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LJUBLJANA/ KRŠKO – Slo-
venska oglaševalska zbor-
nica je prejšnji teden ob-
javila aktualne podatke o 
branosti 151 slovenskih ti-
skanih medijev, po kate-
rih Posavski obzornik sodi 
med zelo redke, ki jim je 
v zadnjem letu dni branost 
uspelo še povečati.

Številni predstavniki založni-
kov, uredništev in marketin-
ških služb so z zanimanjem 
prisluhnili direktorju medij-
skih raziskav pri družbi Va-
licon Andražu Zorku, ki je 

tokrat predstavil podatke iz 
Nacionalne raziskave brano-
sti za obdobje od 1. julija 
2008 do 30. junija 2009. Ti 
kažejo, da branost časopisov 
v Sloveniji še naprej precej 
upada, saj bralce izgubljajo 
tudi tradicionalno uspešni, 
kot je npr. Nedeljski dnev-
nik, za maloštevilno ekipo iz 
Krškega pa je bil to trenutek 
velikega zadovoljstva, saj je 
Posavski obzornik zabeležil 
nov, izredno velik skok bra-
nosti. Slednja se je namreč 
z 40.000 ob polletju lani po-
večala kar za 9.000 in znaša 
sedaj 49.000 bralk in bralcev 
v starosti med 10. in 75. le-
tom, ki jih zajema raziska-
va. Za uredništvo, sodelavce 
in poslovne partnerje Posa-
vskega obzornika pa je prav 
tako pomembno dejstvo, da 
je posavski časopis po brano-
sti posamezne izdaje prehi-
tel vse ostale medije ne le v 
posavski, pač pa tudi v sose-
dnji dolenjski regiji.

  Več na strani 2.

Hvala!
vsem 49.000 bralkam in bralcem,

ki vsak drugi četrtek dokazujete, da je Posavski obzornik postal 
nepogrešljiv vir informacij o ljudeh in dogodkih v domačih krajih in da 

regija oziroma pokrajina Posavje potrebuje SVOJ ČASOPIS. 

Hvala vsem stalnim ali občasnim sodelavkam in sodelavcem, ki ga soustvarjate, 
ter vsem, ki odgovorno bdite nad njim v tiskarni in potem poskrbite, da pride do 

svojih bralcev v 422 naseljih Posavja in drugod po Sloveniji. 
Hvala naročnikom oglasov in poslovnim partnerjem, ki zaupate, da je Posavski 
obzornik pravi medij za predstavitev vaših izdelkov ali posredovanje sporočil 

najširšemu krogu občanov v tem delu Slovenije.
Nenazadnje, hvala tudi tistim politikom, ki verjamete, da je Posavski obzornik 

pomemben del kvalitete življenja v Posavju, delo njegovega uredništva pa podpore 
vreden prispevek k samozavesti naše regije ter zbliževanju njenih prebivalcev.

Uredništvo Posavskega 
obzornika

in kolektiv Zavoda 
Neviodunum

Andraž Zorko

KRŠKO – Gradnja hidroelektrarne Krško se iz prve gradbene jame na levem bregu Save, v kateri so, kot je razvidno 
na zgornji fotografiji, zgrajena štiri prelivna polja, počasi seli v drugo gradbeno jamo, kjer bo zgrajeno še peto 
prelivno polje ter strojnica s tremi agregati. Tudi oprema za elektrarno je že v izdelavi, v fazi izbora izvajalca 
pa je oddajanje del za urejanje akumulacijskega bazena nad elektrarno. V družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi 
upajo, da bo izvajalec kmalu izbran, dela pa čim prej stekla, saj je od tega odvisno, ali bo elektrarna zgrajena do 
leta 2012, k čemur investitorja zavezuje koncesijska pogodba, pravi vodja projekta HE Krško Sandi Ritlop. Nekaj 
zamude je sicer pri prestavitvi približno 500-metrskega odseka ceste G1-5 oz. Krško - Brestanica na desnem bregu 
Save bližje pobočju (na desni strani fotografije), kar bi že moralo biti opravljeno, vendar zaenkrat zaradi tega ni 
težav, saj imajo gradbinci omogočene začasne dostope v gradbeno jamo. Ritlop kljub temu opozarja, da si bosta 
dve gradbišči, tako blizu eno drugemu, napoti, če se dela pri prestavitvi omenjene ceste ne bodo pospešila. Pri HE 
Krško gre zaradi pomanjkanja prostora v ozki dolini Save za specifično gradnjo, ki bo trajala nekoliko dlje kot v 
primeru ostalih elektrarn v spodnjesavski verigi. P. P. (foto: Neviodunum)

Občina Kostanjevica na Krki
 praznuje

Posebna priloga ob prazniku občine Krško
Str. 11 - 15
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Da je Posavski obzornik najbolj 
bran časopis v samem Posavju, 
je sicer že dolgo in dobro zna-
no, vendar pa smo bili tudi v 
uredništvu prijetno preseneče-
ni nad rezultati najnovejše raz-
iskave, ki – kljub vsem možnim 
odstopanjem – vendarle velja za 
najbolj citirano in verodostoj-
no v Sloveniji. Vsem, ki že vrsto 
let delamo pri Posavskem obzor-
niku, poleg samega rezultata o 
branosti, pomeni posebno zado-
voljstvo ugotovitev, da ima naš 
časopis več bralcev celo v sku-
pnem številu, če ga primerjamo 
z dvema tiskanima medijema, ki 
segata v naše območje iz sose-
dnje regije in smo ju po dosegu 
bralcev še pred letom dni morali 
gledati navzgor. Pri tem je seve-
da pomembno tudi dejstvo, da 
v obravnavanem obdobju nismo 
povečevali naklade. 

Zadovoljstva nad doseženim 
nam ne morejo pokvariti niti na-
padi, ki se prav v zadnjih mese-
cih vrstijo ob različnih priložno-
stih, še posebno nekateri mediji 
iz soseščine pa jih zvesto in pri-
voščljivo povzemajo. Bolj kot 
sami napadi na časopis, katere-
ga vsebinska kritika je seveda 
lahko tudi dobrodošla, nas skr-
bi, ker se nekateri „predstavni-
ki ljudstva“ očitno ne zavedajo 
mnogih vidikov obstoja in pome-
na delovanja lokalnega medija. 
Kot da so gluhi in nemi za doga-
janje okoli sebe, kot da ne vidi-
jo, kako „veliki“ mediji iz dne-
va v dan požirajo „majhne“, kot 
da jim ni jasno, kaj je Posav-
je izgubilo z ukinitvijo ali sta-
pljanjem medijev, ki so uspe-
šno delovali več desetletij in 
bili pojem v slovenskem lokal-
nem novinarstvu in medijskem 
prostoru, ljudem v naših krajih 
pa nepogrešljiv del vsakdanjika 
in praznika. 

Naj bi časopis 
„ugasnil“, kot so 
posavske radijske 
postaje?
Po dvanajstih letih obstoja in po 
pravkar objavljenih podatkih o 
branosti, predvsem pa po števil-
nih pismih bralcev ter odzivih na 
naše akcije, si namreč upamo 
trditi, da je tudi ta časopis na 
dobri poti, da postane del take 
tradicije, kot so bili „ugasli“ po-
savski mediji. Seveda pa ne bi 
želeli in tudi ne bomo dopusti-
li, da nas doleti podobna usoda.

Razumljivo je namreč, da se ve-
dno ni moč strinjati z našo ure-
dniško politiko, vendar pa žalo-
sti ugotovitev, da ljudje, ki bi 
jim moralo biti mar vrednosti, 
ki jo dandanes najbrž vendarle 
predstavlja izdajateljska oziro-
ma založniška ter vsa druga de-
javnost Zavoda Neviodunum za 
področje literarne ustvarjal-
nosti, ohranjanja kulturne de-

diščine in promocije Posavja, 
tega ne zavedajo. Nenazadnje, 
z brezobzirnimi napadi in zava-
janjem poskušajo demontirati 
neprofitni zavod in neposredno 
ukiniti ducat rednih delovnih 
mest ter še vsaj toliko honorar-
nih, posredno pa tudi več. Ka-
kšnemu izmed posavskih poštar-
jev prav gotovo!

Zdi se nam, da bi nekateri kriti-
ki zelo radi videli, da naš časo-
pis čim prej ugasne, po možno-
sti še pred lokalnimi volitvami, 
a prepričani so lahko, da se jim 
ta želja (še) ne bo uresničila. Po 
našem mnenju bi bilo bolje, če 
bi se vprašali, ali se nanje res 
pripravljajo tako, da bodo do-
rasli aktualnim ljudem na polo-
žajih. Za medije je vedno do-
brodošlo, če se kaj dogaja, pa 
tudi sicer so spremembe na bo-
lje vedno dobrodošle, a za to je 
le dobro leto pred volitvami bolj 
malo znamenj. Poznavajoč po-
litično sceno v Posavju in gle-
de na dosedanje izkušnje, lah-
ko zatrdimo, da bi kandidat, ki 
resno računa, da bo lahko pre-
magal katerega koli izmed župa-
nov, moral biti ta čas že dobro 
znan javnosti in zelo aktivno in 
odkrito sodelovati s svojimi kri-
tikami in predlogi za izboljšanje 
sedanjega stanja.

Tako pa je bolj verjetno, da se 
bodo mesec ali dva pred voli-
tvami začele na hitro sklicane 
novinarske konference, na ka-
terih bo prisoten, verjeli ali ne, 
komaj še kdo razen novinarja 
Posavskega obzornika, saj „ta-
glavnih“ medijev tako obrob-
ne teme v glavnem ne zanima-
jo. Naj tudi spomnimo, da smo 
pred lanskimi volitvami v DZ v 
našem časopisu skoraj vse kan-
didate predstavili enakovre-
dno, seveda pa so imeli kasneje 
tudi možnost naročenih pred-
stavitev. Kdo in od kod je pla-
čal brezplačne predstavitve, se 
seveda naši „modri“ kritiki ne 
vprašajo, saj menijo, da je Po-
savski obzornik „javni“ in celo 
kar občinski časopis. Mi pa trdi-
mo, da so tisoči volilcev prav iz 
Posavskega obzornika dobili naj-
bolj celovito predstavo, za koga 
vse lahko v Posavju glasujejo.

Časopis ne more 
in ne sme biti 
grešni kozel za 
neuspehe lokalnih 
politikov.
Seveda, marsikaj imajo v svojih 
kritikah aktualnih razmer tudi 
prav, a naj jih posredujejo na 
pravi način, namesto da priča-
kujejo, da bo zanje kdo drug na-
stavljal svoj hrbet, medtem ko 
se prvaki ali vsaj vidni predstav-
niki opozicije  v poznih večernih 
urah sestajajo in dogovarjajo z 
županom in njegovimi ljudmi. O 

čem? Dvomimo, da o Posavkem 
obzorniku! Nočemo biti grešni 
kozli za vse neodločne politike 
v tej naši dolini, ki si menda že 
vrsto let želijo spremeniti sta-
nje, ob prvi priložnosti pa dvi-

gnejo roko – zaradi zaplate as-
falta, drobnega projekta svoje 
firme ali nasmeha podžupanje.

Iz zanesljivih virov vemo, da fo-
tografije in članke v Posavskem 
obzorniku „štejejo“ tako stran-
ke, ki so na (občinski) oblasti, 
kot tiste v opoziciji (kolikor jo 
v Posavju sploh premoremo). In 
pogosto je vprašanje slednjih, 
zakaj je v časopisu toliko fo-
tografij sedanjih županov? Po-
zabljajo, da o naročenih „ob-
činskih“ straneh odločajo v 
občinskih službah, pa tudi sicer 
se najbrž ne vprašajo, kdo bi v 
primeru njihove zmage odpiral 
ceste in vodovode, kdo bi govo-
ril na proslavah? Zagotovo bi lo-
kalni časopis tudi v tem primeru 
beležil dogodke, ki so za posa-
mezne kraje, društva ali organi-
zacije še kako pomembni.

Vprašanje pa je, koliko izmed 
omenjenih kritikov bi bilo v pri-
meru zmage na volitvah toliko 
razumnih, kot so bili poleti 2005 
trije tedanji posavski župani 
Franc Bogovič, Andrej Vizjak 
in pokojni Kristijan Janc, ki so 
sprejeli več kot ugodno ponud-
bo spodaj podpisanega, da pod-
prejo sicer že dolgoletno idejo 
o domačem, posavskem časopi-
su, ki bi ga prejemala vsa go-
spodinjstva. Kot smo že nekaj-
krat navedli, koncept temelji na 
minimalni, a pomembni podpo-
ri občin, ki z zakupom po ene 
strani v časopisu omogočijo iz-
dajatelju in njegovi novinarski 
ter marketinški ekipi, da zago-
tovi časopis vsem občanom re-
gije in tudi drugim zainteresi-
ranim naročnikom izven nje, ki 

pa morajo plačati stroške poši-
ljanja. Prav tako smo že objavi-
li, da so sredstva, ki jih prispe-
vajo občine iz proračunov, sicer 
zelo pomembna, a zadoščajo le 
za 15 do 20 odstotkov stroškov 

Posavskega obzornika, saj je po-
trebno poleg sicer drage distri-
bucije zagotoviti tudi papir in 
tisk, delo novinarjev in dopisni-
kov, oblikovanje in še marsikaj, 
na kar pa očitno nekateri kriti-
kanti (ne)hote pozabljajo.

Večino sredstev za 
izdajanje časopisa 
moramo pridobiti 
na trgu!
Posebno poglavje je „poznava-
nje“ poslovanja projekta, kot 
je časopis s tako veliko nakla-
do, saj trosijo številke, kot bi 
šlo za nakup sladoleda. Zlasti 
nekateri brežiški občinski sve-
tniki in pa forumski anonimneži, 
ki morda izvirajo iz istih logov, 
zlahka stresajo pravljice o zaku-

pih prostora v našem časopisu s 
strani politikov in javnih služb. 
Če bi vsaj pol tega držalo, bi bili 
v naši hiši zelo zadovoljni in tudi 
plače novinarjev ne bi bile za 
polovico manjše od tistih, kakr-

šne imajo pri drugih časopisih. 
Tem „vsevednežem“ niti na mi-
sel ne pride, da je treba pred-
vsem stalnim partnerjem in na-
ročnikom včasih dati popust, ki 
je lahko tudi 50-odstoten in celo 
večji. Tako je tudi pri nacional-
nih časopisih, radiu in televiziji.

In še nekaj besed v zvezi z rubri-
ko, ki je očitno največji kamen 
spotike v letošnjem letu – kolu-
mni mag. Andreja Vizjaka. K so-
delovanju v časopisu smo kmalu 
po volitvah povabili oba aktu-
alna posavska poslanca, saj se 
nam je zdelo prav, da naši bralci 
iz prve roke izvedo, kaj počneta 
predstavnika, ki s(m)o ju izvoli-
li, še sploh, ker zaenkrat ni ču-
titi, da bi Posavci imeli kakšne 
druge povezave s sedanjo obla-
stjo. In medtem ko poslanec Bo-
govič občasno poroča o svojem 
delu v poslanskih klopeh, smo se 

z nekdanjim gospodarskim mi-
nistrom in enim tudi sicer v slo-
venskem medijskem prostoru 
najbolj prisotnih članov najve-
čje opozicijske stranke dogovo-
rili za stalno kolumno, v kate-
ri komentira aktualne teme, ki 
pa so brez izjeme povezane s 
Posavjem. Postal je reden so-
delavec, s katerim je uredištvo 
sklenilo avtorsko pogodbo in mu 
prispevke sicer skromno, a re-
dno plačuje. 

Časopis je 
ogledalo razmer 
in okolja, v 
katerem deluje...
Še zlasti, ko gre za brezplačnik, 
ne gre zanikati, da na vsebino 
časopisa vpliva način njegove-
ga financiranja, vendar trditi, 
da so plačljivi časopisi imuni 
na take reči, je daleč od resni-
ce. Največji problem je v tem, 
da za mnoge zanimive in po 
mnenju uredništva objave vre-
dne vsebine preprosto zmanjka 
prostora, uvedba dodatnih stra-
ni ali tednika pa je pri tako viso-
ki nakladi skoraj nemogoča. Kot 
večina lokalnih medijev se tudi 
Posavski obzornik od svojega za-
četka v letu 1997 srečuje z ne-
nehnim in vztrajnim „umešča-
njem“ na levico in desnico, pri 
tem pa si uredništvo ves čas pri-
zadeva, da bi bilo odprto za vse, 
četudi se zdaj temu zdaj druge-
mu zdi, da ni tako. Mi vsekakor 
verjamemo, da je lokalni časo-
pis svojevrstno ogledalo razmer 
in okolja, v katerem deluje...

Seveda v uredništvu Posavskega 
obzornika dobro vemo, kaj „ti-
šči“ politično motivirane kriti-
ke, vendar ko nam v svojih na-
padih očitajo enostranskost, 
hote ali pa tudi ne pozablja-
jo, da Posavski obzornik že do-
slej ni bil nedostopen za mne-
nja drugače mislečih. Objavili 
smo namreč veliko zelo hudih 
kritik, včasih že pravih napadov 
na sedanje župane oz. občinske 
uprave v Krškem in Brežicah, pa 
tudi v Sevnici. Avtorjev pa ob-
java v rubriki Prejeli smo naj-
večkrat ne zadovoljuje, ker bi 
želeli biti na prvih straneh. To 
si lahko zagotovijo z novinar-
skimi konferencami ali drugim 
konkretnim vsebinskim delom, 
ne pa s strankarskimi pikniki, za 
katere povrh tega dobimo ob-
vestilo zadnji hip. Kot rečeno, 
na njihovo srečo bo dobra pri-
ložnost za to že kmalu – na lo-
kalnih volitvah prihodnjo jesen!

 Silvester Mavsar, 
 odgovorni urednik

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
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič, Suzana 
Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (17/2009) bo izšla v 
četrtek, 20. avgusta 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
12. avgust.

Saj res: »Kdo neki je (za)kupil 
Posavski obzornik?«

Urednikovo odprto pismo bralcem in »poznavalcem« 

POSAVJE - Morda je prišel pravi čas, da tudi v samem časopisu poskušamo odgovoriti na vse številnejše napade, natolcevanja in laži, ki jih o našem delu 
posamezniki že nekaj mesecev na različne načine širijo v Posavju in tudi preko njegovih meja. Kot je dandanes že običajno, so najbolj napadalni in pogo-
sto tudi žaljivi anonimni razpravljavci na spletnih forumih, mnogo pa ne zaostajajo nekateri politiki in strankarski aktivisti ter posamezni občinski svetni-
ki, ki jim je naš časopis očitno največji kamen spotike na njihovi vijugavi poti v politično ozvezdje.

Op.: Objavljeni podatki za leto 2009 so iz polletnih 
rezultatov, ki pa v skladu s pravili raziskave NRB zajemajo 
branost tiskanih medijev v obdobju od 1.7.2008 do 
30.6.2009, kot valuta pa se uporabljajo do januarja 2010, ko 
bodo objavljeni novi podatki.  že od 15. decembra 1997



Posavski obzornik - leto XIII, številka 16, četrtek, 6. 8. 2009 3AKTUALNO

NEREZINE - Tokrat objavljamo fotografijo 2. izmene 
mladih letoviščarjev, ki letujejo v Otroškem naselju 
ZPM in se vračajo domov jutri. V njej letuje 68 otrok iz 
vseh posavskih občin, za njih pa skrbi 12 prostovoljcev. 
Najmlajši udeleženec je star 4 leta, najstarejši 16 let. 
Iz ZPM Krško obveščajo, da imajo v naselju za avgust še 
nekaj prostih mest, za informacije pokličite 07 488 03 
66 ali mobitel 051 382 095.

Stane Tomazin, Kostanjevica na 
Krki: Svojih potovalnih načrtov 
zaradi nove gripe nisem spremi-
njal, saj jih sploh nisem imel. S 
preventivnimi ukrepi sem sezna-
njen tako kot vsakdo, ki spremlja 
informativne oddaje. Menim, da 
pandemija ne bo ogrozila naše-
ga načina življenja, saj pomaga 
že zdravilo tamiflu, pa tudi ce-
pivo naj bi bilo kmalu na voljo. 
Sam se sicer ne bom cepil, dokler 
ne bo cepivo dovolj preizkušeno. 

Vinko Matjašič; Globoko: Ker de-
lam v trgovini, malo bolj skrbim 
za preventivno higieno, sicer se 
ne oziram na to gripo in me ni 
strah. Če je imunski sistem dober, 
potem mislim, da ne zboliš tako 
hitro. Zaradi tega nisem spremi-
njal svojih načrtov. Menim, da se 
država dobro odziva, Slovenija je 
vedno korak pred drugimi v EU, 
tudi pri tej gripi. Cepil pa se ne 
bom, mislim, da mi ni treba, ne 
pa, da ne bo cepivo učinkovito.

Kristina Pečnik, Sp. Libna: S 
simptomi nove gripe sem kar 
dobro seznanjena, saj lahko o 
tem vsak dan slišimo po poroči-
lih. Zato tudi imam občutek, da 
je država okoli tega kar veliko 
naredila, čeprav dandanes tež-
ko verjameš komurkoli in karko-
li. Predvsem se mi zdi, da pa še 
vedno mladi, ki veliko potujejo, 
to gripo jemljejo preveč zlah-
ka. Jaz se nameravam takoj, ko 
bodo pričeli z njim, cepiti. 

Janko Rezec, Sevnica: Pretirane-
ga strahu pred okužbo z novo gri-
po nimam in zaradi tega ne name-
ravam omejiti potovanj v tujino, 
le v rizične države ne bomo šli z 
družino. S preventivnimi ukrepi v 
primeru okužbe z novo gripo sem 
seznanjen in mislim, da se je naše 
zdravstvo dokaj dobro pripravilo 
na morebitni pojav pandemije. 
Verjamem v učinkovitost zdravil in 
jeseni se nameravam cepiti. Ško-
dovati ne more, lahko le koristi. 

ANKETA

Pavla Thiele, Krško: Spremljam 
poročanja o novi gripi, a me ni 
strah. Izogibam se prostorom, 
kjer se zadržuje veliko ljudi. Le-
tos nisem imela namena potova-
ti v kraje, od koder poročajo o 
tej bolezni. Bilo pa me je strah 
za sina, ki je z ženo odpotoval 
na Mallorco, a sta se na srečo 
zdrava vrnila. Ljudje so prema-
lo pozorni na možnosti okužbe in 
ne omejujejo potovanj, zato bi 
jih bilo potrebno več opozarjati.

Zato so sledili očitki že pri 
sprejemanju zapisnika minu-
le seje, pa tudi pri sprejema-
nju dnevnega reda in konec 
koncev tudi odmori, odrejeni 
za posvete strokovnih služb. 
Med odmevnejšimi točkami 
so sprejeli sklep o zadrže-
vanju podeljevanja koncesij 
na primarni ravni javne zdra-
vstvene službe do spreme-
njenega zakona o zdravstveni 
dejavnosti. Predlog za spre-
membo programa podelje-
vanja koncesij je podal Svet 
Zdravstvenega doma Brežice, 
ki predlaga, da se koncesije 
v zobozdravstvu podeljujejo 
do največ 50 odstotkov ekip, 
ki izpolnjujejo mrežo javne 
zdravstvene službe, ne pa 
vsem, kot je določeno v ve-
ljavnem programu. Svetniki 
so brez razprav izrekli tudi 
soglasje k Statutu Zdravstve-
nega doma. 

Potrdili so nadstandardne za-
poslitve v vrtcih, kjer je Raj-
ka Križanac, potem ko ji na 
minuli seji na dnevni red ni 
uspelo vložiti točke o nad-
standardni zaposlitvi 0,75 
strokovnega sodelavca v ra-
zvojnem oddelku brežiške-
ga vrtca in je ta upoštevan v 
tokratnem gradivu občinske 
uprave, z desetimi svetniki 

V brežiških žitnih silosih so po 
besedah vodje Toneta Cerjaka 
silosi polni, odkup pšenice pa 
bo le še do 7. avgusta. V silo-
sih imajo okoli 3.200 ton leto-
šnje letine, vendar je razmer-
je med kvalitetnimi in manj 
kvalitetnimi po njegovih bese-
dah porazno. Samonosne kru-
šne pšenice, ki je B razred, 
imajo le okoli 600 ton oz. 20 
odstotkov, razreda C je okoli 
30 odstotkov, vse ostalo je bila 
krmna pšenica in jo prodaja-
jo v tovarne krmil, kar se je v 
Skali zgodilo prvič v zgodovini 
poslovanja. Cene so zaenkrat 
orientacijske, za B razred 130 
evrov, za razred C 110 in za kr-
mno 90 evrov na tono s pripa-
dajočim davkom. Prodano pše-
nico plačajo sproti, del pa tudi 
skladiščijo. Odkupno območje 
imajo od Bele krajine do Pod-
četrtka in od Zidanega Mosta 
do državne meje. „Vendar bi, 
če bi poslovali le z domačimi 
žiti, slabo živeli,“ pravi Cer-
jak, imajo še del državnih re-
zerv in del tržnega blaga. Od 
domačinov so prevzemali kr-
mni ječmen in krmni grah ter 
oljno ogrščico za širše podro-
čje, tako skušajo podpirati ko-
lobar in se boriti proti zaple-
veljanju. Cerjak opozarja, da 
morajo kmetje gledati na sor-
te, ki jih sejejo, saj nekatere 
preizkušene sorte letos skoraj 
niso utrpele škode, zato so se 
povezali s kmetijsko svetoval-
no službo, ki bo jeseni na to 
opozorila kmete. 

V Brežicah jim preglavice 
povzroča poslovnik 
BREŽICE - Še zadnjič pred počitnicami so se 27. julija sestali brežiški svetniki na 21. seji, na katero je 
bilo uvrščenih 14 točk. Vendar seje niso dokončali, štiri točke bodo obravnavali na eni naslednjih sej. 
Sejo, ki jo je v odsotnosti župana vodila podžupanja Patricia Čular, so zaznamovali zapleti glede upo-
števanja določil novega poslovnika, ki je svetnike v vezani obliki čakal na klopeh.

vložila amandma, da se stro-
kovni sodelavec razvojnemu 
oddelku zagotoviti za celo-
tno prihajajoče šolsko leto 
in ne samo do konca tega 
leta, kar je potrdilo 23 sve-
tnikov. Vodja oddelka Anica 
Hribar je predlagala amand-
ma na amandma, s katerim 
zavezujejo vrtec Brežice, 
da v jesenskem času izkori-
sti razpise za iskanje druge, 
za občino cenejše možnosti 
zaposlitve. Tako je s septem-
brom zagotovljeno kritje za-
poslitve 0,75 strokovnega de-
lavca za razvojni oddelek iz 
proračuna do konca koledar-

skega leta oziroma do konca 
šolskega leta, če vrtec ne bo 
uspel pridobiti zaposlenega iz 
naslova razpisov.

Svetniki so se v prvem branju 
opredelili o odloku o oglaše-
vanju v občini, za njegovo 
izvedbo pa sledi še priprava 
strokovnih podlag ter odda-
ja oglasnih mest v najem z 
javnim razpisom. Po predlogu 
odbora za komunalno infra-
strukturo bo predlog odloka o 
oglaševanju pred dokončnim 
sprejemom 30 dni javno ob-
javljen na spletni strani obči-
ne s pozivom vsem krajevnim 

skupnostim in zainteresirani 
javnosti, da se do njega opre-
delijo. Potrdili so odlok o ob-
činskem podrobnem prostor-
skem načrtu Mestno jedro 
Brežice za del kareja, ki za-
jema objekte na Trgu izgnan-
cev 5, 6, in 7. Gre za starejše 
objekte nasproti Gimnazije 
Brežice, kjer naj bi z nado-
mestnim objektom pridobili 
namensko poslovne objekte, 
pa tudi varovana stanovanja 
za starejše občane. Po be-
sedah vodje oddelka Bran-
ka Blaževiča so v odloku bli-
žnjemu gostišču zagotovili 
možnost ureditve paviljona.

Med točkami, ki so uvrščene 
na eno prihodnjih sej, je tudi 
na seji na dnevni red nakna-
dno uvrščena točka o spre-
membah in dopolnitvah pro-
storsko ureditvenih področij 
občine Brežice. Z njenim 
sprejemom bodo omogočili 
izdajo gradbenih dovoljenj 
na stavbnih zemljiščih, ki 
so bila z odločbo upravne-
ga organa že opredeljene 
kot gradbene parcele, pa jih 
novi zakon kot take ne pre-
pozna. Več o sprejetih odlo-
kih in pobudah in vprašanjih 
na www.posavje.info.
 Suzana Vahtarič

Del kareja nasproti gimnazije, kjer naj bi zasebni 
investitor gradil poslovno stanovanjski objekt, vključno 
z varovanimi stanovanji za upokojence.

Bodo kmetje še sejali pšenico?
POSAVJE - V Sloveniji in tudi v Posavju je letošnja žetev pšenice katastrofalna, saj je nenehno deževje v času 
žetve onemogočilo, da bi kmetje lahko pridelek pravočasno pospravili. Tudi zaradi tega je letina količinsko in 
kakovostno slabša, pojavljalo se je kaljenje v klasu, pšenico pa je pričela napadati bolezen. Tako je velik de-
lež t. i. krušne pšenice končal kot krmna pšenica, temu primerna pa bo zanjo tudi slaba odkupna cena.

„Vprašanje je, ali bodo kme-
tje jeseni sploh sejali pšeni-
co,“ pravi predsednik Sindika-
ta kmetov Roman Žveglič, „če 
država ne bo hitro nič ukrenila, 
v jeseni setve ne bo“. Ne le, da 
je žetev ena najslabših do se-
daj, tudi setev je bila ena naj-
dražjih, opozarjajo v sindika-
tu. Izpad dohodka v višini 100 
evrov po toni pridelane pšeni-
ce, ali v skrajnih primerih še 
dodatni stroški zaradi preora-
vanja polj, je za večino tržnih 
pridelovalcev pšenice trenutek, 
ko se bodo morali odločiti, kako 
naprej v naslednjo setev. Oseb-
no Žveglič meni, da pšenica ni 
tako slaba, kakor se prikazuje, 
saj je naš dober razred B nem-
ški A in bo potrebno to v priho-
dnosti spremeniti. 

Stanko Planinc z Libne je 
posejal okoli šest hektarjev 
površin s pšenico, pridelek 
pa je po njegovih besedah 

eden najslabših v zadnjih 
nekaj letih, saj je zraslo na 
hektarju le okoli 3,5 tone. 
„Letošnje vremenske raz-
mere niso bile ugodne za 
rast pšenice, kar se je zače-
lo že pozimi, ko bi se mo-

rala razrasti in utrditi, ka-
sneje so se prepletala sušna 
in deževna obdobja, zato je 
klasje majhno. Ko bi mora-
lo deževati, je bilo suho, ko 
bi moralo biti vreme stabil-
no, je bila moča. Zaradi sla-
bega vremena se je zavle-
kla tudi žetev in zrna so še 
dodatno propadala,“ je de-
jal v pogovoru. Za domačo 
rabo zadržijo okoli 1000 kg, 
ostalo gre v prodajo. „S tone 
pšenice nameljejo od 750 do 
800 kg moke, je pa letošnja 
cena pšenice tako slaba, da 
ne bomo pokrili niti stroškov 
pridelave,“ še pojasni Pla-
ninc in doda, da je ponuje-
na odkupna cena 100 evrov 
za tono pšenice.

 M. Kalčič Mirtič / S. Vahtarič

Kmet Planinc med letošnjo žetvijo pšenice

c v e t l i ^ a r n a

•	{opki	in	poro~no	cvetje
•	aran`iranje	daril
•	 `alni	izdelki
•	urejanje,	vzdr`evanje,	

na~rtovanje	okolic

Kr{ko		 (na	Vidmu),	Tel.:	07/49	27	050
 pon.- pet.: 7. - 18. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8.-12. ure

Senovo	 Tel.:	07/49	79	336,	031	386	429	
 pon.-pet.: 7.30 - 18. ure, sob.: 7.30. - 15. ure, ned.: 9 do 12. ure

Se bojite nove gripe?
Ali nova gripa, ki se kot pandemija širi po planetu, pri vas 
vzbuja strah? Ste zaradi nje spremenili navade, odpoveda-
li dopust v tujini? Naključno izbrane smo povprašali tudi, 
če so seznanjeni s preventivnimi ukrepi in se jih držijo, 
pa tudi, če se država ustrezno odziva na pojav pandemije. 
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Pred nekaj meseci je kot stre-
la z jasnega udarila vest, da 
bo Tržišče ostalo brez župni-
ka Marka Japlja. Kaj kmalu 
je novica postala tudi uradna. 
Prejšnjo nedeljo je Marko Ja-
pelj še zadnjič nagovoril svo-
je župljane v Gabrijelah in Tr-
žišču, o tem pa mi je povedal: 
»Občutki so precej mešani, po 
eni strani je ta odhod nov iz-
ziv, ki se ga veselim, po drugi 
strani pa sem hvaležen za vse 
dobro, kar sem doživel v Trž-
išču in mi je zato težko oditi. 
Bilo mi je res lepo. Če bi bil 
starejši, bi gotovo ostal tukaj 
in se ne bi nikdar več odselil.« 
Doda, da je tako pač v življe-
nju, navsezadnje pa je tudi v 
letih, ko rabi še kak nov izziv. 
Tržišča pa zlepa ne bo pozabil! 

