dovodnega stolpa, ki bo postal razgledna točka, pravilnik o krite
rijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtce ter letni 
program športa v občini Brežice za leto 2021.  R. R., B. M.

Še zadnje seje v tem letu
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Potem ko je Posavje v spomladanskem valu epidemije veljalo 
tako rekoč za korona-oazo, ki jo je virus skorajda obšel (prvi 
val smo zaključili z vsega 14 potrjenimi okužbami!) in s(m)o se 
zlasti v občini Krško kar malce pridušali, češ da nas pred okuž-
bo varuje nekakšen 'jedrski ščit', nas je jesenski val udaril z vso 
silo. V prvih tednih smo še veljali za eno najmanj okuženih in 
varnih slovenskih regij, nato so se začele domine podirati. Virus 
je vdrl v najbolj ranljiva okolja – domove za starejše, najprej 
v Loki pri Zidanem Mostu, nato v Brežicah, zdaj še v Krškem, 
razširil se je tudi v delovnih in domačih okoljih. Naenkrat smo 
z dna ali vsaj druge polovice regijske lestvice skočili na prvo 
mesto tako po številu okuženih glede na število prebivalcev kot 
po sedemdnevnem povprečju novih primerov ter smo skupaj 
s prav tako 'obrobnima' Pomursko in Koroško regijo med naj-
bolj s korono zaznamovanimi deli Slovenije. Trenutno izstopa 
predvsem krška občina (v kateri je bil prvi primer odkrit šele 
sredi junija), veliko ne zaostajata niti sevniška in bistriška ob-
čina. Zaskrbljujoča je visoka smrtnost zaradi covida-19, kjer 
zaostajamo le za Koroško. 
O tem, kaj je botrovalo tako skokoviti rasti okužb v naših krajih, 
seveda ni enoznačnega odgovora. Ali gre za neizogibno in ne-
ustavljivo silo virusa, ki se pač enkrat zgosti enkrat tukaj drugič 
tam, ali za nezadostno spoštovanje zapovedanih ukrepov (česar 
se, mimogrede, ne da povsem zanikati), naj presodi kdo drug. Po-
membno se je zavedati, da so razmere resne in da dejansko vsak 
med nami nosi del odgovornosti pri zajezitvi širjenja nevidne 
nevarnosti. Res je, naveličani smo življenja z neprijetnimi ukre-
pi, ki od nas terjajo prilagoditve in odpovedi, a najbrž nimamo 
druge izbire kot še malo stisniti zobe in upati, da bo kmalu bolje. 
Predvsem pa ne smemo pozabiti na tiste, ki jih epidemija in po-
sledični ukrepi najbolj prizadenejo: na starejše, bolne, osamlje-
ne, socialno ogrožene … Morda so bolj kot materialne pomo-
či potrebni majhne pozornosti: telefonskega klica, praznične 
voščilnice, pozdrava čez ograjo ali skozi okensko šipo, skratka, 
nečesa, kar jim da vedeti, da niso pozabljeni. V letos malo manj 
norem decembru bo dovolj priložnosti, da se spomnimo nanje.

komentar

Vsak nosi delček 
odgovornosti

Piše: Peter Pavlovič

Čeprav Tina in Lucija živita 
le dobrih 2,5 km stran, v dneh 
svojega dela v domu starej
ših preventivno bivata v bli
žnjem gostišču z nastanitve
nimi kapacitetami, da ne bi 
okužbe iz ustanove prene
sli v domače okolje ali obra
tno. Zanju lahko brez kančka 
dvoma zatrdimo, da tudi po
osebljata dan svojega rojstva, 
25. maj, saj se tako med nji
ma kot od njiju v okolje kot 
živo srebro pretakata energi
ja in mladost, in kar je še po
sebej pohvale in spoštovanja 
vredno pri mladih dekletih, ki 
sta dopolnili 21 pomladi, tudi 
najlepši odtenki osebnostnih 
človeških vrlin. Ko sem odha
jala s pogovora z njima, mi je 
rojila po glavi predvsem mi
sel o tem, da bi si pravzaprav 
srčno želela prisostvovati tre
nutku, ko si bosta lahko sne
li zaščitna kombinezona ter 
se iz oči v oči srečali s stano
valci in njihovim začudenjem, 
ko bodo pred seboj ugledali na 
las podobni dvojčici, ki imata 
tudi enak odtenek glasu, za
radi česar ju cela starša Bo-
jana in Primož med pogovo
rom po telefonu več ne ločita. 
Tina, pet minut starejša od Lu
cije, je sicer za spoznanje mir
nejša, tudi za spoznanje bolj 
preudarna, pristavi med sme
hom, Lucija pa, da se v tolikšni 

Vsak trud je poplačan z notranjim zadovoljstvom
KRŠKO – Tina in Lucija Štrasner sta sestri dvojčici, ki v tem času kot prostovoljki nudita pomoč zaposlenemu osebju pri delu z okuženimi stanovalci s covid-19 v 
Domu starejših občanov Krško. Obe sta študentki zdravstvenih usmeritev, zato si ob delu z obolelimi nabirata tudi izkušnje in nova znanja.

meri kot Tina ne obremenjuje 
s stvarmi, temveč se bolj spon
tano prepusti toku dogodkov. 
Kar pa na njima očara človeka, 
je njun pristen, dobrovoljen in 
nalezljiv nasmeh, za katerega 
sem prepričana, da četudi ga 
stanovalci doma izza njunih 
zaščitnih vizirjev zaenkrat še 
ne vidijo, ju zato nedvomno 
slišijo in blagodejno občutijo.

Tina je sicer študentka 3. le
tnika zdravstvene nege na 
Oddelku za delovno terapi
jo Zdravstvene fakultete Uni
verze v Ljubljani, medtem ko 
Lucija obiskuje 2. letnik izre
dnega študija fizioterapije na 
ljubljanski Fakulteti za zdra
vstvo Angele Boškin. Slednja, 
kot pravi, si je namreč pus
tila po njuni zaključeni far
macevtski smeri na Srednji 
zdravstveni in kemijski šoli v 
Novem mestu leto dni časa, 
da se odloči, katera nadaljnja 
smer študija bi ji bila najbolj 
pisana na kožo, da bo v kas
nejšem življenju svoje delo 
tudi dejansko z zadovoljstvom 
opravljala. Obema je pravza
prav njuni poklicni usmerit
vi priporočila mama Bojana, 
ki je v hčerkah z občutno raz
vitima empatijama videla po
tencial za delo za in z ljudmi. 
Sama je namreč že dolgoletna 
vodja sevniške enote VDC Kr

ško – Leskovec in je kaj kma
lu pri njiju opazila, da pri dru
ženju z osebami s posebnimi 
potrebami brez predsodkov 
sprejemata drugačnost in do 
njih izkazujeta spoštljiv od
nos. Ne samo do njih, temveč 
na splošno do vseh, predvsem 
do starejših oseb, s katerima 
se radi in pogosto družita in 
jim prisluhneta, tako z njima 
nadvse ljubimi starimi star
ši kot ostalimi starejšimi ljud
mi, saj sta že pred opravlja
njem prostovoljstva v krškem 
domu večkrat obiskovali sta
rejšo znanko. Zato sta si tudi 
želeli delati v takšnem okolju, 
a se ob izbruhu drugega vala 
epidemije še nista mogli takoj 
vključiti v prostovoljno delo, 
saj sta obe imeli še izpite in 

predavanja, pri katerih, četu
di gre trenutno za študij na da
ljavo, sta morali potrditi svojo 
prisotnost. Čeprav sta si želeli, 
se zaradi obveznosti tudi nis
ta mogli prijaviti na 10-dnev
no covid odpravo prostovolj
cev fakultete za zdravstvo v 
Tolmin, je pa kmalu zatem 
Tina opazila na študentskem 
servisu objavljeno povpraše
vanje po prostovoljcih za delo 
v krškem DSO, kamor je bila 
po oddani prošnji in pogovo
ru takoj sprejeta, z nekaj dne
vi razlike pa ji je pred tremi te
dni sledila še Lucija.

Veseli ju delo s starejšimi

Obe opravljata po 13-urni 
dnevni turnus v rdeči coni s 

covid bolniki, čeprav ne na is
tem oddelku. A te ure, pravi 
Lucija, zaradi hitrega tempa 
in obsežnega dela, saj je ose
bja zaradi okužb tudi med za
poslenimi malo, minejo, kot bi 
trenil. Med delom imata mož
nost koristiti tri odmore, a naj
večkrat izkoristita le po dva, 
med katerima najprej poskr
bita za količinsko obilno hi
dracijo telesa, saj se pod zaš
čitnimi kombinezoni povsem 
prepotita. Poleg malic imata 
na voljo tudi sadje za osveži
tev, pravi Tina, ki ob tem pou
dari, da so nanjo osebno zelo 
velik vtis naredili zaposleni: 
»Četudi jih je malo in so zato 
res nadpovprečno in na mejah 
zmogljivosti obremenjeni, jim 
ni nič težko, ne izkazujejo sla
be volje, se šalijo, so potrpež
ljivi in ustrežljivi, tudi do naju, 
saj naju je bilo treba, ker sva 
prišli brez tovrstnih izkušenj, 
uvesti v vsako delo, denimo 
v nego stanovalca, umivanje, 
previjanje, pomoč pri hranje
nju ipd., in tudi kje se kakšna 
stvar ali pripomočki nahaja
jo.« Lucija pa med pogovorom 
izpostavi, da jo prežemajo 
ganljiva čustva med pogovo
rom stanovalcev preko tabli
ce s svojci: »Mnogi so že zelo 
dolgo fizično ločeni od njih in 
je res nepopisno, ko jih  vidiš, 
ko jih ugledajo na drugi strani 

tablice, kako so ganjeni, razne
ženi, ko potočijo solze, ko bi jih 
preko ekrana najraje poboža
li. V grlu te tudi stisne, ko pri
deš zjutraj v službo in neko
ga izmed njih ni več. Čeprav si 
že prejšnji dan sam opazil, da 
usihajo moči, želiš vsakič zno
va verjeti, da bodo močnejši 
od bolezni. Zato potem še to
liko več volje in moči vložim v 
to, da razvedrim ostale stano
valce, si vzamem čas za klepet 
z njimi, da mi potarnajo o tem 
in onem, dajo stisko iz sebe, 
jih primem za roko, saj jim to
pel, pomirjajoč stisk zelo veli
ko pomeni. In za to tudi poka
žejo svojo hvaležnost. Ravno 
neki dan mi je eden izmed sta
novalcev napisal na list papir
ja voščilo za praznike. Res, res 
lepo in meni v osebno potrdi
tev, da sem pri delu uspešna.«

Tina in Lucija pravita, da sta 
pripravljeni delati v domu, 
dokler ju bodo potrebovali in, 
seveda, jima bodo to dovolje
vale tudi študijske obveznosti. 
Kajti vsak trud in vsaka utru
jenost sta poplačana z notra
njim zadovoljstvom, vse osta
lo pa se bo že obnovilo in mi 
pokažeta od razkužil izsušene 
in razpokane roke.

� Bojana�Mavsar

Tina�in�Lucija�Štrasner

Če pod drobnogled vzamemo 
celotno Posavje, je bilo v času 
od poročanja v zadnji števil
ki časopisa v naši regiji zabe
leženih kar 1096 novih prime
rov okužb, največ 1. decembra, 
ko jih je bilo 168 (v krški obči
ni 97), in 7. decembra, ko so jih 
našteli 142 (Krško: 79), visoko 
številko pa je verjetno prinesel 
tudi minuli torek, a do zaključ
ka redakcije še ni bilo novih 
podatkov po regijah in obči
nah. Skupno število trenutno 
okuženih Posavk in Posavcev 
je bilo v ponedeljek 1096 (za 
primerjavo: 10. novembra jih je 
bilo (le) 408). Epidemija nove
ga koronavirusa je na vrhuncu, 
saj je Posavje med slovenski
mi regijami v vsaj dveh stati
stičnih kategorijah na 1. mes
tu (podatki na Sledilniku za 
covid dne 8. decembra), deni
mo glede na število aktivnih 
primerov (1445,5) in 7-dnev
no povprečje novih primerov 
(117,4 – edina regija nad 100) 
na sto tisoč prebivalcev, glede 
na število umrlih na sto tisoč 
prebivalcev (98,6) pa zaostaja 
samo za Koroško regijo (106). 
V posavski regiji je do vključno 
ponedeljka bolezen covid-19 
povzročila smrt pri 75 ljudeh. 
Kot že omenjeno, pri številu 

Virus se hitro širi po Posavju
POSAVJE – Epidemiološka slika v Posavju se je v zadnjih dveh tednih močno poslabšala, predvsem zaradi 
skokovitega naraščanja okužb v občini Krško, kjer je bilo v zadnjem 14-dnevnem obdobju na novo potrje-
nih kar 528 okužb z novim koronavirusom, v povprečju skoraj 38 na dan. V Posavju je tako trenutno že ve-
liko več kot 1000 okuženih občank in občanov.

na novo okuženih prednjači 
občina Krško, zato smo župa
na mag. Mirana Stanka prosili 
za izjavo. »Epidemiološka slika 
v naši občini že četrti teden za
pored kaže na povečano števi
lo potrjeno okuženih. Glede na 
podatke ocenjujem, da so viš
je številke rezultat povečane
ga števila testiranih, predvsem 
tu mislim na lokalna podjetja 
in dom starejših občanov. S po
večevanjem števila okuženih se 
veča tudi verjetnost nadaljnje
ga širjenja okužb, še posebno, 
če okuženi ne vedo, da so oku
ženi. Zato se od posameznikov, 
ki so potrjeno okuženi, priča
kuje odgovorno ravnanje pri 
preprečevanju širjenja okužb,« 
je povedal ter občanke in obča
ne še enkrat pozval k dosled
nemu izvajanju in upoštevanju 
vseh zaščitnih ukrepov.

DSO Krško: trenutno 132 
okuženih, 27 že ozdravljenih

Potem ko so se tudi v DSO Kr
ško v zadnjem času morali soo
čiti z velikim povečanjem števi
la okužb – trenutno imajo 103 
aktivne primere med stano
valci in 29 med zaposlenimi –, 
je direktorica Ani Nuša Mas-
nik dejala, da večina stanoval

cev virus preboleva z zmernimi 
znaki bolezni, 27 stanovalcev 
je že ozdravljenih, nekaj pa jih 
zaključuje prebolevanje, tako 
da bodo v belo cono že vrnili 
prvi skupini stanovalcev. Zdra
vim stanovalcem namerava
jo omogočiti tudi posamič
ne obiske, vendar pa v zvezi s 
tem še čakajo navodila s strani 
NIJZ. V krškem domu so imeli v 
tem času deset smrti, a niso vsi 
umrli zaradi covida-19. 

V decembru v TDU Loka pri 
Zidanem Mostu beležijo se
dem okužb med zaposlenimi 
in štiri med stanovalci. Obiski 
potekajo po obstoječem pro
tokolu in zaenkrat glede tega 
ne predvidevajo spremembe, 
nam je sporočil direktor mag. 
Robert Potočnik. Direktorica 
DUO Impoljca Darja Cizelj je 
navedla, da se stanje v DU Bre
žice umirja, saj je pri stanoval
cih od zadnje okužbe minilo že 
skoraj mesec dni. Zadnja potr
jena okužba je bila 24. novem
bra pri zaposleni v domu. Še 
naprej poteka redno tedensko 
testiranje zaposlenih. Konec 
tega tedna načrtujejo odprtje 
doma za obiske, v skladu s pot
rebnimi ukrepi, ravno tako iz
hode v domače okolje, najprej 

pri stanovalcih, ki so covid-19 
preboleli in so na varni strani, 
je povedala ter dodala, da v po
sebni enoti na Impoljci trenut
no ne beležijo nobene okužbe 
pri stanovalcih, pri zaposlenih 
pa dve. Imajo pa najmanj sta
bilno situacijo v DU Sevnica, 
kjer je trenutno 14 okuženih 
stanovalcev, nekaj se jih je že 
vrnilo iz rdeče cone na Impolj
ci, pri zaposlenih pa je okužba 
potrjena pri šestih.

Direktorica SB Brežice Anica 
Hribar je sporočila, da se je 
8. decembra na njihovem co
vid oddelku zdravilo 46 bol
nikov, od tega dva na intenziv
ni terapiji. Do tega dne so se 
pri njih zdravili 204 bolniki s 
covidom-19, povprečna sta
rost bolnikov, ki so se oz. se še 
zdravijo na oddelku, je 77 let, 
na brežiškem oddelku so tudi 
pacienti iz vseh delov Sloveni
je. Umrlo je 40 bolnikov s pov
prečno starostjo 84 let. Od ju
lija do začetka decembra je za 
koronavirusno boleznijo zbo
lelo 29 zaposlenih v SB Breži
ce, 24 pa jih je bilo v izolaciji ali 
karanteni, trenutno je odsotnih 
sedem zaposlenih.

� Rok�Retelj
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DVAKRAT GORELO NA KRŠKI DEPONIJI – V razmiku sedmih 
dni, 27. 11. in 4. 12., so krški poklicni gasilci pogasili manjša 
požara na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. 
Prvič naj bi požaru botroval samovžig folije zaradi stika in ra
zlitja dveh baterij, zato naj ne bo na tem mestu odveč opozori
lo, da se nevarnih in posebnih odpadkov ne sme odlagati med 
mešane komunalne odpadke, drugič pa je prišlo do vži ga v 
skladišču alternativnih goriv. Že pred prihodom gasilcev so po
žar lokalizirali tamkaj zaposleni, nato pa dokončno pogasili ga
silci, ki so zatem s termovizijsko kamero preverili mesto poža
ra, da ne bi prihajalo do skritih žepov in vnovičnega samovžiga 
ter z nakladalniki izpraznili okoli 70 m3 odpadnega materiala. 

OPITI VOZNIKI IN MLADOLETNIKI ZA VOLANOM – 5. 12. je 
62-letni voznik v Dobovi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil 
oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v prometno signali
zacijo in odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga na podlagi opi
sa vozila izsledili, odrejen preizkus alkoholiziranosti pa mu je 
v litru izdihanega zraka pokazal 0,91 mg alkohola. Voznika so 
oglobili in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Krški policisti so 
istega dne na Straži pri Raki zaradi nezanesljive vožnje s kole
som odredili preizkus 55-letnemu kolesarju, ki je napihal 0,83 
mg alkohola in mu spisali plačilni nalog.
Med opravljanjem nalog na območju Kerinovega Grma so 4. 12. 
policisti ustavili osebno vozilo Seat Ibiza, ki ga je vozil mlado
letni voznik brez vozniškega izpita. Hkrati so ugotovili, da je 
vozilo neregistrirano in odjavljeno iz prometa, nanj pa so bile 
nameščene registrske tablice, ki so pripadale drugemu vozilu. 
Istega dne so policisti pri Kapelah ustavili traktor, ki ga je up
ravljal 14-letni voznik, prav tako, samoumevno, brez veljavne
ga vozniškega dovoljenja. Obe vozili so policisti zasegli in zara
di kršitev na sodišče naslovili obdolžilna predloga. 

PEŠEC MAŠIRAL PO SREDINI CESTE –7. 12. je v poznih po
poldanskih urah 49-letni voznik osebnega vozila na Prešerno
vi cesti v Krškem trčil v 32-letnega pešca, ki je hodil po sredini 
vozišča. Slednjega so huje poškodovanega odpeljali v brež
iško bolnišnico in zaradi ugotavljanja psihofizičnega stanja 
zanj odredili strokovni pregled. Po prihodu iz bolnišnice ga 
bo doma čakal plačilni nalog zaradi kršenja cestno prome
tnih predpisov. 
� Zbrala:�B.�M.

Andreja Kobal, Trnovec: Letošnje obdarova
nje v naši družini bo verjetno nekoliko drugač
no, kot je bilo pretekla leta zaradi trenutne situ
acije. Nekaj božičnih in novoletnih daril sem že 
naročila preko spleta, čim več pa jih bom posku
šala najti v domačem okolju, med lokalnimi po
nudniki. Upam, da bom letos ob povsem drugač

ni praznični dinamiki našla več časa tudi za lastno ustvarjalnost. 

Anamarija Pšeničnik, Brežice: Prihajam iz 
bolj skromne družine, v kateri nismo nikoli dali 
veliko na obdarovanje. V veliko veselje nam je 
bilo, če smo lahko skupaj okrasili smrekico in 
spekli piškote. Če kupujem darila, jih ponavadi 
najdem v trgovinah, ki so tudi zdaj odprte. Sicer 
pa imam najraje ročno narejene izdelke. Če ob

daruješ iz srca, ni pomembno, iz katere trgovine je.

Tina Andolšek Baznik, Podbočje: Vsako leto 
Miklavževa darila kupujemo zadnji trenutek, le
tos pa je bilo treba malenkost več organizacije. 
Četudi pri darilih otroci niso bili veliko prikraj
šani, so bili nekoliko »oropani« pravega vzduš
ja, ki ga v našem kraju prineseta vsakoletna 
predstava in obisk Miklavža. Več kot vsa darila 

namreč šteje vznemirjenje, ki ga prinese ta dobri mož.

Epidemija vpliva na vse pore našega življenja, tudi na ute-
čene navade glede decembrskega obdarovanja. Je zaradi 
letošnjih razmer slednje v vaši družini drugačno kot sicer, 
kako (bo)ste nabavili darila, tudi s pomočjo spletnega na-
kupovanja ali ste jih našli v tistih, ki so odprte?

anketa

Kakšno bo letos obdarovanje?

Kristina Ogorevc Račič, direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško:

Naša največja sreča je v tem, 
da imamo drug drugega

Dosedanja poslovna pot vas 
je vodila tako po zasebnem 
kot javnem sektorju. Lahko 
primerjate oba?
Končala sem srednjo geodet
sko in gradbeno šolo v Lju
bljani in zatem še Biotehniško 
fakulteto, smer živilska teh
nologija, na kateri tudi zak
ljučujem doktorski študij. Kot 
naravoslovka po izobrazbi sem 
želela delati v gospodarstvu. 
Predvsem me je vedno vese
lilo delo v laboratoriju, prav 
tako razvoj novih izdelkov. Po 
diplomi – med njenim pisa
njem sem sicer že začela op
ravljati prakso v Vinu Brežice, 
a se je ravno tedaj zgodba pod
jetja zaključila, kot se je – sem 
se zaposlila na RRA Posavje. 
Danes imam pravzaprav izku
šenj v gospodarstvu ravno to
liko kot v javni upravi, tako z 
vidika uslužbenke kot deloda
jalke. Sama svojega dela nisem 
sicer nikoli jemala sektorsko. 
Seveda pa so med njima raz
like velike. Za gospodarstvo 
lahko rečem, da tako, kot si po 
eni strani vesel vsakega uspe
ha, ki si ga ustvaril s sodelav
ci, pomeni po drugi strani zelo 
veliko breme zagotoviti delo 
in finančne tokove, da podje
tje lahko deluje. Kljub temu da 
so časi težki, pa verjamem, da 
se z dobrimi idejami, primer
nimi vlagatelji in predanostjo 
lahko ustvari uspeh. Delo v go
spodarstvu je zelo dinamično, 
kreativno, prostora na trgu za 
razvoj je veliko, prav tako za 
napredovanje in dobre zasluž
ke. V primerjavi z njim je jav
na uprava bolj utečen sistem, 
a zame še bolj odgovoren, saj 
delamo s sredstvi, ki pritekajo 
iz gospodarstva. A žal je sistem 
tak, da se vsaj tretjino delovne
ga časa ukvarjamo z birokraci
jo, to velja za vse sektorje. Vse 
skupaj postaja že izjemno ut
rujajoče in destruktivno. Pri 
tem smo se primorani podre
jati rutinskim postopkom, na
mesto da bi viharili možgane, 
iskali rešitve in podpirali go
spodarstvo. 

Delali se tudi kot svetovalka 
ministra za kmetijstvo Fran-
ca Bogoviča, kako je bilo de-
lati z njim? 
Franci Bogovič je oseba z izje
mno širino, zelo vključujoč in 
neverjeten motivator. Ima tudi 
izjemen občutek za ljudi in je 
vedno pozitiven. Moje podro
čje je bilo razvoj podeželja in 
se je nanašalo na vse razpise 
iz tega naslova in zakonodaj
ne spremembe ter obiske mi
nistra na terenu v povezavi s 
tem programom ter prav tako 
zapisovanje sklepov in sprem-
ljanje izvedbe širšega kolegi
ja minis tra, v katerega so bile 
vključene vse inštitucije pod 

okriljem ministrstva za kme
tijstvo in okolje. Tempo je bil 
tedaj res neizprosen, saj smo 
začeli dan ob šestih zjutraj in 
se vračali domov šele po 22. 
uri zvečer, a ocenjujem, da je 
bilo vredno truda, ker sem si 
pridobila zelo veliko izkušenj. 

Veliko truda ste pred priho-
dom na CPT, torej še na Agro 
Posavje, vložili v vzpostavi-
tev dejavnosti, povezovanje 
ponudnikov in oživitev Tr-
žnice Videm. Kaj lahko dob-
ro delujoča tržnica ponudi 
lokalnemu okolju?
V podjetju Agro Posavje smo 
se pretežno ukvarjali s pride
lavo in predelavo ekoloških al
ternativnih poljščin. Iz pridel
kov smo pripravljali poslovna 
darila, največji uspeh pa je bil 
izvoz pirinega riža na Japon
sko, ki je eden najzahtevnejših 
živilskih trgov na svetu. S pro
izvodnjo lastnih izdelkov se je 
rodila ideja o povezovanju še 
z drugimi kmetijami in za pri
pravo poslovnih daril, kmalu 
za tem pa tudi želja po oživitvi 
Tržnice Videm, ki jo je podpr
la Občina Krško. Začeli smo z 
organizacijo različnih sejem
skih dogodkov, ki so bili od
lično sprejeti, saj so pritegnili 
prek tisoč obiskovalcev. Obstoj 
tržnice in lokalna ponudba sta 
izjemno pomembna, česar pa 
se še premalo zavedamo. Da
nes imamo problem s pan
demijo, v prihodnosti lahko 
pričakujemo tudi težave na 
področju kmetijstva. Razvoj 
in transporti potekajo namreč 
hitro in kaj hitro se lahko zgo
di, da se bodo različne bolez
ni pojavljale tudi na rastlinah 
in živalih. In tedaj bo še kako 
pomembna samooskrba, če jo 
bomo sploh še imeli. Glede na 

to, da smo tesno vpeti v po
deželje, je nedvomno velika 
prednost, da imamo možnost 
za zdravo prehranjevanje. Po
nudba tržnice se s projekti še 
bogati, večja ponudba pa bo 
takrat, ko bomo še več kupo
vali na tržnici in se bodo kme

tje še v večji meri odločali za 
pridelavo. Konec koncev ima
mo možnost za vzpostavitev 
namakanja na veliko površi
nah in če bomo pametno in 
ekološko kmetovali, bomo oh
ranili tudi naravne vire. 

Čemu ste ob prihodu na CPT 
najprej posvetili pozornost 
in kako ste zatem delo prila-
godili v času epidemije?
Prišla sem ravno v času, ko so 
bili objavljeni razpisi za nove 
projekte in ko je bilo treba 
pripraviti nov program dela. 
Začeli smo se še tesneje po
vezovati z okoljem, nadgra
dili smo dogodke v starem 
mestnem jedru in dodali nekaj 
novih, pod svoje okrilje prev
zeli dogodke na tržnici, uspeš
no peljemo program SPOT, z 
letošnjim letom še podjetni
ški inkubator. Sama poleg vo
denja izvajam kar nekaj nalog 
v povezavi z EU projekti, ker 
je pač to moje močno podro
čje. Epidemija se pri našem 
delu najbolj odraža na podro
čju organizacije dogodkov, ki 
jih je bilo v skladu s priporo
čili in omejitvami, razen nekaj 
izjem, praktično nemogoče 
realizirati, posledično pa smo 
delo usmerili predvsem v ra
zvoj novih turističnih progra
mov in izvajanje EU projektov. 
Na pragu letošnje jeseni smo 
naredili pomemben preboj na 
področju gastronomije, kjer 
so nas v slovenskem prostoru 

prepoznali kot primer dobre 
prakse. Ob tej priložnosti smo 
izdali posavski gastronomski 
vodnik Okusite Posavje. Seve
da brez vrhunskih vinarjev in 
gostincev o tem danes ne bi 
govorili. Na področju podje
tništva smo bistveno povečali 
aktivnosti svetovanja in infor
miranja. Veseli smo, da smo v 
tem času pridobili nove pisar
niške prostore za nove pod
jetnike v Podjetniškem inku
batorju Krško. Prvi prostori 
bodo že zasedeni z novim le
tom, v zadnjem času pa na 
SPOT točki beležimo tudi kar 
nekaj novonastalih podjetij. 
Dejstvo pa je, da bo gospodar
stvo zaradi pandemije nosilo 
hude posledice in bo nedvom
no okrevanje večletno.

Več let ste bili tudi ocenje-
valka regijskih in sloven-
skih projektov, ki so se iz-
vajali na podeželju, npr. v 
okviru LAS Posavje. Kaj po 
vašem mnenju na tem po-
dročju deluje in kje morda 
potenciali še niso izkorišče-
ni?
Ravno na področju kmetij
stva je Slovenija zelo uspešna 
pri črpanju sredstev. Čeprav 
sredstva CLLD predstavljajo 
majhen delež sredstev na na
cionalnem nivoju, so izjemne
ga pomena za sodelovanje in 
povezovanje treh sektorjev na 
nivoju regije – gospodarstva, 
javnih ustanov in nevladnih 
organizacij. Z njimi je moč na 
podeželju razvijati potenci
ale od spodaj navzgor. Edina 
težava je, da je sistem postal 
tako birokratsko zahteven, da 
sedaj javni sektor, ki ima do
volj usposobljenega in izkuše
nega kadra, v večini primerov 
prevzema vlogo prijaviteljev. 
Podjetniki praviloma najema
jo zunanje izvajalce za vode
nje in koordinacijo projektov, 
društva pa se vključujejo kot 
partnerji, ker je skoraj nemo
goče, da bi lahko sami na pro
stovoljni bazi peljali tovrstne 
projekte. S temi projekti lahko 
odgovarjamo na drobne izzive, 
za večje, kot so cestna infra
struktura, vlaganja v gospo
darstvo, športno infrastruk
turo in podobne projekte, ki 
so v regiji nujno potrebni, pa 
so ti finančni viri preskromni. 

Z vašim prihodom se je CPT 
zelo vidno usmeril na po-
dročje kulinaričnega turiz-
ma. Zakaj menite, da je to 
prednostna niša regije?
Posavje ima izjemne danosti 
za razvoj kulinarike, saj je po
krito z vsemi kmetijskimi pa
nogami, kar je osnovni pogoj 
za tovrsten razvoj. Veliko, kar 
sicer še premalo izkoriščamo, 
lahko črpamo tudi iz naše de

Kristina�Ogorevc�Račič

KRŠKO – Tokratna sogovornica je šele v začetku lanskega leta prevzela vodenje krškega zavoda za podje-
tništvo in turizem, vendar ima za sabo razmeroma bogate delovne izkušnje. Kot pravi, ji je najpomembne-
je, da je na svojem delovnem mestu koristna sebi in svoji družini, sodelavcem in širši družbi ter da je delo 
dobro opravljeno. Delo jo osrečuje, zato si ga, kot pravi z nasmehom, vedno naloži še na zalogo.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Na javni razpis za izbor di
rektorja Regionalne razvoj
ne agencije (RRA) Posavje so 
se, kot smo poročali že v prej
šnji številki časopisa, prijavili 
trije kandidati: Krčanka mag. 
Nataša Šerbec, ki agencijo 
od 1. novembra vodi kot vršil
ka dolžnosti direktorice, Se
novčan Roman Perčič, vod
ja oddelka za okolje in prostor 
na Občini Sevnica, in Ptujčan 
Tomaž Pliberšek, nekdanji 
državni sekretar na Ministr
stvu za zdravje. Upravni odbor 
RRA Posavje, ki mu predsedu
je direktorica bistriške občin
ske uprave Ana Bercko, je 26. 
novembra opravil razgovore s 
kandidati ter kot najustreznej
šo kandidatko izbral Šerbčevo, 
njeno ime pa poslal v potrdi
tev posavskim občinam oz. ob
činskim svetom, ki imajo za to 
časa 45 dni. 

Kot je povedala Šerbčeva v iz
javi za naš medij, je agenci
ja pred obdobjem, ko hkrati 
zaključujejo obstoječo finanč
no perspektivo, ugotavljajo 
potrebe regije v okviru Načr
ta za okrevanje in odpornost 
ter pripravljajo usmeritve in 
podlage za načrtovanje kohe

zijske politike 2021–2027. »Na 
področju gospodarstva bomo 
morali načrtovati ukrepe za 
okrevanje gospodarstva po 
pandemiji, tako na lokalni/re
gionalni kot državni ravni, ter 
jih prilagoditi trenutnim raz
meram,« poudarja. Tako so že 
objavili javni razpis za dodelje
vanje garancij kot zavarovanje 
za bančne kredite za investi
cije in obratna sredstva pod
jetjem ter za predfinanciranja 
projektov, ki so v javnem inte
resu. Šerbčeva poudarja tudi 
skrb za kontinuirano izvajanje 
regijske štipendijske sheme 
med obema finančnima per
spektivama, razširitev nabora 
deficitarnih področij in izobra
ževalnih programov v Politi
ki štipendiranja 2025–2029 
vsaj za programe bolničar – 
negovalec in strojni mehanik 

ter možnost nadaljevanja iz
obraževanja s tehnične sme
ri na višjo stopnjo brez vrači
la sredstev oz. brez zaposlitve 
v obdobju enega leta. Novost 
naslednje finančne perspek
tive bo, da velika podjetja ne 

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.

Ribiška družina Sevnica, ki je leta 2016 obeležila 60 let delo-
vanja, upravlja s 16 ribiškimi revirji v sevniški občini, in sicer 
tako, da skrbi za ribji zarod. Ima lepo urejeno ribolovno traso 
ob Savi na območju naselja Orehovo, kjer prireja tudi društve-
na, regijska, državna in mednarodna tekmovanja (tudi v so-
delovanju z RD Radeče).  

Ribiška družina Sevnica, s sedežem ob ribniku Loke v Zavratcu, 
šteje 203 člane, in sicer 18 mladincev, 34 pripravnikov, 2 ženski 
članici, 2 častna člana in 147 ostalih polnopravnih članov. Vsa-
ko leto v reke in potoke vložijo na milijone ribjih mladic, vzgo-
jenih v ribogojnicah. Leta 2009 so se lotili obnove lastne ribo-
gojnice v Zapužah pri Boštanju in vzrejnega ribnika Loke ob 
reki Mirni za vzrejo podusti in avtohtono vrsto lokalne potoč-
ne postrvi. Pozitivne so tudi izkušnje s prvo v Sloveniji odprto 
ribjo stezo ob HE Arto – Blanca. 
Še pred nekaj desetletji so ribiči lovili ribe predvsem z name-
nom oskrbe s hrano in prodajo viška ulova, danes je ribolov 
prostočasna aktivnost – vodni šport in rekreacija. Med ribiči 
so poznani različni načini ribolova: beličarjenje, vijačenje, talni 
ribolov, kasting, čolnarjenje in muharjenje. Za športni ribolov 
je značilno, da se izvaja s predpisano ribiško opremo na podla-
gi letnega dovoljenja za športni ribolov do dovoljene količine 
dnevnega ulova. Rekreacijski ribolov se izvaja z dnevno ali s te-
densko ribolovno dovolilnico ter s predpisano ribiško opremo. 
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Ribiška družina Sevnica 

Na ribolovni trasi na Orehovem pogosto potekajo ribiška tek-
movanja, tudi za športne ribiče – invalide. 

POSAVJE – Na Regionalni razvojni agenciji Posavje so kot vo-
dilni partner LAS Posavje 24. in 27. novembra s strani Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli odloč-
bi o potrditvi dveh od štirih projektov s 4. javnega poziva za 
sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v letu 2020.

Projekt Ujemi ribo in doživi energijo Save (akronim: »Doživi 
energijo Save«), ki ga je prijavila Občina Krško skupaj s partnerji 
CPT Krško, Ribogojstvo Colarič, Ribiška družino Brestanica – Kr
ško in AGRO Posavje d.o.o., bo s sredstvi ESPR sofinanciran v vi
šini do 169.993,95 evra. Razvit bo nov turistični produkt, uspo
sobljeni bodo ribiški vodniki, oblikovano doživetje z ribičem na 
reki Savi, trasirana nova kolesarska pot z energetskimi točkami 
na območju LAS Posavje, izvedene delavnice na temo krapolova 
na reki Savi in revitalizirano degradirano območje ob reki Savi, 
ki bo spremenjeno v postajališče za avtodome. Poleg tega bosta 
nameščena tudi dva ribomata Ribogojstva Colarič iz Kostanje
vice na Krki, in sicer na brežiški in videmski tržnici. Oba bosta 
opremljena s fileji in čevapčiči ter namazi iz lokalno vzrejenega 
afriškega soma Ribogojstva Colarič.
V znesku do 169.999,82 evra bo s sredstvi ESPR sofinanciran 
projekt Z ribami do zdravja (akronim: »Ribe in okolje«), ki ga je 
prijavila Občina Sevnica s partnerji KŠTM Sevnica, Športno kul
turno društvo Mini kraljestvo in Ribogojstvo Akval d.o.o. V sklo
pu projekta bo obnovljena mansarda Tončkovega doma na Lisci, 
urejen razstavni prostor in prostor za druženje, poleg tega bodo 
izvedene tudi kulinarične delavnice, animacije za skupini VDC 
in Ozara ter za otroke posavskih šol. Otroci bodo skozi različne 
elemente igre in izkustvenega učenja spoznavali vodne ekosis
teme, ribe v kulinariki ter rabo odpadnih surovin. Ribogojstvo 
Akval d.o.o. bo v sklopu projekta ustvarilo novo delovno mesto 
in nabavilo opremo, ki bo bistveno avtomatizirala delo na ribo
gojnici in zmanjšala vpliv na habitate.
Poleg tega je 27. novembra Regionalna razvojna agencija Posavje 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela 
obvestilo o dodelitvi ostanka sredstev Evropskega sklada za re
gionalni razvoj mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014–
2020 v višini 293.865,97 EUR. 4. javni poziv za izbor projektov 
za črpanje sredstev iz omenjenega sklada bodo objavili predvi
doma v prvi tretjini leta 2021. Višina razpisanih sredstev bo zna
na ob objavi poziva.  P.�P./vir:�RRA�Posavje�

Še dva 'ribiška' projekta 
in dodatna regionalna sredstvaPosavska razvojna agencija

je zdaj pod žensko taktirko

Mag.�Nataša�Šerbec�bo,�kot�
kaže,� vodila� RRA� Posavje�
v� naslednjem� mandatnem�
obdobju.

bodo več upravičena do sofi
nanciranja štipendij. Pravi, da 
se lahko pohvalimo z dobrim 
izvajanjem projektov v okviru 
LAS Posavje, saj je slednji pre
jel dodatna sredstva za uspeš
nost na vseh treh skladih in 
tako skupaj v tej finančni per
spektivi prejel 5.880.162,55 
evrov. Pozornost bodo terjala 
tudi depriviligirana območja, 
tako za problemska območja 
(občina Radeče) kot obmej
na problemska območja (ob
čine Brežice, Bistrica ob So
tli in Kostanjevica na Krki), za 
katera se pripravlja program 
razvojnih spodbud v obdobju 
2021–2024. »V svojem progra
mu sem zapisala tudi, da brez 
dobrega kadra RRA Posavje ne 
more dobro izvajati svojega 
ključnega poslanstva. In moje 
osebno mnenje je, da brez dob
rih sodelavcev tudi ni dobrega 
direktorja. Moj cilj je, da RRA 
Posavje v naslednjih letih pos
tane še bolj prepoznavna znot
raj in zunaj regije kot institu
cija velikega imena in odličnih 
rezultatov v prid vseh prebi
valcev regije Posavje,« zaklju
čuje Šerbčeva.

