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V Posavju se številke umirjajo
Miroslav Mikeln, upokojeni veterinar:

Strokovnost in
humor sta bila
močnejša od
partijske knjižice
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V Centru Sonček že zelo živahno
S KOLESOM NA POT – V letošnji Evropski teden mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, se
vključujejo tudi posavske občine. Z različnimi dogodki želijo spodbujati k uporabi okolju bolj prijaznih
prevoznih sredstev. Ena izmed priljubljenih oblik aktivnega preživljanja prostega časa, ki se je lahko
udeležijo vsi družinski člani, je kolesarjenje. Skupni kolesarski izleti so lahko eno najlepših družinskih
doživetij, kjer se tkejo posebne niti zaupanja, podpore, spodbude … S kolesom je možno raziskovati
bližnjo in daljno okolico, odkrivati prijetne kotičke v naravi ali raziskovati mestne ulice – lahko pa
tudi tekmujemo, kar izjemno uspešno počneta Primož Roglič in Tadej Pogačar na kolesarski dirki po
Franciji. Morda bodo tudi njuni dosežki koga spodbudili, da sede na kolo …
Foto: Smilja Radi

Poslabšanje razmer
ugotavljajo vse službe
V Krškem se je vnovič polemiziralo o romski problematiki, tokrat jo je pod drobnogled vzela Komisija za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti
občin Slovenije, največjem reprezentativnem združenju občin. Pridružili so se jim tudi predstavniki
ustanov, ki so tako ali drugače v stiku s to tematiko,
ni pa bilo predstavnikov pristojnih ministrstev. Drugače povedano: daleč od oči, daleč od problema ...

MESEC OKUSOV POSAVJA 

str. 10

Obogatila jih je dopolnjena brošura
100 LET KAPELSKEGA ZBORA 
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V Kapelah se pôje, pije in živi
Naslednja številka Posavskega obzornika
bo izšla v četrtek, 1. oktobra.
AKTUALNO

Potujoča knjižnica gre na pot

Za kvalitetno starost
V prilogi Občine Brežice o tretjem življenjskem obdobju so na enem mestu zbrane koristne informacije, s pomočjo katerih lahko v čim večji možni meri
izkoristite obstoječo podporo za preživljanje kvalitetne starosti. Starostno mejo 65 in več let namreč
dosega že vsak peti brežiški občan.
Strani 15–18

Stran 3
ŽELITE DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

POSAVJE – 5. oktobra bo na pot prvič odpeljala Posavska potujoča knjižnica. Uradni začetek voženj posavskega bibliobusa
bo v evropskem tednu mobilnosti, ko se bo predstavil v vseh
petih občinah, zaključna prireditev pa bo potekala v Krškem
(spored je objavljen na strani 24). V projektu sodelujejo Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica in
Knjižnica Laško z enoto Radeče, nakup vozila pa so finančno in
vsebinsko podprli Ministrstvo za kulturo in posavske občine v
skupni vrednosti 314.516 evrov. Občine bodo tudi v nadaljevanju s finančno podporo omogočale delovanje Posavske potujoče knjižnice. Bibliobus se bo ustavljal v 72 krajih, v večini
krajev bo stal vsaj enkrat na mesec, v nekaterih pa na 14 dni.
Posavski bibliobus, ki so ga poimenovali Bralko, krasi poslikava, ki so jo izdelale arhitektke iz društva Prostor vmes, njegov
prihod na postajališče pa bo pospremila himna, ki jo je napisala in izvedla Nuška Drašček. 
P. P.
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Šolski center začasno vodi Mavrek
KRŠKO – Potem ko je dosedanja direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica in ravnateljica Gimnazije Krško Erna Župan Pirkovič konec avgusta zaprosila za razrešitev, jo je svet zavoda
z 9. septembrom razrešil, z 10. septembrom pa za vršilca dolžnosti obeh funkcij imenoval Štefana Mavreka, učitelja strojno-teoretičnih predmetov na šoli
in doslej pomočnika ravnatelja
SPSŠ Krško. Mavrek bo šolski
center vodil do konca leta, kot
pravi, pa se ne namerava potegovati za poln mandat na tem
mestu.
V krški šoli so sicer uredili razmere po kar štirih okužbah
znotraj kolektiva in posledično še 14 zaposlenih v karanteni oz. pouk prilagajajo navodiŠtefan Mavrek
lom NIJZ. »Zdaj smo kadrovsko
popolnjeni in lažje delamo. Postavili smo tudi dva šotora, pod
katerima smo uredili učilnici na prostem. Tako si pomagamo
razbremeniti učilnice v šoli in preprečiti večje mešanje dijakov
med sabo. To je možno, dokler nam vreme to omogoča, potem
pa bomo videli, če si bomo lahko finančno privoščili ogrevanje
šotorov,« pravi Mavrek.
Šolski center je konec minulega tedna sicer obiskala tudi šolska
ministrica dr. Simona Kustec. Tako zaposlene kot dijake je pohvalila, da so z medsebojno podporo, pomočjo in sodelovanjem
zmogli prebroditi težave in vstopiti v novo šolsko leto navkljub
zahtevnemu covid-19 preizkusu. »Vsem skupaj se zahvaljujem
in čestitam za takšen pristop in odnos do znanja. Ste zgled vsem
nam. Ostanite šola, usmerjena v ljudi in za ljudi jutrišnjega dne,«
je še dejala.
P. P.

Začetek obnove Prvomajske ulice
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Načrtujejo negovalno bolnišnico
KRŠKO – Med sedmimi točkami 86. redne seje Sveta regije Posavje, ki je potekala 7. septembra v sejni sobi
A na Občini Krško, je še največ razprave prinesla zadnja točka Pobude in predlogi, v sklopu katere je direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar predstavila idejo o negovalni bolnišnici v Brežicah.
Župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je kot trenutno
predsedujoči Svetu regije vodil
sejo, je dejal, da so domovi starejših postali neke vrste sinonim za hiralnice, ker je v njih
določen odstotek ljudi, ki potrebujejo vsakodnevno nego in
bolnišnično obravnavo. »Ti domovi bi bili lahko prijetno mesto bivanja za starejše občane,
žal pa zaradi teh, ki so bolniki
in potrebujejo medicinsko oskrbo, ne funkcionirajo tako, kot
bi morali,« je dodal. V takšnih
primerih bi še kako prav prišla negovalna bolnišnica, kjer
bi ti bolniki imeli vso potrebno oskrbo. Kot je dejala Anica
Hribar, so že leta 2012 v SB
Brežice izdelali projekt za izgradnjo negovalne bolnišnice
v Brežicah, a dlje kot do izdelave dokumentacije za prido-

Direktorica SB Brežice Anica Hribar je predstavila idejo o
negovalni bolnišnici v Brežicah.
tem ko bi prostore stare bolnišnice preuredili v negovalno
bolnišnico,« je idejo, ki so jo
tudi že poslali na ministrstvo,
predstavila Hribarjeva. Dodala je, da se tako v bolnišnici kot tudi domovih za starej-

Omenila je še, da je v posavskih
domovih za starejše takšnih, ki
bi jih bilo bolje namestiti v negovalno bolnišnico, trenutno
kar 60, od tega polovica samo v
Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu.

še ukvarjajo z velikim številom
t. i. neodpustljivih pacientov, ki
jih iz različnih razlogov ni možno poslati nazaj v domače okolje. »Soočamo se s situacijo, da
imamo na današnji dan deset pacientov na negovalnem
oddelku, ki so pri nas že več
kot šest mesecev,« je navedla.

Projekt prenove bolnišnice je
po njenih besedah ocenjen na
približno 12,5 milijona evrov,
pri čemer se nadejajo tudi
evropskega denarja. »Če bi
imeli zagotovljena sredstva za
izdelavo projektne dokumentacije, katere ocenjena vrednost je 122 tisoč evrov z DDV,
bi lahko k temu projektu pris-

Prostore stare stavbe brežiške bolnišnice bi
preuredili v negovalno bolnišnico.

bitev gradbenega dovoljenja ni
prišlo. »Ravno izkušnje s covidom-19 kažejo, da bi bila hkrati nujno potrebna tudi obnova
stare bolnišnice, zato razmišljamo v smeri, da bi za akutno
bolnišnično obravnavo zagotovili primernejše in sodobnejše
prostore na novi lokaciji, med-

Občinska sredstva?

topili zelo hitro. Ker bolnišnica
tega denarja nima, saj se od leta
2014 ukvarja z nelikvidnostjo,
naj bi sredstva zagotovile občine,« je še pojasnila Hribarjeva.
Če bi šlo vse po načrtih, bi lahko z gradnjo oz. rekonstrukcijo bolnišničnih prostorov začeli jeseni 2021. Posavski župani
(in poslanci) so se načeloma
strinjali, da bi finančno podprli izdelavo projektne dokumentacije, a je brežiški župan Ivan
Molan predlagal, da bi morali od države obenem zahtevati, da ta projekt vključi v svoje operativne programe, kar so
na koncu s sprejetim sklepom,
upoštevajoč njegov predlog,
tudi potrdili.
Poleg tega so se seznanili še s
programiranjem v naslednji finančni perspektivi 2021–2027,
kar je podrobneje predstavila mag. Nataša Šerbec z RRA
Posavje. Krški župan Stanko
je ob tem izrazil željo, da bi se
bolj organizirano lotili črpanja
evropskih sredstev, predvsem
pa se bo tega treba lotiti čim
prej in ne odlašati, so se strinjali tudi ostali župani, ki bodo
skupaj z RRA Posavje pripravili
nabor projektov za pridobitev
kohezijskih sredstev.

Rok Retelj

V Posavju se številke umirjajo
SEVNICA – V prvih septembrskih dneh se je začela obnova dela
Prvomajske ulice. Občina Sevnica je sporočila, da dela zajemajo
obnovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov ter gradnjo novega pločnika, ureditev
komunalnih vodov in cestne razsvetljave v skupni dolžini okrog
400 metrov (od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno).
Skupna vrednost projekta, ki predvideva še ureditev manjšega
krožišča v bližini zdravstvenega doma, je dobrih 307 tisoč evrov,
projekt pa sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi začetka obnove je popolna zapora dela ceste od
križišča nad Kopitarno Sevnica do odcepa, ki vodi h glavnemu
vhodu Vrtca Ciciban (na fotografiji). 
S. R.

V Krškem prva popočitniška seja

KRŠKO – Na 15. seji krškega občinskega sveta, ki jo je krški župan mag. Miran Stanko sklical za 24. september, je za obravnavo predvidenih 17 točk s podtočkami. Občinski svet se bo moral na seji opredeliti do predloga Civilne iniciative Armeško, da
se na že obstoječem zemljišču zainteresiranemu podjetniku ne
dovoli opravljati dejavnosti skladiščenja gradbenega materiala
in mehanizacije ter ureditev sob za namestitev oseb, saj, kakor
navajajo v civilni iniciativi, si želijo ohraniti dosedanji bivanjski
standard v naselju Armeško. V nadaljevanju bodo med drugim
svetnice in svetniki obravnavali več osnutkov odlokov, in sicer
stanovanjskega programa občine do leta 2025, o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v občini, določitvi plovbnega
režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Krško ter spremembi odloka o porabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, saj je neurje 4. avgusta
letos povzročilo veliko škode na občinski infrastrukturi, ki jo je
treba nemudoma sanirati.
B. M.
obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

POSAVJE – Novi koronavirus je še naprej na pohodu, še več, čedalje bolj se krepi, kar kažejo tudi podatki v
zadnjem obdobju. Medtem ko so na ravni države v teh dneh opravili rekordno število testiranj in posledično odkrili tudi največ okužb, smo se tudi v Posavju soočili z nekaj najvišjimi številkami doslej.
V zadnjih dveh tednih se je
tudi v Posavju število novih
primerov okužb z novim koronavirusom nekaj časa iz dneva v dan povečevalo – 3. septembra je bilo celo pet na novo
odkritih okužb, 7. september
pa je bil rekorden dan, kar se
tiče aktivno okuženih, saj jih
je bilo kar 32. Največ okužb
so v tem obdobju odkrili pri
sevniških občankah in občanih (8), sledijo krški (6), brežiški (5) in en primer bolezni
covid-19 v kostanjeviški občini. Število aktivnih primerov
okužb je po rekordnem dnevu
k sreči začelo upadati, tako da
jih je bilo po podatkih sledilnika za covid-19 včeraj, ko so
nov primer zabeležili v občini Krško, še 16, in sicer v Sevnici šest, v Brežicah pet, v Krškem štirje in v Kostanjevici
eden. V sredo so potrdili tudi
največji dnevni porast števila okuženih v državi do zdaj
– 123, posledično je tudi največ aktivnih primerov (že kar
975), vedno bolj so zasedene
bolnišnične kapacitete, saj je
hospitaliziranih 61 bolnikov,
od tega 11 na intenzivni enoti, doslej pa je umrlo 135 ljudi,
pri čemer so zadnji smrtni izid
zaradi zapletov z novim koronavirusom sporočili pred 12
dnevi.

V SB Brežice 15 postelj
Dnevno povečanje števila
hospitaliziranih pomeni, da se
postelje v bolnišnicah vedno
bolj polnijo, tako da bodo morale ob nadaljevanju takšnega
trenda vskočiti tudi druge bolnišnice po Sloveniji, ne samo v
Ljubljani in Mariboru. Pozanimali smo se, kako so na morebiten sprejem covid-19 pozitivnih pacientov pripravljeni v
Splošni bolnišnici Brežice. Kot
je odgovorila direktorica Anica Hribar, so za sprejem pacientov, ki bi potrebovali bolnišnično obravnavo, predvideli
15 postelj. »Za covid-19 oddelek bomo namenili večji del
Internega 2 oddelka. S takšno
organizacijo bomo za ostale
paciente, ki bodo potrebovali
bolnišnično obravnavo na internem oddelku, pa niso okuženi s covidom-19, še vedno
zagotavljali 35 postelj,« je pojasnila in še dodala, da bodo ostali oddelki delovali po ustaljeni organizaciji dela.

Povsod več testov

Tako kot drugod po Sloveniji, se je v zadnjih dneh, zlasti po začetku novega šolskega
leta, močno povečalo število
opravljenih testiranj na okuž-

bo z novim koronavirusom,
kar so nam potrdili direktorji vseh treh večjih zdravstvenih domov v regiji. Direktorica
Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič je povedala, da so v minulih dneh
opravili tudi po več kot 40 testov na dan, povečalo se je tudi
število napotitev v samoizolacijo (največ 75 dnevno). Čakalnih dob za testiranje ni, praviloma ste lahko testirani isti
dan oz. izjemoma najkasneje
naslednji dan od naročila na
bris. »Zaenkrat sedanja organizacija še zadostuje. V kolikor
se bo situacija slabšala, bomo
okrepili delo ekip in povečali čas odvzemov,« je še dodala
Fabjančič Pavličeva. Direktor
Zdravstvenega doma Brežice
(v občini Brežice testiranja na
primarni ravni izvajajo v Zdravstvenem domu Brežice, Splošna bolnišnica Brežice pa kot
diagnostični postopek v primeru hospitalizacije) Dražen
Levojević je povedal, da se je
število odvzetih brisov povečalo s povprečno pet na povprečno deset na dan. Tudi pri njih
so vsi, ki pokličejo tekočega
dne do ur, določenih za odvzem
brisov, praviloma na vrsti istega dne, najkasneje pa naslednjega dne. Tudi v sevniškem
zdravstvenem domu od sredi-

ne avgusta v akutni ambulanti
za covid-19 opažajo povečano
število obravnavanih pacientov, napotenih s strani osebnih
zdravnikov / pediatrov / ginekologov, in povečane potrebe po samoplačniški preiskavi.
Čakalnih dob ni oz. so pacienti glede na naročilo izbranega
osebnega zdravnika zdravstveno oskrbljeni v največ 24 urah.

Nove smernice glede otrok

Razširjeni strokovni kolegij
za pediatrijo je glede jemanja
brisov pri otrocih sicer sprejel sklep, da otroci iz VVZ in
prve triade OŠ, ki imajo nahod ali gastrointestinalne težave ali vročino do 38 stopinj
Celzija ne potrebujemo brisa
na covid, razen če so otroci zaposlenih v zdravstvu in socialnozdravstvenih zavodih. Seveda se morajo testirati, če imajo
še katerega od drugih za covid
značilnih simptomov (kašelj,
dispnea, glavobol, izguba vonja in okusa, respiratorni + GIT
simptomi), če so bili v stiku z
osebo, ki je imela dokazano ali
možno okužbo s covid in če je
otrok del epidemiološke poizvedbe oz. je v karanteni. Zaradi
tega je število brisov pri otrocih zdaj nekoliko nižje.
 Peter Pavlovič, Rok Retelj
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Ena strokovna delavka CSD
za več kot 400 Romov?!?
KRŠKO – Članice in člani Komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije (SOS) so
se 3. septembra sestali na 3. seji, ki je zaradi vse bolj pereče romske problematike v občini Krško, pa tudi
na območju Dolenjske in Bele krajine, potekala v Krškem.
Seje so se poleg članov komisije udeležili tudi komandir
Policijske postaje (PP) Krško,
vodja Okrožnega državnega
tožilstva v Krškem, Centra za
socialno delo Posavje ter Urada RS za narodnosti, žal pa ni
bilo nobenega predstavnika
pristojnih ministrstev, četudi
so bili nanjo vabljeni.

Policisti velikokrat
v Kerinovem Grmu

Kot je za naš časopis povedal Peter Molan, komandir
PP Krško, je na območju Policijske uprave Novo mesto sicer 29 naselij s pretežno
romskim prebivalstvom, v
njih naj bi živelo skupno
okoli 3.500
oseb, po inPeter Molan
tervencijah
pa izstopata novomeško naselje Brezje in krško naselje Kerinov Grm. V slednjem so samo v
prvih šestih mesecih letošnjega leta policisti opravili skupno 114 intervencij, v 64 primerih posredovali zaradi kršenja
javnega reda in miru, v 30 primerih zaradi kriminalitete, v
11 primerih zaradi prometne
varnosti in v 19 primerih zaradi drugih dogodkov in pojavov.
Pri tem precejšen delež prijav
kršitev prihaja iz samega naselja, v več primerih zaradi sporov med posameznimi družinami, zaradi česar posledično
prihaja tudi do kršitev javnega
reda in miru, povzročanja groženj in fizičnih obračunov.
Po besedah Molana se policisti pogosto soočajo tudi z
odklonskimi ravnanji, ki so
povezani z družino oz. z zanemarjanjem skrbi za otroke.
»Zaskrbljujoče je stanje na področju mladoletniške kriminalitete, saj se povečuje število
primerov odklonskih ravnanj,
kjer so storilci mladoletniki ali
celo otroci (poškodovanja vozil prvih posredovalcev, objestnost, poškodovanja, tatvine
v trgovinah). Poseben problem
predstavljajo sistemske pomanjkljivosti, ki presegajo pristojnosti in zmožnosti policije,
a se policija z njimi srečuje, ko
pride do prepovedane posledice: nizka stopnja uspešnosti zaključenega osnovnega izobraževanja, absentizem otrok v
šolah in kasneje iskanje zaslužka na prepovedan način, sumi
na nenamensko porabo socialnih transferjev, zaradi česar
prihaja do posojanja denarja
znotraj romske skupnosti po
oderuških obrestih, kar nemalokrat pahne socialno ogrožene v še slabši in bolj podrejen
položaj. S tem so povezane tudi
grožnje in fizična obračunavanja. Nemalokrat je preiskova-

nje zahtevno, saj akterji nočejo
sodelovati v postopkih,« pravi
Molan.

Hkrati so napadov s strani pripadnikov romske skupnosti deležni na intervencijah sodelujoči policisti. Letos so v
Kerinovem Grmu Romi poškodovali že sedem (lani eno)
policijskih vozil in gasilsko vozilo. Poleg tega so policisti letos
že v 17 primerih obravnavali
napade Romov na varnostnike
varnostnih služb v trgovskih
centrih in drugih objektih. Zato
na PP Krško v sodelovanju z ostalimi enotami PU Novo mesto izvajajo aktivnosti za povečanje prisotnosti policistov
v okolici centrov in samega romskega naselja Kerinov
Grm. Slednje je sicer prispevalo k pozitivnim učinkom, a je
hkrati pogojeno z velikim angažiranjem policijskih sil, kar je
ob upoštevanju ostalih varnostnih potreb na območju policijske postaje in uprave dolgoročno nevzdržno. Kljub vsemu,

je še povedal komandir Molan,
policisti ob siceršnji kadrovski
podhranjenosti uspešno in
učinkovito izvajajo svoje naloge, saj se na nujne interventne
dogodke odzovejo v manj kot
desetih minutah.

Brez predloga
ni kazenskega postopka

Vodja okrožnega državnega tožilstva Robert Renier je dejal,
da gre za družbeni problem,
akutno stanje, ki je širše: »Trenutno stanje, s
katerim se v
Krškem soočamo, zlasti
v trgovinskih
Robert Renier centrih in
okolici, res postaja pereč. Narašča število tatvin, izvajajo jih
otroci, mladostniki, v kombinacijah, in to postaja res moteče tako za ostalo prebivalstvo
kot zaposlene v trgovinah. Izpostavil bi, da so pričakova-

Romsko naselje Kerinov Grm
(prvo polletje 2020)

300
prebivalcev

114
posredovanj policije

8
poškodovanih
službenih vozil

1
strokovna delavka
CSD

nja, da bo tožilstvo s svojimi
aktivnostmi naredilo red, nerealna. Nerealna zato, ker v
večini primerov, skoraj lahko
rečem da v 80 do 90 odstotkih, ni predloga in zato niti ne
pride do kazenskega postopka, ker ni predlogov oškodovancev, ker se bojijo, trgovske
družbe pa jih nočejo podajati.
Moram pa poudariti, da tožilstvo kot takšno ne vodi nobene posebne evidence in statistike za romsko problematiko.
Mi nimamo posebne kaznovalne politike, oni so tako kot ostali državljani podvrženi enakim kriterijem in obravnavi.
Ne preseneča me, da je prišlo
do tako akutnega stanja, ker
smo že v preteklosti zaznavali
to povečano problematiko oz.
trend, vendar to lahko zaustavljajo druge službe s skupnim,
kompleksnim, učinkovitim reševanjem in tudi s spremembo
zakonodaje na nekaterih področjih.«

Na CSD ena strokovna
delavka za prek 400 Romov

Marina Novak Rabzelj, direktorica CSD Posavje, je izpostavila velik kadrovski primanjkljaj:
»Če
želimo uspešno in učinkovito izvajati
naša osnovna javna pooblastila in
dodatne sociMarina Novak
alno-varstveRabzelj
ne storitve,
vsekakor potrebujemo dodaten strokoven kader. Prav tako
smo opozorili tudi na to, da bo
treba zelo na hitro uvesti dodatne sistemske spremembe, zlati na področju socialnih
transferjev. Centri že imamo
nekatere predloge in jih bomo
tudi posredovali pristojnemu
ministrstvu. Konkretno: na našem centru že vrsto let spremljamo namensko porabo socialnih transferjev, predvsem
pri družinah, kjer opažamo, da
sredstva niso namensko porabljena, to je za osnovno preživetje, za urejanje bivalnih
razmer in kvalitetno življenje
otrok. V sodelovanju z romsko
družino naredimo načrt pomoči družini, spremljamo porabo
sredstev na način, da skupaj z
romsko družino in strokovno
delavko usmerimo denar. To
področje bi bilo treba vsekakor sistemsko temeljito urediti.« A kakor smo slišali na seji
komisije, z romskimi družinami – v Kerinovem Grmu naj bi
živelo okoli 300 Romov, v celi
občini pa približno 450, a točnega podatka nihče ne ve – deluje le ena strokovna delavka!
Slednja je mnenja, da izbruhu
težav ne botrujejo potrebe ali
revščina, temveč »so te pogojene z objestnostjo in zaveda-
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Težave z Romi tudi na Ponikvah
PONIKVE – Tudi v občini Brežice je romska problematika
vedno bolj pereča, še posebej v zadnjem obdobju, ko se je
nekaj romskih družin – uradno naj bi bili dve ali tri, ki so
prišle iz naselja Rimš – naselilo v naselju Ponikve v KS Velika Dolina. Po pričevanju domačinov imajo z novimi sokrajani že težave, saj je že prišlo do kraj in tatvin, do nesporazumov in celo nasilništva pa prihaja tudi med samimi Romi.
Kot smo izvedeli od predsednika sveta KS Velika Dolina Marijana Žiberta, so mu krajani že večkrat potožili, da jim je izginil
kak vrednejši predmet, opazili so tudi, da se Romi tako podnevi kot tudi ponoči vozijo naokoli in celo sprehajajo po dvoriščih
ter tudi iščejo po smetnjakih na zasebnih zemljiščih. »Ljudje tukaj se zdaj počutijo kar malce nelagodno, saj prej še nikoli nismo imeli Romov v teh krajih, razen če so prišli kdaj po staro železo,« pravi Žibert in dodaja, da je v njihovi KS trenutno kar nekaj
hiš praznih in nekatere so si že ogledovali tudi Romi, tako da ni
dvakrat reči, da se ne bi na to območje preselila še kakšna romska družina. Določene težave imajo tudi na OŠ Velika Dolina, kamor trenutno hodi že sedem šoloobveznih Romov. Po Žibertovem mnenju bo potreben večji nadzor policije, še posebej če se
bodo v prihodnosti kazniva dejanja s strani Romov še nadaljevala. Skupaj s KS Jesenice na Dolenjskem so dali tudi pobudo, da
se zaradi te problematike v kratkem sestanejo z županom, člani Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini
in predstavniki policije.
Dodajmo, da je brežiški župan Ivan Molan na zadnji seji Sveta regije Posavje izpostavil, naj država tako kot vse ostale občine, v katerih imajo romska naselja in s tem določene probleme,
enako obravnava tudi brežiško občino, ki sicer nima romskega
svetnika. Povedal je še, da občini legalizacija romskega naselja
pri Gazicah, kjer naj bi bilo čedalje več prebivalcev, ni v interesu, ampak bi radi romsko problematiko reševali na drug način.
»Dejstvo je, da smo prostorski plan umestili tako, da se romsko
naselje ne sme širiti, trenutnega stanja pa ni možno reševati, v
kolikor ni urejena tudi zakonodaja,« je dodal.

R. Retelj
njem, da pravzaprav to smejo početi, saj se jim ne bo nič
zgodilo«.
Darko Rudaš iz Prekmurja,
predsednik Foruma romskih
svetnikov Slovenije, je menil,
da je za nastalo situacijo krivo
pomanjkanje krožne odgovornosti med državo, lokalno in
romsko skupnostjo: »In dokler te odgovornosti ne bomo
sprožili, ne bomo dobili rešitve. V bistvu skušamo reševati problematiko zgolj s palico,
namesto da bi dali poudarek
na zgodnje otroštvo in na razvoj otroka. Mi moramo tu, v
jugovzhodnem predelu, izoblikovati novo generacijo Romov,
ki bo razmišljala drugače, ki
bo imela drugačna pričakovanja. Paralelno bi morali vlagati tudi v infrastrukturo, naselje in starševstvo. Ni zadosti, če
otroka uspemo vključiti v vrtec, po drugi strani pa imamo
neodgovornega starša. Moramo vzpostaviti sistem, v katerega bodo tudi Romi vključeni
polnopravno z vsemi svojimi
pravicami in dolžnostmi.«
Predsednica komisije pri SOS,
krška podžupanja Ana Somrak je povedala, da si občina
prizadeva z urejanjem bivalnih razmer v
romskem naselju dvigniti
kakovost življenja v skupnosti, vendar
pa znotraj nje
prebiva neAna Somrak
kaj družin in

posameznikov, ki vsake spremembe na bolje rušijo. »Romi,
ki živijo v naših krajih, so drugačni od drugih, kar terja tudi
drugačen pristop pri reševanju problematike. Pomembno
je, da poslabšanje razmer ugotavljajo vse službe, ki se ukvarjajo s tem področjem, tako
policija, CSD kot tožilstvo. Komisija pri SOS je na omenjeni seji sprejela tri sklepe, in
sicer, da se nemudoma kadrovsko okrepijo tako PP Krško
kot CSD Posavje, da delovna
skupina in podskupine na ministrstvih nemudoma pristopijo k oblikovanju sprememb zakonodaje, po kateri bodo lahko
ukrepi na terenu učinkovitejši, ter da se v novoimenovano vladno delovno skupino za
Rome vključijo tudi predstavniki občin in ostalih institucij s
terena, ki imajo operativne izkušnje na tem področju.« Somrakova v zvezi s spremembo
zakonodaje, predvsem v delu
predlaganih sprememb pri dodeljevanju socialnih transferjev, sicer pričakuje kar veliko
nasprotovanj, ne zgolj s strani predstavnikov Romov, temveč tudi posameznih političnih strank in skupin, kar se je
v preteklosti že dogajalo.
Tudi to pot smo želeli pridobiti izjavo Morana Jurkoviča,
predstavnika v občini Krško živečih romskih skupnostih v krškem občinskem svetu, vendar
je ta izjavo za medije ponovno
odklonil.


Bojana Mavsar

K temu, da se je klopčič t. i. romske problematike vendarle začel malce razpletati, so – tako verjamemo – prispevale tudi poletne objave v našem časopisu. Tako naši avtorski članki, v katerih smo opozarjali, da je bilo glede tega dovolj tiščanja glave v
pesek, kot tudi obsežna in precej odmevna razmišljanja predstavnikov političnih strank, objavljena 20. avgusta.
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UTRIP REGIJE
anketa

Se (lahko) vozite čisto?
V ospredju letošnjega evropskega tedna mobilnosti so
bolj čiste oblike prevozov in potovanj (z manj izpustov,
hrupa ...). Ali pri izbiri prevoznih sredstev kdaj pomislite
tudi na to, imate sploh možnost izbire, bi moralo biti več
možnosti za izbiro takšnih načinov potovanja?
Ksenija Avguštin, Loče pri Dobovi: Definitivno bi lahko bilo več izbire, po drugi strani pa
ima danes skoraj vsak svoj avto, svoje opravke in obveznosti, zato se raje odloči za vožnjo z
njim kot pa z javnim prevozom. Tisti bolj ekološko osveščeni se bodo prej odločili za potovanja z manj onesnaženja, prihodnost so električni avtomobili, a zaenkrat so še predragi in tudi nevarni.

Jani Zakšek, Male Vodenice: Od večjih središč
sem kar precej odmaknjen, tako da moram, kadar moram po opravkih, nakupih in podobno,
uporabiti avtomobil, ker nimam nobene druge
izbire. Če bi imel možnost, bi si seveda kupil takšen avto, ki bi zadovoljeval ekološke standarde.
Za krajše poti in v rekreativne namene seveda
uporabljam kolo ali pa grem peš.

Ana Novak, Svibno: Živim v višje ležečem predelu radeške občine, kjer je uporaba avtomobila skoraj nujna. Možnosti javnega prevoza ni in
v okolju, v katerem živim, so povsod okoli hribi, tako da tudi kolesarjenje ni najbolj primerna oblika prevoza na delo. Rada pa hodim, tako
v prostem času kot ob posameznih, predvsem
sončnih dneh, ko se tudi v službo odpravim peš.

Jože Županc, Poklek: Redno se poslužujem
prevoza s čistejšim načinom prevoza, zato ker
večinoma potujem v službo v Ljubljano in nazaj z vlakom, ki je ekološko najbolj pravo električno vozilo. Po mojem mnenju je prihodnost
v električnih vozilih, seveda če njihova cena ne
bo previsoka in bodo dejansko dosegljiva tudi
navadnemu kupcu.

kronika
MOTORIST PREDČASNO ZAKLJUČIL VOŽNJO IN SEZONO –
14. 9. je pri naselju Jelovec na cesti Boštanj–Tržišče padel in se
poškodoval motorist. Kot so z ogledom kraja nesreče zaključili 'možje postave v modrem', je padcu botrovala neprilagojena hitrost vožnje, saj je motorist pred tem prehitel pred seboj
vozeče vozilo, v ovinku, ki je sledil, pa padel. Kot so ugotovili v
bolnišnici, si je pri padcu zlomil nogo, zaradi česar, kakor lahko sklepamo, je predčasno zaključil ne le načrtovane vožnje,
temveč tudi letošnjo motoristično sezono. Preizkus alkoholiziranosti pri motoristu ni pokazal prisotnosti opojnih substanc.
ODNESEL CELO KOŽO, BODO PA BOLEČE VISOKE GLOBE
– Krški policisti so 11. 9. 34-letnemu motoristu iz Brežic zasegli motorno kolo Kawasaki. Policisti so ga večkrat poskusili ustaviti z modro lučjo in sireno, a je pred njimi bežal vse od
Smednika do Zameškega, kjer je zapeljal s ceste na travnik,
med poskusom bega in neprilagojeno vožnjo po travnati površini pa izgubil nadzor nad motorjem in padel. Preizkus alkoholiziranosti voznika sicer ni pokazal prisotnosti alkohola,
je pa zavrnil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog. Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov mu
bodo naložili več plačilnih nalogov, vozniškega dovoljenja pa
mu niso mogli odvzeti, saj je vozil brez veljavnega dovoljenja.
Med padcem se voznik ni poškodoval.
TRČIL V KOLESARKO – 11. 9. je v Brežicah 32-letni voznik zaradi nepravilnega premika vozila zadel zadnji del kolesa 71-letne kolesarke, ki je padla po vozišču. Zaradi bolečin v roki je
voznik poškodovano žensko takoj odpeljal v bolnišnico, kjer
so ji diagnosticirali zlom roke.

DVA PADCA S STREH – 6. 9. je v senovskem naselju Dovško
krajan padel s strehe objekta, dva dni kasneje pa je enak nehoteni padec s strehe doživel tudi krajan v naselju Šmarčna.
Oba so prepeljali na zdravljenje, prvega v novomeško, drugega pa celjsko bolnišnico.

SAMOPOSTREŽNI BREZPLAČNI SERVIS – Na bencinski servis v Krškem so ob polnoči z 10. na 11. 9. prišli trije neznanci, v kantico z ročko natočili devet litrov goriva, si v notranjosti servisa naročili pijačo in cigarete, in ko so želeno dobili, so
jo hitrih nog ucvrli brez plačila.
Zbrala: B. M.
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Miroslav Mikeln, upokojeni veterinar:

Strokovnost in humor sta bila
močnejša od partijske knjižice
BRESTANICA – Miroslava Mikelna je poklicna pot v poznih 50. letih prejšnjega stoletja pripeljala iz Petrovč
v Krško, kjer se je uveljavil kot strokovno podkovan veterinar, društveni aktivist, funkcionar in politik. V
zadnjem desetletju je poprijel tudi za pero in do sedaj pod naslovom Zgodbe mojega časa spisal in izdal tri
avtobiografske knjižice, zadnja je luč sveta ugledala pred dnevi.
Pa pojdiva najprej na popotovanje od Celja do Petrovč ...
Bil sem rojen leta 1932 v Celju, v zgradbi Mohorjeve družbe, kjer smo živeli vse do leta
1941. Ko je udaril Hitler, so
nacisti očeta in starega očeta
Alojza Mihelčiča (politik, slovenski skladatelj, op. p.), ki je
bil leta 1939 prvi podpredsednik Jugoslovanske narodne
skupščine in član senata Kraljevine Jugoslavije, takoj aretirali in ju odpeljali v mariborske zapore. Očeta so čez nekaj
dni izpustili, stari oče pa je bil
z družino izgnan na Hrvaško, a
se mu je od tam uspelo nekako preseliti v Ljubljano. V Petrovče smo se zaradi bombardiranja preselili pozimi 1944.
Hiška je bila majhna, spali
smo na slami, na koruznici, pa
tudi pri sosedih. Tedaj smo se,
čeprav meščanska družina, vsi
naučili kmetovanja. Med vojno smo otroci obiskovali nemške šole in glasbeno šolo, kjer
sem se učil violine, klavir pa
smo imeli doma. Leta 1950
sem maturiral na prvi celjski
gimnaziji.

Omenili ste glasbeno izobrazbo, zelo aktivni pa ste
bili tudi na športnem področju.
Res je. Že med vojno sem telovadil, tedaj so bili zelo močni telovadni krožki, pa tudi po
vojni, ko sem v Celju treniral
atletiko kot srednjeprogaš v
tekih od 400 do 3000 metrov.
Treniral sem tudi košarko, v
Petrovčah smo igrali odbojko,
nogomet in namizni tenis, veliko sem šahiral. Seveda sem
tudi smučal, pa kar izvrsten
plavalec sem bil. Le kako ne
bi, saj sem rasel ob Savinji.
S športom sem se vsa leta in
desetletja zatem rekreativno
ukvarjal, do poškodbe kolena pred nekaj leti še smučal,
namizni tenis pa sem igral vse
do 31. januarja letos, ko sem si
med igranjem ping ponga zlomil stegnenico.

Vseh šest otrok se nas je glasbeno izobraževalo. Do leta
1950 sem igral tudi drugo violino v celjskem plesnem orkestru Žabe. Poleg mene so tedaj
v njem igrali še: prvo violino
Peter Volodja, kasneje gledališki igralec, tubo Mojmir Sepe –
Mojzes, ki je bil zatem dirigent
in skladatelj zabavnih skladb,
pa Janko Četina, enkrat prvak
Jugoslavije v slalomu, in Franc
Pristovšek. A v orkestru sem
prenehal igrati, ker je bila violina, na katero sem igral, last
glasbene šole in sem jo moral
vrniti, sem pa še igral nekje do
leta 1954 v zabavnem ansamblu v Petrovčah.

Glede na to, da ste bil ljubitelj športa, bi bil samoumeven študij v tej smeri, a ste se
odločili za veterino ...
Na veterino sem šel iz čisto
preprostega razloga – ker je
bil tedanji DIF (Državni inštitut za fizkulturo, op. p.) v Beogradu in nikjer drugje. V Beograd pa že ne grem, sem si dejal,
na izbiro pa sem imel še vete-

Miroslav Mikeln
rino v Zagrebu in medicino v
Ljubljani. Zagrebška fakulteta
je bila znana po kvalitetnem
kadru, medtem ko sem imel
v Ljubljani tri strice in teto, ki
bi me vsi nadzirali 'kot mačke
miš'. Zato sem se odločil za Zagreb. Tam se je dogajalo marsikaj, od lakote do pobalinstva.
Diplomiral sem maja 1957, a
že kot študent sem opravljal
prakso, po diplomi pa tudi staž
v Veterinarski bolnici v Celju.