»Pravijo, da župnik oblikuje 
župnijo, a je še kako res, da 
tudi župljani oblikujejo župni-
ka. Drug drugega smo v tem 
času plemenitili. To sem čutil 
ves čas, predvsem pa je bilo 
obilo odprtosti in sprejetosti.« 
Na ta konec Slovenije je bil g. 
Marko poslan leta 1998, ko je 
začel svojo poklicno pot du-
hovnika - župnika. »O Tržišču 
sem vedel bore malo. Je pa 
res, da sem po teh krajih ho-
dil že davnega leta 1981, ko 
sem prvič prišel iz Argentine. 
Moja soseda z Vrhnike je ime-
la v Bojniku (kraj poleg Trži-
šča; op.a.) zidanico.« 

Marko se še kako dobro spo-
mni svojega prihoda v Tržišče. 
»Bil je četrtek pred velikim 
šmarnom leta 1998. Včasih 
smo se menjali 15.8., sedaj 
pa 1.8. Tega dne se še kako 
spomnim. Takoj sem bil začu-
den, ko sem videl, koliko lju-
di je bilo pri maši! Potem pa 
mi je bilo hitro jasno, da so 
prišli pogledat novega župni-
ka.  Ljudje so radovedni in to 
je dobro.« 

Marko se je rodil leta 1963 v 
Argentini (tam še biva njego-
va sestra z družino, brat pa 
živi v Čilu). Živel je v mestu 
Miramar, ki je dobrih 400 ki-
lometrov proč od Buenos Ai-
resa. Študiral je v Ljubljani, 
leta 1994 je bil posvečen v du-
hovnika, potem je bil kaplan 
in se tako izpopolnjeval. Pred 
prihodom v Tržišče je delo-
val v Starem Trgu pri Ložu in 
v Novem mestu.  V teh enaj-
stih letih je bilo precej nare-
jenega v tržiški župniji. O tem 
pa Marko Japelj izpostavi na-
slednje: »Ko sem prišel, sem 
opazil, da nimamo organi-
sta in pevovodje, a premore-
mo veliko navdušencev. Začel 
sem voditi zbor. V teh enaj-
stih letih smo vzgojili organi-
sta, pa tudi pevski zbor soli-
dno poje, pogosto naravnost 
odlično!« Na pobudo Vike Er-
pič se je g. Marko lotil ustana-
vljanja skavtov, katerih vrste 
danes štejejo 50 članov! »Tež-
ko je iti sam skozi življenje. 
Lažje je, če imaš neko skupi-
no z določenimi vrednotami. 
Ko končaš osnovno šolo, izgu-
biš sošolce in prijatelje, saj se 
ti stiki zrahljajo, manjka kraj 
srečevanja, skavti pa ponudi-
jo to in še več!«  V tem času 
je bilo tudi nekaj posegov na 

Dušni pastir Marko Japelj 
zapustil Tržišče
TRŽIŠČE - Enajst let bi minilo sredi avgusta letos, kar je v tržiško faro prišel dušni pastir Marko Japelj, 
ki pa te obletnice prihoda v Mirnsko dolino ne bo praznoval. Škof ga pošilja novim obveznostnim in na-
logam naproti. Po novem bo služboval v župniji Čatež pri Trebnjem, farani in faranke v tržiški župniji 
pa so se od njega poslovili na zadnjo nedeljo v juliju. 

cerkvah v župniji, preuredili 
so tudi župnišče, ki je dobilo 
večjo učilnico in kapelo. Mar-
ko pa je ponosen še na nekaj: 
»Tudi po človeški plati smo se 
povezali.« Svojim farankam 
in faranom je tudi dal vedeti, 
da je župnišče kraj srečeva-
nja, skupen prostor nas vseh!
»V teh letih smo župnišče od-
prli, da je postalo javni pro-
stor.« Temu je bilo res tako, 

za župniščem je urejeno tudi 
igrišče za odbojko, kjer so 
mladi preživeli precej svojega 
prostega časa. »Le pogoje smo 
ponudili ljudem, da se razvija-
jo.« Marka so imeli ljudje radi 
tudi zato, ker je imel za vsa-
kogar lepo besedo, v njegovih 
zapisih in govorih pa je bilo 
obilo tolerance in zmernosti. 
»Gre za plemenitost. To je v 
ljudeh iskal tudi Jezus. To sem 
vedno znova odkrival v Evan-
geliju. Nikoli ne ločuje ljudi 
na pobožne ali nepobožne, 
ampak vedno išče plemeni-
tost. To je ključno!« 

Naš sogovornik tudi razloži, 
zakaj se je odločil za duhovni-
ški poklic: »Prav vera človeku 
pomaga odkriti plemenitost v 
sebi, vera ni cilj, ampak sred-
stvo, da človek doseže višjo 
zavest o sebi, da odkritje v 
sebi to božanskost, to bogopo-
dobnost.« In potem nadalju-
je: »Mi smo tu doma, cerkev 
ni razstavni prostor, kjer mora 
biti vse po pravilih, vse sijo-
če, mi smo tu doma. Doma pa 
vemo, kako je. Včasih se skre-
gaš, včasih je vse lepo, dru-
gič spet vse narobe, to je naš 
skupni dom.  Ne pa da vsakič 
znova ob obisku cerkve izsto-
piš iz svojega življenja. Cer-
kev je del nas, potem si lah-
ko s srcem tam in to nosiš s 
sabo.«
 
Marko Japelj brez ovinkarje-
nja ponosno pove, da je s svo-
jimi farankami in farani hodil 
tudi na kavo. »Ne vsak dan, 
a po kaki jutranji maši smo 
se usedli in še malce počve-
kali. Je pa bil ritual, da smo 
redno na kavo hodili s pevka-
mi in pevci po nedeljski maši. 
Ves čas sem se trudil, da ne 
bi bil župnik nekdo, ki bi bil 
dva nadstropja višje od drugih 
ljudi, ampak da je le običajen 
človek, ki ima malce drugačno 
vlogo v župniji.« 

Kako pa je izgledal delovni 
dan duhovnika v Tržišču? »Pre-
cej različno. Včasih so dnevi, 
ko ni bilo veliko obveznosti, so 
pa prišli dnevi, ko si bil od ju-
tra do večera v gibanju. Prav 

to je posebna specifika du-
hovništva. Ta razpetost sko-
zi cel dan. To ni služba, kjer 
bi ob sedmih prišel in ob pe-
tih odšel. Zjutraj sem zače-
njal z mašo ob sedmih, mor-
da prej ali potem še verouk, 
potem pa zajtrk in opravljanje 
obveznosti v župnišču. Sledil 
je še verouk, kosilo, potem pa 
kaka urica počitka. Popoldan 
pa novi opravki, telefoni, mor-

da večerna maša in priprave 
na kak pogreb ali krst.«

Vedno je polagal veliko pozor-
nosti na nedeljsko mašo in na 
homilijo oz. pridigo. Zadnji 
mesec pa je še malce bolj na-
črtno pripravil svoje nagovo-
re. »Ljudem sem hotel položi-
ti v srce nekaj misli ob svojem 
slovesu. Začel sem s tem, da je 
potrebno včasih oditi, da lahko 
greš naprej. Saj veste, včasih 
bi nekateri radi ostali v osnovni 
šoli, a potrebno je rasti. To pa 
pomeni tudi trganje vezi. V na-
slednji pridigi sem spregovoril 

o tem, da vsaka ločitev, smrt, 
slovo v nas sproži neko jezo, 
skušal sem razložiti, da so ti 
pojavi povsem naravni procesi 
v našem življenju. Spregovoril 
sem tudi o primerjavah. Nikoli 
se ne smemo primerjati, saj je 
vsak izmed nas enkraten. Npr. 
prejšnji župnik je delal tako 
pa tako… To je podobno, kot 
če bi župnik večkrat poudar-
jal, da so pa v tisti fari, kjer 
je bil poprej, tako dobri lju-
dje… Vsak bi takoj nehote po-
mislil, aha, torej mi pa nismo 
dobri? In to boli!«  V zadnjem 
nagovoru pa je Marko sprego-
voril o moči človeškega duha, 
ki se lahko dvigne in naredi ne-
kaj več kot tisto, kar mu je na-
rava ali osebna zgodovina po-
ložila v naročje! Pri tem je dal 
za primero dogodek iz Evange-
lija o pomnožitvi kruha. »Vča-
sih je treba tvegati, potem pri-
de božji žegen!« še pristavi.

Najin čas se je iztekel. Mar-
ku je nekajkrat zazvonil tele-
fon. Obveznosti dan pred slo-
vesom iz Tržišča ni manjkalo. 
Kljub temu je bilo še časa 
za tisto zadnje vprašanje. A 
je kaj treme pred nastopom 
službovanja v Čatežu, kjer je 
tudi Zaplaz, osrednje romar-
sko svetišče novomeške škofi-
je? »Malce vznemirjenja je pa 
res. Saj veste, ne vem, kaj me 
čaka, prvo leto bo težko. Kot 
je vedno v vsaki fari, ko prideš 
na novo. Vse je treba začeti 
znova.« Podobno poslanstvo 
pa čaka tudi Slavka Kimovca, 
ki se prav iz župnije Čatež seli 
v Tržišče.
 Drago Perko

SEVNICA - Na prostoru, kjer je stala nekoč znana Simončičeva vila 
in jo je zob časa tako načel, da ni bilo več druge možnosti kot jo 
podreti, se bo začela gradnja že nekaj časa načrtovane trgovi-

ne Spar. Pri pripravi zemljišča so delavci zakopali tudi v hrib pod 
sevniškim pokopališčem in v soboto nadaljevali še s podiranjem 
dreves na delu pobočja, kar je v svoj fotografski objektiv uspe-
šno ujel sevniški fotografski kronist Ljubo Motore. Ljudje hodi-
jo in se vozijo mimo ter gledajo, kako se spreminja podoba me-
sta in okolice, v kateri je v zadnjih letih zraslo kar nekaj novih 
trgovskih centrov, kupcev pa je vedno manj, saj se število brez-
poselnih v občini ne zmanjšuje.  S. R., foto: L. M.

V Sevnici bo zraslo še eno 
trgovsko središče 

Prvi temelji za nov trgovski center v Sevnici

Marko Japelj

JESENICE NA DOLENJSKEM - Med številnimi nalogami Turistične-
ga društva Jesenice na Dolenjskem je tudi ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine. Zato se ni čuditi, da so vaščani ob ureja-
nju vaškega središča postali pozorni na obcestni kamen, ki so ga 
delavci našli v stari škarpi in že odložili na deponiji gradbene-
ga materiala. Da je to »nekaj pomembnega«, so menili, in že je 

stekla akcija reševanja dragocene najdbe. Brskanje po deponi-
ji se je uspešno končalo in obcestni kamen je pristal v restavra-
torski delavnici Posavskega muzeja Brežice. Tam so mu nadeli 
novo »staro« podobo, za kar se jim se zahvaljujemo. Te dni se 
je že vrnil domov, na Jesenice, kjer nas usmerja na eni strani v 
Ljubljano in v Rudolfovo (Novo mesto), na drugi pa proti Agra-
mu (Zagrebu) in Samoboru. 
Zanimiv košček zgodovine, ki je učiteljica življenja, kot pravi 
latinski pregovor, je tako ponovno dobil svoje mesto in služi na-
menu, kot je to počel pred stotimi leti, kolikor naj bi bil star. 
Obenem pa nas uči spoštovati svojo zgodovino in zgodovino do-
mačega kraja. R. Križanac

Obnova obcestnega kamna 

Nova „stara“ podoba obcestnega kamna

POSAVJE - Neurje v noči iz 3. na 4. avgust je zajelo tudi posavske 
kraje. Dežurne službe so poročale o nudenju pomoči pri razkri-
tih gospodarskih objektih na Raztezu in v Žurkovem Dolu. Neurje 
je tam podrlo tudi 20 KV daljnovod, zato so bili obrez električne 

energije odjemalci na področju Metnega vrha, Žabjeka, Zabu-
kovja, Podvrha, Žurkovega Dola, Trnovca in Kladja. V Brestani-
ci je na cesto in kapelico padlo drevo, ki so ga odstranili dežur-
ni pri CGP Krško. V Sotelskem in na Senušah so drevesa s ceste 
odstranili dežurni delavci podjetja Kostak Krško. Toča je klestila  
v Presladolu ter na območju Goleka, Ceste in Gore. Močan naliv 
je povzročil poplave v več kleteh širom Posavja, tako so gasilci 
izčrpavali vodo, čistili jaške in odstranjevali mulj. 

Neurje zajelo tudi Posavje

Posledice neurja pri brestaniški kapelici (foto: J. M.)
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KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

ARITMIJA
etno koncert

petek, 7.8., ob 20.30

GRAD RAJHENBURG
(Klub KDK v primeru dežja)

zasedba:
ŠEMSUDIN DŽOPA-DINO - akustična kitara, saz 
TILEN STEPIŠNIK - akustična in električna kitara 

JANEZ MODER - bas kitara
VASILIJ CENTRIH - akustična in električna violina

BOR ZAKONJŠEK - bobni
GORAN RADOVANOVIĆ - tarabuka 

Aritmija Izvaja glasbo, ki se navdihuje v tradiciji 
balkanskih narodov – makedonske, bosanske, 

bolgarske in romske glasbe. 

ŽUPEČA VAS – V soboto, 1. avgusta, je bilo v Župeči vasi spet 
veselo. Vaški odbor je ob pomoči ostalih sovaščanov pripravil 
družabno srečanje vseh vaščanov. Vse se je začelo pri kapelici 
Lurške Matere Božje, kjer je sv. mašo obhajal nekdanji župnik 
v Cerkljah ob Krki Tone Gnidovec, pomagal pa mu je seda-
nji cerkljanski župnik Janez Žakelj. Mašo, ki se jo je udeleži-
lo okoli sto vaščanov, njihovih sorodnikov in krajanov iz sose-

dnjih vasi, so s svojim sodelovanjem obogatili člani Mešanega 
pevskega zbora Planina iz Cerkelj ob Krki in nekateri mladi iz 
Župeče vasi. Župnik Gnidovec je v pridigi poudaril pomen naj-
bolj znanega in najznamenitejšega vaščana, pokojnega ško-
fa Stanislava Leniča, ki je s svojim duhovniškim službovanjem 
pustil velik pečat Cerkvi na Slovenskem.
Po maši se je vse preselilo »na gmajno« za Krko, kjer se je dru-
žabno srečanje nadaljevalo. Vaški odbor je poskrbel, da nih-
če ni bil lačen in žejen, prav tako ni manjkalo glasbe, saj je 
vse do zgodnjih jutranjih ur igral ansambel. Program sta po-
pestrila skok padalcev in plesna točka domačih deklet, sle-
dila je tudi licitacija torte. Prav tako niso mirovale nogome-
tne mreže, saj so se tako mlajši kot starejši vaščani pomerili 
v nogometu, vendar pa je bilo v ospredju druženje, ne tudi 
rezultat. Tako je srečanje vaščanov minilo v pristnem doma-
čem vzdušju, z veliko petja, smeha in dobre volje. Vsi pa so 
se strinjali, da se prihodnje leto ponovno zberejo na srečanju 
vseh vaščanov in se imajo tako lepo kot letos. 
 Rok Retelj

Srečanje vaščanov v Župeči 
vasi

Utrinek z »gmajne« za Krko

Dvorišče pri OŠ Sava 
Kladnika obnovljeno
SEVNICA - Občina Sevnica je obnovila dvorišče pri OŠ Sava 
Kladnika Sevnica ter pri vrtcu Kekec. Dela so zajemala ruše-
nje obstoječega asfalta ter tlakovanih površin, zamenjavo li-
toželeznih pokrovov ter jaškov, vgrajevanje tampona, robni-
kov, novih kulir plošč ter asfaltiranje. Dvorišče služi za razne 
programe, ki jih izvaja vrtec v času varstva otrok ter za dru-
ge potrebe šole. Sredstva za izvedbo so zagotovljena v pro-
računu občine. V letošnjem letu se bo pri enoti vrtca Kekec 
izvedla še investicija v zamenjavo lesene ograje s kovinsko 
ter odvodnjavanje meteorne vode z igrišča.

CEROV BREG - Nad vasjo Log v sevniški občini leži na enem 
izmed slemen skrajnega severnega dela Krškega gričevja vi-
nogradniški zaselek Cerov Breg, kjer je 24. julija popoldan  
potekala otvoritev težko pričakovanega vodovoda in elek-
trovoda. 

Skupna vrednost investicije je okrog 50 tisoč evrov. Stroške 
električne napeljave je krilo podjetje  Elektro Krško, Enota 
Sevnica. Sredstva za vodovod so prispevali Občina Sevnica, 
KS Boštanj in KS Primož ter sami krajani. Pri napeljavi vo-
dovoda je sodelovala Komunala Sevnica. V svojem govoru je 
predsednik KS Boštanj Jože Udovč med drugim povedal, da 
ti dve novi pridobitvi zagotavljata, da se bodo krajani od-
ločili ostajati v tem prijaznem zaselku, od koder se širi lep 
razgled tudi na dolino reke Save in še dlje. Skupaj s krajani 
se je nove pridobitve veselil  župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, ki je prepričan, da prinašata novi investiciji boljše 
in kakovostnejše življenje. »Cerov Breg v KS Boštanj je bil 
eden zadnjih krajev v sevniški občini, ki do sedaj ni imel na 
kvaliteten način urejene vodooskrbe,« je med drugim pove-
dal. Pri svečanem prerezu traku na Cerovem Bregu so sode-
lovali: predsednik KS Boštanj Jože Udovč, predsednik grad-
benega odbora Danilo Petrovič, predsednica vaškega odbora 
Log Marta Kurnik in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Ob 
tej pomembni pridobitvi in slovesni otvoritvi so tamkajšnji 
prebivalci pripravili bogat kulturni program.
 Smilja Radi, foto: L. M.

LIBNA - Lovska družina Videm ob Savi šteje 40 članov. Že tretji 
mandat je njihov predsednik Ivan Kozole. Lovišče, s katerim 
upravljajo, obsega 3.400 ha in se razprostira od Save mimo Ar-
tič do Kostanjka, Anž, do potoka Brestanica, na tromeji se sre-
čajo z Lovskima družinama Brestanica in Veliki Kamen, meja 
se nadaljuje ob brestaniškem potoku do reke Save pri Bresta-
nici ter seže pod NEK, kjer se lovokrog sklene. Gospodar lovi-
šča je Franci Živič. 

V svoji lasti pa imajo tudi Lovski dom na Libni, za katerega kot 
gospodar skrbi Roman Mešiček. Gradnja objekta sega v pozna 
60. leta, zato ga je bilo kljub rednim vzdrževalnim delom po-
trebno obnoviti. Obnove so se lotili letos, je v pogovoru de-
jal Kozole, saj bodo na ta način lahko še bolj slovesno obele-
žili 60-letnico delovanja, kar pa bodo pripravili ob zaključku 
investicije prihodnje leto. Zastavili so si zunanjo prenovo, ki 
vključuje novo fasado, nove obrobe, pokriti nameravajo zuna-
nje plesišče, lotili pa se bodo tudi notranje obnove. Fasadna 
dela in obrobe so pred kratkim že zaključili. Celotno vrednost 
del ocenjujejo na 20.000 evrov.  M. K. M. 

LISCA - Jadralni padalci morajo imeti dobršno mero potrpežlji-
vosti, pa tudi to ne zadošča, če jim vremenske razmere niso na-
klonjene. Prvi konec tedna v avgustu je bilo obojega na pretek, 
tako so prišli na svoj račun vsi tisti, ki so si s pticami delili prostor 
pod sinjim nebom, na katerem ni bilo niti enega samega oblačka, 

kakor tudi ostali, ki so prišli občudovat pisano paleto „jadralnih 
orlov“. Pod okriljem Društva jadralnih padalcev Kondor Radeče, 
ki mu predseduje Jože Radej, je tako potekala že 18. priredi-
tev Paralisca, ki se jo je udeležilo preko sto jadralnih padalcev 
iz celotne Slovenije. Po besedah Radeja je dogodek družabne-
ga in ne tekmovalnega značaja, kjer si jadralci med sabo izme-
njujejo izkušnje, pogovori pa se navezujejo še na najrazličnej-
še jadralne podvige, ki se jih jadralci udeležujejo.  M. K. M. 

OREŠJE NA BIZELJSKEM - Turistično društvo Bizeljsko je 26. ju-
lija izvedlo drugi pohod po lani odprti četrti pešpoti v kraju - 
Poti po Orešju. Na startu sta okoli 50 pohodnikov pozdravila v 
imenu društva Jožica Obradovič ter Franc Blažinčič kot pred-
stavnik »Orešlanov«. Pohod bo potekal tradicionalno na mag-

dalensko nedeljo in tudi tokrat se je po dveh urah hoje dobro 
obiskana pot zaključila s sveto mašo v cerkvi sv. Magdalene v 
Orešju na Bizeljskem. Cerkev v arhitekturi nosi letnico 1653 
in ima še gotske elemente, predstavlja pa središče naselja, ki 
je ime dobilo po orehih, je zapisano v zloženki z zemljevidom 
in opisi lokalnih znamenitosti. Po maši je sledil krajši kultur-
ni program in pogostitev. Pohodniki so se po poti, ki vodi med 
vinogradi in kmetijami, okrepčali pri Blažinčičevih in Berkovi-
čevih, lepo vreme pa je omogočilo čudovit razgled z Vlke pe-
čine, ki poplača ves trud delno težke pešpoti. S. V.

Po Poti po Orešju 

Del pohodnikov pri okrepčilu pri Blažinčičevih

Na Cerovem Bregu dobili 
vodovod in elektriko

Zdravica z vodo iz novega vodovoda.

Videmski lovci v obeleževanje 
60-letnice

Ob prenovljeni fasadi pri Lovskem domu na Libni

Polnoletnost Liscine Paralisce

Užitek za jadralce in gledalce (foto: Jože Macur, 
fotogalerija na www.posavje.info) 

KOSTANJEVICA NA KRKI - V času med 10. in 20. avgustom bodo 
v Kostanjevici na Krki potekale mednarodne etnološke razi-
skovalne delavnice, ki jih v okviru programa EU Mladi v ak-
ciji organizirata Zavod Liminal in Klub študentov etnologije 
Domaći iz Hrvaške, vzporedno pa bodo potekale še delavnice 
dokumentarnega filma Društva zaveznikov mehkega pristanka 
– Luksuz produkcije iz Krškega. Etnoloških in filmskih delavnic 
se bo udeležilo 60 mladih iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Ita-
lije, Romunije, Nemčije, Belgije, Češke, Španije, Francije in 
Portugalske. Ena osrednjih tem delavnic bo raziskava vsakda-
nje izkušnje schengenske meje. Razdeljeni v manjše skupine 
bodo udeleženci z intenzivnim terenskim delom (obiskova-
njem obmejnih gospodinjstev in pogovori z domačini) posku-
šali zajeti perspektive ljudi, ki živijo ob schengenski meji. 
Pri tem se bodo še posebej posvečali spremembam v proce-
su slovensko-hrvaškega čezmejnega sodelovanja, analizira-
li pa bodo tudi razmerje med regulativami Evropske Unije in 
medsebojnimi odnosi na lokalnih ravneh. Eno zanimivih iz-
hodišč raziskave bo tudi obmejna etnična manjšina »Čačar-
jev«, prebivalcev jugovzhodnega predela kostanjeviške ob-
čine. Na delavnicah bosta sodelovala tudi priznana filmska 
ustvarjalca Boris Petković in Želimir Žilnik. 
Tematsko obarvani večeri bodo v znamenju obmejnih razi-
skav in dokumentarnih filmov. Svojo raziskavo obmejnega ži-
vljenja v Beli krajini in sosednjem Žumberku bo predstavila 
antropologinja dr. Duška Knežević Hočevar, ob njej pa se 
bodo s predvajanjem svojih dokumentarnih in etnoloških fil-
mov ter pogovorom poleg Petkovića in Žilnika zvrstili še Vla-
do Škafar, Marko Cvejić ter Petra Seliškar in Brand Ferro. 
Predavanja, pogovori in projekcije filmov bodo vsak dan ob 
20. uri na dvorišču Osnovne šole Jožeta Gorjupa (v primeru 
dežja bo lokacija sporočena naknadno). 
Ob zaključku delavnic (19. avgusta) bodo udeleženci v sode-
lovanju s kostanjeviško občino organizirali  veliko javno raz-
pravo, na kateri bodo ovire, s katerimi se soočajo ob meji 
živeči prebivalci, predstavili širši javnosti ter z njimi nepo-
sredno izzvali vabljene predstavnike oblasti in nevladnih or-
ganizacij. Na ta način nameravajo sprožiti proces angažira-
nega iskanja ustreznejših in obzirnejših politik obmejnega 
Schengena.  J. D.

Etnološko-filmske delavnice

SEVNICA - Sevniško območno združenje Rdečega križa Slove-
nije vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala sredo, 19. 
avgusta, od 7. do 12. ure v Osnovni šoli Krmelj, v četrtek, 
20. avgusta, ter v petek, 21. avgusta, pa od 7. do 13. ure v 
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Kot pravijo v rdečem kri-
žu, so potrebe po krvi v poletnih mesecih, predvsem zaradi 
hudih in pogostih prometnih nesreč, izredno velike. Za po-
trebe zdravstva in zadostno preskrbo s krvjo potrebujemo kar 
400 krvodajalk in krvodajalcev na dan in kar 105.000 na leto.   

Krvodajalska akcija 
v Krmelju in Sevnici
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Barve.
Barve poletja. Travnato 
zelena, morsko turkizna, 
divje rožnata, sončno ru-
mena, ciklamna, peščena, 
barva kamna, pa barva 
medu in še malo domi-
šljije, pa je že kar za vr-
ček poletja. S spretnostjo 
matere narave so jih ten-
kočutno premešane na-
našali impresionisti na 
slikarska platna.  Sedaj 
so tu, na dosegu rok in 
pogledov, zlite v pisane in 
nikdar več enako ponovljene oaze. V družbi z vetrom 
prisluškuješ zgodbam, ki jih ta prinaša s sabo oko-
li vogalov ali se poganjaš po impresijah. Enkrat spet 
naglo ujet utrip poletja, ki je že poseglo v avgust in se 
nenadoma znova zaveš, da Narava ustvarja najlepše 
barvne splete in si gospa zasluži veliko začetnico.

Poletje za opazovanje. Ko oči bežijo in pogledi uhaja-
jo in če ti je dolgčas popolna tujka. In ker sem zasle-
dila, da bo Sudanka Lubna Husein verjetno kaznova-
na s štiridesetimi udarci z bičem, ker je nosila hlače. 
Nekdanja novinarka zdaj dela za OZN, aretirali so jo 
na začetku julija v restavraciji v Kartumu, kjer je se-
dela z drugimi ženskami, ki so tudi nosile »nespodob-
na« oblačila. Deset med njimi, tudi nemuslimank, je 
bilo že kaznovanih z desetimi udarci z bičem in globo 
100 dolarjev. Lubna in še dve ženski so zahtevale od-
vetnika in je bilo zato sojenje preloženo. Kristus, za-
plankan svet! 

Pa grem v lov. Sedim sredi ulice in preštevam žen-
ske, ki imajo na sebi krila in oblekice in ženske obleče-
ne v hlače, med »bregešastimi« sem (bila) tudi sama. 
Po opazovanju, ampak brez zlobe, sem preštela veli-
ko več »hlačonk« in redke drznice, ki so dale nase fr-
fotajočo oblekico ali krilo malo nad koleni in se obule 
v sandale z malo višjo petko. Razlika je bila občutna 
in očitna. Zazdelo se mi je za hip, kot bi hlačonke ho-
tele prelisičiti naravo. Čeprav vemo, da smo v neka-
terih očeh videti mikavnejše v krilu oziroma v obleki. 
Pa saj je bil samo namig za mini raziskovanje v bar-
vah poletja. Mimogrede še namig za skladnost v krilih 
ali hlačah različnih dolžin, ko ploske in ne-ploske lah-
ko in smemo prikriti kakšno telesno pomanjkljivost. 
Ali odvečnost. Ali gre zgolj za udobnost, zlasti pri san-
dalih in čeveljcih, da se ne prelomiš sredi ulice. O, ja, 
tudi kaznovane smo. Z nevoščljivimi, privoščljivimi, 
prizanesljivimi, obrekujočimi in še kakšnimi pogledi.

»Saj ni res! Pa je!«, me je pograbil globok smeh ob 
barvni usklajenosti Jadranke Kosorjeve in Boruta 
Pahorja ob njunem prvem premierskem srečanju na 
dvorcu Trakošćan. Vsekakor poletnem. Škrlatna oble-
kica in škrlatna kravata in še kakšen škrlat je pobe-
gnil iz sicer sivih pojav sive politike. Ne špekuliram, 
če sta se o škrlatu dogovorila vnaprej in kaj sta »urbi 
et orbi« simbolično želela sporočiti. Pa naj še kdo reče, 
da moda ni sporočilna in njena ubranost kar tako ne-
kaj! Ampak kaj, ko sta moda in politika muhasti go-
spe! Z okruškom romantične duše pa bi hotela verjeti, 
da je rdeča ljubeča. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

SEVNICA - V pritličju severovzhodnega stolpa sevniškega gra-
du, v preddverju in v samem stolpu, so pričeli z urejanjem 
grajske vinoteke. Elektroinstalacijska dela so zaključena, 
zato so začeli z zidarskimi in z gradbenimi deli - z ureditvi-
jo tal, sten in stropov. Zamenjali bodo tudi okna. V okrogli 
prostor stolpa bodo vodile ob-
novljene stopnice, stene stol-
pa bodo obložene z naravnim 
kamnom, tla bodo opečnata. 
Na sredini grajskega stolpa bo-
sta verjetno stala dva soda, 
namenjena degustaciji vin. 
V predverju in v stolpu bodo 
stali tudi regali za steklenice. 
Vsak boter grajske trte v graj-
skem vinogradu bo imel svoj 
regal, a možnost shranjeva-
nja vin bodo imeli tudi osta-
li posamezniki in društva. Po-
udarek bo predvsem na vinih, 
ki jih bodo pridelali vinogra-
dniki sevniške občine, vendar 
bodo imeli možnost shranjeva-
nja in predstavitve svojih sort 
vin tudi predstavniki iz drugih 
občin. Grajski stolp je prime-
ren za vinoteko, ker tempera-
turna odstopanja niso prevelika - prostor dokaj enakomerno 
ohranja isto temperaturo skozi vse leto. Za grajsko vinote-
ko, ki naj bi bila urejena do trgatve v grajskem vinogradu 
(konec septembra oz. na začetku oktobra), bo skrbelo stro-
kovno usposobljeno osebje. Obnovitvena dela potekajo s kul-
turnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine, Območne enote Celje. S. R., foto: R. P.

Pričelo se je urejanje grajske 
vinoteke na Gradu Sevnica

Živko Poljšak in Ivan Jeler 
pri ogledu poteka vodo-
vodnih del v predverju se-
verovzhodnega grajskega 
stolpa, kjer bo stala graj-
ska vinoteka.

Tako velja najprej izpostaviti ak-
tivnosti v zvezi s prevezavo glavne-
ga radeškega vodovoda na Jagnje-
nici. Dela na vodovodu, ki oskrbuje 
približno 3.000 prebivalcev na ob-
močju mesta Radeče ter naselij 
Obrežje, Hotemež in Vrhovo, so 
bila uspešno realizirana s strani JP 
Komunala Radeče ob koncu mese-
ca junija. Pri tem je bilo potrebno 
opraviti prevezavo obstoječe tra-
se na novo lokacijo, ki se nahaja 
izven obrtne cone Jagnjenica. To 
je v praksi pomenilo dve preveza-
vi v dolžini 10 in 30 m, pri čemer 
je druga, zahtevnejša, pogojeva-
la tudi zagotovitev nemotene oskr-
bo z vodo za nov poslovni objekt 
podjetja Stealum. Hkrati sta iz-
vedbo oteževala že obstoječa go-
sta prepletenost z drugimi vodi go-
spodarske javne infrastrukture ter 
dejstvo, da je bilo potrebno upo-
števati točno določeno točko pre-
vezave na starem vodovodu. Celo-

ten postopek, vključno z dogovori 
in pripravljalnimi deli, je trajal 
teden dni, pri čemer je bila sama 
prevezava opravljena v približno 
petih urah, vključno s postopkom 
dezinfekcije s »klornim šokom«. Po 
opravljeni analizi in potrditvi ne-
oporečnosti vode, ki jo je opravi-
la za to pooblaščena institucija, je 
bil nov del vodovovoda predan v 
uporabo. Prebivalci, ki se oskrbu-
jejo z vodo iz omenjenega vodo-
voda, so bili na krajevno običajen 
način vnaprej obveščeni o namera-
vanem posegu, pri čemer pa v času 
prevezave dejansko niso čutili po-
manjkanja vode, saj so bili pred-
hodno vsi vodohrani napolnjeni do 
maksimalnega nivoja, kar je pred-
stavljalo potrebno rezervo za ne-
moteno oskrbo z vodo v času grad-
benih del.