� Peter�Pavlovič

POSAVJE – Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje je 26. novembra za direktorico agencije za 
naslednje štiriletno obdobje izbral mag. Natašo Šerbec. Njeno imenovanje morajo v roku 45 dni potrditi še 
občine ustanoviteljice oz. vsaj štirje od šestih posavskih občinskih svetov.

Vsi dosedanji direktorji/ce
RRA Posavje so doslej kot direktorji oz. v. d. direktorja vodi
li Mateja Jazbec (5. 10. 1998–22. 5. 2000 in 5. 7. 2002–3. 9. 
2006), Mitja Drobnič (22. 5. 2000–5. 7. 2002), Franc Češno
var (31. 3. 2005–29. 3. 2006), Robert Ostrelič (3. 9. 2006–16. 
11. 2009), Marko Kovačič (16. 11. 2009–1. 2. 2010), Martin 
Bratanič (1. 2. 2010–1. 2. 2015 in 23. 3. 2015–1. 11. 2020) in 
Nataša Šterban Bezjak (1. 2. 2015–23. 3. 2015). Šerbčeva je 
torej osma oseba na čelu osrednje posavske razvojne ustanove.

diščine, če na tem mestu ome
nim le trapiste, ki so prinesli k 
nam nove kulture in s svojimi 
izdelki že v 19. stoletju prodr
li v evropske države. Sicer je 
bila kulinarika na CPT že prej 
prednostna naloga, temu po
dročju smo z mojim prihodom 
le še dodali malo vetra, nena
zadnje je to moje strokovno 
področje. Poleg tega projekt 
vodi sodelavka, ki je agronom
ka in nikakor ne smemo zane
mariti dejstva, da so ključnega 
pomena ponudniki. Posavje se 
je v zadnjih letih namreč kuli
narično razvilo tudi na račun 
velikih vlaganj, izobraževanj 
in izpopolnjevanj zasebnikov. 
Žal je visoka kulinarika trenu
tno obstala in je najbolj pri
zadeta, gostinci se borijo za 
preživetje. Če smo v Posavju 
spomladi govorili o povezavi 
lokalnih surovin, organizirali 
borzo in tkali vezi med kmeti
jami in gostinci za doseganje 
vrhunske kvalitete v kulinari
ki, sedaj držimo pesti, da bodo 
sploh lahko obstali. 

Kaj bi bilo treba še naredi-
ti, da bi se Posavje turistič-
no povzpelo?
Predvsem bi bilo treba uredi
ti varne kolesarske povezave, 
tematske pohodne poti, izko
ristiti reko Savo in najti sku
pen motiv regije, na katerem 
bi gradili prepoznavnost in ki 
bi nas še bolj umestila na tu
ristični zemljevid. V regiji pri
manjkuje manjših butičnih na
stanitev, turističnih kmetij in 

tudi enostavnih nastanitev v 
naravi. Mislim, da bodo turi
sti te kapacitete najbolj iskali 
po zaključku epidemije. Verja
mem, da bo naša prednost tudi 
v tem, da nismo tako 'natrpa
ni' s turizmom in se bodo tu
risti pri nas počutili varne. Na 
nivoju regije bi nujno potrebo
vali ustanovo, ki bi izvajala ce
lovito promocijo in trženje ce
lotne destinacije. Trenutno te 
naloge opravljamo vsak malo 
in vsak po svoje. 

Kako usklajujete družinsko 
življenje, delo direktorice, 
občinske svetnice in še več 
drugih vlog?
Res imam kar nekaj vlog, a 
vsaka po svoje me osrečuje in 
izpopolnjuje, četudi ni vselej 
preprosto, a ženska danes, če 
si pravilno razporedi čas, lah
ko opravlja in združuje veliko 
nalog. V prostem času imam 
kar veliko hobijev, ki so vča
sih bolj včasih manj intenziv
ni. Izredno rada berem vse 
vrste knjig, hodim v naravo, 
predvsem v hribe in na malo 
višje vrhove, vrtnarim, redno 
hodim na vadbo, letos sem se 
odločila, da bom nadaljeva
la nižjo glasbeno šolo petja, 
ki sem jo nekoč že obiskova
la, a mi je zmanjkalo časa, da 
bi jo končala. Sem tudi pro
stovoljna gasilka in zelo rada 
pripravljam nastope z otroki 
ob različnih praznikih ali dru
gih priložnostih, to me še po
sebej veseli. Trenutno je tudi 
moj doktorat prešel v hobi 

(smeh), ker kar odlašam z zak
ljučkom, a enkrat bom tudi to 
zaključila.

Otroka sta še majhna, kako 
ste jima razložili epidemijo?
Majhni otroci so zaradi epide
mije skoraj čez noč odrasli. Ču
tijo skrb staršev, učiteljev, so
rodnikov in da je to huda reč. 
Za svoja moram reči, da sta 
zelo samostojna in sta tudi 
vsa navodila sprejela razum
sko. Sprva sta se bolezni zelo 
bala, ker se je toliko govorilo 
tudi o smrtnih žrtvah. Otroci 
to nehote slišijo iz pogovorov, 
poročil, časopisa, vse je polno 
tovrstnih novic. Šolanje na da
ljavo opravljata skoraj samos
tojno, midva z možem oba de
lava in sta takoj razumela, da 
bosta svojo dolžnost morala 
opravljati sama. Sicer se drži
mo predpisov, nikamor ne ho
dimo in tudi nimamo obiskov. 
Glede na to, da smo doma na 
podeželju in v stiku z naravo 
in živalmi, imata vsak dan do
volj zanimivosti, da jima čas 
hitro mine in ne pogrešata to
liko šole in sošolcev. 

Kaj si želite zanju, kakšen 
svet in kakšne vrednote?
Predvsem si želim, da bi pos
tala poštena delovna člove
ka. Imata številne talente in 
upam, da jih bosta izkoristila 
v prave namene. Predvsem ju 
z možem učiva živeti pravič
no, da ni samoumevno, da ži
vimo v miru, da se svet ne vrti 
samo okoli njiju, da je v življe

nju potrebno odgovorno rav
nati in sprejemati odločitve 
ter vedno biti spoštljiv in po
zoren do drugih ljudi, stvari in 
živih bitij. Upam, da se jima kaj 
od tega zasidra v srce. 

Prazniki so pred nami. Kaj 
je za vas bistvo praznikov in 
decembra?
Otroka večkrat vprašam, če 
sta srečna, in večji pogosto od
govori, da zelo. In če ga vpra
šam, kdaj je najbolj srečen, mi 
odgovori, da takrat, ko smo vsi 
doma. Za nas je bistvo prazni
kov, da smo lahko skupaj, da 
smo zdravi in dobro v ožji in 
širši družini. Zavedamo se, da 
je naša največja sreča v tem, da 
imamo drug drugega. Decem
bra najprej pripravimo adven
tni venec in tudi sladki kole
darček, da lahko odštevamo do 
božiča, otroka obišče Miklavž, 
sredi decembra okrasimo oko
lico z lučkami. Praznično drevo 
postavimo tudi v hiši. Jaslice na 
božični večer postavljajo fan
tje. Vsako leto smo se odpra
vili tudi k polnočnici, letos 
tega ne bo, se bomo pa veseli
li doma. Običajno smo z manj
šo skupinico otrok pripravili 
tudi kratko predstavo in obi
skali stanovalce in zaposlene 
v DSO Krško. To je bilo še po
sebno doživetje in veselo sre
čanje. Vedno so nam v zahvalo 
pripravili celo pojedino in smo 
se lahko kar nekaj časa družili z 
njimi. Letos otroci še kar spra
šujejo, kdaj gremo. 
� Bojana�Mavsar
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BREŽICE, VELIKA DOLINA – Na OŠ Velika Dolina so že četrto 
leto zapored organizirali dobrodelno akcijo pletenja in kvač-
kanja izdelkov za otroke, ki se zdravijo na otroškem oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice. 4. decembra je ravnateljica šole 
polne vreče izdelkov predala direktorici SB Brežice.

Po besedah ravnateljice Mojce Bregar Goričar letos sicer ni bilo 
toliko sodelujočih pri tej akciji, a je kljub temu nastalo veliko raz
ličnih izdelkov, primernih za hladne zimske dni – jopice, roka
vice, šali, kape, tudi kakšna dekica. Vsako leto so veseli, da pri 
tem poleg zaposlenih na šoli sodelujejo tudi zunanji sodelavci – 
starši in krajani. Prvo leto te akcije so pletli samo dekice za no
vorojenčke v brežiški porodnišnici, a so ugotovili, da se lahko iz 
petih klobčičev volne, ki jih porabiš samo za eno dekico, nare
di npr. pet jopic in zraven še privarčuje na času. Anica Hribar 
je pojasnila, da izdelke na oddelku razstavijo, da si jih lahko ot
roci in njihovi starši ogledajo ter izberejo za uporabo tistega, ki 
jim pride najbolj prav. »Ker so pletilje zelo pridne in pripravijo 
res veliko število pletenin, v bolnišnici razveseljujemo uporab
nike ves praznični december in še v začetku januarja. Vsako leto 
ob akciji odpremo poseben zvezek, v katerega lahko uporabniki 
pletenin in drugih ročnih izdelkov vpišejo svoje misli in pohvale 
v besedi in risbi. Knjižico vtisov ob koncu razdeljevanja izdelkov 
pošljemo šoli in na tak način tkemo nevidno vez med izdelovalci 
in uporabniki izdelkov,« je poudarila in dodala, da OŠ Velika Do
lina z akcijo uresničuje svoj cilj – zelo uspešno seje dobro voljo 
tako med male bolnike in njihove starše kakor tudi med zapos
leno osebje bolnišnice.� R.�Retelj

Sejejo dobro voljo med ljudmi

Ravnateljica�(levo)�in�direktorica�med�predajo�izdelkov

Kako gledate na trenutno 
stanje glede epidemije v Slo-
veniji in v Posavju?
Slovenija se je po nekaterih 
statistikah znašla med drža
vami, ki jih je epidemija naj
bolj prizadela. Več kot očitno 
je, da po prvem valu spomla
di, ki ga je naša država zaje
zila pravočasno in ga obvla
dala, epidemiologi pri nas pa 
tudi po svetu niso pričakova
li, da bo jesenski drugi val tak
šen, kakršen se trenutno kaže 
v vsem svojem obsegu. Pojav
ljajo se nekateri pomisleki, da 
vlada ni dovolj zgodaj in ustre
zno odreagirala, a statistike po 
drugih državah kažejo na to, da 
je ta drugi val tudi za epidemi
ologe nekaj nepričakovanega. 
Trenutna situacija nas sili v uk
repe, ki pomenijo omejitev do
ločenih stikov. Prepričan sem, 
da se bodo rezultati – sicer kas
neje, kot smo pričakovali – po
kazali in da bo ukrepe mož
no počasi sproščati. Seveda pa 
neka dolgoročna in predvidlji
va rešitev lahko pride samo z 
učinkovitim cepivom, za kate
rega upam, da bo čim hitreje 
dostopno čim širšemu krogu 
državljank in državljanov. Za 
Posavje se je en čas zdelo, da 
je zeleni otok z relativno niz
kim številom okužb, vendar 
je kasneje tudi do nas prišla 
slaba statistika. Prizadeti smo 
bili v več segmentih, predvsem 
v domovih starejših, relativno 
visoko je tudi število hospita
liziranih. Tukaj moram izreči 
vse pohvale vsem tistim, ki se v 
Posavju spopadajo z epidemijo 
ter noč in dan skrbijo za obole
le, da čim lažje prebolevajo to 
bolezen. Slovenija je država, ki 
ima zelo velik tranzitni promet, 
ki gre v veliki meri skozi obči
no Brežice in mejni prehod Ob
režje, zato sem kar nekako pri
čakoval, da bodo zaradi vsega 
tega pa tudi relativno velikega 
števila državljanov in delavcev, 
ki delajo v Posavju in prihajajo 
iz tujine, ti vnosi še večji. 

Število okužb se kljub spre-
jetim vladnim ukrepom ne 
zmanjšuje, kot bi bilo pri-
čakovati, še več, Slovenija je 
v evropskem vrhu po smr-
tnosti zaradi covida-19. 
Čeprav ukrepe vsi občutimo, 
se moramo zavedati, da soci
alni stiki še vedno potekajo. 
Gospodarstvo še vedno v veli
ki meri deluje in država si pri
zadeva, da tako tudi ostane, že 
zaradi tega, ker bo ne glede 
na to, da so določeni segmen
ti omejeni, gospodarska škoda 
ogromna. Še vedno veliko lju
di hodi v službo in tako preha
ja iz enega v drug kraj, zato so 
možnosti za okužbe, če se ne 
upošteva ukrepov, še vedno 
visoke. Širjenje okužb bi lah
ko popolnoma zajezili samo 
tako, da bi prepovedali abso
lutno vse dejavnosti, kar se mi 
glede na škodo, ki preti, zdi ne
življenjsko. Na drugi strani se 
moramo zavedati, da je še do 

nedavnega obstajala možnost 
prehajanja meje za državljan
ke in državljane, ki imajo so
rodnike v tujini, in pomenlji
va je statistika, ki pravi, da je 
samo teh, ki gredo k sorodni
kom v države bivše Jugoslavi
je med petkom in nedeljo čez 
mejni prehod Obrežje, do 17 ti

soč. Glede na to, da imajo v teh 
državah drugačne ukrepe in 
nadzor nad ukrepi, so takšne 
fluktuacije prebivalstva lahko 
velik potencialni vir vnašanja 
okužb. Kritiki vladi pripisujejo 
odgovornost za visoke statisti
ke, a menim, da so bili prav vsi 
ukrepi, ki so bili sprejeti, pra
vočasni in ustrezni. Še več bi 
lahko naredili, če bi promovi
rali kulturo spoštovanja spre
jetih ukrepov. Nedavne stati
stike so pokazale, da se 30 % 
anketirancev še vedno ne drži 
sprejetih ukrepov, ne nosijo 
mask in s tem izražajo neke 
vrste protest proti vladi, am
pak tak protest je nesmiseln 
in škodljiv, saj škodijo najprej 
samim sebi in tudi drugim. 

Mineva devet mesecev, kar 
ste prevzeli vodenje Držav-
nega zbora. Kako ocenjuje-
te to obdobje?
Moram reči, da je bilo to ob
dobje zelo razburljivo in da 
ga je epidemija novega koro
navirusa močno zaznamova
la. Prvi dan, ko sem nastopil 
novo funkcijo, sem zbral ekipo 
in se odločal o ukrepih, ki jih 
bomo sprejeli v DZ z namenom 
preprečevanja okužb. Eden od 
ukrepov je bil tudi ta, da smo 
preklicali vse redne seje in tis
to, kar je bilo nujno, prestavi
li na izredne seje. Takrat sem 
tudi predlagal, da se v poslov
niku omogoči, da DZ deluje 
preko oddaljenih sej, kar se je 
tudi zgodilo, in to je bil kar ve
lik uspeh, saj so mi na začet
ku posamezni poslanci očitali, 
da so oddaljene seje teptanje 
demokracije, na koncu pa sem 
le prepričal potrebni dve tre
tjini poslancev. Ta spremem
ba poslovnika je nekaj pov
sem nasprotnega od teptanja 
demokracije – je krepitev par
lamenta, kajti ni več izgovorov, 
da zaradi karanten in izostan

kov poslancev parlament ne bi 
mogel delovati. Parlament je s 
tem postal še močnejši in lah
ko deluje tudi v razmerah, v 
katerih brez spremembe po
slovnika ne bi mogel delovati. 
Obdobje epidemije je zazna
movalo tudi razprave na sejah. 
Na začetku so bile seje rela

tivno mirne, 
r a z p r a v a 
konstruktiv
na, nato pa se 
je razdor med 
koalicijo in 
opozicijo za
čel stopnje
vati in so tudi 
seje postale 
vse bolj žive, 
vse več je bilo 
raznih be
sednih eksce
sov ipd. A če 
danes pog
ledam nazaj, 
lahko rečem, 
da parlament 
vseskozi dob
ro opravlja 
svojo funk

cijo, še vedno je to prostor, ki 
je namenjen soočenju različ
nih mnenj, njihovemu konflik
tu in sprejemanju odločitev ter 
kot tak dobro funkcionira. Moj 
delovnik je zdaj, ko sem pred
sednik DZ, seveda drugačen, 
saj prinaša več obveznosti, ki 
jih prej ni bilo. Funkcija pred
sednika DZ je po ustavi druga, 
takoj za predsednikom repu
blike, in nosi precejšnjo od
govornost že s tega vidika. Ta 
funkcija prinaša tudi nekatere 
obveznosti na mednarodnem 
parketu, razna srečanja s tu
jimi parlamentarci in politiki, 
v naslednjem letu tudi obve
znosti, ki se dotikajo drugega 
predsedovanja Slovenije Svetu 
EU v drugi polovici leta 2021.

Kot poslanec zastopate tako 
Posavje in na nek način tudi 
občino Brežice. Kaj ste do se-
daj uspeli uresničiti od zas-
tavljenih ciljev, ki se navezu-
jejo na regijo in občino? 
Že vse od leta 2014, ko sem 
postal poslanec, se zavedam, 
da prihajam iz Brežic, iz Po
savja. Glede projektov v Breži
cah sem, kadar je to potrebno, 
na vezi s tistimi, ki se obrnejo 
name, tudi z brežiškim župa
nom in ostalimi posavskimi žu
pani. Tudi posavski poslanci, ki 
prihajamo iz različnih strank, 
vseskozi dobro sodelujemo, za
govarjamo eden drugega in si 
pomagamo pri zastopanju in
teresov svojih občin ter vedno 
stopimo skupaj, ko gre za in
terese Posavja, še posebej pri 
zadevah energetike, radioak
tivnih odpadkov in na ostalih 
infrastrukturnih področjih. Z 
opisanim sodelovanjem sem 
uspel pri svojih prizadevanjih 
za številne posavske projekte v 
preteklih šestih letih. Naj ome
nim samo HE Brežice in pro
tipoplavno zaščito, ki je s tem 
povezana, obnove državnih 

cest ter pridobitev novih pro
gramov za srednje šole v Bre
žicah.

Prizadevam si, da bi tako 
Posavje kot občina Brežice, ki 
sta podhranjena glede delov
nih mest, dobila čim več novih 
delovnih mest, zato sem toliko 
bolj vesel 6,5-milijonske pod
pore ministrstva za gospodar
ski razvoj in tehnologijo pod
jetju TPV, ki je nato svojo novo 
proizvodno halo zgradilo rav
no v Brežicah. Kot naslednji 
potencialni investitor se ome
nja City Connect in tudi tu bom 
po svojih močeh storil vse, kar 
lahko, da pridejo v Brežice. Ve
liko sem se angažiral tudi glede 
bolnišnice Brežice, saj so ne
kateri domači politiki strašili, 
da jo želijo v Ljubljani zapreti. 
Želel sem dokazati nasprotno, 
zato sem še v času Cerarjeve 
vlade uspel prepričati odgo
vorne za nujnost dveh investi
cij v Splošni bolnišnici Breži
ce – vzpostavitev oddelka za 
centralno intenzivno terapijo 
in ureditev bolnišnične lekar
ne, kar se je leta 2017 potem 
tudi vneslo v proračun, pod 
aktualno vlado pa tudi že del
no realiziralo. Nadalje, gradnja 
novega mostu čez Savo, za ka
terega je bila tudi na mojo po
budo podpisana pogodba med 
ministrstvom za infrastruktu
ro in občino, a je v prejšnji vla
di na moje razočaranje ta pro
jekt nekoliko zastal, zdaj pa 
bo stekel dalje, saj ga je nujno 
zgraditi pred izgradnjo HE Mo
krice in je o tem tudi soglasje 
v koaliciji. 

Omeniti velja tudi vrnitev pra
vice do klimatskega zdravlje
nja za vse izgnanke in izgnan
ce, ki smo jo ravno tako na 
mojo pobudo uvrstili v zad
nji zakon o izvrševanju prora
čuna, ki smo ga sprejeli letos 
novembra. Izgnanci bodo tako 
upravičeni do tistega, kar jim je 
bilo vzeto z ZUJF-om leta 2012. 
Prizadevam si tudi za nekate
re lokalne infrastrukturne pro
jekte, konkretno za ureditev 
ceste Čatež ob Savi–Mokrice 
skozi Podgračeno, za katere
ga mi je bilo pred kratkim za
gotovljeno, da se bo pričel nas
lednje leto. Seveda ne smemo 
pozabiti na projekt HE Mokri
ce, o katerem je celotna po
savska politika poenotena, in 
glede na to, da imamo na tem 
resorju ministra Brežičana, 
sem prepričan, da bo ta pro
jekt uspešno premaknjen z 
mrtve točke. Naj omenim še 
obnovo stavbe okrajnega so
dišča v Brežicah, vredno prib
ližno dva milijona evrov, ki se 
bo po zadnjih informacijah za
čela še v prvi polovici nasled
njega leta.

Celoten pogovor s predsed-
nikom DZ je dostopen na 
www. posavskiobzornik.si.

� Rok�Retelj

Promovirati spoštovanje ukrepov
LJUBLJANA – Epidemija novega koronavirusa je vplivala tudi na delovanje Državnega zbora RS, ki mu od le-
tošnjega marca predseduje 42-letni Brežičan Igor Zorčič. Obiskali smo ga v njegovi pisarni v parlamentar-
ni stavbi in z njim spregovorili o epidemioloških razmerah, vladnih ukrepih pa tudi njegovem pogledu na 
predsedovanje DZ ter uresničenih brežiških projektih na podlagi njegove politične angažiranosti.

Igor�Zorčič

Kam po psihosocialno pomoč?
POSAVJE – V MC Krško in LAS Krško so pripravili nabor sto
ritev psihosocialne pomoči, ki jo izvajajo javne institucije in 
nevladne organizacije v Posavju v času epidemije. Na sezna
mu so številne javne ustanove (zdravstveni domovi, CSD) in 
nevladne organizacije (Ozara Brežice, Zavod Emma Krško, 
Društvo Zmagovita pot Krško, Družinski inštitut Zaupanje, 
Društvo Srečanje, Zveza prijateljev mladine Krško, CTIS - Cen
ter za terapijo, izobraževanje in svetovanje), psihološko pod
poro ob epidemiji pa nudi tudi NIJZ na 080 51 00. Seznam 
vseh kontaktov je objavljen na spletni strani MC Krško in na 
www.posavskiobzornik.si.  P. P.
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Naj najprej poudarim, da v 
Slovenski nacionalni stranki 
podpiramo to vlado, ker je še 
posebno v teh razmerah po
membno, da lahko država ne
moteno funkcionira. To pa še 
ne pomeni, da se strinjamo z 
vsemi njenimi početji. Osebno 
sem še zlasti kritičen do mar
sikaterega ministra in tudi iz
jav, s katerimi posamezniki ali 
sam premier po nepotrebnem 
razburjajo slovensko in celo 
mednarodno javnost.

Glede epidemije covid-19 me
nim, da je stanje porazno in 
nesprejemljivo, tako kot v ce
lotnem zdravstvu pri nas. Zdaj 
že lahko rečemo, da tako kot 
na prvi val tudi zdaj nismo 
bili dovolj pripravljeni, saj so 
rezultati porazni. To me niti 
ne čudi, saj se je minister več 
ukvarjal s svojo stranko kot z 
zdravstvom. Ko opisuje alar
mantno stanje v bolnišnicah, 
nič ne pove o tem, zakaj je 
prišlo do stanja, ki Slovenijo 
uvršča v sam evropski in sve
tovni vrh po številu okuženih, 
zbolelih in žal tudi umrlih. Po 
eni strani slišimo, da bolnišni
ce iščejo donatorje za opremo 
in celo za osvežilne pijače, am
pak po podatkih, ki smo jih v 
zadnjih letih kar naprej pos
lušali, se v zdravstvu zaradi 
provizij in noro različnih cen 
vsako leto izgubi okoli 500 
milijonov evrov. In zdaj so do
pustili oziroma dali navodilo, 
da bolnišnice same kupujejo 
hitre teste, ki jih eni nabavljajo 
po 7, drugi po 15, tretji po 40 
in več evrov. Vem, da v koalicij
ski pogodbi piše, da bodo zaje
zili korupcijo z večjim nadzo
rom, primerljivimi cenami in 
javno dostopnimi pogodbami, 
a se nič ne zgodi. Korupcija se 
nadaljuje še v večji meri.

Zato ni čudno, da se ljudje ne 
držijo navodil, tudi v Posavju 
očitno ne. V novembru je bilo 
slišati, da so se zbirale v zida
nicah po Dolenjski in Posavju 
manjše vesele družbe in tudi 
kaka harmonika je zaigrala. 
Sicer se osebno s tem ne stri
njam, ampak po svoje ljudi ra
zumem. Morajo si malo dati 
duška. Bolje to, kot da delajo 
samomore. Ljudje očitno ne 

jemljejo resno svoje oblasti in 
ji ne zaupajo. Zato ne pomaga
jo ukrepi, ki so pogosto zme
deni tako kot tisti, ki jih zapo
vedujejo. Več kot očitno je, da 
smo kot politika in kot družba 
padli na enem največjih izpi
tov v svoji zgodovini. Za take 
razmere bi moral nekdo od
govarjati in minister Gantar 
bi moral že zdavnaj odstopiti.

Kar se tiče vpliva epidemije na 
moje delo, ni posebnih razlik – 
dela je zelo veliko. Glede osta
lega delovanja vlade lahko re
čem, da bo zlasti na področjih, 
ki jih še posebno spremljam, 
uredila marsikaj, kar se dolga 
leta ni premaknilo. Glede tuj
cev v naših krajih bodo na pri
mer v kratkem sprejeti pred
pisi, ki bodo zahtevali znanje 
slovenščine in bodo prepreče
vali kopičenje velikega števila 
prijavljenih na enem naslovu. 
Tudi glede Romov se zadeve 
premikajo, sam trenutno vo
dim pododbor za to proble
matiko in lahko rečem, da mi 
celo romski predstavniki sami 
priznajo, da zadeve peljemo v 
pravi smeri. Še posebno sem 
zadovoljen, da je v proračunih 
za leti 2021 in 2022 kar nekaj 
infrastrukturnih projektov v 
občini Krško. Med njimi cesti 
Krško–Brežice in Krško–Zdole 
ter nadgradnja železniške po
staje na Vidmu, na mojo pobu
do pa bodo zagotovili tudi de
nar za rekonstrukcijo ceste od 
glavnega mosta v Krškem do 
križišča na Spodnjem Griču, ki 
je res potrebna obnove.

Sam se precej ukvarjam tudi s 
področjem energetike, kar je 
razumljivo glede na njen de
lež v posavskem gospodar
stvu. Obetamo si, da se bo po 
novem letu začela investicija v 
Vrbini in da bodo kmalu stekle 
tudi Mokrice. To tudi pomeni 
glavno upanje za čas po epide
miji, sicer se nam slabo piše. 
In medtem ko ministra Logar 
in Vrtovec po poročanju me
dijev pohajata po ZDA, kjer se 
z odhajajočo vlado menda do
govarjata za NEK 2, se obeta
jo velike spremembe v zvezi 
s Skladom NEK in z agencijo 
ARAO. Med njimi so sicer tudi 
dobre, kot na primer selitev 
sedeža ARAO v Krško, za kar 
se tudi sam zavzemam in bom 
o tem govoril na naslednji seji 
DZ. Toda v vzpostavitev Skla
da in ARAO je bilo vloženega 
veliko truda, pričakoval bi, da 
bodo zadeve poenostavljene, 
tako pa oba predloga prinaša
ta številne nejasnosti in odsto
panja od dosedanje organizi
ranosti, zato bo treba vse še 
enkrat preučiti, o čemer smo 
se dogovorili tudi posavski po
slanci.

Trenutno smo žal na vrhu 
črnega seznama držav z eno 
najbolj katastrofičnih statistik 
po številu mrtvih. Kriza pa ni 
samo zdravstvena, je tudi go
spodarska in socialna. Sam se 
držim danih ukrepov, vem, da 
tudi velika večina državljank 
in državljanov, žal pa je bilo 
s strani pristojnih veliko po
manjkljive komunikacije glede 
ukrepov. Žal se je med ljudmi 
ustvarilo veliko nezaupanja, 
strahu in nezadovoljstva. Me

nim, da bi morala vlada vsa
kodnevno sedeti z gospodar
stveniki, sindikati, kulturniki 
oziroma vsemi, ki jih je epide
mija najbolj prizadela, in iskati 
rešitve za nastalo stanje, česar 
pa je bilo do sedaj absolutno 
premalo.  

Zakaj so določene regije bolj 
prizadete v določenem času, 
ne vem, pravijo, da je razlog 
morda v večjem številu te
stiranj. Me pa čudi, da politi
ka, skupaj s stroko, v regijah, 
kjer so okužbe v porastu, pred
vsem v domovih za starejše, ne 
usmeri več naporov v prepre
čevanje okužb in posebne po
moči ne usmeri v posamične, 
zaradi porasta okužb najbolj 
prizadete regije. Namesto tega 
pa imajo ljudje velikokrat ob
čutek, da so postali prvi izgo
vor za politiko, češ, premalo 
se držite pravil. Jaz pa pravim: 
ljudem bi se bilo treba vsak 
dan zahvaliti, da so tako po
trpežljivi in oni so tisti, zaradi 
katerih smo ustavili prvi val, in 
tisti, ki bodo ustavili drugi val. 

Reševanje delovnih mest, po
moč najbolj prizadetim pano
gam in dejavnostim v gospo
darstvu, ki so več kot pol leta 
brez prihodka, v tem času os
tajajo moja prva prioriteta. V 
opoziciji smo pripravili dob
re predloge k prihajajočemu 
šestemu protikoronskemu 
paketu in tudi sam sem mini
stra za finance večkrat opozo
ril, da pomoč gospodarstvu in 
ljudem prihaja prepočasi, pre
malo pozornosti je usmerjenih 
v najbolj prizadete dejavnosti: 
gostinstvo, turizem, prevozni
ke turističnih storitev, frizerje 
… Če strnem: potrebujemo več 

operativne politike, pogovo
rov in tudi smiselnih ukrepov 
za gospodarstvo. Ne razumem 
logike, zakaj ne bi mogli frizer
jev in tudi gostincev, pa trgovin 
z nenujnimi artikli, postopoma 
pričeti odpirati.  Namreč že po 
prvem valu smo videli, koliko 
denarja in energije so ljudje 
vložili v prilagoditev epidemi
ji, kako so upoštevali ukrepe, 
danes pa imamo kljub skoraj
da popolnemu 'lock downu' 
slabo sliko. 

S pobudami, vloženimi zako
ni, z nešteto predlogi jaz in 
moji poslanski kolegi iz opozi
cije vsakodnevno poskušamo 
projekte v posameznih obmo
čjih in regijah premakniti nap
rej. Pri sprejemu proračunskih 
dokumentov smo vložili niz 
amandmajev za realizacijo že 
dogovorjenih 'lokalnih' vsebin. 
Se mi pa zdi, da vladna koalici
ja pozablja, da so bile ravno lo
kalne skupnosti v vseh krizah 
najmočnejši motor okrevanja, 
ohranjanja delovnih mest, in
vesticij v vsebine, ki jih ljud
je potrebujejo (ceste, inter
net, spodbuda podjetništvu v 
posameznih regijah). Ker Slo
venija v prvi vrsti niso velika 
mesta, bo treba v prihodnje 
več pozornosti usmeriti v re
gije, ki svojega gospodarskega 
potenciala v polni meri niso iz
koristile prav zaradi premalo 
posluha države. Tudi Posavje 
je bilo prevečkrat na stran
skem tiru političnega zemljevi
da, zato sem še posebej vesel, 
da smo v tem mandatu Držav
nega zbora ustanovili Klub po
savskih poslancev. 

Posledice epidemije so že sedaj 
izjemno velike, žal se bojim, da 
bodo še večje. Ob tem bi mo
rala vlada nemudoma napra
viti načrt postopnega odprtja 
nekaterih dejavnosti že sedaj, 
da se 'ulovi' vsaj del decem
brskih prihodkov. Prav te dni 
se sprejema tudi zakon o fi
nančni razbremenitvi občin, 
kar bo vsaj delno ublažilo veli
ko finančno breme občin, ki ga 
te nosijo zaradi blaženja stisk 
ljudi, je pa to še vedno prema
lo. Prepričan sem tudi, da je 
treba še pred pomladjo nare
diti načrt za okrevanje po po
sameznih regijah Slovenije in 
več naporov usmeriti v podpo
ro tistih projektov v regijah, ki 
lahko na dolgi rok dajo pozitiv
ne razvojne učinke. Ti projekti 
so v Posavju zagotovo drugačni 
kot npr. v Ljubljani ali Gorenj
skem. Zgolj rokohitrske akcije 
za gašenje posledic namreč za 
naše kraje in tudi ostala obmo
čja ne bodo dovolj, še posebej, 
če ukrepi ne bodo prilagojeni 
specifikam posameznih regij in 
njihovim potrebam.  

Vedno je najlažje biti pameten 
za nazaj. Trenutno stanje je za
skrbljujoče. Eni pravijo, da se 
je z ukrepi zamujalo, drugi, 
da so preblagi, tretji, da pre
hudi, četrti, da bolezni sploh 
ni ... A moramo pogledati tudi 
izven Slovenije, kjer povsod v 
zadnjih dneh sprejemajo bolj 
ostre ukrepe, nekako zaostaja
jo za nami. Tudi tisti, ki so ta 
virus jemali bolj z levo roko, se 
vzpenjajo po lestvicah s slabi
mi številkami glede obolelih, 

hospitaliziranih, umrlih. Eno 
je statistika in metodologija, 
drugo pa so naši ogroženi bliž
nji. Razumem, da so ljudje ne 
samo v Sloveniji, ampak tudi 
drugod, 'naveličani', imam pa 
občutek, da se npr. za razliko 
od skandinavskih držav, kjer 
ljudje spoštujejo že priporoči
la, pri nas po neki navadi gle
da, kako obiti zakonsko zapo
vedana pravila. Osnovni ukrepi 
so povsod znani in se jih mora
mo vsi držati, ne pa iskati lu
kenj in izjem.  

V Posavju največjo 'črno piko' 
glede številk predstavljajo obo
leli (oskrbovanci in zaposleni) 
v domovih za ostarele – ima
mo jih pet, kar je glede na šte
vilo prebivalcev nad povpre
čjem. Po mojih podatkih se v 
Posavju ravno v teh dneh sli
ka izboljšuje, ker so v domo
vih za ostarele dosegli vrh in 
se dobro spopadli s situacijo. 
Glede na število obolelih na 
100.000 prebivalcev se 'vra
čamo' iz zgornje sredine na
zaj proti vrhu. Osebno menim, 
da je drugi razlog za poveča
nje števila obolelih v naši regi
ji tudi povečanje neformalnega 
druženja, najbrž tudi martino
vanja. Ljudje so prelahko jema
li opozorila o ukrepih.
 
Kot poslanec koalicije se od 
marca na žalost namesto z 
ukrepi, ki smo jih zapisali v 
koalicijski pogodbi ali z delo
vanjem, da uresničim(o) tisto, 
kar smo prej obljubljali v opo
ziciji, ukvarjam(o) z zadevami, 
povezanimi s virusom. Na nas 
se obračajo tako posamezniki 
kot tudi skupine s svojimi pog
ledi, predvsem pa svojimi pro
blemi zaradi virusa. In skuša

mo to prenesti do uradnikov, 
še bolj pa do samih ministrov, 
da v kakšen PKP zakon ali odlo
ke prinesemo uporabne rešit
ve. Na srečo imam dobre stike z 
ministri in poslušajo. Večji pro
blem vidim v uradnikih, ki želi
jo te ideje zavrniti z 'ne da se'. 
Kljub temu bo npr. v PKP7 na 
mojo pobudo sprejeta pomoč 
gasilskim društvom, na kar 
sem predsednika vlade opozo
ril že v začetku septembra po 
neurju v Sevnici. Ocenjujem, da 
sem bil marsikje uspešen s svo
jimi predlogi (npr. pomoč po
sameznim sektorjem v kmetij
stvu). Priznam pa, da so včasih 
moje in želje tistih, ki se name 
obračajo za pomoč, neusliša
ne, celo v nasprotju s potreba
mi koga drugega. Sem pa med 
drugim prvi opozoril, da obsta
jajo problemi na meji in da ob
čine v teh časih potrebujejo 
višjo povprečnino in finančno 
razbremenitev. 

Ponosen sem, da smo na mojo 
pobudo ustanovili Klub posav-
skih poslancev. In poslanci 
ostalih regij se sprašujejo, kako 
se lahko v tem mandatu uskla
jeno zavzemamo za Posavje. 
Ker smo 'samo' štirje, iz šti
rih strank in iz štirih občin, a 
res lepo sodelujemo. Od z naše 
strani predlaganega zakona za 
nadaljevanje izgradnje HE Mo
krice, zakona o Skladu NEK, 
zavzemanja za posavske zade
ve – programi v šolstvu, okolj
ska in prometna infrastruktu
ra, odlagališče radioaktivnih 
odpadkov … Ponosen sem, da 
smo v Sevnico pripeljali sate
litski urgentni center, za kar 
pod prejšnjima dvema vlada
ma ni bilo posluha. Da so ča
sovno bližje posamezni infra
strukturni projekti. Trenutno 
si tudi prizadevam za zagotovi
tev službe helikopterske nujne 
medicinske pomoči v Cerkljah 
in nove prostore za učilnice in 
prakso pri Srednji šoli Sevnica.  