Očitno pregovor, da se zarečenega kruha največ poje, v
vašem primeru velja, saj ste
kot študent menda dejali, da
v Brestanici pa že ne bi živeli …
Bivši mesar na Senovem, Janko Šerbec, je prav tako študiral veterino. Seveda je on z
vlaka izstopil v Brestanici in
šel na Senovo. In sem mu dejal: »Pa kam ti to hodiš, saj tukaj vendar ne moreš živeti, jaz
že ne bi nikoli. Poglej, tam je
hrib, pa cesta, pa še ena cesta, pa voda, pa železnica in
hrib, le kako lahko kdo tukaj
notri živi?!« Ko sem diplomiral, v Celju ali kje v bližini ni
bilo odprtega mesta, zaposliti pa se je bilo treba. Pa sem
se prijavil na razpis tedanjega
Državnega zavarovalnega zavoda Jugoslavije za podružnico ljubljanskega ravnateljstva
Videm-Krško za zavarovalni-

čarja. Tedaj je bilo namreč v
vseh slovenskih hlevih mnogo zavarovanj živine, zato so
imele zavarovalnice zaposlene tudi veterinarje za kontrolo
in spravljanje živine v promet.
Bil sem že zaposlen na zavarovalnici v Krškem, ko je prišel
nekega dne dr. Vrečar, ki sem
ga poznal še iz Celja, in me po-

vabil, naj pridem delat na veterinarsko postajo v Brestanico.
Tako sem se leta 1960 zaposlil
v Brestanici. Dela je bilo zelo
veliko, saj smo pokrivali celotno področje občine Krško in z
osemenjevanjem še del sevniške občine. Leta 1963 mi je
Vrečar, ki je vodil postajo, nekega dne ponovno rekel: »Poslušajte, jaz jutri odhajam,«
tako se je namreč tedaj delalo, »ne bom več ne direktor ne
inšpektor, ampak boste oboje prevzeli vi, je že vse dogovorjeno.« Leta 1974, ko je bilo
obdobje množičnega združevanja postaj v zavode, smo bili
mi naklonjeni združitvi s Celjem, pa tedanji posavski svet
tega ni požegnal, ampak so se
odločili za ustanovitev Posavskega veterinarskega zavoda. In tako sem postal direktor zavoda, upokojil pa sem
se kot načelnik Medobčinskega inšpektorata.
Omenili ste osemenjevanje, s tem ste imeli zelo veliko opravka, pa tudi z antraxom …
Osemenjevali nismo zaradi
tega, da bi bike, krave in telice prikrajšali za užitek, ampak
zaradi bolezni. Spolni organi govedi so bili namreč množično okuženo s klico trihomonas, s spolnim aktom pa so
jo prenašali biki. Zaradi obo-

lelosti je mnogo brejih krav
splavilo v tretjem mesecu in
tudi nehalo dojiti. Tako ni bilo
ne mleka ne telet, krave pa so
šle predčasno v zakol. Umetno osemenjevanje je bilo edini način, da smo po nekaj desetletjih zatrli bolezen. Smo pa
imeli s tem zelo veliko dela, na
leto smo osemenili okoli 3.000
plemenic.

Leta 1971 se je pojavil antrax
ali vranični prisad, ki je izredno nevaren zato, ker za zoonozo zbolijo tako živali kot ljudje,
saj smo imeli tudi smrtni primer na Velikem Trnu. Kot zanimivost naj povem, da smo živali cepili s Plivinim cepivom.
Četudi po cepljenju živali ne
bi smele zboleti, se je bolezen ponovno pojavila čez nekaj let v hlevu enega govedorejca. Na pomoč smo poklicali
tudi strokovnjaka za nalezljive bolezni in izvidi krvi krav
so pokazali, da nobena ni imela protiteles, kar pomeni, da je
bilo s prvim Plivinim cepivom
nekaj zelo narobe, se pravi, da
ni učinkovalo, zato smo morali vsa cepljenja ponoviti. Razmišljali smo tudi, da bi tožili farmacevtsko firmo zaradi
slabe kakovosti cepiva, pa so
mi kolegi v Ljubljani odsvetovali, da nima smisla proti vetru delati tiste stvari, saj veste kaj. Vsekakor je bilo to moje
najtežje obdobje dela v veterini. Tedaj smo samo na Velikem
Trnu cepili okoli 400 krav. Koliko dela smo imeli veterinarji
na terenu, pove že to, da sem
vsak avtomobil toliko zvozil,
da sem na tri leta kupil novega. Seveda po upokojitvi manj,
zadnjega, 19. po vrsti, imam že
sedem let, pa me moji otroci
nagovarjajo (smeh), naj kupim
novega, da bom prišel na okroglo številko 20.

Vsekakor pa v času vašega
službovanja še niste zdravili psov, mačkov, hrčkov in
drugih malih živali?
V vseh štirih desetletjih moje
veterinarske prakse sem imel
le štiri paciente male živali.
Za primer: v Zagrebu so imeli že v času mojega študija Kliniko za male živali. Tudi tam
smo cel teden videli le nekaj psov in mačk, lahko bi jih
preštel na prste ene roke. Pri
patologiji smo morali imeti
tudi seciranje in smo pobirali
kakšne stare mačke ali pse, pa
smo komaj našli kje kašnega.
Preprosto jih ni bilo. Mi smo
imeli v obravnavi le živali, ki
so bile delovne in donosne. Ta
trend se je sedaj obrnil, sedaj
je več malih živali. V mojih časih je bilo število krav v občini Krško med tri in pet tisoč,
ki so bile razpršene po hlevih,
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Radečani z optimizmom zrejo v prihodnost
RADEČE – 8. septembra so v radeški kulturni dvorani s slavnostno sejo obeležili občinski praznik in na njem podelili občinska priznanja ter razglasili najlepšo
krajevno skupnost, kmetijo in hišo. Letošnji občinski priznanji, srebrnik in zlatnik, sta prejela Zdravstveni dom Radeče in Marija Imperl.
Slavnostna seja se je pričela s
slovensko himno, ki so jo zapele osnovnošolke, ki obiskujejo GŠ Laško – Radeče, Pia
Mlakar, Sola Novak in Aisha
Kožar. S preigravanjem strun
na harfi se je v nadaljevanju
predstavila gimnazijka Lana
Kozinc, nato je sledil nagovor
župana Tomaža Režuna. Le-ta
je med drugim izpostavil nekatere projekte, ki se bodo kma-

na Hotemežu, v pripravi pa je
še izvedba zanimivega didaktičnega kroga okoli bajerja z
urejenimi interpretacijskimi
točkami na temo pomena rib
v rečnem ekosistemu in vodnem krogu. Kot največji projekt v zgodovini radeške občine, vreden okoli dva milijona
evrov, je označil projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju srednje Save

Pred začetkom osrednje prireditve so za prijetno dobrodošlico pred vhodom v Dom kulture skrbeli Pihalni orkester radeških
papirničarjev in radeške mažorete, posebna delegacija pa je položila venec k Plečnikovemu spomeniku in k spomeniku ZVVS.

Posebno županovo priznanje,
srebrnik in zlatnik

Letošnja nagrajenca, Marija Imperl in direktor ZD Radeče
Franci Čeč, z županom Tomažem Režunom (foto: Iztok
Gospodarič)
lu zaključili, zanje pa so dobili – Občina Radeče«, s katerim
tudi sredstva z evropskih raz- bosta v primeru uspešne pripisov. Eden izmed projektov, dobitve evropskih kohezijskih
ki se bo zaključil v septembru, sredstev v letih 2021 in 2022
je Posavski ribji krog, v okvi- urejena kanalizacijski sistem z
ru katerega je bil s sredstvi vso pripadajočo infrastruktuEvropskega sklada za pomor- ro v naselju Krakovo in S-kastvo in ribištvo urejen bajer nal ob reki Savi.
kar pomeni, da je imel posamezen rejec od tri do deset
govedi v hlevu, ampak je imela govedo domala prav vsaka
kmetija. Sedaj ima posamezen
rejec od 50 do 150 glav govedi,
rejci so se tako usposobili, da
sami opravijo ali imajo koga
denimo za osemenitev, medtem ko so danes glavni ’kšeft’
veterinarjev psi, mačke, kače,
papagaji, hišni zajci, želve pa
še kaj ...
Na tej poti službovanja sva
nekje izgubila vašo ženo
Evgenijo, Ženi, kot ji pravite
domači in vaši znanci, in vajine otroke.
Ženi, ki je bila iz Arje vasi, sem
spoznal med kopanjem v Savinji oziroma med pobiranjem
krme. Ker se je takrat pripravljajo slabo vreme, pa je kdo rabil pomoč pri kmečkih opravilih in si se nahajal kje v bližini,
je bilo samoumevno, da poprimeš za delo in priskočiš na pomoč. In tako sva se spoznala.
V stanovanje, ki sem ga dobil
od zavarovalnice na Vidmu,
se je Ženi preselila septembra
1959. Bila je visoko noseča,
tik pred rokom, vožnja s kombijem, s katerim sta v Krško s
šoferjem pripeljala novo spalnico, pa jo je po slabi cesti iz
Celja toliko pretresla, da ni dočakala prve nočitve, temveč je
še tisto noč dobila popadke.
Rodila se nama je prvorojenka Tatjana (por. Pevec, op. p.).
Leta 1963 se nama je rodil sin
Aleš in leta 1965 še hčerka
Alenka (Jevšnik, op. p.). Leta
1961, ko sem se leto prej že

zaposlil na Veterinarski postaji Brestanica, sva se preselila v Brestanico v stanovanje,
ki se je nahajalo nad postajo,
leta 1973 pa v lastno hišo na
Dorcu.

Če pogledamo vašo poklicno pot, ste hitro napredovali, četudi ste bili katoliško
vzgojeni in se veri niste nikoli odpovedali, kar, kakor
eni pravijo, je bila skoraj misija nemogoče v socializmu.
Jaz s tem nisem imel nikoli težav, tudi nisem imel nobenih
botrov, kot se temu reče, saj
sem bil priseljenec. A očitno
sta bila moja poklicna strokovnost in humor močnejša aduta
od partijske knjižice.

V letu 1998, ko ste se upokojili, ste zapluli tudi v politične vode in po svojih močeh
prispevali k razvoju Brestanice.
Med leti 1998 in 2005 sem
bil predsednik sveta Krajevne
skupnosti Brestanica, v dveh
mandatih (1998–2006, op. p.)
pa tudi član občinskega sveta,
raznih odborov in komisij. A
zdi se mi, da je bilo pred leti
lažje krmariti v političnih vodah kot sedaj, lažje se je dalo
kaj dogovoriti, ni bilo toliko
nasprotovanj. Če gledam nazaj, se je Brestanica relativno lepo razvijala, lahko pa bi
se še veliko bolj. Imamo olimpijski bazen, obnovljen grad,
ki nam ga marsikdo zavida,
dobro osnovno šolo, termoelektrarno, hvala Bogu, ki je
pomagala, ko je zmanjkalo

Pred podelitvijo dveh letošnjih najvišjih občinskih priznanj je radeški župan posebno županovo priznanje predal
dvema članoma MoPZ Papirničar z Jagnjenice, 90-letnemu tenoristu Janezu Zahrastniku in 80-letnemu basistu
Martinu Pernišku. Oba sta
člana moškega pevskega zbora
50 let. Prejemnika sta bila priznanja iskreno vesela in prav
tako njuna zborovodkinja Rosana Jakšič. V nadaljevanju
je v imenu ZD Radeče prevzel
srebrnik za uresničitev ideje
o delovanju Centra za starejše

sredstev na vseh področjih,
od nabave športnih rekvizitov do razsvetljave idr. Pa lahko bi imeli še kaj drugega, jaz
sem si, denimo, prizadeval, da
bi ohranili enotirno železnico
od Brestanice do Senovega, ki
bi bila lahko zanimiva turistična atrakcija, pa je bilo nekaterim takrat bolj pomembno, da
imajo nekaj metrov novega asfalta.

Če se vendarle dotakneva
vaših knjižic Zgodbe mojega časa. Ne le vaš brat Miloš, ki se je uveljavil kot novinar in pisatelj, očitno ste
pisanja vešči tudi vi?
Ko ste omenili Miloša, danes
ga ni nikjer več, o njem že zelo
dolgo ni bilo zapisanega prav
ničesar. Pa je seznam njegovih
literarnih del kar obsežen, s
tem, da je bil tudi urednik, režiser, direktor gledališča, pa časopisa Pavliha, pa več kot desetletje Cankarjeve založbe, pa
predsednik PEN Slovenija in
še kaj. Kar pa se mojega pisanja tiče, ne morem reči, da so
me k temu gnali kakšni posebni vzgibi, še manj, da bi imel
kakršne koli pisateljske ambicije. V pisanju sem bil sicer
že v šolskih in gimnazijskih
letih zelo spreten, ampak se
mu v nadaljevanju nisem posvečal. Seveda pa smo vedno
veliko prebirali, kar sta nam,
vsem otrokom, dala in omogočila že starša. Mohorjevk, knjig
slovenskih pisateljev, imam za
dve steni, še danes jih vzamem
v roke, ni dolgo tega, kar sem
ponovno prebiral Finžgarja.

Dobra energija direktor zdravstvenega doma Franci Čeč.
Marija Imperl je prejela zlatnik za dolgoletno in uspešno
delo v turizmu, za prizadevanja na področju trajnostnega
razvoja podeželja in vpeljavo
študijskih krožkov, za uveljavljanje vseživljenjskega učenja in še za marsikaj drugega.

Najlepša KS, kmetija in hiša

Tako kot vsa pretekla leta sta
tudi tokrat podžupan radeške
občine Janez Prešiček in
predsednica Hortikulturnega
društva Radeče Jovanka Kranjec podelila priznanja za najlepše urejeno krajevno skup-

A za pisanje, jaz bi temu bolj
rekel poskusi pisanja, je bila
poglavitna spodbuda otrok.
Ko smo se namreč člani družine zbirali na praznovanjih
ali ob drugih priložnostih,
sem pogosto otrokom pripovedoval svoje dogodivščine in
lumparije iz vseh obdobij življenja, pa mi je rekla hčerka
Tatjana, da naj se zavzamem
in dam spomine na papir, da
bodo oni in vnuki vedeli,
kakšno je bilo nekdaj življenje. Tako sem najprej napisal
brošurico Zgodbice iz celjskih
otroških in petkovških najstniških let. Leta 2011 sem zatem
izdal knjižico Zgodbe mojega
časa. In en spomin obudi drugega, pa si misliš, še to prigodo
bi lahko napisal. 2016 je tako
sledilo neko nadaljevanje v
knjigi Zgodbe mojega časa II in
sedaj Zgodbe mojega časa III.
Imate že častitljiva leta,
kako jih preživljate?
Zlom stegnenice me je zavrl in
narkoza pri operaciji mi je naredila še kakšen manko. Tako
mi marsikdaj 'ugasne' kakšen priimek, težko ga prikličem, pa tudi tisto, kar bi rad
povedal, mi ne ’kapne’. Kaj mi
bo pomagalo, če se bom potem v Brestanici spomnil, kar
sem vam želel povedati sedaj?
A kot sem tudi v knjižici zapisal, sem se demence že zdavnaj rešil. Pred 30, pa mogoče
tudi 40 leti, sem včasih pozabil
priti zvečer domov, a zdaj se
to ne dogaja več (smeh, op. p.).


Bojana Mavsar

nost, najlepše urejeno hišo in
najlepše urejeno kmetijo. Priznanje je v imenu KS Vrhovo
prevzela predsednica skupnosti Andreja Šunta. Družina
Gorenjec z Jelovega, družina
Košar iz Vrhovega in družina
Jevševar iz Radeč so prejeli
priznanje za najlepše urejeno
hišo. V kategoriji najlepše urejene kmetije je bilo podeljeno
samo posebno priznanje, in sicer družini Podlogar iz Starega Dvora.
Slovesen dogodek v počastitev občinskega praznika so z
gledališkim nastopom in recitalom popestrili članici in
člani domačega gledališke-

ga društva – Natalija Novak
in Brane Motoh sta zavrtela
časovno kolo v leto 1942, ko
so se, kljub vojni vihri, rojevale tudi ljubezni; Franci Gros,
Jerneja Novak in Tomaž
Lavrinec so s prebiranjem
Pavčkovih ljubezenskih verzov spomnili, kakšno vrednost
ima ljubezen. Prireditev je povezovala Katja Čeč, ki je v uvodu zbrane v kulturnem domu
nagovorila: »Letos se vse zaradi epidemije koronavirusa odvija nekoliko drugače, kot se je
pretekla leta, a prav je, da se
kljub vsemu osredotočimo na
pozitivne stvari, da se optimistično zazremo v prihodnost.«

Smilja Radi

Postajališča še vedno ni
VELIKO MRAŠEVO – Marca lani smo opozorili na neurejenost avtobusnega postajališča v Velikem Mraševem, a se do
zdaj ni spremenilo še nič.

Tako se čaka na avtobus v Velikem Mraševem.
Postajališče namreč ni opremljeno ne s prometnim znakom ne
z označbo na vozišču, kaj šele s primernim čakališčem, tako da
potniki, zlasti dijaki, ki se vozijo v šolo v Brežice ali Novo mesto, na avtobus čakajo na bankini zelo prometne regionalne ceste,
pa tudi do postajališča morajo priti ob njej, saj pločnikov ni. Na
problem je lani odločneje opozoril Helmut Masnik, lastnik dvorišča, ob katerem je omenjeno postajališče. Na Občini Krško, ki
je dolžna urediti postajališče, so takrat zagotovili, da bodo, v kolikor bo možen dogovor z lastnikom, tam postavili tablo, koš za
smeti in če bo prostor še klopico in stojalo za kolo, z vzdrževalcem cestne signalizacije pa poskusili doseči tudi dogovor, da se
na vozišče nariše BUS.
A na terenu se ni zgodilo nič in Masnik je s 1. marcem letos prepovedal uporabo svojega zemljišča v kakršne koli (javne) namene, preko uvoza na dvorišče pa napel plastično verigo. »Moj namen ni oteževati zadev, ampak prebuditi vse odgovorne v občini,
da je skrajni čas, da tudi Veliko Mraševo dobi osnovno in nujno
infrastrukturo, kot sta pločnik in avtobusna postaja,« je zapisal
na tablo, na kateri je pojasnil svojo odločitev. Z začetkom novega šolskega leta je stvar znova postala bolj aktualna in na Občini
Krško smo preverili, kaj se je glede tega premaknilo. »Projektna
dokumentacija je pripravljena, trenutno je projekt v dopolnitvi
po recenziji. Pristopili smo tudi k pridobivanju zemljišč za izgradnjo obojestranskega avtobusnega postajališča,« so nam pojasnili. Upajmo, da do primerne ureditve ne bo preteklo preveč časa
in da ne bo prej prišlo do kakšne nesreče, saj sta hoja in čakanje
ob tako prometni in hitri cesti lahko zelo nevarna!
P. P.
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»Da bi mesto spet cvetelo«
BREŽICE – 9. septembra je na grajskem dvorišču v Brežicah potekal posvet o razvoju mesta Brežice. Povod
zanj je nedavna vključitev občine Brežice oz. samega mesta Brežice v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Udeležili so se ga večinoma meščani, ki so na koncu predstavili tudi svoje videnje o (ne)razvoju mesta.
Generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS) Mateja Hafner Dolenc je po predvajanju
razglednice, v kateri je predstavljenih vseh 18 mest, ki so
trenutno včlanjena v združenje, povedala, da ZZMS kot gospodarsko interesno združenje poleg mest vključuje tudi
osem gospodarskih družb.
Kot je poudarila, so v združenju povezana tista mesta,
ki se zavedajo pomena starih
mestnih jeder, kulturne dediščine, ki jo povezujejo s turizmom, kar predstavlja razvoj samega mesta. Pogoj za
pridružitev združenju je staro mestno jedro, ki je z odlokom zaščiteno kot kulturni
spomenik. Navedla je, da imajo ta mesta na svojem ozemlju,
kot ocenjujejo, 75 % najkvali-

Svoj pogled sta predstavila tudi Brežičana Primož in Laura
Rueh.
tetnejše stavbne dediščine v
Sloveniji, v njih je doma kultura, saj imajo skupno kar 60
galerij, muzejev, razstavišč,
knjižnic in drugih zavodov s
področja kulture. »Združenje
s pomočjo Slovenske turistične

Most bodo odprli poleti 2021

BREŽICE – Občina Brežice in sevniško podjetje Rafael d.o.o.
sta 14. septembra pri starem železnem mostu v Brežicah
podpisala pogodbo za obnovo še drugega mostu čez Krko.
Uvedba v delo bo še ta teden, predviden zaključek obnove
in ponovnega odprtja celotnega mostu pa je 30. junij 2021.

Pogodbo sta podpisala župan in direktorica podjetja Rafael.
Kot je navedel župan Ivan Molan, so na občini zadovoljni, da bo
po obnovi mostu čez Savo zdaj stekla tudi še obnova mostu čez
Krko. Gre za zelo zahteven projekt, saj sta mostova, zgrajena v
letu 1906, pod spomeniškim varstvom, je dejal in nadaljeval, da
bo občina za obnovo obeh mostov zagotovila lastna sredstva v višini približno 2,4 milijona evrov (vrednost vseh del na mostu čez
Krko in betonskem delu, ki povezuje oba mostova, je 1.277.000
evrov). Župan se zaveda, da je zaradi zaprtja mostu precej nejevolje med občani, a je prepričan, da ko bo obnova dokončno zaključena – najkasneje 30. 6. 2021 –, bo veselje toliko večje, saj bo
most ponovno omogočal v prvi vrsti varno hojo in kolesarjenje.
Za osebna vozila bo verjetno najprej odprt samo še v določenem
delu dneva, ko gre največ vozil iz mesta, kasneje pa načrtujejo, da
se bo most lahko prečkalo samo peš in s kolesom.
Projekt obnove mostu čez Krko je predstavil vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe David Flajnik. Omenil je, da je leta 2018 občina naročila detajlni pregled
mostu čez Krko in betonske inundacije, ki povezuje oba mostova. Sledilo je javno naročilo in izbira izvajalca del, podjetja Rafael d.o.o. iz Sevnice, ki je obnovilo tudi most čez Savo. Po Flajnikovih besedah bo postopek obnove podoben kot pri mostu čez Savo
(priprava projektne dokumentacije, protikorozijska zaščita, zamenjava jeklenih vozlišč oz. poškodovanih delov mostu itd.), razlika bo samo v tem, da bodo morali na mostu čez Krko odstraniti
betonsko ploščo, ki je v slabšem stanju, in jo nadomestiti z novo.
Pri obnovi se bodo upoštevali okoljski vidiki.
Direktorica podjetja Rafael d.o.o. Marija Možina je povedala, da
so že pri obnovi mostu čez Savo dokazali, da so takšnim zahtevnim projektom lahko kos. Izvedba del je v največji meri odvisna
od vremena: »Upajmo na lepo vreme in rok nam vsekakor ne bo
ušel.« Nadaljevanje investicije je pozdravila tudi predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki je izrazila veselje nad
obnovo tovrstne dediščine in da bodo Brežičani pa tudi ostali spet
lahko uporabljali enega od simbolov mesta.

R. Retelj

CERKLJE OB KRKI – V sklopu Evropskega tedna mobilnosti
tudi v občini Brežice ponovno poteka projekt organiziranega
pešačenja v šolo – Pešbus. Učenci OŠ Cerklje ob Krki se zjutraj
s spremljevalci zberejo na določenem mestu in se skupaj peš
varno odpravijo proti šoli. Eno zbirno mesto je v Župeči vasi
(na fotografiji je »župeška« skupina), drugo pa na odcepu za
Gazice na koncu Cerkelj. Kot je povedal vodja projekta Pešbus
na šoli Blaž Milar, so se otroci in starši na akcijo že prvi dan
odlično odzvali. Zbralo se jih je prek 50, ki so na svežem zraku
razmigali svoje telo. R. R.

organizacije izvaja turistično
promocijo mest, a le-ta ne bo
uspešna, če mesta oz. njihova
središča ne bodo prenovljena,«
je dejala in obenem opozorila, da so se sredstva za obnovo kulturne dediščine, kamor
spadajo tudi mestna središča,
zelo zmanjšala. Finančne vire
posledično iščejo preko evropskih razpisov, izzive pa prinaša
tudi nova finančna perspektiva
2021–2027. Predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj je omenila, da mesto že od leta 2002 sooblikujejo
z Društvom za oživitev mesta
Brežice, tako da opozarjajo na
vrednote mesta. Tudi v KS Brežice si prizadevajo, »da bi mesto živelo, mogoče enkrat spet
cvetelo«, je še dodala.

Kšela: Mesto zamira

K besedi so bili nato povabljeni udeleženci posveta, največ
je bilo seveda meščanov. Prvi
je spregovoril brežiški župnik
Milan Kšela, ki po skoraj 40
letih opravljanja duhovniškega poklica v tem mestu ugotavlja, da mesto, predvsem sta-

Addiko krediti za podjetnike
Hitro in enostavno do 75.000 EUR
za obrtnike, samostojne
podjetnike in mikro podjetja.

Poiščite ponudbo na addiko.si

ro mestno jedro, zamira. »Od
gradu do Rokove cerkve se
zelo malo dogaja, tistim, ki
pravijo, da so Brežice predvsem ob koncih tedna mesto
duhov, dam kar prav. Še dobro, da imamo ob nedeljah dopoldne maše, da je vsaj nekaj
dogajanja, sicer bi bilo središče Brežic ta dan skorajda brez
ljudi,« je povedal. Po mnenju
Primoža Rueha, ki stanuje na
glavni brežiški ulici, se mesto ne razvija v taki smeri, kot
bi se moralo. Predlagal je, da
bi se poskusilo določene točke v mestu (npr. čudovite stare stavbe) urediti. »Želja je, da
bi naše mestno jedro res zaživelo, da ne bomo v takšni osami ob sobotah in nedeljah,« je
še dodal. Njegova hčerka Laura pa je izpostavila prehrupne
prireditve v mestu, saj po njenem tega staro mestno jedro,
še posebej zdaj, ko se je pridružilo zgodovinskim mestom, ne
prenese, prav tako je opozorila, da kar nekaj lastnikov hiš v
mestnem jedru že vrsto let ne
skrbi dovolj za svoje objekte,
kar se vidi po umazanih fasadah, neurejeni okolici itd. Kaj
so povedali še drugi meščani,
pa na www.posavskiobzornik.
si. Vmes se je v razpravo vključil tudi župan Ivan Molan, ki
je priznal, da res ni pravega
utripa v starem mestnem jedru, a po njegovih besedah se
skozi leto vseeno dosti dogaja že zaradi prireditev. V zadnjih 15 letih so v infrastrukturo mestnega jedra vložili prek
30 milijonov evrov, je poudaril in dodal, da je mestno jedro
danes veliko lepše urejeno kot
pa včasih.


Rok Retelj
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Uredili bodo območje Žvike
KRŠKO – Družba Savaprojekt Krško, ki v letošnjem letu obeležuje 45 let delovanja, je Združenju borcev za
vrednote NOB Krško izdelala in podarila strokovno podlago za ureditev spomenika in groba med 2. sv. vojno padlega partizana Mateja Štermana v Žviki nad starim mestnim jedrom Krškega.
Kot je zbranim na predstavitvi povedal Andrej Trošt iz
Savaprojekta, eden izmed izdelovalcev strokovne podlage, je bil Matej Šterman, sicer
po rodu iz Prekmurja, starojugoslovanski oficir v Beogradu, kjer je pred izbruhom

na na otok Ustica, po vrnitvi
leta 1943 pa izvedela, da je v
času njene internacije soprog
Matej 13. 9. 1942 izgubil življenje v bojih na Ilovi gori (občina Grosuplje). Zapustila je
Ljubljano in do konca vojne živela pri bratu Jožetu Žičkarju

dala tudi prekopati posmrtne
ostanke svojega moža. Leta
1969 se je vrnila iz Nemčije
in četudi je živela v Ljubljani,
je redno obiskovala grob svojega moža, kjer si je v neposredni bližini uredila tudi zidanico. Leta 1973 je Terezija
preminila, k zadnjemu počitku
so jo položili v družinski grob
Žičkarjevih na leskovškem pokopališču. Spominski grob Mateja Štermana je zapustila svoji nečakinji Mariji Metelko, po
smrti slednje pa je skrb zanj
prevzela njena hčerka Mija
Glavač.

Območje si zasluži obnovo

Spominski park na Žviki
2. sv. vojne spoznal in se leta
1940 poročil s Terezijo Žičkar z Drnovega. Slednja je tedaj kot šivilja šivala oblačila in
kustume za potrebe tamkajšnjega gledališča, pa tudi za
premožne aristokratske družine. Ob izbruhu 2. sv. vojne je
bila hiša, v kateri sta prebivala, povsem uničena, zaradi česar sta se leta 1941 preselila
v Ljubljano. Ker se je Šterman
pridružil partizanskemu gibanju, je bila Terezija internira-

na Drnovem, nakar se je jeseni 1945 preselila k sestri Mariji Štajner v Krško, prav tako
šivilji, v delavnici katere je šivala že pred odhodom v Beograd. Leta 1949 se je preselila
nazaj v Ljubljano in odprla šiviljski atelje, deset let kasneje pa odšla na delo v Nemčijo,
kjer je bila ponovno gledališka šivilja. Po pričetku dela v
tujini je kupila parcelo na Žviki nad Krškim, kjer je uredila
spominski park, v katerega je

Širši javnosti dokaj neznan
Štermanov grob, četudi se nahaja le nekaj 100 metrov nad
starim krškim jedrom v gozdu
Žvika, je umeščen sredi spominskega parka, ki je urejen v
več nivojih in povezan s stop
nicami. Spominsko območje je
obdano z 12 topovskimi granatami, na osrednjem platoju
pa se nahaja skalna skulptura v obliki Triglava, pri čemer
je v sredinski stožec, ki ponazarja slovenskega očaka, vdelana tudi marmorna plošča
padlemu partizanu Mateju
Štermanu. V času, ko je grob
še urejala Terezija, je območje krasilo tudi raznoliko cvet-

je, okoli spomenika in groba pa
je bil nasut rdeč pesek v obliki peterokrake zvezde. Na območju se še danes nahajata
dve klopi s pogledom na spomenik, v njuni bližini pa tudi
dva stebra, ki sta bila nosilca
posod za prižig ognja oz. osvet
litev območja. Na Savaprojektu ocenjujejo, da si navedeno
spominsko območje vsekakor
zasluži obnovo, da bi lahko lokacija spominskega parka služila za priložnostne prireditve,
z vložkom v ureditev pešpoti
pa bi na dodani vrednosti pridobilo tudi mesto Krško in območje Žvike. Slednje, čeprav
še ne toliko gosto poraščeno z
drevjem kot danes, je bilo po
2. sv. vojni priljubljen prostor
za druženje meščanov, na Žviki je bilo namreč urejeno tudi
sankališče in smučišče, danes
pa bi bilo lahko prijetno sprehajališče, so menili predstavniki Savaprojekta. V Združenju NOB Krško bodo obnovo
navedenega spominskega območja umestili v načrt investicij, relativno hitro izvedljiva pa je ureditev pešpoti, je
menil predsednik ZB NOB Krško Anton Petrovič, ki se je
ob tej priložnosti tudi zahvalil
vodstvu družbe Savaprojekt za
izdelano in podarjeno strokovno podlago.

Bojana Mavsar

Nov most bo armiranobetonski

LJUBLJANA, BROD PRI PODBOČJU – Na avgustovskem sestanku na Direkciji RS za ceste v Ljubljani so med
tremi različicami novega mostu čez reko Krko na Brodu pri Podbočju izbrali po mnenju prisotnih najustreznejšo – gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki na lokaciji obstoječega lesenega mostu.
Kot je znano, je bil most na Brodu po letih zanemarjanja na
podlagi inšpekcijske odločbe
avgusta lani zaprt za ves promet, po nekaj popravilih pa januarja zopet odprt, a le za enosmerni izmenični promet. Na
DRSI so septembra lani pristopili k izdelavi študije variant obnove/novogradnje mostu, pri čemer so dobili tudi
kulturnovarstveno soglasje.
Projektantsko podjetje GIRI je
izdelalo študijo variant nadomestne gradnje mostu s tremi
variantami: jekleni most preko
treh razponov z dvema podporama v reki, gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki in ločni most z
vešalkami z dvema podporama v reki, lokacija pa bi bila bodisi na mestu obstoječega mostu bodisi nekoliko dolvodno.
Po mnenju večine vpletenih v
postopek, vključno z udeleženci omenjenega sestanka
(udeležili so se ga predstavniki DRSI, KS Podbočje, Občine Krško, ZVKDS OE Ljubljana ter podjetij DRI in GIRI), je
najustreznejša druga varianta,
torej 115 metrov dolg gredni
armiranobetonski most s štirimi podporami v reki na lokaciji obstoječega lesenega mostu.

tve pločnikov ob cesti od Križaja do Podbočja, ki bo usklajen z
izbrano varianto mostu.

Simulacija izbrane variante mostu (vir: podjetje GIRI)
Mostna konstrukcija bo spominjala na obstoječi lesen most,
saj bo omogočala tanko mostno 'ploščo', tudi hodniki in
ograje bodo lahko lesene.

Potreben bo dvig ceste

DRSI bo za izbrano varianto
takoj pristopila k izdelavi projektne naloge za izdelavo PZI
projektne dokumentacije. Skladno z zahtevo ZVKDS bodo pri
projektiranju v čim večji meri
uporabili materiale in elemente, značilne za območje mostu. Za zagotovitev ustreznega pretočnega profila struge
bo potreben dvig nivelete ceste v območju mostu za približno en meter, zaradi česar bo
treba prilagoditi obojestran-

ske cestne priključke in izdelati podporni zid pri bližnjem
objektu oz. hiši. Dodatnih površin za ribolov na mostu ne
bo, saj bi se s tem zaradi razširitve mostu in dodatnih ukrepov zaradi mirujočega prometa močno povišala. Na sestanku
so menili, da bi z razpisom za
gradnjo – če bo pravočasno izdelana dokumentacija, urejene
zemljiško-knjižne zadeve in zagotovljeno financiranje – lahko
pričeli konec leta 2022, predviden čas gradnje pa je v primeru ugodnih vremenskih razmer
eno leto. Projektantska ocena
gradnje mostu je 1,2 milijona evrov, čeprav je seveda že
zdaj jasno, da bo most v resnici precej dražji. Občina Krško
pripravlja ločen projekt uredi-

Po mnenju predsednika sveta
KS Podbočje Janija Barbiča so
z izkupičkom sestanka, če se bo
vse uresničilo, zadovoljni, saj je
bila v študiji variant upoštevana večina predlogov lokalne
skupnosti.

P. Pavlovič

Megamikov dan odprtih vrat

Megamikova ekipa na dnevu odprtih vrat
PIŠECE – Pečarstvo Megamik je prvo soboto v septembru pripravilo že 15. dan odprtih vrat, na katerega pridejo obiskovalci z
vseh koncev Slovenije. Vedo namreč, da na tem dogodku dobijo celovito strokovno svetovanje, hkrati pa si ogledajo delovanje in postavitev različnih peči, kaminov in štedilnikov. Prikazali so delovanje hibridnega kamina na pelete in drva, vrtnega žara
na drva za peko in kuho ter vrtne krušne peči. Obiskovalci so si
ogledali tudi energijsko hišo Megamik, ki je ogrevana le z lončeno pečjo in jo odlikujejo majhni stroški, toplozračno in akumulacijsko lončeno peč s pečnicami posebnih dimenzij, štedilnik
na drva s pečico, krušno peč, električni kamin z daljinskim upravljalcem in zunanji ambientni kamin. Pečar in lastnik podjetja Boštjan Mikelj, ki večino dela sicer opravi na terenu, je tokrat svetoval obiskovalcem in odgovarjal na njihova vprašanja na
domačem dvorišču. Stranke običajno osnovne informacije poiščejo na spletni strani podjetja, a zelo cenijo tiste, ki jih dobijo
iz prve roke, zato priložnosti, ki jim jo ponuja dan odprtih vrat,
zelo radi izkoristijo.

Vir: Megamik

Tovarniška 3, Krško

keramika - kopalnice - wellness

031 787 900 | info@kerlet.si
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Posebna pomoč za kmetije?
SEVNICA, RADEČE – 7. septembra si je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec skupaj z državnim sekretarjem Damjanom Stanonikom in sodelavci ogledala posledice neurja z vetrom
in točo, ki se je razbesnelo zadnjo nedeljo v avgustu nad določenimi območji v občini Sevnica in Radeče.

Predvidene prireditve
ob občinskem prazniku
Četrtek, 17. 9. 2020
Spominski turnir v balinanju - ODPOVEDANO
Organizator: Društvo upokojencev Radeče
Sobota, 19. 9. 2020
Stanetov pohod na Lovrenc - ODPOVEDANO
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo
Mednarodno odprto prvenstvo Radeče 2020 v namiznem tenisu za moške in ženske - ODPOVEDANO
Organizator: Namiznoteniški klub Radeče
Ponedeljek, 21. 9. 2020
• ob 10.00 na parkirišču nasproti občinske stavbe
Otvoritev Posavske potujoče knjižnice
Organizator: Knjižnica Laško – Enota Radeče, Občina Radeče
Torek, 22. 9. 2020
• ob 09.00 v Gozdni učilni – hiša na Magolniku
Nega mladega gozda (kabinetno in praktično v gozdu)
Organizator: Društvo lastnikov gozdov Sopota – Laško in ŠK od
vznika do evra
Četrtek, 24. 9. 2020
Balinarski turnir za ženske »Pokal prijateljstva« - ODPOVEDANO
Organizator: Društvo upokojencev Radeče
Petek, 25. 9. 2020
• ob 10.00 pri hotemeškem bajerju
Otvoritev Didaktičnega kroga z zaključno tiskovno konferenco
Organizator: Občina Radeče
• ob 17.00 v Gostilni Strnad
Srečanje krvodajalcev s programom in podelitvijo priznanj za
večkrat darovano kri
Organizator: KO RK Radeče v sodelovanju s krajevnimi
organizacijami in RKS - OZ Laško - Radeče
Večer radeških čebelarjev: Čebele, malo drugače …
- ODPOVEDANO
Organizator: Čebelarsko društvo Radeče
Sobota, 26. 9. 2020
• ob 10.00 na Radeški tržnici
ŠtantFest
Organizator: KTRC Radeče
Nedelja, 27. 9. 2020
• ob 09.00 na igrišču na Jagnjenici
Turnir v malem nogometu Marjanov memorial
Organizator: Telesnokulturno društvo Jagnjenica
Torek, 29. 9. 2020
• ob 17.00 na parkirišču pred ZD Radeče
Zaveži pentljo in zapleši z menoj ter otvoritev obnovljenega parkirišča ZD Radeče
Organizator: Združenje Europa Donna in ZD Radeče

Prijava škode, nastale v neurju
30. avgusta 2020
Občani, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, lahko škodo prijavijo od
14. do vključno 21. septembra 2020, na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki. K izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu je treba priložiti fotografije poškodb, nastalih v
neurju. Prijavo lahko občani vložijo osebno na sedežu občinske uprave v času uradnih ur, obrazci pa so dostopni na spletni strani Občine Radeče.