Čas poletnih počitnic je najpri-
mernejši tudi za investicijska dela 

v Osnovni šoli Marjana Nemca Ra-
deče. Tako so bile naročene nove 
garderobne omarice, ki bodo za-
gotovile višji nivo varnosti osebnih 
predmetov šolarjev, izvedena pa 
bodo tudi krovsko-kleparska dela 
na strehi nad jedilnico, s čimer bo 
zagotovljena ustrezna kakovost 
zaščite pred zatekanjem vode. 

V času poletnih počitnic in dopustov 
investicijske in projektne aktivnosti 
v občini Radeče potekajo nemoteno
Navkljub času poletnih dopustov občinska uprava Občine Radeče nadaljuje s svojimi investicijskimi in projektnimi aktiv-
nostmi nemoteno, kar se odraža tudi v povezavi z nekaterimi že realiziranimi investicijami oziroma pripravami nanje.

Ob koncu meseca avgusta in v prvi 
polovici septembra bodo poteka-
la gradbena dela tudi v zgornjih 
prostorih doma PORP. Po njihovi 
celoviti prenovi jih bosta v upo-
rabo prevzela Glasbena šola Rade-
če za opravljanje administrativnih 
nalog in Pihalni orkester Radeških 
papirničarjev za ureditev arhiva.

V obdobju med 22. junijem in 
22. julijem je potekala tudi jav-
na razgrnitev dveh osnutkov pro-
storskih načrtov, in sicer Osnutka 
sprememb in dopolnitev Uredi-
tvenega načrta za mestno sredi-
šče v Radečah in Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta 
za poslovni objekt na Njivicah. 
V prvem primeru gre za določitev 
prostorskih pogojev za izgradnjo 
Turistično rekreacijskega centra 
Savus Radeče ob nabrežju reke 
Save, v drugem primeru pa dolo-
čitev prostorskih pogojev za gra-
dnjo poslovnega objekta pod po-
slovno zgradbo Elektra Ljubljana 
v Radečah. V obeh primerih sta 
bili izvedeni tudi zakonsko pred-
pisani javni obravnavi, ki pa ni-
sta bili deležni večje pozornosti 
s strani javnosti. V občinski upra-
vi načrtujemo, da bodo aktivno-
sti v zvezi s sprejemanjem obrav-

navanih dveh prostorskih aktov 
zaključene v mesecu septem-
bru, ko je predviden njun spre-
jem na seji Občinskega sveta Ob-
čine Radeče.

Ko že govorimo o investicijah, 
velja tudi zapisati, da je inve-
stitor, podjetje Heres, d.o.o. iz 
Frankolovega, že pridobil ustre-
zno gradbeno dovoljenje za od-
stranitev obstoječih dotrajanih 
objektov na lokaciji ob vstopu v 
Kolenov graben, kar pomeni, da 
se bodo v kratkem pričela tudi 
gradbena dela za izgradnjo no-
vega večstanovanjskega bloka 
in parkirišča. Ob tej priložnosti 
prosimo vse stanovalce sosednjih 
objektov za njihovo strpnost in 
potrpežljivost ter upoštevanje 
pravil za zadrževanje in ravna-
nje na območju ob gradbišču.
 Občinska uprava

Prevezava vodovoda na Jagnjenici (foto: JP Komunala Radeče)

SEVNICA – Na KŠTM, ki je skrbnik sevniškega gradu, so se je 
v letošnjem letu odločili izpeljati več projektov za še boljšo 
prepoznavnost sevniškega gradu in same občine Sevnica. Tako 
je eden izmed načrtovanih projektov ureditev renesančno-
baročne grajske kapele, ki se nahaja v jugozahodnem stol-
pu prvega nad-
stropja gradu. V 
njej je ohranjen 
oltar sv. Jurija iz 
leta 1637 in po-
slikave ob oltar-
ju. V kapelo, ki 
je bila obnovlje-
na leta 2005, so 
pred dnevi prine-
sli še lesene klopi 
iz cerkve sv. Flor-
jana v Florjan-
ski ulici, saj le-
te izvirajo prav 
iz grajske kapele na sevniškem gradu. Grajski kapeli želijo 
dodati še vitražna okna in kovane svečnike, saj so bili del 
prvotne ureditve. S. R.

Grajska kapela na sevniškem 
gradu

POROČILI
SO SE

• Andrej Hočevar, Jerman 
Vrh in Sabina Grabljevec, 
Ljubljana,

• Marko Lisec, Dolenji Bo-
štanj in Katarina Judež, 
Kompolje,

• Branislav Milovanović, Bo-
sna in Hercegovina in Da-
mjana Golob, Sevnica,

• Peter Urek, Rakovec in 
Olga Tihanova, Latvija,

• Boštjan Fekonja, Dolenja 
Dobrava in Brigita Zorko, 
Pristava ob Krki,

• Boris Poček, Bukošek in 
Viktorija Lubšina, Artiče,

• Ivan Gazvoda in Darja 
Dulc, oba iz kraja Gabrje 
pri Brusnicah,

• Joško Štefanič, Zasap in 
Katja Rostohar, Jedin-
ščica,

• Peter Zlobko in Sandra 
Ogorevc, oba iz kraja Ka-
pele, 

• Mirzet Ćosić in Nata-
ša Smajlović, oba iz kra-
ja Črnc.

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Ksenija Zupančič, Gabrje 

- dečka in deklico,
• Tanja Žmavc, Radeče – 

dečka,
• Anica Vidmar, Tržišče – 

dečka,
• Nina Kranjec, Krško – 

dečka,
• Darja Urbančič, Veliki 

Cirnik – dečka,
• Marina Blažina, Spodnja 

Libna – deklico,
• Simona Lesar, Brežice – 

dečka, 
• Tatjana Ibračević, Krško – 

dečka,
• Marjetka Kosem, Loka pri 

Zidanem Mostu – deklico,
• Alojzija Arh, Gržeča vas – 

deklico,
• Mihaela Gerjovič, 

Mihalovec – deklico, 
• Janja Ojsteršek, Reštanj 

– dečka, 
• Suzana Žibert, Podulce – 

deček, 
• Alenka Valentinc, Stari 

Grad – deklico,
• Marija Simončič, Boštanj – 

deklico,
• Maja Kraševec, Krško – 

deklico,
• Marija Pavlovič, 

Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Katarina Grgić, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Bojana Zevnik, Dolenje 
Skopice – deklico. 

ČESTITAMO! 

Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 

49.000 
bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(57)
Šetletni deček je šel z ma-
mico skozi park. Na klop-
ci je sedel starček in jokal. 
Fantek je spustil mamino 
roko in sedel k njemu. Mati 
je nemo opazovala prizor 
in ko se je sin vrnil k njej, 
vprašala: »Kaj pa si nare-
dil?« »Pomagal sem mu jo-
kati,« je rekel.

To ni izmišljena zgodba iz filma, dogodek se je res zgo-
dil in fantek je res izrekel te besede. »Pomagal sem mu 
jokati«. Otroci izrečejo najbolj domislene in dovrše-
ne misli. Povedo točno to, kar mislijo. Da nam je star-
šem večkrat nerodno in se namesto njih opravičujemo, 
čeprav bi jim morali pusti, da tega ne izgubijo prehi-
tro. Da so sposobni reči: »To igračo pa že imam«, ko jo 
na praznovanje rojstnega dne prinesejo prijatelji, če-
prav nam je zato nerodno, neprijetno pa je tudi prija-
teljem. Ampak dejstvo je, da otrok to igračo že ima in je 
to tudi povedal.

Kdaj ste vi nehali govoriti popolno resnico in jo zdaj 
prikrojite, olepšate in jo lepo zavijete? Kdaj ste zače-
li priskuškovati prizvokom v besedah, ki jih slišite? Si 
upate reči svoji mami, da za njen rojstni dan ne more-
te priti, ker ste preutrujeni in ne bi zmogli družinske-
ga slavja? Trudim se, da moje besede ne bi bolele, da bi 
bile poštene, ampak ne pregrobe. Da bi pomagale in ne 
uničile.  

Čeprav sem včasih utrujena od tega. Od vseh besed in 
pogovorov in vseh dobronamernih dialogov. Od iskanja 
pravih besed med množicio tistih, ki bi jih z največjim 
užitkom izstrelila. Pa si ne upam. Ker se bojim posle-
dic. Ker vem, da pride kesanje. Da pride žalost, pred-
vsem pa, da pridejo trenutki, ko ne bom več tako misli-
la. Vsaj ne tako hudo, tako močno. Ko bom mirna in bo 
legel mrak nad moje mesto. In bom le še utrujena. Ta-
krat bi mi bilo žal. Nazaj pa ne bi mogla. Kar ne pome-
ni, da ne povem. O, pa še kako povem! Ampak povem 
tako, kot bi si želela, da kdo pove meni. Posebej iskri-
ve pogovore imam z mojo Neli. Ko ima občutek, da mi 
bo povedala nekaj takšnega, zaradi česar bi lahko bila 
žalostna, mi reče: »Ti bom povedala, ampak moraš biti 
Kung fu tigrica«, kar pomeni, da moram biti močna in 
ne smem jokati. In kaj mi nato pove? »Že nekaj časa 
vem, da ni zobne vile, ampak ti nisem hotela poveda-
ti.« Ob takšnih trenutkih se mi smeje srce. Moja Neli.

Besede lahko ostro bičajo. Lahko naredijo nepopravlji-
vo škodo. Lahko odkrijejo streho nad domom in zaneti-
jo ogenj. Besede lahko mehko pobožajo. Lahko zašijejo 
srajčico in pripeljejo sončne dni.

Na koncu štejejo dejanja. Šteje deček, ki je sedel po-
leg starega moža. Štejejo prijatelji, ki so prišli popravit 
streho in pogasti požar. Šteje večerni nasmeh, preden 
z bosimi nogami najdeš zavetje počitka in šteje zadnji 
košček čokolade s sporočilom, da je ostal zate. Šteje ma-
min klic, da razume, da ne boš prišel, in prijateljičino 
sporočilo, da je igračo že zamenjala za drugo. In šteje 
nasmeh otroka, ko mu to poveš.

Vi mi večkrat pomagate, da grem skozi. Da se izvijem 
skozi moje veliko mesto v moje manjše in pustim sledi 
misli. Za to sem vam hvaležna. Ker lahko sedim z vami 
na tisti klopi. In ker vi, tolikokrat, sedite z menoj. In mi 
pomagate jokati.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Od kod vaša ljubezen do 
knjig?
Knjige imam nadvse rada že 
od majhnih nog. Vedno sem 
rada zahajala v knjižnico in 
vedno sem zelo veliko bra-
la. Mislim pa, da imam ljube-
zen do knjig že v genih, saj 
se je v naši družini vedno ve-
liko bralo.

Po izobrazbi ste univerzi-
tetna diplomirana biblio-
tekarka in profesorica slo-
venskega jezika. Kdaj ste 
začeli razmišljati, da bi po-
stala knjižničarka?
Knjižnica kot poseben prostor, 
kjer kraljuje knjiga, se mi je 
priljubila že v osnovni šoli, v 
srednji šoli sem nadaljevala 
z rednimi obiski splošne knji-
žnice v Brežicah, kjer sem se 
po zaključku študija tudi za-
poslila. Ker sem se vedno vi-
dela na delovnem mestu v 
knjižnici, sem se odločila za 
dvopredmetni študij bibliote-
karstva in slovenščine na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani.  
Za uspešno delo v knjižni-
ci pa je potrebno veliko več 
kot samo ljubezen do knjig  
in branja, kar sem spoznala 
v času študija ter pri praktič-
nem študentskem delu v Na-
rodni in univerzitetni knji-
žnici Ljubljana, a če bi ta 
trenutek želela vse poveda-
ti, bi zmanjkalo prostora.

Kaj vas je vodilo, da ste se 
prijavili na razpisano delov-
no mesto direktorice Knji-
žnice Sevnica?
V prijavi sem videla izziv, saj 
imam rada delo z ljudmi, ko-
ordinacijo, načrtovanje … Že-
lela sem nadgraditi obstoje-
če strokovno znanje z novimi 
vsebinami. Sploh je bil izziv 
še večji, ker sem se prijavi-
la na razpis v drugem kraju, 
kjer me ljudje (še) ne pozna-
jo, zato sem bila toliko bolj 
vesela, da mi je uspelo. Pra-
vijo pa tudi, da je potrebno 
občasno menjati zaposlitev, 
saj tako človek poskrbi tudi 
za svojo osebnostno rast. 

Se morda obetajo kakšne 
spremembe v dosedanjem 
načinu vodenja?
Velikih sprememb ne mislim 
uvajati, saj smo sredi leta, ko 
je že zastavljen program de-
javnosti, zato bi preveliko po-
seganje v utečene tirnice de-
lovnega procesa predstavljalo 
preveč zmede. Trenutno se 
spoznavam z zaposlenimi in 

Knjižnico želi načrtno 
povezati z okoljem
SEVNICA - S 1. julijem je prišlo do menjave na vodstvenem mestu v Knjižnici Sevnica, saj je vodenje 
prevzela univ. dipl. bibliotekarka in profesorica slovenskega jezika Anita Šiško s Straže pri Raki, ka-
mor se je preselila po poroki iz Kapel. Pred prevzemom novega in odgovornega dela se je s svojim pro-
gramom predstavila članom Sveta Knjižnice Sevnica, na sestanku z županom občine Sevnica Srečkom 
Ocvirkom pa je predstavila svoje poglede na delovanje in razvoj knjižnice. O tem in še o marsičem smo 
se pogovarjali z novo direktorico Anito Šiško.

z njihovim načinom delom; 
odkrivam njihove sposobnosti 
in ugotavljam, da so ustrezno 
usposobljeni in da dobro de-
lajo, zato bomo dober »tim«, 
ki bo delal še naprej v korist 

uporabnikov knjižnice in šir-
še javnosti.

Boste ponudbo knjižnice 
popestrili še s kakšnimi do-
datnimi, z rednimi in vsako-
dnevnimi dejavnostmi? 
Sem mnenja, da moramo za-
posleni v knjižnici okolico 
opozoriti nase. Ne smemo 
samo čakati na naključne 
obiskovalce. Skupaj z zapo-
slenimi imam namen načr-
tno se povezati z okoljem. 
Želim, da bi knjižnične pro-
store, ki so lepi in funkcio-
nalni, z bogato vsebino knji-
žničnega gradiva, obiskovale 
zaključene skupine predšol-
skih otrok; osnovnošolci bi 
se lahko skupaj s knjižničar-
ji poglobili v iskanje knjig 
za lastne potrebe, pa naj bo 
za šolske namene ali za raz-
vedrilo. V prostorih knjižni-
ce vidim tudi priložnost za 
srednješolce, da tu zapolni-
jo svoj prosti čas - kaj pre-
berejo, uporabljajo raču-
nalnik... Ne moremo mimo 
dejstva, da mlade privlačijo 
še drugi mediji, ki jih obkro-
žajo, zato jim je treba knji-
go znati še posebej približati 
in v knjižnici se bomo trudili, 
da jim jo bomo. 

S čim boste začeli v jesen-
skem času?
Jeseni bomo pričeli z izvaja-
njem različnih predavanj za 
odrasle, saj je Knjižnica Sev-
nica že leta 2008 pristopila k 

projektu Center vseživljenj-
skega učenja Posavje, ki ga 
v sodelovanju s partnerski-
mi organizacijami: Knjižnico 
Brežice, Valvasorjevo knjižni-
co Krško, Knjižnico Sevnica in 
Mladinskim centrom Krško v 
letih 2008-2013 vodi Ljudska 
univerza Krško. To pomeni, da 
lahko pride v knjižnico vsak-
do na brezplačno predavanje, 
na delavnico ipd., kjer bo za-
želen in dobrodošel. Projekt 
je v celoti financiran s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport 
ter Evropske unije in Evrop-
skega socialnega sklada. 

Del knjižnice je tudi do-
moznanski oddelek s svojo 
zbirko gradiva. 
Domoznanska dejavnost je 
del splošne knjižničarske de-
javnosti, ki ima posebne na-
loge, in sicer je domoznanska 
zbirka specializiran informa-
cijski center - v bistvu je knji-
žnica v malem. Vsaka splošna 
knjižnica ima po zakonu na-
logo, da v svojem kraju izva-
ja domoznansko dejavnost. V 
domoznanski zbirki se zbira, 
obdeluje, hrani in posreduje 
raznovrstno gradivo,  ki vse-
binsko zajema različne vidike 
življenja in dogajanja v občini 

(zgodovina, geografija, upra-
va, izobraževanje, kultura, 
sociala, politika itd.). Na ta 
način beležimo utrip sedanje-
ga in preteklega časa za seda-
njo uporabo in za prihodnje 
rodove. Do sedaj se zaradi 
prostorske stiske in pomanj-
kanja kadra domoznanska de-
javnost ni mogla v celoti iz-
vajati, a ker nas je sedaj več 
zaposlenih, se bom trudila, 
da se bo tovrstno delo nada-
ljevalo in uspešno razvijalo. 

Z OŠ Sava Kladnika sta pred 
leti začeli s projektom Ra-
stoča knjiga Sevnica.
Dobro razvita domoznan-
ska dejavnost je vir za pro-
jekt Rastoča knjiga Sevnica, 
ki sta ga pred leti pričeli raz-
vijati OŠ Sava Kladnika kot 
nosilka projekta in Knjižnica 
Sevnica, ki je prispevala svo-
je gradivo. V  njej so zbra-
na dela Sevničanov in ljudi, 
ki so na različne načine po-
vezani z občino Sevnica in so 
pustili globoko sled v ožjem 
ter širšem lokalnem prosto-
ru, s tem pa tudi v slovenski 
zgodovini. Projekt je vseka-
kor pomemben z več vidikov, 
zato se bomo v knjižnici tru-
dili tudi v bodoče s sistema-
tičnim in načrtnim zbiranjem 
domoznanskega gradiva, kar 
bo podlaga za že omenjeni 
projekt in uspešno sodelova-
nje z avtorji ter z ostalimi.  

Kje vidite prednosti knjižni-
ce kot kulturne ustanove? 
Kakšna je vaša vizija njene-
ga razvoja? 
Knjižnica ima kot ena iz-
med kulturnih ustanov v kra-
ju splošne in posebne naloge. 
Med posebnimi oziroma njej 
lastnimi je zagotovo organi-
ziranje dejavnosti za širje-
nje bralne kulture za otroke, 
mladino in odrasle ter zbira-
nje domoznanskega gradiva. 
S svojim delom se bom tru-
dila, da bo knjižnica postala 
kulturno, informacijsko in iz-
obraževalno središče kraja, 
da jo bodo ljudje radi obisko-
vali, se v njej dobro počutili 
in se vanjo radi vračali v čim 
večjem številu. 
 Smilja Radi

Anita Šiško

KRŠKO - V toplih poletnih ve-
čerih je sprehod dobrodošla 
sprostitev, prav tako pa je pri-
jetna sprostitev vadba joge po 
sistemu »Joga v vsakdanjem 
življenju«, saj vsebuje tele-
sne in dihalne vaje, vaje spro-
ščanja, koncentracije in medi-
tacije. Vadbi joge v parku se 
lahko pridruži kdorkoli in ka-
darkoli, tudi med samo vad-
bo, saj so izbrane vaje pri-
merne za vsakogar - ne glede 
na starost in trenutno fizično 
kondicijo in ne zahtevajo po-
sebnega predznanja ali pred-
priprav. Vsako vajo inštruktor 
»Joge v vsakdanjem življe-
nju« podrobno razloži in poka-
že njen potek, nato vajo nare-
di skupaj z udeleženci vadbe. 

Vadba joge v parku v Krškem

V letošnjem juliju se je zače-
la vadba joge na prostem tudi 
v parku v starem delu krškega 
mestnega jedra in bo poteka-
la še vsak četrtek med 19. in 
20. uro v mesecu avgustu vse 
do 10. septembra. Vadba joge 

na prostem je brezplačna. Po-
trebujete le podlogo (najbolje 
armaflex) in udobno oblačilo. 
Vadbi joge v parku pri Valva-
sorjevi knjižnici se lahko pri-
družite že ta četrtek ob sed-
mi uri zvečer.    S. R.

V parku v starem delu Krškega poteka vsak četrtek 
zvečer vadba joge.
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LOKALNO PARTNERSTVO BREŽICE

Zagovorniki odločitve ute-
meljujejo izgradnjo odlaga-
lišča jedrskih odpadkov pred-
vsem z dvema argumentoma, 
in sicer:
• odlagališče obstaja že sedaj 

v neposredni bližini Jedrske 
elektrarne

• v Občini Krško in v Posavju 
obstaja široka podpora pre-
bivalcev za umestitev take-
ga objekta v okolje. 

Seveda sta oba argumen-
ta brez kakršne koli realne 
osnove. Nihče se ne vpraša, 
kako je možno, da Jedrska 
elektrarna lahko sploh obra-
tuje brez urejenega odlaga-
lišča in kako je možno, da je-
drske odpadke, tudi visoko 
radioaktivne, lahko skladi-
šči v improviziranih deponi-
jah ob elektrarni. Kako kra-
tek je zgodovinski spomin, 
nam kaže tudi dejstvo, da je 
večina Slovencev že pozabi-
la, da je ob izgradnji Jedrske 
elektrarne krožila zgodba, da 
bo hrvaška država kot sola-
stnica elektrarne poskrbela 
za svoj del odpadkov. V ci-
viliziranem svetu je namreč 
jasno, da mora vsakdo poskr-
beti za odpadke, ki jih pušča 
za sabo. Problema razmeji-
tve odgovornosti za odpadke 
do sedaj s sosednjo državo 
ni poizkusila resno reševa-
ti še nobena vlada ne glede 
na njeno barvo ali ideologijo. 
Še več. Država Slovenija bo 
servilno in ponižno skladi-
ščila odpadke, za katere bi 
morala poskrbeti Hrvaška 
kot solastnica Jedrske elek-
trarne.

In še naprej. Ker ni bilo mo-
žno najti druge rešitve, so 
(bivše in bivše-sedanje) po-
litične in politično-podje-
tniške strukture ob pomoči 
»vplivnih Posavcev« zaupale 
problem iskanja lokacije za 
odlagališče jedrskih odpad-
kov kar Občini Krško in Obči-
ni Brežice. Nekaterim nam je 
bilo jasno, da gre le za ma-
never, ker so bile zadeve že 
vnaprej določene. A vendar, 
zaradi strahu pred negativ-
no reakcijo lokalne javnosti 
je država namenila enormna 
sredstva, da si je v Občini Kr-
ško kupila zadosten nivo tako 
imenovane »družbene spre-
jemljivosti«, na osnovi kate-
re zdaj govori o široki javni 
oziroma družbeni podpori k 
umestitvi odlagališča jedr-
skih odpadkov v naše okolje.
Zgoraj opisano dogajanje je 
ena sama manipulacija s pre-
bivalci, ki živimo na tem po-
dročju. Umestitev odlagali-
šča jedrskih odpadkov je bil 
namreč nujen pogoj za to, da 
se resno pristopi k izgradnji 
druge Jedrske elektrarne v 
neposredni bližini obstoje-
če Jedrske elektrarne. Pre-

Brežiško-Krško polje - 
kloaka Slovenije
Potrditev lokacije za odlagališče jedrskih odpadkov je 
prav gotovo pomembna odločitev za razvoj slovenske 
energetike, kljub temu pa preseneča, koliko odzivov v 
pričujočem mediju je bila deležna na videz nepomemb-
na tiskovna konferenca, na kateri je Lokalno partner-
stvo Brežice skušalo posredovati javnosti nekatere kri-
tične poglede glede omenjene problematike. Še več. 
Sporočilo za javnost, ki ga je podalo lokalno partnerstvo, je bilo že v isti številki 
časopisa deležno nasprotnega odziva v kar štirih člankih. Nenavadno naključje?

pričan sem, da za ta korak 
nihče nima večinske podpo-
re s strani prebivalcev Breži-
ško-Krškega polja. Tudi med 
tistimi ne, ki podpirajo ure-
ditev odlagališča jedrskih od-
padkov v naši soseščini.

Izgradnja druge Jedrske elek-
trarne je glede na zelo viso-
ko vrednost investicije, kot 
tudi na visoko obremenitev 
lokalnega okolja in lokalne-
ga prebivalstva, neracional-
na in nepotrebna. Slovenija 
ima trenutno višek proizve-
dene energije, imamo veli-
ke porabnike, ki so izrazito 
energetsko potrošni in nera-
cionalni, EU  smo se zavezali, 
da bomo v prihodnosti prido-
bivali skoraj četrtino energi-
je iz obnovljivih virov.

Seveda pa so vsi veliki pro-
jekti, in teh v Posavju ne 
manjka, idealno okolje za 
vse vrste različnih interesov, 
tako političnih, kot podje-
tniških.

Če se vrnem nazaj k odlagali-
šču jedrskih odpadkov. Loka-
cija odlagališča na Brežiško-
Krškem polju je popolnoma 
neprimerna, ker ne izpolnju-
je osnovnih strokovnih krite-
rijev, ki so:
• majhna gostota prebival-

stva
• nizka potresna ogroženost
• stabilna in nepropustna ge-

ološka sestava
• hidrološka primernost
• nizka koncentracija jedr-

skih objektov na majhnem 
področju 

Žal je na prvi pogled jasno, 
da sedanja lokacija ne izpol-
njuje niti enega od zapisanih 
kriterijev, ki so sicer nujni za 
umeščanje takih objektov v 
okolje. Edini kriterij, na ka-
terega se obešajo zagovor-
niki lokacije, je »družbena 
sprejemljivost«, ki so jo za-
interesirani lobiji počasi, a 
vztrajno »kupovali«.

Pristop, ki bi ga morala ime-
ti država pri reševanju takih 
problemov, bi moral teme-
ljiti prvenstveno na izbo-
ru primerne lokacije in šele 
po tem za primerno uredi-
tev odnosov z lokalno sku-
pnostjo.

In če za konec dodam še ne-
kaj besed o nadomestilih lo-
kalnemu prebivalstvu. Vse 
od začetka delovanja Jedr-
ske elektrarne je izključno 
Občina Krško dobivala rento 
v obliki »Nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča« v 
višini približno 4.000.000 
EUR letno (podatek za leto 
2007). 

Občina Brežice je na svojem 
področju dovolila raziskave 

za umestitev odlagališča in 
pridobila od ARAO nadome-
stilo v višini 240.000 EUR le-
tno, vendar z dokončno ume-
stitvijo odlagališča v Občini 
Krško omenjeno nadomesti-
lo izgubi.

Na podlagi uredbe, ki jo je 
sprejela vlada RS lansko leto, 
se renta iz naslova Jedrske 
elektrarne na principu kon-
centričnih krogov in števi-
la prebivalcev deli med po-
savske občine. Po tej uredbi 
Občini Brežice pripada pribli-
žno 600.000 EUR letno.

Pristop na podlagi koncen-
tričnih krogov zajema samo 
vpliv direktnega sevanja in je 
v takih primerih nezadosten, 
ker bi bilo nujno upošteva-
ti tudi ostale vplive, kot so 
smer in gibanje vetrov, kon-
figuracijo terena, hidrološke 
in geološke vplive, vpliv toka 
reke Save, in nenazadnje psi-
ho-socialne vplive oziroma 
njihove  posledice. 

Še bolj nelogična in diskrimi-
natorna pa je odredba glede 
nadomestila iz naslova jedr-
skega odlagališča. Po tej od-
redbi Občini Brežice ne pri-
pada nobeno nadomestilo. 
Vplivno območje odlagališča 
je na eni strani omejeno s 
koncentričnimi krogi, na dru-
gi pa z občinsko mejo Občine 
Krško. Odredba torej pred-
videva, da je občinska meja 
zadostna prepreka za to, da 
je vplivi jedrskega odlagali-
šča ne morejo preseči. 

Ne glede na naše strinjanje 
ali nestrinjanje z umestitvi-
jo tovrstnih objektov v naše 
okolje, bi morala biti na-
domestila lokalnemu pre-
bivalstvu odmerjena tako, 
da bi bili pri tem upošteva-
ni vsi objekti in vsi potenci-
alni vplivi, ki jih taki objekti 
povzročajo.

Slovenska energetika na ra-
čun poceni proizvodnje ele-
ktrične energije in na račun 
obremenjevanja našega – po-
savskega okolja ustvarja zelo 
velike dobičke, zato je prav, 
da vsaj delno nadomesti po-
slabšanje kvalitete življenja 
nam, ki tu živimo.

V izogib nejasnostim na kon-
cu poudarjam, da sem pre-
pričan, da niti odlagališče je-
drskih odpadkov, niti druga 
jedrska elektrarna ne sodita 
na Brežiško-Krško polje. Rav-
no tako se tudi ograjujem od 
kakršnih koli natolcevanj, da 
bi Brežičani na ta način želeli 
kakorkoli posegati v obstoje-
ča nadomestila Občini Krško.
 Za Lokalno partnerstvo
 Matjaž Pegam
 Pododbor za okolje

Vlada potrdila 
program dela in 
finančni načrt ARAO 
za 2009
Na predlog Ministrstva za gospodarstvo je vlada 15. julija dala soglasje k 
programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za 
leto 2009. 
Glavne programske usmeritve ARAO za leto 2009 sledijo osnovnim ciljem in usmeritvam, 
kakor tudi dolgoročnim nalogam, ki so bile začrtane že v preteklih letih. Program dela 
2009 zajema naloge za zagotavljanje podpore državnim institucijam in upravi, načrto-
vanje in izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, načrtovanje rav-
nanja z izrabljenim jedrskim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki, naloge za za-
gotovitev pogojev za delovanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih 
povzročiteljev, za izvajanje procesov, ki so povezani z odnosi z javnostmi, za mednaro-
dno sodelovanje in za izvajanje drugih spremljajočih dejavnosti.

Pogodbena vrednost vseh 
del – obnovljen cestni od-
sek s semaforiziranim križi-
ščem in s kolesarsko stezo, 
z javno razsvetljavo in s ko-
munalno ureditvijo ter z od-
vodnjavanjem - je znašala 
991.321 evrov. Pri tem je Mi-
nistrstvo za promet, Direk-
cija RS za ceste, prispevala 
630.902 evra, Občina Sevni-
ca pa 360.419 evrov. Projekt 
so izdelali v podjetju Ginex 
international iz Nove Gorice, 
nadzor nad gradnjo je izva-
jalo podjetje ZIL inženiring 
iz Ljubljane, svetovalne sto-
ritve pa  podjetje DDC sve-
tovanje inženiring Ljublja-
na. Gradbena dela je izvedlo 
podjetje Gradnje iz Bošta-
nja. Župan Srečko Ocvirk je 
ob novi pridobitvi izrazil ve-
selje in ponos, saj je Sevnica 
s prvim semaforiziranim kri-
žiščem postala pravo mesto. 
Direktor Direkcije RS za ce-
ste mag. Gregor Ficko se je 
v svojem nagovoru med dru-
gim zahvalil Sevničanom za 
strpnost, saj je bil sezna-
njen tudi z nekaterimi ne-
godovanji meščanov ob gra-
dnji odseka. Za zaključek je 

Urejen odsek regionalne 
ceste in prvo semaforizirano 
križišče v Sevnici
SEVNICA - V Sevnici je 23. julija potekala otvoritev modernizirane regional-
ne ceste s semaforiziranim križiščem. Na novo urejen 474 metrov dolg odsek 
glavne ceste od krožišča v Šmarju do hotela Ajdovec v novem mestnem jedru 
Sevnice sta z vklopom semaforjev odprla direktor Direkcije Republike Slove-
nije za ceste mag. Gregor Ficko in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk.