O posledicah govorijo vse drža
ve in vse regije, a več kot je od
govorov, več je vprašanj. Slove
nija ima še star problem – vse 
bi želeli imeti kot prioriteto in 
na koncu nič ni prioriteta. Tu 
se mi zdi Posavje še najbolj 'na
predno' v svojih prioritetah. 
Energetika, srednje gospodar
stvo, turizem, domač kader ... 
Med ukrepi bi še enkrat pono
vil nujen ukrep dviga povpreč
nin za leta 2020, 2021 in 2022. 
Da lokalna skupnost opredeli 
prioritete, ne pa nek uradnik 
na ministrstvu. In v povezavi s 
tem vidim uspešno črpanje EU 
sredstev, kar v Posavju znamo 
– imeti ideje, jih razviti in ude
janjiti.
� Zbral�in�uredil:�
� Peter�Pavlovič

Dušan�Šiško Matjaž�Han Tomaž�Lisec

LJUBLJANA, POSAVJE – K besedi smo poleg predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča povabili tudi ostale posavske poslance: Dušana Šiška (SNS), Matjaža Hana 
(SD) in Tomaža Lisca (SDS). Pozvali smo jih k njihovemu pogledu na trenutno stanje epidemije v Sloveniji in ali so (bili) vladni ukrepi po njihovem mnenju pra-
vočasni in pravilni ter kaj bi bilo treba še storiti, da bi jo bolje obvladovali, s poudarkom na Posavju, kjer se je epidemiološka slika v zadnjem času izrazito pos-
labšala; kako epidemija vpliva na njihovo delo v Državnem zboru in na katera področja so se v tem času najbolj usmerili; katere zastavljene cilje, vezane na regi-
jo Posavje in njihovo občino, so v tem mandatu uspeli uresničiti; ter kakšne bodo po njihovem mnenju gospodarske, socialne in družbene posledice epidemije za 
našo regijo in kakšni ukrepi bodo potrebni za njihovo blaženje oz. okrevanje.

Pogled na epidemijo skozi oči poslancev

Šiško: Očitno smo padli na izpitu Han: Potrebujemo načrt za okrevanje Lisec: Več je vprašanj kot odgovorov
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»Novih športnih površin smo v 
KS Blanca zelo veseli, saj ima
mo tudi športno društvo, ki 
pa nima lastnih športnih po
vršin. Društvo, ki mu predse
duje Tomaž Blatnik, je ambi
ciozno in želi si boljših pogojev 
za razvoj športnih dejavnosti. 
V naši skupnosti zelo dobre re
zultate tako na občinskih kot 
na državnih tekaških tekmova
njih dosegajo tudi mladi blan
ški atleti in atletinje, ki jih vodi 
Franci Kranjec. Tekačice in te
kači večino treningov opravi
jo na brežini reke Save, kjer je 
urejena vzdrževalna pot. Kra
jani so prišli na dan še s pobu
do po ureditvi balinišča, saj se 
je ob ureditvi nogometnega 
igrišča ob njem pojavil prazen 

Na Blanci igrišče in balinišče
BLANCA – V sklopu zaključevanja infrastrukturnih ureditev ob izgradnji HE Arto – Blanca poteka v središču 
vasi ureditev nogometnega igrišča z umetno travo. Ob igrišču bo na pobudo krajanov zgrajeno še balinišče.

prostor,« pojasnjuje pomen 
novih pridobitev predsednik 
KS Blanca in občinski svetnik 
Marjan Ločičnik, ki si želi, da 
bi z novimi infrastrukturnimi 

ureditvami in zazidljivimi par
celami navdušili mlade, da bi 
ostali v domači vasi. Vesel bi bil 
tudi novih priseljencev, še po
sebej ljudi, ki cenijo bivanje v 

naravnem okolju. 

Ureditev nogometnega igrišča 
z umetno travo poteka v sklo
pu infrastrukturnih ureditev 
ob izgradnji HE Arto – Blanca, 
ki jo bo v višini 135 tisoč evrov 
financiralo iz projekta DLN za 
HE Arto – Blanca podjetje Infra 
d.o.o., in sicer na zemljišču, ki 
ga je odkupila Občina Sevnica. 
Le-ta  bo prispevala tudi okoli 
30 tisoč evrov za ureditev ba
linišča v bližini. Nogometno 
igrišče bo v dolžini merilo 43 
metrov, v širino 26, medtem ko 
bo dolžina balinišča 28 in širi
na 3,20 metra. Pred nogomet
nim igriščem bo še prostor za 
otroška igrala. 
 S.�Radi

Nogometno�igrišče�bo�imelo�tudi�lastno�razsvetljavo.

V zadnjih dneh novembra smo običajno občanom na domove pošil-
jali praznično obarvano zloženko z bogato ponudbo raznovrstnih pri-
reditev v decembru in še kakšno v novem letu. Pregovorno prestop-
no leto prinaša spremembe, odstop od običajnega. Verjetno se vsi 
strinjamo, da letošnje leto to še kako potrjuje. Bistvena sprememba 
je že ta, da decembrskih prireditev in veselega dogajanja žal ne bo. 
Na to pa lahko pogledamo tudi s pozitivne plati in izkoristimo praz-
nični december za več druženja in prijetnih skupnih trenutkov s svo-
jimi najbližjimi, najdražjimi. Sodobne tehnologije pa naj bodo letos 
pot in način za druženje in pogled v svet s prijatelji in znanci, do ka-
terih trenutno ne moremo pristopiti in z njimi osebno pokramljati. 

Na v teh časih zelo uporaben in 
uporabljen »virtualni« način se je 
letos zgodil tudi tradicionalni pri-
žig lučk na smreki. Župan Tomaž 
Režun je preko socialnih omrežij 
in spleta povabil na virtualni pri-
žig lučk in ob tem nagovoril svoje 
občanke in občane ter jim na to-
vrsten način posredoval poslani-
co za prijetno decembrsko vzduš-
je. Lepo število ogledov na spletu 
in tudi nekaj družin in posamezni-
kov na ulicah Radeč je spremljalo 
snemanje v parku pred občinsko 
stavbo. Pohvala vsem, ki so si prišli okrašene Radeče pogledat v živo, 
saj so dogajanje opazovali na primerni razdalji in upoštevali ukrepe. 
Letošnja okrasitev pod smreko v parku pričara pravljično vzdušje, za 
najmlajše pa poleg pravljičnih bitij in mnogih lučk na ograjici čaka 
tudi majhno presenečenje, zato letos namesto izleta v pravljično Cel-
je ali še bolj popularnega ogleda lučk v Ljubljani le pridite v Radeče 
in v domačem okolju uživajte v sicer skromnejši, a srčno pripravlje-
ni praznični kulisi. Tokrat žal tudi brez stojnic domačih ustvarjalcev, 
društev ter seveda 'kuhančkov' in drugih toplih napitkov. 
Kljub vsakodnevnim slabim novicam, kljub vsem omejitvam in pre-
povedim naj bo ta december čudovit na drug način, z manj obvez-
nostmi in brez nervoze v gneči trgovskih centrov. Naj bo umirjeno, 
sproščeno in predvsem zdravo za vse. 

Prižig lučk na smreki v centru Radeč

Skladno s pobudo Zveze društev diabetikov Slovenije smo se tudi 
letos odločili, da Občina Radeče sodeluje v projektu ob svetovnem 
dnevu sladkorne bolezni, ki se obeležuje 14. novembra, z osvetlitvi-
jo občinskega objekta. V podporo aktivnostim je bila v vikendu med 
13. in 15. novembrom v modro barvo osvetljena varna pot – stop-
nišče proti OŠ Marjana Nemca Radeče v središču Radeč. Cilj kam-
panje je povečati ozaveščanje o ključni vlogi medicinskih sester pri 
podpori osebam, ki živijo s sladkorno boleznijo. 
Iz Zveze društev diabetikov Slovenije smo prejeli zahvalo za podpo-
ro in sodelovanje pri akciji, h kateri so podporniki pristopili z osvet-
litvijo 81 objektov. 

Osvetlitev objektov v modro barvo ob svetovnem 
dnevu sladkorne bolezni

»V iskanju svetlobe v bolj ali 
manj osebni stiski se je pred 
sedmimi leti rodila ideja o 
razstavi. Naprej jo je potisni
la misel, da sta tesnoba in osa
mljenost v mesecu, ki naj bi bil 
najbolj čaroben, prazničen in 
lep, prisotni pri marsikom,« se 
spominja članica loškega turi
stičnega društva Annemarie 
Culetto in tako se je iz ljubez
ni do bližnjega ter močne želje 
po zdravju »rodila« zgodba o 
razstavi, ki letos obeležuje že 

Vencembrska prijetna doživetja
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V mesecu decembru, ko so v posavskih mestih že zagorele praznične luči, je 
Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu sedmo leto zapored organiziralo razstavo adventnih venčkov 
na ograji sadovnjaka ob sprehajalni poti ob Savi ter celomesečne dogodke v okviru Vencembra. 

sedmo postavitev adventnih 
venčkov na ograji sadovnja
ka ob sprehajalni poti ob Savi 
v Loki. Letošnje priprave na 
razstavo so bile drugačne za
radi epidemije koronaviru
sa in preventivnih ukrepov. 
Adventne venčke so prinašali 
in jih obešali na prazen pros
tor na ograji posamezniki in 
družine, ki so želeli tudi letoš
njemu prazničnemu času dati 
osebno noto. »Težko je opisa
ti občutek, ko spremljaš odziv 

in ob štetju adventnih venč
kov na sedmi razstavi priha
jaš vse bližje številki preteklih 
let, a število je bolj kot merilo 
uspeha pokazatelj, da smo si, 
kljub oddaljenosti, še kako bli
zu,« je navdušena sogovornica, 
saj od prve letošnje adventne 
nedelje vabi k ogledu in spre
hodu cel prazničen december 
80 unikatnih adventnih venč
kov ob sprehajalni poti v Loki, 
ki jih je blagoslovil domači žu
pnik Janez Furman.

V loškem turističnem društvu 
so poleg razstave pripravili še 
celomesečni »vencembrski 
program«, prilagojen aktual
nim razmeram. Vanj so vklju
čili peko piškotov, ki so jih z 
veseljem podelili tudi s sose
di, če so ti nastavili peharje na 
okensko polico. Na ta način so 
obeležili Miklavžev vikend in 
drugo adventno nedeljo. Pro
gram praznovanja prihajajo
če tretje adventne nedelje vabi 
družinske člane h karaokam: 
»Zberite se v krogu družine, 
na listke napišite naslove naj
večjih decembrskih uspešnic, 
kot je Bela snežinka, Silvestr
ski poljub itd. Listke prepog
nite in vrzite v stekleno poso
do, jih premešajte in nato naj 
vsak izvleče listek ter zapoje 
pesem, ki jo je izžrebal.« Pro
gram četrte adventne nedelje 
je namenjen obdarovanju, a z 
unikatnimi darili, ki vsebujejo 
podarjen čas, kot je na primer 
ples v dvoje, partija šaha ... 

 Smilja�Radi

80�unikatnih�adventnih�venčkov�na�ograji� sadovnjaka�ob�
sprehajalni�poti�ob�Savi�vabi�k�sprehodu�in�ogledu.�

SEVNICA – Sevniško območ
no združenje Rdečega križa 
Slovenije vabi v ponedeljek, 
14. decembra, in v torek, 
15. decembra, na krvodajal
sko akcijo. Le-ta bo poteka
la od 7. do 13. ure v sevni
škem športnem domu (pri 
bazenu) in bo prilagojena 
trenutnim razmeram z upo
števanjem vseh zaščitnih 
preventivnih ukrepov. »Za
radi zaščite krvodajalcev 
in zaposlenih ter prepreče
vanja možnih prenosov bo
lezni izvajamo prilagoje
ne krvodajalske akcije, na 
katere vabimo krvodajal
ce na točno določeno uro. 
Trenutno je izražena pot
reba po vseh krvnih skupi
nah,« sporočajo in dodajajo, 
da kdor bi želel darovati ži
vljenjsko tekočino, naj zavrti 
tel. št. ljubljanskega transfu
zijskega centra 051 389 270 
ali 051 671 147 ali 030 716 
796 ter so dogovori za da
tum in uro prihoda. Ob tem 
krvodajalce prosijo, da brez 
predhodne najave ne hodijo 
na mesto odvzema krvi. 
 S. R.

Krvodajalska 
akcija v Sevnici
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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

Skrbimo za vašo
sončno prihodnost
že 10 let

www.jb-energija.si 041 560 005

KRŠKO – Četudi so bili pretekli meseci leta zaradi ukrepov za za
jezitev pandemije v gasilskih vrstah okrnjeni predvsem z vidika 
vsakoletnih gasilskih tekmovanj in izvedbe gasilskih usposab
ljanj, so prostovoljna gasilska društva, vključena v Gasilsko zve

zo Krško, do konca novembra posredovala na že okoli 50 inter
vencijah pri gašenju požarov v stanovanjskih stavbah in drugih 
objektih, gozdnih požarih, pri reševanju ljudi in njihovega pre
moženja zaradi poplav, vetrolomov in plazov, reševali življenja z 
oživljanji ter pomagali občanom v nesrečah s tehnično in drugo 
pomočjo, so sporočili iz krške zveze. In medtem ko bodo morale 
nekatere gasilske dejavnosti počakati na boljše, predvsem zdra
ve čase, so bili na Gasilski zvezi Krško v tem obdobju uspešni v 
pogovorih z Občino Krško pri načrtovanju dolgoročnih nabav 
gasilskih vozil in opreme ter pri zagotavljanju virov sredstev s 
strani lokalne skupnosti za realizacijo investicij. V sklopu že na
črtovanih nabav novih gasilskih vozil bo na razpisu izbrani do
bavitelj, podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone, v prvi polovici 
prihodnjega leta dobavil novo gasilsko avtocisterno GVC-16/25 
za PGD Smednik. Vozilo v vrednosti dobrih 243.760 evrov pred
stavlja pomemben mejnik v gasilstvu znotraj občine Krško, saj 
gre za prvo povsem novo tovrstno vozilo v krški gasilski zvezi. 
Hkrati so tudi v postopku nabave novega vozila za prevoz mo
štva GVM-1 za PGD Krško, ki bo v letu 2021 dopolnilo 150 let de
lovanja, kar društvo uvršča med pet najstarejših gasilskih dru
štev v Sloveniji. B.�M./vir�in�foto:�GZ�Krško

Prelomne investicije GZ Krško

Sandi�Lekše�in�Borut�Arh�iz�GZ�Krško�s�Francem�Cerovškom�in�
Stanislavom�Venetom�iz�PGD�Smednik�ob�tehničnem�prevzemu�
podvozja�za�novo�gasilsko�vozilo�GVC-16/25�v�Gornji�Radgoni

BISTRICA OB SOTLI – V omenjenem kraju že lepo raste nov 
gasilski dom, ki bo hkrati tudi večnamenski objekt, kar bo 
velika pridobitev ne samo za domače gasilce, ampak tudi za 
Bistrico ob Sotli. Trenutno že poteka faza priprave za grad-
njo strehe, rok dokončanja del pa je 30. maj 2021.

Župan bistriške občine Franjo Debelak je pojasnil, da so se za 
gradnjo novega gasilskega doma odločili predvsem iz dveh ra
zlogov – obstoječi gasilski dom se nahaja na šolskem prostoru, 
kjer želijo zgraditi novo telovadnico in prizidek vrtcu, prav tako 
je njegova lokacija zelo neustrezna, saj je izvoz zelo otežen. »Za 
nov gasilski dom smo iskali kar nekaj lokacij, na koncu smo se 
odločili za to, kjer je zdaj že zrasel nov objekt, in vedno bolj sem 
prepričan, da je izbrana lokacija prava,« poudarja Debelak in 
dodaja, da bo v novem domu poleg štirih garaž, pisarne, kuhi
nje, sanitarij in tudi dvigala velika pridobitev tudi velika dvora
na na podstrešju, ki bo lahko sprejela tudi 200 ljudi. Namenjena 
bo različnim druženjem, dogodkom, prireditvam. Nove prosto
re bodo lahko koristila tudi krajevna društva, »saj bo novemu 
objektu treba dati tudi vsebino«. Istočasno urejajo nov dostop 
in župan se nadeja, da ga bodo lahko v prihodnosti povezali tudi 
s šolskim območjem. Vrednost gradbenih del po pogodbi z izva
jalcem Lesnina MG Oprema d.d. znaša slabih 647 tisoč evrov z 
DDV. Med podizvajalci so tudi lokalni obrtniki, med njimi podje
tje Gradlin d.o.o. z Bizeljskega. Kot pravi predsednik PGD Bistri
ca ob Sotli Andrej Knezić, že komaj čakajo in se veselijo nove 
pridobitve, saj se zavedajo, da so z obstoječim domom v napoto 
razvoju šolskega okoliša, veliko bolj varna bo tudi njihova izvo
zna pot. Ker so se zdaj na skupščinah v stari dvorani že kar malo 
drenjali, močno pozdravljajo tudi novo, veliko večjo dvorano. Več 
na www.posavskiobzornik.si. R.�Retelj

Gasilci že komaj čakajo

Nastajajoč�nov�večnamenski�objekt
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15 €
že na prvem  

računu *

Z računi za elektriko pridobivate 
bonus, ki ga unovčite pri nakupu  
v spletni trgovini ECE shop! 

Brez dodatnih obveznosti.  
Samo pri ECE!

Do bonusa z 
vsakim računom 
za elektriko!

www.ece.si
* Velja v skladu s Splošnimi pogoji 
bonitetnega programa ECE bonus,  
ki so objavljeni na www.ece.si.

PROIZVODNJA – NOVEMBER 2020

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4* TG <1 - 104 - 1,2 - 0 -

PB 5* TG <1 - 86,2 - 0,4 - 0 -

PB 6 ZP <1 - 39 50 1,7 100 0,9 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 2.089.734 37 7

CPB 18, 8280 Brestanica

*Za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)

Tudi posavski vinarji, ki še 
zlasti v zadnjih dveh mesecih 
leta beležijo porazen odsto
tek prodaje vin, se sprašuje
jo, kako naprej. In koliko časa 
– poznavalci vinskega trga na
povedujejo od dve do štiri leta 
– bodo, ob predpostavki po
polne zajezitve epidemije, trgi 
ponovno potrebovali za stabi
lizacijo. Ob tem Miha Ritonja, 
enolog Albiane, vinske kleti 
Žaren iz Nemške vasi, opozar
ja, da se je treba zavedati, da 
situacija v vinogradniškem in 
vinarskem sektorju ni bila na 
svojem mestu že pred izbru
hom pandemije, saj so se po 
obilnem letniku 2018 zače
li v marsikateri kleti pojavlja
ti viški vina, ki so se prenaša
li iz leta v leto, letnik 2020 pa 
je prinesel čisti prodajni za
mašek: »Vse to je epidemiolo
ški situaciji dodalo samo še do
datno škodno vrednost, zaradi 
česar so mnogi vinogradniki in 
vinarji obsojeni na najhujše. V 
prvem valu epidemije smo še 
nekako poskušali reševati situ
acijo, medtem ko se je v dru
gem valu poslovanje občutno 
zmanjšalo, po nekaterih kana
lih pa tudi ustavilo. Nikomur 
ne privoščimo tega, saj smo go
stinci in vinarji ekipa, ki dela 
skupaj, trenutno pa smo vsi v 
položaju, da niti eden druge
mu ne moremo pomagati.« 

Jure Grubar, direktor Kmečke 
zadruge Krško, k temu doda
ja, da prodaja ob popolni zau
stavitvi gostinstva poteka zgolj 
preko trgovin, zvestih kupcev 
v vinoteki, ki bi si jih seveda 
želeli več, in v zgolj minimal
nem deležu preko HoReCi (ok
rajšava za storitev dobave hra
ne/pijače v gostinski branži): 
»Ravno tako smo ob turistič
ni del, se pravi oglede kleti in 
degustacije v kleti. Po nedavni 
pridobitvi novih prostorov za 
ta namen le-ti samevajo. Vse
kakor je bila prodaja v prvem 
valu za nekaj odstotkov bolj
ša kot v drugem, saj so tokrat 
ljudje nanjo reagirali  druga
če, bolj zaskrbljeno, bolj pre
vidno.«

Prodaja temelji na zvestih 
odjemalcih

Pri Žarnovih so konec novem
bra beležili okvirno 35 % upad 
prodaje pri blagovni znamki 
Žaren, pod katero tržijo cvi
ček kot glavni produkt kleti, 
medtem ko je prodaja njihove 
višje blagovne znamke Albia
na, ki se trži izključno v resta
vracijah in gostinskih lokalih, 
nična. Sedaj lahko domala na 
prste dveh rok preštejejo lju
di, ki se pripeljejo po nakup v 
njihovo prodajalno, saj so po
tencialni kupci omejeni na gi
banje znotraj svoje občine, 
medtem ko zvestim strankam, 
ki so zainteresirane za nakup 
tudi v tem obdobju, vina do
stavijo ali pošljejo preko po
šte. »Vsekakor pa ne sedimo 
križem rok in čakamo, da si

Vinarji »dihajo na škrge«
POSAVJE – Zaradi epidemije covid-19 in posledično sprejetih ukrepov zaprtja gostinskih lokalov, zaustavi-
tve turističnih tokov, odpovedi sejemskih in promocijskih prireditev ter oteženega transportnega pretoka 
blaga so se pridelovalci vin znašli v 'pat položaju', saj je prodaja vin tako rekoč povsem zastala.

tuacija mine,« še dodaja Rito
nja. »Spletne prodaje se sami 
sicer (še) nismo lotili, smo se 
pa povezali z lokalnimi go
stinci in posamezniki, ki tržijo 
številne produkte preko sple
ta, ter tako ljudem dali prilož
nost, da vseeno pridejo do na
ših vin. Zanimivo je predvsem 
to, da se nam v teh časih od
pirajo poti v tujino, s katero 
do sedaj še nismo imeli veliko 
dela. Zagotovo največje prese
nečenje je Kitajska, kjer je tre
nutna zahteva po vinih velika, 
saj so se transportne poti ne
koliko zmanjšale, zato upamo, 
da prodremo tudi na njihov 
trg, sicer pa veliko zanimanje 
izražata tudi Velika Britanija in 
Poljska. Iz tega naslova se ve
selimo našega bodočega pro
dora v tujino, ki nam bo v teh 
časih dal veliko zagona za na
slednja leta,« pravi.

Grubar je povedal, da v KZ Kr
ško beležijo okvirno za 40 % 
nižjo prodajo: »Upad odstot
kov prodaje je vsota več fak
torjev (gostinstvo, prireditve, 
turizem). Na srečo imamo kar 
nekaj zvestih poslovnih par
tnerjev, ki bodo svoje prijatelje 
ob novem letu obdarili z naši
mi vini. Ravno tako se prijate

lji naše kleti poslužujejo sple
tne prodaje. Ta je sicer v teku, 
vendar ni zaživela v tolikšni 
meri, da bi pokrivala ostale iz
pade. Spletnega naročanja se 
poslužujejo tudi zvesti kupci, 
vendar gre za maloprodajo, ki 
je količinsko nižja. V kratkem 
nameravamo v zadrugi preno
viti spletni portal za prodajo 
in kar nekaj ostalih kanalov za 
digitalno trženje. To je v dana
šnjem svetu, kakor vidimo, ne
izogibno, potrošnik pa je tovr
stnega načina komunikacije že 
precej navajen.«

Trpijo tudi butični vinarji

Svoje izkušnje sta za nas strni
la tudi vrhunska, a manjša pri
delovalca butičnih vin, David 
Kozinc iz Dolnjih Impolj, no
silec dejavnosti Vina Kozinc, in 
Jože Kralj iz Vinske kleti Vino 
Kralj iz Črešnjevca ob Bistri
ci. Kozinc pravi, da so vinar
ji potisnjeni v nezavidljivo si
tuacijo. Izrazil je zadovoljstvo 
s kakovostjo letnika 2020, če
tudi je bil pridelek zaradi spo
mladanske pozebe v primerja
vi z neproblematičnimi letniki 
količinsko znatno nižji, hkra
ti pa povedal, da se je prodaja 
vin zaradi prepovedi prehaja

nja občinskih meja pri njih de
jansko povsem ustavila. Tudi 
prihodek na račun odpovedi 
sejemskih in drugih prireditev 
bo, kakor ocenjuje, okvirno za 
80 % nižji, prometa ne beleži
jo niti iz drugih razpoložljivih 
načinov prodaje: »Lastne sple
tne prodaje vin, za katero oce
njujem, da se v naši branži še 
ni prijela, zaenkrat nimamo 
vzpostavljene, nam pa to stori
tev nudijo drugi ponudniki. Za
radi naše butične pridelave do 
sedaj tudi nismo imeli intere
sa prodaje vin na tuje trge, saj 
so nam glede na razpoložljivo 
količino pridelanih vin ključni 
kupci na domačem trgu.« 

Tudi Kralj je z letošnjim pri
delkom zadovoljen, saj se za
enkrat ob manjših količinah 
kaže izvrstna kvaliteta. »Če bi 
mi leto dni nazaj napoveda
li takšen scenarij, bi se najbrž 
smejal, a se je prodaja v obdob
ju zaprtja praktično ustavila. 
Poleti je bilo nekoliko bolje, 
sedaj pa se trudimo s ponud
bo poslovnih in novoletnih da
ril. Seveda stanje, kot ga ima
mo danes, za vinogradništvo ni 
spodbudno, vendar smo kljub 
temu optimistični, da prebro
dimo to obdobje in stisnemo 
zobe za dobrobit vseh nas,« 
pravi. 'Zelene trgatve' in desti
lacij se niso posluževali, saj so 
družinsko butično vinogradni
štvo, seveda pa lahko tako de
lujejo, ker so relativno majhni 
in neodvisni od najete delovne 
sile. »Sicer glavnino vina pro
damo gostilnam in hotelom po 
Sloveniji, pa tudi doma, v kle
ti. Zaenkrat prodaje vin trgo
vskim verigam ne načrtujemo, 
kupcem pošiljamo vino tudi po 
pošti, kar pa se tiče tujine, smo 
najbolj povezani s Hrvaško, 
predvsem Zagrebom, čeprav 
letos žal izrazito manj, kot bi 
si želeli,« zaključuje Kralj.
� Bojana�Mavsar

Drugi�val�epidemije�je�vinarje�prizadel�še�veliko�bolj�kot�prvi�
(foto:�Vino�Kralj).
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Obročno  
odplačilo*

Brezplačna  
dostava

Začetno stanje 
15 €*

IZBERI  

DARILO**

Ob vsakem nakupu.

ECE bonus, ki ga pridobivate na 
mesečnih računih za elektriko, 
unovčite pri nakupu nad 300 €  
v spletni trgovini ECE shop.

Z ECE bonusom 
do ugodnejših 
nakupov

shop.ece.si

* Za kupce energentov ECE, v skladu z 
veljavnimi pravili, več na shop.ece.si.
** Več o ponudbi izdelkov in akciji najdete na  
shop.ece.si/katalog/cas-za-obdarovanje.

Mestna središča Posavja, tudi 
Krško, imajo s svojo dediščino 
odličen potencial za razvoj in 
nadgradnjo turistične ponud-
be. Pobuda projekta Oživljanje 
mestnih središč s pomočjo obr-
ti ali Urbana obrt temelji na ide-
ji, da se mestna središča oživijo 
na način, da se vrnejo obrtniki, 
ki predstavljajo bogato kultur-
no-zgodovinsko dediščino urba-
nih središč.

Trenutna situacija, ko so mora-
li številni zaradi trenutne situ-
acije zapreti vrata ali pa lahko 
storitve izvajajo v omejenem 
obsegu, številnim obrtnikom in 
podjetnikom ni naklonjena. 

Ne glede na omejitve so se raz-
lični akterji združili pri skupnem 
ustvarjanju prazničnega vzdušja 

v starem mestnem jedru Krške-
ga. Celostno praznično podobo 
mesta je zasnovala Vesna Vim-
polšek iz družbe Kostak GIP, Kul-
turno društvo Prostor vmes pa 
je pripravilo in oblikovalo novo, 

atraktivno okrasitev izložb po-
nudnikov starega mestnega je-
dra. Na ta način želimo spreha-
jalcem skozi staro mestno jedro 
glede na situacijo pričarati ne-

kaj prazničnega vzdušja, hkra-
ti pa povezati tiste ponudnike, 
ki jim je v tej situaciji obratova-
nje v določenem obsegu omo-
gočeno.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Operacijo Urbana obrt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Praznično vzdušje v mestnem jedru 

Župan Ladko Petretič je po
vedal, da so ureditev tega cen
tra načrtovali že vrsto let, a so 
imeli pri pridobivanju gradbe
nega dovoljenja težave pred
vsem zaradi poplavne ogrože
nosti lokacije, ureditvena dela 
pa so letos zastala tudi zara
di spomladanske epidemije. 
»Mislim, da je to velika prido
bitev za našo občino, kajti še 
vedno opažamo, da ljudje od
lagajo razne odpadke v gozdo
ve, na travnike in ob rekah, kar 
nam ni v ponos. Veliko vlaga
mo v razvoj turizma in ureje
nost kraja, k čemur bo to veliko 
prispevalo,« je poudaril in do
dal, da občanke in občani dob
ro ločujejo odpadke, saj so jih v 
lanskem letu na končno depo
nijo CeROD odpeljali le 12 ton, 
vse ostalo je bilo zbrano loče
no. Ureditev centra je občino 
stala cca. 65 tisočakov. Ob ob

stoječi centralni čistilni napra
vi so nekoliko povečali plato, 
preuredili del kanalizacije in 
namestili deset velikih zaboj
nikov, poleg tega so še obnovi
li fasado na stavbi čistine na
prave in nanjo namestili nove 
žlebe, namestili videonadzorni 

Na zbirni center, ne v naravo
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški župan Ladko Petretič in direktor Sektorja komunale na Kostaku 
Krško sta na prvi decembrski dan simbolično odprla Zbirni center za odpadke Kostanjevica na Krki, ki so 
ga uredili pri tamkajšnji čistilni napravi na severni strani mesta.

sistem ter uredili dovozno ces
to, ki jo bodo naslednje leto še 
asfaltirali.

Center bo odprt dvakrat te
densko – ob ponedeljkih in 

četrtkih od 12. do 17. ure v 
zimskem času (november–fe
bruar) oz. od 12. do 19. ure v 
poletnem času (marec–okto
ber), poleg tega pa še vsako 
prvo in tretjo soboto v mese
cu od 8. do 12. ure. Kot je dejal 
Jože Leskovar, gre za zelo po

memben člen v sistemu ravna
nja z odpadki. »V občini Kosta
njevica na Krki letno zberemo 

od 1000 do 1200 ton odpad
kov. Pričakujemo, da bomo na 
zbirnem centru zbrali do 120 
ton odpadkov na leto in da se 
bodo črna odlagališča odpad
kov v občini s tem zmanjšala,« 
je dejal. Do sedaj so morali 
kostanjeviški občani odpad
ke odvažati na dokaj oddaljen 
Center za ravnanje z odpadki v 
Spodnjem Starem Gradu, zdaj 
pa jim bo ta možnost mnogo 
bližja. Leskovar je poudaril, da 
je kostanjeviški center name
njen zgolj fizičnim osebam, za 
katere je odlaganje brezplačno 
(ob predaji odpadkov se mo
rajo izkazati z osebnim doku
mentom), ne pa gospodarstvu 
oz. pravnim osebam. 

� Peter�Pavlovič

Jože� Leskovar� in� Ladko� Petretič� ob� simboličnem� odprtju�
zbirnega�centra

SKUPNO� DESET� NADSTREŠNIC� –� S� postavitvijo� še� dveh�
avtobusnih�nadstrešnic�ob�severni�vpadnici�v�mesto,�v�bližini�
gostilne�Žolnir,�so�v�kostanjeviški�občini�zaključili�s�tovrstnim�
opremljanjem�avtobusnih�postajališč.�V�minulih�letih�so�jih�
postavili�deset� (po�eno�v�vaseh�Dolšce,�Oštrc,�Črneča�vas,�
Globočice,� Orehovec� in�Kočarija,� po� dve� pa� v� Sajevcah� in�
Kostanjevici�na�Krki),�kar�jih�je�skupaj�stalo�45�tisočakov.�
Manjka�le�še�nadstrešnica�ob�državni�cesti�na�Dobah,�kjer�se�
je�zataknilo�pri�pridobivanju�zemljišča,�a�naj�bi�tudi�to�kmalu�
uredili.�P.�P.

Zbirni�center�so�uredili�pri�čistilni�napravi.

Po 15. decembru bo v skladu z vsemi veljavnimi ukrepi za pre-
prečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom na Cesti krških 
žrtev pri mladinskem oddelku knjižnice zaživelo tudi drsališče.

Eno od prazničnih izložbenih 
oken
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Urban Žigante, 33 let, iz Krškega, univ. dipl. inž. stroj., 
namestnik glavnega direktorja:

Iskreno sem vesel, da podjetje Savaprojekt praznuje že 45 
let obstoja. Ob tem jubileju bi rad čestital vsem zaposle
nim in vodstvu podjetja ter se hkrati zahvalil vsem zves
tim naročnikom, ki nam zaupajo že vrsto let. Vselej smo 
imeli dolgoročno vizijo in jasne cilje, vedno se trudimo, da 
so naše odločitve pravilne in smiselne. Zaupanje v inženir
stvo ter zadovoljstvo naročnikov je tisto, kar nas žene in 
motivira. Veselim se prihodnosti in izzivov, ki nas čakajo.

Tatjana Zupančič, 54 let, iz Sevnice, grad.teh.:

Ob 45-letnici podjetja Savaprojekt mi misli uhajajo 35 let 
nazaj, ko sem prišla kot nadobudna pripravnica, polna že
lja po novih izzivih in učenju v podjetje, ki je ravno tisto 
leto praznovalo svojo prvo 10-letnico. Takrat je bilo pod
jetje še organizirano kot TOZD Savaprojekt znotraj pod
jetja IGM Sava. Sledilo je obdobje sprememb. Leta 1989 
osamosvojitev v lastno podjetje z imenom Savaprojekt 
d.d. V 90. letih izguba velikega trga ter s tem številnega 
in pomembnega kadra, nakup nove poslovne stavbe (kjer 
poslujemo še danes) in lastninsko preoblikovanje podjet
ja. Potem pa se je svet začel vrteti še hitreje in mi z njim. 
Krizno obdobje od 2008 do 2012 smo prebrodili s skup
nimi močmi, notranjo organizacijo in predvsem s trudom 
vsakega posameznika posebej ter timskim delom. V tem 
obdobju smo se soočali s precejšnjim padcem kvalitete na 
področju graditve objektov, predvsem velikim pritiskom 
izvajalcev in investitorjev po spremembah podanih reši
tev v projektni dokumentaciji, predvsem zaradi pocenitev 
izvedbe, na kvaliteto pa se je pozabljalo. V leto 2015 smo 
vstopili optimistično in z vizijo razvoja storitev za vode
nje investicij od izdelave ekonomskih načrtov, nakupov 
zemljišč, umeščanja objektov v prostor, izdelave projek
tne dokumentacije do vodenja izvedbe in nadzora. V vsem 
tem obdobju se je kar nekajkrat spremenila zakonodaja in 
sam način projektiranja (od risanja z rotringi na paus pa
pir preko računalniške izdelave projekta vse do sodobnih 
pristopov BIM projektiranja), kar od nas zaposlenih zah
teva nenehno prilagajanje spremembam. Naj zaključim z 
mislijo o bodočem razvoju podjetja. Kot pravi slovenski 
rek: »Na mladih svet stoji.« Bodočnost in raz voj podje
tja dajemo v roke mlajši generaciji in ji želimo, da uspeš
no prebrodi vse viharje, ki jih še čakajo. Srečno Savapro
jekt – še vsaj naslednjih 45 let.

Tatjana Vresk, 43 let, iz Trebnjega, spec. za menedž.:

Tako velika obletnica že sama po sebi govori o zgodbi o us
pehu, kontinuiteti, stalnosti, dobrem sodelovanju in še bi 
lahko naštevali. Do tako zavidljive obletnice lahko vodi le 
usklajena kombinacija strokovnega in motiviranega kadra, 
nenehno izobraževanje in poklicno napredovanje kadrov, 
prilagajanje zahtevam trga, inovativne rešitve in celovito 
obvladovanje storitev svetovalnega inženiringa pri vode
nju investicij, seveda pa tudi k ciljem usmerjeno vodstvo, ki 
zna prisluhniti zaposlenim. Tudi sama bom kmalu obeleži
la okroglo 20. obletnico delovanja v Savaprojektu in lahko 
s ponosom priznam, da sem se v tem času ogromno nau
čila, strokovno zrasla in se soočala z mnogimi strokovnimi 
izzivi, najpomembneje pa je, da se še vedno dobro počutim 
v Savaprojektovi sredini. Zase in za vse sodelavce si želim 
še naprej uspešne medsebojne usklajenosti in povezano
sti ter še več medsebojnega druženja tudi izven »službe
nih zidov«, kajti vse to nas povezuje v unikatno celoto in 
dela močnejše, da se lažje soočamo z vsakodnevnimi izzi
vi, ki jih današnji čas ponuja v izobilju.

Petra Žarn, 39 let, iz Krškega, univ. dipl. inž. grad.:

45-letnica je pomemben jubilej, vreden naše pozornos
ti in spoštovanja do vseh, ki s(m)o k temu doprinesli. A za 
Savaprojekt težko rečem, da je star 45 let, Savaprojekt je 
mlad 45 let, s svojo strokovno odlično, profesionalno, srč
no in predano ekipo. Naš pogled je kljub častitljivi obletni
ci usmerjen v prihodnost. Zato si upam misliti, da je Sa
vaprojekt tudi kratica za:

Super
Ambiciozno
Vrhunsko
Absolutno
Profesionalno
Radostno
Odlično
Jasno
Enkratno
Krasno
Tapravo ekipo

Blaž Šalamon, 32 let, iz Brežic, mag. inž. arh.:

Kar najbolj cenim, je občutek varnosti in stabilnosti, ki iz
haja iz 45 let delovanja našega podjetja. Medsebojno so
delovanje in izkušnje kolegov dajejo občutek, da se bo za 
vsak problem našel nekdo, ki ti bo pomagal najti rešitev. 
Ko sem se kot začetnik podal na novo poklicno pot, sem 
se tako lahko z večjim pogumom in drznostjo loteval izzi
vov, saj sem se zavedal, da za mano stoji ekipa, ki mi bo v 
pomoč, ko jo bom potreboval. Zato je veselje delati v ta
kem okolju in uživati v takem kolektivu.

Manica Kuselj, 53 let, iz Krškega, inž. str.:

Moja službena pot v Savaprojektu se je začela z nado
meščanjem delavke na porodniškem dopustu in po njeni 
vrnitvi sem ostala na inženiringu. Pričeli smo z novo de
javnostjo, izgradnjo plinovodnega omrežja v občinah Kr
ško in Brežice ter tehničnim upravljanjem s plinovodnim 
omrežjem. Tu sem ugotovila, da se v Savaprojektu delo 
med odd elki prepleta in je potrebno sodelovanje med so
delavci, saj smo v zvezi s plinifikacijo opravljali več aktiv
nosti, pri katerih se je to še posebej izrazilo. Za posamezne 
odseke plinovoda smo izdelovali projektno dokumentacijo, 
kjer so se vključevali sodelavci z urbanizma in projektive, 
pridobivali dokazila o pravici graditi in na koncu pridobili 
tudi gradbeno dovoljenje, kar smo opravili na inženiringu. 
Po končani gradnji smo prevzeli plinovod v upravljanje. To 
je bil samo del moje zaposlitve v Savaprojektu. Nadaljujem 
z delom na inženiringu in verjamem, da bomo s skupnimi 
močmi in povezanostjo med sodelavci z drugih oddelkov 
ustvarili še veliko dobrih projektov.