Ogled posledic naravne ujme
se je pričel v hribovski vasi
Leskovec v Podborštu pri Šentjanžu, kjer je neurje prizadelo
več kmetij, nato je sledil ogled
kmetije v Loki pri Zidanem
Mostu ter Šentjurju na Polju.
V nadaljevanju delovnega obiska si je ministrica s svojo ekipo ogledala še poškodovane
gozdove ter dve kmetiji v radeški občini. V vasi Leskovec v
Podborštu, ki šteje sedem hiš,
so štiri kmetije, na katerih se
ukvarjajo z živinorejo in poljedeljstvom. »Neurje nam je uničilo celoten pridelek in poškodovalo poslopja, v celotni vasi
so uničene strehe ...« je povedala vidno pretresena Kristina Starina, čeprav je od neurja minilo teden dni, a pogled na
njivo, kjer koruza ni primerna
niti za silažo, vsak dan posebej
vzbuja skrb, kako in s čim bodo
nahranili živino. »Čez 14 dni bi
imeli žetev, dejansko pa je prišlo do tega, da žetve ne bo. To
pomeni izreden izpad hrane
za živali,« je pojasnil sovaščan
Matej Renko in dodal, da bo
velik strošek predstavljal poleg nepredvidenega mulčanja

Ministrica Aleksandra Pivec si je ogledala posledice
avgustovskega neurja, ki je prizadelo določena območja v
sevniški in radeški občini.
tudi nakup silaže, v katerega
je potrebno všteti še ceno za
transport. »Vsi ti dodatni stroški nas zelo ovirajo pri delovanju same kmetije,« je ocenil
stanje po neurju, ki je trajalo
slabih pet minut, a je za seboj
pustilo pravo razdejanje.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je ob ogledu
posledic naravne ujme dejala,
da upa, da bodo lahko del na-

stale škode povrnile zavarovalnice, če so seveda imeli lastniki sklenjena zavarovanja
za točo in dodala, da potekajo dogovori o dodelitvi državne pomoči za škodo, ki jo je
povzročil veter, ker takšne oblike škode še ni mogoče zavarovati. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razmišljajo tudi o pripravi interventnega zakona za vsa območja, ki so bila prizadeta v
nedavnem neurju ter o obliki

posebne humanitarne pomoči
po popisani škodi. »Na naravne nesreče nimamo vpliva, so
vedno pogostejše, zato je treba
iskati in investirati v vse možne
oblike zaščite. Na našem ministrstvu prihodnjo finančno
perspektivo usmerjamo tudi
v to, da bomo v čim večji možni meri podprli vse tiste tehnološke ukrepe, s katerimi lahko pridelek zaščitimo. Na drugi
strani pa razmišljamo oziroma
pripravljamo tudi sistem neke
vrste vzajemnega sklada, v katerega bi pridelovalci vplačevali določen znesek – glede na
svoj obseg pridelave in kmetijskih površin, s pomočjo države pa bi ga okrepili,« je še
omenila ter izpostavila kmetije v hribovitem svetu, kjer so
obdelovalni pogoji zahtevnejši
in posledično je takšnih kmetij vedno manj. Sevniški župan
Srečko Ocvirk, ki je višino škode na podlagi trenutnih podatkov ocenil na več kot tri milijone evrov, je ob ogledu poudaril:
»Kmetije, kjer živijo izključno
od kmetijstva, so izredne prizadete, zato jim je treba pomagati.« 
Smilja Radi

Gradili bodo nov dom za starejše

SEVNICA – Na delovnem obisku v Sevnici se je 7. septembra na pobudo poslanca Tomaža Lisca mudil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Minister se je sestal z vodstvom
DUO Impoljca, Doma starejših občanov Krško in sevniške enote CSD Posavje ter vodstvom občine Sevnica.
Razprava, ki se je odvijala v
kulturni dvorani in je bila zaprta za javnost, je bila namenjena aktualnim vprašanjem
na področju skrbi za starejše.
Na njej je bilo podanih mnogo konstruktivnih predlogov,
je povedal minister za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti Janez Cigler
Kralj, ko je stopil pred medije. Vodstvu domov se je zahvalil za skrb, da so obvarovali
stanovalke in stanovalce pred
okužbo s koronavirusom vse
do nedavnega, ko sta zaradi
okužbe v DUO Impoljca odšla
v samoizolacijo dva zaposlena.
Sodelujoči v razpravi so ga seznanili tudi z novimi možnimi
lokacijami za namestitev starejših iz domov upokojencev
v primeru okužbe s koronavirusom, potem ko je bilo ugotovljeno, da objekt bivše policije v Brežicah za sprejem
okuženih ni primeren. »Gostitelji so me na sestanku seznanili z drugimi možnostmi, z nekaterimi drugimi lokacijami,«
je dejal in predal besedo direktorici DUO Impoljca Darji
Cizelj, ki je predstavila možne
lokacije, kjer bi lahko sprejeli
osebe, okužene s koronavirusom. Ena izmed lokacij je dvorec na Impoljci, ki ima na voljo
20 postelj.
Druga lokacija bi lahko bila
nekdanja »podmornica« v Krškem, kjer se ureja dnevni cen-

Župan Srečko Ocvirk, direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj,
minister Janez Cigler Kralj in poslanec Tomaž Lisec pred
vhodom v kulturno dvorano, kjer so po zaključeni razpravi
dali izjave za javnost.
ter za starejše. Ob tem je ocenila, da bi bila premestitev
okuženih stanovalcev iz doma
najbolj primerna rešitev, ker
bi s tem zavarovali druge stanovalce in preprečili nadaljnje
širjenje okužbe. Kot večjo pridobitev je ocenila dogovor, da
lahko prve okužene stanovalce
za sedem dni namestijo v bolnišnico. Temu je pritrdil tudi
minister ter izpostavil protokol, ki so ga z ministrstvom za
zdravje že dogovorili in preizkusili v nekaterih domovih.
»Protokol določa, da se prve
okužene iz domov umakne v
bolnišnico, tudi če ne potrebujejo zdravljenja, zato da se
da domovom priložnost, da
se organizacijsko in tehnično
pripravijo na razmere v domu
in se po tem lažje spopadejo s

preprečevanjem širjenja virusa,« je pojasnil.

Načrti za gradnjo novega
doma starejših

Direktorica DUO Impoljca
je izrazila še zadovoljstvo z
načrtovano gradnjo novega
doma za starejše na območju
Hrastov, ki naj bi sprejel okoli
150 stanovalk in stanovalcev.
»Ena idejna zasnova, ki se je
oblikovala glede na potrebe,
vsebuje pet enot za osebe z
demenco, nekaj bi bilo gospodinjskih skupnosti in nekaj kapacitet za začasne namestitve.
Želimo si še en primeren prostor za dnevno varstvo starejših,« je dejala Cizljeva. Podrobnejše načrte za novogradnjo je
predstavil župan Srečko Oc-

virk. »Občina Sevnica je v
zadnji spremembi občinskega prostorskega načrta določilo območje na Hrastih za poselitveno območje in sedaj je
v teku priprava na občinski
podrobni prostorski načrt. Na
tem območju so že stekle različne geološke raziskave. Gre
za območje, veliko okoli osem
hektarjev, in ne obsega zgolj
načrtovane gradnje doma za
starejše, temveč gre za kompleksno stanovanjsko območje, kjer bo tudi prostor za šolo
ali vrtec in več stanovanjskih
stavb ...« je nizal misli župan
in nadaljeval, da dolgotrajna
oskrba starejših ni zgolj domsko varstvo, temveč je tudi pomoč na domu, dnevni center,
primerne nastanitve za osebe, ki so še sposobne skrbeti
zase itd., kar pa bi moral urejati bodoči zakon o dolgotrajni
oskrbi. Načrti za novogradnjo
na Hrastih so razveselili tudi
ministra, ki si je območje ogledal. Navdušilo ga je predvsem
to, da bo bodoča nova soseska
izrazito medgeneracijsko zasnovana. »Tu bo možnost, da
se bodo starejši srečevali z
mlajšimi, s šolskimi in morda tudi predšolskimi otroki,«
je dejal in dodal, da so količina sredstev ter viri, iz katerih
bi črpali sredstva, odvisni od
modela izgradnje, za katerega
se bodo na občini in v vodstvu
doma odločili.

Smilja Radi

IZ NAŠIH KRAJEV
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V Centru Sonček že zelo živahno
BUŠEČA VAS – V Bušeči vasi nastajajočem Centru Sonček – Centru aktivnosti invalidnih oseb (CAIO) so v
dveh avgustovskih tednih v dveh skupinah gostili 12 otrok in 13 odraslih s posebnimi potrebami iz vse Slovenije, za katere je skrbelo ravno toliko spremljevalcev.
Center Sonček je pravzaprav
projekt Marjana Dornika,
očeta 28-letne Maše, ki ima
cerebralno paralizo. »Želel
sem dodati še en kamenček v
mozaiku in tako sem pred tremi leti kupil posestvo v Bušeči vasi ob Krki, ki ima celo svoj
vodni kanal in toplico oz. termalni izvir, da bi uredil prostor,
namenjen invalidnim osebam
za dnevne aktivnosti in tabore. Uspel sem prepričati ljudi,
da ima smisel adaptirati objekte in jih prilagoditi invalidom,
s partnerji pa smo lani s projektom Center Sonček – Center
aktivnosti invalidne mladine
uspeli tudi na razpisu Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo,« je povedal Dornik, ki
je bil tudi med tremi ustanovitelji Društva Sonček Posavje in
nato tudi Centra Sonček Krško.
CAIO Bušeča vas je tretja lokacija, kjer Zveza Sonček poleti
izvaja več taborov. Kot dodaja,
je center še v nastajanju, trenutno je v manjši hiši ob vhodu
urejen prostor za zvočne terapije in masaže, v večjem objektu so bivalni prostori, prilagojeni invalidnim osebam, njegov
mansardni del, katerega ureditev ni del omenjenega projekta,
pa bo lahko namenjen tudi ostalim gostom. Želijo narediti še
bazen, kajti zemljišče ima termalno vodo, ki ima konstantno
temperaturo 28 stopinj Celzija,
pravi Dornik.

Skupina otrok s posebnimi potrebami in njihovi spremljevalci
16. avgusta so v centru sprejeli prve obiskovalce, kot že
omenjeno, 12 otrok s posebnimi potrebami iz vse Slovenije in 12 asistentov, ki so poletne dni kljub omejitvam, ki jih
imajo, preživljali karseda aktivno. Z otroki so bili spremljevalci, dva športna inštruktorja
in vodja tabora Stojan Mervič. Kot je navedel slednji, je
bil poudarek na druženju pa
tudi učenju in vzgoji delovnih
navad ter pridobivanju novih
izkušenj. Udeleženci sodelujejo v različnih dejavnostih pri
urejanju okolice, pospravljanju po obrokih, dežurstvih, nakupovanju v trgovini itd. Tu so
še družabne igre, veslanje, kopanje, ribolov, izleti in spozna-

vanje okolice. Med drugim so
obiskali Kostanjeviško jamo,
se družili s konjem in preizkusili zvočne terapije. »Gre za
to, da se čim bolj vključijo v t. i.
normalno življenje. S tem tudi
ozaveščamo ljudi, da so invalidi del družbe in da so lahko
aktivni,« je poudaril.
»Projekt je večplasten. Na eni
strani gre za krepitev lokalne samooskrbe z novimi programi 'ulovi in postrezi si ribo
sam' ter z izobraževanji o pomenu in pripravi zdrave, sveže in lokalno pridelane ribe, ki
jih bo izvajal lokalni ribogojec
Goričar, kot največji slovenski pridelovalec sladkovodne
ribe. Na drugi pa gre za dosto-

pnost ribe osebam s posebnimi potrebami, kjer bomo z
različnimi ureditvami, prilagojenimi invalidom in invalidskim vozičkom, povečali
porabo lokalnih rib,« je Dornik projekt orisal v nekaj stavkih. Tako bodo npr. za lovljenje
rib ob reki Krki uredili kanal
ribje steze, ki bo povečal tudi
razmnoževanje rib, stopnišče,
zatravljene terase, ki bodo posebej prirejene. Lovljenje rib
bo spodbujalo telesne aktivnosti udeležencev, gibanje v
naravi itd. Zaposlili bodo tudi
osebo, ki bo upravljalec centra
in bo skrbela za programe tudi
po zaključku projekta.


Rok Retelj

V dveh letih do novega doma
VELIKE MALENCE – V obstoječem, več kot 50 let starem večnamenskem domu na Velikih Malencah sta 3.
septembra župan občine Brežice Ivan Molan in direktor podjetja SL inženiring Boršt Jure Lopatič podpisala pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma. Po načrtih bo zgrajen do konca septembra leta 2022.
Kot je povedal župan Ivan
Molan, so se na občini odločili
za gradnjo novega večnamenskega doma na Velikih Malencah, saj je dosedanji, ki so ga
začeli graditi še v 60. letih prejšnjega stoletja, precej dotrajan, vsaj dvakrat, v letih 1990
in 2010, je bil tudi poplavljen.
Dom, ki bo stal okoli 450 tisočakov, bo občina financirala z
lastnimi sredstvi. Župan meni,
da si tudi manjše KS, kot so Velike Malence (štejejo 312 prebivalcev oz. odstotek v občini),
zaslužijo takšen objekt. »Verjamem, da bo to velik prispevek k razvoju tega kraja,« je
poudaril župan, ki upa, da jim
bodo sredstva v proračunih
za leti 2021 in 2022 omogočila, da dom zgradijo celo predčasno, denimo spomladi 2022.
Podpis za gradnjo je pozdravil
tudi predsednik sveta KS Velike Malence Robert Veličevič. Kot je dejal, bo nov dom
pomenil prostor za druženje,
predvsem otrok, ker v vasi ni
igrišča, prostor za razne prireditve, praznovanja ipd. V kraju deluje turistično društvo,
ki ravno letos praznuje 50-letnico.

lu racionalnejše in
bolj funkcionalne izrabe prostorov in zunanje ureditve. Lani
je občina pridobila
gradbeno dovoljenje,
letos pa izvedla postopek javnega naročanja. Objekt z 272
m2 tlorisne površine bo imel dve etaži,
pritličje in mansardo,
zasnovan je kot energijsko varčen, imel bo
talno ogrevanje s toplotno črpalko zrak/
voda. Direktor podjetja SL inženiring
Jure Lopatič in Ivan Molan ob podpisu Boršt Jure Lopatič
pogodbe
je povedal, da bodo
Podrobnosti projekta je po uvedbi v delo z gradnjo zapredstavila vodja oddelka za čeli v oktobru. Ne gre za zahinvesticije, občinsko premože- tevno gradnjo, njena posebnje in javna naročila na Obči- nost bo, da bo imel objekt na
ni Brežice Suzana Ogorevc. V zahodni strani dvorano z neletu 2012 je bila izdelana pro- koliko večjim razponom, zato
jektna dokumentacija za no- bo vsa konstrukcija armiranovogradnjo objekta s predhod- betonska, opeka pa bo imela le
no odstranitvijo obstoječega polnilno funkcijo.
objekta, v sklopu tega projekta so bili izvedeni podporni zi- Na Občini Brežice poudarjadovi. Na željo krajanov je obči- jo, da vsako leto proračunska
na projekt leta 2017 nekoliko sredstva namenjajo za obnospremenila, predvsem v smis- ve večnamenskih domov po

krajevnih skupnostih, saj so ti
prostori namenjeni srečevanju krajanov in služijo za potrebe tako krajevne skupnosti
kot društev. S tem si prizadevajo za enakomeren razvoj in
enake pogoje za kakovostno
življenje v vseh krajih občine.


Peter Pavlovič
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Zbirali sredstva za nov oddelek
BREŽICE – 30. avgusta je v organizaciji Rotary kluba Čatež
na dvorišču Posavskega muzeja Brežice potekal dobrodelni
koncert Mance in Benjamina Izmajlova, hkrati pa predstavitev dobrodelnega projekta in knjige Janeza Štrosa »Tudi
ti si angel«.
Predsednik Rotary kluba Čatež Blaž Rodič je povedal, da
klub že od 1997 leta izvaja dobrodelno dejavnost na območju
Posavja, Kozjanskega in Obsotelja – s štipendiranjem mladih talentiranih glasbenikov in športnikov ter zbiranjem sredstev
za humanitarne projekte. Tokrat so v sodelovanju s slikarjem
Janezom Štrosom, vodjo projekta »Tudi ti si angel«, zbirali
sredstva za opremo prvega OŠ
Blaž Rodič
oddelka za otroke s spektroavtistično motnjo v tem delu Slovenije, na OŠ Globoko. Za ustanovitev tega oddelka se je treba zahvaliti predvsem pobudi staršev,
društva Outisti, društva Tudi jaz, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško ter podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Zavoda RS za šolstvo, OŠ Globoko in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki bo program tudi izvajal. O novem oddelku sta
več spregovorili ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec in
svetovalna delavka Daniela Radjen. Nov program je uveden kot
odgovor na problematiko izobraževanja otrok s spektroavtistično motnjo, ki – je treba poudariti – učno zmorejo program redne
osnovne šole, a jim primanjkljaji na področju prilagoditvenih in
komunikacijskih spretnosti pomenijo oviro pri vsakodnevnem
življenju in delu v šoli.
Pri obnovi in prilagoditvi prostora je na pomoč priskočila Občina Brežice. Posebni pripomočki, ki jih otroci potrebujejo zaradi
specifičnih senzornih težav otrok, še manjkajo, so pa zelo dobrodošli pri pouku in med odmori, saj otrokom zelo pomagajo, da se
umirijo ob senzorni preobremenitvi, in jim omogočajo nadaljnje
sledenje pouku. Za kotiček za umirjanje otrok so potrebne blazine, mehka klopica, pregradna stena, svetlobna vlakna, manjši pripomočki za stimulacijo čutil skozi učenje in igro. Rodič se
je ob koncu zahvalil vsem za posluh, pomoč in razumevanje pri
uresničitvi zahtevnega in potrebnega projekta.

N. J. S., foto: PMB

Most v Cerkljah (šele) v 2021
CERKLJE OB KRKI – Obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki
bi se morala po prvotnih načrtih – rok za dokončanje je bil določen za 10. november 2020 – že začeti, a kot pravi župan Ivan
Molan, se je njen začetek zaradi določenih konstrukcijskih problemov zavlekel. »Zadeve tečejo počasneje, kot smo pričakovali.
Rok prenove bo prestavljen, tako da pričakujemo, da bo končan
spomladi 2021,« je pojasnil in dodal, da so sicer določena dela,
kot je izvedba vrtin, že v teku, pri čemer so ugotovili in bili kar
malo presenečeni nad različnimi globinami, s pomočjo katerih
je treba zagotoviti trdnost mostu. Zaradi tega morajo zagotoviti daljše hrastove pilote, nekatere med njimi bodo morali zvrtati celo 11 metrov globoko v tla. »Glede na to, da si ne želimo,
da bi bil ta most, ki je zelo prometen, zaprt več kot pol leta, smo
našli rešitev, da se v letošnjem letu nabavi ves material, nato pa
se spomladi v čim krajšem možnem času most podre in ponovno sestavi, tako da bi nekje proti koncu pomladi v Cerkljah imeli nov most,« je še izjavil Molan. Cerkljanski most bo imel po obnovi povečano nosilnost s sedanjih 3,5 tone na 15 ton. Vrednost
celovite obnove mostu je skoraj 658 tisoč evrov, od tega približno 200 tisoč sofinancerskih sredstev Ministrstva za obrambo.

R. R.

Višja strokovna šola Brežice

vabi k vpisu v višješolski študijski
program EKONOMIST - redni in izredni študij.
Informa�vni dan bo v četrtek, 24. septembra 2020, ob 16. uri
na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice.

Več informacij na www.vssbrezice.si

GOSPODARSTVO
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Okuse Posavja obogatila dopolnjena brošura
KRŠKO, POSAVJE – Z uvodnim kulinaričnim večerom so se 2. septembra pričeli letošnji Okusi Posavja, ki so od leta 2017 dalje iz enodnevne prireditve lani prerasli v tedensko, letos pa že v enomesečni praznik posavske kulinarike in vina. Obogatili so jo z dopolnjeno in prenovljeno brošuro Okusite Posavje.
pri promociji in prepoznavnosti regije po kulinariki in
bogati kulturni dediščini. Pri
tem vidno mesto predstavljajo gradovi, ki bi lahko pritegnili tako domače kot tuje goste.
Uvodna regijska konferenca
je namreč potekala v okviru
operacije »e-Gradovi Posavja«, katere glavni namen je okrepiti kompetence zaposlenih

Pečat prenovljeni brošuri Okusite Posavje so dali (z leve): Ksenja Kragl, Tomo Jeseničnik, Žare Kerin in Jože Rozman, v družbi direktorice CPT Krško Kristine Ogorevc Račič (foto: B. M).
hrvaških restavracij – Restaurant Croatica, in Gorazd Skrt,
direktor agencije Lovely trips
za promocijo slovenskega turizma v Italiji, zbranim gostincem, vinarjem in predstavnikom ustanov, ki delajo na
področju turizma, predstavili primere dobrih praks iz tujine in spregovorili o pomenu
povezovanja vseh deležnikov

Na uvodni konferenci v Gostilni Kunst v Leskovcu pri Krškem so priznani strokovnjaki
iz tujine, Igor Ogris iz organizacijskega odbora že dobro uveljavljene gastronomske
prireditve v avstrijskem Celovcu Dnevi Alpsko-Jadranske kuhinje, Karin Mimica,
direktorica portala Gastronaut.hr in Vodnika 100 vodilnih

Brošura Okusite Posavje
(foto: B. M)
s področja gostinstva in turizma, posledično pa ti področji
tudi nadgraditi z vidika kakovosti turistične ponudbe destinacije Čatež in Posavje.

Posodobljena brošura

Hkrati so na dogodku, ki ga
je povezovala Mojca Mavec,
predstavili brošuro Okusite
Posavje (Taste Posavje). Kot
je dejala direktorica Centra za
podjetništvo in turizem (CPT)
Krško Kristina Ogorevc Račič, nas brošura umešča v
gastronomski prostor: »S pomočjo te brošure imamo zbrane vse ponudnike v Posavju, od
restavracij z moderno kulinariko do turizma na kmetiji, gostilne s ponudbo klasičnih menijev, hkrati pa so v njej zbrane
tudi kmetije oziroma baza surovin, ki so povezani z go-

Za naslednjo številko, ki bo izšla
v četrtek, 1. oktobra, ponovno pripravljamo
tematske strani z naslovom
Podjetno Posavje,
kjer bomo objavili
lestvice največjih in najuspešnejših
posavskih podjetij.
Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili.
Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

stinci.« Pri umestitvi gostincev, vinarjev in pridelovalcev
v brošuro so uporabili kriterij,
da je bil določen ponudnik do
sedaj že prejemnik kulinaričnega in vinskega priznanja, da
sprejema turiste in uporablja
surovine, pridelane pretežno
v lokalnem okolju. V brošuri
sicer niso zajeti vsi gostinci in
pridelovalci vin in surovin, se
pa bodo lahko posamezni ponudniki še vedno umestili vanjo v prihodnjih dopolnjenih
izdajah. Kajti tudi v navedenem primeru so posodobili in
dopolnili že v letu 2012 izdano
brošuro, novi izdaji pa so dali
izvrsten vsebinski in estetski
pečat priznan pisec o vinu in
kulinariki Jože Rozman, oblikovalec Žare Kerin, fotograf
Tomo Jeseničnik, fotografije pa so prispevali tudi Dean
Dubokovič, Boštjan Colarič
in Zoija Hana Kozole. Urednica publikacije, ki so jo izdali v
nakladi 3000 izvodov, je Ksenja Kragl iz CPT Krško. Tudi
za kulinariko in pijačo na otvoritvenem dogodku Okusov Posavja so poskrbeli gostinci in
pridelovalci, umeščeni v več
kot 100-stransko brošuro,
druženje prisotnih pa je popestril prav tako izvrsten glasbeni trio: saksofonist Lovro Ravbar, kitarist Miha Koretič in
vokalistka Anja Kramar.

Gurmanski večer v Brežicah
Gastronomski festival se je 9.
septembra nadaljeval s kulinaričnim dogodkom v Ošteriji Debeluh v Brežicah, ki so

jih pridelali v vinskih kleteh
Žaren – Albiana, Istenič, Molipachi, Kobal in Vinarstvu Keltis. To je bil prvi gourmet večer
v tem mesecu, 23. septembra
v Gostilni Repovž v Šentjan-

Gostitelj gurmanskega večera Jure Tomič (desno) v družbi
nekaterih posavskih gastronomov in vinarjev (foto: R. R.)
ga poimenovali Posavje gou- žu sledi še drugi. Ravno v teh
rmet večer vol. 1. Na njem so dneh glavni organizator Okuse predstavili štirje posavski sov Posavja, CPT Krško, pripchefi v družbi vinarjev in lo- ravlja tudi tri organizirane vinkalnih pridelovalcev s kmetij. ske ture po Posavju, na katerih
V sproščenem večeru, ki je bil bodo obiskali vinske kleti ter
namenjen vsem gurmanom, v pogovoru z vinarji spoznali
so slednji okušali specialite- zgodbe o ljubezni do zemlje,
te Ošterije Debeluh, Treh lučk, vinogradništva in vina.
Gostilne Šempeter in Gostilne
Bojana Mavsar, R. R.
Jež ter kakovostna vina, ki so 

www.PosavskiObzornik.si

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4,
PB5 in PB6

12.402.122

260

25

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ
Proizv.
enota

NOx
mg/m3

SOx
mg/m3

Gorivo

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

CO
mg/m3

dovoljeno

izmerjeno

Dimno število Bacharach
/ celotni prah (mg/m3)

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1*

TG

-

-

353

-

10

-

1

-

PB 2*

TG

-

-

348

-

36

-

2

-

PB 3*

TG

-

-

371

-

35

-

2

-

PB 3*

ZP

-

-

225

-

7

-

-

-

-

6

-

0

-

PB 4*

TG

0

-

56

PB 5*

ZP

<1

-

65

-

1

-

0

-

PB 6

ZP

<1

-

39

50

2

100

0,9 mg/m3

-

ZP
TG

- zemeljski plin
- tekoče gorivo (D-2)

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

Skrbni za vas
in vaše vozilo
AMZS
Brežice

Tehnični pregledi,
homologacije, registracije,
zavarovanja, članstvo
Na znani lokaciji, poznana ekipa.

AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice
T: 07 49 91 351, DEL. ČAS PON-PE: 7-17, SOB: 8-12

amzs.si
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Električni skiroji so še posebej nevarni

naročena objava

BREŽICE – Evropski teden mobilnosti je vedno priložnost, da se izpostavi določena tematika, vezana na področje (trajnostne) mobilnosti oz. aktualnih zadev s
področja prometa. Tokrat se bomo osredotočili na e-mobilnost in vožnjo s posebnimi prevoznimi sredstvi, kamor sodijo vedno bolj priljubljeni električni skiroji,
električne rolke in druga podobna sredstva.
Ko govorimo o mobilnosti in
prometu, se danes na naših
cestah srečujemo s porastom
uporabe e-skirojev, e-rolk
(ang. hoverboard) in drugih
tovrstnih prevoznih sredstev.
Policisti v zvezi s tem naletijo na ogromno vprašanj, predvsem kako je z uporabo teh
prevoznih sredstev v cestnem
prometu. Na Dnevu brez avtomobila v Brežicah bodo učence osveščali tudi o pomenu
posebnih prevoznih sredstev
in sami zaščiti pri uporabi le-teh ter nevarnostih, ki jih lahko spremljajo pri vožnji v cestnem prometu. Kot pojasnjuje
Marjan Galič, starejši policist
s PP Brežice, veljavni zakon o
pravilih cestnega prometa določa, da e-skiroje in e-rolke
štejemo med posebna prevozna sredstva, med katere sodijo tudi invalidski vozički,
otroška prevozna sredstva ter
športni pripomočki in napra-

kolesarjev. Za voznike skirojev, rolerjev, za kotalkarje ipd.
so ob kršitvah prej omenjenih
pravil predpisane globe,« razlaga. Vedno bolj priljubljena je
tudi uporaba električnih skirojev, ki pa so še posebej nevarni, saj lahko dosegajo večje hitrosti kot navadni nožni
skiroji ter so posledično tudi
padci in poškodbe hujši, saj v
večini primerov posamezniki ne uporabljajo ustrezne zaščitne opreme. »Hitrosti, ki jih
dosegajo, so prek 25 km/h, po
vrhu vsega pa so tihi, kar pomeni, da jih drugi udeleženci v
prometu pravočasno ne opazijo in ne pričakujejo te hitrosti
na tovrstnih vozilih,« še dodaja Vogrinc.

Marjan Galič

Ivan Vogrinc

ve, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca. Direktor
podjetja Posavc Ivan Vogrinc
dodaja, da gre za prevozna
sredstva, ki jih ni dovoljeno
uporabljati na vozišču ceste,
namenjenemu prometu motornih vozil. »V pravilih cestnega prometa je izrecno
določeno, da uporabniki teh
prevoznih sredstev ne smejo
ovirati ali ogrožati pešcev in

znih sredstev način in hitrost
gibanja prilagoditi razmeram v
prometu, njihova hitrost pa ne
sme preseči največje hitrosti, s
kakršno se lahko gibljejo pešci.
Povprečna hitrost pešca je okrog 4–5 km/h, vendar so razlike lahko izredno velike. »E-skirojev ni dovoljeno uporabljati
na vozišču ceste, namenjene
prometu motornih vozil. Pri
vožnji e-skirojev je treba upo-

Obetajo se nova pravila za
posebna prevozna sredstva

Galič ga dopolni, da morajo
uporabniki posebnih prevo-

Osrednji dogodek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v
Brežicah bo Dan brez avtomobila, ki se bo odvijal v torek, 22.
9. 2020, na zaprti Cesti prvih borcev med križiščem z Bizeljsko
cesto in Kržičnikovo ulico. Na ulici se bodo odvijale poučne in
ustvarjalne delavnice, spretnostni poligoni, plesne predstavitve in druge zanimive aktivnosti. Cesta skozi mesto bo zaprta
že od 5.00 zjutraj, dogajanje se bo začelo ob 7.30 z jutranjo telovadbo za starejše, ki jo izvaja Šola zdravja Brežice, kateri se
običajno pridružijo tudi zaposleni iz občinske uprave. Od osme
ure dalje bodo prizorišče zavzeli otroci iz osnovnih šol. Na letošnjem Dnevu brez avtomobila bo sodelovalo kar pet osnovnih šol brežiške občine, kar je največ v zgodovini prireditve.
Zaradi preventivnih ukrepov bo del aktivnosti potekal na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice in v parku pri Knjižnici Brežice, kjer se bo odvila tudi otvoritev potujoče knjižnice. To bo še dodaten ukrep k zmanjšanju prometa skozi mesto.
V nadaljevanju je na voljo preglednica s posameznimi izvajalci
in opisi njihovih aktivnosti, ki se bodo odvijale na Dnevu brez
avtomobila v Brežicah.

Kot ustrezna zaščitna oprema za vožnjo s posameznimi
prevoznimi sredstvi se štejejo čelada za zaščito glave ter
ščitniki za komolce, kolena in
zapestje, našteje Vogrinc in
dodaja, da naj bi se po nekaterih podatkih število nesreč
s posebnimi prevoznimi sredstvi v zadnjih petih letih skoraj
potrojilo. K sreči, kar je potrdil
tudi policist Galič, se v Posavju
takšna nesreča še ni zgodila in
naj ostane tako še naprej. »Pri
padcih s skiroji je sicer največ površinskih poškodb, odrgnin, udarnin, predvsem po
glavi, sledijo zlomi zob, nosu,
kosti, zapestja, pretresi možganov, veliko pa je tudi udarcev v prsni koš. Vse je seveda
odvisno od hitrosti ter kam in
kako kdo pade. Skiroji imajo
zelo majhna kolesa, zato so za
njih predvsem luknje na cestišču lahko usodne, kajti tistega, ki se pelje s skirojem, lahko

Poleg posebnih prevoznih sredstev, kot so npr. e-skiroji, so danes zelo popularna tudi električna
kolesa, ki jih je veliko tudi že na posavskih cestah (foto: CPT Krško).
števati predpise, ki se upora- predlog zakona določa, da le le osebe, ki so starejše od 14
bljajo za pešce oz. kolesarje. bodo med lahka motorna vo- let; da bodo morali vozniki in
Zato je treba poznati prometne zila spadali vsi skiroji na mo- potniki na lahkih motornih vopredpise in pravila, da se lah- torni pogon, pri katerih kon- zilih med vožnjo obvezno upoko z e-skiroji varno udeležuje- strukcijsko določena hitrost ne rabljati zaščitno kolesarsko čemo v prometu,« navaja Galič in presega 25 km/h in niso širši lado, in sicer do dopolnjenega
obenem opozarja, da uporaba od 80 cm, rolke na električni
e-skirojev kot posebnih pre- pogon, segwayi na električni
E-skirojev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste,
voznih sredstev, ki jih poganja pogon ipd.; da morajo vozniki
namenjene prometu motornih vozil.
motor in presegajo hitrost gi- e-skirojev voziti zgolj po kolebanja pešcev (gokart, motor- sarskem pasu, kolesarski ste- 18. leta starosti ter da mora- hitro vrže iz ravnotežja,« opone sani, miniaturna motorna zi ali kolesarski poti, tam, kjer jo biti lahka motorna vozila zarja Vogrinc. Omenil je še, da
vozila ipd.), v cestnem pro- ni teh prometnih površin, pa opremljena z lučmi in odsev- je podjetje Posavc konec lanmetu ni dovoljena. Kazen zna- smejo voziti ob desnem robu niki. Za neupoštevanje pravil skega leta kot Šola vožnje Poša 500 evrov. Na tem področju smernega vozišča ceste, ven- glede pravilne rabe e-skirojev savc v sodelovanju s Svetom za
se zato obetajo spremembe za- dar le v naselju, kjer je najviš- bodo vozniki kaznovani z glo- preventivo in vzgojo v cestnem
konodaje, ki bo na novo pos- ja dovoljena hitrost vožnje do bo v višini 40 evrov. Če se bodo prometu Občine Brežice orgatavila pravila za tovrstna pre- 50 kilometrov na uro; da bodo z njimi vozili po cesti, kjer to ni niziralo 1. občinsko šolsko tekvozna sredstva. Med drugim lahko motorna vozila upravlja- dovoljeno, pa je za takšen pre- movanje v vožnji s skiroji in
kršek predvidena globa 250 rolerji na Izobraževalno-vadDan brez avtomobila bo tudi letos potekal 22. septembra. Osreevrov. Tudi za voznike lahkih benem centru pri ETrŠ Brežidnje dogajanje bo potekalo na Cesti prvih borcev v Brežicah,
motornih vozil bo veljala pre- ce, kjer so se učenci pomerili
med stavbo občinske uprave in cerkvijo sv. Lovrenca. Zaprta ulipoved vožnje pod vplivom al- v spretnostni vožnji na polica se bo tradicionalno spremenila v prizorišče poučnih delavkohola, prepovedanih drog, gonu ter pokazali dokaj visok
nic in spretnostih poligonov, ki bodo v osnovi namenjeni otropsihoaktivnih zdravil in sno- nivo spretnosti in poznavanja
kom osnovnih šol v občini. Za starejše učence bodo organizirane
vi. Prav tako bo prepovedana pravil varne vožnje s skiroji. »S
delavnice s poudarkom na varnosti v cestnem prometu. Učenuporaba telefona med vožnjo takšnimi akcijami je zaradi neci okoliških osnovnih šol bodo na prizorišče prikolesarili, kar
električnega skiroja, za obe posrednega osveščanja mladih
je še dodatna promocija uporabe trajnostne mobilnosti. Občikršitvi je zagrožena globa v vsekakor treba nadaljevati ter
na osrednji dogodek Evropskega tedna mobilnosti pripravlja
višini 120 evrov. Po Vogrinče- jih razširiti na državno raven,«
skupaj z lokalnimi javnimi zavodi, društvi in drugimi organivih besedah je treba to podro- še meni Vogrinc.
zacijami.
čje nujno čim prej urediti, po
Rok Retelj
zgledu nekaterih drugih držav. 

Ura
7.30
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00

Izvajalec
Šola zdravja Brežice
Agencija za varnost v cestnem prometu in Kino Brežice
Knjižnica Brežice
PD Imani
Posavc

8.00–16.00

Komunala Brežice

8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00

Zavod za šport
ZPTM
Atletski klub Brežice
Fakulteta za turizem
SPV Občine Brežice/Policija
Zavod Sopotnik
Integral
ŠKD Mažoretke Dobova
Posavski muzej Brežice

Delavnica
Jutranja telovadba »1000 gibov za vse«
Preventivne video vsebine
Otvoritev Potujoče knjižnice
Plesna delavnica
Ozaveščevalne delavnice
Maketa onesnaženja vode in spretnostni poligon
z ločevanjem odpadkov
Spretnostni poligon
Delavnica na temo mobilnosti
Atletski poligon
Kviz na temo mobilnosti
Kolesarski poligon
Miselni poligon
Predstavitev avtobusa
Plesna delavnica
Izdelovanje splavov
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Vrt potrebuje nego
Marsikdo z velikim veseljem preživlja proste trenutke
v naravi in nekateri tudi v obdelovanju vrta ali urejanju zelenice. Trenutek, ko posadimo seme ali zasadimo
drevesce, grmiček ali katero izmed robidnic, je poseben. Potrudili smo se: izbrali smo primeren prostor,
prekopali zemljo ali izkopali jamo ter vanjo dali seme ali
rastlino, da bo pognala korenine. Prijetno je spremljati rast rastlin, ki nas običajno za dobro nego nagradijo
s prečudovitimi cvetovi, okusnimi sadeži ali pa samo z
lepo rastjo. Tudi tokrat vam v akciji VRTOVI POSAVJA
2020 nudimo nekaj zanimivih fotografij naših bralk in
bralcev. Naj vam bo prijetno ob ogledu.