še dodal, da Direkcija RS za 
ceste že vodi postopke za iz-
vedbo druge etape ureditve 
regionalne ceste skozi Sev-
nico (ureditev naj bi pote-
kala v treh etapah) v dolžini 
460 metrov. Sporazum o so-
financiranju z Občino Sevni-
ca je že podpisan, trenutno 
pa je v postopku javni razpis 
za izbiro izvajalca. Posebna 

gostja otvoritve je bila cvič-
kova princesa Vesna Perko, 
ki je udeležencem v prome-
tu zaželela predvsem varno 
vožnjo. V kratkem kulturnem 
programu sta nastopila Cvet-
ka Bizjak z zaigranim venčk-
om narodnih na citrah in Zo-
ran Košir na kitari.

 Smilja Radi, foto: L.M.

Izvajalci odseka modernejše regionalne ceste skozi Sev-
nico – direktor podjetja Gradnje Boštanj Franc Povše, 
ml., direktor podjetja DDC Ljubljana Ljubo Žnidar in di-
rektor podjetja ZIL inženiring Ljubljana Nestor Mankoč 
v družbi z direktorjem Direkcije RS za ceste mag. Gre-
gorjem Fickom, z županom Srečkom Ocvirkom in s podž-
upanjo Bredo Drenek Sotošek.

LIBNA - Plazovito območje pri 
Volčanškovih na Libni je ob ne-
urju v letu 2005 pričelo drse-
ti. Odneslo je del cestišča in 
tako onemogočalo dostop tudi 
do stanovanjskih hiš. Nareje-
ne so bile geološke raziska-
ve ter projekt, izvedba del pa 
je bila planirana za leto 2009. 
Vrednost sanacije je bila oce-
njena in realizirana na 85.000 
evrov, pokritje pa je bilo na-
črtovano iz rezerv krškega ob-
činskega proračuna, kar je bilo 
zagotovljeno z Odlokom odpra-
ve posledic neurja 2005 v letu 
2009. Dela na plazu, po pro-
jektu je bilo 493 m³ kamnite 
zložbe, so se pričela v maju, 
uradni zaključek pa je bil 29. 
julija. Točno opoldne so doma-
čini pričakali tako župana kr-
ške občine Franca Bogoviča 
kakor njegove sodelavce in iz-
vajalce, ki so si sanirano obmo-
čje še enkrat ogledali. Skrbni-
ca projekta Romana Pečnik je 
v pogovoru dejala, da je pro-

Plaz „Volčanšek“ saniran
jekt izvedlo podjetje Grading 
d. o. o. iz Maribora, izvajalec 
del je bilo podjetje UNI d. o. o. 
iz Podbočja, kot nadzornik se 
je podpisal Me-
tod Kranjc. 

Župan Bogovič 
se je ob tem za-
vzel, da se poi-
ščejo vse možno-
sti, saj je menil, 
da je teren pri-
pravljen do te 
mere, da bi bila 
položitev asfalta 
trenutno najcenejša možna va-
rianta. „Vsako delo ima svoj li-
kof in lepo je, da se srečamo 
na tak dan ob takem trenut-
ku,« je med drugim hudomu-
šno zaključil župan Bogovič, v 
nadaljevanju sproščenega po-
govora pa zadolžil občinsko 
svetnico in krajanko Marjano 
Planinc, da skupaj z ustrezno 
občinsko službo v najkrajšem 
možnem času pridobi ustre-

zne informacije. Tudi domači-
ni so izrazili pripravljenost za 
finančno udeležbo pri asfalti-
zaciji, obenem pa so izrazili 

zahvalo za ves trud in delo, ki 
je bilo v minulih mesecih opra-
vljeno ter še dodali, da se se-
daj počutijo varne. Predsednik 
KS Dolenja vas Branimir Vodo-
pivc pa je dejal, da se je kra-
jevno praznovanje letošnjega 
krajevnega praznika, ki bo kot 
vsako leto 15. avgusta, letos  
pričelo na Libni, saj je saniran 
velik plaz, ki je ogrožal okoli-
ške prebivalce.  M. K. M.

Ob ogledu saniranega plazu
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V VIPAP VIDEM KRŠKO 
za teden dni zaustavljamo 

proizvodnjo
V 33. tednu bomo v podjetju VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. opravili ve-
čji sklop vzdrževalnih in tehnoloških del, zaradi katerih bo treba obra-
tovanje tovarne ustaviti.

Po terminskem planu bo zastoj trajal 7 dni, in sicer od 10. do 16.8.2009. 

Z zaustavljanjem postrojenj in naprav bomo začeli že dan prej, v nede-
ljo, 9.8.2009, ko je mogoče pričakovati nekoliko povišane nivoje hru-
pa iz energetike. Enako velja tudi za čas zaganjanja postrojenj in na-
prav, ki bo potekalo 16. oz. 17.8.2009.

Vzdrževalna dela bodo potekala tudi na kemijsko-mehanskem delu či-
stilne naprave, in sicer vse do 24.8.2009. Biološki del industrijske či-
stilne naprave bo v tem času normalno obratoval.

S 1.8.2009 smo v skladu z letnim načrtom začeli z drugo fazo remonta 
na kotlu K4. Gre za porušitev in ponovno gradnjo celotne leve in de-
sne stene v kurišču kotla. Lansko leto smo zamenjali prednjo in zadnjo 
steno. Predvidena vrednost investicije je 2 milijona €.

V času enotedenskega zastoja bo večina zaposlenih na kolektivnem 
dopustu.
 Peter Drakulić
 odnosi z javnostmi

do 16. 9. 2009 pri nakupu bazenov in opreme

Izkoristite osvežilen popust

Bodite pozorni na ponudbo v navedenih M Centrih tehnike in gradnje s tovrstno ponudbo:

-20%

•	 MCTGP Ajdovščina,	Vipavska	c.	6,	tel.:	05/364	48	00	•	MCTGP Brežice,	Cesta	Svobode	31,	tel.:	07/495	39	54	•	MCTG Črnuče,	Pot	k	sejmišču	32,	
tel.:	01/560	61	00	•	MCTG Koper,	Kolodvorska	cesta	4,	tel.:	05/662	69	10	•	MCGV Krško,	Cesta	Krških	žrtev	145a,	tel.:	07/488	06	32	•	MCGV Lenart,	
Gradiška	2,	tel.:	02/720	09	46	•	MCT Maribor,	Tržaška	cesta	14,	02/333	50	88	•	MCGV Ormož,	Opekarniška	30,	tel.:	02/741	56	24	•	MCTG Postojna,	
Tržaška	cesta	59,	Postojna,	tel.:	05/721	47	27	•	MCTG Prevalje,	Pri	postaji	4,	tel.:	02/870	50	35	•	MCTG Ptuj,	Ormoška	cesta	30	tel.:	02/749	53	40	•	
MCTGP Sevnica,	Savska	cesta	20	b,	Sevnica,	tel.:	07	816	32	10	•	MCTG Slo. Konjice,	Delavska	c.	12,	tel.:	03/757	48	60	•	MCTG Velenje,	Kidričeva	53,	
tel.:	03/898	87	10	•	MCTG Žalec,	Celjska	7,	tel.:	03/713	65	92

Poslovni	sistem	Mercator,	d.d.,	Dunajska	cesta	107,	Ljubljana.	Simbolne	slike.

Tehnike, gradnje in pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, tel.: 07 816 32 10
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SEVNICA - V mesecu juliju se je na sevniški enoti zavoda za 
zaposlovanje prijavilo 126 delavk (v glavnem šivilje), ki so 
ostale brez zaposlitve v krmeljskem podjetju Intima Design. 
Lastnik in direktor podjetja Samo Valant je zaposlene se-
znanil o stečaju podjetja po hitrem postopku 1. junija letos. 
Danes bivšim zaposlenim je Valant še zagotovil, da terjatve 
podjetja presegajo njihove obveznosti, torej lahko delavke 
upajo na plačilo odpravnin, ki jim pripadajo za ves čas de-
lovne dobe. S. R.

Šiviljam odpravnine?

POSAVJE - Konec julija so v 
sevniški območni službi Sev-
nica Zavoda RS za zaposlova-
nje beležili 3.369 brezposel-
nih oseb, kar je 673 oseb ali 
četrtina več kot preteklega 
decembra in 41,3 % več kot 
v juliju 2008. 

Brezposelnost je porasla na 
vseh treh uradih za delo, in 
sicer je na brežiškem višja za 
16,2 % (1.092 brezposelnih), 
na krškem za 22 % (1438) in 

Število brezposelnih v Posavju narašča 

Kot smo poročali tudi v našem 
časopisu, je bila obnova pred-
videna za jesenske mesece, ko 
bi bila že odprta nova kosta-
njeviška obvoznica, obvoz pa 
speljan preko novega beton-
skega mostu. Do takrat naj bi 
bil promet preko dodobra na-
četega mostu dovoljen le za 
osebna vozila, pa še to izme-
nično enosmerno. Vendar pa so 
se na Direkciji za ceste kljub 
drugačnemu dogovoru z ob-
čino odločili, da obnovo ven-
darle izvedejo v času najve-
čjih dopustov, ko je prometna 
obremenitev najmanjša, po-
memben dejavnik pri tej od-
ločitvi pa naj bi bili tudi stro-
ški prevoza šolskih otrok, ki bi 
se v primeru (jesenskega) ob-
voza povišali. „Popravilo mo-
stu je nujno, saj je zlomljen 
lesen nosilec, tako da most ni 
več varen za promet.  V okvi-

Obnova vendarle še poleti

ru obnovitvenih del, katerih 
ocenjena vrednost znaša cca. 
95.000,00 EUR, bo vozna kon-
strukcija obnovljena v celoti, 
spodnja (nosilna) pa delno. Pri 
obnovi mostu bodo upošteva-
ne zahteve Zavoda za varstvo 

naravne in kulturne dediščine, 
ki ne dovoli posegov izven ob-
stoječih gabaritov mostu,“ so 
nam sporočili iz DRSC.
Nenadni začetek obnove pa je 
presenetil in vznevoljil doma-
čine, saj je mesto na vrhun-

cu turistične sezone presekano 
na dva dela. Pripombe letijo 
tudi na pomanjkljivo signali-
zacijo obvoza iz krške strani. 
Na DRSC pravijo, da jo bodo še 
enkrat pregledali in po potrebi 
ustrezno dopolnili. Marsikomu 
ni razumljivo niti, zakaj obvoz 
ne more potekati preko nove-
ga mostu, kar bi prihranilo 
mnoge kilometre in nevšečno-
sti, vendar je birokracija pač 
neomajna... K sreči naj bi bila 
obnova polovice mostu konča-
na že do konca meseca, v ce-
loti pa to 15. septembra. Od 
30. avgusta do zaključka del 
bo v popoldanskem času omo-
gočen promet za osebna vozi-
la. Do konca meseca pa naj bi 
bilo tudi krožišče pred obvoz-
nico zgrajeno v tolikšni meri, 
da bo lahko odprta cesta Ma-
lence – Kostanjevica na Krki. 
 P. P.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Zadnjega julija se je začela obnova južnega lesenega mostu v Kostanjevici na Krki, 
most pa je zaprt za ves promet. Po naročilu Direkcije RS za ceste dela izvaja podjetje CGP Novo mesto. Ob-
nova bo predvidoma zaključena do 30. avgusta, obvoz pa poteka preko mostu na Brodu pri Podbočju. 

na sevniškem za kar 45,4 % 
(839). „Kot je bilo pričakova-
ti, je glede na leto 2008 iz-
razito porasel priliv v brez-
poselnost,“ je zapisala Saša 
Mohorko. Ta je v primerjavi 
s prvimi sedmimi meseci pre-
teklega leta višji kar za 86 % 
, beležijo 2.325 na novo pri-
javljenih oz. 1.072 več kot 
v enakem lanskem obdobju. 
Najmočneje je porasel priliv 
oseb, katerih delovna mesta 
so bila ukinjena. V prvih 7 me-

secih beležijo 586 trajno pre-
sežnih delavcev in stečajnih 
viškov, zlasti s področja pre-
delovalnih dejavnosti, v obdo-
bju januar - julij 2008 pa 159. 
Prav tako je za 433 oseb višji 
tudi priliv delavcev, ki jim je 
iztekla zaposlitev za določen 
čas, teh so v letošnjem letu 
na novo prijavili 961.

Kljub temu, da je povpraše-
vanje delodajalcev upadlo za 
31 %, letos beležijo 2.567 po-

treb po delavcih, v prvih sed-
mih mesecih preteklega leta 
pa 3.713, vključitve brezpo-
selnih v zaposlitev niso bi-
stveno nižje od lanskoletnih. 
V tem letu se je zaposlilo 940 
brezposelnih oseb, kar je 46 
manj kot lani. 
 S. V.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Cvetoča pravljica

Balkon hleva

Razigrani cvetlični vrt

Rože za Evo

Balkon v naravi Volovnika

Poletno cvetje

Poletni cvetovi

Kmečke rože

Hišica v cvetju

Zelena zgodba

Zaspani lokvanji

Vse v cvetju

Sprostitev

Park Magnolia

Najlepša moja misel

Z veseljem smo dočakali prve obiske na terenu, saj se je ta 
teden komisija odpravila na ogled vrtov in balkonov, ki so 
že prišli v ožji izbor. Vsak, ki ga bomo obiskali, bo o obisku 
pravočasno obveščen po telefonu, zato nič ne skrbite. No-
vih prijav za letošnji izbor ne sprejemamo več, objavlja-
mo pa del tistih, ki so prispele do zaključka redakcije. Pre-
ostale bomo objavili v naslednji številki, ko bomo tudi več 
poročali o terenskem delu naše komisije. 

Nunčič Janez z Okroglic je prijavil svoj cvetoč balkon in ga 
poimenoval „Poletno cvetje“, Ameršek Zinka z Metnega vrha 
je v izbor prijavila vrt pod imenom „Pisano cvetje“ ter balkon 
s preprostim imenom „Kmečke rože“, Hupak Jožica  iz Go-
renjih Skopic je v izbor za najlepši posavski vrt prijavila koti-
ček z imenom  „Zaspani lokvanji“,  Sintič Nataša z Volovnika 
je svoj balkon poimenovala „Balkon v naravi Volovnika“, v iz-
bor pa je prijavila tudi vrt z imenom „Vrt duha“. Na Svibnem 
skrbijo, da imajo lepe vhode tudi kmetijska poslopja, tako 
je Žonta Rezi prijavila v izbor „Balkon hleva“. Žibert Marti-
na z Jelenika ima rada razigranost cvetja, vrt je prijavila pod 
imenom „Razigrani cvetlični vrt“, Mlakar Jožica iz Rovišča pri 
Studencu je svojemu vrtu nadela ime „Poletni cvetovi“. V Po-
savju je očitno veliko moških, ki znajo s cvetjem, med njimi 
sta tudi Rueh Primož iz Brežic s svojim „Parkom Magnolia“ 
ter Geršak Slavko s Studenca, ki je balkon domače hiše poi-
menoval „Cvetoča pravljica“. Ogorelc Jožica iz Brežic nam 
je poslala fotografije svojega vrta z imenom „Najlepša moja 
misel“, dobili pa smo tudi dve prijavi iz Sel pri Dobovi in sicer 
je svoj vrt „Vse v cvetju“ prijavil Blaževič Edi, Blaževič Ro-
zalija pa je prijavila urejeno okolico svoje hiše in jo poime-
novala „Hišica v cvetju“.  Zaniuk Karel iz Čateža ob Savi se 
vključuje v izbor z vrtom, ki govori posebno zgodbo, poime-
noval jo je „Zelena zgodba“, Planinc Darja iz Koprivnice je 
prijavila balkon z imenom „Rože za Evo“, objavljamo pa tudi 
sliko vrta Barbič Justine, z imenom „Sprostitev“.

Vemo, da vreme te dni ni bilo prizanesljivo, hkrati pa verja-
memo, da za dežjem mora posijati sonce.

Naj zasije močno in vas navdihne,
do naslednjega branja lep pozdrav!

 Uredništvo

Drage bralke in bralci, 
ljubitelji cvetja!
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Občinski praznik vsakoletno zaznamuje čas, v katerem 
se občanke in občani spominjajo zgodovine in minulih 

dosežkov ter hkrati predstavlja čas složnosti in 
konstruktivnega dialoga v snovanju uspešnega 

družbeno-kulturnega in gospodarsko-socialnega 
napredka za prihodnje rodove.

Ob praznovanju praznika vaše občine vam iskreno 
čestitamo ter želimo obilo uspeha v snovanju 

uspešnega gospodarskega, družbenega in kulturnega 
življenja tudi v prihodnje. Obenem se vam 

zahvaljujemo za dosedanje dobro medobčinsko 
sodelovanje in skupno prehojeno pot v okviru razvojne 

regije Posavje, v upanju, da bomo dobre odnose 
ohranjali in krepili tudi v prihodnje.

župan občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

Spoštovane občanke in občani Občine Kostanjevica na Krki, 
spoštovani župan, spoštovane članice in člani Občinskega sveta!

Spoštovani občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki!

Iskrene čestitke ob vašem občinskem 
prazniku! 

Želim vam prijetno praznovanje in 
uspešen razvoj občine tudi v prihodnje. 

Prepričan sem, da bomo z dobrim 
sodelovanjem in krepitvijo medsebojnih 

odnosov skupaj ustvarjali boljšo 
prihodnost v naših občinah in v regiji.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, svetnice 
in svetniki občine Kostanjevica na Krki!

Želimo vam prijetno praznovanje 
občinskega praznika ter veliko pravih in 

modrih odločitev za razvoj in kakovostno 
življenje vaših občanov. 

Uspešno na poti razvoja in na vseh 
področjih medsebojnega sodelovanja!

      
   

     Franc Bogovič,
            župan občine Krško

               s sodelavci

Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Spoštovane občanke in občani 
Občine Kostanjevica na Krki !

Za nami je eno leto, odkar smo praznovali
prvi občinski praznik.

V tem času smo, tudi z vašo pomočjo, 
storili kar nekaj velikih premikov 
v razvoju naše občine.

Ob tem dogodku bi se zahvalil vsem svojim 
sodelavcem, svetnicama in svetnikom ter vsem
vam, spoštovane občanke in občani, 
in vas povabil na vse naše osrednje prireditve.

Vaš župan Mojmir Pustoslemšek 

PROGRAM PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

01.08. – 08.08.
Festival Noster Nostri

KUD FlokArt
http://www.noster-nostri.com

09.08. ob 9.00
Pohod ob 10 – letnici PD POLOM

Parkirišče Galerije Božidar Jakac

14.08. ob 19.00
Razstava fotografij

Občina Kostanjevica na Krki

15.08. ob 19.00
Osrednja prireditev ob občinskem prazniku

Galerija Božidar Jakac

19.08. ob 19.00
»Življenje ob Schengenski meji«

Zavod Liminal in DZPM Krško
Gostilna Kmečki hram

28.08.
Otvoritev ceste Črneča vas – Vrtača - Vrbje

Občina Kostanjevica na Krki

30.08.
Pohod na KUM

PD Polom, TD Kostanjevica na Krki

V občini Kostanjevica na Krki so si za svoj praznik izbrali 16. avgust, dan prve li-
stinske omembe Kostanjevice na Krki kot mesta v letu 1252. Počitniški in dopu-
stniški avgust bo tako v občini, še posebej pa v mestu, popestrilo kar nekaj kul-
turnih, športnih in drugih prireditev (program objavljamo spodaj), vrhunec pa bo 
seveda osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj.

Praznični čas je seveda tudi priložnost za „inventuro“ o opravljenem delu in bo-
disi zaključenih bodisi začetih projektih v minulem letu dni, pa tudi za pogled 
v načrte in izzive, ki najmlajšo posavsko občino – teče ji šele tretje leto življe-
nja – čakajo v prihodnosti. Na straneh, ki so pred vami, smo priložnost za to dali 

občinski upravi, s predstavitvijo svojih programov in dejavnosti pa se pridružu-
je tudi Galerija Božidar Jakac, nosilec kulturne ponudbe mesta.

Seveda pa je občinski praznik predvsem praznik občank in občanov, ki jim ob 
tej priložnosti preko našega časopisa izrekajo čestitke v mnogih podjetjih in or-
ganizacijah. Voščilom se pridružujemo tudi v našem uredništvu in vsem občan-
kam ter občanom občine Kostanjevica na Krki želimo prijetno praznovanje ter 
veliko osebnih in delovnih uspehov! Vsem, ki ste se odzvali na našo ponudbo za 
sodelovanje na teh straneh, pa iskrena hvala!  
 Uredništvo
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OBVOZNICA KOSTANJEVICA NA KRKI

V lanskem letu smo z bivšim ministrom za promet Radovanom 
Žerjavom podpisali pogodbo, kjer smo se zavezali, da bi bila 
obvoznica nekje proti koncu leta, konec oktobra, prevozna. 

Zaradi zapletov, ki so se vrstili ob tehničnem prevzemu šent-
viškega predora v Ljubljani, pa bo potrebno za samo sprosti-
tev prometa počakati na uspešno opravljen tehnični prevzem. 
Vseeno menimo, da bo operativno ta projekt končan konec ok-
tobra, razen mogoče hortikulturnih posegov, ozelenitve in po-
dobno, na kar bo najverjetneje potrebno počakati do druge-
ga leta. Investicija namreč po pogodbi poteka do 31.03.2010. 
Vrednost celotne investicije se bo gibala med 7,5 – 8,0 milijo-
nov €, od tega bo občina sofinancirala cca. 935.000,00 €, ostalo 
pa so sredstva Ministrstva za promet. Leta 2007 smo že porav-
nali 275.000,00 €, letos moramo zagotoviti 300.000,00 €, pre-
ostanek pa bomo poravnali v letu 2010. Dela na sami obvozni-
ci potekajo zelo intenzivno, trenutno na obeh krožiščih, most 
je dokončan, utrjujejo se cesta in brežine, položena je mete-
orna kanalizacija. Nekaj zapletov je ob tem nastalo s popol-
no zaporo ceste proti Malencam, saj so bili občani odrezani od 
Kostanjevice, vendar je bil z izvajalci dosežen dogovor, da se 
omogoči prevoz za interni promet domačinov.

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE 
SKOZI NASELJE PREKOPA

Z Ministrstvom za promet imamo podpisan sporazum, po ka-
terem je vrednost investicije za rekonstrukcijo regionalne ce-
ste skozi naselje Prekopa 3,1 milijona €, delež občine pa cca. 
920.000,00 €. Rok pričetka del je letos, dokončanja pa leta 
2011. Izveden je bil razpis del za 1. fazo, to je cca. 35 % pro-
jekta. Na izbiro izvajalca se je pritožil eden izmed ponudnikov, 
tako da se pričetek del zaradi tega odmika proti koncu leta. 
Ob tem nas nekoliko skrbi zaradi sredstev, saj nam v proraču-
nu manjka denarja, 1. faza pa bo občinsko blagajno obremeni-
la za 266.000,00 €. Zaradi navedenih razlogov se bodo plačila 
najverjetneje zavlekla v naslednje leto, kar pa pomeni doda-
tne finančne težave za občino in posledično tudi za državo. 

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE 
ČRNEČA VAS – VRTAČA - VRBJE

V letošnjem letu smo se dogovorili, da bomo v kratkem do-
končali asfaltiranje ceste Črneča vas – Vrtača – Vrbje, za ka-
tero so bila pripravljalna zemeljska dela izvedena že v lan-
skem letu, in jo odprli za občinski praznik. Projekt bo stal 
cca. 135.000,00 €, od tega letos nekaj čez 60.000,00 €, s tem 
pa bomo omogočili normalen prevoz ljudem z nekaj posame-
znih domačij, ki živijo tik ob državni meji in jim je to edina 
povezava z ostalimi naselji v občini in izven.

REKONSTRUKCIJA GORJANSKE 
CESTE S PLOČNIKI IN KOMUNALNO 
INFRASTRUKTURO 
Rekonstrukcija Gorjanske ceste s pločniki in komunalno infra-
strukturo bo končana, kot je bilo predvideno, do septembra 
letos in je pomembna izboljšava občinske komunalne infra-
strukture. Vrednost naložbe je cca. 725.000,00 €, pri čemer je 
delež občinskega proračuna 230.000,00 €, ostalo pa so sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za finance.

PROJEKT HORIZONTALNE IN 
VERTIKALNE IZOLACIJE NA 
ZDRAVSTVENI POSTAJI
Projekt horizontalne in vertikalne izolacije na Zdravstveni 
postaji Kostanjevica na Krki je letos v glavnem dokončan. 
Ostalo je še nekaj malenkosti, ena od teh je javna razsve-

Pregled dosežkov v minulem letu 
v občini Kostanjevica na Krki
Dosežki Občine Kostanjevica na Krki v letu 2008/2009 izhajajo iz prizadevanj za realizacijo projektov, ki so bili zastavljeni v Na-
črtu razvojnih programov in so posledica izkazanih večdesetletnih potreb tukajšnjih občanov. 



Posavski obzornik - leto XIII, številka 16, četrtek, 6. 8. 2009 PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI 13

tljava okrog zdravstvenega doma, nakazuje pa se tudi pro-
blematika nemotenega ogrevanja, saj je peč za centralno 
kurjavo dotrajana. Sredstva bomo skušali zagotoviti v nasle-
dnjem letu. Vrednost investicije je cca. 160.000,00 €, delež 
občinskega proračuna pa cca. 100.000,00 €. Ostalo so sred-
stva Ministrstva za zdravje in manjši delež samega Zdravstve-
nega doma Krško.

OBRTNA CONA KOSTANJEVICA NA KRKI

Za 1. fazo obrtne cone je že pridobljeno pravnomočno grad-
beno dovoljenje za elektro infrastrukturo, za komunalno in-
frastrukturo pa čakamo pravnomočnost že pridobljenega 
gradbenega dovoljenja. To pomeni, da se bo nadaljeval po-
stopek za izbiro izvajalca, pridobitev sredstev in pričetek 
del. Navedeno bo potekalo v tesnem sodelovanju s potenci-
alnimi investitorji. 1. faza omogoča izgradnjo treh gospodar-
skih objektov na parcelah vzhodno od gospodarskih objektov 
bratov Petretič. Investitorji pa že lahko vlagajo vloge za pri-
dobitev gradbenih dovoljenj za graditev objektov na Uprav-
no enoto v Krškem.

STANOVANJSKA GRADNJA V 
STANOVANJSKEM OBMOČJU LJUBLJANSKA 
CESTA V KOSTANJEVICI NA KRKI
V podobni situaciji kot obrtna cona je tudi projekt stanovanj-
ske gradnje na Ljubljanski cesti. 21. julija je bil na Uprav-
ni enoti v Krškem narok za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za komunalno opremo 7 parcel, ki jih je občina prodala v le-
tih 2007/2008. Pričakuje se, da bo gradbeno dovoljenje pri-
dobljeno v septembru letos. Pri tem projektu investitorji že 
vlagajo vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj za njihove 
objekte, istočasno pa je občina že podpisala ustrezne pogod-
be, ki bodo omogočile gradnjo komunalne infrastrukture in 
posledično samih objektov. Smo tudi v dogovorih z novomeško 
škofijo za nadaljevanje projekta na cca. 12 novih parcelah.

Poleg navedenih projektov v izvajanju pa smo v 
letošnjem letu storili tudi konkretne korake za 
pripravo izvedbe novih projektov.

ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER (ŠRC) 

Navedeni projekt smo zaradi lažje izvedljivosti razdelili v dve 
fazi in pristopili k pripravi za izvedbo prve faze. Ta vsebu-
je tako imenovani šolski del, ki pa bo omogočil tudi bistve-
no izboljšanje pogojev rekreacije domačinov in obiskoval-
cev. Projekt je vreden nekaj čez 800.000,00 €, pri čemer je 

Pridružujemo se čestitkam 
ob našem prazniku 
in Vam želimo 
prijetno praznovanje.
 
Kolektiv Gostilne Žolnir

GOSTILNA ŽOLNIR d.o.o
   Krška cesta 4 

Kostanjevica na Krki

ELEKTRO SERVIS
Klemenčič Anton s.p.,

Orehovec 37 b, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: 041 616 456

- ELEKTRO INSTALACIJE
- ELEKTRO MONTAŽA
- OZVOČENJE PRIREDITEV

Občankam in občanom
občine Kostanjevica na Krki

iskreno čestitamo ob prazniku!

- ELEKTRO INSTALACIJE
- ELEKTRO MONTAŽA
- OZVOČENJE PRIREDITEV

Izvajamo:

težava v zelo nizki participaciji države. V izdelavi je projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Delež sofinanciranja 
Ministrstva za šolstvo je samo 10 %, enak delež pričakujemo 
od športne zveze, medtem ko je občinski delež financiranja 
80 %. Zato bo za ta projekt potrebno poiskati še dodatne vire 
financiranja. Je pa tudi kasneje, pri sami uporabi takšnega 
objekta, jasna dikcija, da mora občina z razpisom poiska-
ti upravljalca objekta, ki bo objekt tržil, da bi se prepreči-
le dodatne izgube, saj je samo vzdrževanje takega komple-
ksa precej zahtevno.

KULTURNI DOM - DVORANA

V zapletih okrog kulturnega doma je občini uspelo najti 
ustrezno kompromisno rešitev. S kupcem, ki bo dom odkupil 
od Kmečke zadruge, smo sklenili sporazum, kjer smo se do-
govorili, da v novozgrajenem objektu občini zagotovi večna-
mensko dvorano z 350 sedeži. V ta namen bo občina na za-
četku vsakega leta lastniku predložila program dogodkov, na 
podlagi katerega bo dvorana rezervirana za potrebe občanov, 
preostale termine pa bo lastnik tržil sam. Občina bo tako v 
doglednem času prišla do sodobne dvorane.

Ob realizaciji projektov pa v občini intenzivno de-
lamo tudi na ostalih pomembnih vzvodih bodočega 
razvoja, kamor nedvomno spada izdelava občin-
skega prostorskega načrta ( OPN ) in Strategija ra-
zvoja turizma.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) 

Do 31. julija bo izdelan osnutek Občinskega prostorskega 
plana. Le-ta bo v avgustu pregledan in po potrebi dopolnjen 
oziroma popravljen. V začetku septembra bo posredovan na 
ustrezna ministrstva – soglasodajalce, da se pridobijo smer-
nice oziroma stališča le-teh. Po njihovem prejemu in dopol-
nitvah osnutka OPN pa bo organizirana javna razgrnitev. Naj-
novejša ocena je, da bo to pred koncem leta 2009. 

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 

Občinski svet je na svoji zadnji seji sprejel Strategijo o ra-
zvoju turizma, do katere se je prišlo z dolgotrajno in širo-
ko javno razpravo. Ko bo v kombinaciji s občinskim prostor-
skim planom in drugimi strategijami (na primer pred kratkim 
smo imeli tudi formalno obravnavo strategije o kmetijstvu in 
gozdarstvu) narejen nekakšen konsenz, se bo začelo njihovo 
izvajanje. Občinski prostorski plan bo tako določil razvojna 
področja za projekte s področja turizma. V naslednji fazi pa 

bo potrebno za oživitev projektov navedenih v strategiji o 
razvoju turizma intenzivno iskati investitorje. Pri tem bi se 
osredotočili na manjšo, bolj butično tovrstno destinacijo na 
nekoliko višjem storitvenem nivoju, ki bi svoj program črpa-
la v naravnih in kulturnih danostih tega prostora. To bomo 
upoštevali predvsem pri načrtovanju term. Vsekakor pa je 
sam razvoj turizma odvisen predvsem od interesa ljudi v Ko-
stanjevici. Trenutno je aktualen projekt ureditve prenočitve-
nih kapacitet v zidanicah. To je ena izmed možnosti, nadalje 
pa bo potreben še dodaten poudarek na gostinskem turizmu, 
tudi v Galeriji Božidarja Jakca. Naloga Turistično informativ-
nega centra (TIC-a), ki bo v neki bližnji perspektivi zaživel 
na otoku, pa bo povezati vse ponudnike. 

Glede prostorov TIC-a v spodnjih prostorih Lamutovega likov-
nega salona smo trenutno nekoliko zaustavili aktivnosti, saj 
se je kot prednostna naloga pri tem kompleksu izpostavila 
ureditev lastništva. Župnišče želi celoten kompleks odproda-
ti, s prejšnjim župnikom smo se sicer pogovarjali o možno-
sti dolgoročnega najema, zato smo tudi računali z ureditvi-
jo TIC-a v letošnjem letu. Občina ima vsekakor interes, da 
pridobi cel objekt, seveda z nekim dolgoročnim odplačilom, 
smo pa o tej možnosti govorili tudi že s predstavniki škofije. 
Najprej pa bo potrebno opraviti cenitev kompleksa, ki je si-
cer na prestižni lokaciji, vendar en del v slabem stanju, po-
treben izdatne finančne injekcije, kar bo potrebno reševa-
ti z evropskimi razpisi.

Vsekakor pa se bo potrebno po odprtju obvoznice premišlje-
no lotiti tudi projekta ureditve in revitalizacije samega oto-
ka, kar bo dolgotrajen proces.