Rok Gerbec, 49 let, iz Ljubljane, univ. dipl. inž. arh.:

Savaprojekt je podjetje, ki omogoča strokovnjakom raz
ličnih profilov in generacij ustvarjalno in stimulativno 

okolje, v katerem lahko uspešno opravljamo svoje poslan
stvo – celovite storitve na področju svetovalnega gradbe
nega inženiringa, prostorskega načrtovanja, projektiranja 
in nadziranja gradenj. V podjetju se že skoraj pol stolet
ja izmenjujejo znanja in izkušnje na eni strani ter nove 
ideje in sodobni principi delovanja na drugi strani. Viso
ka pričakovanja naročnikov vedno znova izpolnjujemo na 
podlagi individualne in poglobljene obravnave vsakega 
posameznega projekta, ki je plod timskega, interdiscip
linarnega dela. Zato pomeni Savaprojekt sinonim za ka
kovost že vseh 45 let obstoja. V bodoče se veselimo no
vih izzivov in znanja, s katerim bomo še naprej razvijali in 
gradili doma in v tujini.

Jurij Šalamon, 29 let, iz Brežic, mag. inž. stroj.:

Savaprojekt mi pomeni širok nabor visoko strokovnih sto
ritev, ki se za naročnika prilagodijo ter nudijo strokovno 
podporo pri sprejemanju odločitev in uresničitvi želja v 
največji možni meri. 45-letnica delovanja kaže, da je druž
ba sposobna popolnega razumevanja okoljskih, družbe
nih in ekonomskih realnosti zgodovinskega trenutka. Re
zultati Savaprojektovega dela so vidni po celi Sloveniji v 
obliki mnogih uspešno izpeljanih investicij, pri zadovolj
nih naročnikih in navsezadnje podobi slovenskih pokra
jin. Širši javnosti bi vsekakor želel povedati:

• da imamo širok nabor storitev in da so te strokovne s 
širokim kadrom strokovnjakov,

• velik poudarek dajemo področju okoljevarstva, 
• da se znamo približati in prilagoditi investitorju, ga ra

zumeti, mu pomagati, da spelje projekt, oziroma ga 
tudi opozoriti, kadar to ni možno (npr. iz omejitev pred
pisov),

• da je 45 let zelo lepa doba, ki izkazuje neko stabilnost 
podjetja, ter predstavlja tudi garancijo investitorju.

Glede na dejstvo, da gre za objavo v lokalnem časopi
su, nisem povsem prepričan, katero strategijo bi ubral za 
povečanje ugleda v lokalnem okolju. Namesto izpostavl
janja upanja, da nas bo lokalna skupnost bolj prepozna
la, bi lahko našteli nekaj »zgodovinskih« projektov, ki so 
bili speljani v lokalnem okolju, npr. Bohoričeva ulica, dela 
v papirnici, razne šole po Posavju, torej nekaj, kar je bli
zu vsem in predstavlja identiteto lokalne skupnosti. To
rej poleg sodobnih objektov (GEN, Resistec ipd.) še kak
šen izpred 40 let. 

Ines Deutch da Silva, 37 let, iz Brežic, dipl. inž. grad.:

Letos podjetje Savaprojekt obeležuje 45 let delovanja. V 
tej obletnici se skriva veliko lepih spominov, znanja, izku
šenj ter uspehov posameznikov. V 45 letih je bilo veliko 
storjenega in pogled podjetja je bil vedno usmerjen nap
rej v prihodnost, tako v smislu razvoja kot tudi v smislu 
obstoja. Dosežki podjetja temeljijo na vrednotah zaposle
nih, ki so jih gradili v preteklosti, na visoko izobraženem 
kadru, ki z zagnanostjo rešujemo izzive ter delamo na re
šitvah, ki pripeljejo do uspešno izvedenih projektov in za
dovoljnih naročnikov. V prihodnosti želim podjetju stabil
no poslovanje ter veliko modrih odločitev.

Savaprojekt 45 - letos praznujemo
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V Savaprojektu letos praznujemo našo 45-letnico ter uspešno leto. Za namen tega članka smo pozvali nekatere naše 
zaposlene, da zapišejo svoje izvorne misli, tisto, kar bi želeli sporočiti javnosti ob našem jubileju. 

Glavni direktor Peter Žigante želi v imenu 
družbe Savaprojekt vsem obilo zdravja, tistim 
pa, ki zbolijo, čim lažje okrevanje, tako v tem 
letu kot v letu 2021. Seveda tudi spokojen božič. 

Praznujte praznike v svojem ozkem krogu. 

Srečno!
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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.

MAGDA (20295B) je leto dni 
stara mucka, ki išče svoj stalen 
dom. Je umirjena in prijazna, 
primerna tako za starejše ljudi 
kot za družine z otroki. Je zelo 
prilagodljiva in cartljiva. Išče pri-
jazne in odgovorne lastnike, ki ji 
bodo nudili topel dom.

Epidemiološke okoliščine letošnjega leta so botrovale tudi skrom-
nejšemu decembrskemu dogajanju v občini Brežice, zato je župan 
Ivan Molan sprejel odločitev, da sredstva iz tega naslova nameni 
za dodatno podporo socialno šibkim občanom in prostovoljnim 
gasilskim društvom.

Občina bo Območnemu združenju Rdečega križa Brežice in Karitas 
Brežice namenila dodatna sredstva v višini 5.000 evrov. Sredstva 
bosta humanitarni organizaciji uporabili za obogatitev standardnih 
paketov pomoči z vsakdanjimi potrebščinami, ki jih ti ne vsebujejo. 
Občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč, bodo dodatne potreb-
ščine dobrodošle (to so npr. sladkor, sol ter pralni prah in izdelki za 
osebno nego). Obogatitev paketov pomoči bo prednostno name-
njena starejšim občanom, ki živijo sami oz. v gospodinjstvu z zakon-
cem ter družinam z otroki.
Občina Brežice je Gasilski zvezi Brežice namenila tudi dodatnih 6.200 
evrov proračunskih sredstev. Sredstva bodo v enakih deležih preje-
la prostovoljna gasilska društva, ki celo leto izpolnjujejo svoje pos-
lanstvo ne glede na razmere, tudi in še posebej v času epidemije.

V decembru Občina Brežice namenja dodatna 
sredstva za pakete pomoči in za gasilska društva

V letu 2020 v občini Brežice kljub zahtevnim razmeram uspešno iz-
vajamo in uresničujemo projekte participativnega proračuna Moja 
skupnost – sodelujem! Med zaključenimi projekti je tudi projekt 
Ureditev travnatega igrišča ob Podružnični šoli Kapele, ki je name-
njeno za rekreacijo in medgeneracijsko druženje. 

Dela izvedbe so zajemala zemeljska dela za ureditev 400 m2 travna-
tih površin, postavitev ograje, merilnega mesta za opazovanje vre-
menskih razmer in mize s klopmi. Ob ureditvi travnatega igrišča je 
bilo posajenih tudi devet češenj, ki bodo obrodile sadove v časov-
nem razponu nekaj mesecev.  

16 PROJEKTOV PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 
 
V proračunih za leti 2020 in 2021 je bilo na podlagi izvedenega 
glasovanja uvrščenih 16 projektov, ki so jih izmed 31 prijavljenih 
izbrali občani z glasovanjem. Za izvedbo participativnih projektov v 

dveh letih Občina Brežice name-
nja 200.000 evrov, po 100.000 
evrov v letu 2020 in v letu 2021.  
Trije projekti participativnega 
proračuna so zaključeni, to sta 
poleg projekta Ureditev trav-
natega igrišča ob PŠ Kapele še 
Obnovitev asfaltnega igrišča v 
Krški vasi in Artiška pot zdrav-
ja. Do konca leta bodo izvede-
ni še štirje projekti, in sicer Ure-
ditev športno- učnega prostora 
ob reki Krki v Župeči vasi, Vadbe-
ni park in družbena točka v Glo-
bokem, Večgeneracijska in več-

funkcijska ureditev Doma krajanov v Križah ter Praznično novoletna 
okrasitev vasi Pišece. 
Delno je občina v 2020 izvedla še pripravljalna dela (dokumentaci-
jo ipd.) za dva projekta, ki se bosta sicer nadaljevala v naslednjem 
letu (Medgeneracijski park Sela in Razgledna ploščad na Sv. Vidu). 

Občina Brežice vsako leto v pro-
računu zagotovi sredstva za ob-
novo vodovodnih omrežij, ta 
sredstva so namenjena tudi za 
menjavo azbestnih cevi. Hkra-
ti občina ob gradnji ali obnovi 
pločnikov in cest izvaja tudi me-
njavo vodovodnih cevi, kjer je to 
potrebno (dotrajanost cevi, po-
škodbe ipd.) ter s tem pripomo-
re k zmanjšanju vodnih izgub. 

V drugi polovici leta 2020 je bilo 
izvedenih kar nekaj obnov vo-
dovodnih odsekov. Obnovljen 
je bil vodovod na Opekarski uli-
ci v Brežicah, del vodovoda v 
Sromljah, zaključila se je obnova 
vodovodnih odsekov (zamenja-
va azbestnih cevi) na Obrežju, 
Vitovcu in na Griču. Zaključuje se 
obnova vodovoda na Vrhovnici. 
Potekajo še dela obnove druge-
ga dela vodovodnega odseka Ve-
like Malence–Vitovec. V decem-
bru so se začela dela obnove 
vodovodnega odseka na Cerini, 
ki bodo letos tudi zaključena. V 
teku je še obnova vodovodnega 
odseka v Brezini. Decembra pa 

V letu 2020 Občina Brežice 800.000 evrov 
namenja za obnovo vodovodov
Neoporečna pitna voda je temeljnega, strateškega pomena za zdravo življenje ljudi, česar se dobro zaveda tudi Obči-
na Brežice. Zato je med prednostnimi nalogami občine skrb za vodovodno omrežje po vseh krajih občine, ki zagotavlja 
zadostno količine neoporečne pitne vode. 

se začenja tudi obnova vodovo-
dnega odseka v Zgornji Pohan-
ci in prenova odseka vodovoda 
Krška vas–Skopice (menjava vo-
dovodnih cevi). Občina načrtu-
je tudi obnovo odseka vodovo-
da Križe (od črpališča Močnik do 
zajetja).

PROJEKT HIDRAVLIČNE IZ-
BOLJŠAVE 2

Občina Brežice je trenutno v fazi  
prijavljanja drugega dela vodo-
vodnega omrežja na razpis za so-
financiranje. Občina Brežice je 
skupaj z Občino Bistrica ob Sotli 
oddala na Ministrstvo za okolje 
in prostor vlogo za sofinancira-
nje projekta z evropskimi sred-
stvi za projekt »Hidravlična iz-
boljšava vodovodnega sistema 
v občinah Brežice in Bistrica ob 
Sotli«. Gre za projekt, v okviru 
katerega naj bi se v občini Bre-
žice hidravlično izboljšalo oz. 
zgradilo 17.600 m javnega vo-
dovoda. Projekt je razdeljen na 
tri odseke, in sicer: Vodovodni 
odsek Pišece–Bizeljsko–Bojsno, 

Vodovodni odsek Pišece–Vese-
li vrh in Vodovodni odsek Dobo-
va–Loče–Rigonce. 

Začetek projekta je predvidoma 
v drugi polovici leta 2021, kon-
čan pa bo predvidoma v letu 
2022.

Konec meseca septembra je 
bila v KS Cerklje ob Krki zaklju-
čena modernizacija odseka jav-
ne poti Dolenja Pirošica–vas v 
dolžini 220 m. Vrednost investi-
cije je znašala 34.000 evrov. Del-
no se je zamenjal spodnji ustroj 
vozišča, asfaltiralo vozišče, ure-
dilo odvodnjavanje in bankine. 
Na novo je bila postavljena tudi 
javna razsvetljava.

Oktobra je bila v KS Velika Doli-
na končana ureditev odseka jav-
ne poti Ponikve–Subanov mlin 
v dolžini 260 m. Vrednost inve-
sticije je znašala 20.000 evrov. V 
sklopu ureditev je bil zamenjan 
spodnji ustroj vozišča, asfaltira-
no vozišče, urejeno odvodnjava-
nje in bankine.

V oktobru so bila v KS Jesenice 

Zaključen še en projekt participativnega 
proračuna  

Priprave na postavitev vremen-
ske postaje

Sajenje češenj ob igrišču

Modernizacija krajevnih cest – 2. del

na Dolenjskem izvedena dela 
Modernizacija JP 525101 Slo-
venska vas–Industrijska cona. V 
sklopu investicije je bil obnov-
ljen zgornji ustroj vozišča z nad-
gradnjo vozišča in utrditvijo ban-
kin ter ureditev odvodnjavanja 
meteornih voda v dolžini cca. 
300 m. Vrednost pogodbenih 
del je znašala cca. 46.000 evrov. 

Zaključena je obnova lokalne 
ceste LC 024161 Cirnik–Kori-
tno v KS Velika Dolina v dolžini 
1.215 m. Vrednost investicije je 
znašala 106.000 evrov. Dela so 
obsegala zamenjavo spodnjega 
ustroja vozišča, asfaltiranje vo-
zišča, ureditev odvodnjavanja in 
bankin. Postavljene je bilo 240 
m varnostne ograje ob vozišču. 

V mesecu decembru se zaklju-

čuje obnova cest v KS Mrzlava 
vas. Gre za obnovo več krajših 
cestnih odsekov, in sicer Mo-
dernizacijo JP 524561 Mrzlava 
vas v dolžini 150 m, JP »Kozelc« 
cca. 100 m, sanacijo poškodb 

na JP 528951 Mrzlava vas–Žej-
no na dveh odsekih z zamenja-
vo poškodovanega vozišča in 
ureditvijo odvodnjavanja. Vred-
nost pogodbenih del znaša cca. 
36.000 evrov. 

Lokalna cesta Cirnik–Koritno

Občina Brežice v letu 2020 poleg večjih investicij pomemben del proračunskih sredstva namenja tudi urejanju in mo-
dernizaciji številnih odsekov cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh kra-
jev in povečati prometno varnost.

Zaključena je tudi obnova odseka lokalne ceste Velike Malence–
Vrhovska vas v dolžini 900 m. Sredstva za investicijo v višini 50 % 
je prispevalo Ministrstvo za obrambo RS v skladu z dogovorom o 
sofinanciranju vlaganj v lokalno infrastrukturo v bližini letališča 
Cerklje ob Krki.

Industrijska cona Slovenska vas (foto: Luka Rudman)

www.brezice.si
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Javni razpis za oddajo 

oskrbovanih stanovanj v najem 
Občina Krško bo decembra 2020 razpisala oddajo 29 neprofitnih 
oskrbovanih stanovanj v najem v novozgrajenem objektu na Le-
skovški cesti 35 v Krškem. Najemodajalca sta Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije in Občina Krško. Prosilci bodo uvrščeni na 
prednostno listo na podlagi pogojev in kriterijev navedenih v raz-
pisu, o uvrstitvi pa bodo pisno obveščeni. Prednostna lista bo 
predvidoma oblikovana do februarja 2021. 

Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško - www.krsko.si, v zavihku »Obvestila in objave/Javni razpisi« 
ter v glavni pisarni Občine Krško vsak delovni dan od 7.30 do 15. 
ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13. ure. 

Vloge s prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – s pri-
pisom »JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V 
NAJEM – NE ODPIRAJ«. 

Dodatne informacije: Feđa Marković, tel. št. 07 49 81 220, e-po-
šta: fedja.markovic@krsko.si.

V 2020 v obnovi 35 cestnih odsekov
V skladu s programom obnove cest v občini Krško za leto 2020 je Občina Krško po krajevnih skupnostih obnovila veči-
no od 35 načrtovanih cestnih odsekov. Gre za obnove v skupni višini 1,2 milijona evrov ter za investicijsko-vzdrževalna 
dela (ureditev muld, drenaž, odvodnjavanja, manjše sanacije vozišč) na dvajsetih odsekih cest v skupni vrednosti sto 
tisoč evrov. Skupno bo s temi obnovami položenega okoli 60.000 kvadratnih metrov asfalta in obnovljenih nekaj več 
kot 15 kilometrov občinskih cest.

V letih 2018, 2019 in 2020 je Ob-
čina Krško naročila video snema-
nje vseh kategoriziranih občin-
skih cest v skupni dolžini 724 
kilometrov. S posnetki so prido-
bili dejanske podatke o stanju 
cestnih odsekov, kar je bilo v po-
moč pri načrtovanju in pri pravi 
programa vzdrževanja in obnove 
cest. V teku je sprememba ka-
tegorizacije občinskih cest, kar 
pomeni, da bo upoštevana de-
janska raba cestnih odsekov. 

V letošnjem letu je Občina Kr-
ško obnovila naslednje odseke 
cest po krajevnih skupnostih: 
Brestanica–Anže, Stolovnik–
Raztez, odcep Kovačič, odcep 
Žibert (KS Brestanica),Cesta na 

Libno (KS Dolenja vas), Gora–
Straža–Strmo Rebro, Gora–Du-
naj (KS Gora), Vrtovšek–Mirt, 
Veliki Kamen–Mrčna sela, Veli-
ki Kamen–Armeško, Črete–od-
cep Kozole (KS Koprivnica), Uli-
ca Narpel, Narpel–Trška Gora, 
Videm–Bučerca–Sremič (KS 
mesta Krško), Drnovo–Mrtvice 
(KS Krško polje), Osredek–Go-
lek (KS Leskovec pri Krškem), 
Zabukovje pri Raki, Ardro–Laš-
če (KS Raka), Rožno–Presladol, 
Presladol–Sedlo in Vrh–Slatna 
(KS Rožno-Presladol), Prušnja 
vas–Vrbje (KS Podbočje), Stra-
ža–Senuše in Senuše–Veliki Trn 
(KS Senuše), Rudarska (KS Seno-
vo), Pijana Gora–Ardro, Črešnji-
ce–Pijavško in Veliki Trn–Planina 

(KS Veliki Trn) ter Ravne pri Zdo-
lah (KS Zdole).

V teku oz. v načrtu pa so še ob-
nove odsekov Raztez–Čerenc 

(KS Brestanica), Šikovec–Koren 
(KS Koprivnica), Brezje pri Raki 
(KS Raka), Gorica–Hrastje (KS 
Veliki Podlog), Jablance–Zalog in 
Reštanj–Ravni Log (KS Senovo). 

Cesta Drnovo

Cesta Rožno–Presladol Cesta Veliki Kamen–Armeško

Cesta Veliki Trn–Planina pri Raki Cesta Zabukovje pri Raki–Površje

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave Kos-
taka Miljenko Muha sta 4. decembra podpisala pogodbo za izde-
lavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podru-
žnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, vredno nekaj več 
kot tri milijone evrov. Dela naj bi se začela v prihodnjem letu, v 
nov objekt pa naj bi se šola in vrtec po terminskem planu prese-
lila v letu 2022.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole, ki jo bo ob-
čina financirala v celoti iz občinskega proračuna, se bodo izboljša-
li bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene. Nov objekt 
podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem 
Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin 
bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska sti-
ska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustreza-
le aktualni zakonodaji ter normativom za vrtce in osnovne šole. V 
vrtcu so predvidene tri enote oz. igralnice, in sicer dve za nižjo sta-
rostno skupino enega do treh let ter ena za starostno skupino od 
treh do šest let, za potrebe podružnične osnovne šole pa so pred-
videne štiri učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Ve-
likem Podlogu v letošnjem šolskem letu obiskuje 62 učenk in učen-
cev v prvih štirih razredih, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki 
vpisanih 52 otrok.
Občina Krško je v zadnjih letih v krajevni skupnosti Veliki Podlog ure-
dila krožišče na cestnem odseku Krško - Križaj, izvedla komasacije 
in agromelioracije, po zaključku ureditve komunalne infrastruktu-
re v naseljih Jelše in Gorica v letošnjem letu nadaljujejo z ureditvijo 
komunalne infrastrukture v naselju Veliki Podlog, trenutno urejajo 
tudi prostore Krajevne skupnosti.

Podpisali pogodbo za gradnjo nove podružnične 
šole in vrtca v Velikem Podlogu

Muha in Stanko ob podpisu pogodbe

Javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov za 2021

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje progra-
mov športa za leto 2021. Predmet razpisa je zbiranje predlo-
gov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejav-
nosti letnega programa športa, dodelitev domicila in dodelitev 
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v jav-
nih športnih objektih. Gre za sredstva v skupni višini nekaj manj 
kot 675.000 evrov, kandidati pa morajo vloge oddati do 5. ja-
nuarja 2021.

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporoče-
no pošiljko na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško, najkasneje do 5. januarja 2021. Vloga pa mora 
biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem 
https://krsko.tendee.net/. Razpisna dokumentacija je do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Krško 
https://www.krsko.si/objava/327186. 

Dodatne informacije: Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, 
(Aleš Eržen, tel. 07/498 12 203, e-mail: ales.erzen@krsko.si, 
vsak delavnik med 8. in 11. uro do vključno 23. decembra 2020. 
Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času 
poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 8. in 16. uro na 
tel. številki 05/907-7822, Gašper Markič / Jernej Štrbenk ali po 
e-pošti: krsko.podpora@tendee.net.

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je tudi letos izbiralo 
najbolj dostopna in urejena javna stranišča v Sloveniji. Med mestni-
mi občinami jih je prepričala Ljubljana, med nemestnimi občinami 
pa so člani komisije izbrali Krško. Člani komisije so poleti preverili 
stanje javnih stranišč v 11 mestnih občinah, 78 ostalih občinah in 
56 bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji. Društvo želi spod-
buditi občine in druge javne institucije k razmisleku o čistih, dosto-
pnih in primerno urejenih javnih straniščih, ki so pomembna za šir-
šo javnost, tudi za turiste. Občina Krško poleg javnega stranišča na 
tržnici Videm načrtuje tudi nove. V kratkem tako pričakujejo grad-
beno dovoljenje za novo javno stranišče v starem mestnem jedru v 
objektu CKŽ 44, dela pa naj bi bila zaključena še to zimo oz. v začet-
ku prihodnjega leta. Načrtujejo pa tudi gradnjo javnega stranišča v 
neposredni bližini občinske stavbe na CKŽ. 

Tudi v Krškem najbolj dostopno 
in urejeno javno stranišče 

www.krsko.si
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#občinasevnica

www.obcina-sevnica.si

Čudežni december v Sevnici na spletu

Da se odsotnost srečevanja lah-
ko vsaj delno nadomesti in da 
čar praznikov najde drugačne 
načine, je Javni zavod za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti (KŠTM) Sevnica vsa-
koletni »Čudežni december« 
prilagodil razmeram in jih prip-
ravil s pomočjo sodobnih komu-

nikacijskih poti.

Praznična osvetlitev mesta je v 
Sevnici zasijala v petek, 4. de-
cembra, ko je bil predvajan 
tudi spletni dogodek – različica 
doslej vsakoletnega pohoda »Z 
lučko na grad«. V virtualnem do-
godku, ki si ga lahko ogledate na 

Facebook straneh KŠTM in Ob-
čine Sevnica, sta praznična na-
govora občanom namenila žu-
pan Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek, združil je utrinke pohodov 

preteklih let, glasbeno točko pa 
sta pripravila Eva Kotar in Anže 
Rupnik. Vabljeni k spremljanju 
spletnih vsebin, ki so navedene 
v priloženem letaku. 

Spletni dogodek je delo Občine Sevnica in KŠTM Sevnica, vabljeni 
k ogledu na Facebook straneh. V posnetku je prikazano tudi drevo 
želja na Gradu Sevnica (na fotografiji).

Več vsebine se je že zvrstilo, vse do konca meseca pa so prikazane v tem koledarju. 

Čebelarska zveza Slovenije je tudi letos pripravila tradicionalni pos-
vet ob dnevu čebelarskega turizma, ki je vselej priložnost spozna-
vanja dobrih praks čebelarskega turizma in možnosti te dejavnosti. 
Posvet je letos potekal preko spletne aplikacije, del vsebin pa je bil 
namenjen tudi razglasitvi rezultatov natečaja za izbor čebelam naj-
bolj prijazne občine.

Natečaj je Čebelarska zveza Slovenije organizirala že 10. leto zapo-
red, s ciljem, da nagradi občine za dobro sodelovanje s čebelarji na 
njihovem območju in k tem v čim večji meri spodbudi še druge ob-
čine. Med 24 sodelujočimi je zmagala Občina Ormož, drugo mes-
to je osvojila Občina Laško, odlično tretje mesto pa Občina Sevnica.

Občina Sevnica pomen čebelarstva krepi različnimi aktivnostmi: iz-
vaja trajnostne okoljske ukrepe, skrbi za ustrezne krajinske uredi-
tve in zasaditve medovitih rastlin, nudi podporo promociji izdelkov 
in lokalno pridelani hrani, ozavešča občane, izvaja razne izobraže-
valne vsebine, omogoča delovanje sevniške tržnice s stalno priso-
tnostjo lokalno pridelanega medu in še mnogo več. 

Tradicijo praznovanja prilagodimo 
odgovornosti do zdravja 

Praznična osvetlitev v središču mesta

Tako kot je razmeram prilagojeno družabno oziroma javno do-
gajanje, zdravstveni delavci pozivajo k doslednemu spoštovanju 
ukrepov in ustreznim prilagoditvam tradicije v okviru družine, 
saj so prav druženja še vedno med najbolj kritičnimi viri okužb.  

Mesec december je po tradiciji mesec praznovanja in raznih srečevanj, ki pa letos lahko potekajo zgolj na daljavo, brez 
osebnih stikov. Iz podatkov je razvidno, da stanje okužb v sevniški občini ne upada, temveč se zvišuje. Štab Civilne zaš-
čite občine Sevnica zato vseskozi poziva vse občanke in občane k doslednemu izvajanju zaščitnih ukrepov, ki prepreču-
jejo širjenje bolezni. Na izboru čebelam prijaznih občin Sevnici 

odlično tretje mesto
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Trgovina KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o. z vami že četrto leto, v 
centru Brežic, kjer vam nudimo svetovanje, izobraževanje in 
kvalitetne konopljine izdelke.

Na policah se vedno najdejo izdelki lastne pridelave in 
predelave, ki vam lahko pomagajo do boljšega počutja, ter 
ostali izdelki domačih proizvajalcev.

Seveda je vedno prostor tudi za dobro knjigo, s katero lahko v 
kombinaciji z našimi izdelki 

vedno razveselite svoje najdražje.

Dobrodošli na konopljin čaj.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice

Kontakt: 030 340 268, www.konoplja-osvobaja.si
info@konoplja-osvobaja.si, FB: Konoplja osvobaja

Delo na tem področju je danes 
bistveno lažje, kot je bilo. Da
nes imamo na voljo več kako
vostnejšega materiala (papir, 
tisk, barve), poleg lastnih idej 
si lahko pomagamo s spletom 
in vso tehnologijo, ki jo imamo 
na voljo. 

Pri nas novoletne voščilnice iz
delujemo v več fazah: 

• moramo imeti idejo, kakšna 
naj bi bila naša novoletna 
voščilnica; 

• odločimo se, iz kakšne
ga materiala bo; bo veze
na, iz papirja, narisana roč
no, bomo uporabili servetno 
tehniko, si bomo pomagali z 
blagom …;

• zaposleni (delovni inštruk
torji, varuhinje, strokovni 
delavci) pripravijo vzorce 
novoletnih voščilnic;

• uporabniki se s pomočjo za
poslenih naučijo izdelati no
voletno voščilnico po fazah; 

• uporabniki, ki to zmorejo, 
voščilnice pregledajo in do
končajo.

Nekateri naši uporabniki vo
ščilnice izdelajo sami od za
četka do konca, nekateri pa 
pomagajo samo pri določenih 
fazah izdelovanja. 

Že nekaj let damo papir z na
šim logotipom tiskati, tako 
da imamo osnovo, ki jo bomo 
uporabili za izdelavo voščilni
ce. Če doma tega nimate, mo

Izdelava novoletnih voščilnic

Pomembno je, da so narejene 
iz srca in z mislijo na naslovnika
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Varstveno delovnem centru Krško – Leskovec izvajamo storitve vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in storitev institucionalnega varstva. Naši uporabniki z motnjo 
v telesnem in duševnem razvoju redno v VDC prihajajo že polnih 40 let. Novoletne voščilnice so del lastne-
ga programa in jih izdelujemo že od samega začetka, ko so se k nam vključili prvi uporabniki. 

rate to najprej pripraviti. Naj
bolje bo, da uporabite kakšen 
debelejši kvalitetnejši papir 
poljubne barve. Kupite ga lah
ko v knjigarnah in papirnicah. 

Veliko novoletnih voščilnic 
pri nas je vezenih. Delovna in
štruktorica pripravi oziroma 
izriše vzorec. Tisti uporabni

ki, ki znajo vesti oziroma šiva
ti s križnimi vbodi na blago, jo 
izdelajo na tak način. 

Ostale novoletne voščilnice so 
lahko iz različnih materialov. 
Uporabimo lahko papir, lahko 
se poslužimo servetne tehni
ke, vzorce izrežemo iz blaga in 
jih dodatno obdelamo ter ok
rasimo.

Na zgornjih dveh fotografijah 
so novoletne voščilnice, izde
lane iz papirja in blaga. Vzorce 
iz blaga smo natančno izreza
li, prilepili, potem pa dodatno 
okrasili z bleščicami, zvezdica

mi, določene podrobnosti po
udarili z barvami. 

To je samo nekaj idej, kako iz
delati novoletno voščilnico. 
Najbolj pomembno pa je, da 
je narejena iz srca in z mislijo 
na tistega, ki mu je namenjena. 

Uporabniki in zaposleni 
varstveno delovnega cen
tra vsem bralkam in bralcem 
želimo lepe, zdrave in mir
ne božično novoletne prazni
ke. Preživite jih v krogu vaših 
najdražjih.

Pripravila:�Barbara�Lužar,�
dipl.�delovna�terapevtka

Vzorci� vezenih� novoletnih�
čestitk�

Vzorci� novoletnih� voščilnic,�
enota�Leskovec�pri�Krškem

Vzorci� novoletnih� voščilnic,�
enota Sevnica 

Uporabniki�iz�enote�Sevnica�med�izdelovanjem�novoletnih�voščilnic

Pošta Slovenije priporoča: letos čim prej oddajte 
praznične voščilnice in opravite spletne nakupe daril! 
Leto 2020, ki nam je postreglo z najrazličnejšimi izzivi in omejitvami, se počasi izteka. 
Letos si še bolj kot v preteklih letih želimo, da bi bilo prihodnje leto zdravo in srečno. Ker 
je tudi v teh izjemnih časih lepo dobiti klasično, z roko napisano voščilnico, smo vam 
poleg bogate ponudbe božičnih in novoletnih voščilnic ter razglednic pripravili tudi 
lepe poštne znamke z božičnimi in novoletnimi motivi. Znamke so na voljo v zvežčkih s 
po 12-imi znamkami z enako nominalo ali kot posamezne znamke. Na vseh poštah (razen 
pogodbenih) pa že lahko kupite tudi nove vinjete za leto 2021.  

Ker se glede na trenutno epidemiološko situacijo 
razmere v prometu s pošiljkami tako doma kot v 
tujini stalno spreminjajo, vas prosimo, da letos tako s 
pošiljanjem vaših novoletnih voščil kot tudi s spletnimi 
nakupi pohitite ter pošiljke oddate v prenos čim prej. 

Hvala vsem našim strankam za sodelovanje, 
razumevanje in potrpljenje v situacijah, ko vse ne 
poteka gladko. Hvala vsem, ker spoštujete navodila 
in sledite priporočilom za zajezitev širjenja novega 
koronavirusa: nosite maske, si razkužujete roke in 
ohranjate varnostno razdaljo, četudi to ni vedno lahko. 
Želimo vam prijeten december ter srečo in zdravje v letu 
2021! 

Pošta Slovenije  

Zaradi koronavirusa se bo letos tudi božično nakupovanje še v večjem obsegu kot sicer 
preselilo na splet. Za varno dostavo vaših spletnih nakupov priporočamo uporabo vseh 
alternativnih oblik izročanja pošiljk – PS Paketomatov, paketnikov Direct4.me, 
dostavo na dogovorjeno lokacijo ter tudi alternativne kontaktne točke (kot so Petrolovi 
in Molovi bencinski servisi). 

w
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KRŠKO – Lions klub Krško je vstopil v 25. leto delovanja. So 
majhen del največje svetovne dobrodelne nevladne organi-
zacije, v kateri delujejo prostovoljci različnih starosti in po-
klicev, s skupnim ciljem – pomagati. Odzivajo se na potrebe 
okolice ter skušajo finančno in materialno pomagati posa-
meznikom, družinam in skupnostim, ki pomoč potrebujejo. 

Leto 2020 je prineslo veliko sprememb, žal tudi številne stiske. 
Virus je pretrgal mnoge stike in onemogočil neposredno komu
nikacijo med učenci in šolo, med stanovalci domov za starejše in 
njihovimi svojci, med prijatelji in znanci. »Zato smo se odločili, 
da Domu starejših občanov Krško, Varstveno delovnemu centru 
Krško – Leskovec, Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 
Domu upokojencev Sevnica in Trubarjevemu domu upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu podarimo tablico za stike njihovih sta
novalcev s svojci,« so sporočili krški lionsi. 
Za potrebe izobraževanja na daljavo so Gimnaziji Brežice donirali 
pet računalnikov, Šolskemu centru Krško – Sevnica pa so prispe
vali finančna sredstva v njihov šolski sklad. Pridružili so se tudi 
vseslovenski lionistični akciji in donirali papirnate brisače Domu 
upokojencev Sevnica in Domu starejših občanov Krško. Zgodaj je
seni so lahko pomagali še Društvu Sonček Posavje pri izvedbi le
tovanja njihovih članov.
»Razmere, v katerih živimo, nas iz dneva v dan opominjajo, kako 
zelo smo odvisni drug od drugega. Skrb, solidarnost, pomoč so 
tiste vrline, ki jim individualizem mora prepustiti prednost. Ve
liko spoštovanje in zahvala gre v teh časih tistim, ki se soočate z 
bolnimi in opravljate svoje delo za dobrobit vseh nas. Še naprej 
se bomo trudili, da vam po svojih najboljših močeh pomagamo,« 
so še zapisali v sporočilu iz Lions kluba Krško.
� P.�P./vir:�Lions�klub�Krško

Donacije Lions kluba Krško

Predaja�tablice�DSO�Krško
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Jabolka, hruške, BIO jabolka, sezonska zelenjava 
in izdelki lokalnih pridelovalcev in kmetij.

LokalnipridelovalciTržnica

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

Na tržnici na Vidmu v Krškem, zraven M-bara, vas pričakuje-
jo mojstri za meso in okusne domače mesnine: Mesni butik 
Mlakar. Ker dober glas seže v deveto vas, se stranke iz zelo od-
daljenih krajev pripeljejo po njihove izdelke, saj imajo lastno 
predelavo, njihove police pa so polne svežih paštet, salam, sla-
nin, vsak dan vas čaka tudi pestra izbira dnevno svežega mesa 
z okoliških kmetij. Mesni butik Mlakar namreč posveča veli-
ko skrb odkupu govedine in svinjine, da ostajajo zvesti sloga-
nu »Pri nas meso domače diši drugače!«. Meso je dobro znati 
tudi pravilno pripraviti, zato vam bodisi postrežejo z uporab-
nim nasvetom bodisi spečejo meso po naročilu.  

Predlagajo, da si v prazničnem času iz njihove ponudbe privo-
ščite tudi okusen tatarski biftek.  

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Mesni butik Mlakar, Boštjan Mlakar s.p., 
Kolodvorska 1a, 8270 Krško, tel.: 041 760 702

Drevo je simbol življenja. Ali ste vedeli, da je bilo prvo božično 
drevesce hrast? Kelti so v zahvalo za dobro letino, svetlobo in v 
čast bogov s sadeži in svečami okrasili hraste. Podobno navado 
pritrjevanja sadežev in svečk na drevesa so ohranili tudi stari Rim-
ljani. V Slovenijo je navada okraševanja božičnih drevesc prišla iz 
Nemčije in se razširila po prvi svetovni vojni. 
Ali ste vedeli, da ima naravno božično drevo do 10-krat manj-
ši ogljični odtis od umetnega? Drevesce v loncu pa vam bo kra-
silo dom tudi čez leto. Izberite letos naravna božična drevesca.

Naša drevesca lahko kupite: v Sevnici: Vrtni center Dalija, Vrtnari-
ja Terraplant v Orešju nad Sevnico; na Bizeljskem: Kmetijsko oskr-
bovalni center; v Krškem: Eurogarden; v Brežicah: HPG Brežice 
d.o.o. in v Dobovi: na sedežu podjetja. Lahko pa si božično dreve-
sce naročite po telefonu 041 373 199 s paketno dostavo na dom. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TINEVA, d.o.o., Ulica bratov Gerjovičev 38, Dobova, 
www.bozicna-drevesca.si, info@tineva.si, 

tel. 041 373 199, facebook: @bozicnadrevesca

Vrtni centri 
Eurogarden

PE Dobrova
Podsmreka 7e, 
1356 Dobrova
+386 1 24 25 100

PE Krško
Cesta krških žrtev 147,
8270 Krško
+386 7 49 88 385

ODPRTO www.rotar.si
AKCIJSKE CENE

PRIPRAVLJENI NA ZIMO
- snežne freze
- lopate za sneg
- snežne verige
- sol za posipanje

PRIPRAVITE SE NA PRAZNIKE
- okraski
- dekoracije
- praznična osvetlitev
- igrače za otroke
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Ob tem je slikovito ubesedila: »Že čutite praznike? Ali v vaši ku
hinji že diši po dobrotah? Kmalu bo čas tudi za praznično okra
sitev, ste pripravljeni? Ogrodje najrazličnejših oblik naredimo 
iz tanjših vejic. Tu je odlična priložnost, da preobrazite šibo, ki 
vam jo je prinesel Miklavž. Mi smo preizkusili zvezdice, trikotni
ke, srčke in krogce. Okrasimo ga z zimskimi darovi narave, kot 
so šipek, suho cvetje, bršljan, ipd. otroci pa so uživali v dodaja
nju pisane volne. Zadnja slika prikazuje naše različice in prepri
čani smo, da jih boste vi našli še veliko več. Vse je možno, ko se 
prepustimo igri ustvarjanja. V preprostosti je lepota in ročnem 
izdelku ljubezen. Ta je bistvo praznikov, ki nas skozi počastitev 
leta za nami spraznijo ter pripravijo za novega. Želimo vam ču
dovit in vsestransko topel nov krog.«   M.�M.�in�U.�K.