Uredništvo

Koruza – zdravilni učinki
Koruza je izjemno živilo, ki je bogat
vir antioksidantov, beljakovin, vlaknin, folne kisline, vitaminov B, C, E,
magnezija, cinka ... Znižuje krvni tlak,
uravnava horesterol v krvi, preprečuje slabokrvnost, izboljšuje prebavo itn. Storže koruze je najbolje zaužiti sveže (pečene, kuhane, dušene).
V času cvetenja koruznih storžev visijo iz listnega ovoja nitasti laski. Le-te
odstrižemo pred oprašitvijo in jih posušimo v senci. Iz posušenih koruznih

laskov pripravimo zdravilen čaj, ki je
preizkušeno sredstvo za odvajanje vode, pomaga pri vnetju ledvic ali
mehurja, hujšanju itd. Priprava čaja:
zvrhano čajno žličko koruznih laskov
poparimo z ¼ l vrele vode, kratek čas
namakamo in ne sladkamo. Na vsake
2–3 ure spijemo 1 žlico tega čaja. Kupujemo ekološko pridelano koruzo, da
se izognemo prisotnosti pesticidov.


Viktorija Senica, cvetličarka

RAJ NA ZEMLJI
Mariji in Marjanu Romihu iz Stržišča pri Sevnici predstavlja bivanje v naravnem okolju posebno veselje, zato čas od zgodnje pomladi do pozne jeseni preživita v urejenem okolju svoje
vikend hiše. »To je najin raj, v katerem čas preživljava v urejanju okolice, v zasaditvi kakšne nove rastline ali pri postavitvi kakšnega predmeta na posebno mesto ob hiši,« pojasni sogovornica in doda, da z možem oddiha na morju ne pogrešata, saj imata doma vse, kar kot upokojenca potrebujeta.

Dom v naravnem okolju zakoncema Romih nudi vse, kar potrebujeta za aktivno preživljanje časa.

BARVITI CVETOVI LEPŠAJO DAN
»Najlepša so jutra, ko vstanem in vidim te moje lepe rožice. To je moje življenje,« pravi Milena Remih iz Gorenjega Leskovca pri Blanci. »Rože je ljubila že moja mama in to ljubezen je
prenesla name, sama pa sem jo prenesla na hčer. Lahko rečem, da smo vsi v družini ljubitelji rož,« nadaljuje in doda, da ima srečo, da živi v takšnem okolju, kjer so ljudje prijazni z drug
drugim in imajo radi naravo.

Cvetoče okrasje Milene Remih je darilo, ki se ga razveseli vsako jutro posebej.

CVETOČE LEPOTICE IN OKUSNI SADEŽI
Rozalija Deržič iz Bukoška pri Brežicah ima rada rože in vrt – to je balzam za njeno dušo. Svojim rožicam nameni veliko časa in jih skrbno neguje, prav tako veliko pozornosti namenja
tudi vrtu, ki za celotno družino predstavlja samooskrbo glede zelenjave in sadja. Z vrtnarjenjem je ’okužila’ že obe generaciji za sabo, ki pridno obdelujeta vrtiček. »Vsako leto posebej
se veselimo pridelka, ki je plod našega dela na zemlji,« pravi naša bralka.

Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je vrt cvetoč ... si morda prepeva Rozalija Deržič s svojimi družinskimi člani.
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Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Samoplodna sibirska borovnica

Jesenski čas in pobiran- Sibirska borovnica je grm, -47 °C). Cvetovi so podol- razmaku 1,0–1,5 m med sa- naravna organska gnojila,
je pridelkov nas spodbuja, ki odvisno od sorte zraste govati, dolgi približno 2 cm, dikami ter 2,5–3,5 med vrs- saj rastlina nima izrazitih boda vrt pripravimo za jesen- v višino od enega do skoraj cvetejo tudi pri 0 stopinjah, tami. Lahko se sadijo tudi lezni in se lahko vzgaja ekoin usposabljanja za pripravo rib za
Povezava
na stran
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www.eu-skladi.si
in Izobraževanja
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O: OKUSI RIBO

eur, od tega Občina
oﬁnanciranja Občine

lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru.

PAJK

Logo pi partnerjev projekta

Šarenke iz krušne peči

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za
različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo
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BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI

Dišalo po praženem krompirju

Evropska unija

o zaključen do 31. 10.
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ne šarenke. Sodeč po zadovoljnem odzivu obiskovalcev
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B. M.

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo soﬁnancira Republika Slovenija in
ojstvo
Projekt Okusi posavsko ribo:
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stival praženega krompirja je porušila epidemija koronavirusa in tako dogodka
prvo soboto v septembru na
sevniškem gradu ni bilo, a
festival je kljub temu potekal, in sicer v virtualni obliki.

»Zaostrovanje ukrepov zaradi epidemije koronavirusa je
nam kot organizatorju in Občini Sevnica kot prireditelju
praktično povsem onemogočilo izvedbo na način in obseg,
kot smo ga bili vajeni v vseh
dosedanjih 19 letih, zato smo
se odločili, da pripravimo največji, jubilejni 20. svetovni festival praženega krompirja na
daljavo in tako smo se družili lokalno, povezali pa virtualno – preko videoklicev in
fotografij so se nam javljali
pražilci s celega sveta,« je pojasnilo Društvo za priznanje
praženega krompirja kot samostojne jedi (DPK). Med sodelujočimi so bile štiri ekipe
iz sevniške občine, vse iz Tržišča – Aktiv kmečkih žena Tržišče, Društvo upokojencev Tržišče, Turistično društvo Tržišče
in Klub ljubiteljev starih vozil
Mirnske doline Hrast Tržišče.
Prireditveni prostor, na katerem so ekipe pripravile odličen pražen krompir z mnogimi dodatki (tudi s salamo,
slanino in cvičkom), so izbrali na travniku pri nekdanji železniški postaji v Tržišču, ki jo

Med pražilkami in pražilci krompirja je bil tudi AKŽ Tržišče,
ki v letošnjem letu obeležuje 30 let delovanja.
je klub ljubiteljev starodobnikov pred leti iztrgal propadu.

»Krompir je pomembno živilo, ki ga z veseljem pridelujemo in iz njega pripravljamo okusne jedi,« je povedala
predsednica Aktiva žena Tržišče Fani Borštnar, članica njene ekipe pa je pokazala, kako
debel krompir so letos izkopale na njivi, na kateri bo aktiv v prihodnjem letu posadil
še ostalo zelenjavo. Milica Sitar, ki je sodelovala pri pripravi praženega krompirja v skupini DU Tržišče že tretje leto,
je povedala, da so običajno za
praženje pripravili okoli 50 kg
krompirja, letos so ga okoli 20
kg, ker niso pričakovali ravno
velike množice obiskovalcev
zaradi koronavirusa. »Žal mi
je, ker nam jo je zagodel virus,
saj bi bila jubilejna prireditev,

načrtovana v parku sevniškega
gradu, res odlična,« je omenila
predsednica TD Tržišče Milena Knez in povedala, da je njena ekipa pripravila za praženje
10 kg krompirja. Za veselo razpoloženje pa je skrbel še mlad
harmonikar. »Dogodka se udeležujemo, ker ne gre samo za
pražen krompir, temveč tudi
za druženje,« je pojasnil Toni
Janežič, ki je spretno vrtel kuhalnico v imenu kluba Hrast.

Dan so dobro razpoloženim
pražilcem in pražilkam, redkim obiskovalkam in obiskovalcem ter gledalkam in gledalcem, ki so spremljali dogajanje
na posameznih prizoriščih
preko spleta, z nastopom popestrile še Mlade žurerke, domača plesna skupina, ki povsod navduši.

S. Radi
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življenjsko obdobje
Občina Brežice za kvalitetno starost
Misli župana o že narejenem in načrtovanem za pomoč starejšim
V Evropi se prebivalstvo stara, podobno sliko starostne strukture prebivalcev kaže tudi Slovenija, ki ima skoraj 18
odstotkov prebivalcev starih 65 in več let. Odstotek starejših je v brežiški občini še nekoliko višji, starostno mejo 65
in več let dosega že vsak peti občan. Naloga občine je omogočiti pogoje za kakovostno življenje občanov v vseh
starostnih obdobjih. Pomembno vlogo pri tem ima gotovo sobivanje različnih generacij ob sodelovanju različnih
institucij ter ob vzajemni pomoči in podpori med občani. Namen različnih oblik pomoči in aktivnosti za starejše sledi
usmeritvi države, da bi starejšim z ustrezno podporo na vseh področjih življenja omogočili, da čim dlje bivajo v
domačem okolju.
Da bi imeli informacije na dlani zbrane na enem mestu, smo pripravili prilogo časopisa, ki ga dostavimo v vsako
gospodinjstvo občine. Želimo, da s pomočjo predstavljenih informacij v čim večji možni meri izkoristite obstoječo
podporo za preživljanje kvalitetnega tretjega življenjskega obdobja.

»Dobra lokalna skupnost prepozna potrebe občanov in nanje tudi odgovori.«
Ivan Molan, župan občine Brežice,
o skrbi občine za starejše občanke in občane

V: Na kakšne načine občina lahko pomaga starejšim občanom?

Stran pripravlja Občina Brežice

Župan: Pomoč občine lahko delimo na oblike pomoči, ki jih
predpisuje zakonodaja, in na pomoči, ki predstavljajo
nekakšen nadstandard, torej, ki nadgradijo oz. dopolnjujejo
institucionalne oblike pomoči. V občini se zavedamo, da imajo
naši občanke in občani različne potrebe glede na to, v
katerem življenjskem obdobju so in kje živijo. Tudi znotraj
skupine starejših obstajajo različne potrebe, saj v skupino
starejših spadajo tako 65-letniki kot 90-letniki, del starejših si
želi prostočasnih aktivnosti, medtem ko del potrebuje
različne oblike podpore in pomoči pri vsakodnevnem življenju.
Občina v redno skrb za starejše vključuje programe pomoči
socialnega varstva. Sredstva namenjamo za oskrbovalnine v
domovih, za izvajanje pomoči na domu in za družinskega
pomočnika. Občina subvencionira ceno storitve pomoč na
domu v višini 63 %, v tem letu pa smo tudi kupili tri
avtomobile za izvajalke storitve. Starejši, ki izpolnjujejo
pogoje, so tudi upravičeni do enkratne denarne pomoči.
Občina sofinancira tudi storitev socialnega servisa
celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma oz.
varovanja na daljavo. Gre za storitev, ki je s pomočjo
pripomočka uporabniku na voljo 24 ur na dan. Namesto
uporabnika pokliče na pomoč, če ta na primer pade ali mu
nenadoma postane slabo. Uporabnikom omogoča več
samostojnosti, hkrati pa lahko tudi dlje časa ostanejo v
domačem okolju. Proračunska sredstva namenjamo še za
sofinanciranje preventivnih programov društev s področja

zdravja, ki v svoje aktivnosti vključujejo tudi starejše. Občina
preko sofinanciranja programov javnih del omogoča program
Družabništva in spremljanja v Splošni bolnišnici Brežice, v
preteklih letih je to omogočila tudi Domu upokojencev
Brežice. Preko javnih razpisov vsako leto namenjamo
sredstva še za delovanje društev upokojencev, izgnancev,
kulturnih društev in vseh ostalih, ki v svojih vrstah združujejo
starostnike. Tudi obnova večnamenskih domov po naših
krajih prispeva k temu, da obstajajo skupni prostori za
druženja – od srečanja starostnikov do različnih krožkov.
V: Katere oblike pomoči predstavljajo tisto nekaj več?

Župan: V občini podpiramo in omogočamo izvajanje projekta
Sopotniki, izjemnega pomena je, da imajo starejši občani
možnost brezplačnega prevoza po občini. Naša občina je
velika in poselitev razpršena, zato je takšna oblika prevozov
dobra rešitev. Občina preko razpisa omogoča tudi izvajanje
pomembnega projekta Starejši za starejše, v sklopu katerega
prostovoljke iz vrst društev upokojencev obiskujejo občanke
in občane, starejše od 69 let, in jih povprašajo o tem, kako
živijo, in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo.
Pri osebah, ki izjavijo, da potrebujejo pomoč, izvajajo tudi
redne obiske in spremljajo kakovost pomoči in njihovo
zadovoljstvo. Projekti, sofinancirani z evropskim denarjem,
nam omogočajo, da starejšim ponudimo nekaj več na
področju športa in rekreacije. Gibanje je izjemno pomembno
za ohranjanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Projekti s
področja športa, za katere smo pridobili evropski denar, kot so
Šport za zdravo starost, Občuti svobodo vode in Stavi na
zdravje, so omogočili vodeno vadbo, prilagojeno starejšim.
Ker imamo v občini na voljo termalno vodo, smo s pomočjo
evropskih sredstev starejšim omogočili brezplačno vodeno
vadbo v termalni vodi, ki je bila izjemno dobro sprejeta. Letos
januarja smo v sklopu projekta Stavi na zdravje obiskali
Finsko, kjer imajo primere dobre prakse na področju rekreacije
občanov. Izpostavili so pomen gibanja v naravi, Finci pravijo,
da je njihovo največje igrišče na prostem – narava. Jezera,
reke, gozdovi – in s temi naravnimi danostmi smo bogati tudi
v naši občini. Kar nekaj projektov participativnega proračuna
je namenjenih urejanju rekreativnih poti in postavitvi
telovadnih naprav na prostem. Različne aktivnosti ponujata
tudi Večgeneracijski center Posavje – Brežice, ki ga izvaja
ZPTM Brežice, in Center za krepitev zdravja ZD Brežice.
V: Kako občina prepoznava potrebe starejših občanov?

Župan: Poleg javnih institucij so za prepoznavanje potreb
starejših izjemnega pomena prostovoljci, ki v okviru različnih
društev obiskujejo starejše in so z njimi v rednem stiku. To so
tako društva upokojencev, izgnancev kot aktivistke Rdečega
križa, prostovoljci Karitas in številni drugi. Ne nazadnje živimo
v še vedno relativno povezanih manjših skupnostih, po vaseh
je še vedno živa tako solidarnost kot medsosedska pomoč.

ODGOVARJAMO IN PREDSTAVLJAMO

ŽIVETI DOMA
• Telefon za starejše
• Brezplačni prevozi za starejše
- Sopotniki
• Pomoč pri opravilih na domu
– Pomoč na domu
• Varovanje na daljavo
• Pomoč mreže prostovoljcev
- Starejši za starejše
AKTIVNO ŽIVETI
• Jutranja telovadba po metodi
1000 gibov
• Večgeneracijski center Posavje
• Društva upokojencev
• Knjiga na dom - Knjižnica Brežice
• Planinski pohodi za starejše
• Nevladne organizacije
POMOČ V FINANČNI STISKI
• Prva socialna pomoč
• Enkratna denarna pomoč
• Pomoč soljudi
KREPITI SVOJE ZDRAVJE
• Center za krepitev zdravja
DRUGI DOM
• Stanovanjska komisija DU Brežice
• »Negovalni oddelek«
Splošne bolnišnice Brežice
• Dom upokojencev Brežice
KONTAKTI PRI ROKI
Tudi sam se ob različnih priložnostih srečujem s starejšimi,
vsaj dvakrat na leto obiščem dom upokojencev, pogosto se s
starejšimi občani srečujem ob njihovih visokih jubilejih. Tu
moram poudariti, da lahko zaradi varstva osebnih podatkov
ob rojstnih dnevih obiščem jubilante le na povabilo
sorodnikov oz. skrbnikov.
V: Kaj občina načrtuje na področju skrbi za starejše v prihodnje?

Župan: Tudi starejši se srečujejo s stanovanjskimi izzivi.
Pogosto nizke pokojnine pomenijo, da starejši ne morejo
vzdrževati večjih stanovanj ali hiš. Včasih stiskam botrujejo
tudi nesoglasja znotraj širše družine. Zato bo občina v
obnovljenem nekdanjem domu upokojencev v Brežicah
uredila stanovanjsko skupnost, sestavljeno iz posameznih
bivalnih enot, ki bodo prednostno namenjene starejšim.
Hkrati občina v prihodnje načrtuje tudi nakup nekaj varovanih
stanovanj, ki jih bo lahko ponudila občanom v najem. Seveda
bomo tudi v prihodnje podpirali in razvijali tiste programe, ki
si jih ljudje želijo in ki jih predlagajo sami. Prav gotovo si
želimo nadgraditi socialni servis, začeli smo s številko, ki jo
lahko pokličejo starejši in pridobijo različne informacije,
številka je izpisana tudi na vozilih izvajalk storitve pomoči na
domu — 051 20 10 10. Pomembna je tudi vloga različnih
društev in seveda posameznikov, ki imajo čut za soljudi in
znajo opaziti stisko sočloveka ter mu ponuditi pomoč.
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Slovenije. Občina
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varovanje na daljavo
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v
Večgeneracijski
center

Večgeneracijski center

priključnine
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ni možna.
priključnine ali stroške opreme subvencija
niali
možna.
Gubčeva
10a, Brežice,

Gubčeva 10a, Brežice,

mesečne
subvencije
za obdobjeVečgeneracijski
24 mesecev. Za
stroške
obliki mesečne subvencije za obliki
obdobje
24 mesecev.
Za stroške
ŽIVETI DOMA
center
Posavje,Večgeneracijski
enota Brežice, center Posavje, enota Brežice,

Kontaktna
Kontaktna oseba: mag. Mihaela
Kežmanoseba: mag. Mihaela Kežman
pomoč,
pa ne veste,
na koga
seprostovoljcev
obrniti?
moč, pa nePotrebujete
veste, na koga
se obrniti?
Pomoč
mreže
prostovoljcev
Pomoč
mreže
Starejši
za starejše
(SzS) Starejši za starejše (SzS)

Delovni
čas: med
ponedeljek,
Delovni čas: ponedeljek, torek
in četrtek
8.00 in torek in četrtek med 8.00 in
Društvo upokojencev Brežice
Društvo upokojencev Brežice
14.00,
sicer
pa
večino
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koordinatorka
SzSAna Kalin, koordinatorka
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15.00, izjemoma aktivnosti potekajo
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- Telefon
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T: 064 245 587
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245
587
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0 10
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E: vgc.brezice@zptm.si
Društvo
upokojencev Dobova Kapele
Društvo upokojencev Dobova
Kapele
S: www.vgc-posavje.si/koledar-aktivnosti.html
S: www.vgc-posavje.si/koledar-aktivnosti.html
Občina Brežice
je vzpostavila
številko, na katero se
vzpostavila telefonsko
številko,
na katero telefonsko
se
Kontaktna
oseba: Marija
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SzSRadanovič, koordinatorka SzS
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igranja

citer,

starejše, igranja
ročnodelskih
ročnodelskih
delavnic,citer,refleksne

delavnic,

refleksne

Društvo upokojencev Bizeljsko samomasaže stopal. Močno imamo
Društvo upokojencev Bizeljsko
samomasaže
stopal.
Močno imamo
tudi skupino
prostovoljcev,
v tudi skupino prostovoljcev, v
katero
še vednoNamen
sprejemamo
novejeudeležence. Namen aktivnosti je
katero
še vedno sprejemamo nove
udeležence.
aktivnosti
Kontaktna
oseba: Marija Rajterič,
predsednica
Kontaktna oseba: Marija Rajterič,
predsednica
Brezplačni
prevozi za starejše - Sopotniki
ozi za starejše
- Sopotniki
pridobivanje
novih znanj,ohranjanje
razvijanje različnih spretnosti, ohranjanje
pridobivanje novih znanj, razvijanje
različnih spretnosti,
T: 031 525 974
Sopotniki
Gubčeva 10a,
Brežice Brežice, Gubčeva 10a, Brežice T: 031 525 974
in spodbujanje
razvoja
kognitivnih funkcij, medsebojno
in
spodbujanje
razvoja
kognitivnih
funkcij,
medsebojno
E:
marija.rajteric@gmail.com
E:
marija.rajteric@gmail.com
Kontaktna oseba: Mateja Ivačič
seba: Mateja Ivačič
spodbujanje,
druženje
in širjenje
spodbujanje, druženje in širjenje
socialne mreže.
Aktivnosti
so socialne mreže. Aktivnosti so
Delovni
čas:
ponedeljek–petek
od 7. do 15. ure
ponedeljek–petek
od 7. do
15.
ure
namenjene
predvsem starejšim
in so za vse udeležence brezplačne.
namenjene
predvsem
starejšim in
so za vse udeležence
brezplačne.
Program
izvajajo
društva
upokojencev,
ki
delujejo
na
območju
Program
izvajajo
društva
upokojencev,
ki
delujejo
na
območju
T: 041 744 947
947
Udeleženci
se prijavijo
aktivnosti po e-pošti ali po telefonu.
Udeleženci
se prijavijo
na aktivnosti
po e-pošti
ali pona
telefonu.
občine
Brežice.
Prostovoljke
društva obiščejo
vsakoletno
na terenu
občine Brežice. Prostovoljke društva
obiščejo
vsakoletno
na terenu
E: mateja.ivacic@sopotniki.org
cic@sopotniki.org
Urnikpred
vsehvhodom
aktivnosti
pa Brežice
je dostopen
Urnikvvseh
aktivnosti
pa je dostopen
v MC
ali pred vhodom v MC Brežice ali
osebe,obisku
starejše
od 69 let.izpolnimo
Ob prvem obisku
pogovoru
izpolnimo
osebe, starejše od 69 let. Ob prvem
v pogovoru
S: www.sopotniki.org
tniki.org
na Večgeneracijski
spletni strani incenter
na FBPosavje
strani Večgeneracijski center Posavje
na spletni
strani in
na FB strani
anketni
list živijo,
in tako
dobimo
podatke, kako
živijo, njihove
potrebe,
anketni list in tako dobimo podatke,
kako
njihove
potrebe,

Brežice.
Brežice. Lahko izrazijo tudi
kakšnedomovih.
pomoči potrebujejo
na tudi
svojih domovih.
kakšne pomoči potrebujejo na svojih
Lahko izrazijo
Z brezplačnimi
prevozi vam
omogočimo, željo,
da se udeležite
kulturnega
ozi vam omogočimo,
da se udeležite
kulturnega
da jih ponovno
obiščejo se
prostovoljke. Veliko starejših se
da jih ponovno
obiščejoželjo,
prostovoljke.
Veliko starejših
dogodka,zdravnika,
se srečateses odpravite
prijatelji, obiščete
zdravnika,
odpravite po
e s prijatelji, obiščete
po
Društvo upokojencev Brežice
upokojencev
počuti
osamljene,
pozabljene in Društvo
jim že obisk
prostovoljkeBrežice
počuti
zeloseosamljene,
pozabljene
in zelo
jim že
obisk prostovoljke
Predhodno
je potrebna
rezervacija
prevoza
teden je potrebna
o je potrebna nakupih.
rezervacija
prevoza najmanj
teden
Jožeta
Toporišiča
2, BrežiceTrg Jožeta Toporišiča 2, Brežice
pomeni zelo
veliko,
drugim
je potrebnaTrg
pomoč
različnih
institucij.
pomeni
zelo najmanj
veliko, drugim
pomoč
različnih
institucij.
pred izvedbo.
S klicem
se dogovorimo,
kam
in koordinatorice
kdaj pridemo po
vas,
em se dogovorimo,
kam in kdaj
pridemo
po vas,
Preko
koordinatorice
prostovoljkeUradne
kontakture:
z ustreznimi
Preko
vzpostavijo
prostovoljke
kontaktvzpostavijo
z ustreznimi
vsak do
ponedeljek
vsak ponedeljek Uradne
in sredaure:
od 8.00
11.00 in sreda od 8.00 do 11.00
ali pri
opravkihinpotrebujete
in
pomoč,
kdaj
se
otrebujete naše
spremstvo
pomoč, kdajnaše
se spremstvo
institucijami
– CSD,Zdravstveni
RK, Karitas,dom,
Dom upokojencev,
Zdravstveni
dom,
institucijami – CSD, RK, Karitas,
Dom
upokojencev,
T:
07
49
63
394
T:
07
49
63
394
vrnemo domov.
(24-urno
varovanje
na domu, ki ga sofinancira Občina
Telekom (24-urno varovanje naTelekom
domu, ki
ga sofinancira
Občina

E: du.brezice@gmail.com
E: du.brezice@gmail.com
Brežice),VGC
Sopotnik
(brezplačni
prevozi), VGC aktivnosti, patronaža,
Brežice), Sopotnik (brezplačni prevozi),
aktivnosti,
patronaža,
S: www.posrcumlad.si/brezice
S: www.posrcumlad.si/brezice
Pomoč
pri opravilih
na domu - »POMOČ
NA
DOMU«
vilih na domu
- »POMOČ
NA DOMU«
policija …
policija …
zaBrežice,
socialno delo Posavje – Enota Brežice,
delo PosavjeCenter
– Enota
Društvo upokojencev Bizeljsko
Društvo upokojencev Bizeljsko
24, Brežice Cesta prvih borcev 24, Brežice
Kumrovška cesta 5, Bizeljsko Kumrovška cesta 5, Bizeljsko
Kontaktna oseba: Katarina Vodeb
seba: Katarina Vodeb
T: 031 525 974
T: 031 525 974
Delovni
čas:
torek, četrtek od 8. do 15. ure
ponedeljek, torek,
četrtek
odponedeljek,
8. do 15. ure
E: marija.rajteric@gmail.com
E:
marija.rajteric@gmail.com
17. ure, petek od 8. do 13. ure
o 17. ure, peteksreda
od 8. od
do 8.
13.doure
zadihati
s polnimi
vase?
Želite zadihati s polnimi Želite
pljuči in
investirati
vase?pljuči in investirati
S: www.posrcumlad.si/bizeljsko
S:
www.posrcumlad.si/bizeljsko
T:
07
499
10
00
0 00
E: gpcsd.brezi@gov.si, katarina.vodeb@gov.si
i@gov.si, katarina.vodeb@gov.si
Jutranja
po metodi 1000
gibovupokojencev Dobova
Jutranja telovadba po metodi
1000telovadba
gibov
Društvo
upokojencev Dobova Kapele
Društvo
Kapele
Društvo Šola zdravja, Enota Brežice, Trg 7. julija 5, Dobova
Društvo Šola zdravja, Enota Brežice,
Trg 7. julija 5, Dobova
oskrba
na domu
je namenjena osebam, ki imajo
na domu jeSocialna
namenjena
osebam,
ki imajo
Černelčeva
cestav 10,
Brežice Černelčeva cesta 10, Brežice
T: 040 796 814
T: 040 796 814
za življenje
svojem
ne in drugezagotovljene
pogoje za bivalne
življenje inv druge
svojempogoje
Kontaktna
oseba: Ana
Kupina, vodjaE:podružnice
Brežice
Kontaktna
oseba:
Ana Kupina,
vodja podružnice
Brežice
E: drustvo.upokojencev.dobova@siol.net
drustvo.upokojencev.dobova@siol.net
bivalnem
okolju,hude
vendar
se zaradi starosti, hude invalidnosti,
vendar se zaradi
starosti,
invalidnosti,
in vodja skupine Brežice
in vodja
skupine
Brežice
kronične
boleznimotnje
ali težje
motnje
ne morejo
li težje telesne
in duševne
ne telesne
morejo in duševne
S: www.posrcumlad.si/dobova-kapele
S: www.posrcumlad.si/dobova-kapele
Čas izvajanja
vsak delavnik od 7.30 do 8.00
Čas izvajanja
vadbe: vsak delavnik
od 7.30vadbe:
do 8.00
oskrbovati
in negovati
svojci pa take oskrbe
sami ne zmorejo
vati sami, svojci
pa take oskrbe
samisami,
ne zmorejo
nimajo
možnosti.
Gre za različne
oblike745
organizirane
možnosti. Grealizazanjo
različne
oblike
organizirane
V občini
Brežice delujejo
društva, ki pokrivajo celotno območje.
T: 041 745 904
V občini Brežice delujejo tri društva,
ki pokrivajo
celotno tri
območje.
T: 041
904
praktičnesepomoči
in opravil,
s katerimi
se E:
upravičencem
vsaj za
n opravil, s katerimi
upravičencem
vsaj
za
Društva
članom bogat program, ki vključuje
Društva ponujajo svojim članom
bogatponujajo
program,svojim
ki vključuje
E: ana.kupina@siol.net;
ana.kupina@siol.net;
določen
čas nadomesti
potrebo po institucionalnem
varstvu.
esti potrebo po
institucionalnem
varstvu.
izlete
po Sloveniji
številne izlete po Sloveniji inštevilne
v bližnje
države,
letovanjain vv bližnje države, letovanja v
S: www.solazdravja.com
S: www.solazdravja.com

AKTIVNO ŽIVETI

hotelu
Delfin v Izoli, letovanja v zdraviliščih,
upokojenskem hotelu Delfin upokojenskem
v Izoli, letovanja
v zdraviliščih,
se prilagodi
potrebam
upravičenca
ter
odi potrebamStoritev
posameznega
upravičenca
ter posameznega
predavanja,
druženja,
piknike in ostala srečanja. V najštevilčnejšem
druženja, piknike in ostala
srečanja.
V najštevilčnejšem
Kontaktni
podatki
posameznih skupin v predavanja,
občini Brežice:
Kontaktni podatki
posameznih
skupin
v občini
Brežice:
njegovemu
okolju
in obsega naslednje sklope opravil:
n obsega naslednje
sklope
opravil:
brežiškem
potekajo
tedenske
aktivnosti znotraj na področju športa,
brežiškem potekajo tedenske aktivnosti
znotraj
na področju
športa,
• pomočkamor
pri temeljnih
kamor sodijo
meljnih dnevnih opravilih,
sodijo dnevnih opravilih,Brežice:
skupine
za ročna
delaskupine
»Zanke«,
skupine
za ročna dela »Zanke«,
folklorne
skupine,
za folklorne skupine, skupine za
Brežice:
Ana Kupina, vodja podružnice
Brežice
Ana Kupina, vodja podružnice
Brežice
naslednja
alivodja
slačenju,
vila: pomoč pri oblačenju
ali opravila:
slačenju,pomoč pri oblačenju in
rekreacijo
in telovadbo,
kulturno umetniške skupine »Jagodni
rekreacijo in telovadbo, kulturno
umetniške
skupine »Jagodni
in vodja skupine Brežice
skupine Brežice
pomoč pri umivanju,
osnovnih
vanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih hranjenju, opravljanju
izbor«, socialno
ekonomske
stanovanjske komisije in
izbor«, socialno ekonomske komisije,
stanovanjske
komisijekomisije,
in
M: 041 745 904; E: ana.kupina@siol.net;
M: 041
745 904; E: ana.kupina@siol.net;
življenjskih
potreb, vzdrževanje in nega osebnih
treb, vzdrževanje in
nega osebnih
programa »Starejši za starejše«.programa »Starejši za starejše«.
Dobova: Milena Toporišič, vodja Dobova:
skupine Milena Toporišič, vodja skupine
ortopedskih pripomočkov;
ipomočkov;
M: 031 360 675; E: milenat218@gmail.com;
M: 031opravila:
360 675; E: milenat218@gmail.com;
• gospodinjsko
pomoč, kamor sodijo naslednja
pomoč, kamor sodijo
naslednja opravila:

Knjiga na dom - Knjižnica Brežice
Knjiga na dom - Knjižnica Brežice

E: askostanjsek@gmail.com, vera.polak7@gmail.com
E: askostanjsek@gmail.com, vera.polak7@gmail.com
petek 8:00-13:30
3:30
Strošek
vsakega
vadečega
je
letna
članarina,
ki
znaša
20
evrov.
Strošek
vsakega
vadečega
je
letna
članarina,
ki
znaša
20
evrov.
T:
07
620
55
31,
07
620
55
30
5 31, 07 620 55 30
Vsakpohod
torek za
dopoldne
je organiziran
Vsak torek
dopoldne
je organiziran
upokojence
in druge pohod za upokojence in druge
Vključite
se tako,
da in
se izpolnite
pridružite najbližji
skupini
in izpolnite
Vključite se tako, da se pridružite
najbližji
skupini
c@brezice.si E: mojca.banic@brezice.si
starejše
osebe
večinoma
v
okolici
starejše
osebe
večinoma
v
okolici
Brežic,
včasih
pa
se
podajo
tudiBrežic, včasih pa se podajo tudi
pristopno
izjavo.
Lahko
pa
v
svojem
kraju
zberete
pet
somišljenikov
pristopno izjavo. Lahko pa v svojem kraju zberete pet somišljenikov
S: www.brezice.si
ce.si
izven
meja domače
občine. Pohodi
izven meja
domače
so prilagojeni
starostnikom
takoso prilagojeni starostnikom tako
in ustanovite svojo skupino. Usposobljeni
vaditelji
vamobčine.
bodo Pohodi

in ustanovite svojo skupino. Usposobljeni vaditelji vam bodo
po dolžini
kakor Praviloma
tudi po zahtevnosti
vzponov. Praviloma pohodi
po dolžini kakor tudi po zahtevnosti
vzponov.
pohodi
pomagali začeti ...
pomagali začeti ...
Občina Brežice
razpisaservisa
sofinancira storitev socialnega servisa
ko razpisa sofinancira
storitevpreko
socialnega
4 ure zUdeleženci
vmesnimi pohodov
počitki in okrepčili. Udeleženci pohodov
trajajo 4 ure z vmesnimi počitkitrajajo
in okrepčili.
celodnevne
povezavealarma
prek posebnega
telefonskega alarma svojim
ve prek posebnega
telefonskega
svojim
potrebujejo
pohodniško
potrebujejo ustrezno pohodniško
opremoustrezno
(pohodniški
čevlji, opremo (pohodniški čevlji,
občanom.
Na ki
razpis
prijavijo
s se lahko prijavijo
občani,
imajoses lahko
katerim
od občani, ki imajo s katerim od
nahrbtnik,
pohodne
palice,
primerna oblačila). Udeležba je primerna
nahrbtnik, pohodne palice, primerna
oblačila).
Udeležba
je primerna
ponudnikov,
izvajajožestoritev
varovanja na daljavo, že sklenjeno
jajo storitev varovanja
nakidaljavo,
sklenjeno
za vse,
ki zmorejo
hojo zmerne hitrosti vsaj 1 uro brez
za vse, ki zmorejo nepretrgano hojo
zmerne
hitrostinepretrgano
vsaj 1 uro brez
osnovno storitev.
Jutranjo telovadbo 1000 gibov v Sloveniji
že več kot
vno storitev.pogodbo
Ena od zaprepoznanih
tovrstnihEna od prepoznanih tovrstnih
počitka.
Pohodniki,
želijo aktivno vključiti v celoletno
počitka.izvaja
Pohodniki,
ki se želijo
aktivno
vključiti kiv se
celoletno
na trgu
je paket Telekom
"Varni in povezani", ponudnika Telekom
210 skupin z več kot 4600 člani
in članicami.
paket "Varnistoritev
in povezani",
ponudnika
plačajo
aktivnost,
plačajo letno članarinoaktivnost,
v višini 21
EUR. letno članarino v višini 21 EUR.

ALI VESTE?