Kot dosežek pa bi omenili tudi to, da je občina vse 
navedeno realizirala brez zadolževanja. 

Spoštovane občanke 
in občani, drage bralke 

in bralci! 

Veseli nas, da enota 
Valvasorjeve knjižnice 

Krško v Kostanjevici na 
Krki ni le dobro 

obiskovano 
izposojevališče knjig, 

pač pa s svojimi 
prireditvami sodeluje 

v kulturnem utripu kraja 
in občine.

V pričakovanju dobrega 
sodelovanja tudi 

v bodoče vam čestitamo 
ob občinskem prazniku! 

Kolektiv Valvasorjeve 
knjižnice Krško

 že od 15. decembra 1997
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Cistercijanski samostan Fons Beatae Mariae 
V 13. stoletju je Kostanjevica postajala močno gospodar-
sko, politično in upravno središče ob takratni deželni meji. 
Bernard Spanheimski je leta 1234 v neposredni bližini Ko-
stanjevice, ob izviru Obrha, ustanovil cistercijanski samo-
stan, s katerim naj bi še utrdil svojo gospodarsko moč in 
zagotovil družini prostor za zadnji počitek. Samostanu je 
podaril obsežne posesti, zato se je uvrščal med najboga-
tejše zemljiške posesti na tedanjem Kranjskem. Hkrati je 
predstavljal središče religioznega, prosvetiteljskega, trgo-
vskega in gospodarskega življenja. 

Prvotno zgodnjegotsko zasnovani samostan so v času re-
nesanse in baroka prenavljali in dograjevali. V 1. pol. 18. st. 
so bili zgrajeni baročna kulisa in obrambna stolpiča s po-
slikavo Frana Jelovška, današnjo podobo pa je dobilo tudi 
eno največjih arkadnih dvorišč v Evropi. Leta 1786 je cesar 
Jožef II. samostan razpustil. Premoženje je bilo preneseno 
v kranjski verski fond, cerkvena oprema razprodana na 
dražbi, cerkev pa je bila desakralizirana. Samostan je po-
stal sedež gozdne uprave in notariata, v njem se je naselilo 
večje število stanovalcev. Z ukinitvijo delovanja samostana 
se je začel proces propadanja, ki je dosegel vrhunec v po-
žigu in porušenju leta 1942/43. Po 2. svetovni vojni so v 
stavbnem kompleksu delovali tudi proizvodni obrati – naj-
dlje med njimi Vinarska zadruga Kostanjevica, ki je že od 
leta 1927 skrbela za razvoj in uveljavitev cvička.

Prva restavratorsko – zaščitna dela na kompleksu so izve-
dli študentje seminarja prof. Franceta Steleta (ok. 1933), 
temeljita in sistematična prenova pa je stekla leta 1957 in 
poteka še danes. Nekdanji samostan je bil leta 1989 raz-
glašen za kulturni spomenik in bil kot tak tudi formalno 
uvrščen med spomenike, ki jim država namenja posebno 
pozornost. Leta 1974 se je v obnovljene prostore naselila 
takrat ustanovljena Galerija Božidar Jakac.

Galerija Božidar Jakac
Začetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v 
leto 1956, ko je bila v prostorih tukajšnje osnovne šole, na 
pobudo tedanjega ravnatelja Lada Smrekarja, ustanovljena 
GORJUPOVA GALERIJA, ki od leta 1974 dalje deluje v okvi-
ru Galerije Božidar Jakac. Na stalni razstavi je predstavljen 
izbor plastik, slik, risb in grafik iz obsežne mednarodne 
zbirke likovnih del  20. stoletja. Zaradi postavitve v šolskih 
prostorih je stalna razstava izjemna in nudi nenavadno mo-
žnost neposrednega prepleta galerijskega in pedagoškega 
dela. Sedanja postavitev je na ogled od leta 1998. Od leta 
1958 v nekdanjem ministerialnem dvorcu v mestu, na 
otoku, deluje Lamutov likovni salon, v katerem prirejamo 
začasne razstave domačih in tujih umetnikov. V letu 1961 
je začel delovati mednarodni kiparski simpozij Forma viva. 
Kot Gorjupova galerija tudi Lamutov likovni salon in For-
ma viva od leta 1974 delujeta v okviru GALERIJE BOŽIDAR 
JAKAC. Ustanova je imenovana po Božidarju Jakcu, vendar 
so poleg njega s stalnimi zbirkami, ki temeljijo na donaci-
jah, predstavljeni še: Jože Gorjup, Tone Kralj, France Kralj, 
France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek in Bogdan Borčić. 
Od leta 1977 pa je v nekdanjih samostanskih prostorih na 
ogled tudi Pleterska zbirka starih mojstrov.

Aktualna likovna dogajanja so z začasnimi razstavami pred-
stavljena tudi v prostorih lapidarija in v nekdanji samostan-
ski cerkvi, ki se s svojimi lastnostmi uvršča med najlepše 
primere zgodnjegotske (kasneje barokizirane) arhitekture 
na Slovenskem. 

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki je eno najstarejših in hkrati najmanjših slovenskih mest, umeščeno na otoku, v meandru reke Krke. Ime 
naselja Kostanjevica je v listinah prvič omenjeno leta 1091. Kot mesto se, skupaj s Celovcem in Velikovcem, v listinah prvič 
omenja leta 1252. Arheološke raziskave so pokazale, da je bil ta prostor naseljen že v prazgodovini. Izpričano je bivanje Ili-
rov, Keltov in Rimljanov. Med lastniki tega prostora 
velja izpostaviti rodbina Spanheim, ki je z gradnjo 
dvorca na otoku in ustanovitvijo cistercijanskega 
samostana omogočila razcvet Kostanjevice. V 2. 
pol. 15. st. je Kostanjevica izgubila svojo vlogo, ki jo 
je nato delno ponovno okrepila v 19. st. 

Staro mestno jedro na otoku opredeljujejo: župna 
cerkev Sv. Jakoba, cerkev Sv. Miklavža ter nekdanji 
ministerialni dvorec. Zaradi ohranjene srednjeve-
ške parcelacije je bilo mesto leta 1997 razglašeno 
za kulturni spomenik. Danes je Kostanjevica na Krki 
kulturno in turistično središče širšega območja. S 
svojimi bogatimi kulturnimi vsebinami, naravnimi 
vrednotami, raznoliko gostinsko ponudbo in števil-
nimi vabljivimi možnostmi za preživljanje prostega 
časa privablja številne obiskovalce.

Izpostavljamo:
Mojca Zlokarnik, 
Žarenje
Nekdanja samostanska cerkev 
Galerije Božidar Jakac

do 23. avgusta 2009 
avtorica je s svojimi deli oživela 
in duhovno prežarila prostor 
nekdanje samostanske cerkve, 
ki obiskovalce prevzame tako 
s svojim volumnom, gotskim 
okrasom ter nenazadnje tudi vzvišeno belino. 

Bogdan Borčić, 
Pregledna razstava 
risB
Lamutov likovni salon Galerije 
Božidar Jakac

do 13. septembra 2009 
galerija Božidar jakac je 
ustanova, ki skrbi za Borčićev 
opus na papirju (hrani že skoraj 
1000 grafik in več kot 100 risb 
umetnika) in to je bilo izhodišče 
za pripravo pregledne razstave, 
v kateri smo se osredotočili na tista dela, ki so risba v 
klasičnem pomenu: z risalom narejena črta na papirju.

KeramiKa v KoncePtu 4:
mirsad Begić: ohraniti sanje
damijan Kracina: sanitarium
iztok maroh: sistemi
nataša sedej: nevestina celica 
Prostori lapidarija Galerije Božidar Jakac

do 30. avgusta 2009
razstava v sklopu 1. mednarodnega trienala keramike 
unicum 09.
namen razstave je poudariti prisotnost keramike v kon-
ceptih različnih razstavnih projektov izbranih avtorjev. 
skupna nit vsem štirim pa je razmišljanje o mejnih stanjih 
med življenjem in smrtjo.

Kostanjevica na Krki. Foto: Z. Pelko

Zoran Didek, Kostanjeviški most, 1957, 
iz Stalne zbir. Z. Didka

Detajli avtorskih postavitev.  
Foto: B. Gaberščik 

Foto: B. Gaberščik 

Klovn, 1952. 
Foto: G. Milovanović

Stalna zbirka Franceta Goršeta  
in Jožeta Gorjupa

Pogled v nekdanjo 
samostansko cerkev. 

Foto: M. Smerke

Stalna zbirka Janeza Boljke 

Pogled na nekdanji cistercijanski samostan. 
Foto: U. Abram

Pogled na samostansko stavbo s Forma vivo. 
Foto: L. Zajec
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Na vrtu še ne 20-letnega štu-
denta ekonomije, ki je letos 
že opravil izpitne obvezno-
sti, je vsa sezonska zelenja-
va, „od rok“ pa mu gre vse, 
od prvega  poskusa vrtnarje-
nja, ki se ga je lotil povsem 
samoiniciativno, pravi po-
nosna mama. V času našega 
obiska je ravno pobral česen 
in ga spletel v kite, pravi, da 
uspe le, če je sajen jeseni. 
Dobro mu uspeva por, jajčev-
ci so ogromni, zelena v lepih 
grmičih, če omenim le zele-
njavo, ki rada „jezi“ izkuše-
ne vrtnarje. Letno posadi do 
800 čebulic, že marca, da mu 
ne pride čebulna muha, in 
pridela celoletno zalogo če-
bule, okrog 90 kg, jo poveže 
v kite ter tako obešeno prezi-
mi. Jeseni posadi srebrnjak, 
da imajo spomladi svežo če-
bulo in je nikoli ne zmanjka, 
paradižnik je višji od postav-

nega mladeniča, plod je teh-
tal 71 dag. Ker mu vse lepo 
uspeva, z vrtninami oskrbu-
je tudi sosede in prijatelje. 

Na vrtu ima več vrst solat, 
saj pravi, da ni obroka brez 
domače solate. In tudi kuha 
rad, pravi, da bolj po navdi-
hu, zato pa dobro. Na vrtu 
mu uspevajo endivije veli-
kanke s premerom 50 cm in 
več, res pa je, da take razse-
žnosti dosežejo nepresajene, 
tiste, ki jih presaja, so manj-
še. Zraven vrta ob družinski 

Zelenjavni vrt študenta 
Sandija Savnika
BIZELJSKO - Sandi Savnik z Bizeljskega nas je povabil na svoj vrt, kjer vrtnari že četrto sezono. Prese-
netil nas je bohoten in z vrtninami bogat vrt, s kakršnim se ne more pohvaliti ravno vsaka gospodinja, 
ki ima za sabo že desetletja vrtnarjenja. Še bolj preseneča dejstvo, da vrtnari povsem sam, mama Bo-
jana se po njegovih napotkih vrta ne dotakne, le včasih priskoči na pomoč s kakim nasvetom. 

hiši v središču Bizeljskega pa 
obdeluje še en najet vrt in 
vrt ob vinogradu, vzgaja lu-
benice in melone, prav tako 
rad dela s traktorjem ter na-

sploh rad pomaga. Načrtov in 
želja ima še veliko, zdaj var-
čuje za večjo toplo gredo. Ob 
tem med študijem »športa«, 
doma se vozi z dirkalnim ko-
lesom, sicer pa je na domači 
kmetiji vedno dela, saj imajo 
veliko kmečko dvorišče polno 
živali. Ob vsem povedanem 
je Sandi med vsakimi pole-
tnimi počitnicami tudi delal 
prek študentskega servisa.

V čem je skrivnost ljubezni 
do vrtnarjenja in njegovih 
uspehov pri tem? Pravi, da je 

bil vzgib zdrava hrana, pri-
delana na ekološki način in 
ker mu je prvo sezono „rata-
lo“, je dobil še večje veselje. 

Skrivnost pa je ob predano-
sti in rednih opravilih na vrtu 
tudi v domačem hlevskem 
gnoju in zalivanju, vendar 
šele, ko se vrtnina ohladi in 
ne po njenih zelenih delih. 
Hkrati je Savnik dodal, da 
hlevski gnoj po drugi strani 
povzroča tudi bujno rast ple-
vela in še več dela z ročnim 
zatiranjem le-tega. Na vrtu 
preživlja proste urice med  
učenjem in drugimi domači-
mi opravili, pomeni mu hobi 
in sprostitev, pa tudi stalno 
obvezo. Pri opravilih skuša 
upoštevati setveni koledar, 
vodi dnevnik opravil od setve 
naprej, pozimi se izobražu-

je s pomočjo interneta, sam 
pridela določena semena, 
tudi solatna in pozimi vzga-
ja sadike paradižnika, papri-
ke, jajčevcev in podobnih, ki 
zahtevajo redno nego. 

Mama dodaja, da pokliče 
med tednom z Maribora, kjer 
študira, in redno preverja, 
ali negujejo sadike tako, kot 
je naročil. Vrt je pokril s pro-
titočno mrežo, ki je lani ob-
varovala pridelek pred točo,  
s polži se bori z bio zrnci in 
ima elektronsko napravo za 
preganjanje voluharja. Rože, 
ki krasijo lepo urejeno oko-
lico družinske hiše, je Sandi 
vrgel z vrta, saj načrtuje gre-
do z zelišči. Oče Slavko skr-
bi za cvetlice ob hiši, mami 
Bojani pa ob gospodinjstvu 
ostaja skrb za onemogle-
ga strica Stankota, ki je pri 
hiši že 40 let, ter Sandijeve-

ga dedka Zvonka Osojnika, 
ki ob dobrih dnevih, kljub 
temu, da je v 89. letu, še 
vedno rad dela kot tapetnik 
in sedlar. Sandi pravi, da bo 
naredil vitrino in mini mu-
zej njegovega orodja in iz-
delkov. Glede na dejstvo, da 
mu tudi to delo gre od rok, 
kar je odkril nedavno, pa bo 
mogoče, samo ugibam, vsaj 
za hobi nadaljeval z družin-
sko tradicijo. Sandi je pono-
sen tudi na sestro Petro, ki je 
prav tako uspešna študentka 
in vzporedno zaključuje dve 
fakulteti.
 Suzana Vahtarič 

Tudi dedkovo delo je zanimivo.

Vrt je pokril s protitočno 
mrežo.

Sandi Savnik na svojem vrtu, v ozadju kumare, ki jih 
veže na trimetrske kole. 

Letošnji metrski por in 
jajčevci

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo

in vztrajnostjo, 
voščimo ob prazniku 

občine 
Kostanjevica na Krki.

Kolektiv TIMI KRŠKO

Iskrene čestitke 
občankam in občanom ob prazniku 

občine Kostanjevica na Krki. 
                 

Bodimo ponosni na slikovito, bogato pokrajino in
 njeno zgodovino, na znanje in modrost, 

naravne danosti in kulturo. 

Naj raznolikost pokrajine ostane.

 Varujmo jo s skrbnim odnosom do okolja,
 da jo bodo občudovali s ponosom še naši dediči.

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR

G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141

Tesarska dela: 
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice,
 vrtne ute.

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

Čestitamo ob prazniku!

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Otvoritveni koncert omenje-
ne kabarejsko obarvane za-
sedbe z gostom, znanim glas-
benikom Janezom Dovčem, 
je na dvorišče nekdanjega 
kostanjeviškega samostana 
privabil kar lepo število obi-
skovalcev. V naslednjih dneh 
so sledile še otroške likovne 
delavnice pod vodstvom Ur-
ške Kuplenik in Eve Taučar, 
nastop Centra plesa Maribor, 
na letnem odru so se zvrstili 
avantgardni Salamandra Sa-
lamandra, madžarski psiha-
delični rockerji Sonar, eskpe-
rimentalni Italijani Re_set in 
mladi virtuoz na marimbi Ari-
stel Škrbić, na literarnem 
večeru v šolskem gozdičku so 
se predstavili Veronika Dinti-
njana, Dejan Koban, Stanka 
Hrastelj, Katja Plut in Igor 
Iršič. Nocoj bo v stari pošti 
otvoritev razstave Domna 
Lombergarja in Luke Urši-
ča, jutri zaključek projekcije 

Festivalski teden na „otoku umetnosti“
KOSTANJEVICA NA KRKI – Poletno prireditveno mrtvilo v Kostanjevici na Krki letos znova razbijajo mladi kulturni zanesenjaki 
iz društva KUD FLOkart, ki v tem tednu  organizirajo drugi festival glasbe, filma, poezije in likovne umetnosti Noster Nostri. 
Festival se je začel 1. avgusta na dvorišču Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki s koncertom zasedbe Aphra Tesla in 
Električno gledališče, zaključil pa se bo 8. avgusta s koncertom novega vala slovenskih klubskih skupin pri Kostanjeviški jami.

fotografskih zgodb v kleti La-
mutovega likovnega salona in 
projekcija kratkih animiranih 
filmov nasproti okrepčevalni-
ce Štraus, v soboto zvečer pa 
še že omenjeni zaključni kon-
cert (podroben program fe-
stivala je na ogled na www.
noster-nostri.com). Vse pri-
reditve so brezplačne.
Zanesenjakom iz FLOkarta, ki 
deluje že peto leto, je tako 
z občinsko in sponzorsko pod-
poro uspelo združiti moči in 
na „otoku umetnosti“, kot so 
Kostanjevico na Krki poimeno-
vali mladi udeleženci lanske-
ga filmskega tabora DZMP, za 
dober teden ustvariti prostor 
kvalitetnih medkulturnih iz-
menjav, dogodkov in druženj. 
 P. Pavlovič

Aphra Tesla in Električno gledališče (foto: A. Pinterič)

Na fotografiji desno: 
Organizatorji festivala s 
predsednico KUD FLOkart 
Tino Sintič (na levi)
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PRIMERNOST REKE KRKE ZA 
KOPANJE

Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško sporo-
ča, da je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto opravil odvzem 
in analizo vode reke Krke na lokaciji nad mostom na območju Pod-
bočja. Vzorce so odvzeli 18. junija 2009, analiza pa je pokazala, 
da je bila reka Krka v času odvzema vzorcev primerna za kopanje. 

Mikrobiološke in kemijske analize so bile opravljene in ocenjene na 
podlagi Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za ko-
palne vode in direktive o kopalnih vodah. Kljub temu, da je analiza 
pokazala, da je voda primerna za kopanje, se je potrebno zaveda-
ti, da je vsako kopanje v reki Krki še vedno na lastno odgovornost 
posameznika. Ob tem je po navodilih Zavoda za zdravstveno var-
stvo zlasti potrebno upoštevati naslednja opozorila:
• da voda iz reke Krke ni pitna, prav tako se je ne sme uporablja-

ti za pripravo hrane, 
• med kopanjem se je potrebno izogibati požiranju vode, še pose-

bej je pomembno na to opozoriti otroke,
• potrebna je posebna previdnost pri skokih v vodo, na mestih, kjer 

ni možno oceniti globine vode, saj je to početje zelo tvegano,
• male otroke (neplavalce in čofotalce) nikakor ne smemo pusti-

ti same in brez nadzora v bližini rek ali drugih vodnih površin,
• po kopanju se priporoča prhanje z zdravstveno ustrezno pitno 

vodo.

Javni razpis 
za malo gospodarstvo 

v občini Krško za leto 2009
Občina Krško bo konec tega tedna v Uradnem listu RS objavila 
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2009. 
Subvencionirani bodo ukrepi, ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 
8.10.2008 do 15.9.2009 na območju občine Krško. Skupna okvirna 
višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 135.000 
EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki 
so sestavni del javnega razpisa.
Vloge z zahtevano razpisno dokumentacijo, ki bo dosegljiva na 
spletni strani www.krsko.si in na Oddelku za gospodarske dejav-
nosti Občine Krško,  morajo prispeti na naslov Občine Krško naj-
kasneje do torka 15.9.2009. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.07/49-81-292, e-mail: 
irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Spoštovani gospod predsednik 
Vlade RS,

v času, ko vlada in parlament za-
ključujeta z rednimi sejami, sem iz 
medijev izvedel, da se kljub temu 
na področju energetike sprejema-
jo pomembne odločitve – žal mimo 
nas. Pred nadaljnjim odločanjem o 
reorganizaciji slovenske energetike 
vas zato kot predsednika, ki pou-
darja dialog in vključenost vseh po-
membnih akterjev pri sprejemanju 
odločitev, pozivam, da skupaj spre-
govorimo o načrtih vlade, ki bodo 
zaznamovali bodoči razvoj sloven-
ske energetike, hkrati pa tudi ra-
zvoj energetskih objektov v našem 
prostoru in sobivanje z njimi. 

Občina Krško in Posavje po-
membna energetska regija
Občina Krško je zaznamovana s 
številnimi energetskimi objekti. V 
preteklosti je na Senovem obrato-
val rudnik, ki je bil pred časom za-
prt, že pred drugo svetovno vojno 
je v Brestanici začela obratovati 
termoelektrarna, ki danes pred-
stavlja pomemben člen pri za-
gotavljanju stabilnosti elektro-
energetskega sistema Slovenije. 
V sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bila v naš prostor ume-
ščena jedrska elektrarna, ki je v 
dosedanjih desetletjih stabilnega 

Potem ko je župan občine Krško Franc Bogovič prejel pobudo za raz-
pis naknadnega referenduma za odlagališče NSRAO, ki jo je nanj na-
slovila Mihaela Jenžur, je Občina Krško po presoji, ali je vsebina skla-
dna z zakonom, predlagateljici odgovorila z obvestilom, da pobuda ni 
ustrezno oblikovana.
 
Kot določa Zakon o lokalni samoupravi, je naknadni referendum mogoč o 
vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine. Sklep, s katerim je Občin-
ski svet Občine Krško 6. julija podal pozitivno mnenje k predlogu držav-
nega prostorskega načrta za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini 
Krško, sodi med posamične akte, in zato ni akt, zoper katerega bi bil na-
knadni referendum dopusten. 
Poleg tega je, kot narekuje zakon, pobudo potrebno presoditi tudi vsebin-
sko in preveriti ustreznost referendumskega vprašanja. Na naknadnem re-
ferendumu se potrdi ali zavrne sprejeti splošni akt občine ali njegov del 
oziroma njegove posamezne določbe; kar predlagano vprašanje pobudni-
ce ne omogoča. Predlagano vprašanje se namreč ob lokaciji odlagališča 
nanaša tudi na individualno nadomestilo, ki ni bilo predmet minulega od-
ločanja na Občinskem svetu. Svetniki so namreč s sklepom potrdili loka-
cijo odlagališča, o rabi nadomestil pa bodo odločali na eni od prihodnjih 
sej. Vprašanje bi se moralo namreč glasiti tako, da se konkretni akt potr-
di ali pa zavrne. Pobuda tako tudi v predlaganem referendumskem vpra-
šanju ni skladna s predpisano vsebino zakona. 
Občina Krško bo tako predlagateljico zahteve za razpis naknadnega refe-
renduma obvestila, da je zahteva nepravilno vložena, ker ni oblikovana v 
skladu z veljavno zakonodajo in Statutom občine Krško. Z vsebino pobu-
de se je seznanil tudi kolegij Občinskega sveta Občine Krško, ki ga sesta-
vljajo vodje svetniških skupin. Prisotni so se soglasno strinjali tudi s po-
danim odgovorom. 

Župana občine Krško Franca Bo-
goviča je 23. julija obiskal od-
pravnik poslov na ameriškem ve-
leposlaništvu Bradley Freden. 
Občino Krško je obiskal v želji, 
da bi se natančneje seznanil z 

delovanjem posameznih lokal-
nih skupnosti, ki vplivajo na ra-
zvoj celotne države. Na obisku 
ga je spremljal tudi Gary Shut-
tleworth, direktor oddelka za 
mednarodni razvoj v družbi We-
stinghouse, ki se ukvarja z razvo-
jem jedrske tehnologije v jedr-
skih elektrarnah po svetu. 
Župan je delegaciji predstavil 
geografske in kulturne značil-
nosti občine ter koncept gospo-
darskega razvoja. Pri slednjem 
je izpostavil pomembno vlo-
go energetike v našem prosto-
ru, kjer nadgradnjo predstavlja 
tudi ustanovitev dveh fakultet, 
kjer študijsko leto zaključuje če-
trta generacija študentov Fakul-
tete za logistiko in prva na Fa-
kulteti za energetiko. 
Bradley Freden, ki je v Sloveni-
ji od 20. januarja letos, je po-
kazal tudi zanimanje za vlo-
go Nuklearne elektrarne Krško 

Potem ko je Občinski svet občine Krško v začetku julija podal pozi-
tivno mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za odlagali-
šče NSRAO, so bili dani pogoji za pogovore na ministrstvih, s katerimi 
je Občina Krško podpisala šest protokolov, da bi v primeru umesti-
tve odlagališča omogočila hitrejši razvoj nekaterih razvojnih pro-
jektov. Prve pogovore sta župan Franc Bogovič in direktorica občin-
ske uprave Melita Čopar opravila na Ministrstvu za okolje in prostor.  

Glede na to, da ravno v tem času poteka oblikovanje državnega 
proračuna za leto 2010, sta tako župan Bogovič in direktorica Čo-
parjeva za sredstva na ministrstvu posredovala takoj, ko so sve-
tniki podali pozitivno mnenje k odlagališču. Sofinanciranje pro-
jekta ureditve komunalne infrastrukture je bilo tako na primer 
načrtovano že v lanskem letu, a je Občina izpad sredstev, če je 
želela začeti z izgradnjo, morala nadomestiti z lastnimi viri. Vse 
dokler odločitev Občinskega sveta glede odlagališča ni bila po-
dana, je bilo namreč onemogočeno izvajanje nekaterih proto-
kolov. Nekatere projekte je občinska uprava namreč že vključila 
v načrt razvojnih programov proračuna in jih lahko v predvide-
nem obsegu uresničuje le, če bo za načrtovano prejela tudi pla-
nirana sredstva. Ker so med njimi torej nekateri projekti veza-
ni prav na uresničevanje z Vlado RS podpisanih protokolov, prav 
podaja mnenja k lokaciji odlagališča omogoča začetek predvide-
nega sofinanciranja iz državnega proračuna. 

Eden izmed protokolov, ki zagotavlja sredstva za sofinanciranje 
projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine 
Krško, sklenjen z Ministrstvom za okolje in prostor je vreden 8,4 
mio evrov. Za uresničevanje v njem zapisanih investicij, ki jih ob-
čina Krško na terenu že izvaja, bo ministrstvo sredstva izplačalo 
postopoma v naslednjih šestih proračunskih letih. 

Odprto pismo predsedniku 
Vlade Republike Slovenije 
Župan občine Krško in poslanec v Državnem zboru RS Franc Bogovič je konec julija predsedniku Vlade RS Borutu Pahorju 
poslal odprto pismo pred nadaljnjim odločanjem o reorganizaciji slovenske energetike. Pismo je odziv na izjave mag. Ja-
neza Kopača, direktorja Direktorata za energetiko v okviru Ministrstva za gospodarstvo, v katerih izraža namero o priklju-
čitvi GEN energije k Holdingu Slovenskih elektrarn. Ker bi slednje pomenilo odvzem poslovnih in razvojnih funkcij ener-
getike v slovenskem in posavskem prostoru, Franc Bogovič v pismu predsednika Vlade RS poziva k dialogu in vključitvi 
pred sprejemom kakršnih koli odločitev, ki bi lahko trajno zaznamovale bodoči razvoj slovenskega energetskega sistema.  

in konkurenčnega poslovanja do-
kazala, da je nepogrešljiv in hkra-
ti zanesljiv člen v oskrbi z elek-
trično energijo. Poleg tega imamo 
bogato tradicijo izobraževanja na 
tem področju, kjer smo več kot 
petdesetletne izkušnje srednje-
šolskega centra nadgradili s Fa-
kulteto za energetiko.

Ob tem smo v zadnjih letih sprejeli 
številne novosti, kot so širitev ka-
pacitet v Termoelektrarni Brestani-
ca, izgradnja verige hidroelektrarn 
na spodnji Savi, kjer je ravno v iz-
gradnji HE Krško, v začetku mese-
ca julija pa je Občinski svet občine 
Krško podal tudi pozitivno mnenje 
k predlogu državnega prostorskega 
načrta za odlagališče nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov.

Ob sobivanju z energetskimi 
objekti pričakujemo vključenost 
v odločitve za nadaljnji razvoj
S sprejemanjem energetskih 
objektov prispevamo pomemben 
delež k oskrbi celotne Slovenije z 
električno energijo. Nenazadnje 
ne pozabimo, da vsaka proizvodnja 
energije za svoje delovanje potre-
buje prostor, ki mora s temi objek-
ti sobivati. Ob tem jedrski objekti 
tako pri nas kot po svetu predsta-
vljajo posebnost v doseganju druž-
bene sprejemljivost. Vaša name-

ravana odločitev je zato lahko 
odločilna v postopkih umeščanja 
novih jedrskih objektov oz. razvo-
ja energetskih objektov na našem 
območju. In če smo na eni strani v 
okolje, v katerem živimo, pripra-
vljeni sprejemati velike posege, na 
drugi strani hkrati pričakujemo, da 
bomo vključeni v nadaljnji razvoj 
te dejavnosti, ki na različne nači-
ne zaznamuje našo občino.

V zadnjem času so vse glasnej-
še novice o reorganizaciji sloven-
ske energetike, kar naj bi na eni 
od prihodnjih sej obravnavala tudi 
Vlada RS. V Posavju in seveda v Kr-
škem, kjer sobivamo z največ ener-
getskimi objekti, smo ogorčeni, da 
nismo vključeni v pogovore, ki za-
devajo tako pomembne in daljno-
sežne odločitve. Ugotavljamo tudi 
ogorčenje in demotivacijo zaposle-
nih v energetskih podjetjih Posavja 
zaradi načrtovanih odločitev Vlade 
brez upoštevanja njihovih argu-
mentov. Ta vidik je še posebej ob-
čutljiv za NEK njeno kadrovsko sta-
bilnost in varnost obratovanja.

Kot poslanec v DZ RS sem na eni 
od minulih sej postavil tudi vpra-
šanje, ki se je nanašalo na orga-
nizacijo energetike v slovenskem 
prostoru. V kontekstu sprejema-
nja nacionalnega energetskega 
programa je to temo v nadalje-
vanju obravnaval Svet pokrajine 
Posavja in sprejel jasna stališča, 
ki vam jih pošiljamo v prilogi. Pri-
čakoval bi, da bomo z namerami o 
prihodnosti energetike v Sloveniji 
seznanjeni neposredno iz krogov, 
v katerih ste se odločili odločati, 
namesto iz medijev. 

Združitev proizvodnje energije v 
HSE je v nasprotju z zakonitostmi 
konkurenčnosti
Naj spomnim, da se je z ustano-
vitvijo drugega stebra vzposta-
vila konkurenčnost na področju 
slovenske energetike. Slovenski 
potrošniki so dobili možnost kon-
kurenčne izbire, kar je bilo v jav-

nosti zelo pozitivno sprejeto. Ker 
se v medijih pojavljajo očitki ta-
kšne organiziranosti, je potrebno 
te zadeve razčistiti, dvomim pa, 
da je za to potrebno narediti to, 
kar predlagata protagonista zdru-
žitve GEN energije in HSE: mini-
ster za gospodarstvo Matej Lahov-
nik in vodja direktorata za energijo 
Janez Kopač. Z vidika konkurenč-
nosti je potrebno preučiti, kaj po-
meni kompletna združitev proizvo-
dnje energije v okviru HSE, ki je 
v nasprotju z zakonitostmi konku-
renčnosti na področju energetike. 
V medijih je že prisotna informa-
cija, kako je HSE dobil globo na 
področju kartelnega dogovarja-
nja, kazen na tem področju pa je 
napovedana tudi energetskima gi-
gantoma družbi EON in EDF. Pre-
den torej sprejmete kakršno koli 
politično odločitev, prosim, da pre-
učite tudi zgoraj zapisane vidike. 

Pričakovanje odgovornega odno-
sa do lokalne skupnosti
Negativno me je presenetilo tudi, 
da so se informacije o načinu re-
organizacije energetike zače-
le intenzivno porajati v tednu po 
izdaji pozitivnega mnenja za ume-
stitev odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov na lokaciji 
Vrbina v Krškem. Po tako zahtev-
ni in za vso državo pomembni od-
ločitvi smo namesto izključenosti 
pričakovali sodelovanje ter odgo-
voren odnos do tistih, ki že dol-
ga leta sobivamo z energetskimi 
objekti in se zavzemamo za na-
daljnji razvoj.

Zato vas, spoštovani gospod pred-
sednik, prosim, da nas sprejmete 
na sestanku, na katerem vam pred 
nadaljnjimi odločitvami vlade želi-
mo pojasniti naša stališča, pogle-
de in pričakovanja. Prosimo, da mi 
sporočite možni termin.