Naj bodo letos okraski iz naravnih materialov
Čudoviti okraski za ta praznični čas lahko nastanejo tudi po sprehodu v naši okolici. Trajnost je dejanska srčika kmetije in zavoda Veles, kjer živijo in aktivno raz-
iskujejo trajnostni način življenja. Urška Koren je v imenu omenjenega zavoda za bralke in bralce tudi v opis ujela preproste okraske, ki vam ne bodo vzeli veliko 
časa, razplamteli pa bodo vašo kreativnost. Na fotografijah je podrobneje prikazano izdelovanje zvezdic.

Naberemo�materiale. Vejico�prepognemo�na�pet�enakih�delov. Nato�jo�prepletemo�v�želeno�
obliko.

Konca� zavežemo� skupaj� ali�
pa� konec� vejice� vpletemo� v�
nastalo�obliko.

Okrasimo.
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KRŠKO – Center za podjetništvo in turizem Krško je v so-
delovanju z Občino Krško, družbo Kostak d.d. in KS mes-
ta Krško 28. novembra organiziral spletni dogodek Šepet 
prazničnega mesta Krško, ki so ga predvajali preko druž-
benega omrežja Facebook.

Kot je povedala direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Ra-
čič, je koncept dogodka sovpadal z okrasitvijo mesta Krško, na
slovljeno Šepet prazničnega mesta, ki so jo zasnovale članice KD 
Prostor vmes, temelji pa na ideji, da je letošnje leto leto zastoja 
in čas za premislek. »Z dogodkom smo želeli vnesti pozitivne vi
bracije med ljudi in jih razvedriti,« je še dodala Ogorevc Račičeva. 

K sodelovanju so povabili našo rojakinjo, znano TV-voditeljico 
Bernardo Žarn, za glasbo sta poskrbela kitarist Miha Kore-
tič in Anja Kramar, najmlajše je nagovoril dedek Mraz, ki so ga 
spremljali animatorji. Na daljavo so se oglasili učenci OŠ Lesko
vec pri Krškem z učitelji in ravnateljico, na Glasbeni šoli Krško 
so pripravili celo glasbeno predstavo. Gledalke in gledalce sple
tnega dogodka so z lepimi in spodbudnimi mislimi nagovorili žu
pan mag. Miran Stanko, predsednik uprave Kostaka Miljenko 
Muha, predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec, 
videmski župnik Mitja Markovič in Ogorevc Račičeva. Oddajo si 
še vedno lahko ogledate na Facebook strani Visit KRŠKO.

Članice KD Prostor vmes so oz. bodo v okviru praznične okra
sitve mesta okrasile izložbe trgovin, Josipinin park, zaprti del 
CKŽ, ob drsališču, ki bo na isti lokaciji kot preteklo leto v starem 
mestnem jedru, bo postavljena velika naravna smreka, ob lipi na 
Hočevarjevem trgu pa jaslice. V Zatonu je tudi letos osrednji mo
tiv adventni venček, ki ga je pripravila družba Kostak, prav tako 
okrasitve parka pri knjižnici in spominskega parka Jurija Dalma
tina (v svetlobne cevi oblečena debla dreves). Letošnja praznična 
okrasitev bo občinsko blagajno stala nekaj več kot 60 tisoč evrov.

� P.�P.,�foto:�Boštjan�Colarič�in�Kristina�Ogorevc�Račič

Krško je zašepetalo v prazničnem duhu

PosavskiObzornik

SEVNICA – 4. decembra so v 
sevniškem mestnem središ-
ču zagorele praznične luči, 
ki bodo s svojo svetlobo 
razsvetljevale temne zimske 
noči s posebnim žarom in z 
željo, da bo prihodnje leto, 
ko bo potekal prižig lučk de-
seto leto zapored, spet mo-
goče druženje na prostem.

Prižig luči v mestu se je pre
tekla leta odvijal s tradicional
nim pohodom iz starega sev
niškega mestnega središča na 
grad z doma izdelanimi lučka
mi in baklami. Letos pohoda 
zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa in prepovedi zbi
ranja ter druženja ljudi ni bilo. 
Prazničen prižig drobnih luči 
je potekal v spletni različici, 
v kateri sta občanke in obča
ne nagovorila župan Srečko 
Ocvirk in direktorica KŠTM 
Mojca Pernovšek, z glasbo 

Prižig luči kot plamen upanja

pa popestrila dva mlada in na
darjena sevniška glasbenika – 
Eva Kotar in Anže Rupnik na 
saksofonu. »Prižig luči naj sim
bolizira trajen plamen upanja 
in topline, iskrenosti in veselja. 
V čarobnem mesecu decem
bru vam želim veliko svetlobe 
v srcu in mislih,« je del župa

novih prazničnih želja. 

Praznične decembrske luči 
bodo skozi cel mesec decem
ber krasile sevniško mestno 
središče skupaj z gradom in 
parkom. Nekatera drevesa kra
sijo posebne luči v obliki sev
niške voščenke, v preteklosti 
zelo cenjenega jabolka, čigar 
sloves je segel vse do dunaj
skega in angleškega dvora. Na 
grajski terasi in na Trgu svo
bode stoji še posebno drevo – 
drevo želja, ki ga lahko vsak
do opremi z dobrimi željami, 
zapisanimi na listek. Okrasi
tev ograje nad parkiriščem 
pri železniški postaji z adven
tnimi venčki pa poteka v spo
min sevniški cvetličarki Mileni 
Mastnak, ki je svoje dragoceno 
znanje rada podarjala na raz
ličnih hortikulturnih delavni
cah in srečanjih. 
 S.�Radi,�foto:�J.�Hvala

Vzdušje�v�grajskem�parku�popestrijo�praznične�luči�in�liki�
sedmih�jelenčkov.

Nekatera� drevesa� krasijo� posebne� luči� v� obliki� sevniške�
voščenke.

BREŽICE – V drugem največ-
jem posavskem mestu so v 
praznični december vsto-
pili nekoliko drugače kot 
prejšnja leta. Ena od novo-
sti je osvetlitev nekaterih 
prepoznavnih javnih stavb 
v mestu (mestna hiša, dom 
kulture, občinska stavba, 
grad, most na Bizeljski ces-
ti), za kar je z novimi svetlob-
nimi zavesami in verigami 
poskrbela Občina Brežice.

ZPTM Brežice pa je pripra
vil zimsko pravljično vasico 
na prostem, v mestnem par
ku. »Ker je situacija negotova 
in ker ne želimo z izvajanjem 
dejavnosti povzročiti morebi
tno širjenje okužb, smo prip
ravili okrasitev mestnega par
ka ter z ambientom poskrbeli 
za praznično vzdušje mimo
idočih sprehajalcev,« nam je 
sporočila direktorica ZPTM 
Matejka Gerjevič. Kot je poja
snila, je barvna svetlobna okra

sitev parka vsak dan v večernih 
urah, decembrske sobote pa so 
popestrene z igro luči. »Meni
mo, da ne glede na situacijo, v 
kateri smo se vsi znašli, svet 
okoli nas ni črno-bel. Je lep in 
pisan ter se nam ponuja v mno
žici različnih barv. Svet okoli 
sebe lahko z barvami tudi obo
gatimo. In ravno to je bil na

men letošnje osvetlitve. S po
zitivno močjo barv in sporočil, 
ki jih nosijo tudi drugi elemen
ti okrasitve, kot npr. 80 sneža
kov, obogatiti letošnji decem
ber,« je poudarila. Okrasitev z 
vsemi elementi bo na voljo od 
10. decembra naprej. Vsak dan 
bodo lahko obiskovalci v par
ku slišali praznično glasbo in 
vsak četrtek bodo v njem lahko 
poslušali pravljico. Zaslediti bo 
mogoče tudi »kissing point« za 
vse, ki se imajo radi, na voljo bo 
kotiček za fotografiranje (hiši
ca v atriju MC). Posamezniki 
bodo lahko doma izdelali de
koracijo in jo obesili samostoj
no na vejico sreče. Vzpostavili 
bodo tudi vilinsko pot, kjer bo 
navaden sprehod postal dogo
divščina, saj bodo po poti vodili 
izzivi, namigi in uganke. 

 R.�Retelj

Barvit praznični december

Osvetljen�most�na�Bizeljski�cesti

Igra�luči�v�mestnem�parku
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tri mesece. Leta 2007 je spo
znala (sedaj že bivšega) moža, 
s katerim sta se leta 2008 po
ročila v Krškem, naslednje 
leto pa sta se po skoraj eno
letnem urejanju vize preseli
la v ZDA in začela novo življe
nje. »Kljub temu da se po letih 
najinega skupnega življenja ni 
vse izšlo tako, kot sva plani
rala, sem se po ločitvi odloči
la, da ostanem tu. Zdaj mineva 
že skoraj enajst let, odkar sem 
se preselila v Chicago,« pove. V 
Sloveniji z izobrazbo komercia
listke nikakor ni dobila službe, 
v ZDA pa so jo na osnovi eko
nomske šole zaposlili v banki, 
v kateri je napredovala do po
ložaja pomočnice menedžerja 
v upravi velike stolpnice v sre
dišču 'vetrovnega mesta'.

Fate Sivac se je rodila leta 
1983 v Podbočju, kjer sta sku
paj s starejšim bratom Medi-
nom obiskovala osnovno šolo. 
»V otroštvu sta mi bila ljube
zen domačih in brezskrbno 
odraščanje z vrstniki popol
noma dovolj in imela sem res 
lepo otroštvo,« pravi o od
raščanju v podeželskem kra
ju pod Gorjanci. Po končani 
osnovni šoli je nadaljevala šo
lanje najprej na srednji in po
tem na višji šoli v Brežicah. Že 
v otroštvu je, kot se spominja, 
ob gledanju ameriške nadalje
vanke 'Prijatelji' sanjarila o živ
ljenju v velikem mestu, privla
čila so jo potovanja. Leta 2002 
je prvič obiskala teto v Chicagu 
in tam ostala mesec dni. »Živ
ljenje v Ameriki me je v tistih 
mladih letih zelo fasciniralo. 
Spominjam se, kako sem sta
la poleg Michiganskega jezera 
in gledala na center Chicaga. V 
tem trenutku sem se začela za
vedati, da je čas, da se prepus
tim novim avanturam življe
nja,« pravi. 

V Ameriki novo življenje

Po vrnitvi v Slovenijo je na
daljevala s študijem, se za ne
kaj časa preselila v Ljubljano, 
v letih 2005 in 2007 pa zopet 
obiskala Chicago in ostala po 

Čez ‘veliko lužo’ je uresničila otroške sanje
CHICAGO – Nekdanjo Podbočjanko Fate Sivac, hčerko priseljencev iz Bosne in Hercegovine, je že v otroštvu, na katerega ima sicer lepe spomine, ‘vleklo’ v velika 
mesta. Življenjska pot jo je pred dobrim desetletjem popeljala preko ‘velike luže’ v ameriško velemesto Chicago, kjer se je ustalila in dobila tudi ameriško drža-
vljanstvo. Seveda tudi tam življenje letos kroji epidemija, ki ji med drugim preprečuje obisk domačih krajev.

Ko primerja življenje v Slove
niji in ZDA (mimogrede: Ame
ričani njeno ime izgovorijo kot 
'Faith', ampak jih, kot pravi, 
lepo popravlja in tako ohranja 
svoje originalno ime), najprej 
poudari, da je tam življenje 
precej drugačno in hitrejše. 
»Zelo veliko je restavracij s 
hitro prehrano, ki delujejo po 
sistemu 'drive-in', praktično 
povsod moraš obvezno pustiti 
napitnino, pse in mačke spre
hajajo na povodcih, čeprav si 
polnoleten šele z 21 leti, lah
ko začneš z vozniškim izpitom 
že pri 16 letih, vsi imajo veli
ke avtomobile z avtomatskim 
menjalnikom in na bencin … 
Kar se tiče porodniške odsot
nosti, je bolje je ostati v Slo
veniji, saj v ZDA traja le slabe 
tri mesece,« opisuje tamkaj
šnje življenje. »Kar pa se tiče 
'shoppinga', ki ga večina žensk 
obožuje – tu je definitivno raj. 
Vedno lahko najdeš razproda
je. Trgovine so odprte vseh se
dem dni v tednu do poznih ur, 
drogerije in trgovine s pijačo 
pa tudi po 24 ur.« V 8,8-mili
jonskem Chicagu je tudi veli
ko kriminala: »Tisto, kar sem 
videla v filmih, sem začela do
življati tudi na lastni koži. Po
licijske in gasilske sirene se v 
mestu slišijo tako pogosto kot 
naša 'križevska cerkev', ki zvo

ni vsakih 15 minut …« V pros
tem času precej kolesari, poleti 
je veliko na plaži ob Michigan
skem jezeru in se ukvarja z ra
znimi vodnimi športi, pogos
to se odpravi na kakšen ‘road 
trip’, saj rada raziskuje in po
tuje. Iz domačih krajev najbolj 
pogreša mamino kuhinjo, slo
venske krofe, cmoke, kruh in 
druge jedi. »Mislim, da imajo v 
Sloveniji ljudje več časa za dru
žino in druženje, kar včasih po
grešam tu v Ameriki,« še doda.  

Letos covid, nemiri, volitve

Epidemija covida-19 je zelo 
prizadela ZDA, kjer se število 
smrtnih žrtev bolezni bliža že 
300 tisoč. »V ogromnih mes

tih, kakršno je Chicago, se co
vid-19 širi nenormalno hitro. V 
mestu se vse zapre že ob deve
ti uri. Restavracije imajo samo 
dostavo hrane ali pa jo stranke 
prevzamejo same. Bari in dis
koteke so zaprti, veliko hote
lov ne obratuje,« opisuje tre
nutno stanje, a po drugi strani 
tam še vedno potujejo z leta
li, službeno ali pa samo na do
pust, nekateri pa covida-19 ne 
jemljejo resno in tudi zavra
čajo nošenje mask. »V Chica
gu so v veljavi vsi preventivni 
ukrepi za zajezitev epidemije 
covid-19, česar pa ne moremo 
reči za vse ostale zvezne drža
ve v ZDA. Zvezna država Illi
nois pričakuje od svojih drža
vljanov, da se bodo do ukrepov 

vedli odgovorno ter s tem pre
prečili širjenje in nepotrebne 
smrti,« še pove. Leto 2020 so 
v ZDA zaznamovali tudi nemi
ri, povezani s policijskim nasi
ljem nad temnopoltimi, v ka
terih so razdejali tudi središče 
Chicaga z okolico: »Ljudje, ki 
so leta in leta trdo delali za svoj 
kos kruha, so ostali brez svojih 
poslovnih prostorov, ki so jih 
razbili in oropali izgredniki.« 
Seveda ne moreva niti mimo 
predsedniških volitev, ki se jih 
je letos tudi sama prvič udele
žila in je zadovoljna z izvolitvi
jo zmernejšega Joea Bidena.

Situacija s covidom-19 ji je se
veda preprečila, da bi letos 
obiskala domače v Sloveniji, s 
katerimi stike ohranja le na da
ljavo. »Z leti se čedalje bolj za
vedam pomena družine, njene 
podpore in ljubezni. Glede na 
to, da mi Amerika ponuja ve
liko kariernih izzivov, prido
bila sem tudi ameriško drža
vljanstvo, bom gotovo še vsaj 
nekaj časa ostala tu. Ali me bo 
pot vodila kam naprej ali nazaj 
v Slovenijo, pa v tem trenutku 
ne morem napovedati,« pove 
ob koncu 'čezoceanskega' po
govora. 

� Peter�Pavlovič,�
� foto:�osebni�arhiv

Fate�Sivac Na�strehi�zgradbe�na�Michigan�Avenue,�v�kateri�dela�in�od�
koder�je�prelep�pogled�na�Michigansko�jezero

»Odločitev, da preživiva ’gap 
year’ (obdobje, v katerem se 
študenti odločijo, da bodo ne
kaj časa preživeli v tujini in si 
nabrali nekaj novih izkušenj 
izven lokalnih izobraževalnih 
ustanov, op. p.) in se preseli
va v London, je bila nenadna. 
V dobrih dveh mesecih sva 
imela pripravljena potna lista, 
saj sva imela pred tem samo 
osebni izkaznici. Navdušena, 
vendar tudi z rahlim strahom 
sva odštevala dneve do odho
da. Prišel je 2. februar 2014, ko 
sva z zagrebškega letališča po
mahala v slovo staršem, ki so 
najino odločitev sprejeli z ra
zumevanjem,« pripovedujeta 
Manja Križnik in David Oštir. 

Sogovornika priznavata, da so 
bili začetki bivanja v Londonu 
zelo zanimivi, a tudi zahtevni. 
»Kdor še ni bil v Londonu, tež
ko dobi občutek, kaj pomeni 
velemesto, v katerem živi de
set milijonov ljudi, to je petkrat 
več, kot je velika celotna Slo
venija! Ogromno je različnih 
ras in nacionalnosti, a najbolj
ši del vsega tega je, da nihče ni
kogar ne obsoja, ljudje so zelo 
odprti. Ko, na primer, na ulici 
srečaš moškega, oblečenega 
v ogromen kostum piščanca, 
gredo ljudje nasmejani mimo 
njega, se pošalijo, niso pa ne

sramni ali žaljivi,« teče opis 
prvih nepozabnih doživetij 
v angleški prestolnici, kjer je 
tudi ogromno jezikovnih raz
ličic. »Oba dobro govoriva an
gleško, a je popolnoma druga
če, ko si naenkrat obkrožen s 
kakšnimi Škoti ali pa Irci, kar 
pošteno se namučiš, da jih ra
zumeš, so pa zabavni in duho
viti, tako da ni težko vzposta
viti stika,« nadaljujeta mlada 
Posavca, ki jima godi, da niko
gar ne zanima, kdo si, od kod 
si in kaj počneš. Kljub temu pa 
včasih pogrešata domačnost in 
pristnost odnosov, kajti v vele
mestu stikov med sosedi sko
rajda ni. »Svojih sosedov sko
raj ne poznava, vsak ima svojo 
zasebnost, in ko zaprejo vra
ta stanovanja, to pomeni, da 
ne želijo imeti stikov. Tudi 
pozdravi na skupnem hodniku, 
če se srečamo, niso v navadi ...« 
pripovedujeta in nato obudita 
nekaj spominov na njuna prva 
odkrivanja mesta, v katerem še 
dandanes z veseljem razisku
jeta nove kotičke. 

Majhne londonske ulice, 
nogomet in tenis

»V Londonu sva obiskala veči
no njegovih znamenitosti, ra
zen ’London Eye’, ker so ved
no predolge vrste za nakup 

vstopnice. S časom sva zače
la izbirati naključne postaje 
in se sprehajati ter raziskovati 
stranske ulice. Bili bi presene
čeni, kako lepe so in raznolike 
– v njih najdemo prestižna na
kupovalna središča, lepo ohra
njene srednjeveške uličice, ki 
nudijo vonj po preteklosti, saj 
Angleži zelo lepo skrbijo za 
svojo kulturno dediščino. Tu
kaj so še veličastna gledališča, 
tudi Shakespearovo, pa kitaj
sko mesto … V skoraj samem 
centru angleške prestolnice je 
nekaj mini pristanišč, ki so zelo 
prisrčna ...« nizata opise oko
lja, ki ju je popolnoma prevze

lo. »Bila sva tudi na kar nekaj 
nogometnih tekmah, med dru
gim sva si ogledala tekmo med 
angleško in slovensko nogo
metno reprezentanco, pa med 
kluboma West Ham in Dom
žale, med Arsenalom in Dina
mom. Vzdušje je vedno never
jetno, med tekmo in po njej. Na 
tribunah so strastni navijači in 
ko pojejo, poje cel stadion. No
gometna tekma je dogodek in 
druženje. Če še niste bili, mo
rate priti, ker je res neverjet
no doživetje,« pripovedujeta in 
sledi še povabilo na ogled tenis 
turnirja v O2 areni in na Wim
bledonu, kjer Manja in David 
prav tako rada preživita pros
ti čas, ki pa ga imata zelo malo, 
saj sta se posvetila gradnji sku
pne poslovne poti.

London je postal drugi dom

»Ob prihodu v London sva 
oba začela takoj delati, David 
v gradbeništvu kot delavec, 
sama sem našla delo v kavar
ni kot baristka. Ves čas sva na
birala znanje in izkušnje ter 
ob delu doštudirala in nare
dila kar nekaj tečajev, ki nama 
omogočajo nadaljnji razvoj. 
Pri tem so naju delodajalci 
vedno spodbujali in stopnje
vali najino stopnjo odgovor
nosti ter nama s tem dali pri

ložnost za rast. Vsak dodaten 
izziv sva sprejela z odprtimi 
rokami, čeprav je to zahtevalo 
veliko truda in odrekanj. Pred 
dvema letoma sva začela raz
mišljati o samostojni poslovni 
poti in s poslovnimi partnerji 
sva jo uresničila pred letom in 
pol. Smo arhitekti, specializi
rani za izkušnjo uporabnika v 
delovnih okoljih. Trenutno po
slujemo v Veliki Britaniji in EU, 
v Sloveniji smo znani pod ime
nom CAMAC Space d.o.o.,« je 
kratek opis vstopa na poslovno 
pot, ki pa ju še vedno vodi do
mov, v Posavje, kjer imata »ko
renine«, medtem ko je postal 
London njun dom, kraj, ki jima 
je omogočil osebno in poslov
no rast, a v letošnjem letu jima 
je marsikateri načrt spremenil 
koronavirus.

Londonsko življenje v času 
epidemije koronavirusa

V angleški prestolnici so se 
preventivni ukrepi glede zaje
zitve širjenja koronavirusa z 2. 
decembrom nekoliko sprostili. 
To pomeni, da so restavracije 
in pubi odprti do 23. ure zve
čer, odprli so se različni saloni 
in velika večina trgovin, a dru
ženje je še vedno omejeno na 
šest oseb na zunanjih površi
nah … »Zelo sva vesela, da ni

mamo časovne omejitve giba
nja, je pa omenjeno gibanje iz 
ene stopnje v drugo. To pome
ni, da imamo prvo, drugo in 
tretjo stopnje po posameznih 
območjih in gibanje je dovo
ljeno le v okviru enega obmo
čja ene stopnje. Morda še ena 
zanimivost – v poletnem času 
nošnja mask ni bila obvezna 
in v prekrasnih sončnih pole
tnih dneh so bili londonski me
stni parki nabito polni ljudi, se
daj je drugače - nošnja maske 
je obvezna v notranjih pro
storih, razdalja med osebami 
mora biti najmanj dva metra 
in tako naprej. Mnogo ljudi se 
ne želi vračati v pisarne, kar je 
popolnoma razumljivo, saj jih 
veliko dela v stolpnicah z več 
kot 20 nadstropji in v vsakem 
nadstropju dela prek 100 ljudi. 
Skratka, epidemija koronavi
rusa vpliva na utrip življenja v 
mestu, ki ni več tako živahen,« 
pojasnjujeta Manja in David, ki 
sta načrtovala, da boste priha
jajoče božične praznike preži
vela doma, z domačimi, a kot 
vse kaže, se bodo videli in sli
šali prek videoklica ter si na 
daljavo zaželeli, da bi bilo leto, 
ki odpira vrata, bolj naklonje
no osebnim stikom. 

� Smilja�Radi,�
� foto:�osebni�arhiv

London jima je omogočil osebno in poslovno rast
BREŽICE, SEVNICA, LONDON – Odhod mlade sevniške študentke Manje Križnik in brežiškega študenta Davida Oštirja v angleško prestolnico pred šestimi leti jima 
je prinesel mnogo nepozabnih doživetij in izkušenj, s katerimi mlada Posavca tlakujeta pot skupnemu življenju in poslovni poti.  

Manja�Križnik�in�David�Oštir�
sta�pred�šestimi�leti�odšla�v�
angleško�prestolnico�za�letno�
dni,� da� bi� si� nabrala� novih�
izkušenj�–�in�nato�ostala.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 25, četrtek, 10. 12. 202020 POSAVSKA PANORAMA

Ko sva se glede na trenutne 
koronske razmere pogovarjali 
preko spletnih povezav, je Ma-
rijo Valenčak beseda pones
la v otroška leta, ko so hodili 
k stari mami v Pohanco, kjer 
so spravljati razne poljščine. 
Od tu, predvideva, izvira nje
na velika ljubezen do narave 
in samooskrbe. »Imamo velik 
vrt, rastlinjak, visoke grede in 
sadovnjak. Tudi hčerki Katja 
in Urška, ko prideta iz Ljublja
ne, sta navdušeni nad doma
čo kulinariko. Kuhalnico rad 
suče tudi mož Roman,« je z 
navdušenjem povedala sogo
vornica, ki je v življenju poče
la marsikaj. 

Zaradi stečaja v podjetju je 
ostala doma in se odločila za 
prekvalifikacijo. V Ljubljani se 
je izobrazila za kozmetičarko 
in si skromno opremila salon. 
Hvaležna je možu, ki ji je stal 
ob strani, a usoda je posegla 
v njuno življenje. »Po moževi 
laserski operaciji za korekci
jo vida je postal slaboviden in 
se je moral invalidsko upoko
jiti. Za šest let sem salon zapr
la in v tistem času delala vse, 
kar mi je bilo ponujeno. Varče
vala sem, da bi obnovila salon, 
kar mi je uspelo. Poimenova
la sem ga Gozdna vila,« je na

Ta čas je lahko nova priložnost
BREŽICE – Brežičanka Marija Valenčak, ki je že srečala Abrahama, je otroštvo preživela na Kremenu. Ko si 
je ustvarila družino, jo je življenjska pot popeljala v Brežice, kjer se je soočala z raznimi življenjskimi izzi-
vi na službeni in osebni ravni. Mnogokrat se je preveč razdajala, nase pa pozabila. Začela je poslušati svoj 
notranji jaz in doumela, kaj mora početi za dobro počutje in ohranjanje zdravja. 

nizala spomine in spregovori
la tudi o trudu, ki ga je treba 
vložiti za golo preživetje. Ob 
tem je podala napotek, kako 
je pomembno, da ljudje skrbi
mo zase in za svoje zdravje. Iz
vaja refleksno masažo stopal, 
ki po njenih besedah odlično 
poskrbi za samozdravljenje te
lesa. »Na nežen način se naša 
negativna čustva transformi
rajo v pozitivna, npr. strah 
spremenijo v pogum. Sama 
se zelo rada učim in izobražu
jem. Mislim, da se učenje niko
li ne konča,« se je razgovorila. 
Tudi njo je bičalo zdravje, saj 

ji je odpove
dala leva stran 
telesa. »Sama 
nisem hotela 
k zdravniku, 
domači so me 
prepričali in 
potem je sle
dila kalvarija. 
Ne le diagno
za, pojavil se je 
panični strah, 
zato je trajalo 
kar nekaj let, 
da sem si opo
mogla. Poslu
ževala sem se 
različnih me
tod. Najbolje 
je poslušati sa

mega sebe, kar sem tudi sto
rila in se z močno voljo poz
dravila,« je delila svojo težko 
zdravstveno izkušnjo.  

»Sedaj smo v nekem poseb
nem obdobju, ki ga lahko vza
memo kot novo priložnost. 
Delujemo lahko iz srca in iz 
svoje intuicije. Sama se hodim 
rada gola kopat v 'šoder' jamo. 
Aktivna sem skozi ves dan. V 
dom upokojencev kličem sta
rejšo gospo Kristino. Žalostna 
je zaradi korone, ker ne more 
v naravo. Zdi se mi, da ob več
jem sprejemanju smrti bolj 

ljubiš življenje,« je podala svo
jo misel. »Vsekakor je nastala 
velika razlika v načinu življe
nja. Vse bolj hitimo, premalo 
časa si vzamemo za sočlove
ka. Meni je zelo pomembna 
komunikacija s sočlovekom. 
Ne poznam besede, da nimam 
časa. Veliko premišljujem in 
opažam, da sem z leti izku
šenj postala bolj spontana, pa 
tudi direktna,« je še povedala 
Valenčakova, ki se zna spros
titi tudi s t. i. plesom življenja, 
ki ga je študirala tri leta in pol. 
Navije si glasbo in po njej ple
še. Pravi, da jo glasba aktivira 
in izzove v njej vse najboljše. 
»Rada negujem svojega notra
njega otroka in divjo žensko v 
sebi. Predvsem pa je pri vsem 
pomembna hvaležnost, ki jo 
čutiš s srcem in jo izraziš,« je 
še povedala. 'Ekspres' recep
ta za srečo in za boljši imun
ski sistem po njenih besedah 
ni, »… so pa naši življenjski 
utrinki, ki jih vsak po svoje ži
vimo in jih sproščamo v okolje 
ter so kot luč na večna vpraša
nja. Ključ do polnega življenja 
sta srčnost in življenje, pove
zano z naravo, ki jo imamo na 
krožniku, ali pa v njej zajame
mo svoj mir.« 

� Marija�Hrvatin

Marija� z� možem� Romanom� na� Lisci� (foto:�
osebni�arhiv)

SEVNICA – Razstavna prostora Stare galerije na sevniškem 
gradu krasijo slikarska dela Nevenke Flajs iz vasice Brezje 
pri Krmelju, ki je kot lanskoletna prvakinja XIX. likovnega 
shoda Grad 2019 dobila priložnost, da se predstavi na sa-
mostojni razstavi.

Diplomirana grafična oblikovalka, fotografinja in likovnica rada 
del svojega časa nameni izražanju na slikarskem platnu, na ka
terem preizkuša nove možnosti likovnega izraza. V zadnjih letih 
se izraža skozi t. i. fraktalno risbo, kjer uporablja živahne bar
ve, a posebno noto njenim risbam dajeta črna in siva, ki delujeta 
zelo graciozno. Lanskoletni naziv prvakinje likovnega shoda je 
Nevenka Flajs osvojila s triptihom, tridelno sliko, ki jo je poime
novala Sevnica. Umetniško delo, razdeljeno na tri dele z izbrani
mi barvnimi kombinacijami skozi prepletanja polj različnih ob
lik tvori likovni motiv sevniškega gradu, mostu, drevesa in ptice. 
Poleg omenjene slike bele stene Stare galerije krasijo še ostala 
slikarska dela,  ki jih je umetnica večinoma naslikala v lanskem 
in letošnjem letu. Žal razstava za obiskovalce zaradi epidemije 
trenutno ni na ogled.  S.�Radi 

Stara galerija ne sameva

Tridelna�slika,�poimenovana�Sevnica

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V tukajšnji kulturni dvorani je do 
2. januarja 2021 na ogled likovna razstava Otroci rišejo. Na raz
stavi se predstavlja 12 otrok od 6 let naprej – Iva Rajner, Julija 
Kermc, Vanja Kolman, Agata Glavan, Lilit Glavan, Zoja Glavan, 
Manca Brglez, Emilija Sigmund, Sara Zupan, Matevž Orešnik, 
Klara Sonc in Marcel Kajtna. Otroci obiskujejo tudi individualne 
urice slikanja v slikarski šoli Mala Akademija, ki je avtorski pro
gram likovne pedagoginje Elene Sigmund. Razstava je na ogled 
ob predhodni najavi na tel. št. 041 926 469 (Zoran Cvar).  S. R.

Likovna razstava Otroci rišejo
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Kako do sveže zelenjave 
v zimskem času?

Brin in brinove jagode
Navadni brin je grm 
ali manjše drevo, ki 
zraste med 30 in 100 
cm. Raste v svetlih 
iglastih gozdovih, na 
travnatih in skalna
tih pobočjih. Listi so 
igličasti in bodičas
ti. Spomladi se prič
nejo razvijati majh
ni enospolni cvetovi, 
nato pa se jeseni iz 
ženskih cvetov prič
nejo razvijati okrog
li zeleni plodovi, ki dozorijo šele naslednje leto ter so 
temno modre barve. Ker navadni brin cveti vsako leto, 
najdemo jeseni na isti rastlini nezrele enoletne, pa tudi 
dozorele dvoletne temno modre brinove jagode in te 
nabiramo od septembra do konca oktobra. V začimbne 
namene lahko uporabljamo popolnoma dozorele sveže 
ali posušene brinove jagode, ki se zlasti dobro podajo k 
jedem iz mesa, predvsem divjačini. Uporabljamo jih lah
ko cele ali zdrobljene; z zdrobljenimi jagodami natremo 
meso, cele uporabljamo v omakah in kuhanih jedeh, kjer  
izločijo vse aromatične sestavine. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

Vrtovi v zimskem času počivajo, a kljub temu najdemo nekaj vrtnin, ki jih lahko v zimskih mesecih redno pobiramo z gredic, kajti sveže vrtnine so okusne in 
polne pomembnih mineralov ter vitaminov, ki krepijo imunski sistem. Katere vrste zelenjave je mogoče najti v vrtovih, pa v osrednjem članku v naši rubriki 
Vrtovi Posavja. Predstavljamo tudi zelišče, ki je uporabno v kulinariki. Prijetno branje! Uredništvo  

Ali veste, da lahko svežo 
zelenjavo na svojem vrtu 
pobiramo tudi pozimi? Se-
veda, če smo poleti in  jese-
ni skrbno načrtovali setve 
in sajenje. Kar nekaj vrtnin 
je, ki jim mraz ne pride do 
živega in nekajkratne sla-
ne jim celo izboljšajo okus. 

V zimskem času je mogoče v 
vrtovih trgati listnati ali br
stični ohrovt, v zemlji pa se 
skriva pravo bogastvo ko
renovk in gomoljnic (peter
šilj, korenček, črna redkev, 
strniščna repa, podzemna 
koleraba ...). Da je prst naj
boljši izolator, ve že mar
sikdo, ki čez zimo pušča v 
zemlji nekatere gomoljni
ce in korenovke in jih pobi
ra sproti, po potrebi. Marsi
katera gredica je skrita pod 
zeleno odejo motovilca, ki ga 
pred nizkimi temperaturami 
lahko tudi zaščitimo, ven
dar se izogibajmo neposre
dnemu pokrivanju z vrtnar
sko kopreno – ta namreč 

primrzne na nežne lističe 
motovilca, rastlina je poš
kodovana in tako rekoč ne
uporabna. Če pozimi zapade 
sneg,  motovilca ne pokrivaj
te, saj je snežna odeja zelo 
dober izolator. 

Brstični ohrovt – najmlajša 
vrsta zelja

Brstični ohrovt je ena naj
mlajših in po velikosti plodov 
najmanjših vrst zelja, saj so 
ga šele pred dobrimi sto leti 
vzgojili v okolici Bruslja. Ima 
dobro razvit in močan kore
ninski sistem, iz močnega 
stebla izraščajo pecljati ve
liki jajčasti ali ovalni listi, na 
steblu ob listih se razvijejo 
majhne glavice – brsti. Naj
pomembnejše pravilo pri po
biranju glavic brstičnega oh
rovta je, da vedno pobiramo 
pridelek od spodaj navzgor. 
Ko poberemo vse glavice br
stičnega ohrovta, lahko upo
rabimo tudi liste na vrhu 
stebla. 

Pozne sorte brstičnega oh
rovta so izrazito odporne 
proti pozebi in prenesejo 
temperature celo do minus 
10 stopinj Celzija. Njegova 
prednost je, da je vedno pri 
roki, saj brste obiramo spro
ti in se z njimi lahko oskr
bujemo vso zimo. Najbolj
ši postanejo takrat, ko jih 
nekajkrat dobi slana. V dol
gotrajnejšem mrazu brsti si
cer zmrznejo, a jih oberemo 

in spravimo naravnost v za
mrzovalnik. Če pa je zima za
res mrzla in mraz traja dalj 
časa, je najbolje, da cele ra
stline izpulimo in jih shrani
mo v zračni kleti, v vlažnem 
pesku, kjer bodo zdržale več 
mesecev. 

Zdravilne lastnosti 
brstičnega ohrovta

Brstični ohrovt uvrščamo 
med varovalna živila, ki so za 
zdravje nadvse pomembna. 
Vsebuje veliko vlaknin, hra
nilnih snovi, vitaminov, fol
no kislino, magnezij in zelo 
malo kalorij. Je tudi izjemno 
bogat vir železa, zato nje
govo uživanje priporoča
jo ljudem, ki se spopadajo s 
slabokrvnostjo. Brstični oh
rovt vsebuje tudi velike ko
ličine vitamina K, ki ga mo
ramo uživati za zdrave kosti 
itd. Zaradi izjemne količine 
omega-3 maščobnih kislin, 
brstični ohrovt deluje pro
tivnetno … 

Zelenjava na vrtu pozimi

Brstični ohrovt velja za eno 
izmed bolj zdravih vrst ze-
lenjave. 

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Namen projekta Riba je IN je 
ozaveščati o pomenu rib v pre-
hrani ter spodbuditi oskrbo z 
ribami in ribjimi izdelki,« poja-
snjuje Vlasta Kuzmički, vodja 
oddelka za gospodarske dejav-
nosti na Občini Sevnica, ki je vo-
dilni partner v omenjenem pro-
jektu. Alenka Černelič Krošelj, 
direktorica Posavskega muze-
ja Brežice, kjer so pripravili vse-
binski del razstave, je poudari-
la, da so se posvetili reki Savi in 
njenim pritokom, ribam od nek-
daj do danes, ribištvu in različ-
nim načinom lovljenja ter sev-
niški ribiški družini. Postavitev 
razstave je bila izziv in nameni-
li so ji kar nekaj časa, a, kot pra-
vi Černelič Krošljeva, razstave 
ne bi bilo, če ne bi bilo podpo-
re Ribiške družine Sevnica in 
etnologinje mag. Martine Ore-
hovec iz Boštanja, ki je zaposle-
na v Tehniškem muzeju Sloveni-
je, Sevničan Ljubo Motore pa je 

Razstava o ribjem življu
SEVNICA – V lično obnovljenem prostoru spodnjega gradu, ki je najstarejša in najbolje ohranjena profana stavba v 
starem mestnem jedru in stoji v bližini občinske upravne zgradbe, je urejena pregledna razstava o razvoju ribištva 
na Sevniškem, ki pa zaradi trenutne situacije ni odprta za javnost. Razstava je del projekta Riba je IN.

prispeval kar nekaj odličnih fo-
tografij, ki »lepo kažejo bližnjo 
preteklost in jo lepo združijo z 
daljno«. Sevniška oblikovalka 
Ana Jazbec je razstavo zasno-
vala tako, da je zanimiva za vse 

generacije, tudi za otroke, ki jih 
bodo zagotovo navdušile stili-
zirane ribe v naravni velikosti 
z opisom, za katero vrsto ribe 
gre. O tem, da je imel ribolov 
na Sevniškem zelo pomembno 

vlogo, zna povedati turistični 
vodnik Ciril Dolinšek, ki še ved-
no živi ob Savi, na Šmarčni: »Na 
Sevniškem je bilo v preteklosti 
več voda zelo bogatih z ribami. 
Poleg Save so bile to še Mirna 
s pritokom Hinjo in Kamniškim 
potokom pa tudi Blanški in Čanj-
ski potok ter še nekaj manjših. 
Samo v spodnjem toku Save 
danes živi na primer 45 vrst rib, 
kar je skoraj polovica vseh v Slo-
veniji znanih ribjih vrst. Predniki 
so si v preteklosti z ribami veli-
kokrat popestrili sicer svoj naj-
večkrat zelo skromen jedilnik.«  

Razstava je del projekta Riba je 
IN, ki je sofinanciran s pomoč-
jo Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo ter Republike 
Slovenije. Razstava zaradi ak-
tualnih razmer ni odprta za jav-
nost, a mogoče si jo je ogledati 
na Facebook strani Občine Sev-
nica.  S. R.