Stran pripravlja Občina Brežice

enega pripravljenega
obroka Pišece:
ali nabava
živil Bedič, vodja skupine;
ga pripravljenegaprinašanja
obroka ali nabava
živil
Pišece: Marjana Bedič, vodja skupine;
Marjana
Knjižnica1,Brežice,
Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča
8250 Brežice
in priprava uporabljene
enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene
ga obroka hrane, pomivanje
M: 031 306 076; E: marjanka.bedic@gmail.com;
M: 031
306 076; E: marjanka.bedic@gmail.com;
Kontaktna oseba: Andreja Dvornik
Kontaktna oseba: Andreja Dvornik
posode,
čiščenje
bivalnega dela prostorov z
no čiščenje bivalnega
delaosnovno
prostorov
z
Žejno: Zinka Oštrbenk, vodja skupine; T: 07/49 62 649, 07/49 62 645
Žejno: Zinka Oštrbenk, vodja skupine;
T: 07/49 62 649, 07/49 62 645
smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje
meti, postiljanje inodnašanjem
osnovno vzdrževanje
M: 031 512 794; E: zinka.ostrbenk@gmail.com;
M: 031 512 794; E: zinka.ostrbenk@gmail.com;
E: andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si
E: andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si
spalnega prostora;
ora;
Cerklje
ob Krki: Drago Zlobko, vodja skupine;
Cerkljesodijo
ob Krki: Drago Zlobko, vodja
skupine;
S: www.knjiznica-brezice.si S: www.knjiznica-brezice.si
pomočkamor
pri ohranjanju
ranjanju socialnih •stikov,
sodijo socialnih stikov, kamor
M: 041 617 020; E: zlobko.d14@gmail.com;
M: 041
617
naslednja
mreže
z 020; E: zlobko.d14@gmail.com;
vila: vzpostavljanje
socialneopravila:
mreže z vzpostavljanje socialne
Dostava gradiva
namenjena vsem, ki sami zaradi
vsem, na
ki dom
sami je
zaradi
okoljem,spremljanje
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje
tovoljci in s sorodstvom,
Zgornji
Obrež: Marija Gerjevič, vodjaDostava
skupine;gradiva na dom je namenjena
Zgornji Obrež: Marija Gerjevič, vodja
skupine;
dolgotrajne
bolezni
ostarelosti, dolgotrajne bolezni ostarelosti,
ali invalidnosti
ne zmorejo
poti ali
do invalidnosti ne zmorejo poti do
upravičenca
i opravljanju nujnih
obveznosti,pri opravljanju nujnih obveznosti,
M: 051 357 150; E: marija.gerjevic@gmail.com;
M: 051 357 150; E: marija.gerjevic@gmail.com;
knjižnice.zaProjekt
izvajamo
s Centrom za socialno delo Brežice.
knjižnice. Projekt izvajamo s Centrom
socialno
delo Brežice.
ustanov o stanju in potrebah upravičenca
stanov o stanju in informiranje
potrebah upravičenca
Krška
vas:
Vida
Tomše,
vodja
skupine;
Krška vas: Vida Tomše, vodja skupine;
Dostava
gradivaČlani
na dom
je brezplačna
storitev. Člani knjižnice, ki bi
Dostava gradiva na dom je brezplačna
storitev.
knjižnice,
ki bi
ter pripravavarstvo.
upravičenca na institucionalno varstvo.
ravičenca na institucionalno
M: 040 185 815; E: vida.tomse@gmail.com;
M: 040 185 815; E: vida.tomse@gmail.com;
radipredstavlja
brali, a vam
obisk nas
knjižnice
radi brali, a vam obisk knjižnice
težavo,
lahko predstavlja težavo, nas lahko
Velika Dolina: Irena Komočar, vodja;pokličete ali nam pišete ter si
Dolina: najmanj
Irena Komočar, vodja;
pokličete
ali nam
pišete
si zagotovite oskrbo knjig, revij,
zagotovite
oskrbo
knjig,terrevij,
Upravičenec
pomoči na domu,Velika
če potrebuje
avičen do pomoči
na domu,ječeupravičen
potrebujedo
najmanj
M: 031 274 072; E: irena.komocar@gmail.com.
031 274
072; E: irena.komocar@gmail.com.
glasbenih
zgoščenk
in zvočnih
knjig
glasbenih zgoščenk in zvočnih knjig
po vaši
izbiri. Pogoj
za obisk
je po vaši izbiri. Pogoj za obisk je
dve opravili
dveh različnih
sklopov
Storitev
je plačljiva
in
različnih sklopov
opravil.izStoritev
je plačljiva
in opravil.M:
poravnana
članarina, tudi
vpisob
v knjižnico
poravnana članarina, vpis v knjižnico
lahko naredimo
prvem lahko naredimo tudi ob prvem
je delnoBrežice.
sofinancirana
s strani
Brežice. Upravičenec, ki ne
ana s strani Občine
Upravičenec,
ki Občine
ne
Društvajutranja
Šola zdravjaobisku
je rednanaindomu.
zmerna
Osnovna
zdravja jedejavnost
redna in zmerna
obisku
naprvo
domu.
5. oktobra
2020
5.jutranja
oktobra 2020
pa bo
vožnjo
opravila
tudi pa bo prvo vožnjo opravila tudi
plačila,
lahko
zaprosiprizaCSD
oprostitev
plačiladejavnost
storitve Društva
pri CSD ŠolaOsnovna
o zaprosi za zmore
oprostitev
plačila
storitve
telesna
ki se izvaja
vsako
med delovnim
tednom
od ki Posavska
telesna vadba, ki se izvaja vsako
jutro vadba,
med delovnim
tednom
od jutro Posavska
knjižnica,
ki ima urejen tudi dostop za gibalno
potujoča
knjižnica,
ima urejenpotujoča
tudi dostop
za gibalno
Posavje - Enota Brežice.
ežice.
7.30
do -8.na
ure.
Vadba na
se javnem
izvaja zunajovirane
- na prostem
na javnem
7.30 do 8. ure. Vadba se izvaja
zunaj
prostem
ovirane
brežiški
občini se bo ustavljala na naslednjih
uporabnike.
V brežiški občini
se uporabnike.
bo ustavljalaVna
naslednjih
prostoru, če
je kakšen
dež ali sneži,
se umaknemo
pod kakšen Arnovo
nastrešek
ali Artiče,
je dež ali
sneži, se umaknemo
pod
nastrešek
ali
postajališčih:
Arnovo selo,
Artiče,
postajališčih:
selo,
Bizeljsko, Bukošek,
Bušeča
vas,Bizeljsko, Bukošek, Bušeča vas,
Storitev
se izvaja
od ponedeljka
petka doče trikrat
dnevno
od ponedeljka
do petka
do trikrat
dnevno do prostoru,
v zaprt prostor.vaditelji(ce).
Vadbo vodijo
vaditelji(ce).
Vsi so
v zaprt prostor. Vadbo vodijo usposobljeni(e)
Vsiusposobljeni(e)
so
Dobova,
Globoko,
Gorenje
Cerina, Dobova,
Globoko,
GorenjeCerina,
Skopice,
Kapele,
Križe, Krška
vas,Skopice, Kapele, Križe, Krška vas,
(dopoldan
in popoldan) in ob sobotah dopoldan.
dan) in ob sobotah
dopoldan.
prostovoljci(ke)
s podpisanim
dogovorom
o prostovoljstvu.
Vaje Podgračeno,
so
prostovoljci(ke) s podpisanim dogovorom
o prostovoljstvu.
Vaje
so
Mostec,
Orešje,
Podgračeno,
Mostec,
Obrežje, Orešje,
SelaObrežje,
pri Dobovi,
Sromlje,
Trnje, Sela pri Dobovi, Sromlje, Trnje,
za vsakogar
innačin.
potekajo
na prijazen
in neboleč način. V 30
primerne za vsakogar in potekajoprimerne
na prijazen
in neboleč
V 30
Župelevec.
Župelevec.
Varovanje na daljavo
aljavo
minutah
razgibamo
vse dele
telesa. Začnemo pri dlaneh, končamo
minutah razgibamo vse dele telesa.
Začnemo
pri dlaneh,
končamo
(Celodnevna
povezava prek
osebnega telefonskega alarma)
ezava prek osebnega
telefonskega
alarma)
pri optimalno
podplatih. gibljivost
S tem dosežemo
gibljivost
telesa
in
pri podplatih. S tem dosežemo
telesa in optimalno
Planinski pohodi za starejše
Planinski
pohodi
za starejše
Občina
Brežice bolečine. Vaje izvajazmanjšamo
sta prvih borcev
18,Brežice,
Brežice Cesta prvih borcev 18,zmanjšamo
bolečine.
Vaje izvaja
svojih zmožnostih. Dan
vsak po svojih
zmožnostih.
Danvsak po
Planinsko
društvo Brežice,
Cesta bratov Milavcev 18, Brežice
Planinsko
društvo
Brežice,
Cesta
bratov Milavcev
18, Brežice
Kontaktna oseba: Mojca Banič začnemo z dobro voljo in nasmehom
seba: Mojca Banič
začnemo
z dobro
voljo
in nasmehom
v dobri družbi. Redna vadba
v dobri
družbi.
Redna
vadba
Kontaktna
oseba:
Tone Kostanjšek, Verica Polak
Kontaktna
oseba:
Tone Kostanjšek,
Verica
Polak
Uradne ure: ponedeljek 8:00-15:00,
ponedeljek 8:00-15:00,
vpliva
tudi
na
izboljšanje
počutja.
Pridruži
se
nam
lahko
vsak,
ki
to
vpliva tudi na izboljšanje počutja. Pridruži se nam lahko vsak, ki to
T: 040 324 557, 041 971 280
T:90
040
želi. Naš
najstarejši
let!324 557, 041 971 280
torek 8:00-12:00, sreda 8:00-16:30,
želi. Naš najstarejši član bo decembra
napolnil
90 let!član bo decembra napolnil
2:00, sreda 8:00-16:30,
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Vsakopa
drugo
in četrto
sredopohode
v mesecu pa društvo organizira pohode
Vsako drugo in četrto sredo v mesecu
društvo
organizira
Zdravo hujšanje
Zdravo hujšanje
za aktivnejše
upokojence,
torej
vse, ki potrebujejo in zmorejo daljše
za aktivnejše upokojence, torej vse,
ki potrebujejo
in zmorejo
daljše
kjer se naučite u
18-tedenska delavnica, kjer 18-tedenska
se naučite delavnica,
uvesti dolgoročne
izzive zPohodi
več višinskih
vzponov. Pohodi skupine navihancev
izzive z več višinskih metrov vzponov.
skupinemetrov
navihancev
v svoj življenjski
spremembe v svoj življenjskispremembe
slog ob podpori
skupine inslog ob po
praviloma
več kot
8 ur z vmesnimi okrepčili in počitki,
trajajo praviloma več kot 8 urtrajajo
z vmesnimi
okrepčili
in počitki,
strokovnjakov različnih profilov. strokovnjakov različnih profilov.
udeleženci
pa nepretrgoma,
morajo biti sposobni
hoditi nepretrgoma,
brez
udeleženci pa morajo biti sposobni
hoditi
brez
Želite
narediti več za svoje zdravje?
Želite
narediti več
za svoje
zdravje?
počitka
vsajUdeleženci
2 uri z zmerno
hitrim tempom. Udeleženci potrebujejo
počitka vsaj 2 uri z zmerno hitrim
tempom.
potrebujejo
S sladkorno boleznijo skozi življenje
S sladkorno boleznijo skozi življenje
ustrezno
pohodniško
letna
pa
znaša
od
21
do
28
ustrezno pohodniško opremo, letna
članarina
pa znašaopremo,
od 21 do
28 članarina
Delavnica
je namenjena
sladkornim
Delavnica
je
namenjena
sladkornim
bolnikom
tipa 2, kjer
boste bolnikom
Center za krepitev zdravjaCenter
Brežiceza krepitev zdravja Brežice
EUR (odvisno od statusa).
EUR (odvisno od statusa).
pridobili
o sladkorni
bolezni tipa 2 ter ve
pridobili znanje o sladkorni bolezni
tipa 2znanje
ter veščine
za postopno
Ulica bratov Milavcev 18, Brežice
Ulica bratov Milavcev 18, Brežice
uvajanje sprememb v vsakdanjeuvajanje
življenje.sprememb v vsakdanje življenje.

KREPITI SVOJE ZDRAVJE

(objekt na nogometnem stadionu)
(objekt na nogometnem stadionu)
Vodja CKZ: Helena HOSTAR, Vodja CKZ: Helena HOSTAR,
SVETOVALNICA
ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
SVETOVALNICA ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE
diplomirana medicinska sestra
medicinska sestra
Na območju
delujejo
številna društva,diplomirana
ki s svojimi programi
Na območju občine delujejo številna
društva,občine
ki s svojimi
programi
Delovni
čas:
od
8.00 do 14.00
Delovni
čas: ponedeljek–petek
od 8.00
doponedeljek–petek
14.00
na področju
športa,
kulture,varstva,
turizma, kmetijstva,
socialnega
varstva,
na področju športa, kulture, turizma,
kmetijstva,
socialnega
Spoprijemanje s stresom
Spoprijemanje
s stresom
T: 07 499 14 54
T: 07
499 14 bivanja
54
zdravstvenega
pomembno
h kvaliteti
zdravstvenega varstva pomembno
prispevajo varstva
h kvaliteti
bivanja prispevajo
StresDelavnica
je poznanjevsakemu
izmed
nas. Delavnica je
Stres je poznan vsakemu izmed nas.
namenjena
učenju
občanksvojih
in občanov.
Z izvajanjem E:
svojih
rednih letnih
simptomih
stresa, o povezanih
duševnih in
vseh občank in občanov. Z vseh
izvajanjem
rednih letnih
o simptomih stresa, o duševniho in
telesnih težavah
s telesnih te
E: ckz@zd-brezice.si
ckz@zd-brezice.si

NEVLADNE ORGANIZACIJE NEVLADNE ORGANIZACIJE

kot tudi dogajanje
posebnih projektov
bogatijo dogajanje in
stresom,
zavedanju, prepoznavanju
in obvlad
programov kot tudi posebnih programov
projektov bogatijo
in
stresom, o zavedanju, prepoznavanju
in oobvladovanju
čustev ter
naše
je priložnost
tudi zavam
vasbo
zaekipa
aktivno
učenju konstruktivnih
načinov spoprijemanja s s
življenje naše občine. Vsako je življenje
priložnost
tudiobčine.
za vasVsako
za aktivno
učenju
konstruktivnih
spoprijemanja
s stresom.
V pomoč
vam
bo ekipa
Centra
za krepitev
zdravje
Brežice, kinačinov
vas
V pomoč
Centra za
krepitev
zdravje
Brežice,
ki vas
prostega
in razvijanje,
morda
še neodkritih
preživljanje prostega časa in preživljanje
razvijanje, morda
še časa
neodkritih
v svojih
prostorih
na nogometnem stadionu v Brežicah
pričakuje
v svojih
prostorih na pričakuje
nogometnem
stadionu
v Brežicah
potencialov.
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
potencialov.
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
vsak delovnik med 8. in 14. uro. vsak delovnik med 8. in 14. uro.
Vsebina
je namenjena
Vsebina je namenjena spoznavanju
anksioznih
motenj. spoznavanju
Na srečanjih anksioznih m
o njih
na za
Občini
ali pripočutje
bosteinspoznali,
anksioznost
Podrobnejše informacije o njih Podrobnejše
pridobite na informacije
Občini Brežice
ali pridobite
pri
boste
spoznali,
kaj je anksioznost
zakaj dokaj
te jeprihaja,
kako in zakaj d
Skrb
za dobro
vsestransko
počutje vključuje
poleg
uravnoteženega
Skrb
dobroBrežice
vsestransko
vključuje
poleg
uravnoteženega
Dobra družba, ki jim nudi podporo.
zdravimo
anksiozne
motnje,inpomen
zavodu Dobra družba, ki jim nudizavodu
podporo.
zdravimo
anksiozne
motnje,
psihofizične
kondicije
kako psihofizičn
prehranjevanja,
redne zdravja
telesne tudi
aktivnosti,
duševnega
zdravja
tudi pomen
prehranjevanja, redne telesne aktivnosti,
duševnega
vplivamo na misli, vedenje ter telo.
lahko vplivamo
misli, vedenjelahko
ter telo.
preventivo
pred kronično
nenalezljivimi boleznimi.
Zdravnaživljenjski
preventivo pred kronično nenalezljivimi
boleznimi.
Zdrav življenjski
slog lahko vkadar
pričnemo
vključevati v svoj vsakdan, njegove
slogstičišče
lahko kadar
koli pričnemo vključevati
svoj koli
vsakdan,
njegove
Zavod Dobra
družba,
Regionalno
nevladnih
Zavod Dobra družba, Regionalno
stičišče
nevladnih
Podpora pri spoprijemanju z depresijo
pri telesnem
spoprijemanju
vidne zelokot
kmalu Podpora
– tako na
kot z depresijo
posledice pa bodo vidne zeloposledice
kmalu – pa
takobodo
na telesnem
organizacij Posavja
organizacij Posavja
Srečanja so
namenjena
prepoznavanju vzrok
Srečanja
so
namenjena
prepoznavanju
vzrokov
in simptomov
duševnem
počutju.
Aktivnosti
centra
za
krepitev
zdravja
so
za
vse
duševnem
počutju.
Aktivnosti
centra
za
krepitev
zdravja
so
za
vse
Trdinova ulica 1, Brežice
Trdinova ulica 1, Brežice
vpliva omisli na čus
depresije, spoznavanju
misli na spoznavanju
čustva in učenju
posameznike
z urejenim
obveznim zdravstvenih
zavarovanjemvplivadepresije,
posameznike z urejenim obveznim
zdravstvenih
zavarovanjem
T: 051 777 794
T: 051 777 794
preprečevanju
poslabšanj in
ponovitev ter sp
preprečevanju poslabšanj in ponovitev
ter spoznavanju
načinov
brezplačne.
brezplačne.
E: info@dobra-druzba.si
E: info@dobra-druzba.si
zdravljenja.
zdravljenja.

S: www.dobra-druzba.si

S: www.dobra-druzba.si

POMOČ V FINANČNI STISKI

Kaj ponuja
Center za krepitev zdravja?
Kaj ponuja Center za krepitev
zdravja?

SVETOVALNICA
ZA TVEGANA VEDENJA
SVETOVALNICA ZA TVEGANA
VEDENJA
ZA KREPITEV ZDRAVJA
TEMELJNE OBRAVNAVE ZATEMELJNE
KREPITEVOBRAVNAVE
ZDRAVJA

Skupinsko/individualno
opuščanje od kajenj
Skupinsko/individualno
od kajenja
vključitev
v svetovanje
NI potrebna
napotitev iz referenčneopuščanje
Za vključitev v svetovanje NI Za
potrebna
napotitev
iz referenčne
Opuščanje
kajenja
je težek
Opuščanje kajenja je težek proces,
vendar
je koristno
za proces,
naše vendar je
ambulante
družinske medicine ali od zdravnika.
ambulante družinske medicine ali
od zdravnika.
zdravje
v katerem
koli starostnem
zdravje v katerem koli starostnem
obdobju.
Na delavnici
vam bodoobdobju. Na d
Potrebujete
enkratno finančno pomoč?
Potrebujete enkratno finančno
pomoč?
strokovno
pomoč,
kako premagati te
nudili strokovno pomoč, kakonudili
premagati
telesno
in duševno
Zdravo živim
Zdravo živim
zasvojenost
ternekadilec.
stres in kako
postati
zasvojenost
ter
stres in kako
postati
ter ostati
Kadilci,
ki ter ostati n
Na
delavnici
vam
bodo
predstavljene
osnovne
informacije
o
Na
delavnici
vam
bodo
predstavljene
osnovne
informacije
o
Prva socialna pomoč
Prva socialna pomoč
želijo
opustiti
kajenje,
a
jim
skupinska
oblika ne u
želijo
opustiti
kajenje,
a
jim
skupinska
oblika
ne
ustreza,
pa
se
lahko
zdravega
življenjskega
pomenu
sloga za
ohranjanje
in krepitevsloga za ohranjanje in krepitev
zaBrežice,
socialno delo Posavje – Enota
Brežice,zdravega življenjskegapomenu
Center za socialno delo PosavjeCenter
– Enota
vključijo
v individualno
vključijo
v individualno
svetovanje
za opuščanje
kajenja.svetovanje za opuščanje
zdravja
ter preprečevanja
nenalezljivih
bolezni.
zdravja ter preprečevanja nastanka
kroničnih
nenalezljivihnastanka
bolezni. kroničnih

Cesta prvih borcev 24, Brežice Cesta prvih borcev 24, Brežice
Uradne
ure:
ponedeljek,
torek, četrtek:
Uradne ure: ponedeljek, torek,
četrtek:
8.-15.
ure,
pestro
ponudbo
bodo pomagali
S pestro ponudbo storitev vam Sbodo
pomagali
pri storitev
krepitvi vam
vašega
Ali sem fit?
Ali sem 8.-15.
fit? ure,
zdravja.
Skupajpodali
zmoremo
vse! zdravja. Skupaj zmoremo vse!
sreda:
sreda: 8.-17. ure, petek 8.-13.
ure 8.-17. ure, petek 8.-13. ure
Delavnica, kjer
vam bomo
pod
strokovnim
vodstvom
oceno
Delavnica, kjer vam bomo pod strokovnim
vodstvom
podali
oceno
T: 07 499 10 00
T: 07 499 10 00
vaše telesne
pripravljenosti.
Testiranje
obsega hojo na 2 km ali
vaše telesne pripravljenosti. Testiranje
obsega
hojo na 2 km
ali
6-minutni
hoje na
ali mestu.
2-minutni
E: gpcsd.brezi@gov.si
6-minutni test hoje ali 2-minutni
test test
stopanja
S test stopanja na mestu. S
E: gpcsd.brezi@gov.si
pridobljenim
rezultatom
bomo svetovali o ustrezni telesni
pridobljenim rezultatom vam bomo
svetovali
o ustreznivam
telesni
dejavnosti.
Informacije
pomočkoli
za vse,
ki sealisoočajo
s kakršno koli osebno ali
dejavnosti.
Informacije in pomoč za vse, ki se
soočajo s in
kakršno
osebno
materialno stisko.
materialno stisko.
Tehnike sproščanja
Tehnike sproščanja
Spoznali
boste učinke,
tehnikekot
sproščanja
Spoznali boste tehnike sproščanja
in njihove
se tudi in njihove učinke, kot se tudi
Enkratna denarna pomoč Enkratna denarna pomoč
izvajanja
različnih
ki jih boste
lahko
izvajalitehnik,
doma. ki jih boste lahko izvajali doma.
Občina
Brežiceizvajanja različnih tehnik,naučili
Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18,Brežice,
Brežice Cesta prvih borcev 18,naučili

Kontaktna oseba: Jasna HrenKontaktna oseba: Jasna Hren
Zvišan krvni tlak
Zvišan krvni tlak
Uradne ure: ponedeljek 8:00-15:00,
Uradne ure: ponedeljek 8:00-15:00,
Poleg informacij
o zvišanem
krvnem tlaku in veščin za njegovo
Poleg informacij o zvišanem krvnem
tlaku in veščin
za njegovo
torek 8:00-12:00, sreda 8:00-16:30,
torek 8:00-12:00, sreda 8:00-16:30,
obvladovanje
se boste naučili
tudi pravilnega izvajanja meritev.
obvladovanje se boste naučili tudi
pravilnega izvajanja
meritev.
petek 8:00-13:30
petek 8:00-13:30
T: 07 620 55 36, 07 620 55T:3007 620 55 36, 07 620 55 30Zvišane maščobe v krvi
Zvišane maščobe v krvi
maščobami
v krvi Na
se bori veliko posameznikov. Na
E: jasna.hren@brezice.si
Z zvišanimi maščobami v krvi Zsezvišanimi
bori veliko
posameznikov.
E: jasna.hren@brezice.si
delavnici
boste pridobili
informacije
o nastanku holesterola in
delavnici boste pridobili informacije
o nastanku
holesterola
in
S: www.brezice.si
S: www.brezice.si
Iščete stanovanje,

DRUGI DOM
namestitev

z

nego

ali

Stran pripravlja Občina Brežice

pomenu
vrednosti
krvnih maščob,
pomenu vrednosti krvnih maščob,
obenem
boste seznanjeni
tudi zobenem boste seznanjeni tudi z
zdravstveno
in socialno oskrbo?
vzdrževanje ciljnih vrednosti
maščob.
za vzdrževanje
vrednosti za
maščob.
Občina
vsem, kisocialno
skozi leto
zaidejo
izredno socialno
stisko inciljnihveščinami
Občina vsem, ki skozi leto zaidejo
v izredno
stisko
in v veščinami
potrebujejo
izjemoma
finančno
pomoč, omogoča enkratne denarne
potrebujejo izjemoma finančno pomoč,
omogoča
enkratne
denarne
Stanovanjska
komisija
Društva upokoje
Stanovanjska komisija Društva
upokojencev
Brežice
Zvišan krvni sladkor
Zvišansocialne
krvni sladkor
pomoči
za premostitev.
Enkratne
pomoči so
pomoči za premostitev. Enkratne
denarne
socialne pomoči
so denarne
sladkor zaplete,
lahko vodi
resne zdravstvene
zaplete, kot
Trg Jožeta Toporišiča
2, so
BrežiceTrg Jožeta Toporišiča 2, Brežice
sladkor
lahko vodi vZvišan
resne krvni
zdravstvene
kotvso
namenjene
za nakup
šolskih
potrebščin,Zvišan
nakup krvni
ozimnice
in kurjave,
namenjene za nakup šolskih potrebščin,
nakup
ozimnice
in kurjave,
ledvic, amputacije
… Na delavnici
boste oseba:
pridobili
odpoved
amputacije odpoved
… Na delavnici
boste pridobili
Kontaktna oseba: Cvetka Kožar
za doplačilo
šole v naravi
in za kritje drugih
stroškovledvic,
za premostitev
Kontaktna
Cvetka Kožar
za doplačilo šole v naravi in za kritje
drugih stroškov
za premostitev
informacije
o mejni
bazalni
glikemiji in moteniUradne
toleranci
na Prvi
glukozo.
informacije
o mejni
bazalni glikemiji
in moteni
toleranci
na glukozo.
trenutne
socialne
ogroženosti,
kjer posebej
vlagatelj
argumentira
trenutne socialne ogroženosti, kjer
posebej
vlagatelj
argumentira
Uradne
ure:odPrvi
ponedeljek
ure:
ponedeljek v
mesecu,
9.00
do 11.00 v mesecu,
okoliščine
nastopa
trenutnega
okoliščine nastopa trenutnega
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Kontaktna oseba: Metka Jarkovič
Kontaktna oseba: Metka Jarkovič
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Presajanje za funkcijsko manjzmožnost
T: 07 49 61 138
T: 07 49 61 138
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Individualna
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Kontaktna oseba: Gordana Mirt
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S: www.sb-brezice.si
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E: karitas.brezice@gmail.comE: karitas.brezice@gmail.com ambulante družinske medicine ali

Župnijska Karitas BizeljskoŽupnijska Karitas Bizeljsko
Hribček 7, Bizeljsko
Hribček 7, Bizeljsko
T: 041 771 935
T: 041 771 935
E: vlado.leskovar@a1mail.si E: vlado.leskovar@a1mail.si
Župnijska Karitas Pišece Župnijska Karitas Pišece
Pišece 15, Pišece
Pišece 15, Pišece
T: 031 386 852
T: 031 386 852
E: tiviso@gmail.com
E: tiviso@gmail.com
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samostojnost pri samooskrbi. Namestitev na NBO po zaključku
zdravljenja v bolnišnici odredi zdravnik, ki je bolnika zdravil, lahko pa
v neakutno obravnavo napoti pacienta tudi osebni zdravnik z
napotnico.

Dom upokojencev Brežice (enota DUO Impoljca)
Dobovska cesta 8, Brežice
Kontaktna oseba: mag. Valentina Vuk,
vodja enote DU Brežice
T: 07 49 91 701
E: duo.brezice@duo-impoljca.si
S: www.impoljca.si
Za sprejem v dom upokojencev lahko zaprosijo vsi državljani RS, ki
so dopolnili starost 65 let, in ob enakem starostnem pogoju tudi
tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS. Zainteresirani
oddajo vlogo, ki je na voljo na spletni strani ali pa se zglasijo osebno
ter jo izpolnijo s pomočjo zaposlenih.
Na območju občine Brežice deluje Dom upokojencev Brežice, ki je
enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Osnovna
dejavnost doma je izvajanje storitve institucionalnega varstva za
starejše. Izvaja celodnevno obliko varstva, dnevno varstvo (na voljo
4 mesta), začasne in krizne namestitve. Dom opravlja tudi naloge,
ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost v
obliki brezplačnih aktivnosti za starejše in podpornih izobraževanj
za občane ter tržno dejavnost, kot odziv na potrebe občanov:
pripravo obrokov za zunanje uporabnike, storitve bara Sotočje,
prodajo izdelkov, pranje in likanje perila ter drugo.

ALI VESTE?
• V občini Brežice prebiva 24.051 občank in občanov, od tega
5.421 oz. 22,54 % starih 65 in več let, 2,83 % pa je starih
85 ali več let;
• Društvo upokojencev Brežice vključuje 1303 članov;
• V izvajanje programa Starejši za starejše je v DU Brežice
vključenih 33 prostovoljk programa, ki opravijo letno okoli
4000 ur prostovoljnega dela;
• V Domu upokojencev Brežice stanuje 156 stanovalcev, ki
prihajajo iz osmih slovenskih občin, 88 % jih je iz domače
občine. Povprečna starost je 84 let. Za uporabnike skrbi 85
zaposlenih;
• Dom upokojencev Brežice nudi 108 sob, od tega 60
enoposteljnih in 48 dvoposteljnih.

Telefon za starejše
051 20 10 10

Dom upokojencev Brežice je tudi Demenci prijazna točka, kjer lahko
osebe z demenco in njihovi svojci ter zainteresirani iz lokalne
skupnosti pridobijo informacije glede uporabe različnih storitev v
skupnosti, o tem, kako preživeti dan z osebo z demenco in kaj vse
lahko še počnejo ter kam se lahko obrnejo po pomoč in podporo.

Občina Brežice je vzpostavila telefonsko
številko, na katero se lahko starejši, ki ne
vedo, na koga se obrniti, obrnejo po
pomoč pri iskanju želene informacije. Na
telefonu je na voljo oseba vsak dan od
ponedeljka do petka v času od 7. do 15.
ure. Neodgovorjeni klici pa se beležijo
ves čas in se klicatelju vrnejo.

ALI VESTE?
12 brežiških prostovoljcev Sopotnikov je v letu 2019 v
občini opravilo 834 prevozov, štejejo pa že skoraj 300
uporabnikov.

IMENIK

Center za socialno delo Posavje
Enota Brežice, Cesta prvih borcev 24, Brežice
T: 07 499 10 00
E: gpcsd.brezi@gov.si
Dom upokojencev Brežice
(enota DUO Impoljca), Dobovska cesta 8, Brežice
Kontaktna oseba: mag. Valentina Vuk,
vodja enote DU Brežice
T: 07 49 91 701
E: duo.brezice@duo-impoljca.si
S: www.impoljca.si
Društvo šola zdravja
Enota Brežice, Černelčeva cesta 10, Brežice
Kontaktna oseba: Ana Kupina, vodja podružnice Brežice
in vodja skupine Brežice
Čas izvajanja vadbe: vsak delavnik od 7.30 do 8.00
T: 041 745 904
E: ana.kupina@siol.net;
S: www.solazdravja.com
Društvo upokojencev Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 2, Brežice
Uradne ure: vsak ponedeljek in sreda od 8.00 do 11.00
T: 07 49 63 394
E: du.brezice@gmail.com
S: www.posrcumlad.si/brezice
Društvo upokojencev Bizeljsko
Kumrovška cesta 5, Bizeljsko
T: 031 525 974
E: marija.rajteric@gmail.com
S: http://www.posrcumlad.si/bizeljsko
Društvo upokojencev Dobova Kapele
Trg 7. julija 5, Dobova
T: 040 796 814
E: drustvo.upokojencev.dobova@siol.net
S: http://www.posrcumlad.si/dobova-kapele
Neakutna bolnišnična obravnava, zdravstvena nega in
paliativna oskrba (NBO)
»Negovalni oddelek bolnice Brežice«
Kontaktna oseba: Gordana Mirt
T: 051 659 865
E: gordana.mirt@sb-brezice.si

Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, Brežice
Uradne ure: ponedeljek 8:00-15:00, torek 8:00-12:00,
sreda 8:00-16:30, petek 8:00-13:30
T: 07 620 55 00
E: obcina.brezice@brezice.si
S: www.brezice.si

Stanovanjska komisija Društva upokojencev Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 2, Brežice
Kontaktna oseba: Cvetka Kožar
Uradne ure: prvi ponedeljek v mesecu, od 9.00 do 11.00
T: 07 49 63 394
E: du.brezice@gmail.com
S: www.posrcumlad.si/brezice

Pomoč na domu
Kontaktna oseba: Katarina Vodeb
T: 07 499 10 00
E: katarina.vodeb@gov.si

Večgeneracijski center Posavje
Enota Brežice, Gubčeva 10a, Brežice,
Kontaktna oseba: mag. Mihaela Kežman
Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 in 14.00,
sicer pa večino aktivnosti poteka vsak dan med 7.00 in 15.00,
izjemoma aktivnosti potekajo tudi popoldan.
T: 064 245 587
E: vgc.brezice@zptm.si
S: https://www.vgc-posavje.si/koledar-aktivnosti.html

Območno združenje Rdečega križa Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 2, Brežice
Kontaktna oseba: Metka Jarkovič
T: 07 49 61 138
E: brezice.ozrk@ozrks.si
Sopotniki Brežice
Gubčeva 10a, Brežice
Kontaktna oseba: Mateja Ivačič
(ponedeljek-petek od 7. do 15. ure)
T: 041 744 947
E: mateja.ivacic@sopotniki.org
S: www.sopotniki.org
Splošna bolnišnica Brežice
Černelčeva cesta 15, Brežice
T: 07 466 81 00
E: info@sb-brezice.si
S: www.sb-brezice.si
Starejši za starejše Brežice
Območje občine Brežice brez KS Bizeljsko, KS Dobova in KS Kapele
Kontaktna oseba: Ana Kalin, koordinatorka SzS
T: 031 690 291
E: 3ana.kalin@gmail.com

Zavod Dobra družba, Regionalno stičišče NVO Posavja
Trdinova ulica 1, Brežice
T: 051 777 794
E: info@dobra-druzba.si
S: www.dobra-druzba.si
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Kraška ulica 2, Sežana
Kontaktna oseba: Anu Kahuna, vodja programa
T: 041 889 592
E: info@sopotniki.org
S: www.sopotniki.org
Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 10, Brežice
T: 07 499 14 00 (centrala) 07 499 14 49 (tajništvo)
E: info@zd-brezice.si
S: www.zd-brezice.si

Starejši za starejše Dobova in Kapele
Kontaktna oseba: Marija Radanovič, koordinatorka SzS
T: 041 493 366
E: marija.radanovic47@gmail.com

Župnijska Karitas Brežice
Kržičnikova 2, Brežice
Uradne ure: vsak torek med 9. in 12. uro,
vsako sredo med 15. in 16. uro
T: 07 49 61 275 / 041 754 877
E: karitas.brezice@gmail.com

Starejši za starejše Bizeljsko
Kontaktna oseba: Marija Rajterič, predsednica
T: 031 525 974
E: marija.rajteric@gmail.com

Župnijska Karitas Bizeljsko
Hribček 7, Bizeljsko
T: 041 771 935
E: vlado.leskovar@a1mail.si

Varovanje na daljavo
Kontaktna oseba: Mojca Banič
T: 07 620 55 31
E: mojca.banic@brezice.si

Župnijska Karitas Pišece
Pišece 15, Pišece
T: 031 386 852
E: tiviso@gmail.com

Stran pripravlja Občina Brežice

Center za krepitev zdravja Brežice
Ulica bratov Milavcev 18, Brežice (Nogometni stadion)
Kontaktna oseba: Helena Hostar, vodja CKZ
T: 07 499 14 54 (med 8.00 in 14.00)
E: ckz@zd-brezice.si
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Izdelava novega občinskega prostorskega
načrta občine Brežice – SD OPN 6
Občina Brežice v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN). ZUreP-2 v uvodnem delu postopka uvaja novosti, ki smo jim želeli slediti že ob pripravi podlag.
V preteklem letu je občina intenzivno pripravljala potrebne
podlage, da bi pristopala k spremembi in dopolnitvi OPN kar se
da kontinuirano in v skladu z načeli prostorskega načrtovanja.
Občina mora pred sprejetjem
odločitve o spremembi in dopolnitvi OPN pripraviti izhodišča za
pripravo, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora,
poročila o prostorskem razvoju,
zahtevah nadrejenih prostorskih
aktov in poznavanju sedanjih in
oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:
• namen in potrebo po pripravi OPN;
• ključne vsebinske predloge in
nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem
upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in
varstveni dokumenti;
• potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in
družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve (iz prejšnje aline-

je prvega odstavka 108. člena
ZUreP-2);
• okvirne roke za izvedbo priprave sprememb in dopolnitev
OPN;
• navedene investicije.
Navedene potrebe v prostoru so
lastne potrebe občine, potrebe
nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe. Kot je določeno
z ZUreP-2, se izhodišča oblikujejo
ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane
javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov
ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi
udeleženci urejanja prostora. V
ta namen in iz tega vidika Občina Brežice obvešča javnost, da
bo konec oktobra 2020 zaključila zbiranje zasebnih pobud oziroma potreb in bo na ta način
pristopila k kvalitetni pripravi
sprememb in dopolnitev OPN.
Obrazec za podajo pobude za
spremembo namenske rabe
prostora je dostopen na spletni
strani https://www.brezice.si/

Kot je določeno z 109. členom
ZUreP-2, je občina predpisala
takso za obravnavanje zasebnih potreb prostorskega razvoja. Višina takse je predpisana z
Odlokom o določitvi takse za
obravnavo zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe
prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Ur.
list RS, št. 39/19). Plačilo takse
ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN,
temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega
razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s
komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. Višina takse se
giblje od 50 EUR do 200 EUR.
Pobudnike bomo po zaključku
zbiranja zasebnih pobud oziroma potreb obvestili o pričetku
postopka in jih pozvali k plačilu
takse za obravnavo zasebnih po-

bud oziroma potreb.
Na podlagi izhodišč za pripravo
OPN bo župan sprejel sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev OPN, ki vsebuje:
• potrditev izhodišč za pripravo
ali spremembo OPN;
• območje in predmet načrtovanja;
• način pridobitve strokovnih
rešitev;
• vrsto postopka;
• roke za pripravo OPN in njegovih posameznih faz;
• navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj;
• načrt vključevanja javnosti;
• seznam podatkov in strokovnih podlag;
• obveznosti udeležencev pri
urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
Občina bo sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPN javno objavila v prostorskem informacijskem sistemu. Z objavo sklepa
se bo uradno pristopilo k pripravi SD OPN. Vse pobude, oddane
do navedenega roka, bodo vključene v postopek SD OPN.

Poziv za kandidate za sodnike porotnike

Vitrina in štafelaji v septembru

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva
občanke in občane občine Brežice, da kandidirajo, ter interesne organizacije, ki so kot društva in združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Krškem, da predlagajo
kandidate za sodnike porotnike.

BREŽICE – Društvo likovnikov
Brežice še naprej vabi k ogledu
razstav svojih članic in članov. V
starem brežiškem mestnem jedru pri občini si v vitrinah nekdanje trgovine Darila Don še
vedno lahko ogledate keramično instalacijo Prostor – zrak: Drevo. Le korak naprej, v Kavarni, pa
v tokratnem štafelaju pri Renati
najdete razstavljena dela njihove članice Olge Piltaver, ki si za
ustvarjanje s čopičem najraje poišče navdih v naravi. Za motiv si
ob cvetju izbere tudi človeško figuro ali barve prelije v abstraktno kompozicijo.
Vir: DLB

Javni poziv je objavljen na spletni strani Občine Brežice
(www.brezice.si).
Rok za oddajo izjav kandidatov za sodnike porotnike je potrebno
oddati do vključno 26. oktobra 2020 v zaprti označeni kuverti:
Občina Brežice, Občinski svet - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Kandidati - sodniki porotniki« ali osebno dostaviti v Sprejemno pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Jasmina Molan, tel.:
07/62 05 507

Javni razpis za sofinanciranje motorističnih
tekmovanj v letu 2020

Stran pripravlja Občina Brežice

sl/obcinska-uprava/oddelki/ →
Oddelek za prostor.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo prijavitelji
poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, najkasneje do 24. 9. 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur.
Vloge morajo biti oddane pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje motorističnih tekmovanj v letu 2020«.
Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo
prispele v nezaprti kuverti in ne bodo ustrezno označene, bodo
s sklepom zavržene.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) ali na Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v Kabinetu župana v času uradnih ur.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je: Jasmina Molan, tel.
07/62 05 507, e-pošta: jasmina.molan@brezice.si.

Zahvala župana občine Brežice prostovoljcem iz
Združenja šoferjev in avtomehanikov Brežice

V začetku novega šolskega leta so prostovoljci in člani Združenja
šoferjev in avtomehanikov Brežice (ZŠAM) v sodelovanju s Svetom
za preventivo občine Brežice in policisti Policijske postaje v Brežicah izvedli akcijo PRVI ŠOLSKI DNEVI. Ta preventivna akcija je namenjena zagotavljanju večje varnosti otrok v prometu. Člani ZŠAM so
na različnih lokacijah v prvih septembrskih dnevih v bližini osnovne
šole v Brežicah s prostovoljnim delom pomagali osnovnošolcem v
jutranjih prometnih konicah pri prehodu bolj ali manj nevarnih cest.
Župan občine Brežice Ivan Molan se je v zaključku akcije pridružil
prostovoljcem in policistom, ki so sodelovali pri varovanju prometa, ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje pri varovanju otrok na poti v šolo.
Ob tej priložnosti je nastala tudi fotografija župan Ivana Molana in
sodelavke Sveta za preventivo občine Brežice Mateje Tomše s prostovoljci – člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Brežice Martinom Bogovičem, Darkom Avscem, Martinom Kovačičem, Slavkom
Hotkom, Francem Vimpolškom in predsednikom Igorjem Ilovarjem.
Na fotografiji manjka član in prostovoljec Jože Lašič.