S spoštovanjem vas pozdravljam,
 Franc Bogovič,
 poslanec v DZ RS 
 in župan občine Krško

Župan sprejel Bradleya 
Fredna z ameriškega 
veleposlaništva 

in njen družbeni vpliv na ljudi. 
Župan je ob tem izpostavil, da 
je vzpostavljen normalen kon-
struktiven dialog med jedrski-
mi objekti, občino in občani ter 
pri tem izhajal iz izkušenj, ki jih 

ima kot podpredsednik Združe-
nja občin z nuklearnim objektom 
(GMF-Group of european munici-
palities facilities). Očitno v po-
slovnih filozofijah vseh jedrskih 
objektov prevladuje vedenje, da 
so odvisni od okolja in zato na 
tak ali drugačen način z lokalno 
skupnostjo korektno sodelujejo.
Z županom sta spregovorila tudi 
o njegovem obisku v Združenih 
državah, kjer ga je pred tremi 
leti v delegaciji 18. predstavni-
kov različnih držav sveta gostila 
ameriška Vlada, ki ga je povabi-
la na priporočilo takratnega  ve-
leposlanika ZDA v Sloveniji Tho-
masa Robertsona.
Freden je ob koncu izrazil nav-
dušenje nad razvojem mesta in 
regije ter občini Krško zaželel 
uspeha pri njenih nadaljnjih ra-
zvojnih aktivnostih. Obisk je sku-
paj s spremstvom nadaljeval v 
Nuklearni elektrarni Krško.  

Župan občine Krško v pogovoru s Bradleyem Frednom

Pozitivno mnenje k odlagališču 
NSRAO omogočilo pogovore o 
uresničevanju za nadaljnji razvoj 
občine Krško sklenjenih protokolov Odgovor Občine Krško na 

prejeto pobudo za naknadni 
referendum
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 78/05-uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena 
Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 
25/09-UPB) objavlja Odbor za priznanja pri Občinskem 
svetu Občine Sevnica

R  A  Z  P  I  S
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 

ZA DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE SEVNICA 
ZA LETO 2009 

1. člen

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, pode-
ljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podje-
tjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim 
organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k 
boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju obča-
nov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospo-
darstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraže-
vanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti.

2. člen

Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ran-
ga so naslednja:
• naziv Častni občan Občine Sevnica
• Grb Občine Sevnica
• Zlata plaketa Občine Sevnica
• Srebrna plaketa Občine Sevnica

Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine Sevni-
ca, največ tri Zlate plakete Občine Sevnica in največ pet 
Srebrnih plaket Občine Sevnica.

3. člen

Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen po-
samezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na po-
sameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemne-
mu razvoju in ugledu Občine.

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim orga-
nizacijam in skupinam.

4. člen

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, pod-
jetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in 
skupine, organi lokalne skupnosti.

5. člen

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandida-

ta za dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki 
3. obrazložitev predloga
4. vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat 
predlagan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07-UPB1) in 
na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-
Odl. US,) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata (po-
sameznika) o osebni privolitvi v zbiranje in obdelovanje 
njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo oseb-
ni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odloča-
nja o prejemnikih in podelitve priznanj Občine Sevnica, 
kot ga določa Odlok o priznanjih Občine Sevnica – obra-
zec P. Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica in 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

6. člen

Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval Odbor za 
priznanja po zaključku razpisa. 

O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči ob-
činski svet na predlog Odbora za priznanja.

Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega 
pooblaščena oseba praviloma ob prazniku občine.

7. člen

Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2009 
se zbirajo do ponedeljka, 07. septembra 2009 (za pra-
vočasno oddan predlog šteje tudi predlog poslan pripo-
ročeno 07. 09. 2009) na naslovu:

OBČINA SEVNICA
Odbor za priznanja

Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obrav-
navani.

 OBČINA SEVNICA
 ODBOR ZA PRIZNANJA

VEČSTANOVANJSKA GRADNJA V MESTU 
SEVNICA (ŠMARJE) -

POZIV ZAINTERESIRANIM INVESTITORJEM

Občina Sevnica je lastnik večjega dela zemljiških parcel 
v delu območja naselja Šmarje, ki ga ureja Odlok o ure-
ditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti, v mestu Sev-
nica. Lastnik manjšega dela na skrajnem jugozahodnem 
delu območja pa so Savske elektrarne Ljubljana. Obmo-
čje obsega parcelne št. 67/5, 67/7, 68/2, 71/6, 75/5, 
75/8, 77 in 78/1, vse v k.o. Šmarje, skupne tlorisne po-
vršine v izmeri cca. 10.000 m². Zemljišče leži v rahli po-
bočni legi, orientirano je proti jugovzhodni strani s po-
gledom na mesto Sevnica.

Po veljavnem prostorskem aktu je na delu območja predvi-
dena gradnja garažne hiše z zakloniščem in ureditev špor-
tnih površin. Zaradi pomanjkanja stanovanjskih površin v 
mestu Sevnica, predvsem pa zaradi tega, ker je že z veljav-
nim prostorskim aktom ureditveno območje tega dela na-
selja Šmarje predvideno za večstanovanjsko pozidavo, se 
je Občina Sevnica odločila urediti in pridobiti nove stano-
vanjske površine tudi z izgradnjo večstanovanjskih objek-
tov. Da bo gradnja možna, pa je potrebno predhodno z iz-
delavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
na podlagi pobude investitorja spremeniti veljaven pro-
storsko izvedbeni akt, skladno z veljavno prostorsko zako-
nodajo. S tem bo omogočena umestitev večstanovanjskih 
objektov ter ureditev potrebne prometne, energetske in 
komunalne infrastrukture. Z OPPN bodo določeni pogoji 
za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovolje-
nja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije, veliko-
sti in oblikovanja objektov in varovanja okolja.

S tem obvestilom pozivamo vse potencialne investitorje, 
ki so zainteresirani za gradnjo objektov ter drugih pred-
videnih ureditev območja kot jih bo določal OPPN, ter 
za predhodno izdelavo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta, da z izkazanim interesom seznanijo občin-
ske strokovne službe najkasneje do torka, 15.09.2009. 
Pisno pobudo pošljite na naslov:

OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor

Glavni trg 19a,
8290 Sevnica

Občina Sevnica bo z zainteresiranim investitorjem pod-
pisala pismo o nameri.

Dodatne informacije vam bo posredoval občinski urbanist 
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh. na telefonski števil-
ki: 07 81 61 236, vprašanja pa lahko pošljete tudi na ele-
ktronski naslov: obcina.sevnica@siol.net.

 Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
 Občinski urbanist

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Iskrene čestitke ob vašem prazniku, 
ki naj vas navdaja z optimizmom ter 
jasnimi cilji za prihodnost in prinese 

nove ideje za soustvarjanje 
napredka ter dobro medsebojno 

razumevanje.

Čestitam vam za dosežke v 
preteklem letu in se veselim 

nadaljnjega sodelovanja v dobro 
vseh nas, ki živimo v Posavju.

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica s sodelavci

Predstavnika Občine Sevnica sta se udeležila sestanka, ki ga je 
sklicalo podjetje DDC svetovanje inženiring d. o. o. iz Ljubljane, 
ki po naročilu Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij 
v javno železniško infrastrukturo izvaja konzultantske storitve za 
prostorsko in investicijsko umestitev investicijskih projektov na 
področju ureditev nekaterih cestno železniških križanj. Med osta-
limi tovrstnimi investicijskimi projekti za območje celotne drža-
ve sta se znašli tudi dve problematiki povezani z gradnjo akumu-
lacijskega bazena Hidroelektrarne Blanca, zato sta se sestanka 
udeležila tudi predstavnika podjetja Infra d. o. o. iz Sevnice. Gre 
za znani zahtevi Slovenskih železnic za izvedbo izven-nivojske-
ga križanja nove obvozne ceste na Blanci ter za prestavitev re-
gionalne ceste na Gornjem Brezovem (Gobavce) nad železniško 
progo, za namen ukinitve obeh nivojskih prehodov. Za obe ure-
ditvi je minister za promet marca lani izdal odločbi, s katerima 
nalaga Slovenskim železnicam, Direkciji Republike Slovenije za 
ceste ter podjetju Infra d. o. o. pripravo in izvedbo postopkov, ki 
bi privedli do realizacije pobud, ki naj bi bile zaključene do ja-
nuarja 2014. Navedeni rok je kratek v smislu izvedbe postopkov 
za umestitev posegov v prostor, prav tako pa tudi v smislu pla-
niranja potrebnih sredstev v Načrtih razvojnih programov Prora-
čuna Republike Slovenije ter izvedbenih programov nosilcev ak-
tivnosti. Občina Sevnica se aktivno vključuje v vse postopke in 
pri predvidenih ureditvah na Gobavcah nastopa tudi kot nosilec 
postopka Občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki pove-
zuje predvideno gradnjo novega mostu čez Savo, med Sevnico 
in Logom, z navedenimi ureditvami na državni cestni infrastruk-
turi. Na sestanku so bile konzultantom posredovane informacije 
o stanju navedenih projektov, odprta je bila razprava o proble-
matiki prostorskega umeščanja ter okvirno dogovorjene nadalj-
nje aktivnosti, ki bodo na takšen način bolj koordinirane in pred-
vidoma tudi uspešnejše.

Župan Srečko Ocvirk se je sestal z generalno direktorico Direk-
torata za evropske zadeve in investicije mag. Bernardo Podli-
pnik. Na delovnem srečanju, ki so se ga udeležili tudi predstavnik 
Ministrstva za okolje in prostor Rok Peterman, direktor Javne-
ga podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč, direktorica podje-
tja Inplet Helena Zidarič – Kožar, direktor občinske uprave Zvo-
ne Košmerl in vodja projekta CČN Sevnica Mateja Cvetkovič, 
je beseda tekla o poteku del na projektu Čistilna naprava in ka-

nalizacijski sistem Sevnica. Na projektu, ki je zaradi obsežno-
sti del razdeljen na pet faz, dela potekajo v skladu s terminskim 
planom. V začetku meseca septembra so predvideni prvi tehnič-
ni pregledi za posamezne faze in začetek enoletnega poskusne-
ga delovanja čistilne naprave na Logu, kajti to omogoča stopnja 
dokončanja kanalizacije, saj je zajetje odpadnih voda že prese-
glo minimalnih 30%, ki so potrebni za normalen začetek delova-
nja. Tudi financiranje projekta je v skladu s finančnim planom in 
je bilo do sredine meseca julija izvajalcu del izplačanih že 8,2 
mio  € evropskih, državnih in občinskih sredstev. Nadalje je be-
seda tekla o uskladitvi Operativnega programa odvajanja in či-
ščenja komunalnih voda, ki je potrebna zaradi sledenja novim 
tehnologijam in izgradnjam novih čistilnih naprav, ki stremijo k 
temu, da se odpadne vode očistijo čim bližje svojemu izvoru. 
Pri tem je zelo pomemben dejavnik tudi strošek izgradnje čistil-
ne naprave na enoto učinka, ki je pri manjših napravah pravilo-
ma višji. Zaradi sledenja cilju čiščenja odpadnih voda in ne le 
gradnji čistilnih naprav je potrebno ta program ustrezno prila-
goditi. Župan je izpostavil tudi izgradnjo čistilne naprave Dolnje 
Brezovo, ki je bila predvidena v letu 2009 in za katero ima Ob-
čina Sevnica že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar se za-
radi nezagotovitve sredstev, kljub sklepu vlade, izgradnja še ni 
pričela. Mag. Podlipnikova je zagotovila, da bodo potrebna sred-
stva za čistilno napravo Dolnje Brezovo, katere izvedba je tudi 
zelo pomembna za podjetje Inplet, uvrščena v predlog državne-
ga proračuna za leto 2010/2011. V nadaljevanju so se dotaknili 
tudi problematike zbiranja in odlaganja odpadkov. Skupna ugo-
tovitev je, da ima Občina Sevnica v projektu Cerod ugodno re-
šen problem zbiranja in odlaganja odpadkov in da so uskladitve 
potrebne pri oblikovanju zbiranja in odlaganja, ki se morejo iz-
vesti v skladu z novim pravilnikom, ki stremi k temu, da onesna-
ževalec plača sorazmerno ceno z odloženo količino odpadkov. 
Glede taks za odlaganje odpadkov je župan povedal, da se pora-
bljajo za reševanje problematike odpadkov in da je interes Obči-
ne Sevnica, da zbrane takse porabi za dograditev in posodobitev 
zbirnega centra za odpadke v Sevnici, s ciljem čim več odpadkov 
ločeno zbrati in jih porabiti kot surovino. Ob koncu delovnega 
srečanja je sledil še terenski ogled izvedbe projekta, predvsem 
pa ogled izgradnje objekta čistilne naprave na Logu. Vsi prisotni 
so bili zadovoljni z izvajanjem projekta.

Mag. Bernarda Podlipnik na 
delovnem srečanju v Sevnici

Pri ogledu čistilne naprave na Logu (vir: arhiv Občine 
Sevnica)

Na DDC o ureditvi nivojskega 
prehoda ceste in železnice

Direkcija Republike Slovenije za ceste je vodila postopek iz-
bora izvajalca del za obnovo križišča z navezovalnimi cestami 
pri Gostišču Barbara v Krmelju. Direkcija in Občina Sevnica 
sta z izvajalcem del AGM Nemec d.o.o. iz Laškega podpisa-
li sofinancersko pogodbo. Soudeležba občine znaša 176 000 
EUR, celotna vrednost investicije pa je 487 000 EUR. 

Izbran izvajalec za Krmelj
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BREŽICE - Na objektu nekdanjega doma JLA v Brežicah po-
teka obsežna prenova, s katero bo objekt na Gubčevi 10a 
urejen v Mladinski hotel in Mladinski kulturni center. Po 
podpisu  pogodbe med občino, MC in izvajalcem del CGP 
Novo mesto 23. junija letos, je rok izvedbe del do kon-
ca septembra.

Projekt mladinsko krožišče je razdeljen na dva podprojek-
ta: Mladinski kulturni center  izvaja Občina,  Mladinski hotel 
pa Mladinski center (MC) Brežice. Mladinski kulturni center 
bo v celoti financiran v tekočem letu. Skupna vrednost zna-
ša 1.177.894 evrov, operacijo delno financira EU iz Evrop-

skega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kultu-
ro v višini 932.499 evrov, Občina Brežice pa bo zagotovila 
245.395 evrov. 
Mladinski hotel se financira v letu 2009 in 2010, skupna vre-
dnost znaša 1.194.440 evrov. Operacijo delno financira EU iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šol-
stvo in šport 796.293 evrov (408.820 evrov letos in 387.473 
evrov v letu 2010). Občina Brežice pa bo zagotovila MC Bre-
žice 398.147 evrov, letos 204.439 evrov, preostanek pa pri-
hodnje leto.  
Vodja oddelka za družbene dejavnosti Anica Hribar je poja-
snila, da rok izvedbe obnove do konca septembra zaenkrat 
drži. Se pa je zaradi starejšega objekta že izkazala potre-
ba po izvedbi tudi nekaterih nepredvidenih del. Tako se je 
pri zamenjavi kritine izkazalo, da strehe niso izolirane, kar 
je nujno potrebno izvesti za bodočo funkcionalnost in ener-
getsko učinkovitost objekta, pri zamenjavi steklene fasade 
na kulturni dvorani pa se je izkazalo, da je potrebno ojačati 
temelje pred izvedbo predvidenih del. Hribarjeva je še po-
jasnila, da je izvajalec na zadnjih dveh koordinacijskih se-
stankih opozoril na težavo pri doseganju pogodbenega roka 
zaradi reševanja nekaterih nepredvidenih del, prošnje za po-
daljšanje roka pa zaenkrat še niso prejeli.
 S. Vahtarič

Jeseni mednarodno krožišče 

Pri obnovi se pojavljajo tudi nenačrtovana dela.

ARTIČE - Tamburaški orkester KUD-a »Oton Župančič« si je 
na 32. Mednarodnem festivalu Hrvaške tamburaške glasbe v 
Osijeku v kategoriji seniorskih orkestrov s 94,6 točkami pri-
igral šesto zlato plaketo »Tambura Paje Kolarića«, dirigent 
prof. Dragutin Križanić pa je osvojil bronasto plaketo kot av-
tor skladbe »Po Dolenjskem«, ki jo je izvedel orkester. 

Orkester se je predstavil še s skladbami Radovana Gobca »Ne 
ouri«, koncertnim valčkom Dragutina Hruza(150-letnica rojstva) 
»Pokladni život« ter Julije Njikoša »Tri ruže« na besedilo Draga 
Britvića, ki jo je ob spremljavi orkestra zapela Elizabeta Križa-
nić, solistka na vseh gostovanjih. Sicer so se orkestri dolžni pred-
staviti s skladbo po lastni izbiri, z obvezno skladbo in praizved-
bo. Kot je povedal prof. Križanić, je v dvaintridesetih festivalskih 
letih nastalo blizu 1400 skladb (praizvedb), kar predstavlja silno 
zakladnico tamburaške glasbe. Na festivalu so se pomerili otro-
ški, juniorski in seniorski tamburaški orkestri, tamburaški zbori 
in male tamburaške skupine (10 koncertov, na vsakem koncer-
tu so zaigrali štirje orkestri, kar je skupno 40 orkestrov). Ob ar-
tiškem orkestru sta na festivalu letos prvič iz Slovenije  nasto-
pila Tamburaški zbor »Tamburjaši« iz Vipave z dirigentko Vlasto 
Lokar Lavrenčič ter Tamburaški orkester KUD-a »Vipavski tam-
buraši« Vipava z dirigentko Nežo Žgur; obe nastopajoči skupi-
ni iz Vipave pa se prav tako pohvalita z zlato plaketo »Tambura 
Paje Kolarića«. Prof. Križanić izraža veselje, da se je v Sloveniji 
tako razvilo tamburaštvo ter da sta se zbor in orkester iz Vipa-
ve odločila za tako pomembno tekmovanje; ob tem z zadovolj-
stvom še ugotavlja, da tamburaštvo v Artičah ima perspektivo, 
saj mladi z veseljem zapolnjujejo vrzeli, ki nastajajo z zapušča-
njem vrst starejših, kajti, kot pravi, človekova vsako dnevnica 
ob zvoku tamburice prejema le plemenitost, nasmešek, človeč-
nost, lepoto, kar je živo nasprotje mnogim skrbem in težavam, 
ki jih  ljudem prinaša življenje. N. Jenko S.

Artiški tamburaši šestič zlati

Predstavniki izvajalca del 
(KOP d. d.) so zagotovili, da 
se bodo potrudili in dela na 
Černelčevi cesti zaključili še 
pred določenim rokom, saj je 
najbolj pomembno, da ulica 
čim prej postane prevozna. 
Dela bodo predvidoma kon-
čana pred 1. septembrom, 
torej pred začetkom novega 
šolskega leta. Na Černelče-
vi cesti so že končana dela 
na kanalizaciji in vodovodu, 
v prihodnjem tednu bo ure-
jena tudi napeljava za javno 
razsvetljavo, sledi še gradnja 
pločnikov in asfaltiranje. 

Na Levstikovi bodo dela pote-
kala v obsegu, ki ga dovoljuje 
Zavod za varstvo kulturne de-
diščine, saj arheološka najdba 
iz bronaste dobe nalaga Obči-

Dela na Černelčevi ulici in 
Gubčevi 10a v polnem teku
Župan občine Brežice Ivan Molan si je s sodelavci prvi dan po vrnitvi z dopusta ogledal napredovanje 
del na projektih na Černelčevi in Levstikovi cesti ter potek del obnove na Gubčevi 10a. Na občini se za-
vedamo, da trenutno največ težav povzročajo dela na Černelčevi cesti, kjer velja zapora prometa.

ni Brežice nadaljnje arheolo-
ške raziskave - izkopavanja. 

Izvajalci del so opozorili tudi 
na izredne vremenske raz-
mere, saj se temperatura na 
gradbiščih povzpne na 40 in 

več stopinj Celzija, kar po-
meni, da je težko delati na 
gradbišču več kot 8 ur, dela 
pa potekajo tudi ob sobotah. 
Obnova na objektu Gubčeva 
10a (Dom letalcev) poteka 
po terminskem načrtu in bo 

predvidoma tudi zaključena 
v roku. 

O PROJEKTU OBNOVE 
DELA ČERNELČEVE IN 
LEVSTIKOVE CESTE

Projekt je izveden v okviru 
operacije »Ureditev starega 
mestnega jedra«, ki je delno 
financirana s strani Evropske 
unije, in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj. Projekt obsega nasle-
dnja dela: obnovo ceste in 
pločnikov (s signalizacijo in 
ostalimi pripadajočimi uredi-
tvami kot je odvodnjavanje s 
ceste), obnovo kanalizacije 
in obnovo javne razsvetlja-
ve. Vrednost izvedbe projek-
ta je 348.000 EUR.
 Vir: Občina Brežice

Kot je povedal predsednik 
športnega društva Bojan 
Kos, so lani začeli konkre-
tizirati idejo o razsvetljavi 
igrišča, ki ga imajo že sedem 

let, prijavili so se na občin-
ski razpis in pridobili 2 tisoč 
evrov, ureditev jih je stala 
6.500 evrov. Med številnimi 
sponzorji in donatorji, ki so 
ob prostovoljnem delu špor-
tnikov uresničili njihovo že-
ljo po ureditvi igrišča, gre 
največja zahvala prvemu 
sosedu, podjetniku Marja-
nu Kranjčiču, s katerim so 
sklenili pogodbo za 35-letni 
najem igrišča. Na otvoritveni 
slovesnosti sta zbrane poz-
dravila tudi predsednik KS 
Globoko Anton Kmetič ter 

Razsvetlili travnato igrišče 
GLOBOKO - Športno društvo Globoko je v prvem avgustovskem večeru povabilo krajane in sponzorje ter 
donatorje na otvoritveno slovesnost ob zaključku projekta razsvetljave travnatega nogometnega igrišča 
pri Kranjčiču v Globokem. 

župan Ivan Molan. Po sveča-
ni otvoritvi je sledilo družab-
no srečanje krajanov ter pri-
jateljska nogometna tekma 
med ŠD Globoko in ŠD Sela 

pri Dobovi, sredi katerih je 
zaigral tudi župan. Večer 
pred tem se je podobna sve-
čanost odvijala kak kilome-
ter više ob cesti, ki povezu-
je Globoko in Župelevec, saj 
so tudi na Bojsnem namenu 
predali razsvetljeno travna-
to igrišče pri mizarstvu Kr-
žan. Predsednik Kmetič je 
povedal, da so pripravili 
družabno srečanje krajanov 
Bojsnega v sklopu zaključka 
izgradnje javne razsvetlja-
ve, ki je krajanom svetila si-
cer že čez zimo. Tudi razsve-

tljava igrišča na Bojsnem je 
potekala po enakem finanč-
nem ključu, z istimi spon-
zorji, vrednost projekta pa 
je znašala okoli 4.500 evrov. 
V minulem letu so javni raz-
svetljavi ob omenjeni cesti v 

krajevni skupnosti namenili 
okoli 40 tisoč evrov, od tega 
je občina prispevala 15 ti-
soč, ostalo pa krajevna sku-
pnost in krajani, tudi z la-
stnim delom.
 S. V.

Novo razsvetljeno igrišče v Globokem

Solastnik zemljišča Marjan Kranjčič, tajnik društva 
Nejc Kene, predsednik KS Anton Kmetič in predsednik 
društva Bojan Kos

ARTIČE – Literarna sekcija Beseda dobovskega KD Franc Bo-
govič je z večerom poezije gostovala v Artičah na Banovi do-
mačiji. Člani izpolnjujejo zadano nalogo, da na literarnih 
večerih posvetijo besede enemu izmed slovenskih literatov, 
vzporedno pa se avtorsko predstavi tudi član sekcije. Drago 
Pirman je večer posvetil Josipu Murnu Aleksandrovu, tragič-
ni osebnosti celo življenje ob sicer nekoliko zapozneli 130. 
letnici pesnikovega rojstva, ki je pisal svojo poezijo, nežne 
impresije o enkratnosti in minljivosti človeka in vsega nje-
govega. Verjetno so preprosti kmečki motivi vzrok, da Murn 
še danes ni cenjen, kot bi moral biti, ki pa se nikoli ni pustil 
ujeti na limanice nacionalnih potreb, je kratek povzetek Pir-
manovih misli. V drugem delu se je na sebi svoj način pred-
stavil Pirman kot avtor proze in poezije, saj je tudi povabilo 
vabilo « Pridite na besedo z Besedo!«, ki so jo z glasbenimi 
vložki plemenitili Trebeški drotarji.
 N. J. S.

BREŽICE – To je bil največkrat izrečen vzklik na jubilejnem 
koncertu Citrarskega orkestra Glasbene šole Brežice, ki ga 
je priredila pod naslovom »Naših 10 let « in je potekal v 
Viteški dvorani Posavskega muzeja. 

Glasbena šola Brežice je edina v Sloveniji, kjer med šestimi 
orkestri na šoli deluje tudi citrarski orkester. Pri razvoju or-
kestra gre posebna zahvala prof. Mateji Količ, njene pionir-
ske korake pa uspešno že desetletje nadgrajuje dirigentka 
prof. Anita Veršec, s podporo, srcem in posluhom ravnate-
lja prof. Dragutina Križanića. Ravnateljevo jubilejno sporo-
čilo je med ostalim zvenelo:«…če v srcu pusti glasba sledi, 
je to pot do plemenitejšega odnosa med ljudmi, je pot, da 
človek postane človeku človek, kajti narod je prepoznaven 
po kulturi…«. Župan Ivan Molan je v čestitki povzel dejstvo, 
da vsak koncert brežiške glasbene šole prinaša le radost in 
lepoto ter da bi bila dvorana vedno tako polna in polna glas-
benega navdušenja. Lepo glasbeno čestitko je orkestru da-
roval Citrarski orkester upokojencev iz Litije z željo, naj z 
ljubeznijo in veseljem igrajo še naprej; citrarji pa so se z 
zahvalo in priznanji zahvalili vsem, ki so jim na kakršen koli 
način pomagali do slavnostnega trenutka, zlasti prof. Aniti 
Veršec, ki se je zahvalila staršem, publiki in nenazadnje ci-
trarjem, brez katerih orkestra ne bi bilo.
Bogat jubilejni program, ki ga je pripravila dirigentka, so 
oblikovali gostujoči glasbeniki šole ter sopranistka Mihae-
la Komočar, Tomaž Plahutnik na citre ter Peter Napret na 
citrah in violini, Anja Urek je brala vezno besedilo Danice 
Avšič, ki je s citrarji – Matejo Avšič, Markom Banom, Alen-
ko Iljaš, Tinko Budič, Ano Kranjc, Martino Baškovič, Bre-
do Slovenc in Natašo Pleteršnik - prejemnica priznanja za 
desetletno sodelovanje.
 N. Jenko S.

Beseda o Murnu in Pirmanu

Naj živijo citre in citrarji!
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Najhitreje je s progo opra-
vil lanski zmagovalec Pri-
mož Kobe (FIT klub), drugo 
mesto je pripadlo Rober-
tu Lendaru (AK Sevnica), 
tretje pa Bojanu Vidmarju 
(DTP Trebnje). V ženski kon-
kurenci je slavila Vesna He-
žet (Semiški brkači), na dru-
go mesto je pritekla Marta 
Gričar (AK Radeče), na tre-
tje Magda Lužar (DTP Treb-
nje). Med rekreativci je bil 
najboljši Leopold Saje (AK 
Portovald), med rekreativka-
mi pa Marija Zupet. Močan 
aplavz so gledalci namenili 
domačinkama, Marici Sta-
rič in Berti Logar, ki sta se 
odločno spoprijeli s progo v 
rekreativni konkurenci in jo 
tudi premagali. V konkuren-
ci otrok, rojenimi med leti 
1997-1999, je bil najboljši 
Aljaž Renko, tekačica Hana 
Kranjec pa je bila najbolj-
ša v skupini otrok, rojenimi 
leta 2000 in kasneje. Osem 
pohodnikov se je podalo tudi 
na uro in pol trajajoč pohod 
na Kamenško. Obema zma-

SEVNICA – Ribištvo je v sevniški občini močno razvito in ima 
dolgoletno tradicijo. Pred stoletji so lovili ribe predvsem 
zaradi hrane, v zadnjih desetletjih pa je vedno bolj popu-
laren športni ribolov in v povezavi z njim je vedno več raz-

ličnih ribiških tekmovanj. Ribiško tekmovanje za naslov »Ri-
biški car« je potekalo 26. julija na ribniku za Kopitarno. 
Nedeljskega dopoldanskega tekmovanja se je udeležilo 19 
ribičev RD Sevnica. V lovu na najtežjega krapa, ki je naj-
pogostejše ribja vrsta v sevniškem ribniku, je bil najuspe-
šnejši Julij Glavan. Osvojil je naslov »Ribiški car«. To pri-
znanje je osvojil že pred leti in mu veliko pomeni, vendar 
si želi osvojiti tudi naslov »Ribič leta«, ki je težje osvojljiv, 
saj je potrebno za ta naslov opraviti več ribiških tekmovanj.                                                                                 
 
Prav z zadnjo, sedmo tekmo na ribniku v Sevnici RD Sevni-
ca, ki šteje približno 180 članov, zaključila s tekmovanji v 
letošnji ribiški sezoni. Najvišji in najbolj želeni naslov »Ri-
bič leta« je po sedmih tekmah med 37 tekmovalci osvojil 
Viki Košar s 15 negativnimi točkami in 53.060 grami ulo-
vljenih rib. Drugo mesto je pripadlo z 18 negativnimi toč-

kami in 39.560 grami ulovlje-
nih rib Toniju Stritarju. Tretje 
mesto je zasedel s 35 negativ-
nimi točkami in 30.060 grami 
Boris Krajnc. Stane Plazar se 
je s 36 negativnimi točkami in 
17.230 grami uvrstil na četr-
to mesto, na petem je pristal 
Julij Glavan z 38 negativnimi 
točkami in 16.590 grami rib.  
 S. R.

Kobetu tudi 2. tek ob Hinji 
v Mirnski dolini Ribič leta 2009 je Viki Košar

Od leve proti desni stojijo: Julij Glavan (ribiški car), 
Boris Krajnc, Viki Košar (ribič leta 2009) in Toni Stritar. 

BREŽICE – Na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru sta 
oba naslova v metu kladiva odšla v Brežice. Svoj prvi naslov 
v članski konkurenci je z metom, dolgim 60,86 m, osvoji-
la mladinska svetovna prvakinja Barbara Špiler, ki je nekaj 
dni pred tem, 28. julija, na mitingu AZS ravno tako v Maribo-
ru izboljšala svoj slovenski rekord. Prejšnjo rekordno znam-
ko, 64,90 m, ki jo je postavila v začetku junija v Velenju, je 
prestavila na 66,18 m. „Za mano je izjemna, vrhunska se-
zona. Tokrat sem rekord dosegla prav v zadnji seriji. Moram 
priznati, da nisem niti v sanjah pričakovala, da bi lahko do-
segla rekord, da bi vrgla prek 66 m. Res je sicer, da je padal 
dež, vendar sem tudi zlato na MSP v Italiji osvojila v dežev-
nem vremenu,“ je po rekordu povedala Špilerjeva. 
Po pričakovanju je naslov državnega prvaka, že svojega de-
vetega, osvojil tudi olimpijski prvak iz Pekinga Primož Koz-
mus, ki je pri tem prvič v sezoni presegel mejo 80 metrov. 
80,34 metra je tretji najboljši letošnji izid na svetu, bolj-
ša sta bila letos le Madžar Krisztian Pars (81,43 m) in Belo-
rus Jurij Šajnov (80,72 m), kar je obetajoča napoved pred 
svetovnim prvenstvom v Berlinu, ki se začenja sredi mese-
ca. „Moj cilj na SP-ju je kolajna. Osemdesetmetrska znamka 
je prišla ob pravem času. Moja forma se izboljšuje. Moti me 
le, da preveč niham med serijami, med 77 in 80 m. Zato me 
čaka še nekaj tehničnega treninga. Prepričan sem, da bom 
na SP-ju že sposoben vreči prek 82 m,“ je optimističen prvi 
adut slovenske ekipe na prvenstvu v Berlinu. Tja bo odpoto-
val tudi Jure Rovan, ki je s preskočenimi 555 cm, kar je za-
dostovalo za njegov že 14. naslov državnega prvaka v skoku s 
palico, v zadnjem hipu izpolnil normo. Omeniti velja še tre-
tji mesti Vida Zevnika v teku na 1500 m (3:58,90) ter Jana 
Breznika na 5000 m (16:09,02).