V obnovljenem prostoru nekdanjega spodnjega sevniškega dvorca 
je urejena razstava o razvoju ribištva na sevniškem območju, ki je 
zelo bogato z vodami.

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.

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.

Skozi pretekla stoletja so si ribolovne pravice lastili različni 
zemljiški gospodje, največkrat v vodah, ki so tekle po njiho-
vem ozemlju. Ribolovne pravice so pogosto dobivali tudi sa-
mostani in cerkve, medtem ko so jih meščani redkeje, kmeč-
ki podložniki pa ribolovne pravice niso imeli.

V starih listinah je zapis iz leta 
1408, ki pravi, da imajo pre-
bivalci starega sevniškega 
mestnega jedra pravico do ri-
bolova. Le-ta jim je omogoča-
la svoboden ribolov in pravi-
co svobodne prodaje rib. Po 
ustnem izročilu so imeli pravi-
co do lova podusti v reki Mir-
ni poleg lastnikov boštanjske in 
teriške graščine na Radni tudi 
kmetje svobodnjaki, vendar so 
morali določeno število svežih 
ali posušenih postrvi ali drugih 
kvalitetnejših rib oddati grajski 
gospodi. Kmečkemu prebival-
stvu je bila ribolovna pravica s 
strani graščakov večkrat tudi 
odvzeta, zato je prišlo do ostrih 
sporov in do »krivolova«, saj so 
imeli podložniki ribolov za svo-
jo nenapisano pravico. 
Državni zakon iz leta 1885 je divji lov prepovedal in določil vrsto 
ribolovnih pravic, ki so bile osnova za vse kasnejše zakonoda-
je glede ribolova na slovenskem ozemlju. V zvezi s tem je za-
nimivo pričevanje pokojnega ribiča Avgusta Marna, ki je v svo-
jih spominih obudil čas po 1. svetovni vojni, ko je kupil prvo 
ribiško karto od sevniškega graščaka. Ribiška karta je bila ce-
loletna dovolilnica za lovljenje rib ne glede na velikost in koli-
čino, a če je ujel sulca, ga je moral odnesti v grajsko kuhinjo, 
da se je z njim posladkala gospoda. 
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Pravica do ribolova in krivolov

Viktor Košar s sinom Vikijem s 
sulcem iz Save (teža 10,5 kg in 
dolžina 1,05 metra) leta 1967 
(hrani: TMS).
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KRŠKO – Nekoliko v senci 
drugoligašev NK Brežice in 
NK Krško v Posavju deluje 
še en nogometni klub s član-
sko ekipo v ligaškem siste-
mu NZS – Nogometni klub 
Posavje Krško, ki drugo se-
zono zapored igra v Medob-
činski ligi Celje, kar je četrti 
nivo tekmovanja v sloven-
skem merilu, in odkrito ci-
lja na preboj nivo višje.

V sezoni 2019/20, njihovi 
prvi samostojni, je bil zaradi 
spomladanske epidemije odi
gran le jesenski del tekmova
nja, zasedli pa so končno dru
go mesto. V sezoni 2020/21 
je posavska ekipa pod vod
stvom nekdaj odličnega napa
dalca Slaviše Dvorančiča po 
osmih odigranih krogih s prav 
toliko zmagami prepričljivo 
na prvem mestu in njihov cilj 
je jasen – uvrstitev v višji rang 
tekmovanja. »Zaradi načrtova
nega preskoka v zahtevnejšo 
3. slovensko nogometno ligo 
– vzhod želimo že v spomla
danskem delu prvenstva dvig
niti nivo treniranja članske 
lige. To pomeni treninge tri- 
do štirikrat tedensko, čeprav 
imamo sedaj uradno odobre
na le dva termina na treh ve
likih igriščih v Krškem; verja
memo, da bomo na občinskem 
razpisu za leto 2020 pridobili 
še kakšen dodaten članski ter
min,« pravi ustanovitelj in dol
goletni 'alfa in omega' kluba, 
zdaj pa njegov strokovni vod

KRMELJ – Športno društvo 
Krmelj ima več sekcij in ena 
izmed njih je tudi sekcija za 
tenis, ki šteje 85 članic in 
članov različnih starostnih 
kategorij. Vadbe potekajo 
na dveh urejenih teniških 
igriščih v športnem parku 
v bližini krmeljskega bajer-
ja, zimsko sezono preživijo v 
telovadnici OŠ Krmelj.

»V Krmelju se tenis igra že 37 
let, v teniško šolo, ki deluje pet 
let, pa je vključenih 26 otrok, 
starih od 5 do 13 let, ter pri
hajajo iz Krmelja, Šentjanža, 
Tržišča in okolice. Registrira
nih igralcev pri panožni zve
zi Tenis Slovenija je 13,« poja
snjuje trener Marjan Hribar. 
»V tem letu je ekipa tenis sek

cije do 12 let nastopila na dr
žavnem ekipnem prvenstvu 
in to izključno s svojimi igral
ci, na kar smo izjemno ponos
ni. Med obetavnimi mladimi 

»Poka« na poti v tretjo ligo

ja, Rok Zorko. Poleg kvalitetne 
vadbe na 'Gubcu' si želijo tudi, 
da bi prvenstvene tekme lah
ko igrali na osrednjem igrišču, 
kar bi bila dodatna motivaci
ja tako za njihove nogometa
še kot podpornike in gledalce. 
»Teh je bilo lansko leto na dveh 
domačih tekmah našega kluba 
v Brežicah okoli 600, kar je iz
jemna številka za ta nivo tek
movanja. Nedvomno je odziv 
na tribunah povezan s podat
kom, da v naši ekipi nastopa
jo samo domači nogometaši iz 
Posavja ter je zaradi tega po
vezava in prepoznavnost na
ših nogometašev z okoljem že 
toliko večja,« poudarja Zorko.

V klubu se postopno razvijajo 
in tako sta se selekcijam od U8 
do U13 v letošnji sezoni prid
ružili ekipi U15 in U17, jeseni 
so se po letu in pol treniranja 
na vaških igriščih vrnili na sta
dion Matije Gubca v Krškem. 

Cilj članske ekipe je predvsem 
omogočiti igranje mladim do
mačim nogometašem na čim 
bolj primernem nivoju za nji
hov razvoj, ob tem pa je v eki
pi nekaj izkušenih igralcev, kot 
je kapetan Miha Drnovšek, ki 
ga, kot pravi Zorko, v priho
dnosti vidijo kot perspektiv
nega članskega trenerja ekipe.
 
Kljub načrtom za preboj v viš
ji rang tekmovanja bo član
ska ekipa tudi v prihodnje tes
no sodelovala z brežiško, ki jo 
kot trener vodi Zorko in je bila 
presenečenje jesenskega dela 
2. SNL. Z brežiško člansko 
ekipo tako že nekaj časa re
dno trenira nekaj najbolj per
spektivnih igralcev 'poke', kot 
si pravijo, s čimer sledijo vizi
ji združenega Posavja – nasto
panje z v Posavju vzgojenimi 
mladimi talenti tudi v član
skem nogometu. 
� P.�Pavlovič

Članska�ekipa�NK�Posavje�Krško

Tenis ima v Krmelju tradicijo

upi je Melani Berk, ki je v ka
tegoriji do 12 let na državnih 
tekmovanjih dosegla kar ne
kaj dobrih rezultatov. Seveda 
se udeležujemo tudi regijskih 
tekmovanj v Krškem, Novem 
mestu, Krmelju, kjer pa zmag 
naših tekmovalcev več ne šte
jemo. Tudi naši rekreativci so 

dosegli nekaj zmag na tur
nirjih po Dolenjski in Posav
ju,« pripoveduje Hribar ter 
predstavi še nekatere načrte. 

»Želja Teniške sekcije Krmelj 
je izgradnja dodatnih pokri
tih teniških igrišč za potrebe 
teniške šole in rekreativcev 
ter s tem vzpostavitev pogo
jev za delo, kakršne imajo os
tali klubi po Sloveniji, ki jim že
limo konkurirati, tako ekipno 
kot tudi posamezno. Načrtu
jemo tudi tekmovanja izven 
Slovenije, udeležbo na Tennis 
Europe. Razmišljamo in de
lamo tudi v smeri članske ter 
veteranske ekipe, ki bi zasto
pala krmeljsko teniško sekci
jo,« pove in poudari, da je delo 
z mladimi tekmovalci zelo po
membno in le-to se mora zače
ti dovolj zgodaj, da se razvijejo 
njihovi potenciali. »Udeležba 
na treningih je vedno zelo dob
ra, kar me veseli, saj to pomeni, 
da mladi vadbo jemljejo zelo 
resno, kajti le dobra priprav
ljenost daje vrhunske rezul
tate,« pojasni. Del strokovne
ga kadra sta še trener za tenis 
Jure Lindič in kondicijski tre
ner Luka Pirc. 
� S.�Radi

Vadba�tenisa�poteka�na�urejenem�teniškem�igrišču�v�Krmelju.

Mladi�krmeljski�tenisači�s�trenerjema�Juretom�Lindičem�in�
Marjanom�Hribarjem�(foto:�osebni�arhiv)

Brestaničan Ester Sokler je 
prve nogometne korake nare
dil pri šestih letih pri t. i. No
gobikcih v brestaniški osnovni 
šoli, kasneje je začel trenirati 
v Nogometnem klubu Krško, 
kjer je bil njegov prvi trener 
Boris Devetak. Pri devetih 
letih je začel vaditi pod vod
stvom sedanjega trenerja 
brežiške članske ekipe Roka 
Zorka, ki ga je skoraj nepre
kinjeno spremljal vse do član
ske ekipe Krškega, h kateri je 
bil priključen že z rosnimi 17 
leti. Zorko se spominja, da je 
Esterja prvič videl na turnirju 
Nogobikcev v Leskovcu pri Kr
škem, ko je imel vsega sedem 
let. »Že takrat je bil v nekem 
pogledu drugačen od ostalih 
fantov. Hiter, drzen in 'gumi
jast', to so bile njegove odlič
ne lastnosti in zato se ga še 
danes drži vzdevek 'gumica'. 
Nikoli ga ni bilo strah, vedno 
je igral v smer naprej, kar ga 
krasi še danes,« pravi o svojem 
varovancu. 

V mlajših selekcijah je bil Ester 
soudeležen pri številnih uspe
hih generacije 1999, v kateri 
sta bila med drugimi denimo 
zdaj že uveljavljena prvoliga
ša Luka Kerin in Jan Gorenc, 

Potrkal je na vrata prve lige
BRESTANICA, BREŽICE – Poleg že uveljavljenih nogometašev v tujini (Robert Berić) ali v prvoligaških klu-
bih (Marko Zalokar, Gregor Sikošek, Luka Kerin, Jan Gorenc, Mark Španring …) je trenutno najbolj vroče 
posavsko nogometno ime Ester Sokler. 21-letni napadalec NK Brežice je v jesenskem delu prvenstva v 2. 
SNL pritegnil pozornost večjih klubov in bo verjetno kmalu odšel novim športnim izzivom naproti.

zlasti naslovih državnih prva
kov v selekciji U13 leta 2012 
in v U15 leta 2014, v selekci
ji U17 pa so bili Krčani drugi v 
državi. Zorko se ob tem spom
ni tudi na težavno obdobje 
med njegovim 14. in 16. letom 
starosti, ko je začel zaostajati 
zaradi počasnega fizičnega ra
zvoja, vendar v takratni nogo
metni šoli NK Krško niso nikoli 
obupali nad njim in so mu ved
no stali ob strani. »Od njego
vih prvih korakov smo vedeli, 
da ima nekaj več in to danes s 
pridom izkorišča, ko je na tre

nutke neustavljiv za 
nasprotnike,« pra
vi Zorko. »Moje naj
boljše lastnosti so, 
da sem hiter, dobro 
prepoznam situacije 
z odkrivanjem v glo
bino in grem ved
no do konca,« pravi 
mladi nogometaš o 
sebi, kot vzornika pa 
izpostavlja angleške
ga zvezdnika Wayna 
Rooneya.

V jesenskem delu 
prvenstva v 2. SNL 
je v brežiški eki
pi dobil priložnost 
kot prvi napadalec 

in jo odlično izkoristil, saj je 
zabil šest golov in veliko pri
speval k visokemu 4. mestu 
na lestvici, zablestel je tudi s 
'hat-trickom' na pokalni tek
mi proti Olimpiji. »Imeli smo 
zares dobro vzdušje v garde
robi, kar se je poznalo tudi na 
igrišču, saj smo res delali vse 
za ekipo in da na vsaki tekmi 
dobimo tri točke,« pravi o dob
rih jesenskih predstavah, zara
di katerih se je naenkrat znašel 
'na radarju' večjih klubov, v ne
katerih medijih se je omenja
lo ravno Olimpijo. »Res je, da 

se v zadnjem času na tem po
dročju dogaja več, čeprav sem 
imel že kot član Krškega kar 
nekaj ponudb. Pomembno je, 
da se tudi pri naslednjem pres
topu pravilno odločim. Za te 
zadeve skrbi Boštjan Blažin-
čič, tako da se jaz lahko popol
noma posvetim treningom in 
tekmam. Naslednja stopnička 
bo skoraj zagotovo 1. SNL, ra
zen če pride ponudba iz tujine, 
ki je ne bom mogel zavrniti,« 
razmišlja mladi up posavske
ga nogometa. Želi si predvsem 
ostati zdrav in se do evropske
ga prvenstva U21, ki ga bosta 
naslednje leto gostili Sloveni
ja in Madžarska, spet znajti na 
selektorjevem spisku, na ka
terem je že bil. Veliko upanja 
vanj polaga tudi Zorko: »Že
lim si, da ne bi pozabil na svo
jo nogometno pot in ljudi, ki 
smo mu vsa leta stali ob stra
ni. Sedaj ima vse pogoje, da se 
priključi večjemu profesional
nemu ustroju in nadaljuje s tr
dim delom za uresničitev svo
jih deških sanj. S predanostjo 
in trdim delom verjamem, da 
bo nekoč zaigral za reprezen
tanco Slovenije in tako naredil 
trenerje 'prave' NŠ NK Krško 
zelo ponosne.«
� Peter�Pavlovič

Ester�Sokler�na�oktobrski�pokalni�tekmi�
proti�Olimpiji�(foto:�R.�R.)

Podprite smučarske 
skakalce iz domačega fotelja
Ljubitelji smučarskih skokov se z Zavarovalnico Triglav 
lahko pridružijo virtualni tribuni v Planici.

V dolino pod Poncami se po 10 letih znova vrača svetov-
no prvenstvo v smučarskih poletih. Največji slovenski 
športni praznik tokrat ne bo poseben samo zaradi omen-
jenega tekmovanja, temveč tudi zaradi virtualnega na-
vijaškega vzdušja, v katerem lahko sodelujejo ljubitelji 
smučarskih skokov. Zavarovalnica Triglav kot zlati spon-
zor Planice navijačem namreč omogoča, da junake zime 
podprejo na zaslonih, ki bodo smučarske skakalce priča-
kali v izteku letalnice. 

Ljubitelji smučarskih skokov lahko tudi letos v živo, a na vir-
tualen način, podprejo najboljše smučarske skakalce sveta, ki 
se bodo decembra zbrali v Planici. Vsakdo, ki želi soustvarjati 
edinstveno navijaško vzdušje, ki bo dolino pod Poncami le-
tos prevetrilo prvič, lahko svojo prijavo odda na spletni stra-
ni triglav.si/planica. Omejeno število prijavljenih navijačev 
se bo utripu svetovnega prvenstva v smučarskih poletih te-
kom vseh štirih dni lahko pridružilo z uporabo mobilnih na-
prav, tablic ali računalnikov s kamerami, preko katerih bodo 
s pomočjo orodja za oddaljena srečanja v živo delili utrip na-
vijanja iz svoje dnevne sobe. Ta se bo prikazal na virtualni tri-
buni, ki bo smučarje skakalce pričakala v izteku skakalnice. 

Z nekaj sreče bodo navijači za podporo skakalcem tudi nagra-
jeni, in sicer z vstopnicami za ogled finala svetovnega poka-
la v smučarskih skokih, ki ga bo marca prihodnje leto znova 
gostila Planica. 

www.triglav.si
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se pred »koronakrizo« vedno 
odvijali v  grajskem okolju sev
niškega gradu, sodelovali trije 
mentorji – akademski slikar in 
srednješolski profesor likovne 
umetnosti Alojz Konec, ki je 
tudi pobudnik dogodka, slikar
ka Jerca Šantej ter vsestranski 
besedni in likovni ustvarjalec 
Rudi Stopar. Posebni likovni 
gost letošnjega jubilejnega li
kovnega shoda je bil hrvaški 
slikar Zoran Homen. 

Nagrajeni ustvarjalci in 
ustvarjalke

Tako kot že nekaj preteklih 
let je 5-članska komisija nas
tala likovna dela ocenila tudi 
letos ter za prvakinjo XX. sev
niškega likovnega shoda Grad 
2020 med 46 ustvarjalkami in 
ustvarjalci, ki so prišli iz Slo
venije, Hrvaške, Italije in Av
strije, izbrala Judito Rajnar 
iz Šentvida pri Stični. Laska
vi naslov in zlato plaketo ji je 
prinesla njena risba s svinčni
kom, ki jo je poimenovala Gu
galnica. Mlada prvakinja sho
da v kategoriji »Mladi avtor od 
15 do 20 let« je vnovič posta
la Nina Gole iz vasice Križišče 

pri Krmelju, ki je naslikala sli
ko Upanje. Prejemniki srebr
ne plakete so Gianni Padula iz 
Italije za triptih Sestre, Andrej 
Pinterič z Mosteca pri Dobo
vi za kiparsko delo Skulptura 
iz plinobetona in slikar Janez 
Klavžar iz Brežic za sliko Kuki 

pod oblaki. Ostali sodelujoči 
so prejeli bronaste spominske 
plakete. Razstava je trenutno 
zaradi aktualnih epidemiolo
ških razmer zaprta za javnost, 
ogled je mogoč na Facebook 
strani JSKD Sevnica.
� Smilja�Radi

»Pred dvajsetimi leti se je za
čela likovna manifestacija, ki 
še vedno daje plodove. Na le
tošnji razstavi so se me dotak
nila dela, ki so za današnji čas 
aktualna,« pove Rudi Stopar, 
mentor mednarodnega likov
nega shoda zadnjih pet let, ki 
je za letošnje likovno ustvar
janje izbral dve temi, in si
cer Navdih v senci korone in 

Oblaki nad mojo streho, li
kovni ustvarjalci in ustvarjal
ke pa so lahko ustvarjali tudi 
po lastnem izboru. »Prvo sli
karsko delo,  ki me je prevze
lo, nosi naslov Gugalnica in je 
simbol današnjega časa, kot 
prehajanje iz ene skrajne lege 
v drugo skrajno lego in nazaj. 
Zanimiv je triptih Sestre z dve
ma obrazoma, ki gledata vsak 
v svojo smer. Tridelna slika 
predstavlja enakost med ljud
mi, a kaže tudi na to, da je člo
vek človeku obrnil hrbet, da je 
človek človeku obrnil obraz, da 
vsak gleda v svojo smer. Likov
na inštalacija italijanske ume
tnice s slapom usnjenih tra
kov raznih barv in dolžin ter 
mreže v ozadju je simbol ek
sodusa beguncev, ljudi, ki pri
hajajo iz kaosa v urejeno Evro

po. Zanimiva sta dva portreta, 
in sicer klasičen portret star
ke brestaniškega slikarja Sta-
neta Fabjančiča in računalni
ški portret stare ženice mlade 
sevniške ustvarjalke Vesne 
Karlovšek. Oba portreta po
vezuje realizem, a mladi slikar
ki je uspelo z novim orodjem, 
z računalnikom in miško, izde
lati sliko, kot bi jo delala s čo

pičem v pastelu ali olju,« opiše 
bolj poglobljeno nekatera raz
stavljena dela mentor sevniš
kega likovnega shoda.

»Letošnji likovni shod in tok
ratna razstava sta v marsičem 
posebna. Umetniška dela so v 
jubilejnem 20. letu, na preho
du v novo ustvarjalno desetle
tje, zaradi neugodnih epide
mioloških razmer nastajala v 
domačem okolju naših likovnic 
in likovnikov. Razstava v Mos
conovi galeriji je predstavljena 
tudi v spletni različici, kar nam  
omogoča, da smo ostali pove
zani v teh časih, ko se ne mo
remo osebno družiti z avtorji,« 
pojasnjuje  organizatorica sre
čanja in vodja JSKD OI Sevni
ca Katja Pibernik ter doda, da 
so na dosedanjih shodih, ki so 

Jubilejni sevniški likovni shod 
SEVNICA – V času širjenja koronavirusa so vrata kulturnih ustanov zaprta, a to ne pomeni, da se za štirimi 
stenami ničesar ne dogaja. Stene Mosconove galerije na sevniškem gradu krasijo likovna dela 46 ustvarjal-
cev, ki so sodelovali na letošnjem jubilejnem že XX. sevniškem likovnem shodu Grad 2020. 

Razstavne�prostore�Mosconove�galerije�krasijo�slikarska�dela,�
nastala�v�okviru�letošnje� jubilejne,�že�20.� likovne�kolonije�
Grad�2020.

V� prvem� razstavnem� prostoru� Mosconove� galerije� na�
sevniškem�gradu�so�dela�nagrajenih�avtorjev�XX.�sevniškega�
likovnega�shoda�Grad�2020,�kjer�je�…

….� tudi� edina� skulptura�
posavskega� ustvarjalca�
Andreja�Pinteriča.

Letos je vse presenetljivo drugače, tudi december. Tradicional-
no veselje ob njegovem prihodu ima tokrat nekoliko grenak 
priokus. V lepoti njegovega nasmeha je nekaj skritih ugibanj, 
vprašanj in dvomov, kar vse skupaj kali čarobnost njegovega 
obraza. Letošnje veselje bo brez tesnejših objemov, brez polju-
bov in človeške intenzivne bližine, zato bo čestitanje ob vstopu v 
novo leto toliko bolj iskreno. V decembru se med ljudi razlezeta 
vedrina in optimizem, a tokrat je v zraku slutiti negotovost. Na 
mestih opojnega vonja kuhanega vina, na ulicah, trgih in dru-
gih točkah najbrž ne bo toliko ljudi, a zato ne bo nič manj upa-
nja in radosti v srcih vseh tistih, ki gredo novemu izzivu napro-
ti. Upamo, da je cepivo proti covidu luč na koncu tunela, in se 
hkrati sprašujemo, kaj pa če je to vlak, ki nam prihaja naproti.
 
Veselje je sicer ugodno čustvo, ki ga doživljamo ob doseže-
nem uspehu in izpolnitvi določenih pričakovanj, je pa tudi 
preddverje za upanje, optimizem in napoved uspešnega sreča-
nja s čop kom Kairosa (boga srečnega trenutka). Tudi zapira-
nje v majhne socialne mehurčke zaradi covida ljudem zagoto-
vo ne bo odvzelo vsaj kančka veselja in upanja na boljše. Bolj 
kot kdaj koli do zdaj bomo ob nazdravljanju novemu letu v mis-
lih združili voljo in molitev, da nam novo leto vrne izgubljeno 
pravico do svobodnega gibanja, pravico do sočloveka, do obje-
ma in poljuba kot naravnih načinov humanega komuniciranja. 

Konec leta, ki ga simbolizira december, v pričakovanjih ljudi oz-
nanja začetek vsega novega in boljšega. Ne poznam nikogar, ki 
si ne bi oddahnil ob iztekanju leta in z veliko sapo zajel upanje 
za boljše zdravje, za varno zaposlitev in srečo svojih najbližjih. 
Toda tokratni december je dokončno postregel z dejstvi, ki po-
trjujejo, da tudi vse, kar je novega, ni nujno dobro ali boljše od 
tistega, kar je oz. že imamo. Preprosto, v letošnjem decembru 
se bomo poslovili od številnih vrednot, za katere smo verjeli, da 
so neodtujljive. Znašli smo se med on-line in off-line svetovoma, 
ki vsak po svoje vsiljuje novo normalnost in oba skupaj odda-
ljujeta človeka od njega samega.  

Ljudje sprejemajo novo realnost, ne zato, ker je ta boljša, am-
pak predvsem zato, ker ni druge. Striktno nosijo maske, izogi-
bajo se drug drugega in so rahlo prestrašeni. Strah je postal 
del normalnosti. V strahu se doseže najvišja raven solidarno-
sti. Realnost ni stvar volje posameznika, ta je posledica interak-
cije naravnega in socialnega okolja, še bolj pa rezultat upora-
be modrosti znotraj skupnosti ljudi. To, kar se nam dogaja, ni 
zgolj »maščevanje« nekoga, ampak je izraz nemoči ljudi, da bi 
v obstoječi skupnosti ustrezno odgovorili izzivom, ki jih prina-
ša čas. V človeku tli dvom, nezaupanje v moč družbe, da zaščiti 
posameznika  in se obenem pojavlja dvom o družbi kot moral-
nem organizmu. V tej nemoči ljudje sprejemajo novo normal-
nost. A proti nuji ni v pomoč nobeno filozofiranje, čeprav za to 
nujo niso krive potrebe posameznika ampak besnost podivjane-
ga ega nosilcev sodobne ideologije neoliberalnega kapitalizma. 

Doslej si je posameznik zagotavljal svobodo v čim tesnejšem 
sobivanju z ljudmi, v novi normalnosti se ta doživlja v odtuje-
vanju in z distanciranjem od ljudi, vse tja do pobega v »varlji-
ve« ograje samskosti. Pa ne zato, ker je ta svoboda boljša, am-
pak je z vidika ideologije kapitala bolj sprejemljiva. Ideologija, 
ki bi temeljila na vprašanju, ali je novo tudi dobro za posame-
znika oziroma za ljudi, danes nima priložnosti. Vseeno, nasmej-
mo se decembru, ki je prinesel spremembo. Nasmeh je najboljši 
vitamin duha in zdravja odnosov med ljudmi, ki ga december 
razsipa vsepovsod. Če bi se ljudje zavedali, da je nasmeh naj-
pomembnejši prispevek lepoti in zdravju, brez njega ne bi bili 
niti med spanjem. Tega dejstva se zavedajo tudi Miklavž, Boži-
ček in dedek Mraz ...  

December in 
nova normalnost

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Z reformatorji na festival
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško so v preteklih nekaj te
dnih namenili veliko aktivnosti predstavitvi in promociji Re
formatorjev v stripu, osrednjemu projektu Bohoričevega leta 
(o katerem smo obširneje poročali v prvi novembrski števil
ki časopisa). Potem ko so v novembru pripravili spletni dogo
dek Reformatorji v stripu – v živo, ki si ga je do zdaj ogledalo 
že več kot 4500 gledalcev, ta petek, 11. decembra, znova v ob
liki spletnega dogodka »gostujejo« na 4. festivalu stripovske 
umetnosti MIKK(s)TRIP. Dogodek bo ob 18. uri v živo predva
jan na socialnem omrežju Facebook, kasneje pa bo dosegljiv 
tudi na platformi Youtube.
Več o aktualnih projektih in načrtih Kulturnega doma Krško 
pa v naslednji številki časopisa. P. P.

Razstava je bila »simbolično« 
odprta 1. decembra, ravno na 
dan, ko je bila leta 1840 usta
novljena pošta v Brežicah, ki je 
imela prvi sedež v gradu. Ob 
tem so bili izdani tudi prilo
žnostna znamka, žig in kuver
ta, katerih avtor je Krahulec in 
so del razstave (še do 15. de
cembra jih lahko filatelisti in 
ostali, ki jih to zanima, dobijo 
tudi na pošti v Brežicah). Poleg 
tega so na ogled še filatelistični 
kolaž z brežiškimi starejšimi in 
novejšimi motivi na razgledni
cah, žigi brežiške pošte od nje
nih začetkov do danes ter stare 
kuverte, dopisnice in službene 
dopisnice z različnimi vrstami 
žigov (prvi žig je bil Rann). Kot 
je poudarila direktorica Posa
vskega muzeja Alenka Čer-

Poštne zgodbe na razstavi
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so v prostoru pred Viteško dvorano postavili razstavo ob 180-le-
tnici prve pošte v Brežicah, ki so jo pripravili člani Društva zbirateljev Verigar Brežice Franjo B. Gregl, Ve-
koslav Krahulec, Gregor Avsec in Aleksander Rožman.

nelič Krošelj, so vedno veseli 
sodelovanja z brežiškimi Veri
garji, tako tudi v tem primeru, 
ko so v muzej prišli z idejo, da 
bi obeležili obletnico prve po

šte v Brežicah. »Zelo smo si že
leli, da 1. december posvetimo 
tej obletnici, da pokažemo bo
gastvo in zgodbe, ki stojijo za 
žigi, znamkami, pismi, dopisni

cami in razglednicami,« je de
jala in omenila, da je za razi
skavo o zgodovini brežiške 
pošte zaslužna njihova so
delavka, zgodovinarka Maja 
Marinčič, ki si je pomagala z 
gradivom iz društva Verigar 
Brežice, za prevod korespon
denc v nemški pisani gotici pa 
so prosili Zgodovinski arhiv 
Celje, kjer jim je pri interpre
taciji gradiva pomagal dr. Ale-
ksander Žižek. Černelič Kroš
ljeva je izrazila upanje, da bo ta 
razstava kmalu dostopna tudi 
javnosti, saj je postavljena v 
najbolj frekventnem prostoru 
brežiškega gradu. Postavljena 
bo kar nekaj časa in še dodat
no predstavljena z različnimi 
obrazstavnimi programi.
� R.�Retelj

Brežiški�Verigarji�in�direktorica�ob�razstavi
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KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 19. novembra 
v Dvorano v parku postavilo skupinsko slikarsko razstavo 
»Barvna uvertura«. 22 članov slikarske sekcije društva je 
ustvarjalo pod mentorstvom Jožeta Kotarja. 

Razstavo Barvna uvertura si je po predhodni najavi v Dvorani v 
parku Krško mogoče ogledati do 15. decembra, zainteresiranim 
pa je na voljo na ogled v virtualni obliki na YouTube in Facebo
ok kanalu JSKD OI Krško. Svoja dela razstavljajo Darinka Asić, 
Slobodanka Čekrlić, Franc Češnovar, Branka Benje, Nada 
Bizjak, Iva Gošek, Mitja Grum, Ivana Iskra, Marija Klako-
čar, Milena Mraović, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Eri-
ka Puc, Vilma Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, Stane Udvanc, 
Darja Veljković, Milena Volk, Jelka Zidarič, Suzana Zupan-
čič in Antonija Žener. 
Predsednica društva Benjeva je v katalogu izpostavila, da je bila 
to uvertura v njihovo delo po programu za letošnje leto. »Po le
tnem programu dela smo v marcu začeli s tečajem slikanja z 
mentorjem Jožetom Kotarjem. Potem ko je cel svet zastal, nismo 
smeli obiskovati tečajev in delavnic, ustvarjali smo lahko sami 
doma. Ko so se zdravstveni ukrepi sprostili, smo nadaljevali z 
realizacijo, v jeseni pa dokončali prekinjeni tečaj. Na razstavi se 
vsak udeleženec tečaja predstavlja z eno sliko. Tehnika slikanja 
je bila omejena na akril in olje na platnu, tema ni bila definira
na, zato so razstavljena dela zelo pisana: od portretov, krajine, 
tihožitja do abstrakcije. Mentor nas je popeljal v svet abstrakcije 
in nas spodbujal, da bi na platno prenesli svoja čustva, trenutni 
navdih ali razpoloženje,« je še zapisala predsednica. 
Kotar je nanizal nekaj podrobnosti o slikarskem orodju, likov
nem mišljenju in abstraktnem slikarstvu, likovnih tehnikah in 
slikarskih slogih. V svojem video nagovoru je izpostavil, da so 
razstavljena dela raznovrstna in večplastna, »… hkrati pa pred 
gledalca, strokovno ali ljubiteljsko publiko, postavljajo izjemno 
zanimivo likovno inscenacijo, ki po svoji kvaliteti in domiselno
sti krepko presega običajne ljubiteljske okvire likovnega ustvar
janja.«  M.�Hrvatin

BREŽICE – Dom kulture Brežice tudi v teh mesecih zapol-
njujejo vsebine, ki v koraku z novimi časi ponujajo stik s 
kulturno ustvarjalnostjo domačih ljubiteljskih fotografov. 
Tako je bila 12. novembra v organizaciji JSKD Območne iz-
postave Brežice odprta že 19. območna razstava fotografij. 

Na letošnji se predstavlja 18 avtorjev s 53 deli, ki sta jih izmed 
133 prispelih fotografij izbrala žiranta, uveljavljena dokumen
tarna fotografa dr. Uroš Hočevar in Borut Krajnc. Fotografske 
zgodbe so v živo razstavljene v obeh nadstropjih avle Doma kul
ture, otvoritveni dogodek s prvim ogledom pa je potekal virtu
alno in sta ga v pogovoru z avtorji in žirantoma usmerjali vodja 
območne izpostave Simona Rožman Strnad in organizatorica 
Lučka Černelič. 
Letošnja razstava je posebna v več pogledih, izpostaviti pa je tre
ba, da so fotografi tako k osrednji temi Prehod kot temi Splošno 
pristopali z izvirnim razmišljanjem in v objektive ujeli trenutek 
časa, ki ga živimo, pa naj gre za družbeno gibanje ali opažanja v 
vseobsegajoči naravi. V obeh temah sta bili za izbrane fotografije 
podeljeni nagradi in več pohval. Za serijo fotografij v temi Prehod 
je žirijo najbolj prepričal pristop avtorja Vladimirja Bogovčiča, 
v splošni temi pa je najbolj pomenljiva naravoslovna fotografi
ja iz ptičje druščine avtorja Mateja Kramžerja. Na likovno do
vršeni in tematsko premišljeni razstavi se predstavljajo še Lea 
Babič, Branko Benčin, Branko Brečko, Mateja Gačnik, Met-
ka Galič, Kaja Galič Lenkič, Davor Lipej, Drago Marn, Gregor 
Podvinski, Anita Radkovič, Venceslav Stajić, Franc Šavrič, 
Vinko Šebrek, Aleš Tomše, Anton Vučajnk in Branko Zupanc.
Razstava je na ogled na Facebook strani JSKD OI Brežice, do kon
ca decembra pa si jo posamezniki po predhodni najavi lahko 
ogledajo tudi v živo. Sklepni del fotografskih razmišljanj bo le
tos okronan z izdajo priložnostnega kataloga. 
� Vir:�JSKD�OI�Brežice

Barvna uvertura krških likovnikov

19. Fotografska razmišljanja

Razstava�je�v�Domu�kulture�po�predhodni�najavi�na�ogled�do�
konca�decembra.

JSKD OI Krško: okrepili 
izobraževalno dejavnost

Vodja krške območne izposta
ve JSKD Tinka Vukič pravi, da 
so bili primorani povsem prila
goditi in preoblikovati v začet
ku leta načrtovane programe. 
»Z veliko mero odgovorno
sti smo na novo zastavili pro
grame. Novim okoliščinam in 
omejitvam navkljub menimo, 
da je za nami uspešna sezona. 
Žalosti nas, da smo bili primo
rani nacionalno odprtje Tedna 
ljubiteljske kulture, ki je bilo 
letos načrtovano pri nas v Kr
škem, prenesti na splet,« po
jasnjuje. Od junija pa vse do 
sredine oktobra so izvedli šte
vilna izobraževanja za otroke, 
mladino in odrasle ter močno 
okrepili izobraževalno dejav
nost območne izpostave, za 
kar se je Vukičeva kot vodja 
OI zavzemala že od vsega za
četka. Kot opisuje, so izobra
ževanja potekala v živo, sicer 
v manjših skupinah, vendar 
na skoraj vseh področjih kul
turne ustvarjalnosti. Izvedli so 
več kot 30 delavnic (med njimi 
tudi delavnice sitotiska, stripa, 
literarnega ustvarjanja v sklo
pu praznovanja 500. obletnice 
rojstva Adama Bohoriča), ki se 
jih je udeležilo prek 350 ude
ležencev. »Veseli nas, da smo 
uspeli v naše programe vklju
čiti številne mlade, ki so svoj 
ustvarjalni potencial preizku
šali na področju likovne, gleda
liške, glasbene, plesne, filmske 
in literarne dejavnosti.« V to
plih mesecih so v sodelovanju 
s partnerji organizirali Dru
žinski piknik v parku Krško, 
Poletne večere v parku, film
ski pogovorni večer v atriju 
Mestnega muzeja Krško, kon
certa na gradu Rajhenburg in v 
Galeriji Božidar Jakac v Kosta
njevici na Krki. Kot še navaja, 
so v času prepovedi druženja 
načrtovane programe preseli
li na splet ter s širšo javnostjo 
delili ustvarjalnost mladih li
kovnikov kot tudi virtual
na odprtja razstav društev in 
posameznikov, ki so letos 
razstavljali v Dvorani v parku 
Krško. V decembru načrtu
jejo tudi izobraževanje, kako 
društvene vsebine in progra
me prenesti na splet ter s po
močjo družbenih omrežij pro
movirati društvene aktivnosti.

JSKD OI Brežice: skrbijo za 
kontinuiteto bogate kulturne 
dejavnosti

V Brežicah je tukajšnja obmo
čna izpostava JSKD po nastopu 
epidemije spomladi takoj sto
pila v stik s kulturnimi društvi 
in jih opogumljala k drugač
nemu ustvarjalnemu procesu. 
»Od maja ves čas skrbimo za 
kontinuiteto bogate kulturne 
dejavnosti, v živo in virtualno, 
upoštevajoč vsa vladna navo
dila,« poudarja koordinatori
ca Simona Rožman Strnad. 
Maja so z ZKD Brežice ustva

Kultura živi še naprej
POSAVJE – Na epidemijo novega koronavirusa se je v največji možni meri prilagodilo tudi področje kultu-
re. Ker so kulturne prireditve in dogodki v fizični obliki do nadaljnjega prepovedani, so se v vseh treh po-
savskih javnih skladih RS za kulturne dejavnosti – v Krškem, Brežicah in Sevnici – odločili, da svoje dejav-
nosti preselijo tudi na splet.

rili razstavni projekt ob Ted
nu ljubiteljske kulture, juni
ja pa zborovski dogodek, ki 
je združil vse odrasle delujo
če pevske skupine v občini na 
štirih lokacijah. Vsakoletna ju
nijska območna likovna kolo
nija je potekala na prostem in 
privabila njihove najodličnejše 
ljubiteljske likovne ustvarjal
ce. Brežiška izpostava je pole
ti pripravila tudi štiri ustvar
jalnice za otroke in mladino 
na področju sodobnega plesa, 
gledališča, filma in likovne de
javnosti z domačimi mentorji. 
V juliju in avgustu so pripra
vili tudi dva poletna recitala v 
parku pri Domu kulture Breži
ce, namenjena vsem, ki so že
leli svoja »korona« in poletna 
branja deliti s prisotnimi ter 
z glasbenimi gosti soustvariti 
unikatna večera pod zvezda
mi. Septembra so nadaljevali z 
dogodki v živo z odprtjem raz
stave območne likovne koloni
je v avli Doma kulture Brežice, 
ki je v poletnih mesecih doži
vela prenovo z investicijo Ob
čine Brežice, kar omogoča tudi 
učinkovitejši razstavni prostor. 
Tega so novembra dopolnili z 
19. območno razstavo fotogra
fij »Fotografska razmišljanja«. 
Izvajali so tudi večdnevna sple
tna gledališka izobraževanja, 
načrtovane enodnevne folklor
ne delavnice pa so nadomesti
li s spletnim izobraževanjem. 
»Pregled celoletnih poročil kul
turnih društev, ki smo ga opra
vili na izpostavi, izkazuje veli
ko kreativnost in bogato bero 
nadomestnih društvenih pro
gramov. Verjamemo, da bo tudi 
Gledališki abonma Brežice, ki 

je letos obnemel, v prihodnje 
še vedno privabljal številne 
obiskovalce,« še pravi.