Uresničen prvi projekt participativnega
proračuna Moja skupnost – sodelujem!

Keramična instalacija Prostor –
zrak: Drevo

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.

COFKO (20214B)
je zelo prijazen kuža v tipu maltežana, star približno 3 leta,
išče odgovorne lastnike, ki
mu bodo nudili ljubeč in varen dom.

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.

Igrišče v Krški vasi
Kot prvi projekt participativnega proračuna je bila izvedena obnova asfaltnega igrišča v Krški vasi v vrednosti 14.200 evrov. Obnovljenega asfaltnega igrišča so se najbolj razveselili otroci in mladi, ki
svoj prosti čas radi preživljajo na prostem, vsako jutro pa na igrišču
poteka tudi vadba 1000 gibov.
V drugi polovici leta 2020 intenzivno potekajo aktivnosti za uresničitev projektov participativnega proračuna Občine Brežice. Za razgledno ploščad na Svetem Vidu in za projekt Medgeneracijski park Sela
je v izdelavi projektna dokumentacija. Tik pred realizacijo so projekti Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice doma krajanov v
Križah, Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele, Artiška pot zdravja
in Vadbeni park in družabna točka v Globokem. Potekajo tudi priprave za projekt Ureditev športno-učnega prostora ob reki Krki v Župeči
vasi. V letošnjem letu je v načrtu tudi projekt Igrišče Trobentica, za
katerega je potreben odkup dela zemljišča, trenutno potekajo pogovori glede možnosti odkupa.
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Izberi čistejši način prevoza!

www.mobilityweek.eu,
www.tedenmobilnosti.si

Izberimo čistejši način prevoza
Občina Krško se med 16. in 22. septembrom tudi letos pridružuje vseevropskemu projektu Evropski teden mobilnosti,
ki poteka pod geslom »Izberi čistejši način prevoza!«.

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2020
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto
2020, in sicer za ukrep: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij. Na
voljo je 5.000 evrov. Rok za oddajo vlog za prevzemnike kmetij je
četrtek, 1. oktober 2020. Pisne vloge pričakujemo na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur.
Dodatne informacije v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda
Krošelj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Na področju kolesarskih poti
so v letošnjem letu s pomočjo evropskih sredstev zaključili
z gradnjo dodatnih 750 metrov
kolesarske poti na Senovem, ki
povezuje Krško, Brestanico in Senovo in na kateri bodo postavili
tudi števec kolesarjev. V zaključni fazi je izdelava projektne do-

Na področju peš prometa je v
izdelavi projektna dokumentacija za izgradnjo peš mostu
preko Save z Vidma do starega
mestnega jedra. Pri OŠ Adama
Bohoriča so z zaporo mostička
pridobili še nekaj novih površin
za pešce in kolesarje. V okolici
OŠ Raka bodo po vzoru območja
ob OŠ Jurija Dalmatina Krško s
signalizacijo in poslikavami umirili promet ob šoli.
Na področju javnega potniškega prometa vedno več občanov
uporablja mestni avtobus, za
katerega iz proračuna namenijo
100.000 evrov letno. V letu 2020
so posodobili tri avtobusna postajališča v krajevni skupnosti

Berimo skupaj !
Projektu Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), ki poteka od
8. septembra do 11. oktobra, se pridružujemo tudi v občini Krško.
Letošnji NMSB se je povezal z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)
in na nov način povezal promocijo vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo
povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih.

Na novem parkirišču pri Vipapu je 128 parkirnih mest, sedem parkirnih mest za invalide, dve parkirni mesti za polnjenje električnih
avtomobilov ter tri mesta za tovorna vozila. Gre za sistem Parkiraj
In Presedi - kombinacija zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da se uporabnik v mesto pripelje z osebnim vozilom, po mestu
pa vožnjo nadaljuje z javnim prevozom.

z a g o vo r n i k i

branja

Klavdija Mirt je povezana z
mladostjo in ustvarjalnostjo. Na OŠ
Leskovec pri Krškem je profesorica razrednega pouka, na
odrskem prizorišču aktivno sodeluje kot članica KD Leskovec
pri Krškem, je tudi pobudnica in članica pevskega zbora
Lastovice. Ko jo povprašamo o branju in knjigah, nas nagovori
z verzom Toneta Pavčka, ki mu sledi nagovor.

“

“Mnogo je lepih dežel vsepovsod,
a najlepša je dežela branja.
V njej raste vse polno pesmic in zgodb,
odgovorov na vsa vprašanja.”
Dragi odrasli. Naj bo vsebina pesmi tudi nam vsem v navdih.
Berimo našim najmlajšim in jim odstirajmo poti v najlepše
kotičke otroških misli in sanj. Kolikor le zmoremo, se z njimi
podajajmo na različna popotovanja, kamor morda nikoli
zares ne bodo prispeli. A bodo vendarle, zaradi ljubezni do
branja, na vseh teh čarobnih poteh, našli odgovore na svoja
številna in najbolj zapletena vprašanja. Kot učiteljica v 1.
razredu pogosto poprimem za knjigo Nočne Lučke, ki nam
je lahko s svojimi krajšimi zgodbami močna spodbuda za delo,
umirjenost, samozavest in ustvarjalnost. Toplo priporočam v
branje tudi vam.

“

kumentacije za kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na
Krki, za dnevne migracije bodo
uredili kolesarsko povezavo Videm–Brestanica skozi Sotelsko,
za ta projekt trenutno teče postopek izbora izvajalca. Direkcija
za infrastrukturo načrtuje daljinsko kolesarsko povezavo Senovo–Kozje, za katero je v izdelavi
projektna dokumentacija. V lanskem letu so ob zaključku gradnje krške obvoznice uredili tudi
kolesarsko povezavo mimo Vipapa, preko novega mostu do
Žadovinka.

Senuše, kjer so stare in dotrajane postaje zamenjali z novimi.
Pristopili so tudi k reševanju
problematike avtobusnega postajališča v Velikem Mraševem,
kjer je v teh dneh potekala recenzijska obravnava projekta,
pristopili so tudi k pridobivanju
zemljišč za izgradnjo obojestranskega avtobusnega postajališča.

Hkrati z rekonstrukcijo ceste od
Brestanice do ribnikov v Mačkovcih občina v naslednjih letih
načrtuje tudi izgradnjo kolesarske poti ob cestni povezavi.

V Koprivnici so obnovili avtobusno postajališče pri osnovni šoli,
naročili pa tudi že elaborat označitve avtobusnega postajališča
na vozišču, kjer v naselju Koprivnica ustavlja avtobus, ki vozi
na progi Krško–Celje. Razmišljajo tudi o nakupu električnega avtobusa za potrebe mestnega prevoza.

Tečejo tudi aktivnosti za širitev
avtomatskega sistema izposoje koles, in sicer s štirimi novimi postajami na Senovem pri
Domu XIV. divizije Senovo, pri
Bazenu Brestanica, pri Stadionu Matije Gubca v Krškem in v
Spodnjem Starem Gradu v bližini večnamenskega doma. Vse
od septembra 2017, ko je bil
v Krškem vzpostavljen sistem
brezplačen izposoje koles, imajo
do danes 292 aktivnih uporabnikov in skupno 6200 izposoj. Trenutno je v uporabi skupno 35
koles na osmih izposojevališčih.

Na Vidmu je zaključena gradnja Park&Ride parkirišča ob železniški progi (s 128 parkirnimi
mesti, sedmimi parkirnimi mesti
za invalide, dve parkirni mesti za
polnjene električnih avtomobilov ter tri mesta za tovorna vozila). Gre za sistem Parkiraj In Presedi – kombinacija zasebnega in
javnega prevoza, ki omogoča, da
se uporabnik do mesta pripelje
z osebnim vozilom, po mestu pa
nadaljuje z javnim prevozom, torej mestnim avtobusom, izposojenim kolesom ali pa peš, daljše
razdalje pa z vlakom.

Cesta krških žrtev v starem mestnem jedru Krškega bo od Dalmatinove ulice do Hočevarjevega trga v tednu mobilnosti za motorni promet zaprta od sobote, 19. septembra, do vključno torka, 22.
septembra, ko bodo na njej spet ustvarjali najmlajši. Vsak dan bo
na ulici različen program, ki ga bodo pripravili Zveza prijateljev
mladine Krško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Športna zveza Krško in osnovne šole, na ogled bo ulična razstava.
Na področju optimiziranja motornega prometa se je z izgradnjo celotne trase krške obvoznice še povečala pretočnost
prometa skozi mesto, saj je tovorni in tranzitni promet konec
lanskega leta stekel po celotni
obvoznici, s čimer je promet skozi mesto razbremenjen. V preteklem letu so uredili tudi nove
polnilnice za električne avtomobile, in sicer tri v Krškem in
eno na Raki. Trenutno poteka
razpis za dodatni dve polnilnici
v Brestanici.
ZAPORA CESTE KRŠKIH ŽRTEV
V STAREM MESTNEM JEDRU
MED 19. IN 22. SEPTEMBROM
V tednu mobilnosti bodo v Krškem od sobote, 19. septembra,
pa do torka, 22. septembra, za
promet zaprli Cesto krških žrtev
v starem mestnem jedru vse od
Dalmatinove do Hočevarjevega trga. V tem času bo na uli-

ci raznovrsten program in ulične razstave.
PRIDOBITVE S PODROČJA
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Kot je povedala koordinatorka
Evropskega tedna mobilnosti
na Občini Krško Romana Pečnik,
bodo v četrtek, 17. septembra,
na Vidmu uradno namenu predali P&R parkirišče – sistem parkiraj in presedi – kombinacija
zasebnega in javnega prevoza.
V ponedeljek, 21. septembra,
bodo na Vidmu uradno namenu predali kolesarski poligon, v
torek, 22. septembra, pa še novih 750 metrov kolesarske povezave na Senovem. Isti dan bodo
v Krškem predstavili posavski Bibliobus.
Podrobnejši program Evropskega tedna mobilnosti 2020
v občini Krško najdete na
www.krsko.si.

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju
kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva
in razvoja podeželja v letu 2020 ter sofinanciranje prireditve
Medeni sejem na tržnici Videm
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja in izvedba
programov društev/zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, informiranja in podajanja
vsebin povezanih z razvojem podeželja – organizacije prireditve
»Medeni sejem na tržnici Videm«.
Rok za predložitev vlog je 12. 10. 2020 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan naziv in naslov pošiljatelja.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in
»Ne odpiraj JR - programi in prireditve društev/zvez, št. 43048/2020 O401«
»Ne odpiraj JR – prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm«.
Dodatne informacije v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda
Krošelj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Stran pripravlja Občina Krško

JAVNI RAZPIS

Kot je na novinarski konferenci poudaril župan občine Krško
mag. Miran Stanko, je cilj občine v skladu s Celostno prometno strategijo predvsem nadaljevati s trajnostnim prometnim
načrtovanjem – s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa.

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
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info@care4climate.si
www.care4climate.si
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LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE,
sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Sevniški teden mobilnosti
»Izberi čistejši način prevoza!« je poziv 19. EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI, ki ga obeležujemo od 16. do 22. septembra. V okviru te vsakoletne akcije evropska mesta na različne načine promovirajo uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozaveščajo prebivalce o vplivih izbire potovalnega načina na okolje.
Čeprav letošnji program ne vsebuje množičnih prireditev, je
ključni cilj tedna mobilnosti dosegljiv vsak dan, na vsakem koraku. Da z dejanji krepimo zdravo okolje in tudi svoje zdravje, se
tako čim večkrat odločajmo za
hojo, kolo, javni prevoz ali druge oblike trajnostne mobilnosti.
Posamezniki, skupine, razredi,
ekipe, društva in organizacije
– vabljeni, da sodelujete v posebnem pohodniškem izzivu in
v spletnem portalu https://gibaj.sevnica.si/ beležite pohode,
spremljate število prehojenih,

pretečenih ali prekolesarjenih kilometrov in sočasno tudi
prihranek izpusta CO2 in ocenjeno porabo kalorij.

Srečanje z ministrom
za okolje in prostor
Sevnico je v ponedeljek obiskal minister za okolje in prostor mag.
Andrej Vizjak. Sestal se je z županom Srečkom Ocvirkom, sodelavci občinske uprave in poslancem Tomažem Liscem, razprava pa je
med drugim potekala o urejanju protipoplavne varnosti vodotoka
Sevničina v Šmarju, ki se bo pričelo v naslednjih dneh.

Darilo Občine Sevnica v septembrski številki Grajskih novic je bila parkirna ura, ki naj simbolično ponazarja, da je parkiran avto
do okolja bolj prijazen avto. Vsak korak, ki ga ob tem naredimo,
pa šteje tudi kot dobra naložba v zdravje (foto: Občina Sevnica).

V sklopu in tedna mobilnosti bodo potekale različne aktivnosti na prostem:
Datum in ura

Vsebina

Kje?

Organizator – informacije

16., 17., 18., 21. in
22. septembra od
7.30 do 8.00

Jutranja vadba na prostem –
vaje 1000 gibov

Na igrišču pri Športnem domu Sevnica

19. in 20. septembra
od 7.30 do 8.00

Video vadba 1000 gibov

Društvo Šola zdravja –
Preko spletne povezave:
https://vid.arnes.si/%C5%A0ola_zdravja_Sevnica podružnica Sevnica

16., 17., 18., 21. in
22. septembra, od 9.
do 10. ure

Gibanje za zdravje – prikaz
različnih vaj za krepitev telesa

Zbor pri Srednji šoli Sevnica

16. septembra,
od 8. do 13. ure

Pohod v okolico Sevnice

21. septembra,
ob 8. uri

Pohod po nasipu za Savo

21. septembra,
ob 12. uri

Slovesno odprtje Posavske potujoče knjižnice

16. do 22. septembra Kolesarjenje ob Savi

Društvo Šola zdravja –
podružnica Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica
– enota fizioterapije

Ogled območja, kjer bo v naslednjih mesecih potekalo urejanje
protipoplavne varnosti (foto: Občina Sevnica)

Študijski krožek
spoznavanje vrednot
Zbor pohodnikov na parkirišču pri krožišču v
Društva Univerza za
Šmarju v Sevnici
tretje življenjsko obdobje
Sevnica
Društvo za preprečevanZbor pohodnikov pri Kiwi Shopu v Naselju heroje osteoporoze Posavje –
ja Maroka v Sevnici
pohodna skupina Sevnica

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanemu centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave
tamkajšnjim prebivalcem. Občina je pripravila projektno dokumentacijo in izvedla postopke za pridobitev potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, avgusta lani je bil med Ministrstvom za okolje
in prostor ter Občino Sevnica podpisan sporazum o sofinanciranju
»Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81«, februarja letos pa bila podpisana pogodba z izvajalcem, in sicer za izvedbo prve faze ureditvenih del na strugi Sevnične do km 1+606,45.

Pri Osnovni šoli Boštanj

Knjižnica Sevnica

Zaradi COVID-19 ukrepov Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice letos vabijo
kolesarje in kolesarke, da sami ali organizirano prekolesarijo običajno traso ob
Savi od Radeč do Brežic, tokrat izjemoma lahko tudi v obratno smer ali v več
delih. Potrebna je predhodna poimenska spletna prijava udeleženca. Na določenih točkah ob trasi zbirajo nalepke ter jih lepijo na obrazec, ki ga dostavijo ali pošljejo na občino za prejem praktične spominske nagrade. VSAK KOLESARI NA LASTNO ODGOVORNOST. Vse informacije na: https://gibaj.sevnica.si/

Organizatorje in udeležence prireditev pozivamo, da upoštevajo aktualna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
za preprečitev širjenja virusa COVID-19.

Popis škode na stvareh po neurju

Srečanje na Občini Sevnica (foto: Občina Sevnica)

Stran pripravlja Občina Sevnica

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v teku popis oziroma ocenjevanje škode na
stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Popis izvaja občinska komisija po kriterijih
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.
Oškodovanci naj za popis škode pokličejo na Občino Sevnica na telefonsko številko 07 81
61 217. Prijave so se zbirale skozi ves minuli teden, možno jih je
podati še danes in jutri, 17. in
18. septembra 2020, v času od
8. do 13. ure. Oškodovanci sporočijo sledeče podatke: ime in
priimek oškodovanca, naslov
prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode,
kontaktno telefonsko številko in
e-naslov.
Škodo na naslovu vsakega prija-

vitelja/oškodovanca si na terenu ogleda občinska komisija, ki
se predvidoma najavi dan pred
ogledom.
Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oško-

dovanci pripravijo naslednje
podatke: parcelno številko,
na kateri stoji poškodovani
objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto
uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko
in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.
Občinska komisija bo izvedla
popis škode ter vse podatke in
oceno škode vnesla v »Obrazec
4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni ne-

sreči«; obrazec je dostopen tudi
na občinski spletni strani.

Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov na območju Šmarja. Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do
potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je
predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega
odseka. Gradbena dela se bodo pričela v naslednjih dneh in bodo
zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za
vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta.
Poplavna varnost je ključnega pomena. Lokalna skupnost bo v dogovoru z ministrom pristopila tudi k postopkom za drugo fazo ureditve vodotoka, sodelovanje pa bo v nadaljevanju usmerjeno tudi
v ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu.
Poleg protipoplavne zaščite so bile teme srečanja vezane na zaključevanje ureditev v sklopu državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarni Boštanj in Arto-Blanca, med njimi prenos zemljišč za
lokalno infrastrukturo, upravljanje črpališč ob akumulacijskih bazenih, vzdrževanje objektov in infrastrukturnih ureditev na vplivnem območju koncesije ter ureditev rekreacijskih površin in dostopov do vode.

22

ŠPORTNO POSAVJE

Najboljši akvatlonci v Brestanici
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S kolesi na pot tudi družine
SEVNICA – 12. septembra se je odvijala kolesarska prireditev Kolofest, ki je na začetek kolesarske poti v
Loko pri Zidanem Mostu privabila okoli 60 kolesark in kolesarjev različnih starosti in iz različnih krajev,
tudi iz bolj oddaljenih. Na sevniški grad so vsi prispeli srečno po dobrih dveh urah in z vmesnimi postanki.

Bazen Brestanica je že tradicionalno prizorišče državnega
prvenstva v akvatlonu.
BRESTANICA – 6. septembra se je na tradicionalnem prizorišču na bazenu Brestanica zbralo rekordno število slovenskih triatloncev vseh starosti, ki so se na tekmovanju HESS akvatlon
Rajhenburg 2020 pomerili v državnem prvenstvu v akvatlonu.
Tekmovanje je bilo letos izjemoma izvedeno v formatu plavanje
– tek. Pohvaliti velja tekmovalce in spremljevalce, ki so se korektno držali navodil organizatorja Triatlon kluba Krško ter tako bistveno pripomogli k izvedbi tekmovanja in varnosti vseh udeležencev. V standardni razdalji, ki jo je letos sestavljalo 1000 m
plavanja in 5000 m teka, je v absolutni ženski konkurenci zmago slavila Tjaša Vrtačič (TK Trisport Kamnik) pred Nežo Pogačar (TK Utrip) in Simono Dolinar Majdič (TK Inles Riko Ribnica). V moški absolutni konkurenci je zmagal Martin Bau pred
Klemnom Bojancem (oba ŠK triatlon Lajf), tretji pa je bil Jakob
Medved (TK Ljubljana). Posavske barve na prvenstvu sta branila
le dva tekmovalca: med moškimi je Krčan Jaroslav Kovačič (ŠD
Posavje) osvojil 5. mesto, med mlajšimi dečki pa je Anej Jurčič
(Triatlon klub Krško) zasedel 6. mesto.

P. P./vir: Triatlon klub Krško

Rokometni turnir spominov

Trasa v dolžini 14,5 kilometra, od Loke do sevniškega gradu, je bila primerna za vse generacije, tako da je bilo med
udeleženkami in udeleženci
športnega dogodka tudi nekaj
otrok. Med njimi sta bila 8-letni Žak in 5-letna Žanin, ki sta
ob topli malici na izbranem
prostoru pod grajsko vilo povedala, da je bilo lepo. Na pot
sta se odpravila skupaj z očkom in mamico ter majhnim
kužkom, ki je dogajanje opazoval iz košarice na kolesu.
»Takšne vožnje je naš kuža vajen, kajti pogosto gre z nami na
kolesarjenje, ki je za nas kot
celotno družino sprostitev, rekreacija in druženje,« je pojasnila mati otrok. Zaradi mažoretnih vaj se družinici Cesar
iz Sevnice ni mogla pridružiti
njihova 13-letnica, ki prav tako
rada kolesari.
Eden izmed kolesarjev je bil
tudi Franc Žafran iz Krškega, ki je kolesaril v družbi še

ker je res prijeten dogodek,« je
še svetoval.

14,5 kilometra dolga pot je potekala po ravninskem delu, le
pri prihodu na sevniški grad je bilo treba premagati manjšo
vzpetino.
šestih prijateljev. »Trasa se
mi je zelo dopadla, pa vožnja
tudi, ker smo vozili v zmernem
tempu. Imeli smo tudi postanke. Ustavili smo se na kmetiji
Zakrajšek v Šentjurju na Polju, kjer so nas lepo pogostili, videli pa smo tudi, kako v
njihovem mlinu nastaja dobra domača moka. Potem smo
se peljali po poti mimo polj in

V sevniški športni dvorani se je odvijal spominski rokometni
turnir, na njem so domačini osvojili tretje mesto.
Prva tekma se je odvijala med RK Riko Ribnica in RK Sevnica.
»Začeli smo super, igrali čvrsto obrambo ter odločen napad. Na
prvi polčas smo odšli z golom prednosti. V drugem polčasu smo
nekoliko popustili, a smo z rezultatom 18:23 zelo zadovoljni,« je
sporočil predsednik sevniškega rokometnega kluba Miran Sečki, ki je po otvoritveni tekmi nagovoril zbrane v športni dvorani.
Po odlično odpeti himni mladega Viga Kovačiča se je rokometni turnir nadaljeval. V drugi tekmi, ki se je odvijala med Ribnico in Hrastnikom, je z rezultatom 34:21 slavili prvoligaši iz Ribnice. Zadnja tekma turnirja in hkrati borba za drugo mesto se je
odvijala med Hrastnikom ter domačo Sevnico. »Verjetno najbolj
izenačena tekma dneva se je po 50 minutah odločne borbe končala z zmago Hrastnika z rezultatom 20:24,« je dodal Sečki, ki je
po zaključenem turnirju podelil nagrade, in sicer najboljšemu
strelcu Kristijana Eskeričiću, najboljšemu igralcu Janu Puclju
ter najboljšemu vratarju turnirja Nebojši Bojiću. Vsi trije so člani RD Riko Ribnica, ki je na turnirju osvojilo 1. mesto, 2. mesto je
pripadlo RK Dol TKI Hrastnik, 3. mesto pa RK Sevnica.

S. R./vir in foto: RK Sevnica

Okrogla miza o krškem športu

KRŠKO – Nocoj, 17. 9., ob 18. uri bo v prostorih Občine Krško
okrogla miza »Šport v občini Krško«, ki jo v sodelovanju z občino pripravljajo v Športni zvezi Krško. »Obravnavali bomo problematike v športu, s katerimi se srečujejo tako športna društva
kot drugi akterji v športu (vzgojno izobraževalni zavodi, lokalna
skupnost idr.). Želimo si, da bi iz različnih družbenih sfer identificirali zaznane problematike in potrebe v športu ter jih predstavili širši javnosti, hkrati pa okrogla miza predstavlja tudi prvi korak k osnovanju Strategije športa v občini Krško,« so zapisali v
vabilu. 
P. P.

www.kolesarski.com

SEVNICA – 18. avgusta se je v športni dvorani pri sevniški
osnovni šoli odvijal rokometni turnir, ki ga Rokometni klub
Sevnica organizira že vrsto let v spomin na vse mnogo prehitro preminule rokometaše. Nastopili so prvoligaš RD Riko
Ribnica in RK Dol TKI Hrastnik, ki skupaj z RK Sevnica v letošnji sezoni tekmuje v 1. B državni rokometni ligi.

kozolcev na Šmarčno. Tam je
bil zanimiv ogled kavsanja na
Savi. To je bilo v tistih časih nevarno početje, kajti če je med
lovljenjem lesa človek padel v
vodo med hlode, je težko prišel ven iz nje brez poškodb.
Nevarno delo je bilo, kar si danes težko predstavljamo,« je
opisal še dve točki, na katerih
so se ustavili. »Naj nadaljujejo,

Iz Straže pri Novem mestu se
je rekreativnega kolesarskega
podviga udeležil tudi dedek z
dvema vnukoma. »Vsi trije smo
člani kolesarskega društva
Sandija Papeža iz Gabrja Podgorje v novomeški občini, našega nekdanjega olimpijca,«
so prijazno povedali in dodali, da se pogosto udeležujejo
kolesarskih maratonov, kjer je
pomembna hitrost, tako da je
tokratna vožnja za mlajša kolesarja potekala malce prepočasi, a kljub temu so celoten
potek ocenili kot enega izmed
boljših. »Za vožnjo je bilo na
voljo tudi 12 električnih koles
Kolesarskega centra Sevnica –
Krško in vsa so bila izposojena,« je pojasnila Petra Biderman iz javnega zavoda KŠTM,
ki je bil skupaj s Kolesarskim
društvom Sevnica organizator
športne prireditve.

S. Radi

Najbolje so šahirali Kamničani

SEVNICA – V jedilnici OŠ Sava Kladnika se je 29. avgusta v
organizaciji Društva invalidov (DI) Sevnica in Šahovskega
kluba Milan Majcen Sevnica odvijalo območno tekmovanje
v šahu.

V Kostanjevici najhitrejši Kobe
KOSTANJEVICA NA KRKI – Minulo nedeljo je bila Kostanjevica
na Krki tekaško obarvana – tam je namreč potekal 35. Kostanjeviški tek in memorial Poldeta Bučarja, dolgoletnega tamkajšnjega športnega delavca. Šesti tek v letošnji (skrajšani) sezoni tekov
za pokal Dolenjske je najbrž tudi po zaslugi lepega, skoraj poletnega vremena v Kostanjevico na Krki privabil številne tekače in

Štart teka na 9 km (foto: Boris Polovič)
tekačice. Kar 139 se jih je podalo na devetkilometrski tek s približno 150 višinskimi metri izpred kostanjeviške šole po obronkih Gorjancev do nekdanjega samostana in nazaj na izhodišče.
Z odličnim časom 30:14 ga je najhitreje pretekel novomeški maratonec, sicer olimpijec iz Londona 2012 Primož Kobe (Fit klub
Novo mesto). Za drugo mesto sta se 'udarila' Sevničan Miha Povšič (AK Sevnica) in domačin Gregor Bučar (Matick), več moči je
imel v zaključku prvi, ki je uro ustavil pri 31:59, lanski zmagovalec pa pri 32:18. Med ženskami je bila najhitrejša Hrvatica Mateja Ožanić (39:35), sicer članica društva Marathon Novo mesto,
druga je bila Jana Jakša iz 3K Šport (40:21), tretja pa Katarina
Souidi (40:53). Na krajših razdaljah (od 250 do 1000 m) se je na
šolskem igrišču pomerilo še 68 otrok. Organizatorji so bili z udeležbo več kot zadovoljni, kar dokazuje, kako željni so rekreativci
in rekreativke tovrstnih, v tem času (pre)redkih prireditev. P. P.

Šahistki in šahistom MDI Kamnik je za zmago čestital ter jim
podelil medalje in pokal predsednik DI Sevnica Franc Boljte
(prvi z leve).
Tekmovanja se je udeležilo osem ekip, in sicer DI Črnomelj, DI
Ribnica, DI Sevnica, MDI Goriške, DI Krško, MDI Kamnik, MDI
Domžale in DI Ljubljana, potekalo pa je v skladu s priporočili NIJZ
za preprečevanje širjenja koronavirusa. Slavila je ekipa MDI Kamnik, ki je poleg zlate medalje prejela tudi pokal. Drugo mesto so
osvojili člani DI Črnomelj, tretje šahisti DI Ljubljana. Vsi omenjeni so se uvrstili na državno tekmovanje in za dosežen uspeh jim
je med drugim čestital tudi predsednik DI Sevnica Franc Boljte,
ki je za našo medijsko hišo strnil nekaj vtisov. »Priprava na šahovsko tekmovanje je bila zahtevna, saj smo želeli tekmovalkam in
tekmovalcem zagotoviti primerno in varno okolje v skladu s priporočili NIJZ. Ob tem se zahvaljujem vodstvu sevniške osnovne
šole, da nam je omogočilo tekmovanje v njihovi prostorih, ki so
izpolnjevali vse pogoje za tekmovanje,« je dejal in izrazil zadovoljstvo s samim potem dogajanja. Za korektno sodelovanje se
je zahvalil še glavnemu sodniku Tomažu Žnideršiču (šahist DU
Krško) in Ludviku Cvirnu (šahist ŠK Milan Majcen Sevnica), ki
je bil tudi eden izmed tekmovalcev. »Zahvala, da je vse teklo po
načrtih, gre tudi prizadevnemu članu DI Sevnica Romanu Novšaku in njegovi pomočnici Alenki Železnik,« je zaključil.


S. Radi

www.PosavskiObzornik.si
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V Kapelah se že stoletje pôje, pije in živi
BREŽICE – Letošnje leto je jubilejno za Moški pevski zbor Kapele, ki praznuje častitljivih 100 let delovanja. V tem mesecu so na ta svoj jubilej opozorili kar s tremi
dogodki na brežiškem grajskem dvorišču. 4. septembra so predstavili monografijo in zgoščenko, 12. in 13. septembra pa priredili slavnostna koncerta, kot se za
tak jubilej spodobi.
MoPZ Kapele je po dostopnih
podatkih peti najstarejši zbor
v Sloveniji in seveda najstarejši v Posavju. Njegova uspešna
zgodba se je začela leta 1920,
ko je Anton Radanovič, študent
teologije iz Slogonskega pri
Kapelah, zbral prvih sedemnajst fantov in mož ter jih pripeljal na pevske vaje, kjer jih je
učil štiriglasnega petja slovenskih narodnih in umetnih pesmi. V vsej stoletni zgodovini
se je v Kapelah zvrstilo 12 zbo-

ščati v »jagodni izbor« zborov
jugovzhodne Slovenije. Njeni
predhodniki so bili med drugim Miha Haler, Vilko Urek
in Ivan Pinterič, ki je kapelske
pevce vodil skoraj polna štiri
desetletja, med njeno porodniško sta za krajši čas vskočila Niko Ogorevc in Jerneja Vakselj. Na začetku 70. let
prejšnjega stoletja so nastopili krizni trenutki za zbor, saj so
vedno starejši pevci petje sčasoma opustili, tako da jih je

Vlado Hotko je postal že prava legenda kapelskega zbora.
rovodij, samo ena med njimi
je ženska, sedanja umetniška
vodja Mihaela Komočar Gorše, ki je na čelu zbora praktično že polno desetletje. Rezultati pod njeno taktirko so bili
kmalu vidni, saj se je kapelski
pevski zbor začel redno uvr-

bilo samo še dobrih deset. K
sreči jim je tedaj uspelo najti
nekaj mlajših moči, pri čemer
je največjo prizadevnost in iznajdljivost pokazal mladi tenorist Vlado Hotko, ki je član
zbora že skoraj 50 let. »Pevcu, ki s srcem in vso dušo pre-

MoPZ Kapele z zborovodkinjo Mihaelo Komočar Gorše in ob harmonikarski spremljavi Tadeja
Kopinča
peva ter druži vse pevce vseh certu je bil evropski poslanec repil. Pod vodstvom Komočar
generacij«, so se na koncer- Franc Bogovič. Poudaril je, Goršetove so pevci osvojili kar
tu še posebej zahvalili. »Nje- da so vsi lahko ponosni, da je 90 novih pesmi različnih zvrgova močna volja, jasna vizi- kapelski zbor zaoral ledino na sti, kar je za tako kratko dobo
ja, pripravljenost pomagati in pevskem področju v Posavju, in ljubiteljski zbor zelo veliko,
se žrtvovati za dobrobit zbora sicer pa so po njegovih bese- sicer pa so jih pevci v sto letih
je le-tega privedla zelo daleč, dah v tem letu Kapele še toli- naštudirali več kot 350. Nekaj
do tukaj, kjer je zbor danes, pa ko bolj izpostavljene, saj 170 jih je našlo prostor tudi na aksta nas privedla njegova potr- let slavi tudi tukajšnji pihalni tualni zgoščenki, med njimi
pežljivost ter podajanje znanj orkester, tako da je to dvojni tudi pesem Kakor oblak si mi
mlajšim in zaupanje vanje,« je praznik za kulturo v tem kra- ti, ki so jo premierno zapeli na
dejal predsednik MoPZ Kape- ju. Povezovalca obeh koncer- koncertu ter pod katero sta se
le Nino Bogovič in se zahva- tov sta bila Sara Dirnbek in podpisala Matjaž Predanič in
lil še Miranu Kopinču za to, Darko Ferlan.
Marko Škofca, vnuk dolgoletnega zborovodje Ivana Pinda je prevzel vso organizacijo in vodenje priprav na sto- Predstavili monografijo in
teriča. Zgoščenko so skupaj z
letnico zbora. Kot smo lah- zgoščenko
monografijo o sto letih »popeko slišali, znajo kapelski pevci
vanja« v Kapelah predstavili
»peti, piti in živeti«. Slavnostni Zbor se je v zadnjem desetle- že na prvi septembrski petek.
govornik na jubilejnem kon- tju tudi zelo pomladil in ok- Skozi večer je vodila direkto-

DELAVNICA: Smeh je pol zdravja

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO

Brezplačna delavnica s smejalno terapijo,
vici, izvedbami praktičnih šal in še in še za
otroke in mladostnike od 14. do 18. leta.
Prijave: anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 19. 9.,
ob 10.00 – 14.00.

PON – ČET: od 9.00 do 22.00
PETEK: od 9.00 do 24.00
SOBOTA: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

POTOPISNO PREDAVANJE:
Transibirska železnica
Pridružite se nam na zanimivem
potopisnem
predavanju
Transibirska
železnica – Od Moskve do Pekinga.
Potopis bo predstavil: Zoran Furman.
Prijave: nejc.jordan@mc-krsko.si
MC Krško, sreda, 23. 9., ob 18.00.

rica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. O
začetkih petja na Slovenskem
bi se dalo veliko povedati in
napisati, saj večglasno petje
pri nas sega že vsaj v 15. stoletje. Zborovsko petje ima torej pri nas zelo dolgo zgodovino in tradicijo. Je del slovenske
kulture, nesnovne dediščine in
narodove identitete. Zato bo za
še več zanimivosti izjemen užitek poseči po monografiji Popevamo že 100 let, katere urednik je Ernest Sečen. Material
je izbral in ga uredil iz dveh velikih vrečk pridobljenega materiala, ki mu ga je posredoval
Vlado Hotko, prav tako pritegne Sečnova spremna beseda k izdani zgoščenki, katere izdajo je omogočil evropski
poslanec Bogovič. K improvizirani okrogli mizi je Černelič Krošljeva povabila Hotka,
Komočar Goršetovo, Marka
Blaževiča iz nove generacije
in Sečna. Vsak izmed njih ima
svojo pevsko-zborovsko zgodbo. Pevcem MoPZ Kapele so ob
jubileju čestitali župan Ivan
Molan, direktor JSKD mag.
Marko Repnik in predsednik
Državnega zbora Igor Zorčič,
ki je bil ta večer tudi slavnostni
govornik.

Rok Retelj,

Natja Jenko Sunčič

USPOSABLJANJE ZA PROSTOVOLJCE
Usposabljanje za prostovoljce in vse
sodelujoče službe »V Posavju žuramo
brez drog in alkohola« 1. del, izvajalec:
Sašo Kronegger.
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
MC Krško, četrtek, 24. 9.,
od 9.00 do 16.00.

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – SOB: od 08.00 do 22.00
NEDELJA IN PRAZNIKI:
ZAPRTO
Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM,
Zavod Movit, JSKD,
Zavod RS za zaposlovanje
MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246,
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ
ŠPANŠČINE

FOTOGRAFSKA DELAVNICA: Camera
obscura

Vabljeni na info sestanek za začetni in
nadaljevalni tečaj španščine v trajanju 30
ur, mentorica: Hana Jurečič.
Prijave: hanajurecic@gmail.com
MC Krško, petek, 25. 9., ob 18.00.

Na fotografski delavnici bo vsak ročno
izdelal svoj preprost “pinhole” fotoaparat, z
njim posnel nekaj fotografij in jih v temnici
samostojno razvil.
Prijave: benjamin.kovac@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 26. 9.,
od 10.00 – 14.00.

MC DIRENDAJ: Svetovni dan palačink
Brezplačna ustvarjalna delavnica v MC
Krško. Pridruži se nam, ob svetovnem
dnevu palačink
bomo pekli slastne
palačinke …
Prijave: amira.basic@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 26. 9.,
od 10.00 – 12.00.