Dirke starodobnih motornih 
koles se je udeležbo okoli 
sto voznikov iz različnih kra-
jev po Sloveniji, prišli pa so 
tudi iz sosednje Hrvaške, Sr-
bije, Italije in Avstrije. Ura-
dni trening dirke, ki je šte-
la tudi  za državno prvenstvo 
v hitrostnem motociklizmu 
starodobnikov, se je pričel 
ob 10. uri, start  pa nekaj po 
minut 13. uri. Tako kot vsa 
ta leta doslej je tekmovanje 
potekalo po asfaltirani cesti 
od Tržišča do Malkovca. Mo-
toristi so se s svojimi staro-
dobnimi motocikli pomerili v 
trinajstih kategorijah. Pokal 
Malkovca je po dveh popol-
danskih hitrostnih preizku-
šnjah (štel je boljši čas) na 
koncu osvojil, tako kot lan-
sko leto, Silvo Habat (MK 

Kozmus prvič letos prek 80, 
članski prvenec Špilerjeve, 
Rovan ujel normo za SP

Dirka starodobnikov za 
Pokal Malkovca
TRŽIŠČE - Klub ljubiteljev starih vozil Mirenske doline Hrast Tržišče je prvo soboto v mesecu avgustu pri-
redil že 10. gorski preizkus starih vozil za Pokal Malkovca s startom v Tržišču in s ciljem na Malkovcu. 

Leteči Kranjci), ki je progo 
najhitreje prevozil, in sicer 
v 1 minuti, 16 sekundah in 
50 stotinkah. Pred leti je na 

dirki starodobnikov v Tržišču 
sodeloval tudi Milan Špen-
dal iz Kranja, ki sedaj že če-
trto leto tekmuje na svetov-

nem prvenstvu prikoličarjev 
(motorjev z bočno prikolico) 
in trenutno zaseda odlično 6. 
mesto na svetovni lestvici. V 
Tržišče še vedno rad priha-
ja, vendar kot mehanik  sta-
rodobnega motorja, ki ga na 
tekmah vozi Niko Sodnikar. 
O sami progi je dejal: »Proga 
je zelo primerna za veteran-
ske dirke - s kratkimi in dol-
gimi zavoji in z ravnicami, na 
katerih se lahko tudi preizku-
si moč motorja.« Za zaklju-
ček so se na promocijski vo-
žnji na dvokilometrski progi 
Tržišče – Malkovec predstavi-
li še vozniki starodobnih štiri-
kolesnikov, ki so zbujali veli-
ko zanimanje in navdušenje 
med obiskovalci.
 S. R., foto: P. B.

Prvo avgustovsko soboto je potekala na cesti Tržišče 
– Malkovec dirka starodobnih motociklov za Pokal 
Malkovca.

govalcema, Primožu Kobetu 
in Vesni Hežet, je bila proga 
všeč, saj je bila razgibana – 
z malo klancev in dolin, ven-
dar lepo speljana in ustrezno 
označena. Prvi del proge je 
bil asfaltiran, drugi del je 
potekal po gozdni poti oko-
li jezera, ki je bila na posa-
meznih delih zaradi nočne-
ga dežja rahlo spolzka, a to 

tekačem ni delalo preglavic.
Po zaključku tekmovanja sta 
medalje in priznanja pode-
ljevala predsednica KS Kr-
melj Slavica Mirt ter sev-
niški občinski svetnik, sicer 
pa domačin, Rudi Bec. Pri-
reditev je povezoval občin-
ski svetnik iz Krmelja Dušan 
Močnik. Vsi udeleženci teka 
so dobili spominsko majico, 
obrok ter pijačo po prihodu 
v cilj. S. R., foto: D. P.

Najhitrejši na 2. teku ob Hinji je bil Primož Kobe, drugi 
Robert Lendaro in tretji Bojan Vidmar.

KRMELJ - V sončnem nedeljskem dopoldnevu se je 26. julija v Športnem par-
ku Krmelj pričel 2. tek ob potoku Hinja, ki je štel za pokal Dolenjskega lista 
in je vključen tudi v akcijo Slovenija teče. Tek je povezal tri krajevne sku-
pnosti v Mirnski dolini, saj je 134 tekačev teklo skozi KS Krmelj, KS Tržišče in 
KS Šentjanž.

Roštiljada 
2009

Društvo študentov Bre-
žice je tudi za letošnje 
počitnice pripravilo Ro-
štiljado, ki je namenje-
na predvsem študentom 
in dijakom, z osnovnim 
ciljem, da mladim po-
nudijo nekaj zanimi-
vih dejavnosti za kako-
vostnejše preživljanje 
prostega časa v času po-
čitnic.

Tudi tokrat bo potekala 
ves dan, in sicer v sobo-
to, 22. avgusta 2009, na 
že uveljavljenem prire-
ditvenem prostoru v Ma-
lencah. Sprva se bodo 
odvijala različna tekmo-
vanja v športnih aktiv-
nostih (nogomet, odboj-
ka ipd.), nato bo sledilo 
tekmovanje v peki jedi 
na žaru – od tu izhaja 
tudi ime Roštiljada, zve-
čer pa sledi še koncert 
uveljavljenih slovenskih 
in lokalnih glasbenih sku-
pin, ki bodo prav gotovo 
poskrbeli za zanimiv in 
zabaven zaključek pro-
jekta.

Vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Dekan Trpin šentjernejski častni občan
Šentjernejska občina na Jernejevo 
praznuje svoj občinski praznik, kjer 
na slovesnosti podelijo tudi občin-
ska priznanja. Letos bodo naziv ča-
stnega občana podarili domačemu 
župniku Antonu Trpinu (na fotogra-
fiji), ki je tudi dekan leskovške de-
kanije. Spominsko plaketo pa bodo 
prejele šentjernejske šolske sestre 
de Notre Dame. 

Žegnanje pri sveti Marjeti

Libenska cerkvica nosi ime sveta Marjeta in je ena od 46 slo-
venskih cerkva. Mučenka Marjeta goduje 20. julija, pomeni pa 
biser, zato na ta dan praznujejo še Biserke in Marine. O njenem 
življenju je znanega bolj malo, legenda govori o njeni mučeni-
ški smrti, upodabljajo pa jo z debelo verigo, na kateri je prive-
zan zmaj. Je priprošnjica kmetov, ko se v poletnih dneh bliža 
nevihta, zato naj bi bila nevihta tisti zmaj, ki ga včasih spusti z 
verige. Tudi pregovor pravi: Sveta Marjeta grom in strelo obeta. 
Kot je v pridigi na žegnanjsko nedeljo med drugim dejal videm-
ski župnik Mitja Markovič, zmaj simbolizira hudega duha, saj 
naj bi se mučenici Marjeti v ječi, ko so jo strašili, ji grozili ter 
jo mučili, prikazoval prav hudič, vendar je bila v svoji veri ne-
omajna. Verski obred so s petjem obogatili dolenjevaški pevci 
in pevke ter Joži Kališnik, ki je tudi v nadaljevanju druženja s 
svojim prijetnim glasom poskrbela za čudovite glasbene vtise. 

Oratorijski Računam nate!

V brestaniški župniji so pripravili Oratorij, ki je letos po-
tekal pod geslom Računam nate. Tako je 30 osnovnošolcev 
s svojimi šestimi animatorji (na fotografiji, foto: J. M.) na 
drugačen način spoznavalo vero. Po besedah brestaniškega 
kaplana Davida Zagorca, ki je skrbel za nemoten potek, je 
tovrstno mladostniško druženje vzgojno dogajanje, počitniški 
verouk, kjer se odvijajo tudi razne delavnice in igre, s sku-
pno molitvijo in tudi mašo. V sklopu oratorija so se odpelja-
li na ogled mariborske frančiškanske cerkve, pripravili pa so 
si tudi skavtski večer ob tabornem ognju in spanje v šotorih. 
Rdeča nit dogodka pa je bilo spoznavanje Frančiška Asiškega.

Združeni v žalosti
Po besedah brežiškega župnika Milana Kšele, se ob smrti star-
šev, ki imajo sina duhovnika, k maši 
zadušnici zberejo župniki domače de-
kanije, mašni obred pa vodi škof ali 
njegov pomočnik. Brežičan Milan Di-
mič je novo mašo bral leta 1982, se-
daj pa je duhovni pomočnik v Ameri-
ki. Ob smrti Dimičeve matere Alojzije 
je bila maša zadušnica v brežiški žu-
pnijski cerkvi svetega Lovrenca, med 
drugimi pa ji je prisostvoval tudi ma-
riborski pomožni škof dr. Peter Štumf 
(na fotografiji spredaj, v ozadju čate-
ški župnik Jože Pacek, foto: J. U.).

Porcijunkula v kapucinskem samostanu
Cerkev sv. Marije Angelske blizu francoskega Assisija je sv. 
Frančišek Asiški rešil propada, saj si je od lastnikov bene-
diktincev izprosil „delček“ ali po latinsko „portiuncula“. 
Tako se je začel frančiškanski red – frančiškanov, kapucinov 
in minoritov, Frančišek pa je še dosegel, da prejme popoln 
odpustek tisti, ki se v porcijunkulski cerkvi 2. avgusta ske-
sano spove. V krškem kapucinskem samostanu so bile minu-
li konec tedna porcijunkulske slovesnosti in že po tradiciji 
tudi maši za vernike leskovške in videmske dekanije. Evha-
ristični obred s pridigo je opravil mariborski pomožni škof 
dr. Peter Štumf.
 Pripravlja: Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).

PREJELI SMOIZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na predvečer Anine žegnanjske 
nedelje je izzvenel prvi od štirih Aninih glasbenih veče-
rov, ki jih že sedmo leto zapovrstjo pripravljajo v leskov-
ški podružnični cerkvici svete Ane. Oblikovali sta ga so-
pranistka Mihaela Komočar in citrarka Tinka Budič. Vezno 
besedilo je prebirala Branka Jenžur. 

Vodja projekta Darja Hrastelj je ob dogodku nanizala nekaj 
misli: „Anini večeri so razkošje zvokov ugašajočih poletnih 
večerov na hribčku med travniki in sadovnjaki, samo korak 
stran od utripanja obveznosti vsakdanjika. Vsak zase je pose-
ben, unikaten, ne-
ponovljiv...«. Pro-
jekt je nastal na 
pobudo leskovške-
ga župnika Ludvi-
ka Žagarja, ki je 
velik ljubitelj glas-
be in umetnosti 
nasploh. Njegova 
želja je bila, da bi 
bil ta poznobaroč-
ni biser po celovi-
ti prenovi, cerkev 
svete Ane, obiskan 
večkrat na leto in 
ne le na praznik sv. Ane in sv. Roka. „Z idejo o koncertih kla-
sične glasbe, ki bi se tam odvijali, saj je cerkev izredno aku-
stična, je trkal na marsikatera vrata. Njegovi pobudi se je 
odzvala Mihaela Komočar, tedaj študentka Zagrebške akade-
mije za glasbo in tako so se leta 2003 prvič zvrstili štirje kon-
certi,« še pove Hrasteljeva.
Naslednje leto je k sodelovanju pristopilo Kulturno društvo 
Leskovec in prevzelo večji del organizacije, umetniška vodja 
pa je postala prav Komočarjeva. „Večina izvajalcev je mla-
dih, nadarjenih glasbenikov, študentov srednjih glasbenih 
šol in akademij za glasbo, nagrajencev glasbenih tekmovanj 
doma in v tujini, pa tudi drugi zanimivi posamezniki in sku-
pine. Prizadevamo si, da je izbor raznolik in na visoki rav-
ni,« pojasni sogovornica in doda, da bodo v sklopu letošnjih 
Aninih večerov nastopili še Franc Kosem s trobento in Anja 
Gaberc na harfi, dogodek bo 19. avgusta, 4. septembra bo 
na marimbi koncertiral Aristel Škrbić, 25. septembra pa bo 
pod dirigentsko palico Marjetke Podgoršek Horžen prepe-
vala Vokalna skupina Solzice.  M. K. M. 

KRŠKO - Pesnica Stanka Hrastelj je na predstavitev svoje dru-
ge pesniške zbirke »Gospod, nekaj imamo za vas« povabila z 
besedami: „Osnovna ideja je, da skupaj z nekaterimi svojimi 
prijatelji, ki so precej vplivali na moje (ob)čutenje in posle-
dično branje in pisanje poezije, predstavim svojo novo knji-
go. Osrednja linija bi bila – malo nerodno bo tole zvenelo – 

mala zgodba, mali človek, ki pa je hkrati edinstven, dragocen 
in velik, vreden omembe, zgodbe, pesmi.“ Pesniški utrip je 
skupaj z Valvasorjevo knjižnico Krško, krškim Društvom zave-
znikov mehkega pristanka in Kulturno-umetniškim društvom 
LIBER postavila predzadnji julijski večer v krško Dvorano v 
parku, kjer so se ji v prebiranju pesmi pridružili Ana Rosto-
har, Diana Matković, Tamara Vonta, Stojan Špegel, Brane 
Oblučar, Radharani Pernarčič, Rudi Stopar in Mojca Rož-
man. Ob tem pa so zbrane pesniške sladokusce še dodatno 
besedno popeljali v svojevrstne svetove svojih zgodb, kakor 
si je literarni večer zamislila avtorica. Poleg literarnega bra-
nja so predvajali film Čevapčiči. Nekaj besed je spregovori-
la tudi direktorica krške knjižnice Polona Brenčič. V parku 
pa je bilo ob soju zvezd poskrbljeno za pogostitev, kjer so se 
obiskovalci zadržali v sproščenem pomenku.  M. K. M. 

Anini glasbeni večeri

Mihaela Komočar in Tinka Budič med 
nastopom

Poezija odeta še v utrinke 
zgodb

Nastopajoči na Stankini predstavitvi pesniške zbirke, 
avtorica prva z leve

Petan odstopil sam!
Oglašam se na članek v zadnjem Posavskem obzorniku vezano na 
moj odstop s položaja predsednika Krajevne skupnosti Leskovec pri 
Krškem.
Kot ugotavlja avtor članka sam, sem na 24. redni seji sveta KS dne, 
10.06.2009 podal nepreklicno odstopno izjavo s funkcije predsedni-
ka sveta KS in torej dileme ali sem odstopil sam ni. Veliko bolj po-
membno vprašanje, ki se poraja z mojim odstopom  je zakaj sem 
se odločil za tak korak?
Kaplaja čez rob je bil očitek Bojana Mežiča na 24. seji, da sem izra-
bil KS in tudi v njenem imenu vložil tožbo zoper župana vezano na 
njegov sklep povezan s pobudo o svetovalnem referendumu. Ker to 
ni res in ker sem ugotovil, da  prisotni svetniki z podžupanjo na čelu, 
ki je tudi svetnica KS, ne ločijo ali nočejo ločevati oblastvenega or-
gana kot je krajevna skupnost od civilne družbe, sem se odločil za 
odstop, ker nisem bil več pripravljen predsedovati takšnemu svetu.
Zapleti in težave so se začele že pri moji izvolitvi za predsednika. 
Izjava podžupanje Nuše Ane Somrak, ki je na prvi seji tudi kandi-
dirala za predsednico, takoj po moji izvolitvi, da moja izvolitev ni 
pravična, ker so se pri županu dogovorili, da Petan ne bo predse-
dnik KS, pove vse.
Z moje strani spornih dejanj o katerih piše avtor ni bilo.
Ko Bojan Mežič v članku govori o mojih aktivnostih v okviru civilne 
družbe samo potrjuje njegovo neločevanje  oblastvenih organov od 
civilne družbe. Žal tudi ne loči med agencijo in nevladno organiza-
cijo.  Govori o odločitvah v okviru civilne družbe, ki jih svetniki niso 
podpirali. Od kdaj pa svetniki KS odločajo o zadevah društev? In ko 
tako vehamentno zagovarja sprejemanje sklepov sveta KS po lastni 
vesti in z odgovornostjo, ga bi želel vprašati kdaj in kako smo se v 
KS odločili za objavo članka o mojem odstopu? Odgovornosti pred-
sednika KS, ki je pravna oseba niso majhne. Ali se je kdo od svetni-
kov KS kdaj vprašal kašen odnos imajo oni do strokovnega in zako-
nitega dela v KS?
Očitki, ki naj bi bili povod za zahtevo o glasovanju o nezaupnici so 
težki in ne zdržijo. 
Če se je kdo v KS trudil v prid KS in njenim krajanom in ni pri tem is-
kal osebnega interesa potem sem bil zagotovo to kot njen predsenik.
Žal mi je, da se je novo vodstvo KS Leskovec pri Krškem namesto z 
vsebinskimi problemi začelo ukvarjati z neproduktivnimi podtikanji, 
diskriminacijami in neresnicami, kar zagotovo ni dobra popotnica za 
v prihodnje. Razen tega odgovora ne želim več o zadevi polemizira-
ti, ampak bom raje kot svetnik v KS dal svoj doprinos k razvoju naše 
KS, če bo to le mogoče.
 univ. dipl oec.Bojan Petan 

V nadaljevanju pojasnjujemo nekatera dejstva ob zaključku del pri re-
konstrukciji ceste in pločnika v Stari vasi, zapisana in objavljena v pi-
smu društva Zeleni Krog Krško.
Rekonstrukcija v Stari vasi predstavlja novo in pomembno pridobitev, 
saj je bil prej na tem mestu le minimalni pločnik ob hiši Buršičevih, 
danes pa je na nasprotni strani zgrajen nov pločnik ustreznih dimenzij. 
Lastniki stanovanjskega objekta Buršič že dolga leta živijo ob zelo pro-
metnem in nevarnem odseku ceste z večkratnimi avtomobilskimi ne-
srečami. V preteklosti so se soočali tudi z vsakoletnim pluženjem sne-
ga in soljo, ki je uničevala njihovo fasado zato so že nekaj časa od 
lastnika ceste, Direkcije RS za ceste, zahtevali ureditev situacije. Ob 
tem, ko je Občina Krško postala lastnica zemljišča na nasprotni strani 
omenjenega objekta je bila dana možnost, da DRSC pristopi k presta-
vitvi ceste. Ob tem, ko je »država« torej iz varnostnih razlogov pre-
stavila cesto in poskušala ugoditi zahtevam lastnika prej omenjene-
ga objekta je Občina Krško  poskrbela za izgradnjo pločnika ustrezne 
širine na nasprotni strani ceste.  Pločnik, ki ga prej ni bilo, sedaj pe-
šcem in ostalim uporabnikom  omogoča varno pot s čimer je zagotovo 
odpravljena dolgoletna črna točka.  
Res je torej, da se je namera po celoviti obojestranski ureditvi ploč-
nikov prilagodila zahtevam privatnega lastništva, in da zaradi zahtev 
lastnika, po ozemlju katerega poteka pločnik in del ceste, obojestran-
ska umestitev pločnikov normalne širine ni bila mogoča. Morda bi tre-
nutno ožino na eni strani lahko rešil poseg na širšem območju trase, 
a na slednjega država ni mogla pristati zaradi višine sredstev, ki bi jih 
zahtevala investicija v večjem obsegu. Tako je bilo storjeno najnuj-
nejše na najbolj kritičnem območju.  
Na eni strani ceste kjer so razmere to dopuščale je tako danes ploč-
nik zgrajen v normalnih dimenzijah, torej v širini 1,55 metra, na drugi 
strani, pa zaradi zgoraj navedenih razlogov to žal ni bilo mogoče. Tudi 
del pločnika pri Buršičevih je bil prvotno  projektiran v normalnih di-
menzijah a ker je lastnik kot rečeno od DRSC-ja zahteval zaščito hiše, 
je slednje Direkcija upoštevala z umikom pločnika od njegovega objek-
ta oz. z izgradnjo škarpe in varovalne ograje, ki bo omogočila trajno 
zaščito fasade. Od prvotno projektiranega 1,55 metra širokega ploč-
nika je tako zaradi omenjene zaščite, njegova trenutna širina 40 cm.
 Nastali situaciji bo obstoječe stanje prilagojeno tako, da bo v sklo-
pu projekta pred ožino urejen prehod za pešce, ki bo omogočal varno 
pot na drugo stran ceste in nadaljevanje poti po pločniku, ki ustreza 
predpisanim standardom. 
Kar zadeva umestitev kolesarske povezave na tem odseku je s študijo 
ureditve kolesarskih povezav v občini Krško in  mestu Krško,  po Ce-
sti 4. julija  (od krožnega križišča pri Podmornici ter v nadaljevanju 
po Cesti 4. julija, mimo stanovanjskih blokov, bencinske črpalke, cer-
kve ter do obvestilne table, ki označuje začetek/konec mesta Krško) 
predviden  dvostranski enosmeren kolesarski pas. 

Kolesarski pas je ena od treh kategorij kolesarskih povezav in pomeni 
zgolj zarisano kolesarsko pot na obstoječem cestišču. Čeprav je mo-
goče na kakšnem mestu dovolj prostora za izvedbo kolesarske steze, 
je potrebno gledati celoten odsek in kaj je možno vanj umestiti v skla-
du z normativi in standardi, ki veljajo na področju projektiranja kole-
sarskih povezav. Za kolesarsko stezo bi bilo v dani situaciji skupno po-
trebnih  še 2,5 metra dodatnega zemljišča. Obstoječe stanje  v tem 
primeru žal tega ne omogoča. Tovrstne povezave je namreč potrebno 
umeščati na celotnem odseku. V  tem primeru bo, kot je predvidel na-
črtovalec, zato vrisan  kolesarski pas. Ker na zgoraj omenjeno študijo 
Občina Krško še pričakuje soglasje DRSC, ta še ne velja. Ko bo potrje-
na, bo možno na njeni podlagi izdelati projekt, na osnovi katerega se 
bo pristopilo k izvedbi kolesarskih pasov na tem območju.
Posegi v obstoječe stanje so vedno najtežji in pogosto zahtevajo kom-
promise, opisana situacija je v tem trenutku najboljša možna rešitev 
ob upoštevanju vseh razmer v danem prostoru. 
 Občina Krško

Rekonstrukcija ceste in 
pločnika v Stari vasi

Zbrani verniki na Marjetino žegnanjsko nedeljo.
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 NAGRADE:
1. nagrada: nahrbtnik Yurena
2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena
3. nagrada: denarnica Yurena    

Geslo prejšnje, 15/2009 številke: 
ZABAVA JE V TERMAH ČATEŽ

Nagrade, ki jih podarja Terme Čatež d.d., prejmejo:

1. nagrada: polovična masaža v Centru zdravja in lepote: 
Zaplatar Anja, Tržišče 16a, 8295 Tržišče

2. nagrada: celodnevna vstopnica za kopanje na Termalni rivi-
eri med tednom: Blas Barbara, Florjanska 24, 8290 Sevnica

3. nagrada: torta in kava v slaščičarni Urška:
Sotošek Blaž, Veliki Dol 4b, 8282 Koprivnica

Geslo križanke pošljite do petka, 14.8.2009, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Yurena d.o.o., 
Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

FOTOGRAFIRAJTE 
S POSAVSKIM OBZORNIKOM

 Pripravlja: Samo Hajtnik

13 veselih nasvetov za 
lastnike hišnih ljubimcev
Vsi lastniki malih živali neizmerno uživajo, ko svojega ljubim-
ca ovekovečijo na fotografiji, a le redke fotografije nam uspe-
jo. Ne iščite krivde v vašem ljubljenčku in v njegovi prirojeni 
nenaklonjenosti poziranju pred fotokamero, temveč se skušaj-
te držati nekaj naslednjih nasvetov. 

Prepričan sem, da bo z njimi portret vašega Toma ali Rexa bistve-
no boljši in se vam pri kazanju slik prijateljem ne bo potrebno iz-
govarjati: “Veš, to črno je sicer naš Tigerček, samo se ne vidi naj-
bolje, da je tigrast.” ali pa: “Oči ima sicer zelo lepe rumene, pa 
sem nekaj narobe poslikal.”

Znebite se strahu pred prašnimi koleni!
Ker vedno gledate na svojega ljubljenčka iz nam vsem samovšeč-
ne drže in višine, vam svetujem, da se spustite na kolena in tisti 
malo bolj pogumni celo na trebuh in poglejte, kako se vidi svet iz 
perspektive vašega kosmatega prijatelja. Končno ga boste pogle-
dali v oči in ga tudi na svojih fotografijah prikazali kot polnoprav-
nega člana vaše družine. S tem boste poudarili njegov značaj in 
fotografiji dodali njegovo osebnost in intimnost.

Za kader je dovolj samo vaš ljubljenček
Preden pritisnete na sprožilec, se ozrite po kadru in poglejte, če je 
v področju fotografiranja kak predmet, ki nikakor ne sodi v kader, 
kot na primer bananin olupek pri postelji ali plastenka na parkov-
ni zelenici. Umaknite tujek, saj zlato pravilo pravi, da so najbolj-
še lokacije tiste najbolj preproste: čista zelena trava, bela rjuha, 
bel zid ali preprosta preproga. Če niste pristaš minimalizma in tr-
dite “več je bolje”, vam vseeno predlagam, da vse, kar je v ozad-
ju ali ob strani glavnega objekta na fotografiji in ne prispeva k iz-
boljšavi kadra, enostavno umaknete.

Vaša mačka ne grize
Vaše nežne in igrive mačke ne slikajte s stotih metrov. Če imate 
še vse prste, očitno ne grize in se ji lahko popolnoma približate. 
Cel kader izpolnite z njeno glavo in telesom, saj se boste s tem iz-
ognili večini nepomembnih in motečih predmetov, ki bi lahko mo-
tili vaše fotografijo.

Komisar Rex ve!
Pri fotografiranju z bolj odprto zaslonko (f 2,8 - 5,6) in s tem z 
majhno globinsko ostrino pazite, da boste izostrili na oči, saj mo-
rajo biti za dober portret le-te vedno ostre. Oči so ogledalo duše, 
bi rekel komisar Rex.

V čem je pa poseben?
Preden pričnete fotografirati, pomislite, po čem se vaš ljubimec raz-
likuje od drugih ali v čem uživa. Če je lenušček in uživa v spanju, 
potem ga fotografirajte, ko se je razširil po vaši zakonski postelji 
in to ravno takrat, ko ste zamenjali posteljnino. Če pa je hiperakti-
ven, ga odpeljite na sprehod in s seboj vzemite frizbi in posneli bo-
ste svojega pravega akcijskega junaka.

Bliskavica ali “The Devil himself”
Pri portretiranju vašega “junaka” ne uporabljajte direktne bliskavi-
ce, saj bodo njegove oči na sliki zgledale, kot da jih je obsedel “the 
Devil himself”, zaradi izrazite zelene, rumene ali podobne žareče ni-
anse. Tudi pri živalih se pojavlja problem “rdečih oči”, le da v raz-
ličnih odtenkih prej omenjenih barv. Poleg tega pa lahko bliskavica 
prestraši vašega ljubimca in prepričani ste lahko, da boste porabili 
veliko časa in truda, da vam bo spet dovolil fotografiranje. Zato obr-
nite bliskavico tako, da se bo svetloba odbijala od stropa ali sten ali 
uporabite naravno svetlobo, odprite okno, odgrnite zavese, dvigni-
te roleto, ali še bolje, vašega psička odpeljite na najbližji travnik.

Pozor, lastniki belih ali črnih živali
Če imate črnodlakega ljubljenca, boste morali v zaprtih prostorih 
večkrat uporabiti bliskavico (upoštevajte zgornji nasvet), če boste 
želeli videti detajle, saj črna 
dlaka vpija svetlobo. Name-
sto bliskavice lahko ekspozici-
jo (EV) povečate celo na +1 in 
s tem kompenzirate vpijanje 
svetlobe.

Da bi se izognili belemu, pre-
svetljenemu madežu na foto-
grafiji vašega belega zajčka, 
se izogibajte bliskavici, di-
rektnemu soncu in kot v prej-
šnjem primeru uporabite kom-
penzacijo osvetlitve, vendar 
tokrat podosvetlite, če je po-
trebno tudi do -1EV. Če je vaš 
ljubimec kot harlekin belo-
črn, pa uberite neko srednjo 
pot. Pa srečno.

Hm, noge so pretanke! 
Tudi živali zgledajo drugače (popačeno), če pri fotografiranju ne iz-
beremo pravega kota oz. gledišča. Poiščite pravega, da ne bodo no-
žice vaše mačke pretanke, saj bo verjetno užaljena.

Samosprožilec
Na aparatu nastavite samosprožilec (seveda po tem, ko ste nastavi-

li vse ostale parametre za dobro sliko), nežno, pred kaminom obje-
mite svojega pitbulla, nasmeh in reci “Cheese!”

Tudi hiperaktivnost je ozdravljiva
Če je vaš kuža hiperaktiven in neprestano skače iz kadra, imate pred 
sabo manjši problem. Da bi ujeli njegovo gibanje morate uporabiti 
krajše čase osvetlitve (vsekakor nad 1/250s). Uporabite ročne (M) 
nastavitve vaše fotokamere ter nastavite ustrezno zaslonko in čas 
in ob slabši svetlobi povečajte ISO občutljivost ali izberite prioriteto 
zaslonke (S - shutter speed priority). Če zaenkrat še ne veste, kako 
se temu streže ali imate kompaktno fotokamero, ki ima samo scen-
ske nastavitve, potem nastavite na sceno za športne posnetke, ki 
bo v dani situaciji izbrala največjo možno hitrost zaklopa. Če ima-
te možnost, nastavite aparat na slikanje več zaporednih posnetkov 
(Continuous mode) in seveda na neprekinjeno ostrenje (Continuous 
focus) in sledite vašemu navihancu.

Podkupite ga!
Če vas vaš prijatelj ignorira in noče sodelovati pri vašem trenu-
tnem umetniškem ustvarjanju, ga podkupite. Pomahajte mu z nje-
govo najljubšo igračo ali priboljškom, mogoče pa bo le pogledal pro-
ti objektivu.

Širokokotni objektiv
Zaradi zanimivih in neobičajnih popačitev poskusite pri fotografira-
nju uporabiti širokokotni objektiv ali celo t.im. ribje oko ali Fishe-
ye objektiv. Rezultat zna biti mnogokrat navdušujoč.

Ljubezen gre skozi želodec
Živali vas ne bodo tožile za avtorske pravice ali vdor v zasebnost, 
znana pa je cena za poziranje: dvojna večerja in priljubljen po-
sladek.

Prepričan sem, da boste z upoštevanjem omenjenih napotkov po-
sneli boljše fotografije in domači ali prijatelji jih bodo sprejeli z 
navdušenjem.

Do vključno 6. septembra razpisujemo natečaj na temo: Moj pri-
jatelj! Tema se nanaša na današnji prispevek. Upoštevali bomo le 
fotografije vaših hišnih ljubljencev in to vseh, vodnih, plazečih, ko-
smatih in pernatih, ki bodo posneti v obdobju od izida tega član-
ka do razpisanega datuma. Fotografije v digitalni obliki pošljite na 
fotonatecaj@posavje.info ali po pošti na naslov: Posavski obzor-
nik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško. Najbolj zanimive fotografije 
bomo objavili v posebni rubriki na spletni strani www.posavje.info, 
najboljšo pa v naši rubriki v Posavskem obzorniku, njen avtor pa 
bo prejemnik praktične nagrade -  brezplačne udeležbe na osnov-
nem 12 urnem fotografskem tečaju, ki jo podarja Foto-n s.p. Še 
dva avtorja pa bosta prejela knjižno nagrado založbe Neviodunum.

Razpisujemo fotonatečaj na temo: 
Moj prijatelj!
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KMETIJSTVO, LES, VINO

Prodam trosilec hlevskega gnoja – po-
končni valji, cisterno za gnojnico 5000 
l Tandem in prikolico za prevoz silažnih 
bal. Tel.: 040 713 384

Prodam novo frezo 135 z garancijo, 
ograjna vrata širine 2.40 m, masivna. 
Tel.: 051 616 139 

Prodam okrogle suhe ter silažne bale, 
letošnji odkos. Tel.: 031 507 111 

Prodam silažne bale, okrogle, suhe, 2 
toni pšenice, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 852 854 

Prodam ječmen, žetev 2009, in ječme-
novo slamo v okroglih balah. 
Tel.: 041 726 086

Prodam pšenično slamo v okroglih ba-
lah. Tel.: 07 49 59 799

Prodam oves ali zamenjam za prašiča. 
Tel.: 041 722 836

Prodam oves in tritikalo, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 619 660

Prodam oves dobre kvalitete, 3000 kg, 
pridelan brez škropiv, cena 0,25 EUR/
kg, okolica Brežic, pokličite popoldan. 
Tel.: 041 474 696

Prodam hlevski gnoj ali zamenjam za 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli. 

 (J. W. Goethe)

V SPOMIN
Umrla je

AMALIJA MOŠKON
upokojena učiteljica

K počitku smo jo pospremili v sredo, 
29. julija 2009, na koprivniškem pokopališču.

Spoštovano učiteljico in sodelavko bomo ohranili 
v lepem spominu.