JSKD OI Sevnica: kljubujejo 
covidu-19

V sevniški OI JSKD so kar hit
ro začeli razmišljati, kako ven
darle izvesti načrtovane aktiv
nosti na način, ki bo varen in 
v skladu z vsemi navodili. Kot 
pove vodja izpostave Katja Pi-
bernik, so še pred razglasitvi
jo epidemije 
v pomladnem 
času uspeli iz
vesti revijo 
pevcev in god
cev ljudskih 
pesmi, med
tem ko so os
tale prireditve 
žal odpadle, 
tudi srečanja 
gledaliških in 
lutkovnih sku
pin. »Navkljub 
vsemu pa nam 
je letos uspe
lo vir tualno 
iz vesti nekaj 
li kovnih de
lavnic in izo
braževanj. Iz
postavila bi 
spletno gleda
liško izobraže
vanje z men
torico Majo Gal Štromar, 
likovno delavnico Pop Art pod 
mentorstvom Elene Sigmund, 
umetniško delavnico Črkarija z 
ilustracijo pod taktirko ilustra
torja Petra Škerla, glasbeno 
delavnico Ukulela pod mentor
stvom Mihe Koretiča. Nasta

la umetniška dela smo vsem, 
ki spremljajo delovanje JSKD 
OI Sevnica na facebooku, sku
šali virtualno prikazati preko 
video- ali fotovsebin. Kulturno 
dogajanje na socialnem omrež
ju smo popestrili tudi s kratki
mi videoposnetki predstavi
tev domačih krajev, ki so jih 
preteklo leto v sklopu film
skih delavnic pripravili učen
ci in učenke osnovnih šol ob
čine Sevnica pod mentorstvom 
snemalca Tomaža Pavkovi-

ča,« izpostavi Pibernikova. 
Letošnji jubilejni mednarodni 
likovni shod Grad 2020 je po
tekal tako, da so sodelujoči li
kovniki ustvarjali vsak v svo
jem domačem okolju. Končna 
umetniška dela so danes raz
stavljena v Mosconovi galeriji 
na gradu. »Nastale video vse
bine, razstavljena dela ume
tnikov, organizirana in dobro 
udeležena spletna izobraže
vanja, nadobudni 'všečki', pri
jazni komentarji in vse večje 
število sledilcev, ki spremlja
jo delo kulturnih ustvarjal
cev, so tisti indikatorji, ki nam 
povedo, da je moč kulturne
ga navdiha tako močna, da na 
nek način lahko kljubuje tudi 
tako neljubi in nevarni nadlo
gi, kot je izbruh epidemije co
vida-19,« zaključi.
� Rok�Retelj

Aktivnosti�v�Krškem�so�se�udeležili�številni�mladi�(foto:�Mateja�Gačnik).

Prenovljena�avla�Doma�kulture�Brežice�omogoča�učinkovitejši�
razstavni�prostor�(foto:�JSKD�OI�Brežice).

www.PosavskiObzornik.si

Glasbena�delavnica�igranja�na�ukulelo�pod�
mentorstvom�Mihe�Koretiča� (foto:� JSKD�OI�
Sevnica)
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#naprejvpreteklost – #praznicnimuzej
skupni teden muzejev Slovenije na spletu 
in družabnih omrežjih
7.–13. 12. 2020

ŠTIRJE ELEMENTI: VODA, ZEMLJA, 
OGENJ IN ZRAK
Glasbene poslas� ce v prepletu z dediščino 
v družbi z Alenko Černelič Krošelj in 
Robertom Petanom ter posavskimi 
glasbeniki na spletu in družabnih omrežjih

• Voda z Majo Weiss
 13. 12. 2020, 18.00

• Zemlja z Elizabeto 
 in Dragu� nom Križanić
 20. 12. 2020, 18.00

• Ogenj in Vorančeva kovačija
 27. 12. 2020, 18.00

• Zrak z Marjeto Podgoršek Horžen 
 in Špelo Troha Ogorevc
 30. 12. 2020, 18.00

www.pmb.si •      Posavski muzej Brežice •  
      posavskimuzejbrezice •       Posavski muzej Brežice
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KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Dan po svojem 92. rojstnem 
dnevu se je poslovil učitelj 
in vsestranski kulturni dela-
vec,�spiritus�movens kultur-
nega življenja v Kostanjevi-
ci na Krki in prvi direktor 
Galerije Božidar Jakac Lado 
Smrekar.

Rodil se je 1. decembra 1928 
v Zagorici pri Mirni. Od leta 
1952 je služboval v Kostanje
vici na Krki kot učitelj in dol
goletni ravnatelj osnovne šole, 
v kateri je leta 1956 osnoval 
Gorjupovo galerijo. Istega leta 
je ustanovil Dolenjski kultur
ni festival, ki je deloval do leta 
1980, leta 1958 pa Lamutov li
kovni salon. V okviru Dolenj
skega kulturnega festivala se je 
zvrstilo več kot 700 prireditev, 
od likovnih razstav, gostovanj 

vseh slovenskih profesional
nih gledališč, koncertov naj
vidnejših slovenskih glasbeni
kov, nastopov in predstavitev 
najpomembnejših slovenskih 
književnikov in drugih dogod
kov. Leta 1960 je bil tudi so
ustanovitelj Mednarodnega 
simpozija kiparjev Forma viva 
v Kostanjevici na Krki 1960, 
ki ga je vodil do leta 1982, leta 
1969 je ustanovil Grafični bie
nale jugoslovanskih otrok. 

Poslovil se je Lado Smrekar

Koordiniral je obnovo med 
drugo svetovno vojno poru
šenega kostanjeviškega samo
stana. V njem je osnoval Gale
rijo Božidar Jakac, v kateri je 
združil likovno in muzejsko 
dejavnost s stalnimi zbirkami 
Božidarja Jakca, Toneta Kralja, 
Jožeta Gorjupa, Zorana Did
ka, Franceta Kralja, Franceta 
Goršeta in Janeza Boljke. Leta 

1977 je kot dolgoročno poso
jilo pridobil Pletersko zbirko 
starih mojstrov. 

Ob tem se je ves čas intenziv
no posvečal pedagoški dejav
nosti in prosvetiteljskem delu. 
Omogočil in organiziral je do
datna izobraževanja v takrat 
enem bolj zaostalih predelov 
Slovenije. V okviru Prosvetne
ga društva je kot režiser posta
vil na oder 26 dramskih bese

dil ter s predstavama Miklova 
Zala in Divji lovec gostoval na 
33 odrih doma in v zamejstvu. 
Izdal je tudi pesniško zbirko S 
poti, dramatiziral povest Josi
pa Jurčiča Kloštrski žolnir, de
loval kot publicist s številnimi 
članki in uvodi v kataloge li
kovnih razstav ter uredil nekaj 
obsežnih zgodovinskih zborni
kov. Za svoje delo je prejel šte
vilna priznanja in odlikovanja, 
kot so Žagarjeva nagrada, Val
vasorjeva nagrada, red zaslug 
za narod s srebrno zvezdo, red 
dela z rdečo zastavo in srebrni 
častni znak svobode Republi
ke Slovenije, ne nazadnje je bil 
tudi častni meščan Kostanjevi
ce na Krki in dobitnik najvišje
ga občinskega priznanja – opa
tove čaše. 

Živel je poslanstvo ljudskega 
učitelja, ki presega šolske pro
grame in zidove ter je posve
čeno celotni skupnosti. Kosta
njevico na Krki je umestil med 
pomembna kulturna središča, 
ki so s svojim delovanjem seg
la preko slovenskih meja. Do
sledno je zavračal prilagajanje 
kulturnih programov manj 
zahtevnemu občinstvu v pre
pričanju, da je možen resničen 
dvig duhovne in intelektualne 
ravni ljudi le z najboljšim, to je 
s posredovanjem vrhunskih 
kulturnih dosežkov.

P. P. 
(prirejeno�po�življenjepisu,�
ki�ga�je�pripravil�njegov�sin�

dr.�Andrej�Smrekar)

Decembra leta 2008, ko je dopolnil 80 let, je v 
pogovoru za Posavski obzornik med drugim dejal: 

»Življenje mine, kot bi z bičem udaril …«

BREŽICE – V Posavskem mu-
zeju Brežice, ki je v času dru-
ge razglasitve epidemije mo-
ral ponovno zapreti vrata 
za obiskovalce, ne mirujejo, 
ampak so ta čas izkoristili 
tudi za nekatere investicije, 
ki so usmerjene predvsem v 
izboljšanje pogojev za obi-
skovalce in upravljanje spo-
menika državnega pomena. 
V muzeju tudi pripravljajo 
nove projekte in programe 
za obiskovalce, ki jih že zelo 
pogrešajo.

Kot nam je povedala direktori
ca PMB Alenka Černelič Kro-
šelj, so letos z novimi vrati in 
okni na zahodnem, arkadnem 
delu gradu zagotovili ne samo 
lepši izgled, ampak tudi neke 
vrste »energetsko sanacijo«, 
saj so prostori zaradi tega 
bolj »zaščiteni«. Investicija, ki 
se je nadaljevala iz leta 2019 
ter sta jo sofinancirala lastnica 
gradu Občina Brežice in Mini
strstvo za kulturo, je omogoči
la tudi sanacijo ometov in be
ležev na arkadah, kar je bilo 
nujno. »Izgled tega reprezen
tativnega dela, ki ga obisko
valci zagledajo najprej, je zelo 
pomemben. Še posebej smo 
hvaležni občini, ker je omo
gočila tudi novo razsvetlja
vo na arkadnih hodnikih in v 
tej pozni jeseni tudi restavri
ranje kamnitih portalov. Tako 
je zdaj vhod v grad ponovno 
'lep'. Očiščeni in restavrira
ni sta vhodni 'piramidi', oba 

Vhod v grad je ponovno 'lep'
portala, sanirana je tudi ka
pelica sv. Florjana,« pojasnju
je in dodaja, da lahko obisko
valci tako ponovno preverijo 
napis nad grbom družine Gal
lenstein, ki se glasi: D. O. M. 
- ANNO CHRISTI MDCI - DE
ODVCE FORTUNA COMITE, 

kar v prevodu pomeni: Naj
boljšemu in največjemu Bogu - 
V Kristusovem letu 1601 - Bog 
naj bo vodnik, sreča spremlje
valka. Dela je izvajalo podje
tje Gnom d. o. o., po njenih be
sedah odlična restavratorska 
»delavnica«, ki ravno zaklju
čuje tudi tretji del restavra
torskih del na kamnitih ele
mentih – stopnicah in vhodu 
v vinsko klet ter kamnitih por
talov v pritličju.

Kot še pravi Černelič Krošlje
va, se vsi v muzeju zelo trudi
jo, da njihovo delo v tem času 
poteka čim bolj nemoteno. Že 

ob prvem zapiranju so še ok
repili dejavnosti na spletu, fa
cebooku in instagramu. Le
tos so s podporo občine in v 
tesnem sodelovanju z drugi
mi zavodi, predvsem ZPTM 
Brežice, okrepili tudi različ
ne načine promocije muzeja 

in »srca gradu« Viteške dvo
rane. V tem času se odvija iz
jemno pomembna aktivnost 
projekta E-gradovi Posavja, 
ki ga vodi RRA Posavje, in si
cer 3D digitalizacija osrednjih 
posavskih gradov. »Obiskoval
ce muzeja in uporabnike naših 
razvejanih programov zelo po
grešamo. Naše delo je pestro 
– raziskujemo, proučujemo, 
pripravljamo nove projekte 
in programe, a je osrednji del 
našega poslanstva zagotovo 
'živo delo oz. dostopnost de
diščine v živo',« še poudari di
rektorica.
� R.�Retelj

Vhodni�portal�pred�in�po�posegu�(foto:�PMB)
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ta »Reformatorji v stripu so odgovor na to, kako lahko spremenimo svet, 

kako lahko ustvarjamo pomembne mejnike za življenje vseh – in kako so 
nam veliki ljudje v resnici povsem podobni. Celo če so živeli več sto let 
pred nami.
Hkrati pa je ta strip tudi poročilo o pubertetniški dobi slovenskega 
knjižnega jezika. O času, ko se je slovenski knjižni jezik že rodil, ni pa 
še povsem odrastel. V odraslo dobo sta ga namreč popeljali prav knjigi, 
na nastanek katerih se strip osredotoča: Biblija Jurija Dalmatina in 
slovnica Adama Bohoriča. Če je bil prevod celotne Biblije za slovenski 
knjižni jezik matura, potem je bila slovnica Adama Bohoriča maturitetno 
spričevalo.«
—dr. Kozma Ahačič
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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

Dino Merlin in Kukla dvigujeta število ogledov, Rudolf 
Gas in Peter Dirnbek z novima videospotoma, 35 let 
ansambla Franca Ocvirka. Tokrat preberite:

Glasbenik Dino Merlin 
je končno prekinil nestr
pno pričakovanje svojega 
mednarodnega občinstva. 
V eter je namreč poslal 
prvo pesem in videospot 
z naslovom Mi s prihajajo
čega 12. studijskega albu
ma ter dobesedno 'zrušil' 
splet. V dobrem mesecu 
je na YouTubu dosegel ne
verjetnih 11 milijonov og
ledov. Za režijo omenjene
ga videospota je poskrbela 
naša posavska rojakinja Katarina Rešek, bolj znana po 
umetniškem imenu Kukla Kesherović (foto: Instagram). 
Kot je zaslediti v  medijih, se je omenjeno sodelovanje za
čelo, ko je nekega dne med sprehodom prejela elektron
sko sporočilo, iz katerega je bilo razvidno, da si je balkan
ski glasbeni zvezdnik za režijo izbral prav njo. Sledil je krik 
veselja. Dodajmo, da je umetnica, ki je študirala filmsko in 
televizijsko režijo na AGRFT, tudi režiserka videospota za 
pesem Mišići pevke Senidah, ki si ga je na YouTubu ogle
dalo več kot 67 milijonov ljudi.

V teh, za glasbenike težkih dneh se z novima videospoto
ma predstavljata stara znanca posavske glasbene scene 
– Rudolf Gas z videospotom za skladbo Naj vse ustavi se, 
in Peter Dirn-
bek (foto: Kle
men Razinger) 
s skladbo Pust-
na, ki napovedu
je njegov tretji 
avtorski album. 
Pri prvem gre 
za del aktualne
ga Gasovega al
buma Svet planet. Skladbo lahko doživljamo kot vpogled 
v norijo, ki dandanes preplavlja ves  planet, nov videospot 
pa nas popelje v trenutke, ki smo se jih naučili preživeti 
sami s seboj oziroma s svojimi najbližjimi. Skladba Pust-
na pa je prvi singel z nastajajočega tretjega avtorskega al
buma Petra Dirnbeka & Vox Populi, ki bo naslednje leto iz
šel po že tradicionalnih sedemletnih premorih. Besedilo 
za pesem je napisal Dirnbek, glasbo je ustvaril Miha Ko-
retič, aranžma pa Enos Kugler. Gre za poziv, naj se maš
karada ali pustovanje prekine, pri tem pa meri na maske, 
ki jih nosijo politični akterji – ti govorijo eno, delajo dru
go, predvsem pa za dosego svojih ciljev ne izbirajo sred
stev. Osrednji lik pesmi je seveda bajeslovno bitje Kurent. 

Za konec se ustavimo še pri častitljivem jubileju. Ansam-
bel Franca Ocvirka je narodnozabavna zasedba, ki je 
pričela delovati 11. novembra 1984. Ustanovil jo je vod
ja ansambla Franc Ocvirk, v zadnjih 25 let pa delujejo v 

štiričlanski zasedbi, ki jo sestavljajo omenjeni vodja an
sambla in harmonikar iz Sevnice, bas kitarist in baritonist 
Matjaž Koželj iz Šentjurja, kitarist Jože Imperl iz Sevni
ce in pevka Lidija Mužerlin iz Svetega Štefana pri Šent
jurju. V 35 letih delovanja je ansambel posnel eno kaseto 
in tri zgoščenke, četrta je v nastajanju. Veliko posnetkov 
se predvaja na različnih radijskih in televizijskih postajah, 
ansambel pa se je doslej udeležil tudi različnih festivalov, 
kot so Števerjan, Graška Gora, Vurberk … V letošnjem letu 
so načrtoval tudi jubilejni koncert, ki ga žal zaradi znanih 
ukrepov niso mogli izpeljati, zato so termin prestavili za 
nedoločen čas.

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

posavske glasbene novičke

1.–10. nagrada:  1x hamburger po izbiri

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 17. 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:

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O. - DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 24/2020 številke:

ŽIVIM ZDRAVO, KUPUJEM BIO
Nagrade, ki jih podarja Afirmat d.o.o., PE Bio prodajalna Nor-
ma, Gržeča vas 24, Leskovec pri Krškem, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €; Helena Frankovič, 
 Leskovec pri Krškem
2. nagrada: bon v vrednosti 20 €; Marija Sotler, Artiče
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; Franci Kranjec, Blanca

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode
lil nagrado (CD ploščo) Ivici Pivk, Medvedje Brdo 24A, 5275 
Godovič. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 
20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA - Telefon
 2. (1.) Ans. KLATEŽI - Drugačna in privlačna
 3. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
 4. (2.) Ans. AZALEA - Metliška črnina
 5. (3.) Ans. VIŽA - Sanje poletnih dni 
 6. (4.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
 7. (10.) Ans. JAVOR - Slovenska pesem te bodri 
 8. (9.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina
   Melos - Obriši solze
 9. (7.) Ans. JARICA - Dedkov strah
 10. (-.) BOŠTJAN KONEČNIK - Korona pojdi stran

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Topliška pomlad - Ljubila sem

Kupon št. 549
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, 12. 12. 2020, ob 20. uri

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Manca Prah, Velike 
Malence – dečka,

• Simona Šekoranja, Vitna 
vas – deklico,

• Anita Ban, Križe – deklico,
• Simona Brajdič, Krško – 

dečka,
• Hanna Ribič, Kališovec – 

deklico,
• Katarina Hudorovič, 

Kerinov Grm – dečka,
• Štefica Ivanuš, Bizeljsko – 

deklico,
• Aleksandra Nina Kraner, 

Velika vas pri Krškem – 
deklico,

• Alja Jekoš, Boštanj – 
deklico,

• Barbara Srečković Žlak, 
Brezina – deklico,

rojstva

poroke

• Grega Čepin iz Brezine in 
Nina Petrov iz Arnovega 
sela.

ČESTITAMO!

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

Sandra� Iljaš� z� Bizeljskega� in� Ivan� Huđber� iz� Čazme�
(Hrvaška),�10.�oktober�2020,�Bizeljsko�(foto:�Momentum�
VisualFactory)

• Martina Kolman, Rovišče 
pri Studencu – dečka,

• Mandalena  Brajdič, 
Gazice – dečka, 

• Tamara Skušek, Stržišče – 
deklico,

• Nika Milčinovič, Grič – 
dečka,

• Darja Černe Novak, Raka 
– deklico,

• Petra Polovič, Rigonce – 
dečka,

• Tjaša Goropevšek, Pleterje 
– dečka,

• Eva Petan, Brežice – 
deklico.

ČESTITAMO!

JELŠE – 17. novembra je 90. ži
vljenjski jubilej praznoval Franc 
Prah z Jelš. Njegovo otroštvo je 
zaznamovala druga svetovna 
vojna. Leta 1941 je bil s star
ši in tremi sestrami izseljen v 
Nemčijo. Najprej so jih odpe
ljali na brestaniški grad, od tam 
pa z vlakom v Nemčijo. V izpraz-
njen dom so se vrnili leta 1945. 
Po vrnitvi je dopolnil 15 let in 
kmalu začel delati. Najprej se 
je za dve leti zaposlil v opekar
ni Malence pri Kostanjevici, nas
lednji dve leti je delal v gozdar
stvu. Leta 1950 je odšel v vojsko, 

ki so jo takrat služili dve leti. Po vrnitvi se je zaposlil v pekarni, 
kjer je razvažal kruh po trgovinah. Zaposlen je bil tudi pri grad
nji pristajalne steze letališča v Cerkljah ob Krki. Kasneje se je 
zaposlil v Celulozi v Krškem, kjer je delal do upokojitve. Leta 
1959 se je poročil in ustvaril družino z dvema sinovoma. S si
novo družino živi v domačem kraju, razveseljujejo ga trije vnu
ki in sedem pravnukov. 
Zaradi trenutnih razmer je praznoval v družinskem krogu, ko 
pa bo mogoče, ga z željami za zdravje in dobro počutje obiščejo 
predstavniki krajevnih društev in KS Veliki Podlog.  T. L.

Franc Prah – 90-letnik

Franc�Prah

KRŠKO, POSAVJE – Po krajevnih organizacijah Rdečega kri-
ža so bili zaradi epidemije s covid-19 letos primorani odpo-
vedati  tradicionalna srečanja v pozni jeseni, ki jih priprav-
ljajo z namenom druženja in pogostitve starejših krajanov 
s svojih območij.

Tako so bili primorani odpovedati srečanji krajanov, ki so dopol
nili 75 in več let, tudi v obeh krajevnih organizacijah Rdečega kri
ža Krško, ki delujeta na levem in desnem predelu mesta Krško. 
V obeh organizacijah bi se letos srečanje zvrstilo že 15. leto za
pored. Tako KO RK Krško – desni kot KO RK Krško – levi breg pri 
izvedbi srečanja tesno sodelujeta z Osnovno šolo Jurija Dalma
tina Krško, katere učenci vsako leto na srečanju starejšim, poleg 
ostalih nastopajočih, izvedejo tudi prisrčen glasbeni, recitator
ski in plesni program. Medtem ko srečanja starejših krajanov z 
desnega predela mesta in zalednih krajev potekajo v gasilskem 
domu PGD Krško, organizaciji na levem bregu mesta za namen 
srečanja starejših odstopi prostor šola.
Kot pravi Suzana Simić Dimc, aktivistka v KO RK Krško – levi 
breg, je epidemija kruto prikrojila življenje vsem generacijam, 
še predvsem pa starejšim osebam, ki imajo v primerjavi z osta
limi manj vsakodnevnih stikov z zunanjim svetom, mnogim sta
rostnikom pa tovrstna srečanja, ki jih pripravljajo, predstavljajo 
eno redkih priložnosti, da se ti srečajo z vrstniki, znanci, nekda
njimi sodelavci: »V tem času, ko mi, aktivisti Rdečega križa, in 
tudi ostali ljudje dobre volje nimamo možnosti obiskovati sta
rejših ljudi v domovih starejših ali na njihovih domovih, jim spo
ročam, da nihče ni ostal pozabljen in da raziskujemo možnosti, 
kako vzpostaviti kontakt. Kot velika optimistka k temu dodajam, 
da bo kmalu napočil čas, ko se bomo ponovno srečali, se radostno 
pozdravili in si z dejanji vlivali pogum za naprej. Do tedaj pa: os
tanite zdravi, z mislimi smo z vami!« B. Mavsar

Starejši so ostali brez 
prednovoletnih srečanj

3. decembra bi bil Jože Habinc (1940–2014) star 80 let. Z nje-
govim delom in življenjem je povezana pot mnogih Krčanov. 
Darja Dobršek je o njem pripravila dokumentarni film, ki je 
bil javno predvajan te dni, sama pa bi dodala nekaj drobcev 
v spomin nanj.

Moji mladostno-otroški spomini na Jožeta so vezani predvsem 
na dolge in živahne debate, ki jih je imel z mojima staršema. 
Z očetom sta veliko sodelovala, se spoštovala in zelo živahno 
izmenjavala mnenja. Temu sem bila večkrat osebno priča, pa 
čeprav sem samo molčala in 'žulila' svoj čaj, da sem lahko kot 
goba vpijala, kako sta bistroumno in večplastno analizirala 
razvoj Krškega in regije. Ti pogovori so bili na visokem kul-
turnem nivoju, tudi kadar sta se strinjala, da se ne strinjata, 
in to me je vedno fasciniralo. Jože, ki je bil neverjeten lokalpa-
triot, je odkrito cenil vlogo Posavskega obzornika in založniš-
ke dejavnosti Neviodunuma v krškem in posavskem prostoru. 
Njegove besede so mi postale jasne šele zdaj, po letih lastnega 
dela na tem področju.

No, sva pa imela tudi midva svojo zgodbo, ki seže v začetek 
mojega študija. Bil je poletni petek, ko me je preko očeta po-
vabil na kavo. Jaz sem seveda mislila, da bom prisostvovala še 
kakšnemu njunemu posvetovanju, a je želel, da pridem tok-
rat samo jaz …

Uglajen gospod, kakršen je vedno bil, me je vprašal po študiju, 
pa kako se počutim, kadar se vrnem domov v Krško, pa kako 
vidim Krško v tistem trenutku in tako naprej. Potem pa je re-
kel: »Maruša, vem, da politiko raje spremljaš od daleč, ker si 
imela slabe novinarske izkušnje, in si do nje kritična, a jaz vi-
dim stvari malo drugače. Mogoče malo naprej.« 

Napela sem ušesa in oči in se odkašljala: »Gospod Jože, gre za 
to, da jaz o vsaki stvari razmišljam in zato težko tiho prena-
šam, če kje vidim, da ljudje delajo stvari namenoma na pol ali 
se sploh ne poglabljajo. Ali pa izkoriščajo situacijo za nekaj, 
kar ni v dobro ljudi. Pa ta moja glava vedno išče, kaj se dá na-
rediti, rešiti, pomagati ...« sem hitela v svoj bran.

»Za to gre!« je spodbudno povzdignil glas. »Maruša, to tvojo 
glavo moramo nujno bolj uporabiti,« je nadaljeval, ne da bi se 
oziral na moj dvomljiv pogled. 
»Kaj imate v mislih?« sem le vprašala.
»Glej, jaz sem odločen, da boš na moji Listi za razvoj Krške-
ga. Ti tam sodiš, razlogov je veliko, predvsem pa so tvoji pog-
ledi pomemb ni.«
»Moji?« sem ga osuplo gledala.
»Ja. Tak mlad človek bi moral biti v upravnih odborih lokalnih 
in regijskih institucij. Nujno. Čim prej. To bi bilo dobro za vse.«
Odkimala sem. »Jaz? Pa ja de,« sem si mislila.
»No, dajva en kompromis za začetek. Mladinski center Krško 
precej spremljaš, kajne?«

Tu sem prikimala.

»No, prosim te, da v mojem imenu in imenu naše liste posta-
neš članica sveta MC Krško in ga nadziraš. To bi mi veliko po-
menilo. V redu?« se še živo spomnim besed.
»Ampak, glejte, jaz bom imela svoje mnenje ...«
»In to hočemo! Institucije niso same sebi namen in ne bi smele 
biti. Povej svoje mnenje, Maruša, nujno, to je dobro za Krško! 
Jaz te bom podprl, če bo treba,« mi je zatrdil.

Tako se je tudi zgodilo. To je bila moja prva funkcija v nekem 
nadzornem organu, ki mi je zelo spremenila pogled na delova-
nje javnih institucij in povečala razumevanje kompleksnosti de-
lovanja lokalnega okolja. A najlepše je bilo to, da je njegovo po-
polno spoštovanje in podpora moji zagnanosti trajala ves čas 
mojega mandata, pa čeprav je na moj račun slišal kako pikro. 

»Glej, jaz te spremljam, odkar si bila čisto majhna. Ti imaš to v 
sebi. Podedovano ali privzgojeno. Da oceniš, kaj je najbolj prav 
za kraj in ljudi tega kraja. In, kar je zelo pomembno, Maruša, 
imaš sposobnost, da to tudi udejaniš.« 

No, še danes mi je nerodno, ko se spomnim na to, takrat sem pa 
samo zardela, da človek s toliko izkušnjami in razgledanostjo 
misli o meni kaj takega. Čeprav sem se neposrednega povezo-
vanja s politiko tudi kasneje vedno uspešno izogibala, pa sem 
začela res drugače razumevati stvari. To obdobje in ti najini 
pogovori o vlogi lokalne politike mi bodo vedno ostali kot dra-
gocen opomnik, kaj vse se dá narediti, če si s srcem pri stva-
ri. Jože pa je bil s srcem vedno pri Krškem. Hvala mu za vse.

Piše: Maruša Mavsar

Spomin 
na Jožeta

Slavica JarkovičSlavica Jarkovič

V sobi srcaV sobi srca
Slavica Jarkovič

V sobi srca
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Žal lahko v današnjem svetu zaznavamo vse 
večje pomanjkanje iskrenosti, še več, vse 

pogosteje govorimo o »brezsrčnosti« ljudi, torej o 
pomanjkanju sočutja, občutljivosti za probleme 

drugih. In ravno v tej smeri lahko najdemo odgovor 
na vprašanje, zakaj smo se po Zajtrku smehljajev 
(2008) pri založbi Neviodunum odločili izdati še 

eno zbirko verzov Slavice Jarkovič.

Zbirko lahko beremo tudi kot dnevnik odnosa med 
žensko in moškim, ki je pravzaprav zelo oseben, kot 

je za dnevnike značilno. Tudi tokrat so avtoričina 
doživljanja zapisana povečini v kratkih liričnih 
drobcih in tudi v tej zbirki se po »pomoč« pri 

reševanju svojih čustvenih zapletov pogosto zateka 
v naravo.

Iskrenost, ki jo pokaže v svojih verzih, bi kaj lahko 
delovala 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.

(Iz spremne besede Silvestra Mavsarja)
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NOVA PESNIŠKA ZBIRKA
Slavice Jarkovič

V sobi srca
80 strani, trda vezava

cena: 10 €

Naročila:
07 49 05 780, 040 302 809
marketing@posavje.info

PODBOČJE – Kljub neobičajnim razmeram zaradi ukrepov za za
jezitev epidemije za praznično vzdušje v adventnem času poskr
bijo ne le v občinskih središčih, ampak tudi v številnih manjših 
krajih. Tako so v Podbočju prizadevni člani turističnega društva 
letos pripravili novost – velik adventni venec na trgu pred cerkvi

jo oz. v 'turističnem' kotičku pod tamkajšnjo lipo. Kovinsko kon
strukcijo za venec premera dva metra sta izdelala Matjaž Jurečič 
in Jure Colarič, za okrasitev z naravnimi materiali (s t. i. srbo
tinom in smrečjem), lučkami in štirimi adventnimi svečami pa 
so poskrbele članice društva z Ivanko Černelič Jurečič na čelu. 
Tako je nastala lepa popestritev predprazničnega časa, ki pri
tegne pozornost marsikaterega mimoidočega.
 P. P.

Dvometrski adventni venec 

Velik�adventni�venec�premera�dva�metra�je�prejšnji�teden�
pobelil�sneg�in�mu�dodal�še�nekaj�prazničnega�pridiha.
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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 oz. do 
zapolnitve prostora.. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

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

prejeli smo

SPOMIN

iz Cerkelj ob Krki.

15. decembra bo minilo eno leto, odkar nas 
je zapustila naša draga žena, mama in babica

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

DIANA PAVLOVIČ
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in jo obiskujete na 

njenem grobu.

SPOMIN

iz Žurkovega Dola 10 b.

13. decembra bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi mož, ati, 

dedek in pradedek

Žalujoči: žena Olga, sinovi Bojan, Dušan in Franci z 
družinami ter pravnuki Žana, Žiga, Tian in Lana

FRANC KOZMUS
Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, obiskujete njegov grob 

in prižigate svečke.

Zaman�te�čakam�ure,�dneve�in�noči,
povsod�si�v�mislih�z�mano�ti,
zato�pot�me�vedno�vodi�tja,

kjer�počivaš�ti.

SPOMIN

iz Sevnice.

Minilo je žalostno leto, odkar se je od nas poslovila naša 
draga mama, babica in prababica

MARICA JELANČIČ – BABI
Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Z nami si vsak dan. 

Vsi njeni

Ni�konec,�ko�pride�tvoj�zemeljski�konec.
Le�vsakodnevno�orodje�pospraviš�

in�se�odpraviš�k�počitku.
Po�isti�poti,�koder�odhajaš,�
nevidno�prihajaš�nazaj�–�

med�svoje,�ki�jih�ne�nehaš�ljubiti�
in�ki�živijo�od�tvoje�ljubezni�...

(T.�Kuntner)

ANICA NOVAK

SPOMIN

Mož Franci s svojimi

5. decembra mineva žalostnih pet let,
odkar nas je zapustila

Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižgete svečo, 
iskrena hvala.

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

iz Zgornjega Obreža 33a.

IN MEMORIAM

V 98. letu starosti je umrla Pavla Koman, članica PGD Krško.
Rodila se je 23. 1. 1923 v Leskovcu pri Krškem. Med drugo svetovno 
vojno je bila izgnana v Nemčijo, po vojni pa se je zaposlila in 1948. 
leta začela aktivno sodelovati v gasilstvu v PGD Krško.
Tako v gasilskem društvu kot tudi v gasilski zvezi je opravljala 
različna dela, predvsem administrativna. Kot članica predsedstva 
GZ Krško od leta 1972 do leta 1998 se je ukvarjala največ z delom 
gasilk, katerih število se je pod njenim vodstvom podvojilo. Članice 
je stalno spodbujala k izobraževanju, usposabljanju in doseganju 
boljših in vidnejših rezultatov. To se je kmalu pokazalo na gasilskih 
tekmovanjih, kjer so članice dosegale zavidljive rezultate in na njeno 
pobudo prevzemale tudi mesta mentoric za pripravo tekmovalnih 
enot pionirjev in mladincev. Nemalo članic je prav na njeno pobudo 
opravilo tudi specialnost sodnice gasilskih in gasilsko športnih 
disciplin.
Zavzemala se je za zastopanost članic v upravnih odborih gasilskih 
društev in ustanavljanje komisij za članice. Bila je organizator več 
posvetov in srečanj članic na območju dolenjske regije in regije 
Posavje. Velik je bil tudi njen prispevek na preventivnem področju in 
pri ustanavljanju društev Mladi gasilec, o čemer je poleg aktivnosti 
članic pogosto pisala v Gasilskem vestniku. Dolgoletno delo tov. 
Pavle je pustilo sledove ne le med članicami, ampak tudi širše na 
vseh področjih dela v gasilstvu.
Za svoje delo je prejela več priznanj in odlikovanj. Med drugimi tudi 
ob Gasilskem kongresu Gasilske zveze Slovenije v Krškem leta 2008 
najvišje priznanje Gasilske zveze Slovenije – Priznanje Matevža 
Haceta. S svojo zagnanostjo je pustila za sabo številne uspehe, na 
katere smo vsi ponosni. Zlasti med gasilkami se je odražalo veliko 
spoštovanje do njenega dela. Uspehi v njenem delu ohranjajo spomin 
na bogate trenutke, ki smo jih delili z njo ob uspehih skupnega dela.

Častni�predsednik�PGD�Krško
Slavko�Šribar

PAVLA KOMAN
nagrajenka Matevža Haceta

(23. 1. 1923–16. 11. 2020)

Življenje nas oblikuje z danostmi v konkretnem času in prostoru, z 
bogato dediščino naše preteklosti ter z dojemanjem in sprejema-
njem našega najpomembnejšega poslanstva, da iz sebe naredimo 
dobrega človeka. Življenje na vasi je vseskozi bilo in ostaja zaklad-
nica tradicionalnih vrednot življenja; pomagati si med seboj zato, 
da bomo varneje in bolje živeli, daje smisel življenju. 

V Krški vasi, postavljeni v objemu sotočja rek Krke in Save, ni bilo 
nič drugače. Ljudje so bili tisti, ki so kljubovali vsemu, kar jih je do-
letelo. Z medsebojno pomočjo so si ustvarjali boljše pogoje življe-
nja, skrbeli so za kulturno dogajanje v vasi in vsega doseženega so 
se znali tudi veseliti. Krška vas je postajala iz leta v leto bolj ure-
jena, bolj prijazna in danes se uvršča med zanimivejše vasi na Do-
lenjskem. Krajani smo nanjo resnično lahko ponosni.

O vsem tem vaščani Krške vasi razmišljamo v času, ko sta se od 
nas poslovila sovaščana Ivan Prah in Stane Ilc. Bila sta v prvi vrsti 
z mnogimi, ki so zaslužni za razvoj te vasi, a vendarle najzasluž-
nejša med njimi. Njuna življenjska pot se je pričela na enakih te-
meljih; oba sta se namreč po končani drugi svetovni vojni vrnila 
iz pregnanstva v Nemčiji in tako že kot otroka občutila pravo bo-
gastvo ob vrnitvi – na svoj dom, v rodno vas, v svobodo. 

Dojemanje in občutenje teh vrednot je izoblikovalo njuno oseb-
nost in njune cilje, ki sta jim sledila vse življenje – napraviti nekaj 
za razvoj vasi in za prijazno življenje v njej. O tem, kaj jim bo dala 
država, ljudje tedaj niso razmišljali. Vedeli so, dala jim je svobodo 
in to vrednoto so znali ceniti še kako visoko. 

Ivan Prah in Stane Ilc sta ubrala različni profesionalni poti, njuni 
vlogi v skrbi za razvoj vasi pa sta se izjemno dobro dopolnjevali. 
Medtem ko je Ivan vseh 50 let ustvarjalnega delovanja dobesedno 
dihal s svojimi krajani, jih znal privabljati k sodelovanju na vsa 
področja ustvarjalnega življenja, organizirati tudi konkretno po-
moč in jim dajati priznanje, je bil Stane tisti, ki je iz svojih delovnih 
pozicij v brežiški občini skrbel predvsem za razvoj infrastrukture 
v vasi in njeno povezanost v širšem prostoru. Njun prispevek k ra-
zvoju vasi ni ostal neopažen. Ob številnih priznanjih sta dosegla 
tudi tisto najpomembnejše priznanje – spoštovanje vseh vaščanov.
 
Ivan Prah in Stane Ilc sta bila vse življenje ponosna na to, da sta 
pripadala generaciji, ki je gradila in izgradila nove temelje te naše 
domovine. Ob njunem slovesu se krajani zavedamo, da smo izgu-
bili človeka, ki ju je – v vzdušju drugačnega časa – nemogoče na-
domestiti. 