24

KULTURA

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 19, četrtek, 17. 9. 2020

POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA
odprtje v Evropskem tednu mobilnosti
21. in 22. september 2020

Radeče
21. september 2020, ob 10.00
Parkirišče nasproti občinske stavbe

Sevnica
21. september 2020, ob 12.00
Osnovna šola Boštanj

Brežice
22. september 2020, ob 10.00
Knjižnica Brežice

Kostanjevica na Krki

Omerzujeva retrospektiva
KOSTANJEVICA NA KRKI – V razstavišču v zahodnem traktu Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
so 11. septembra odprli pregledno razstavo Silvana Omerzuja. Del razstave bo na ogled tudi na gradu Rajhenburg v Brestanici, umetnikovem rojstnem kraju, tam bo odprtje jutri, 18. septembra.
Pregledna razstava v Kostanjevici na Krki in Brestanici, plod sodelovanja kostanjeviške galerije in kulturnega
doma Krško, prikazuje pregled ustvarjalnega dela likovnega umetnika, gledališkega
režiserja in lutkarja Silvana
Omerzuja. Predstavljen je
skrbno izbran nabor najra-

22. september 2020, ob 12.00
Lamutov likovni salon

Krško - zaključna prireditev
22. september 2020, ob 16.00
Cesta krških žrtev
pri Valvasorjevi knjižnici Krško

  

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

od 1949

POSAVSKIMUZEJBREŽICE

Vsestranski umetnik
Silvan Omerzu z ženo

Na vseh dogodkih bodo z vami
Nik Škrlec v vlogi povezovalca in voditelja,
Nuška Drašček, ki bo zapela himno Posavske
potujoče knjižnice, in Matjaž Stibilj v vlogi prvega
potujočega knjižničarja Lovra Stepišnika.

igralci in Ivan Cankar in Evropa. Na gradu Rajhenburg bodo
predstavljena njegova zgodnja
dela, ki so bila ustvarjena tako
za likovni kot tudi gledališki
kontekst. Na obeh lokacijah bo
razstava na ogled do 8. februarja naslednje leto. Kot je povedal direktor kostanjeviške
galerije Goran Milovanovič,
je Omerzu verjetno najzaslužnejši za preboj našega lutkarstva v svet, zato upajo, da bodo
z razstavo uspeli tudi s kakšno
bilateralno izmenjavo, zlasti s
Češko oz. Prago.

zličnejših del, od risbe in slike, senčne podobe, kinetične
skulpture, prostorske instalacije, do scenografije in lutke, ki
so nastala v preteklih 30 letih.
Na razstavi v Galeriji Božidar
Jakac, kjer se je Omerzu leta
2006 v nekdanji samostanski cerkvi že predstavil na samostojni razstavi Solze, so na
ogled izbrani elementi iz nekaterih najbolj odmevnih in
ključnih del, kot sta gledališki predstavi Prepovedane ljubezni in Hiša Marije pomočnice
ter razstavi Avtomati, lutke in

Ustvarjalno pot Silvana Omerzuja zaznamuje izrazita interdisciplinarnost, saj se kot
ustvarjalec ni nikdar zavezal
eni sami umetniški disciplini ali mediju, ampak je hkrati
deloval kot vizualni umetnik,
scenograf, lutkar in gledališki
režiser. Za njegovo delo so značilne kompleksne objektne instalacije, ustvarjene iz lesa in
kombinirane z najrazličnejšimi materiali, ki prikazujejo
ekspresivne in pogosto groteskne motive, v katerih se odražata subtilna družbena kritika
in obešenjaški humor. Omerzu
je za naš časopis povedal, da
so zanj pri razstavi pomemb-

Nedoločljivi portreti Šuligojeve

KRŠKO – V Galeriji Krško so 12. septembra postavili na ogled
fotografsko razstavo Ane Šuligoj »Nedoločljivi«. Predstavitev avtorice in njenih fotografskih del je zaradi protikoronskih ukrepov potekala pred Mestnim muzejem Krško.

Ob ogledu Omerzujeve inštalacije Gospod stotnik
ni predvsem prostori, njihova arhitektura in zgodba, zato
običajno pripravi razstavo posebej prilagojeno prostoru, da
deluje kot celota in se hkrati povezuje z ostalimi prostori. »Tukaj je šest čudovitih
prostorov, izredno lepo restavriranih in osvetljenih, tako da
se dá vse eksponate zelo lepo
osvetliti. Česa si lahko človek
še bolj želi?« je dejal. Dejstvo,
da ga je 'doletela' retrospektivna razstava, ne povezuje toliko z leti oz. dolžino ustvarjalne
kariere, ampak bolj s 'količino
del, ki rabijo večji prostor za

predstavitev'.

Ob retrospektivni razstavi, katere kustos je dr. Jure Mikuž,
je izšel obsežen katalog z besedili Nataše Smolič, Blaža
Lukana in intervjujem Marka Bauerja z Omerzujem v
Sobotni prilogi Dela leta 2006.
Umetnika in njegovo delo je na
zelo dobro obiskani otvoritvi
predstavila Smoličeva, razstavo pa je odprla državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo
Republike Slovenije dr. Ignacija Fridl Jarc.

Peter Pavlovič

»Forma« krške kiparske sekcije
KRŠKO – 20. avgusta se je v Dvorani v parku v Krškem z javno otvoritvijo, na kateri so bili tokrat prisotni tudi obiskovalci, zasvetila skupinska kiparska razstava članov Društva
likovnikov Krško OKO, ki so jo poimenovali Forma 20.

JAVNO VODSTVO ob
Mednarodnem dnevu gluhih v
sodelovanju z Društvom gluhih in
naglušnih Posavje
23. september, 16.00
SAVA

ZDRUŽUJE

Odprtje medinstitucionalne
razstave treh obsavskih muzejev:
Posavskega muzeja Brežice,
Zasavskega muzeja Trbovlje in
Gornjesavskega muzeja Jesenice
24. september, 19.00

SVETOVNI DAN TURIZMA
27. september
10.00–18.00: prost vstop v muzej
18.00: KONCERT OB ZAKLJUČKU POLETJA:
Tadej Kopinč, Tea Jeličić, Žan Vranetič

www.pmb.si

Kiparji kiparske sekcije Društva likovnikov Krško OKO z
mentorico Dragico Čadež Lapajne (druga z leve spredaj)

Posavski muzej Brežice

Ana Šuligoj v Galeriji Krško
Zbrane je na otvoritvi nagovorila vodja muzejskih enot Kulturnega doma Krško dr. Helena Rožman, kuratorka razstave Jasna
Jernejšek pa jo je pospremila z besedami: »Podobno kot depersonalizirane upodobitve duhov portreti Nedoločljivih vzbujajo
občutek tujosti in ločenosti. Z odstranitvijo tradicionalnih označevalcev identitete in osebnosti se poudarja njihov status nadnaravnih fenomenov. Obrat od prijaznih prikazni, ustvarjenih z
namenom tolažbe in varnosti, k zlonamernim nadnaravnim entitetam, ki ogrožajo eksistenco živih, odraža predvsem občutenje
sodobnega časa, zaznamovano z negotovostjo, s pomanjkanjem
občutka eksistencialne varnosti in smisla ter permanentne krize identitete. Telo, izpraznjeno družbenih konvencij, je nedefinirano telo, ki izpade iz družbenega simbolnega reda. Je fantazma
duha, ki teži k ohranitvi svoje subjektivitete in individualnosti,
brez (z)možnosti dejanskega vplivanja na trenutno družbeno
stanje in realnost, ki jo živimo.«
O trenutnem stanju je nekaj besed spregovorila tudi krška podžupanja Ana Somrak, ki je odprla razstavo, ob tem pa izpostavila ekipo zaposlenih, ki ustvarja projekte tudi pod novimi izzivi, ki nas, kakor je poudarila, učijo živeti malo drugače, kot smo
bili vajeni.

M. Hrvatin

»Forma« je pričela v krški kiparski svet vstopati v letu 2015, ko
je Društvo likovnikov Krško OKO prvič medse povabilo akademsko kiparko Dragico Čadež Lapajne. Slednja je tudi letos bedela
nad njihovim ustvarjanjem in v nagovoru ob otvoritvi med drugim dejala: »Talent je to, da hočeš nekaj postaviti na svoje mesto. Vsakdo ima nek svoj pristop. Postaviti je potrebno kompozicijo, spojiti skupaj in v umetnijo dati svojo dušo. Vzhičena sem,
da ste speljali tako lepo 'formo', ki se neverjetno vklaplja v ta
čudovit razstavni prostor. Čestitam vam za pogum in vztrajnost,
ki nakazuje, da skupaj lahko premagamo marsikaj.« Svoja dela
so postavili na ogled Roman Blatnik, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Darja Veljković, Milena Volk, Stane Udvanc in
predsednica Branka Benje.
Slednja je poleg pozdravnega nagovora še povedala, da so na tečaju z urjenjem spretnosti in opazovanja ter obvladovanja volumnov in proporcev izdelali veliko novega. »Naš osnovni material je glina, ki nam ponuja z možnostjo dodajanja in odvzemanja
več izkušenj, pri učenju pa omogoča tudi ponovitve, ki so ključne za napredovanje v likovnem svetu izkustev. Vsi imamo željo
po razvijanju lastne ustvarjalnosti, opazujemo svet okoli sebe
ter prenašamo opazovane podobe v glino. Ob posnemanju in natančnem prenašanju podobe v lasten likovni izdelek si krepimo
zaznave in tudi lastno kreativno in kritično mišljenje,« je dejala. Razstavo je odprla krška podžupanja Ana Somrak, z glasbeno spremljavo pa jo je popestrila kitaristka Glasbene šole Krško
Lara Merlin, ki igra pod mentorstvom Mihe Koretiča.

M. Hrvatin
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Štirje dnevi kulturnega festivala

kam v posavju
Četrtek, 17. 9.

• od 10.00 do 11.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU
2020 – Pišemo z roko in urimo možgane, kreativna delavnica, obvezne prijave na
051 279 633
• ob 19.00 v Dvorani v parku
v Krškem: otvoritev razstave
kiparskih del ustvarjalke Tanje Sokolov Boh
• ob 19.00 v MC Krško: TVU
2020 – EU4YOU: medkulturni večer
• ob 20.00 v Galeriji Božidar
Jakac Kostanjevica na Krki:
predstava »Talka« (še v petek in soboto, 18. in 19. 9.)
Petek, 18. 9.

• od 10.00 do 12.00 v MC
Sevnica: TVU 2020 – uvodno srečanje tečaja slovenskega jezika za priseljence, ob 17.00: predstavitev
knjige »Vzgoja motiviranih
in odgovornih otrok«
• ob 18.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: odprtje pregledne razstave Silvana Omerzuja
Sobota, 19. 9.

• od 10.00 do 12.00 pred Staro šolo Sevnica (v primeru
slabega vremena v MC Sevnica): delavnica predelave
oblačil; ob 9.50 v MC Sevnica: čistilna akcija (do 14.00)
• od 10.00 do 14.00 v MC Krško: TVU 2020 – delavnica
Smeh je pol zdravja (za otroke in mladostnike od 14.
do 18. leta)
• od 10.30 dalje v večnamenski dvorani MC Brežice: IBFF svetovno prvenstvo
v bodybuildingu in fitnesu (javni dogodek zaprtega
tipa, torej brez gledalcev)
• ob 18.00 v mestnem parku
pri Valvasorjevi knjižnici Krško: Ana Desetnica 2020 –
sodobna cirkuška predstava
Simoneja Riccia »UP!«

Nedelja, 20. 9.
• ob 10.00 pri spomeniku na
Okroglicah: tradicionalna
prireditev v spomin padlim
kurirjem
• ob 18.00 v Kulturnem domu
Krško: Jure Tori & Aleš Šteger – pesniško-glasbeni
obred Pričevanje
Ponedeljek, 21. 9.

• ob 10.00 na parkirišču nasproti občinske stavbe v Radečah in ob 12.00 pri OŠ
Boštanj: odprtje Posavske
potujoče knjižnice
• ob 12.00 v VGC Posavje, Krško: TVU 2020 – delavnica
»Odtisi kulturne dediščine«
(prijave na 040 517 481)
• od 17.00 do 19.00 v sejni
sobi A Občine Krško: TVU
2020 – O dedovanju in oporokah s pravnikom, obvezne
prijave na 051 279 633
Torek, 22. 9.

• ob 10.00 pri Knjižnici Brežice in ob 12.00 pri Lamutovem likovnem salonu v
Kostanjevici na Krki: odprtje
Posavske potujoče knjižnice; ob 16.00 pri Valvasorjevi knjižnici Krško: zaključna
prireditev
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica:
TVU 2020 – poučna razstava
likovnega krožka
• ob 19.00 v atriju Mestnega
muzeja Krško: predstavitev
kataloga »80. so bila leta …
v Krškem«
Sreda, 23. 9.

• ob 16.00 v Posavskem muzeju Brežice: javno vodstvo
ob mednarodnem dnevu
gluhih v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih
Posavja
• od 16.00 do 17.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU
2020 – Karierna sidra (Dnevi svetovalnih središč), obve-

Ana Desetnica 2020 /
Simone Riccio(ITA): UP!
sodobna cirkuška predstava
sobota, 19. 9., ob 18. uri
Mestni park pri Valvasorjevi knjižnici

Miha Debevec & Dejan Kušer:
Spopad harmonik
koncert iz cikla ARSonica 2020
sobota, 26. 9., ob 20. uri
Kulturni dom Krško

zne prijave na 051 279 633
• ob 18.00 na grajskem dvorišču v Brežicah: Športnik
leta 2019
• ob 18.00 v MC Krško: TVU
2020 – potopisno predavanje »Transibirska železnica«
• ob 19.00 v Kulturnem domu
Krško: Bohoričevo leto –
predstavitev knjige in pogovor s Karlom Gržanom »95
tez«
Četrtek, 24. 9.

• od 16.00 do 17.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU
2020 – Najsodobnejši življenjepis (Dnevi svetovalnih središč), obvezne prijave na 051 279 633
• ob 18.00 v avli KD Krško:
TVU 2020 – odprtje razstave
ex-tempore Krško »Razgledi«
• ob 19.00 na grajskem dvorišču in v 1. prostoru Galerije Posavskega muzeja Brežice: Sava združuje – razstavni
projekt treh obsavskih muzejev: PMB, Zasavski muzej Trbovlje in Gornjesavski
muzej Jesenice
Petek, 25. 9.

• od 17.00 do 18.00 v VGC
Posavje, Krško: TVU 2020 –
Zadihajmo s polnimi pljuči z
Marto Perčič, obvezne prijave na 051 279 633
• ob 19.00 na grajskem dvorišču v Brežicah: koncert Srce
in ožilje ob svetovnem dnevu srca
Sobota, 26. 9.

• od 9.00 dalje v športni dvorani Brežice in športni dvorani Gimnazije Brežice: 8.
turnir bratstva in enotnosti
2020 v badmintonu
• od 10.00 do 14.00 v MC Krško: TVU 2020 – fotografska
delavnica »Camera obscura«
(obvezne prijave)
• ob 16.00 pred vhodom v

25

pekarno, Trg 25, Brestanica:
DEKD 2020 – javno vodstvo
po Rajhenburški parni pekarni
• ob 18.00 na stadionu Matije
Gubca v Krškem: speedway
dirka za državno prvenstvo
posameznikov
• ob 19.00 v atriju gradu Sevnica: premiera gledališke
predstave Kralj Lear v izvedbi gledališke sekcije Društva
Trg Sevnica
• ob 20.00 v Kulturnem domu
Krško: Miha Debevec & Dejan Kušer – Spopad harmonik
Nedelja, 27. 9.

• od 10.00 do 18.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici:
prost vstop ob svetovnem
dnevu turizma
• od 14.00 do 18.00 v
Posavskem muzeju Brežice: prost vstop v muzej ob
svetovnem dnevu turizma,
ob 18.00 v Viteški dvorani:
koncert ob zaključku poletja:
Tadej Kopinč, Tea Jeličić, Žan
Vranetič
• ob 19.00 v atriju gradu Sevnica: gledališka predstava
Kralj Lear v izvedbi gledališke sekcije Društva Trg Sevnica
Ponedeljek, 28. 9.

• ob 10.00 v VGC Posavje, Krško: TVU 2020 – Učinkovita raba energije in energijske izkaznice, od 16.00 do
18.00: Renesančni portreti in izdelava fresk (obvezne
prijave na 051 279 633)
• ob 16.00 na LU Krško: TVU
2020 – Najsodobnejši življenjepis, delavnica (obvezne
prijave na 051 279 633)
Torek, 29. 9.

• od 13.00 do 15.00 na Družinskem inštitutu Zaupanje
v Sevnici: TVU 2020 – dan
odprtih vrat

Jure Tori & Aleš Šteger:
Pričevanje
pesniško-glasbeni dogodek
nedelja, 20. 9., ob 18. uri
Kulturni dom Krško

BOHORIČEVO LETO

Protestanti v stripu
bralna uprizoritev
torek, 29. 9., ob 19. uri
Kulturni dom Krško

KOSTANJEVICA NA KRKI – Od 2. do 5. septembra je v ambientu Galerije Božidar Jakac potekal tretji Festival kulture Kostanjevica (FKK), ki ga je pripravilo tamkajšnje mladinsko društvo.

Festival je potekal v ambientu nekdanjega samostana.
Letošnji festival je bila malce drugačen kot predhodna dva, saj so
ga zaradi koronavirusa z julija prestavili na začetek septembra,
potekal pa je na le eni lokaciji, dvorišču kostanjeviške galerije, je
pojasnil predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki in
organizacijski vodja festivala Jan Strajnar. »Ampak mi se trudimo, da kulturno dogajanje v Kostanjevici ostaja in se nadaljuje.
Festivalski dogodki so tudi letos brezplačni, so pa zaželeni prostovoljni prispevki. Število obiskovalcev na dogodkih je omejeno različno – nekoliko manj jih je dovoljeno na predstavah kot
na koncertih, zaradi dovolj velikega prizorišča pa še vedno lahko
zagotovimo dovolj veliko število mest,« je povedal.
Programsko je letošnji festival potekal po vzorcu predstava – koncert. Po otvoritvenem koncertu skupine Lačni Franz je naslednji
dan potekala gledališka predstava »Žetev in kletev«, v kateri sta
nastopila Eva Stražar in Urban Kuntarič (slednji ima družinske korenine v bližnjem Slivju pri Podbočju), nato pa še koncert
skupine Karavana. Tretji večer se je začel s predstavo »Bolj čudno od raja«, sledil je koncert zasedbe Čao Portorož. Izvedli so delavnico grlenega petja z Zvezdano Novaković ter literarni zajtrk
z Veroniko Simoniti in Mirano Likar Bajželj, ki ima korenine
v Kostanjevici. Festival se je zaključil s predstavo »Gejm«, ki jo je
režiral krški rojak Žiga Divjak, v igralski zasedbi pa je Pišečanka
Sara Dirnbek, in koncertom skupine Same babe.
Organizatorji so bili na koncu zadovoljni, da so festival sploh uspeli izpeljati. »V teh časih, ko so drakonske omejitve za kulturne
prireditve izbrisale skoraj vse kulturne dogodke po vsej Sloveniji, smo vseeno izpeljali štiri dni festivala. Nastopilo je okoli 40
vrhunskih umetnikov iz celotne Slovenije. Veliko nam pomeni,
da smo s pomočjo vremena izvedli vse, kot smo si zamislili in da
ni bila prekinjena ta komaj vzpostavljena tradicija. Zahvaljujemo
se vsem obiskovalcem, donatorjem, partnerjem in vsem, ki podpirajo naš festival,« je sporočil programski vodja festivala Stani
Tomazin.
P. Pavlovič
• ob 16.00 na vhodu v tovarno Vipap Videm Krško:
DEKD 2020 – voden ogled
proizvodnje papirja in vlaknin
• ob 17.00 v sejni sobi A Občine Krško: TVU 2020 – Ener-

gija sonca – sončne elektrarne (obvezne prijave na 051
279 633)
• ob 19.00 v Kulturnem domu
Krško: Bohoričevo leto –
bralna uprizoritev »Protestanti v stripu«

BOHORIČEVO LETO

Karel Gržan: 95 tez
predstavitev knjige in pogovor
sreda, 23. 9., ob 19. uri
Kulturni dom Krško

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si
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Bet on Health

V čolnih so vse za eno, ena za vse
Ko udari diagnoza rak, se čas ustavi in vse ostalo postane nepomembno. Šele takrat se zavemo, da je treba marsikaj spremeniti in sebe postaviti v ospredje. Tako
razmišlja ženska, ki je v življenju dala že marsikaj skozi, predvsem pa ima za sabo izkušnjo s hudo boleznijo – s srečnim koncem. Metka Semrajc Slapšak je sebe
postavila v ospredje, podobno pa so storile tudi ostale bojevnice, ki so se morale soočiti s podobno usodo. V sklopu projekta Stavi na zdravje poteka aktivnost Veslo za zdravilo, pisana na kožo ravno tem ženskam.
pod kozolcem pri Jamniku na
Velikih Malencah. Po preštetju se odpeljejo do Cerkelj, kjer
udeleženke skupno razložijo
čolne, prevzamejo jopiče in vesla ter se razporedijo v čolne.
»Zdaj je že res lepo videti, ko
trije veliki čolni veslajo po Krki
navzdol. Spust po navadi traja eno uro. In zdaj res že poznamo pot Krke, njene pasti in
mirne kotičke. Res smo vesele, če srečamo kakšnega ribiča,

nje, nas to ne ustavi, ker smo
složne.« Kot še pove Semrajc
Slapšakova, takšna aktivnost
veliko pripomore, da so spretnejše in gibalno sposobnejše.
»Zavedamo se, da je gibanje
izrednega pomena za učinkovitejše zdravljenje in preprečevanje bolezni. Tudi po veslanju se rade še podružimo,
izmenjujemo nasvete in izkušnje ter klepetamo še kar nekaj časa. Takšna oblika druženja pripomore tudi k psihični
Udeleženke aktivnosti Veslo za zdravilo vedno skupno
razložijo čolne.

Zdaj že dobro poznajo pot Krke, njene pasti in mirne kotičke …
jak kanu kluba Čatež, ki se je s
koordinatorko Združenja Europa Donna za Posavje Metko
Semrajc Slapšak prvič sestala v začetku junija letos. »Vedno nasmejana in polna energije je Metka že imela načrt, kako
dekleta prepričati in aktivirati
za našo dejavnost. In nato so se
začeli naši ponedeljki. 23. junija smo se zbrale pri Jamnikovem kozolcu na Velikih Malencah. Bilo nas je pet. Žalostno,
bi rekli. Mogoče, a začetek je
vendarle bil. Prvi mali koraki so se izkazali, da so naredili velik vtis. Naslednjič nas je
bilo dvanajst, zdaj nas je že čez
dvajset,« navdušeno pove Pečarjeva. Nadalje opiše, da vsako srečanje začnejo z zborom

ki nas pozdravi s kakšno veselo, ali pa 'suparja', ki tiho drsi
mimo nas,« še pove in doda, da
se spust spet konča pod Jamnikovim kozolcem, kjer se dekleta rada posladkajo z dobrotami, ki jih sama pripravijo.
»Povabilo Občine Brežice k
projektni aktivnosti Veslo za
zdravilo je prišlo kot naročeno, saj nas je dregnilo, da smo
se po pandemiji virusa veslanja po reki Krki na Velikih Malencah z veseljem udeležile,«
pravi Semrajc Slapšakova. ki
je drugo leto upokojena vzgojiteljica in njeno novo poslanstvo je združevanje bolnic
ter pomoč slednjim v času bolezni in po njej. »Ravno v času

Metka Semrajc Slapšak: Ob današnjem
tempu življenja mnogokrat pozabljamo nase in kar ne najdemo časa, da bi
se posvetile sebi. Vedno nas nekaj preganja, soočamo se z raznimi težavami.
S to boleznijo se vsaka bolnica sooča na
svoj način, posebna motivacija je vsekakor najbolj pomembna. Treba je postaviti prioritete in karseda kvalitetno nadaljevati življenje v okviru danih možnosti.
Ves čas je prisoten strah, ki ga je treba odmisliti, kar pa ni enostavno. Ob zaupanju medicini in pomoči družine ter prijateljev in
znancev je veliko lažje. Prve korake je nam, članicam, pokazalo
Združenje Europa Donna Slovenije. Ob njihovi strokovni pomoči
in podpori ter podpori sobork smo se začele aktivno vključevati
v različne dejavnosti, kar je dobilo nov smisel in moč za nadaljnje življenje. Zdravljenje je počasi postajalo celostno, tako da se
je po opravljeni diagnozi in zdravniškemu strokovnemu zdravljenju s kemoterapijo, obsevanjem in hormonskim zdravljenjem
dodalo še celostno zdravljenje, saj je zelo pomembna psihosocialna podpora, gibanje za zdravje in pravilna zdrava prehrana.
(foto: osebni arhiv)

dogovora s predsednico Združenja Europa Donna Tanjo
Španić me je presenetil klic
Patricie Čular z Občine Brežice in povabilo k evropskemu projektu Stavi na zdravje,
znotraj katerega je tudi aktivnost Veslo za zdravilo, kar sem
takoj z veseljem sprejela. Ker
sem pozitivno naravnana, sem
si rekla, da vse dobro prihaja
k meni. V skupino so se vključile že dotedanje članice Europe Donne, nove članice in tudi
že lepo število podpornic, ki
so še vedno dobrodošle. Hva-

'zazdravljenke' v neokrnjeno
naravo ob reki Krki, saj sem se
osebno tega občasno udeleževala že nekaj let v Ljubljani.
Sprva nas je bilo malo, potem
pa se je novica hitro razširila. Kljub letnemu dopustu se
nas ob ponedeljkih zbere toliko, da lahko napolnimo dva
do tri velike oz. zmajeve čolne
(t. i. dragon boate) in odbrzimo po Krki od Cerkelj do Velikih Malenc,« razlaga. Veslanje
jih je nedvomno še bolj povezalo, poudarja. V čolnih so
skupaj vse za eno, ena za vse,

Kljub letnemu dopustu se jih ob ponedeljkih zbere toliko, da
lahko brez težav napolnijo dva do tri velike čolne.
ležna sem, da nam je omogočeno aktivno preživljanje našega časa in sodelovanje pri tem
projektu, vabimo pa tudi vse
tiste, ki se nam želite pridružiti,« je izpostavila. »Po uvodnem sestanku z Marjanco
sem ustno povabila bolnice in

veslajo složno, po navodilu krmarja, in novim ciljem, novim
zmagam naproti, »zmag je namreč več vrst, saj s tem dajemo druga drugi moč in pogum
za premagovanje vsakodnevnih težav. Tudi če ima katera
od nas kakšno oviro za vesla-

Marjanca Pečar: Opažam, da je med dekleti neverjetna povezanost. Njihovo razpoloženje že pri prihodu je pozitivno in
veselo. Vsako novo udeleženko sprejmejo odprtih rok in rade delijo nasvete ter
pomagajo pri navodilih. Dekleta pri veslanju izbirajo stran, s katero roko lažje veslajo. Tudi pri razporeditvi v čolne
imajo skrb, da se porazdelijo enakomerno in da pomagajo ena drugi. Če slišite na
Krki petje ženskih glasov, potem preverite, če je ponedeljek, saj
se takrat slišijo njihovo petje, smeh in pogovor.
(foto: R. R.)

pentlje na Titovi cesti 4 na Senovem zagledala v petek, 18.
septembra, ob 17. uri. »Skupaj z vsemi članicami se veselimo nove pridobitve, saj nam
bodo v Posavju omogočena
večkratna srečanja in sodelovanje bližje našim domovom,
s tem bomo povezali članice
iz vseh občin Posavja,« ob tem
dodaja. Bralkam in bralcem ob
koncu še sporoča in jim polaga na srce, da so takšne oblike
druženja najbolj naravno zdra-

Kaj je zmajski čoln (dragon boat)?

Zmajski čoln ima dolgo tradicijo v kitajski kulturi. 'Zmaj' – čoln
ima okrašeno izrezljano zmajevo glavo na premcu in rep v krmi.
Trup je poslikan z zmajevimi luskami. Vesla simbolično predstavljajo kremplje. V športnih dirkah Mednarodne dragon boat
zveze (IDBF) je navadno 18 do 20 veslačev na zmajskem čolnu
standardne velikosti. V Sloveniji imamo osem do deset veslačev
v majhnem čolnu ter bobnarja in krmarja. Dirke so barvit spektakel, saj se na razdaljah od 200 do 2000 metrov in več med seboj pomerita vsaj dva čolna. Pomembni niso le moč, vzdržljivost
in spretnost, temveč timsko delo in skladnost namena.
Tekmovanja v dragon boatih za udeleženke, ki so prebolele raka
na dojkah, izhajajo iz leta 1995, ko se je dr. Don McKenzie s svojo ekipo prvič udeležil tekmovanja v zmajevih čolnih. Veslanje
je postalo način, kako proslaviti življenje preživelega. Šport jim
pomaga tudi pri izogibanju enemu najtežjih zapletov raka dojke: limfedemu, bolečemu otekanju, ki se lahko pojavi po kirurški odstranitvi bezgavk. Izkazalo se je, da so dirke z zmajskimi
čolni igrale ključno vlogo pri uresničitvi vsesplošnega mita, da
bi se morale ženske, ki jim grozi limfedem, izogibati nekaterim
vrstam vadbe. A je bilo ravno nasprotno, saj gre verjeti dejstvu,
da intenzivna vadba za zgornji del telesa s tem športom zmanjšuje tveganje za limfedem.
podpori, saj so nekatere šele
na začetku poti, drugim se je
bolezen povrnila, ene pa smo
po letih od diagnoze že 'oldtajmerke'. Z različnimi oblikami gibanja razvijamo navade zdravega življenja, zato so
takšne oblike druženja še kako
pomembne,« pojasnjuje.

Kot še pravi Semrajc Slapšakova, so njene in misli ostalih žensk že uperjene v odprtje skupine Europe Donne
Posavje, katere vodja in ustanoviteljica je slednja ter bo
luč sveta v prostorih rožnate

vilo, ki nas poboža in osmisli
življenje. »Rak ne izbira, na kar
nas opozarjajo predvsem številke, zato že danes, še posebej pa v t. i. rožnatem oktobru,
mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, ko Europa
Donna pripravlja številne aktivnosti, poskrbimo za svoje
zdravje s telesno aktivnostjo,
gibanjem v naravi, zdravo prehrano in pozitivno naravnanostjo. Lepo se imejmo in veliko se smejmo!« zaključi.



Rok Retelj,
foto: Verica Lajkovič

7. oktobra ob 18.00 ekipa projekta Stavi na zdravje
pripravlja webinar Veslo za zdravilo, na katerem
bodo Metka Semrajc Slapšak in še nekatere druge
predstavnice Združenja Europa Donna – ženske,
ki so prebolele raka –, ter športna pedagoginja
Marjanca Pečar v sproščenem pogovoru spregovorile
o svojih izkušnjah, današnjih izzivih ter predvsem o
pomembnosti in prednostih druženja ter redne fizične
aktivnosti po zazdravitvi.

naročena objava

Aktivnost Veslo za zdravilo je
bila zasnovana po kanadskem
modelu dr. Dona McKenzieja, ki je v svojem poizkusu 24
prostovoljkam, ki so zbolele
za rakom na dojki, predstavil
veslanje, jih naučil osnovnih
tehnik in z njimi opravljal trimesečno vadbo. Največji uspeh vadbe je bil, da nobena od
udeleženk ni imela limfedema,
razloži vodja projektne aktivnosti Marjanca Pečar iz Ka-
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V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Nina Tomažič, Slančji Vrh
– dečka,
• Andreja Mihelin, Bizeljsko
– dečka,
• Petra Žerjav, Senovo –
deklico,
• Tina Jan, Krško – dečka,
• Maja Teraž, Sevnica –
deklico,
• Tamara Janc Dular, Sremič
– dečka,
• Tina Šmit, Kremen –
deklico,
• Tamara Fijolič, Jereslavec
– deklico,
• Maja Rutar, Vrhek – dečka,
• Mojca Benetek, Mihalovec
– deklico,
• Lavra Brajdič, Kerinov
Grm – deklico,
• Jasmina Zagmajster,
Mokronog – dečka,
• Leda Krošelj Zevnik,
Brežice – deklico.
ČESTITAMO!

poroke
• Gregor Jarabek in
Klavdija Tomše, oba iz
Brežic,
• Gregor Umek in Natalija
Borsan, oba z Velikega
Kamna,
• Valentin Jeglič in Maja
Kozole, oba z Malega
Kamna,

• Primož Černelič iz
Dečnega sela in Lara Kopp
iz Brežic,
• Jure Omerzo in Barbara
Ozimek, oba iz Brestanice,
• Lenart Senica iz Sevnice
in Tjaša Ribič iz Glogovega
Broda,
• Boštjan Fekonja s Pristave
ob Krki in Vesna Strel iz
Kostanjevice na Krki,
• Boštjan Lekše in Katja
Jelen, oba s Senuš.
ČESTITAMO!

Pri 90 zaigrala na harmoniko

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

Drugačna »jabka«
PODSREDA – Letošnji, že 21.
Praznik kozjanskega jabolka
ne bo takšen, kot smo ga vajeni, saj zaradi koronavirusa
ne bo sejemskega dela praznika oz. se bodo na trgu Podsreda v soboto in nedeljo, 10. in
11. oktobra, prodajala le jabolka iz visokodebelnih sadovnjakov. V okviru praznika
bodo izvedli pohod po kozjanskih sadovnjakih, pobiranje
jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka v sodelovanju z OŠ iz zavarovanega območja, 8. Aškerčev večer
v Podsredi, ponudbo jabolčnega »štrudla« na gradu Podsreda, rekreacijski tek na grad
Podsreda, družabno kolesarjenje »Z jabko na kolo« in stiskanje soka. Ob slavnostnem
odprtju praznika v soboto, 10.
oktobra, bodo odprli razstavi
Stare sorte jabolk in Cvetje ob
plotu, podelili blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park in
naziv Carjevič. 
P. P.
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Slavljenka s sinom in vnukinjama (foto: osebni arhiv)
SELA PRI DOBOVI – V začetku septembra je svoj visok jubilej, 90
let, praznovala Rozalija Blaževič iz Sel pri Dobovi. Odraščala je
skupaj s sestro Pepco na domači kmetiji, od koder jih je okupator izselil v Nemčijo. Ker je sestra pobegnila v Maribor, so starše
poslali v »štraflager«, Rozalijo pa dali za služkinjo k neki družini. Po vojni se je lotila dela na domači kmetiji, kjer sta si z možem
Stankom ustvarila topel dom in dobila sina Edija. Mama Rozalija je bila skrbna gospodinja, pridna in uspešna kmetica, pa tudi
dobra prijateljica in soseda. Rada je zapela in zaigrala na harmoniko, zato je bila povsod priljubljena. Zdaj živi s sinom Edijem,
posebej pa se razveseli vnukinj Renate in Edite ter pravnukov
Vida, Roka, Jana in Nike. Ob jubileju so ji prišli zaželet krepkega zdravja tudi predstavniki društva invalidov Dobova in prostovoljke KO Rdečega križa Dobova, pa tudi bratranec Slavko Požar
in prijateljica Minka Bosina. Vsem zbranim je slavljenka zaigrala na harmoniko in z njimi zapela kot nekoč.

A. Zaniuk

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

Urban Drnovšek iz Spodnjega Hotiča (Litija) in Barbara
Šribar iz Kobil, 11. julij 2020, Vinski dvor Deu, Malkovec
(foto: Neža Reisner)

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

posavje telovadi za zdravje

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

JESEN V GALERIJI
Silvan Omerzu: Pregledna razstava
11. 9. 2020–8. 2. 2021
razstavišče v zahodnem traktu

Nova doba

PLATEAURESIDUE, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Tanja Vujinović
28. 8.–1. 11. 2020
lapidarij
NAPOVEDUJEMO:

Mitja Konić: Amor Fati
25. 9.–6. 12. 2020
nekdanja samostanska cerkev
Ana Skobe: (Re)konstruiranje arhitekture: Nezgrajena serija
9. 10. 2020–6. 1. 2021
Lamutov likovni salon

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

Vadba na svežem zraku
daje moč
KRMELJ – Ena izmed »oranžnih« skupin, ki vsako jutro
vadi po sistemu 1000 gibov,
ki jih je zasnoval Nikolay
Grishin, deluje tudi v Krmelju. Trenutno ima deset članov (devet žensk in enega
moškega predstavnika), a v
jeseni naj bi se število vadečih povečalo.
Pobudnica ustanovite skupine je bila Ana Hočevar, ki se
je povezala z vodjo sevniške
skupine Mici Jeler in tako so
9. aprila lanskega leta pričeli
v športnem parku v Krmelju z
redno jutranjo vadbo med 7.30
in 8. uro. »Na tem prostoru, v
zavetju visokih smrek in ostalih dreves, se vsako jutro nadi-

hamo svežega zraka. Vaje so
zasnovane tako, da jih izvajamo postopoma – od lažje k težji. Določene vaje pospešujejo
prekrvavitev in izboljšujejo mišično moč. Ta omogoča boljšo
gibljivost, ravnotežje, vzdržljivost in boljše fizično ter psihično počutje. To je za nas, ki
smo starejši, zelo pomembno,
saj nam zagotavlja daljšo samostojnost oziramo možnost,
da skrbimo zase in tudi za druge, če je to potrebno,« prijazno
pove vaditeljica Irena Logar in
nadaljuje, da jih pri redni jutranji telesni aktivnosti podpirajo tudi njihovi otroci. »V
primeru slabega vremena vadimo pod nadstreškom manjšega lokala v bližini,« še pove
in doda, da šteje najmlajša vadeča 40 pomladi, najstarejša
89. Skupina se z veseljem ude-

ležuje tudi različnih izobraževanj, predavanj, delavnic, srečanj itd., saj želijo vaje izvajati
čim bolj pravilno. »Če ne bo dodatnih zapletov s korono, načrtujemo obisk otrok iz vrtca, da
bomo vadili skupaj,« razkrije še enega izmed načrtov ter
opiše se drugi del, ki sledi jutranji vadbi.
»Pomemben del našega jutranjega druženja je še kratek
klepet ob kavi. Skozi pogovor odpiramo številne teme:
trenutno je aktualna priprava ozimnice, pomoč pri zdravstvenih težavah pa življenje in
prihodnost naših otrok, vnukov … Politike se izogibamo,
saj želimo srečanje zaključiti
sproščene, z nasmehom in pozitivnimi mislimi.«

S. Radi
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IN MEMORIAM
Orodjarstvo Pečnik d.o.o. Veliki dol 44, 8282 Koprivnica

Ivan Prah

Družinsko podjetje, ki se ukvarja že več kot 30 let z izdelavo
orodij brizganja umetnih mas za znane domače in tuje naročnike
išče nove sodelavce:
-

IN MEMORIAM
Poslovila se je

Irena Rudman

(1933–2020)

delo na CNC rezkalnih obdelovalnih strojih,
merilni stroj, žično erozijo, potopno erozijo.

Nudimo:
- delo v sodobnem urejenem in razvojno usmerjenem
podjetju,
- redno stimulativno plačilo,
- delo na sodobnih strojih,
- zanimivo razgibano delo, polno novih izzivov,
- možnost osebnega in strokovnega razvoja,
- zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo.
Od bodočih sodelavcev pričakujemo:
- izobrazbo strojne smeri,
- vestnost, natančnost pri opravljanju dela,
- željo po novih izzivih,
- delovne izkušnje na področju programiranja in upravljanja
CNC strojev,
- zaželjeno poznavanje programa Mastercam ali Solidworks.
Pisne prošnje pošljite na: info@orpe.si.
Ostale informacije na: 07 49 76 500.

Vpis v izobraževalne programe
za odrasle že poteka
KRŠKO – Jeseni v šolske klopi ne sedejo le mladi, ampak se
začnejo tudi številni tečaji, študijski krožki, delavnice in predavanja za odrasle na Ljudski univerzi Krško.
Ljudska univerza Krško je edini javni zavod za izobraževanje
odraslih v regiji Posavje. Ima
bogato tradicijo, saj je lani praznovala 60-letnico delovanja.
Program, ki so ga pripravili, je
pester in zanimiv za vse skupine odraslih: zaposlene, nezaposlene, mlade in starejše.
Program osnovne šole za odrasle je namenjen vsem, ki niso uspešno dokončali rednega šolanja in je za udeležence brezplačen.
Zanimiva so tudi usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Med številnimi neformalnimi izobraževalnimi programi za odrasle lahko izbirate med tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina),
tečaji računalništva (računalniška pismenost za odrasle, Word,
EXCEL), študijskimi krožki, delavnicami in predavanji za starše.
Za upokojence organizirajo tečaje in krožke v okviru Univerze
za tretje življenjsko obdobje.
Ljudska univerza Krško nudi tudi brezplačno učenje v Središču
za samostojno učenje ter ustrezno informiranje in svetovanje
za izobraževanje. V okviru projekta Svetovanje za zaposlene v
Posavju 2016 do 2022 pa poteka, poleg informiranja in svetovanja, še karierno svetovanje, vrednotenje neformalno pridobljenih znanj in usmerjanje v nadaljnje izobraževanje.
Med projekti Ljudske univerze Krško velja omeniti še Večgeneracijski center Posavje, ki deluje v Krškem, v Brežicah in
v Sevnici ter zagotavlja brezplačne vsakodnevne aktivnosti za
vse generacije ter projekt socialne aktivacije »Aktivirajmo
Posavje!«, kjer nudijo podporo in strokovno pomoč brezposelnim osebam, prejemnikom denarne socialne pomoči in osebam
z različnimi socialnimi težavami.
Informiranje in svetovanje ter vpisi potekajo v septembru na
Ljudski univerzi Krško vsak delovni dan med 8. in 15. uro osebno
ali po telefonu 051 279 633. Zaradi trenutnih razmer so vpisna
mesta omejena. Več o posameznih programih najdete na spletni
strani www.lukrsko.si.

Vir: LU Krško

23. avgusta je prišel trenutek, ko je izgorelo srce Prahovega
Ivana, ki se je razdajalo in gorelo za mnoge, predvsem pa za
rodno Krško vas. Rodil se je 6. oktobra 1933 v Krški vasi, v
pošteni, slovensko zavedni kmečki družini. Kot osemletnega
otroka ga je doletelo pregnanstvo z rodne slovenske zemlje v
Nemčijo. Oče Hanzi je tam kot preprost kmečki človek napisal
ganljivo rodoljubno pesem, v kateri je izkazal pristno vero
slovenskega človeka v božjo pravičnost, ki jih bo pripeljala nazaj
v rodni dom pod sv. Mohorjem v Krški vasi. Ta preizkušnja je
Ivana kot domoljuba zaznamovala za vse življenje.
Ivan je odraščal, kruh si je poleg dela na domačem polju služil
v Tovarni celuloze in papirja Đuro Salaj, pozneje Vipap Krško,
kjer je dočakal zasluženo upokojitev. Z leti so se bratje in sestra
poročili in odšli od doma. Plamenček ljubezni je kaj kmalu
zagorel med Ivanom in njegovo Mici iz bližnje Bušeče vasi. S
skupnimi močmi sta takoj poprijela za delo. Iz njune ljubezni
sta se rodila sinova Dušan in Boris. Radi so ga imeli ljudje v
soseski, saj je bil pošten, dober in vedno pripravljen priskočiti
bližnjemu na pomoč. Ivan se je izkazal kot izjemen aktivist in
organizator v društvih in krajevni skupnosti. Nekdo je rekel, da
je bil pobudnik, organizator in predsednik skoraj vsega, kar je
v Krški vasi delovalo od 60. do 90. let prejšnjega stoletja. Krška
vas je v njegovi aktivni dobi dohitela in marsikdaj prehitela
okoliške skupnosti. Bil je tudi motivator in vodja marsikatere
skupne medkrajevne akcije.
Prejel je številna društvena in družbena priznanja KS Krška vas
in občine Brežice, naše KD mu je podelilo naziv prvega častnega
predsednika KD Ivan Kobal. Gasilsko društvo in župan občine
Brežice sta mu ob 95-letnici PGD Krška vas podelila posebni
priznanji.
Žal ga je zadnja leta obiskala bolezen in je bil odvisen od pomoči
domačih. Ti so mu jo z veliko ljubeznijo zgledno nudili skozi
ves čas. Ker sam ni mogel med ljudi, je bil vesel vseh obiskov
sovaščanov in prijateljev, ki so mu polepšali sleherni dan.
Tudi pevci smo mu letos –žal zadnjič – zapeli pod oknom našo
tradicionalno jurjevsko.
Od Ivana smo se poslovili vsi, ki smo ga imeli radi in nam je to
večkratno povrnil s svojim nasmeškom, gostoljubnostjo, prijazno
besedo in nesebično pomočjo, če smo jo potrebovali. Hvala ti,
naš Ivan! Počivaj v miru in naj ti bo slovenska zemlja, ki si jo s
tako predanostjo vse življenje obdeloval in ljubil, mehka in topla
odeja, slovenska pesem pa mila uspavanka v večnosti.
Vsem domačim in vsem, ki sta ga imeli radi, iskreno sožalje!
Ohranimo ga v lepem spominu!


Marjan Piltaver

skozi vaš objektiv

»Oznake za pot do Ajdovskega gradca, arheološkega parka, ki
se nahaja nad vasjo Vranje pri Sevnci, so dobro postavljene.
Lepo je urejeno tudi samo območje arheološkega najdišča, a
žal tega ne moremo reči za informacijsko točko ob vznožju
hriba, od koder vodi pot do ostankov nekdanje antične naselbine. V hišici je na tleh odpadlo listje, lesene stene ’krasi’ pajčevina, informacijski monitor je umazan. Žalosti predvsem to,
da ni potrebno veliko, da bi bil tudi ta prostor urejen,« je ob
priloženem slikovnem gradivu zapisal bralec.
Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

V mesecu septembru nas je pretresla žalostna vest, da se je
v krogu družine za vedno poslovila naša draga sodelavka
Irena Rudman, dolgoletna direktorica občinske uprave Občine
Brežice in vodja Kabineta župana.
Rodila se je leta 1971 v Brežicah, kjer je obiskovala osnovno
šolo in gimnazijo, pozneje pa je diplomirala na Pravni
fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela leta 1995 v
pravni službi Term Čatež d.d., ki jo je zapustila kot strokovna
sodelavka za pravne zadeve. Na Višjem sodišču v Ljubljani je
opravila pripravništvo in leta 2005 pravniški državni izpit.
Marca 2011 je postala vodja Oddelka za splošne in pravne
zadeve na Občini Brežice, s 1. 6. 2011 je postala direktorica
občinske uprave Občine Brežice, ki jo je vodila do 1. 5. 2019,
ko je prevzela vodenje Kabineta župana.
Z željo izboljšati delovanje občinske uprave in delo občine
približati občanom je prevzela odgovornost za vodenje
60-članskega kolektiva in postavila ambiciozne cilje, ki jih je s
sodelavci uspešno uresničila. V času njenega vodenja je občina
uspešno prestala vse presoje ISO standarda vodenje kakovosti.
Sodelovala je pri reorganizaciji občinske uprave z željo, da
se delo uprave še izboljša in čim bolj prilagodi potrebam
občanov. Z uvajanjem sprememb pri delu občinske uprave
jo je vodila želja izboljšati delovne pogoje in učinkovitost
dela ter s tem povečati tudi zadovoljstvo tako občanov kot
zaposlenih. Delo uprave je želela približati vsem občanom,
še posebej najmlajšim, zato je aktivno sodelovala pri dnevih
odprtih vrat za osnovnošolce in otroke iz vrtcev, ki so lahko
obiskali občino in se seznanili z delom župana in uprave.
Zavedala se je pomena dobrih medsebojnih odnosov, zato je
spodbujala sodelovanje in druženje zaposlenih. Enako iskreno
in dobronamerno skrb kot jo je izkazovala svoji družini in
domu je namenjala tudi sodelavcem in občini. Zanjo nobena
težave sodelavca ni bila nepomembna, bila je pozorna na
stiske in ponudila pomoč, kjer je bilo to v njeni moči. Irenino
znanje, strokovnost in organizacijske sposobnosti so se pri
njenem delovanju neločljivo povezovale z njenim čutom
za sočloveka ter za etično in moralno delovanje v dobro
skupnosti.
Bila je močno vpeta v lokalno okolje - v mandatu 2006-2010 je
bila članica Občinskega sveta Občine Brežice, podpredsednica
sveta KS Skopice in predsednica Statutarno pravne komisije
Občinskega sveta ter aktivna članica in predsednica Društva
Kolpingova družina. Na lokalnih volitvah 2010 so ji volivci
ponovno zaupali nov mandat v Občinskem svetu, ponovno
je postala tudi predsednica Statutarno pravne komisije
Občinskega sveta. Zaradi zaposlitve v občinski upravi je
leta 2011 predčasno zaključila mandat. V času vodenja
občinske uprave je opravljala funkcije članice nadzornega
sveta JP Komunala Brežice d.o.o., sveta zavoda OŠ Cerklje ob
Krki in sveta zavoda Posavski muzej Brežice. Bila je članica
Štaba Civilne zaščite Občine Brežice, kjer je v času begunske
krize 2015 več dni neprekinjeno sodelovala pri pomoči v
begunskem centru. Ireno Rudman je tako pri delu kot zasebno
vodil močan občutek za dolžnost, zaradi katerega je na prvo
mesto postavljala ljudi okoli sebe, za katere ji je bila zaupana
skrb. S svojimi osebnostnimi lastnostmi - srčnostjo, odprtostjo
in skrbjo za soljudi je pomagala občini tkati in utrjevati
mednarodne vezi tako s pobratenim mestom Dobřany kot s
Civilno zaščito Spodnje Avstrije.
Od nas se je poslovila mnogo prezgodaj, za njo v srcih vseh,
ki smo jo poznali, ostaja boleča praznina. V tolažbo nam je
lahko le spoznanje, da je živela polno in duhovno bogato
življenje, obdana z ljudmi, ki so jo spoštovali in jo imeli radi.
Zanjo je bila najpomembnejša družina, s ponosom je govorila
o svojih sinovih, bila je globoko verna in iz vere je črpala mir
ter pogum ob težkih življenjskih preizkušnjah.
Naše sodelavke Irene se bomo spominjali vedno v gibanju,
zagnano in polno energije, z načrti in cilji, ki jih je uresničevala
s svojo vestnostjo, odgovornostjo in vztrajnostjo. Iskala je
rešitve in spodbujala sodelovanje. S svojo dostopno in toplo
osebnostjo, človeško ranljivostjo in smislom za humor je
uspešno gradila mostove med ljudmi tako v službi kot zasebno.


Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci
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zahvale, spomin
ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje.
ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• nabiralnik pri dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

SPOMIN
Tvoje srce je omagalo,
okoli tebe vlada tišina.

ZAHVALA

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nikjer se glas tvoj več ne sliši.
Srce je onemoglo, dih je zastal,
a v naših srcih vedno boš ostal.

V 83. letu nas je za vedno zapustil naš dragi
boter, stric, prijatelj in dobri sosed

NIKO PERKMAN

iz Krške vasi.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede.
Zahvaljujemo se Komunali Brežice in pogrebni službi Žičkar za
organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke. Gospodu župniku
za lepo opravljen obred, Splošni bolnišnici Brežice za lajšanje bolečin
v času zdravljenja in govornici Mateji za poslovilne besede. Hvala tudi
Planinskemu društvu Brežice in vsem Torkarjem za izrečeno sožalje
ter vsem, ki ste našega dragega Nikota pospremili na njegovi zadnji
poti.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega brata, svaka, strica,
botrčka, nečaka in bratranca

FILIPA POLŠAKA
iz Volčjega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
bivšim sodelavcem za vse tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in
denarno pomoč. Posebna zahvala praporščakom ZBV NOB KO Sromlje
in Artiče ter PGD Sromlje, pogrebni službi Žičkar, govornici za besede
slovesa, gospodu župniku za obred, pevcem za zapete žalostinke,
izvajalcu Tišine in gostilni Kocjan za gostinske storitve.
Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Oči te ne bodo več videle,
roke pa ne objele.
Ostajajo nam le spomini nate
in z žalostjo polno srce.

ZAHVALA

DEJAN ŠKALER
Deset let je že od tedaj ... Mi pa še čutimo dotik tvoje ljubezni in
petje tvoje duše.
Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.
Vsi njegovi

SPOMIN
Je čas, ki da, je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine, ko
zasanjaš se v spomine.
Vedno boš v naših srcih.
Minevajo tri leta, odkar nas je zapustila naša
draga mama, babica, prababica, sestra, teta

VERA VOLČANJK
z Malega Obreža pri Dobovi,

ki je dolga leta živela v Västeråsu na Švedskem.
Počivaj v miru, Verica.
Vsi tvoji

SPOMIN
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
7. oktobra bo minilo 10 let, odkar si nas
zapustil, naš dragi mož, oče in dedek

PETER HORVAT
iz Slovenske vasi.

Spomin nate še živi v naših srcih.
Vsi tvoji

Zdaj ne trpiš več, dragi.
Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen,
opustošen za nas,
odkar te več med nami ni.
(Svetlana Makarovič)

Zapustil nas je naš dragi

FRANCI KLEMENČIČ
iz Črneče vasi, Kostanjevica na Krki.

Hvala za izrečene besede in mislih vseh, ki ste nam stisnili roke in bili
z nami, vedno boste ostali v naših srcih. Verjamemo, da bodo spomini
nanj ter na njegovo življenje in delo ostali živi. Bili ste nam v veliko
pomoč in oporo v tem težkem obdobju.

Z žalostjo v srcih sporočamo,
da nas je zapustila

BRONI ŠTERBAN
Pogreb v ožjem družinskem krogu
je bil na pokopališču na Senovem.

Pogrešamo jo. Vedno bo ostala v naših mislih in v naših srcih.
Vsi njeni

JUSTINE VOGLAR
iz Selc pri Leskovcu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za tople besede in izrečena sožalja. Posebna hvala osebju internega
oddelka bolnišnice Brežice, da nam je omogočilo dostojno slovo.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za odpete
žalostinke in trobentaču za odigrano Tišino. Zahvala gre tudi pogrebni
službi Žičkar za vso pomoč in opravljene storitve. Hvala vsem, ki ste
nam v težkih trenutkih stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali.
Žalujoči: vse njeni

ZAHVALA

Vsi njegovi

Zapel je zvon,
tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

ZAHVALA

Ob smrti dragega moža, očeta,
starega očeta in tasta

GABRIJELA TURKA

z Rožnega pri Brestanici
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za vse tolažilne besede ob slovesu, podarjene
sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala gospodu
duhovniku Gregorju Majcnu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem
pevske skupine Lavrencij za lepo zapete žalostinke in ubrano petje pri
sveti maši, izvajalcu Tišine in pogrebni službi podjetja Kostak. Hvala
sodelavcem Dodelave podjetja Vipap Videm Krško. Hvala vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Na našega dragega pokojnega bomo za vedno ohranili lep spomin.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nikjer se glas tvoj več ne sliši.
Srce je onemoglo, dih je zastal,
a v naših srcih vedno boš ostala.
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)

Ob boleči izgubi naše drage

Vsem res iskrena hvala.

Polje, kdo bo tebe ljubil,
ko bom jaz v grobu spal?
Ljubil žar me bo spomladi,
ki nad mano bo sijal.
Jaz pa bom pomlad naprosil,
naj gre mimo tvojih tal.

Ob boleči izgubi naše drage

MARIJE – MICKE OMERZU
iz Dečnega sela 40

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v dnevih žalosti sočustvovali
z nami in pomagali v najtežjih trenutkih. Posebna zahvala osebju
bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih trenutkih, g. Žičkarju
za organizacijo pogreba, g. Jožetu za poslovilne besede, sosedom,
sorodnikom in znancem za podarjene sveče in denarno pomoč ter
gospodu župniku za opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili
del njenega življenja, jo spoštovali, imeli radi in se od nje poslovili!
Žalujoči: vse njeni

29

V 56. letu starosti nas je za vedno zapustil

ANTON – TONI PRIBOŽIČ
iz Razteza.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in sodelavcem družbe Kostak, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, denarno pomoč,
svete maše in izrečena sožalja. Posebna zahvala pogrebni službi
Kostak, župniku g. Špesu za lepo opravljen obred, pevcem za zapete
žalostinke, Moto klubu Veliki Podlog za častno slovo, govorcem g.
Sotošku, ge. Marjetičevi, predstavniku Lovske družine Veliki Kamen,
predstavniku družbe Kostak za ganljive besede slovesa, harmonikarju
g. Toniju Sotošku za čustevno zaigrani skladbi Lastovka in Deželica
sonca in grozdja ter vsem ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Bodi srečen med angeli.
V 71. letu starosti nas je zapustil

DRAGO BOŽIČ
s Pijavškega.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem, prijateljem za izrečena
sožalja in sveče.
Posebna zahvala Zdravstvenemu domu Krško, pogrebni službi
Kostak, gospodu župniku Grojzdku za lepo opravljeno sveto mašo
in pevcem z Rake za zapete pesmi.
Hvala vsem.
Žalujoči: vsi njegovi

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini
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KMETIJSTVO

Oddam garsonjero v stanovanjski hiši, s parkirnim prostorom, 5 km izven Brežic. Od
1. 10. Tel.: 070 172 828

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

Prodam hišo 278 m², parcela
8000 m², okolica Brežic, lepa
mirna lokacija. Cena po dogovoru. EI v izdelavi. Vse ostalo
po tel.: 031 566 399
Prodam bivalno zidanico z vinogradom (300 trt), v okolici
Krškega. Tel.: 041 772 794

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Astro 1.6 16 V,
letnik 2010, črne barve, prevoženih 125.000 km, cena 4.900
€. Tel.: 031 208 696
Prodam Peugeot 407 SW 2.0
HDI, letnik 2008, 100 kW, 136
KM, dodatne zimske gume na
platiščih, cena 1800 €.
Tel.: 041 717 788

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

Prodam skobeljni stroj debelinka, poravnalka in sesalno
napravo. Cena je 570 €.
Tel.: 041 847 896
Prodam mulčer INO MMT
130. Tel.: 041 697 849

Prodam traktor Tomo Vinkovič – 33, inox posode za vino
in prikolico za avto, 2500 kg.
Tel.: 041 791 488
Prodam pajek SIP, luščilec koruze in sadilec krompirja.
Tel.: 070 815 003

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

OČESNA ORDINACIJA
OPTIKA

PRESKAR

Cesta krških žrtev 112, Krško

obzornikova oglasna mreža

Ugodno prodam manjšo kosilnico na nitko Jonsered GT
26, obnovljeno, cisterno za
nafto, 2000 l, Resman, skoraj
zastonj. Tel.: 041 622 468
Prodam suha, mešana, nasekana drva, zložena na paletah
in pokrita s folijo. Možna dostava. Tel.:041 648 482
Prodam mlin za grozdje, pecljalnik, in 2 x 300 l inox soda,
cena po dogovoru.
Tel.: 030 613 006

Ugodno prodam mešana drva
s prevozom in kvaliteten oves
za konje. Tel.: 041 408 774

Ugodno prodam rostfrei cisterne za vino s pokrovi, 2 x 600
l, 1 x 300 l. Tel.: 041 372 735
Prodam suha bukova drva, kalana, 5, 10 ali 15 m, okolica Krške vasi, cena za meter 55 €.
Tel.: 040 982 671, kličite zvečer
Prodam suha bukova drva,
možen razrez in prevoz,
Posavje. Tel.: 031 748 025

Prodam mešani gozd in travnik skupaj s kozolcem, v bližini Radeč. Cena 7.500 €, ni zadnja. Informacije na tel.: 031
835 009

Prodam 380 l inox cisterno za
vino (230 €), električno moško
kolo (350 €).
Tel.: 070 263 700
Prodam okrogle bale slame in
krškopoljca, 180 kg.
Tel.: 051 634 338

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

NEPREMIČNINE

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega obvešča,
da bodo na voljo
kilogramski beli piščanci in
jarkice 3. 10. pri Alojzu Mirtu
na Gmajni 28, Raka in 6. 10.
na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak ČETRTEK so na voljo
enodnevni beli piščanci, vsak
TOREK IN PETEK pa rjave jarkice
s prvimi jajci. V začetku
OKTOBRA bele težke kokoši.
OBVEZNO NAROČANJE OB
DELAVNIKIH od 9. do 18. ure:
07 49 73 190, 031 676 724.

Prodam ročni mlin, pecljalnik
inox, sode 300 l, 250 l, črpalko
za pretok in PVC kadi.
Tel.: 031 468 516

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO IN
ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni muškat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Prodamo tudi drva (bukova ali
mešana), možna dostava.
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.
Ugodno prodam grozdje, belo
mešano in frankinjo, okolica
Pišec. Tel.: 031 669 868

Ugodno prodam grozdje žametne črnine in modre frankinje, rdeče vino, žganje ter
krompir. Tel.: 068 196 718
Prodam neškropljena jabolka carjevič, dolenjska voščenka, topas, bobovec, krivopecelj,
ledrsca, pisani kardinal …
Tel.: 031 484 058
Prodam kakovostno grozdje
sort žametna črnina, kraljevina (cca. 300 kg). Prodam še
vino cviček (do 300 l) in krompir za ozimnico.
Tel.: 041 950 776

Perutnina Rostohar
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Beli kilogramski piščanci
bodo po naročilu na voljo
3. oktobra. Grahaste jarkice
tik pred nesnostjo nudimo
vsak delavnik po 18. uri.
Na voljo tudi prašiči za
nadaljnjo rejo ali zakol.

031 753 325 | www.metelko.si
Prodam jabolka elstar, gala
in zlati delišes, pridelana na
ekološki način, tudi industrija,
možna dostava.
Tel.: 041 634 808

Prodam jabolka zlati delišes
v gajbicah, nahajam se v okolici Brežic. Cena zelo ugodna.
Za več informacij me pokličite
na tel.: 041 203 239
Prodam grozdje, mešano belo
(laški rizling, zeleni slivanec,
rumeni muškat …), okolica Bistrice ob Sotli.
Tel.: 031 553 032

Prodam vino frankinje in belo
mešano, cisterno 850 l, stebre
in 6 tapeciranih stolov.
Tel.: 040 796 835
Prodam koruzo, ječmen, tritikalo, belo in rdeče vino ter
sladki muškat.
Tel.: 031 304 172

Prodam grozdje frankinja, žametna črnina, skupaj cca. 1000
kg, hidravlično stiskalnico 120
l, odcejalnik rostfrei.
Tel.: 041 359 828
Prodamo žganje, 5 €/liter.
Tel.: 040 608 026

Prodam grozdje za izdelavo cvička (črnina, frankinja in

d.o.o.

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba
parcelacija
H
kak itro
ovo in
stn
o

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

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

vris stavbe
ureditev meje

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

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

bele sorte). Tel.: 041 772 794

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave ter telice za zakol in suhe za dopitanje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam telico simentalko,
težko 700 kg, po dogovoru, in
kostanjeva drva, kratko žagana, voz 16 col s platonom. Okolica Brežic. Tel.: 051 477 243
Prodam teličko simentalko,
staro 2 meseca, za nadaljnjo
rejo. Tel.: 031 698 469

Prodam bikca, starega 3 mesece, pasme rj, težkega 150 kg,
cena po dogovoru.
Tel.: 051 337 467
Prodam prašičke, težke 60 kg.
Okolica Blance.
Tel.: 040 304 032

Prodam odojke, težke 30 kg,
možen zakol. Tel.: 031 492 837

• JABOLKA
velik izbor sort

• SUHO SADJE
DOSTAVA NA DOM
040 707 028

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

www.geodet-kralj.si

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin

040 753 911

Celovite
geodetske storitve

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

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

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

NOVAK

češki

virtualna pisarna, računovodstvo
www.agencijaspin.si

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

25 let
d. o. o.

ustanovitev podjetij v
sloveniji

031 621 522, 07 49 21 563

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

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

041 659 659

Spoštovani, obveščamo vas,
da sprejemamo naročila za
bele kilogramske piščance,
ki bodo na voljo 20. septembra
med 8. in 12. uro in od 21.
septembra dalje vsak delavnik
med 15. in 17. uro. Naročila
so obvezna. Sprejemamo tudi
naročila za težke piščance,
primerne za zakol.

KOT USLUŽBENEC
POGREBNEGA ZAVODA

Z VAMI ŽE 20 let!

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

Mateja Novak s.p., Stara c. 12, Straža

mali oglasi

www.steklarstvo-lekse.si
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Prodam pašne vole, pasma simental, starost 20 mesecev in
pašne krave, simental.
Tel.: 031 277 045

Prodam pašne, breje (6–9 mesecev) telice, črnobele in rjave
pasme. Cena 1000–1200 €. Tržišče, Sevnica.
Tel.: 031 752 514

Prodam prašiče linije 12, težke od 30 do 40 kg, krmljene z
domačo hrano. Okolica Zabukovja. Tel.: 041 390 068
Prodam odojke. Možen zakol
ali nadaljnja reja. Okolica Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam teličko limuzin, primerno še za na mleko, možna
dostava. Tel.: 041 525 628
Prodam starejšo kravo simentalko, 670 kg, primerna za zakol. Tel.: 07 49 77 095

RAZNO

Izdelovanje in popravilo nagrobnih spomenikov, klesanje črk, izdelava
okenskih polic in pultov ter
montaža. Tel.: 041 680 358,
Kamnoseštvo Arh Zvonko
s.p., Selce 6, Leskovec

Izdelujemo in popravljamo nagrobne spomenike, klesanje črk, delamo
okenske police, kuhinjske
pulte in montaža. Kamnoseštvo Jakša d.o.o., CKŽ 65,
Krško. Tel.: 07 49 05 900

Prodam novo zidno opeko, 29
x 19 x 19 – 400 komadov, cena
0,30 €/komad, in kocke sena.
Tel.: 041 959 112

Družina Makovec – Mohar
ponovno pod svojo streho

Podarim izdelano kritino,
Kerin v Podbočju.
Tel.: 051 615 140

TRŠKA GORA – 27. novembra lani je ogenj v večernih
urah razdejal notranjost, deloma pa tudi zunanjost hiše
štiričlanske družine Makovec – Mohar na Trški Gori
nad Krškim. Ta po dobrih
šest mesecev trajajoči obnovi hiše od začetka poletja
ponovno ’gnezdi’ pod svojo
streho.

Iščemo osebo z lastnim prevozom za nekajurno oskrbo
mame v Sevnici med delavniki. Tel.: 041 547 763

V Sparu na Vidmu ali v njegovi okolici sem izgubil rjavo denarnico z vsemi dokumenti in
denarjem. Najditelja vljudno
prosim, da mi jo vrne v zameno za simbolično nagrado.
Tel.: 031 570 142

POHIŠTVO, OPREMA

Kupim star mizarski ponk,
kredenco, skrinjo, voziček, fotelje in ostale stare predmete.
Tel.: 031 878 351
Prodam masivno raztegljivo
mizo + 6 stolov, bukev, mera 90
x 150/190, skoraj novo, cena
300 €. Tel.: 041 359 828

STIKI

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

POSAVSKA PANORAMA, OBVESTILA

58–letni upokojeni, situiran,
mizarski strokovnjak išče
zvesto, simpatično, diplomirano prijateljico za lepšo prihodnost. Tel.: 040 741 687

Moški, 62 let, 130 kg bi rad
spoznal žensko močnejše
postave, 130 kg, za resno zvezo. Tel.: 051 803 241
naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 19. 9. 2020, ob 20. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Fani Troger, Podgorje 26b, 1241 Kamnik. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20.
uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:

1. (4.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
2. (1.) Ans. VRT - Pesem za očeta
3. (2.) Ans. PETAN - Kopalke so b'le tanke
4. (3.) Ans. VALOVI - Veselička
5. (9.) Ans. PRISRČNIKI - Vedno, ko objame me
6. (5.) Skupina GADI - Nor
7. (6.) Ans. TRIS - Princeska
8. (10.) Ans. NAVEZA - Objem
9. (7.) Ans. MODRIJANI - Ime očeta
10. (-.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina
			
Melos - Obriši solze
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Veseli svatje - Dej se mal nasmej

Kupon št. 537

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

Po požaru so mladi družini,
staršema Petri Makovec in
Slavku Moharju ter njunima
predšolskima otrokoma Aleksu in Žigi, ki je ostala brez
strehe nad glavo, takoj priskočili na pomoč na Občinskem
združenju Rdečega križa Krško, ki so družino v sodelovanju z Občino Krško namestili v
najemniško garsonjero v starem mestnem jedru Krškega
ter odprli transakcijski račun
z namenom zbiranja sredstev
za obnovo hiše in nakup živil
in ostalih za življenje nujnih
potrebščin. Kot so nam sporočili z OZ RK Krško, jim je uspelo na odprtem računu za
pomoč družini in s pomočjo
SMS doniranih sredstev zbrati
skupno okoli 54.700 evrov. Od
dobrih 40.000 evrov, saj je bilo
treba od zbrane vsote odvesti za okoli 14.000 evrov davka,
so glavnino sredstev namenili
za obnovo hiše in nakup pohištva, z dobrima dvema tisočakoma, kolikor je ostalo na računu, pa so poplačali še račune
za vrtec, elektriko, komunalne

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

Petra Makovec in Slavko Mohar
storitev in druge stroške.

Pomagala so podjetja,
ustanove in posamezniki

Glavnino gradbenih in obnovitvenih del sta izvedli podjetji Kostak Krško in Gradimor iz
Brežic, več pravnih in fizičnih
oseb in zavodov pa je prispevalo donacijo v obliki gradbenega materiala, z izvedbo storitev ali donacijo gospodinjskih
aparatov, med drugimi Segrad
Krško, Extra-Form iz Boštanja,
električar, ki se je pripeljal v ta
namen iz oddaljene Cerknice,
Kamnoseštvo Jakša, Mladinski
center Krško, sokrajani družine s Trške Gore in drugi. Petra
in Slavko, ki smo ju obiskali v
njunem lično urejenem domu,
pravita, da zahvala vsem skupaj in vsakemu posebej resda nemara zveni suhoparno, a
da sta iskreno in globoko hva-

ležna vsem za sleherni prispevek, saj sama zgolj s Slavkovimi prihodki za štiriurno
delo v Revozu ne bi zmogla
ne obnove močno poškodovane notranjosti hiše in opreme
ne zunanjega ovoja hiše, ki je
bil prav tako v požaru poškodovan. Ob prenovi so izvajalci v hiši izvedli racionalnejši
razpored sob in lažji dostop v
zgornje nadstropje, po novem
pa bodo prostore pozimi ogrevali s toplotno črpalko. Otroka
sta se razveselila novourejenih
in opremljenih otroških sob, še
posebej Aleks, ki je v tem mesecu postal prvošolec, pa tudi
novih družinskih članov: akvarija z ribicami, mucka, ki sta
mu nadela ime Franček, in papige nimfe, ki jo kličeta Kaličopko. Po poginu prejšnje papige
v požaru jima jo je podarila gospa iz Maribora.

Bojana Mavsar

Lokvanj na krmeljskem bajerju

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

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

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

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

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

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

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

Naslednja številka (20/2020) bo izšla v
četrtek, 1. oktobra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 24. september 2020.

NAVODILA

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 €.

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

KRMELJ – V neposredni bližini
naših bivališč najdemo mnogo
zanimivih naravnih kotičkov,
ki nudijo vse, kar potrebujemo za sprostitev in nepozabno doživetje. V bližini športnega parka v Krmelju sta dva
bajerja – veliko in malo jezero,
ki sta posledica dnevnega kopa
rjavega premoga v nekdanjem
krmeljskem rudniku. Jezeri sta
znani po izjemno bogatem rastišču lokvanja (na fotografiji)
in v teh dneh beli ter roza cvetovi vabijo k ogledu. 
S. R.
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem
(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah –
nabiralnik
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
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NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

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

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

Kontaktni telefon:
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Motoristično lovljenje sanj po zahodni Evropi
KRŠKO – Nekdanji rokometni vratar, 36-letni Marko Grošelj iz Krškega, je že več kot desetletje motorist, svoj hobi pa združuje z avanturizmom. Tako je poleti, v
času malce sproščenih ukrepov v zvezi s t. i. koronakrizo, kot motoristični popotnik v 14 dneh na motociklu prepotoval pet držav (Avstrijo, Italijo, Francijo, Španijo in Švico), pri tem pa prevozil kar 5500 kilometrov.
Marko Grošelj si vsakdanji
kruh služi kot prodajni inženir
v slovenskem proizvajalcu prezračevalnih naprav, še vedno
je aktiven tudi v rokometu kot
trener vratarjev v MRK Krka,
njegova strast pa so motoristič-

Marko Grošelj
na potovanja. Vozi motor BMW
K1200 R, t. i. naked motor, za
katerega pravi, »da kljub prtljagi omogoča, da uživaš v ovinkih
gorskih prelazov«.

Proti zahodu

Letošnje poletno popotovanje ni bilo njegovo prvo, saj
se je že lani odpravil na 'balkansko turo' do skrajnega juga
Grčije oz. mesta Methoni. Letošnje potovanje mu je v precejšnji meri zaznamovala epidemija koronavirusa, saj je
imel prvotno traso zamišlje-

no po državah na poti do Rusije in ob obali Črnega morja,
a jo je moral z nastopom globalne pandemije spremeniti in prilagajati priporočilom
NIJZ. »Sprotno prilagajanje me
ni niti malo motilo, saj si nikoli ne zastavim končne destinacije kot tudi ne dnevnih ciljev,
ker tempo rad prilagodim počutju v določenem kraju in se
prepustim priporočilom ljudi, ki jih spoznam na poti. Edina omejitev, ki me vedno znova preganja, je omejen čas na
14 dni, kolikor traja letni dopust,« pravi Grošelj. Ves čas potovanja je kampiral, največkrat
v zasebnih kampih, kjer gostje,
kot pravi Grošelj, delujejo kot
skupnost in se ob večerih družijo, nekajkrat pa je kampiral
tudi povsem v divjini, bodisi s
šotorom bodisi tako, da si je po
na gorilniku pripravljeni večerji in kozarcu vina zgolj izobesil
visečo mrežo in zaspal pod sojem zvezd.

Do južne Španije

Po prečkanju severne Italije je izbral bližino morja, ki ga
je spremljalo od Genove preko San Rema, Monaca, Nice,
Cannesa do St. Tropeza. »'Buržuazni del' poti je bil vozniško
nič kaj prijazen, vožnjo bi lahko
primerjal s 300 km dolgo vo-

Hitreje do
specialista,
diagnoze in
zdravljenja

Do specialista
v 7 dneh
Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.

Motoristični selfie iz Baskije
žnjo skozi Portorož v najvišji
sezoni, za katero sem potreboval celih 11 ur,« opisuje ta del
potovanja. Vonj krem za sončenje in mešanico parfumskih
aerosolov je zamenjal z vonjem sveže požete sivke med
vožnjo skozi provansalsko podeželje vse do Pirenejev. Nato
se je odločil, da se napoti proti
Maroku in ob poti iz Barcelone
do Tarragone občudoval neskončne peščene plaže Balearskega morja. Pri tem se zaradi vseprisotne policije nikakor
ni mogel znebiti občutka nadzora in depresivnega, celo duhomornega odnosa ljudi. »Ker
si letnega dopusta res ne želiš
preživeti v depresivnem okolju, sem se odločil, da opustim
misel o dosegu Gibraltarja in
naslednji dan odrinem nazaj

Specialisti
Specialisti+

proti Franciji,« pojasnjuje. Potoval je skozi neskončne ravnice baskovskih dežel in nadaljeval ob zahodni francoski obali
proti Bourdeauxu, ustavil se je
tudi ob največji evropski sipini La Dune du Pyla: »Ta se razteza 3 km v dolžino in 110 m v
višino, oceanski piš pa skrbi za
konstanten vzgonski veter, ki
ga s pridom izkoriščajo jadralni padalci, kar pokrajini doda
poseben čar. Jadralni padalci in
kulisa peščene sipine s sončnimi zahodi izza oceana privabljajo ljudi, katerih družba me
je na tem mestu zadržala naslednje štiri dni.«

Pravljične Alpe

Vse bolj je čutil, da bo treba
smer potovanja nastaviti nazaj
proti vzhodu. »Tako sem pre-

ko vinorodnih bordojskih gričev obiskal čudovita mesta Cadillac, Bergerac, Montignac…,
obdana z neskončno vinogradi in dvorci, vse do porečja
reke Rhone. Nato me je pot vodila do Chamonixa in tik pod
goro Mont Blanc sem popoldan v kampu, nemo, spoštljivo in že skoraj v meditativnem
stanju, opazoval ples oblakov okoli vrha gore. Mislim,
da ga ni avanturista, ki bi se-

Kampiranje pod smučiščem v
švicarskem mestu Andermatt
del ob vznožju s pogledom na
(vse manj) mogočne ledenike
in se ne bi vsaj malo poigraval
z mislijo, da bi enkrat osvojil
'Beli vrh'.« Vožnja skozi alpske
doline in številne prelaze ga je
pripeljala do pravljičnih švicarskih alpskih mest Interlaken in
Lauterbrunnen, vreme pa mu

je preprečilo vožnjo skozi najvišji prelaz v Evropi Jungfraujoch, ki bo zagotovo prišel na
vrsto ob naslednji priložnosti.
Prenočil je v smučarskem središču Andermatt, naslednji dan
pa preko Bormia prečkal prelaz Passo Stelvio. »Da sem bližje domu, me je opomnila slovenska beseda tik pod vrhom
prelaza, kjer sem srečal ekipo iz Krškega, ki ga je osvojila s kolesi. Pred mano so bili še
prekrasni Dolomiti južne Tirolske, s številnimi prelazi in čistim užitkom v zavitih ovinkih.«

Marko pravi, da je vtise s tako
intenzivnega potovanja težko
strniti oz. »je velik del izkušnje, vtisa, spominov in emocij, ki jih posamezen kraj, mesto, država pusti na popotniku,
odvisen od ljudi, ki jih na tej
poti sreča. Zatorej bodimo
strpni in gostoljubni do vseh,
morda nam ta paradigma zleze pod kožo in bomo tudi do
sovaščanov, someščanov prijaznejši ter bomo s tem podzavestno prispevali h kolektivnemu pozitivnemu vzdušju.«
Podrobnejši zapis bomo objavili na PosavskiObzornik.si.




Peter Pavlovič,
foto: osebni arhiv
Marka Grošlja