Krajani vemo, da so samo izrečene besede zahvale za vse ustvarje-
no premalo; da moramo Ivanu in Stanetu ob slovesu povedati tis-
to, kar bi želela slišati tudi onadva. In zagotovo bi želela slišati to, 
da se bomo tudi v teh drugačnih časih, ko postaja življenje vsak 
dan težje in odtujenost med ljudmi vse večja, v Krški vasi še nap-
rej trudili za ohranjanje vrednot generacije, ki se v tem času pos-
topoma, a nezadržno poslavlja. Spominjali se ju bomo kot človeka, 
ki sta s predanostjo v dobro soljudi zaznamovala celotno obdob-
je svojega življenja. 
 Stane�Budič�

V spomin Ivanu Prahu 
in Stanetu Ilcu

SPOMIN

FRANC
KOVAČIČ

MARIJA
KOVAČIČ

Hvala vsem, ki postojite ob grobu, 
prižigate sveče in se ju spominjate.

Vsi vajini 

iz Loč roj. Sluga, iz Loč

Tisti,�ki�jih�imamo�radi,�so�vedno�z�nami,�nikoli�ne�odidejo.
Podnevi�v�mislih,�ponoči�v�sanjah�in�lepih�spominih.�

8. decembra je minilo 
20 žalostnih let, odkar 

te ni več med nami.
17 let, odkar si nas zapustila.

iz Brežic, Ob potoku 7.

Sporočamo vam žalostno vest,
da je v 81. letu starosti umrla naša draga

Vsi njeni

dipl. ing. OLGA LUPŠINA
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v torek, 15. 12. 2020, ob 13. 
uri na pokopališču v Brežicah. Žara bo na dan pogreba od 12.30 

dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Čudno,�kako�prazen�je�svet,
ko�umre�en�sam�človek.

(Dante�Alighieri)

(Posavski obzornik št. 24, 26. 11. 2020)

Spoštovani,
cilj vlaganja v javno infrastrukturo je predvsem omogočiti občan-
kam in občanom več možnosti za kvalitetnejše bivanje v naši lokal-
ni skupnosti. V zadnjem času se na območju Krškega in okolice po-
javlja veliko vandalizma na različnih objektih javne infrastrukture, 
na kateri je bilo povzročene že kar nekaj škode in posledično tudi 
dodatni stroški. Občina se je zato odločila, da bo v prihodnje po-
samezna območja opremila s kamerami, s čimer upamo, da bomo 
preprečili nadaljnje povzročanje škode. Ob tem pozivamo občan-
ke in občane, da v primeru, da opazijo kakršnakoli objestna deja-
nja na objektih javne infrastrukture, to sporočijo občinski upravi. 

� Občina�Krško

Odgovor Občine Krško na vprašanje 
občana v rubriki Skozi vaš objektiv
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SPOMIN

iz Mencingerjeve 7, Brežice.

3. decembra je minilo žalostno leto, odkar nas 
je zapustil naš dragi mož, oče, stric in boter

Žalujoči: žena Slavica ter sinova Damjan in Aleš

BORIS GERŠAK
Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate svečke in ga ohranjate 

v lepem spominu. Pogrešamo te!

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

SPOMIN

iz Dolenje vasi.

10. decembra mineva žalostnih 20 let, 
odkar te ni več med nami, naš dragi 

Hčerka Suzana z družino

STANE VOLČANJŠEK 
Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate, postojite ob njegovem 

grobu, mu prižigate svečke in namenite kakšno lepo misel.

Spomin�je�kot�pesem,�ki�v�srcih�odzvanja, 
spomin�je�kot�cvet,�ki�nenehno�poganja, 

spomin�je�svetloba,�ki�dušo�obliva, 
spomin�je�ljubezen,�ki�v�srcih�prebiva!

SPOMIN

iz Brežic.

18. 12. 2020 bo minilo eno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga mama

Vsi njeni

IVANA MARIJA ŽIBRED 
Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Za�tabo�vedno�vije
se�misli�mojih�pot,

začaran�duh�spremlja
te�vedno�in�povsod!

(S.�Gregorčič)

SPOMIN

z Velike Doline

Za vedenje, za spomin, dragi Zalki.
Imeli smo se radi in se spoštovali,

ZALKA ŠEBERLE

S poroko v Samoborju, kjer si bila znana
 in si z družino skrbno živela kot Rozalija Cesnik, 

se med dragimi in prijatelji ni nič spremenilo.

Vsi tvoji in Jenkovi iz Brežic

ZAHVALA

rojene Kapler, Mali Trn 21, Krško 

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, sestre, botre, tete in tašče

MARIJE MALUS 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in sodelavcem za izrečena pisna in ustna sožalja ter tople besede 
tolažbe. Sosedom Pirc in Nosan ter vsem, ki ste kakor koli ali kadar 
koli pomagali ali kaj dobrega storili za našo mamo, se iskreno 
zahvaljujemo. 

Žalujoči: vsi njeni

Srce�je�omagalo,�
dih�je�zastal,�

a�nate�spomin�
bo�ostal.�

ZAHVALA

s Pokleka nad Blanco.

V 74. letu nas je zapustila naša draga mama, 
babica, tašča, sestra, teta in botra 

MARIJA MEDVED
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, podjetju VPM Krško, Resistec Krško za tolažilne besede, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarni prispevek. Hvala 
Komunali Sevnica, trobentaču, govornici g. Štefki Vidrih, gospodu 
župniku Jožetu Špesu za opravljen obred in cvetličarni ZelenaPika.

Žalujoči: sin Jože in hči Manči z družinama

Boleča�izguba�zareže�v�srce,
grenke�so�solze,�po�licu�polze,

rana�ostane,�mame�več�ni,
življenje�potiho�naprej�pohiti.

ZAHVALA

s Slinovc 

Ob boleči izgubi 
skrbnega in dobrega moža, očeta in ateta 

EDIJA KUHARJA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob 
strani in čutili z nami. Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in počastite spomin nanj s prižigom 
svečke. 

Vsi njegovi

Glej,�zemlja�si�je�vzela,�kar�je�njeno,�
a�kar�ni�njeno,�si�ne�more�vzeti.

In�to,�kar�je�neskončno�dragoceno,�
je�večno�in�nikdar�ne�more�umreti.�

ZAHVALA

iz Župjeka 26, Bizeljsko

Ob boleči izgubi naše drage mame

LJUDMILE KUKOVIČIČ
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja. Posebna zahvala tudi osebju bolnišnice 
Brežice in pogrebni službi Žičkar ter g. župniku Vladu Leskovarju za 
lepo opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njeni

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

ZAHVALA

iz Kostanjevice na Krki.

V 46. letu nas je zapustila naša draga 

SLAVICA SAJE GALE

Ob tragični izgubi mamice Slavice bi se rada zahvalila vsem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani. Moje hvaležne misli naj dosežejo vse 
sorodnike, sošolce OŠ, krajane, župnika Jožeta Miklavčiča in pogrebno 
službo Žičkar iz Brežic. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim 
posameznikom.

Žalujoči: hči in sestra

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,�
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše.�Brez�pomena�
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

SPOMIN

z Delavske ulice 7 na Senovem.

2. decembra je minilo žalostno leto, ko nas je po hudi 
bolezni v 30. letu zapustil naš ljubljeni sin in brat 

MATEJ GERŠAK

Hvala vsem, ki se spomnite nanj in mu namenite kakšno lepo 
misel ter ga ohranjate v spominu kot človeka, ki je v sebi nosil 

neizmerno upanje na ozdravitev. 

Zelo te pogrešamo: mami Marjana, ati Roman in brat Gregor

Vsi,�ki�radi�jih�imamo,�
nikdar�ne�umro,�

le�v�nas�se�preselijo�
in�naprej,�naprej�živijo,�

so�in�tu�ostanejo.�
(Janez�Medvešek)�

SPOMIN

iz Podgorja pri Pišecah.

4. decembra je minilo sto let, odkar si se 
rodila, draga mama, stara mama, prababica 

in tašča 

V spominu te imamo vsi tvoji najdražji.

MARIJA KOSTEVC 
Leta hitro minevajo, tako bo 10. januarja 2021 že 19 let, odkar te 

ni več med nami.

ZAHVALA

IVANE BORŠTNAR

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, tašče, sestre, tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem Kopitarne Sevnica za izrečena pisna in ustna 
sožalja, darovane sveče in cvetje, denarne prispevke ter svete maše.

Hvala Pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku Janezu Cevcu za lepo opravljen obred ter izvajalcu Tišine za 
poslednji pozdrav.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame, jo pospremili na zadnji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�vedno�ostal.

iz Krmelja

Žalujoči: njeni domači

SPOMIN

AVGUST IN KAROLINA 
MOLAN

Decembra mineva 30 let od izgube našega ata in 
27 let od izgube naše mame. 

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu. 

Sinovi z družinami

iz Dednje vasi, Pišece. 

Tiho�sta�odšla�iz�naše�sredine�
in�nam�zapustila�lepe�spomine.�
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Prodam obračalnik SIP 200, 
letnik 2010, bikca simentalca, 
280 kg, in bika frizijca, 650 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 609

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni mu
škat (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 domače žganje, inox 
cisterne, 400 l, 500 l in 600 l, 
mlin za grozdje in inox hidrav
lično prešo, 250 l. Cena po do
govoru. Tel.: 051 380 079

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 913 887

ŽIVALI

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

Prodam navadne rjave jelene 
(mlade košute in letošnje mla
diče), zelo kvalitetne, za na
daljnjo rejo ali meso. 
Tel.: 041 613 954 

Prodam traktor TV 523 – prve 
gume, hidravlični volan, tro
točkovna hidravlika, mulčar 
kladivar, kultivator – motikice 
in ježki, dvobrazdni plug, pol
nilna linija s filtri in cisterna, 
600 l. Tel.: 041 652 714

Prodam kostanjeva drva, krat
ko žagana, in brezova drva ter 
železen voz, 16 col, s plato
nom. Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 243

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

Prodam orehov les in orehova 
jedrca. Tel.: 041 832 189

Prodam molzni stroj, pajek 
SIP in sadilec krompirja. 
Tel.: 070 815 003

Prodam dva mesarska ploha, 
bukev – jesen 200x65 cm in 
200x60 cm. Cena po dogovo
ru. Tel.: 031 761 559

Prodam kotel za žganjekuho 
90 + 200 l, jabolčni kis, koruzo, 
ječmen, praženo sojo, prašiča, 
molzni stroj. Tel.: 031 845 064

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 prašiče, težke 110–
220 kg, hranjene z domačo ku
hano hrano. Tel.: 040 767 262

Prodam lepe odojke in pet 
prašičev, težkih 45–50 kg. 
Tel.: 040 881 158

Prodam prašiče 160–180 kg 
in 220–250 kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 051 349 218

Prodam prašiča, težkega okoli 
160 kg, vreden ogleda. 
Tel.: 041 546 493

Prodam polovico 140 kg tež
kega prašiča, krmljenega z do
mačo kuhano hrano. 
Tel.: 040 149 247

Prodam bikca simentalca, 
starega štiri mesece, težkega 
200 kg, telico simentalko, pri
puščeno, dva prašiča, 130 kg in 
vino frankinjo. 
Tel.: 051 870 909

Prodamo odojke 22–30 kg in 
prašiče 45–50 kg. Možna do
stava. Tel.: 07 49 68 390

Prodam kravo simentalko, 
staro 9 let, za zakol ali nadalj

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.

njo rejo, in lepe, bele, domače 
race. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 263 351

Ugodno prodam več prašičev, 
težkih od 160 do 190 kg. 
Tel.: 051 210 504

Prodam prašiča 130–140 kg, 
okolica Artič. Tel.: 031 721 431

Prodam krškopoljca, 290 kg, 
in okrogle bale slame. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče od 30 kg do 
150 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 422 161

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 180–200 kg, Dobova. Tel.: 
07 49 67 250 ali 031 289 986

Prodam dve telici in bikca, lim 
pasme. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 725 139

Prodam krškopoljca, teže 
180–200 kg, in bele prašiče, 
teže od 130–150 kg. Lahko 
tudi polovice. Okolica Leskov
ca pri Krškem. 
Tel.: 031 209 951

Prodam prašičke, težke 25–30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 482 206

Prodam bikce, črnobele in rja
ve pasme, stare od enega do 
štirih tednov. Tel.: 041 575 471

obzornikova oglasna mreža

1.6, letnik 2015, barva E8B, 
110.000 km, cena 9.800 €. 
Tel.: 041 664 682

Prodam Seat Toledo 1.9 
TDI, letnik 2004, prevoženih 
150.000 km, ohranjen. 
Tel.: 051 477 243

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 bukova drva, 17 m, 
cena po dogovoru, in kolje za 
vinograd, dolžina 2,2 m, 250 
komadov. Tel.: 041 827 776 

NEPREMIČNINE
Ugodno prodamo bivalni vi
kend z vinogradom v okoli
ci Senovega. Tel.: 041 492 608

Prodam popolnoma prenov
ljeno in opremljeno dvosob
no stanovanje v Krmelju po 
ugodni ceni. Leto izgradnje je 
1986. Tel.: 041 630 552

Oddam enosobno stanovanje 
v Brežicah in njivo, 52 arov, ter 
kupim traktor IMT 539. 
Tel.: 051 376 454

Takoj oddam delno opremlje
no dvosobno stanovanje (50 
m²) s teraso na CKŽ 86. Najem 
250 €/mesec + stroški. 
Tel.: 031 653 122

AVTOMOBILIZEM

Prodam Twingo, letnik 2006, 
registriran do 07/21, prevo
ženih 35.000 km, veliki servis, 
zimske + letne gume. 
Tel.: 041 726 086

Prodam ali menjam za drugo 
vozilo Citroen Berlingo HDi 

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE

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.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

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.
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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: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (26/2020) bo izšla v 
sredo, 23. decembra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. december 2020.

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

M
at

ej
a 

N
ov

ak
 s.

p.
, S

ta
ra

 c.
 1

2,
 S

tr
až

a

Prodam prašiča, težkega okoli 
250 kg, hranjen z domačo hra
no, okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča za zakol, 130 
kg, krmljenega izključno s ku
hano hrano. Možen zakol. 
Tel.: 07 49 77 095

RAZNO 

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

Oddamo dvojni grob na poko
pališču Brežice. Če vas zanima 
najem, pokličite na 
tel.: 031 699 001

Izdelujem vroče cinkane bo
kse za prašiče, narejene po 
meri. Cena po dogovoru. Ku
nej Uroš s.p., Gorjane 36, Kop
rivnica, tel.: 041 871 403

Mlajši upokojenec, izkušen 
voznik kombija, išče priložno
stne vožnje. Lahko tudi tujina. 
Tel. 031 801 969

Kupim rabljeno mizo za na
mizni tenis. Tel.: 041 689 643

STIKI
Sem moški blizu šestdesetih 
iz Krškega, samski in zelo osa
mljen. Želim spoznati žensko 
med 50 in 60 let ter ne težjo od 
70 kg. Vse ostalo je stvar dogo
vora. Kliči na tel.: 051 273 174, 
kadarkoli želiš.

Iščem žensko, vredno zaupa
nja, močnejše postave za po
pestritev dolgih večerov z 
68-letnim, dobro situiranim 
gospodom. Tel.: 068 615 310

PODARIM

Podarim živila in pripomočke 
za praznični čas. Pišite ali pok
ličite. Tel.: 040 608 017

Podarim multifunkcijsko na
pravo Canon Pixma s kartu
šami (tiskanje, skeniranje, fo
tokopiranje) za pomoč pri 
šolanju od doma. 
Tel.: 041 901 854

Podarim fantovske čevlje za 
sneg, št. 37, malo nošeni. 
Tel.: 040 608 017

Kuga v Posavju v 16., 17. 
in 18. stoletju

Stalne spremljevalke človeštva 
so bile prav epidemije nalezlji
vih bolezni, ki so v 16. in 17. 
stoletju zlasti v mestih zah
tevale največ smrtnih žrtev, 
povzročile pa so tudi veliko 
škode na gospodarskem po
dročju. Leta 1530 so prebivalci 
Loke pri Zidanem Mostu skle
nili v zahvalo za zaščito pred 
kugo sezidati cerkev, posveče
no sv. Roku in sv. Sebastijanu. 
Tedanji župnik Primož Trubar 
se je temu praznoverstvu od
ločno uprl. Domačini so vsee
no zgradili kapelico, vendar so 
jo protestanti kmalu zažgali. 
Svojemu zaščitniku Ivanu ba
ronu Ungnadu v pismih ome
nja veliko umiranje na Spo
dnjem Štajerskem.

Leta 1576 naj bi kuga preko
račila kranjsko deželno mejo 
pri Radečah ob Savi. Takrat 
so na Poljani blizu Loke pri Zi

Epidemije v Posavju skozi zgodovino

danem Mostu zgradili podru
žnico sv. Fabijana in sv. Se
bastijana. Dve leti kasneje se 
epidemija kuge omenja v Kr
škem, kjer je bilo prebivalstvo 
zaradi velikih davkov in turške 
nevarnosti že povsem izčrpa
no. Po dolini Krke in v Posavju 
med Radečami in Brežicami se 
zopet omenja kuga leta 1599, 
kjer se omenjajo kužni kra
ji tudi v okolici Rake, v okolici 
Krškega pa na ne bi bilo vasi, 
ki ne bi bila okužena.

V 17. stoletju, v dobi velikih 
kužnih epidemij, se je kuga 
na Štajerskem pojavljala v več 
valovih. Arhivski viri razkri
vajo, da se je v mestu Brežice 
pojavila med leti 1600–1603, 
leta 1608, 1614–1617, 1623–
1625, leta 1641, 1644–1647 
ter leta 1672. Po hudi kugi, ki 
je prizadela Brežice v sredini 
17. stoletja, naj bi bila zgraje
na cerkev sv. Roka. Leta 1623 
ob Vseh svetih je prišla kuga 
tudi v Krško, kjer je ostala do 

Svetih treh kraljev naslednjega 
leta. Ob sv. Lukežu, 18. oktobra 
1634, je kuga spet obiskala Kr
ško, kjer je do Svetih treh kra
ljev umrlo 22 oseb. V župniji 
Sv. Peter pod Svetimi gorami je 
kuga od konca novembra 1645 
do septembra naslednjega leta 
vzela 1792 življenj. 

O epidemijah kuge na štajer
ski strani Save med Zidanim  
Mostom in Brežicami ni veli
ko poročil. Kljub temu se do
mneva, da je med leti 1644 in 

1647 tudi tu umrlo veliko lju
di, saj se je epidemija širila po 
vseh sosednjih pokrajinah. Na 
težke čase v obdobju epidemi
je spominjajo cerkve in kape
le sv. Roka v Brežicah, Selah ob 
Sotli in nad Sevnico, pri Sv. Pe
tru pod Sv. Gorami in v Moste
cu pri Dobovi, ki so posvečeni 
svetnikom zoper kužne bolez
ni, pa tudi mnoga kužna zna
menja ob cestah.

Na kranjski strani Save po
ročajo o epidemiji kuge v ob
dobju med 1645 in 1650. V 
Svibnem in Radečah je umr
lo veliko ljudi, v Krškem pa je 
bilo tako hudo, da so morali 
zapreti celo ulico. Mnogo ljudi 
je umrlo v Leskovcu in na Šraj
barskem turnu, v spomin na 
to epidemijo so leta 1647/48 
zgradili cerkev sv. Rozalije nad 
Krškim. O posledicah kuge po
roča tudi vizitacijska komisija 
deželnih stanov, ki je leta 1655 
obiskala mesto Krško. Tam naj 
bi kuga razsajala že dve leti za
pored, umrlo je veliko število 
meščanov, žensk in otrok, ne

zmožnost preživljanja preži
velih pa je mnoge pahnila v še 
večjo bedo. 

Med leti 1678 in 1683 poroča
jo o najstrahovitejši kugi, ki je 
vzela mnogo življenj. 17. ok
tobra 1679 so z deželnim pa
tentom zaprli deželno mejo 
ter ukazali zmanjšanje števila 
brodov na Savi. Vstop v deže
lo so prepovedali vsem iz oku
ženih krajev, dovoljena je bila 
le trgovina s soljo, a to le na 
zastraženih brodovih na Savi, 

zaradi česar je cvetelo tihota
pstvo. Januarja naslednje leto 
so pod budnim nadzorom ko
misarjev in straž spet dovo
lili trgovanje z žitom in s so
ljo v Radečah, Sevnici ter med 
Rajhenburgom in Brežicami, 
nadzorovali pa so tudi Savo 
in prevažanje vina po njej. Za
radi ponovnih vesti o širjenju 
kuge so postavili kužne straže 
pri Zidanem Mostu, Radečah, 
Kompolju, Sevnici, Krškem, Je
senicah, Čatežu in Tariški vasi. 
Ob deželni meji so ukinili vsa 
proščenja in prepovedali ro
manja na štajersko stran.

Epidemije kuge so povzročale 
hudo škodo gospodarstvu, pro
metu, obrti in trgovini, zaradi 
velikanskih stroškov za pre
ventivo in kurativo pa je bila 
prazna državna blagajna. V te
žavah so se znašla zlasti mesta, 
ki so živela od prometa in trgo
vine, tudi mesto Brežice. Dela 
ni bilo dovolj za vse, najbolj pa 
so zaslužili zdravniki, lekarnar
ji, stražniki, gostilničarji in mi
zarji, ki so izdelovali krste. Epi

demije so neredko trajale tudi 
po več let, se potuhnile ali se 
umirile ob ugodnih pogojih pa 
so se zopet pojavile.

Zdravniki, strežniki, pogreb
niki ter vsi, ki so prišli v stik 
z bolniki ali umrlimi, so ime
li na rokavih ali prsih naši
te velike bele križe, nosili pa 
so velike bele palice, da so bili 
razpoznavni že od daleč. Pog
rebnikov je bilo premalo, zato 
so kužni mrliči večkrat dolgo 
časa ležali nepokopani na ce
stah, poljih ali v zapuščenih hi
šah. Mrliče so največkrat poko
pali v skupne velike in globoke 
kužne jame, jih potresli z ap
nom, vanje zakopali mrliče ter 
nanje postavili kužna zname
nja. O divjanju bolezni pričajo 
še danes ohranjena kužna zna
menja, ki označujejo mesto po
kopa mrličev v času velikih epi
demij. 

Kuga je zadnjič obiskala slo
venske dežele v 18. stoletju, 
natančneje leta 1715. Kljub 
temu je še desetletja povzro
čala strah med ljudmi, saj se 
je pogosto pojavljala v sose
dnjih deželah na vzhodu in na 
jugovzhodu slovenske etnič
ne meje, zaradi česar so po
gosto zapirali meje in prepo
vedali vse sejme. O ponovni 
nevarnosti kuge iz sosednjih 
hrvaških dežel poročajo v le
tih 1738–1741, ko so nemudo
ma zaprli meje, podrli vse mo
stove in brodove preko Sotle 
in Save ter postavili straže. Po
tniki iz Hrvaške so v naše kraje 
smeli samo pri Brežicah, obve
zno pa so morali v 42-dnevno 
karanteno.  

Kostanjevica na Krki je po na
vedbah zgodovinarja Borisa 
Golca edino dolenjsko mesto, 
v katerem nikoli ne omenjajo 
izbruha kakšne kužne bolezni. 

V 18. stoletju so se pojavile 
tudi griža in črne koze. V Loki 
pri Zidanem Mostu je od leta 
1801 potekalo cepljenje pro
ti kozam.

Maja�Marinčič,�
Posavski�muzej�Brežice,�
kustosinja�za�zgodovino

Kot nadaljevanje prispevka Živka Šebeka o epidemijah 
kuge v zgodovini Krškega, objavljenega v prejšnji številki 
Posavskega obzornika, tokrat objavljamo prvi del prispev-
ka, v katerem zgodovinarka Maja Marinčič iz Posavske-
ga muzeja Brežice opisuje različne epidemije v zgodovi-
ni posavskih krajev.

Zunanji� del� cerkve� sv.� Roka� nad� Sevnico� krasi� freska� z�
zavetnikom�zoper�kužne�bolezni�(foto:�L.�Motore).



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 25, četrtek, 10. 12. 202032 ZADNJA

Uspešne poslovne zgodbe se 
ne zgodijo same od sebe. Za 
njimi je izjemno veliko dela, 
odrekanja. Urnikov, ki krepko 
presegajo 8-urni delovni dan. 
Zgodbe družin, ki morajo di
hati z obrtnikom. Te zgodbe pa 
so še bolj posebne in navzven 
opazne, če je za njimi neka ro
kodelska spretnost. Veščina, ki 
se razvija več let, je tu osnov
ni gradnik končnega izdelka. 
Splošna javnost pa vse preveč
krat opazuje le površje: kje vse 
se nekdo pojavlja s svojimi iz
delki, kako je pohvaljen, kako 
tu in tam zaužije sad svojega 
dela. 

Vse našteto velja tudi za Man-
co Grubič iz Brestanice, ki 
je po športni poškodbi zače
la razvijati svojo blagovno 
znamko ročno izdelanega na
kita – Manca, narejeno s srcem. 
Danes ima skoraj 20.000 sle
dilcev na Facebooku, več kot 
4.000 na Instagramu, njeno 
delo je opaženo širom sveta. 
Manca je s svojimi rokami na
redila in, kar je še pomembne
je, strankam doma in po sve
tu poslala že več tisoč kosov 
svojega unikatnega nakita. In 
vsi, ki se srečujemo s podjet
ništvom, vemo, kaj pomeni
jo takšne številke in kako pre
dan svoji ideji mora biti človek, 
da vzdrži vse te napore. Pog

lejte si njene profile na druž
benih omrežjih in videli boste 
čarobne igre barv, oblik, teks
tur, predvsem pa zanimive vse
bine, s katerimi prihaja v stik 
z novimi strankami. Te pa se k 
njej, zadovoljne, redno vračajo.  

Že začetki 'Manca, narejeno s 
srcem' so prav posebni. Med 
rehabilitacijo po operaciji je 
dobesedno obležala. In če kaj, 
preprosto ni prenesla misli, da 
bi bila nekoristna svoji družini. 
Medtem ko je gotovo žalovala 
za svojo odbojkarsko kariero, 
je odločno zgrabila barvito po

limerno gli
no, različne 
pripomočke, 
se dneve in 
dneve učila 
oblikovanja, 
s p re m i n j a 
la, prilagaja
la, dodajala, 
in postoma 
iz materia
lov privablja
la svoj nov 
izraz. Kma
lu je kombi
nirala stva
ri, ki po logiki 
niso bile skla
dne, a ravno 
tako so nas
tali njeni naj
boljši izdelki. 

Za sabo ima tudi stotine se
jemskih nastopov: »Vsi, ki me 
poznajo, vedo, kako rada imam 
sejme. Ta stik z ljudmi, komu
nikacija. Sem zelo družabna in 
ta teren mi je najljubši,« sme
je pripoveduje. Kaj sedaj, ko ni 
sejmov? »Seveda se zelo pozna 
na samem prihodku, a sem vse
eno presrečna, da kljub vsemu 
lahko opravljam svoj poklic. 
Nekateri drugi, žal, niso imeli 
niti izbire.«

Če kje, je popolna podpora 
doma nujna sestavina takšne 
službe: »Brez mojih nikoli ne 

bi bila tukaj, kjer sem. Mož 
Robi je tisti, ki je še pred mano 
verjel vame in moj talent. In 
vedno rečem, da je moj poklic 
naš družinski projekt. Moj dan 
nima delavnika od pa do, traja 
ves dan, saj sem strankam do
segljiva, kadarkoli mi pišejo, in 
doma so to sprejeli. Prijatelji 
pa so mi vedno stali ob strani 
in velikokrat priskočili na po
moč, ko je bilo potrebno. Če je 
bila prej odbojka njeno življe
nje, se je kasneje posvetila dru
gim ljubeznim. Tudi glasbi, ki 
jo rada doda v svoj vsakdan. 
»Seveda so bili tudi skeptiki, ki 
so mi na stojnicah veselo go
vorili, da od tega pač ne moreš 
živeti. Takim sem vedno odgo
vorila, da če želijo vedeti, naj 
samo poskusijo sami in bodo 
videli,« opiše svojo pot.

Medtem ko je prejšnja leta nav
dušila novica, da Mančin nakit 
prodajajo v New Yorku, je letos 
presenetilo tudi sodelovanje s 
francosko revijo Polymère and 
CO. »Sodelovanje in moj tutori
al v francoski reviji je bilo izje
mno. Velikokrat doma rečem, 
da sploh ne morem verjeti, kdo 
vse obiskuje mojo stran in bere 
moje poste. Tako so me našli in 
uspelo nam je kljub covid situ
aciji.« Tuji mediji so že večkrat 
Manco povabili k sodelovanju. 
Tu pa nastopi še ena poseb

nost – Mančin ogromen lokal
patriotizem. »Moj kraj je moj 
dom, z veliko začetnico. To mi 
je zagotovo vcepila moja mami 
in kdor jo pozna, ve, o čem go
vorim. In res je, v intervjujih 
nikoli nisem dovolila, da na
pišejo, da prihajam 'samo' iz 
Slovenije. Ne, jaz sem iz Bre
stanice, ki je v Sloveniji,« ved
no opozori in doseže, da zapi
se popravijo. Zna pohvaliti svoj 
izvor: »Brestanica je kraj z og
romnim srcem. Z izjemnimi 
ljudmi. Potencialov tako poln, 
da je skoraj premajhen za vse.«

Mančina pot je lahko marsiko
mu v navdih, sploh v tem času, 
ko mnogi iščete svoje nove za
četke. Gre za težak posel, a po
sel, ki nagradi z ostalimi pred

nostmi. Je posel, kjer živiš svoj 
talent in veščine svojih rok. 
Manca se ga je priučila. »Res 
je. Kot deklica sem rada pletla 
tiste indijanske zapestnice pri
jateljstva, a v resnici je bila to 
edina stvar, ki sem jo znala na
rediti kot takšno ročno delo,« 
se spominja svojih začetkov. 
Življenje jo je velikokrat brcni
lo, a je za vsako brco hvaležna 
in ravno to spoznanje opazno 
sije iz nje: »Kaj je moj največ
ji uspeh? Tole in da dejansko 
traja. Preponosna in srečna 
sem, da sem iz nič ustvarila ne
kaj, kar ustvarijo moje roke in 
nam plača položnice. Pa še ne
skončno uživam v tem. Je lah
ko še boljše?«

� Maruša�Mavsar

»Popravite lepo prosim: iz Brestanice v Sloveniji«
BRESTANICA – Manco je Posavje poznalo kot odločno dekle, katere bit je bila vezana na šport. Predanost odbojki je oblikovala njene dneve. Do poškodbe. A iz svo-
jega karakterja in športa je Manca potegnila najboljše: ni predaje. Danes njen ročno izdelan nakit odkrito hvalijo ženske širom sveta. 

Letos� je�Mančino� delo� s� posebnim� vodičem�
izdelave�na�kar�4�straneh�izpostavila�francoska�
revija�

Njen�nakit�je�pravi�družinski�projekt,�v�vsakem�kosu�pa�je�del�
Mančine�igrivosti�in�srčnosti.

Četudi se je Slavica Jarkovič 
pred petimi leti 'ugnezdila' v 
mirnem kraju Sveti Anton, ra
zloženem naselju po slemenu 
Marežganskega hriba ter po
bočju hriba Jazbine v zelenem 
zaledju Kopra, vezi z rodnim 
Krškim in Posavjem ni niko
li pretrgala. Semkaj se vrača 
k njej ljubim sorodnikom, z 
udeležbo na občasnih družab
nih srečanjih, s pomočjo tele
fonskih pogovorov in klepe
ti po družabnem omrežju pa 
še vedno ohranja stike z nek
danjimi sodelavkami in sode
lavci v Kmečki zadrugi Krško, 
kjer je službovala več kot dve 
desetletji, ter s številnimi sou
stvarjalci na kulturnem, naj si 
gre na pevskem ali literarnem 
področju. Kot pravi, jo glas
ba spremlja od najzgodnej
šega zavedanja dalje, saj sta 
starša ljubezen do petja pre
nesla tudi na svoje otroke, za
radi česar se je že  v 80. letih 
prejšnjega stoletja pridružila 
najprej Mešanemu pevskemu 
zboru Viktor Parma in od te
daj dalje kontinuirano prepe
vala v več zborovskih sestavih 
in manjših vokalnih skupinah, 
med drugim v MePZ Svit, Vo
kalni skupini Valvasor, zboru 
videmske župnije, pri KD Ža
rek Dolenja vas, KD Grič Krš-
ko idr.  

V sobi srca

»Tudi za svoj dar pisanja se 
lahko zahvalim očetu Alojzu, 
ki je imel izreden čut za bese
do, stavek, misel. Že kot osnov
nošolka sem pogosto sode
lovala na različnih literarnih 
natečajih,« se spominja, »svoj 
prvi zapis v dnevnik sem za
beležila na dan, ko je umrl ju
goslovanski predsednik Tito. 
In tako se je začelo moje pisa
nje ...«  Ko je začela nizati kiti
co za kitico, pesem za pesmijo 
in vanje prelivati subtilno do
jemanje sveta, ljubezni in ču
tenje do narave. Tako je soča
sno s pričetki ljubiteljskega 
pevskega angažiranja v 80. le
tih postala tudi  članica Lite
rarnega kluba Beno Zupan
čič Krško, v katerem je pričela 
objavljati pesmi in sodelovati 
na nastopih. Slavičino več kot 
dvajsetletno literarno ustvar
janje je bilo leta 2008 krona
no z izdajo njenega pesniške
ga prvenca z naslovom Zajtrk 
smehljajev, ki se mu bo v pri
hajajočih dneh po 12 letih pri
družila še novoizdana pesni
ška zbirka z naslovom V sobi 
srca.  Z njo se Slavica posredno 
vrača v kraj svojega odrašča
nja, mladosti in dozorevanja 
tako v žensko kot pesnico, saj 
bo, tako kot prva zbirka, tudi 

ta izšla pri naši Založbi Nevio
dunum. V sobi srca, kot je med 
ostalim v spremni besedi zapi
sal urednik Silvester Mavsar, 
Slavica na okoli 70 straneh 
skozi »čustvene orise svoje 
ne vedno lahke, a vendar prav 
zaradi (njene) vere v človeka 
pozitivne ljubezenske zgodbe, 
niza svoj pogled na življenje. 
Pri tem uporablja svoje glav
no 'orodje', to je srce.«

Poleg pisanja pesmi, med ka
terimi se znajde tudi kakšna 
za otroke, Slavica piše tudi ve
zne tekste za koncerte, razna 
voščila in priložnostne nago

vore. V letu 2019 je JSKD Ob
močna izpostava Koper Slavi
ci podelila častno Gallusovo 
značko za izjemno dolgoletno 
udejstvovanje na glasbenem 
področju ljubiteljske kulture. 

V delu z otroki uresničila 
sanje

S preselitvijo na Primorsko 
leta 2015 je Slavica, domala 
že na pragu petih desetletij, 
obrnila novo, čeprav ne pov
sem neznano poglavje v živ
ljenju. Okolje ji namreč ni bilo 
tuje, saj sta starša že leta 1980 
v Sv. Antonu pri Kopru kupi
la majhno staro hiško, v obno
vo katere in njene okolice se 
je skozi leta z bratom Milanom 
aktivno vključevala tudi Slavi
ca. Po smrti očeta in kasneje 
prerani smrti še brata – med
tem se je leta 2008 preselila 
v Novo mesto – se je morala 
odločiti, kje bo njeno domo
vanje, saj bi bilo vzdrževanje 
hiš v Krškem in Sv. Antonu, ka
mor se je preselila tudi njena 
mama, in premagovanje raz
dalj med njima zanjo preve
liko breme. Odločitev je bila 
vse prej kot lahka, a so jo na 
koncu, kakor pove, v želji, da 
bi bila v bližini matere, prema
mili še plivkanje morja, zrak, 
blage zime, piš burje, vonj oljk, 

rožmarina in  sivke … 

Najprej se je zaposlila kot 
spremljevalka osebe s poseb
nimi potrebami, po boleči iz
kušnji, ki jo je pri tem doži
vela, pa se je odločila, da je 
napočil čas, da uresniči prvot
no srednješolsko  usmeritev 
dela z otroki, ki jo je zaradi 
spleta okoliščin po zaključe
ni pedagoški gimnaziji preki
nila: »Opravila sem dokvalifi
kacijo za srednjo vzgojiteljsko 
šolo, naredila maturo, bila sem 
namreč generacija usmerjene
ga izobraževanja, ki je zaklju
čila šolanje brez nje, in z veli
ko učenja, truda in odrekanja 
uspešno pridobila potrdilo o 
opravljenem strokovnem iz
pitu za strokovne delavce na 
področju vzgoje in izobraževa
nja.« Nekaj časa je delala v za
sebnih vrtcih in se zatem kot 
vzgojiteljica predšolskih otrok 
– pomočnica vzgojiteljice za
poslila v eni izmed enot javne
ga koprskega vrtca. 

Delo v vrtcu je trenutno zara
di izvajanja ukrepov za zaje
zitev širjenja okužb (v Mestni 
občini Koper te relativno us
pešno preprečujejo, saj imajo 
med več kot 52.600 prebivalci 
občine manj kot 400 aktivnih 
primerov, op. p.) sicer neko

liko zahtevnejše, pove v naji
nem klepetu, od vsakodnev
nega merjenja temperature 
zaposlenih in otrok do noše
nja mask v igralnicah in izven 
njih, razkuževanja igrač, pre
zračevanja idr., a so v kolek
tivu, doda, visoko motivirani: 
»V dežurnem varstvu skrbi
mo za dobrobit otrok, izvaja
mo različne dejavnosti, telo
vadimo, plešemo, pojemo in 
ustvarjamo. Trenutno izdelu
jemo novoletne voščilnice za 
starostnike, starše in različne 
ustanove, veliko se gibamo na 
svežem zraku in uspešno so
delujemo s starši, ki imajo v 
tem času otroke v domačem 
varstvu, ki jim preko e–pove
zav v spletni igralnici nudimo 
pester nabor dejavnosti za ot
roke in obojim, tako staršem 
kot otrokom, dajemo vede
ti, da mislimo nanje in jih ne
izmerno pogrešamo.«  In ko 
se vrata vrtca v poznih po
poldanskih urah zaprejo, že 
hiti proti domu, kjer jo poleg 
matere čaka še triletna psič
ka Lili, da opravita sprehod, 
da postori še to in ono po hiši 
in vrtu, v normalnih časih pa 
poleg pisanja nameni prosti 
čas tudi za petje in nastope z 
MePZ Brnistra iz Bertokov.

� Bojana�Mavsar

V sobi srca pestuje poezijo in otroke
SVETI ANTON, KRŠKO – Ne glede na vse prej kot kulturi naklonjen čas, ki vse bolj postaja ujetnica virtualnega prostora, bo v prihajajočih dneh luč sveta zagledala 
druga pesniška zbirka krške rojakinje Slavice Jarkovič, ki se je pred dobrim desetletjem odselila v dolenjsko prestolnico in zatem na Primorsko.

Slavica�Jarkovič