Kolektiv Osnovne šole Koprivnica

seno, slamo, silažo v balah, koruzo ali 
ječmen. Tel.: 031 306 072 

Prodam več ovsa in ječmena. 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam 2000 kilogramov ovsa in 1000 
kilogramov ječmena. Tel.: 07 49 69 474

Prodam 400 kilogramov ječmena. 
Tel.: 07 49 62 388

Prodam drva. Tel.: 070 296 966

Prodam hrastova drva, podrta jeseni, 
okolica Krškega. Tel.: 031 209 951 

Prodam koruzo v zrnju. Tel.: 07 47 59 088

Prodam koruzo v zrnju in ječmen. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju in odojke, tež-
ke 25 kg. Tel.: 040 538 496

Prodam mlin za koruzo masivne izdela-
ve, možnost mletja storžev, nov, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 815 236

Prodam nakladalko SIP 22, z alumini-
jastimi stranicami, trosilec hlevskega 
gnoja SIP, krožne brane 24 diskov. 
Tel.: 040 395 781

Prodam motokultivator Gorenje Muta s 
koso, okrogli priklop. Tel.: 040 763 780

Prodam traktor TV 826, letnik 1998, s 
plugom in frezo, dobro ohranjeno. 
Tel.: 031 514 502

Prodam 150-litrsko stiskalnico, hidravlič-
na, dobro ohranjena. Tel.: 031 206 874 

Prodam traktor TV 420, letnik 1989, s 
priključki, in mešana razžagana drva. 
Tel.: 031 852 438

Prodam traktorsko škropilnico Agrome-
hanika 340 litrov in 100 metrov cevi za 
škropljenje vinograda. Tel.: 051 305 520 

Prodam trofazni kovinski cirkular na ko-
lesih, motorno žago Husqvarna 359 in 
kosilnico BCS-Acme motor z vozičkom. 
Menjam za prašiča ali koruzo. 
Tel.: 041 552 915

Prodam lupač za koruzo na traktor-
ski pogon, prašiče, ječmen, koruzo in 
krompir. Tel.: 07 49 67 135

Prodam stiskalnico Gorenje Muta, 150 
litrov, hidravlična, dobro ohranjena, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 348 559

Prodam kosilnico BCS, 110 širine, nizka 
kolesa, kupim pa frezo 135-180. 
Tel.: 051 655 514

Prodam voziček za kosilnico BCS, el. 
motor 10KM z jermenico, trifazni ko-
vinski cirkular, možna menjava za pra-
šiče. Tel.: 03 58 06 131

Prodam kosilnico Vicon 165 cm, cena 
750 eur. Tel.: 041 231 403

Prodam, zaradi bolezni, BCS v dobrem 
stanju, cena 500 eur. Tel.: 030 387 408

Prodam motorno žago Husqvarna 235, 
1.3 kw, stara 3 mesece, cena 180 EUR. 
Tel.: 031 772 542

Prodam 250-litrsko hidravlično stiskal-
nico, v zelo dobrem stanju, malo ra-

bljeno, cena 700 EUR, v okolici Pišec. 
Tel.: 041 827 302

Prodam mlin za grozdje s črpalko, ra-
bljen 2 sezoni, ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam rdeče vino cviček in mešano 
belo, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 521 203

Prodam cviček, večjo količino, po 1 
EUR/liter. Tel.: 031 206 874

Prodam sodček 30 litrov, nerjaveč, pri-
meren za žganje, sok. Kupcu podarim 
lesen podstavek, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 842 621 

Prodam grozdje 3000 trt - zeleni silva-
nec in 1000 trt mešano belo ter vino – 
rdeče in belo, bizeljsko-sremiški okoliš. 
Tel.: 041 845 675

Ugodno prodam vino cviček, z meda-
ljo, možnost prevoza. Tel.: 041 436 445

Prodam vino cviček, 0,90 EUR/liter, ali 
menjam za prašiča. Tel.: 031 603 985

Prodam rdeče in belo vino, 0,80 EUR/li-
ter, ali menjam za bukova drva. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam rdeče vino, cena 0,90 EUR/li-
ter. Tel.: 041 813 074

Prodam cviček po ugodni ceni 0,80 
EUR/liter. Tel.: 07 49 61 930 

Prodam vino, Bizeljsko. Tel.: 041 362 441

Prodam kovinsko cisterno 1500 litrov. 
Tel.: 040 560 356 

Prodam bukova drva, razžagana na 30 
cm ter razkalana, primerna za central-
no kurjavo. Tel.: 040 738 059

ŽIVALI

Prodam koze molznice, srnaste pa-
sme, z mladiči ali breje, okolica Krške-
ga. Tel.: 041 712 976 

Prodam 3 ovce in ovna, stari so 4-5 let, 
ovce so breje. Tel.: 07 49 70 363 

Podarim dve sivi-tigrasti in eno črno-
belo-oranžno muco. Stare so 9 tednov. 
Tel.: 040 184 031 

Prodam kravo simentalko, brejo 8 mese-
cev z drugim teletom. Tel.: 041 802 150

Prodam mlado pašno kravo s teletom 
ali posamično. Tel.: 07 49 63 417

Prodam kužke pasme veliki šnavcer, do-
mače leglo, za oddajo bodo čez 2 mese-
ca, ugodno. Tel.: 031 772 223 

Prodam čistokrvne bernardince, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 580 218

Prodam psa beagla, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 45 21 003, 031 268 801

Prodam 3 odojke, težke cca. 30 kg, do-
mača vzreja, kličite zvečer. 
Tel.: 07 49 67 826

Prodam odojke, težke od 25 do 30 kilo-
gramov. Tel.: 07 49 76 245

Prodam odojke, težke do 30 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 49 69 016

Prodam odojke, težke od 30 do 40 kg, 
okolica Dobove. Tel.: 031 306 136

Prodam odojke, težke od 25 do 30 kilo-
gramov. Tel.: 041 745 368

Prodam odojke, težke od 30 do 35 kg. 
Tel.: 07 49 56 716

Prodam 2 moška kozlička, srnaste bar-
ve, stara 4 in 6 mesece, primerna za za-
kol ali plemensko rejo. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 231 451 

Prodam prašiče, težke 80 kg, in silažne 
okrogle bale, detelja. Tel.: 031 563 503

Prodam mladega oslička, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 61 057

Prodam „šire“ za par konjev, cena 400 
EUR. Tel.: 070 874 244

Prodam telico simentalko, brejo 8 me-
secev. Tel.: 040 774 468

Prodam teličko simentalko, staro 14 
dni. Tel.: 031 312 613 

Prodam teličke simentalke, stare 3 te-
dne. Tel.: 031 486 076

Prodam 2 telički, stari 3 mesece, in 
kravo, so simentalke. Tel.: 041 796 834

Oddamo 12 tednov stare muce, nava-
jene bližine in igre z otroci. 
Tel.: 031 336 536

Podarimo muco z 2 mladičema, starima 
4 mesece. Tel.: 051 392 446

Oddam štiri pse mešančke, dve simpa-

tični psički in dva igriva psa, stari 2 me-
seca. Tel.: 041 857 167 

Podarim dva zelo lepa kužka mešanč-
ka, stara 4 mesece. Tel.: 041 622 770

Prodam 2 kravi simentalki, stari 6 let, 
nista breji, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 894 107

AVTOMOBILI, MOTORNA VOZILA

Prodam VW Sharan 1.9 TDI, letnik 2002, 
odlično ohranjen, črne barve, veliko 
opreme, vreden ogleda, ugodno. 
Tel.: 040 350 351

Prodam 4 letne gume s platišči za Fiat 
Punto, lepo ohranjene, ugodno. 
Tel.: 031 706 163  

Prodam motor Skutar CF MOTO, 125 
ccm, zlat, star 1 leto, prev. 1500 km, 
kot nov, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 840 386 

Prodam KIA Spectra, letnik 2002, kovin-
ske barve, ABS, električna stekla, servo 
volan, lepo ohranjen, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 840 386

Prodam Fiat Uno, kovinsko rdeče bar-
ve, letnik 2001, cena 550 EUR. 
Tel.: 041 280 421

Prodam Fiat Punto, letnik 1999, prev. 
90.000 km, metalik, registriran do 
5.11.2009. Tel.: 07 49 20 685 

Prodam Chevrolet Aveo 1.4, 16V, letnik 
junij 2007, 1. lastnik, 22.700 km, ga-
ražiran, veliko dodatne opreme, cena 
5.800 EUR. Tel.: 041 328 062

Prodam Renault Clio diesel 1.5, letnik 
2004, 56.000 km, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 310 787

Prodam Clio, letnik 2003, 1.2, 16V, av-
tomatik, lepo ohranjen, ugodno. 
Tel.: 031 500 798  

Prodam Opel Tigra, letnik 1995, regi-
striran do aprila 2010, lepo ohranje-
na, cena po dogovoru. Tel.: 041 900 824

Prodam Megan karavan, letnik 2006, 
TDI, 1. lastnik, slovenski avto, 58.000 
km, cena 8.190 EUR.  Tel.: 031 222 389

Prodam Golf IV, letnik 2001, SDI, 
193.000 km, cena 4300 EUR. 
Tel.: 031 615 722 

Prodam Renault Clio 1.4. RT, letnik 
1996, 3V, 157.000 km, registriran do 
15.10.2009, bel, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 305 838

Prodam prtljažnik za Passat limuzina, 
letnik 2001. Tel.: 041 717 760

Prodam štirikolesnik Yamaha-raptor 
350w, homologiran, modre barve, 1. la-
stnik, servisna knjiga, star 1.5 let, odlič-
no ohranjen. Tel.: 041 937 893 

Prodam gumi voz, Tomos Automatic, PS 
Gorenje obnovljen in več kosov starih 
kmečkih pripomočkov. Tel.: 051 813 561

Prodam gume za Seat, 4 luknje, Miche-
lin – energy 185/65/R 14, malo rablje-
ne, cena 150 EUR. Tel.: 041 328 062

Kupim moped znamke Tomos. 
Tel.: 031 247 145

NEPREMIČNINE

Prodam 3-sobno stanovanje, 126 m2, na 
Resi 2, Krško, cena cca. 70.000 EUR ali 
po dogovoru. Tel.: 040 324 608

Prodam 12 arov vinograda na Jagnjeni-
ci, sončna stran, voda, elektrika, lopa, 
vrt, asfaltiran dostop. Tel.: 041 369 233

Prodamo manjšo hišo v hribih nad Bo-
štanjem, 70 m2, asfalt, voda, tok, cen-
tralna, nadkrita garaža, cena 36.000 
EUR. Tel.: 041 857 503

Prodam parcelo 24 arov, pol vinograd 
pol travnik, lepa lega v Gazicah. 
Tel.: 051 305 520

Ugodno prodam travnik v izmeri 18,73 
m², k.o. Videm, možen dostop. 
Tel.: 031 434 562

Oddam stanovanjsko hišo v lepi naravi, 
s sadnim vrtom ter vinograd in vikend v 
bližini hiše, okolica Krškega. 
Tel.:. 0049 – 2103 – 55326

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne namene. 
Vsak bralec lahko objavi v posamezni 

številki praviloma le po en oglas. Za 
ponovno objavo mora naročnik ponov-
no poslati naročilo, vendar bomo oglas 
z isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-

nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) 
v 2. odstavku 6. člena določa, da 
je naročnik oglasa dolžan ob naro-
čilu oglasa navesti podatke o nje-
govi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časopi-
sa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

vo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V pri-
meru, da bo mali oglas daljši od 20 be-
sed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo si 
pravico spremembe vsebine in zavr-

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 6. in 19. avgustom

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Četrtek, 6. 8.
• ob 10.00 v okolici OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na 

Krki: festival Noster Nostri - otroške delavnice pod men-
torstvom Eve Taučar 

• ob 18.00 na gradu Raka: osrednja prireditev ob prazni-
ku KS Raka 

• ob 19.00 v Mestni hiši Brežice: otvoritev razstave Stavbna 
dediščina, barvne fotografije Branko Brečko, tonske foto-
grafije Karel Filipčič

• ob 19.00 v stari pošti v Kostanjevici na Krki: festival No-
ster Nostri - otvoritev razstave Domna Lombergarja in 
Luke Uršiča

Petek, 7. 8.
• ob 8.00 in ob 10.30 na trgu na Raki: pohod po raških 

gričih
• ob 16.00 ob cvičkovem hramu na Raki: sajenje lipe, ob 

18.00 pod šotorom na Raki: okrogla miza - srečanje cvič-
kovega dvora, ob 20.00 cvičkov večer - veselica z an-
samblom Orion

• ob 18.00 v kleti Lamutovega likovnega salona v Kostanje-
vici na Krki: festival Noster Nostri - zaključek foto projek-
cije - Vilma Samulinyte (Litva) in Lazaro Estavez (Urugvaj)

• ob 20.30 na gradu Rajhenburg v Brestanici: etno koncert 
skupine Aritmija

• ob 21.00 nasproti okrepčevalnice Štraus v Kostanjevici 
na Krki: festival Noster Nostri - projekcija kratkih animi-
ranih filmov

Sobota, 8. 8.
• ob 20.00 pod šotorom na Raki: tradicionalna lovrenška 

veselica z ansamblom Golte
• ob 20.00 v Lamutovem salonu: prestavitev pesniške zbir-

ke Janeza Bršca „Slovanstvo“ 
• ob 21.00 pri Kostanjeviški jami: festival Noster Nostri - kon-

cert The lift, Nikki Lauder, Laud speaker alliance, Zircus
• ob 21.00 na gradu Podsreda: koncert skupine Kombo Zlat-

ka Kaučiča

Nedelja, 9. 8.
• ob 9.00 s parkirišča Galerije Božidar Jakac Kostanjevica 

na Krki: pohod ob 10-letnici PD Polom
• ob 10.00 v cerkvi sv. Lovrenca na Raki: slovesna sv. maša 

ob farnem žegnanju in blagoslov obnovljene zunanjosti 
župnijske cerkve

• ob 16.00 v cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem: sveta maša 
in  družabno srečanje ter postavitev klopotca

Ponedeljek, 10. 8.
• od 10.00 do 12.00 v Bivaku Senovo: računalniške delavni-

ce pod mentorstvom Andreja Stoparja (vsak dan do 13. 8.)
• ob 17.00 v cerkvi sv. Lovrenca na Raki: zaključek celo-

dnevnega češčenja s sv. mašo

Torek, 11. 8.
• ob 10.00 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki: 

ustvarjalnica za otroke med 5. in 12. letom starosti pod 
vodstvom kiparke Nataše Sedej 

Sreda, 12. 8. 
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu za avgust 2009

Petek, 14. 8. 
• na Velikih Malencah: 17. moto srečanje MK Škorpijon – 

Snowblind, Mary rose, Divlje jagode, striptease
• ob 17.00 na športnem igrišču v Spodnjem Starem Gradu: 

nočni balinarski turnir, ob 18.00 nogometna tekma „po-
ročeni : samski“

• ob 19.00 v občinski stavbi v Kostanjevici na Krki: razsta-
va fotografij 

Sobota, 15. 8. 
• na športnih površinah pri OŠ Krmelj: festival športa, glas-

be in zabave „Krmelj napada“ - Knap’n’fest
• od 9.00 dalje na bazenu Brestanica: poletni športni vi-

kend Zvezda
• ob 9.00 do 22.00 v grajskem parku Sevnica: žonglerski 

festival, ob 19.00 predstava „Reševanje princeske“ avan-
turistične plezalne skupine, ob 21.00 nastop žonglerjev 
in cirkusantov

• ob 10.00  v Dolenji vasi: praznična maša, ob 11.30: po-
ložitev venca pred spomenikom žrtvam 2. svetovne voj-
ne, ob 16.00: otvoritev ceste v Spodnjem Starem Gradu 
s kulturnim programom, ob 17.00: družabno srečanje z 
živo glasbo

• od 11.00 do 19.00 v prostorih železniške postaje na Lib-
ni: razstava ročni del Kulturnega društva Libna 

• od 14.00 dalje na Velikih Malencah: 17. moto srečanje 
MK Škorpijon – družabne igre, panoramska vožnja, Urani-
um Pills, Kose, XXX iz Celja, erotik show

• od 15.00 dalje na Izletniški domačiji Vertovšek na Veli-
kem Kamnu: 12. vaške igre z imitatorjem Marjanom Šar-
cem in ansamblom Frančič iz Šentjerneja

• ob 17.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: državno pr-
venstvo harmonikark na diatonični harmoniki 

• ob 17.00 v Kapelah: razvitje gasilskega prapora in ve-
selica

• ob 19.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: 
osrednja prireditev ob občinskem prazniku

• ob 20.00 v atriju MC Brežice (pri knjižnici): večer miru in 
glasbe ob 40. obletnici festivala Woodstock 

• ob 20.30 v Mestnem atriju Brežice: koncert Zorana Zlati-
ča in Petre Uršič „Zlata šestdeseta in še kaj...“

• ob 22.00 v atriju gradu Sevnica: Atrium night 2009 

Nedelja, 16. 8. 
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo za avgust 2009
• od 9.00 do 16.00 v grajskem parku Sevnica: žonglerski 

festival, delavnice za obiskovalce, nastopi žonglerjev in 
cirkusantov

• ob 10.00 pred Kulturnim domom Krško: štart kolesarske-
ga maratona po deželi cvička 

• od 10.00 do 17.00 v prostorih železniške postaje na Lib-
ni: razstava ročni del Kulturnega društva Libna  

Ponedeljek, 17. 8. 
• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: predstava „Tango na gra-

dovih“ v izvedbi skupine Tango Malevo iz Argentine 

Torek, 18. 8.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za avgust 2009

• ob 19.00 v Albert Felicijanovi dvorani gradu Sevnica: ple-
sni seminar „Tango“ v izvedbi skupine Tango Malevo iz Ar-
gentine  

Sreda 19. 8.
• od 7.00 do 12.00 v OŠ Krmelj: krvodajalska akcija
• ob 19.00 v gostišču Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 

okrogla miza „Življenje ob Schengenski meji“
• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Kršem: 2. Anin 

glasbeni večer, nastopila bosta: Franc Kosem - trobenta 
in Anja Gaberc - harfa

Oddamo v najem delavnico 120 m², s 
telefonom, velikim dvoriščem, lahko je 
trgovina, skladišče, obrt, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 56 059

Oddam enosobno opremljeno stanova-
nje v Brežicah, Trnje. Tel.: 041 503 767

Prodam vinograd s 400 trtami in viken-
dom, elektrika, asfalt, lepa sončna lega 
v Mrzlavi vasi, s trgatvijo vred. 
Tel.: 041 929 797

Prodam vinograd z zidanico, Veliki Trn. 
Tel.: 051 621 682

Prodam obnovljeno in opremljeno 
hišo na parceli 715 m², 6 sob, 2 kopal-
nici, shrambe, garaža, pralnica, cena 
135.000 EUR. Tel.: 07 40 81 193

Prodam gradbeno parcelo v Starem 
Gradu, Krško, cca. 7 arov, cena po do-
govoru. Tel.: 031 512 486

Prodam polovico starejše dvostano-
vanjske hiše, deljene po dolžini, 53 m2, 
stavbno zemljišče 343 m2, vrt, tel., bli-
žina OŠ, trgovine, vrtca, okolica Brežic. 
Tel.: 031 352 570

Prodam trisobno stanovanje v Obrež-
ju, 108 m² + 50 terasa. Šola, vrtec, c.k. 
parking, potrebno etažiranje, 650 eur/
m². Tel.: 030 911 534

V najem vzamem enoinpolsobno ali 
dvosobno stanovanje v Sevnici, lahko 
tudi majhna hiša. Tel.: 070 273 545

Najamem majhno hišo v Sevnici, Kr-
škem, Brežicah, lahko tudi kot pomoč 
ostarelim. Tel.: 041 742 168 

Nujno najamem garažo na področju Kr-
škega, plačam tudi v naprej. 
Tel.: 031 603 972

RAZNO

Prodam športni trikolesni voziček za 
50 eur, 53 kosov oblek za dojenčka za 
20 eur, podarim pa voziček „marela“ in 
dve šolski torbi, Brežice. 
Tel.: 041 724 064

Prodam otroško hišico s toboganom in 
gugalnico, izdelano iz lesa. 
Tel.: 041 824 538

Prodam otroško in moško gorsko kolo, 
malo rabljeno. Tel.: 041 620 219

Prodam otroško kolo, modro-rumeno, 
zelo lepo ohranjeno, za starost 2-3 leta, 
pomožni kolesi, cena 40 eur. 
Tel.: 031 693 277

Prodam moško kolo, Shimano prestave, 
skoraj nevoženo, Brežice. 
Tel.: 041 726 094

Prodam žensko kolo, spalnico in pral-
ni stroj Gorenje, vse lepo ohranjeno. 
Tel.: 051 457 759

Prodam enofazni električni motor, še 
nerabljen, možnost priključka desno ali 
levo, 1.5 kw, 2800 obratov. 
Tel.: 040 796 117

Prodam ugodno ali zamenjam za žito 
dobro ohranjena zastekljena okenska 
krila. Tel.: 031 717 605

Prodam volan za računalniške igrice. 
Tel.: 041 590 919 

Prodam sintisajzer Casio, rabljen eno 
uro, kot nov, zelo ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam sintisajzer Yamaha PSR 340, 
malo rabljen s podstavkom in torbo. 
Tel.: 041 961 785

Prodam diatonično harmoniko, oljni go-
rilec za centralno peč, otroško fanto-
vsko gorsko kolo, kupim pa računalnik 
po ugodni ceni. Tel.: 041 797 714

Poceni prodam elektro-elektronske na-
prave, magnetofon, radio-gramofon, 
transformatorje, zvočnike, razne mo-
torje. Tel.: 040 241 230

Prodam kotno sedežno garnituro, dvo-
sed in trosed, cena 200 eur. 
Tel.: 07 49 61 549 

Prodam kavče, mize, stole, jedilniško 
omaro, karnise, zavese. 
Tel.: 051 703 603

Prodam otroško posteljo z jogijem in 
posteljnino, stajico in stol za hranje-
nje. Tel.: 040 894 710

Prodam otroško sobo Suzy, popolnoma 
novo, roza barve, sestavljena iz poste-
lje, predalnika, nočne omarice, pisalne 
mize..., cena 550 eur. Tel.: 031 737 926

Prodam sesalec Batagel ter Vorverk, 
cena po dogovoru. Tel.: 040 217 156 

Prodam otroško vrtno gugalnico, otro-
ški kolesarski sedež in čelado, ugodno, 
lepo ohranjeno. Tel.: 040 128 313

Prodam vrtno garnituro, novo, original 
zapakirana, s prevlekami in prevleko za 
ležalnik, miza in 3 stoli, cena 55 eur. 
Tel.: 041 542 910

Prodam štedilnik Caloreks 85, 88x47 cm 
„kiperbush“, in novo mizo hrast okro-
glo, 120 cm z vložkom 40 cm, razteglji-
va. Tel.: 041 514 129 

Prodam mizarsko mizo, cena po dogo-
voru, ter motorno škropilnico „štiler-
co“. Tel.: 040 835 248 (po 20. uri)

Prodam hrastove plohe, 5 cm in 2,5 cm, 
zelo suhe, ugodno. Tel.: 041 782 360

Prodam smrekove deske 2,5 cm širine 
in 5 cm debeline, prodam tudi mešana 
drva. Tel.: 041 910 307

Prodam hrastove plohe in deske, debe-
line 3 in 5 cm, ter mešano vino belo in 
rdeče bizeljsko-sremiški okoliš. 
Tel.: 031 858 594

Prodam varilni aparat CO2 MIG, MAG 
315A in inverterski 130A ter 160A, nov, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 554 098

Prodam čoln gumenjak Yam-Zodiac 
380S, 14 dni v vodi, kot nov, z opremo, 
reg. do 2012, Pl in Tomos 18, cena 2200 
eur. Tel.: 041 514 129

Prodam blagajno-trezor, teža nekaj 100 
kg, samostoječa. Tel.: 041 726 094

Prodam oblačila za deklico, staro 4-5 
let, velikost oblačil 6, 7, lepo ohranje-
na,  po simbolični ceni 50 eur. 
Tel.: 031 685 946

Kupim mešalec za beton, prodam de-
ske in žagan les za ostrešje. 
Tel.: 07 81 43 077

Oddam spalnico in kopalnico – podarim. 
Tel.: 041 800 538

Prosim, da mi kdo za simbolično ceno 
proda ali odda štedilnik na trdo gori-
vo, levi ali obojestranski. 
Tel.: 051 414 873

Prodam skoraj nov televizijski spreje-
mnik znamke Evelux, ugodna cena. 
Tel.: 041 736 012

Prodam staro pohištvo, primerno za ob-
novitev, polni les. Tel.: 041 823 942

Prodam novo diatonično harmoniko, 
Štajerko, duri CE-ES-BE, glasilke Ama-
no in basi, ugodno. Tel.: 030 934 786

Prodam namizni računalnik, primeren 
za internet, pisanje, dual core E5200, 
2 GB, 320 GB disk, DVD-RW, cena 260 
eur. Tel.: 041 339 227

Prodam računalnik za simbolično ceno. 
Tel.: 040 730 086

Prodam zavese, zelo lepe, 3 dimenzi-
je, bele s čipko, stranske oranžne ter 
oranžno rdeče, moderne, ravne z vrvi-
co. Tel.: 041 697 770 

Prodam šivalni stroj znamke Kohler in 
manjšo peč na trdo gorivo – lito žele-
zo, emajl, vse poceni. 
Tel.: 041 823 942

Kupim ročni invalidski voziček. 
Tel.: 051 205 690

Kupim otroško kolo s koleščki za starost 
3 leta. Tel.: 031 465 921

Kupim dobro ohranjen otroški ležalnik 
Babysitter Balance Babybjorn. 
Tel.: 051 334 895

ŽIVILA

Prodam domač cvetlični med, zelo kva-
liteten, cena 4,5 eur/kg. 
Tel.: 051 309 303

Prodam breskve za vlaganje do 25. 8,, 
Loka pri Zidanem Mostu. 
Tel.: 031 488 856
 
Prodam ružen fižol, marelično marme-
lado ter belo in rdeče vino, pokličite 
zvečer. Tel.: 07 49 20 745 

Prodam domačo slanino za cvrtje, ugo-
dna cena. Tel.: 051 824 443

Prodam breskve za vlaganje, cena 0,70 
eur/kg, nad 50 kg cena 0,60 eur/kg, za 
sok in marmelado pa 0,40 eur/kg. 
Tel.: 041 720 308 

Prodam breskve kalanke za vlaganje ali 
marmelado, Bizeljsko. Tel.: 041 773 635 

Prodam fižol za luščenje, sveži. 
Tel.: 041 738 338 

Prodam kumarice za vlaganje.
Tel.: 041 219 546

Prodam bio kis domače izdelave iz bio 
jabolk (mušančke, bobrovec), ugodno. 
Tel.: 031 503 730

Prodam sladke feferone, polpekoče, 
kasneje tudi rdečo papriko za pečenje. 
Tel.: 051 840 642

Kupim slive za marmelado, lahko tudi 
sami naberemo. Tel.: 031 738 636

STIKI

Fant, star 48 let, s hišo, iščem žensko 
staro 45-50 let, ki bi prišla živet k meni. 
Tel.: 041 887 130

Star 44 let, srednje postave, pošten, is-
kren, urejen, iščem sebi primerno go-
spo do 40 let, sam v stanovanju, otrok 
ni ovira. Tel.: 070 210 440

Podjetnik z otrokom išče zvesto dekle 
za skupno delo in življenje. Pokličite, 
skupaj nam bo lepše. Tel.: 041 240 403
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Kar visoko nad Blanco, pod mo-
drino neba in sredi zelenja, od 
koder se ti odpre pogled da-
leč naokoli, se dvigujeta cer-
kev sv. Antona in stavba nekda-
nje podružnične osnovne šole, 
ki je tu delovala do 70. let 20. 
stoletja. Več sto krajanov se 
je tudi letos na Anino nedeljo 
zbralo na zdaj že tradicional-
nem prazniku. Večina se jih je 
udeležila slovesne maše, ki jo 
je pred cerkvijo vodil krški žu-
pnik Mitja Markovič, v nada-
ljevanju pa je sledilo prijetno 
druženje, ob obujanju spomi-
nov, pogostitvi in kulturno za-
bavnem programu. 

Pred štirimi leti pa se je eni 
od nekdanjih učenk šole po-
rodila ideja, da bi bilo ob tej 
priložnosti tudi srečanje nek-
danjih učiteljev in učencev, ki 

jih zdaj vsakič povabijo med-
se, v prostorih šole pa so tudi 
letos pripravili razstavo starih 
fotografij iz tistih časov, ko je 
tu še tekel pouk. Gonilo sre-
čanja so bile tudi tokrat priza-
devne članice Aktiva kmečkih 
žena sv. Anton, ki so poskrbe-
le za pogostitev po maši, saj 
so gospodinje napekle več kot 
50 kilogramov peciva, ki so 
ga razdelile med krajane. Kot 
smo lahko razbrali iz pogovora 
s predsednico aktiva kmečkih 
žena Bernardo Pajk, ki stalno 
poudarja, da je to delo vseh 
članic, je praznovanje z leti 
dobilo širši pomen, saj skušajo 

ohranjati kulturno in etnološko 
dediščino, se prijetno druži-
ti in zaščititi poslopje nekda-
nje šole pred nadaljnjim pro-
padanjem. 

Rezultati njihovega dela so vi-
dni, pred devetimi leti so oči-
stili okolico šole in poskrbe-
li za zasaditev, v lanskem letu 
so s pomočjo občine Krško in 
EU sredstev obnovili streho, 
pohvalijo se lahko z novo ku-
hinjo, kjer nastajajo števil-
ne kulinarične dobrote. Veči-
na prizadevnih članic je sicer 
že dočakala abrahama, kar pa 
jih pri njihovem delu ne ovira, 
vse delajo prostovoljno in s po-
močjo razumevajočih sponzor-
jev.  Tako upajo, da se bo na-
šel kakšen tudi za novo peč, saj 
prav v zimskih mesecih pripra-

vljajo tečaje, predavanja in 
delavnice. V minulih mesecih 
so pletle predpražnike, izdelo-
vale medena srca in se na po-
sebni delavnici učile servietne 

tehnike. Veliko časa pa so vse 
od novega leta posvečale od-
krivanju prehranjevanja v pre-
teklosti, ki so ga poimenovale 
»Kulinarika domačega kraja - 
od kopačev do beračev«. Neu-
trudno so zbirale staro posod-
je, brskale za starimi jedilniki 
in recepti, rezultate dela smo 
si lahko ogledali na razstavi, 
kjer so prikazana posamezna 
kmečka opravila, povezana s 
prehrano, ki so jo jedli ob tej 
priložnosti. Seveda pa so polne 
načrtov tudi za prihodnje, že-
lijo, da bi projekt zaključile z 
izdajo brošure, ki bi pripomo-

gla k ohranjanju etnološke in 
predvsem kulinarične dedišči-
ne, v mesecu novembru pripra-
vljajo tečaj priprave pletenic, 
skušajo uvesti tudi Miklavževo 
nedeljo, kar jim je v lanskem 
letu že uspelo. Pri organizaci-
ji predvsem zabavnega dela in 
ostale pogostitve pa jim je to-
krat priskočilo na pomoč PGD 
Stranje in kot je povedal nji-
hov predsednik Gregor Remih, 
jim je v veselje, da sodelujejo 
pri prireditvi, na kateri se po-
vezujejo tradicija in stari obi-
čaji z zabavnimi vsebinami.

Dobro razpoloženi krajani so 
preživeli prijetno popoldne ob 
domačih dobrotah in pestrem 
kulturno zabavnem programu, 
za katerega so poskrbeli: god-
ba Blanški vinogradniki, har-
monikarska skupina Stranjski 
fantje, citrarke iz Gorenjega 
Leskovca, harmonikarski or-
kester Boštjana Povšeta, An-
tonški mladinski pevski zbor in 
ansambli Bratov Povše, Korak, 
Jasmin in Ta pravi lumpi.

 Polona Brenčič

Reinaldo Arenas je bil oster kritik kubanske stvar-
nosti in zagovornik vseh oblik svobode. Najbolj 
so ga zaznamovale tri strasti: literatura kot ogenj, 
pasivna spolna usmerjenost in politično delovanje. 
Roman je avtobiografski prikaz konca tragične 
življenjske zgodbe kontrarevolucionarja in litarata, 
ki ga totalitaristična Kuba želi izbrisati iz spomina 
in pozabiti. Naslov romana je pomenljiv, saj ga je 
avtor zapisoval v tistem delu dneva pa tudi življenja 

nasploh, ko se začne nočiti. 
Arenasova avtobiografija je popis nasilja nad celotno družbo in še posebej nad 
določenimi družbenimi skupinami – otroci, mladino, ženskami, intelektu-
alci, umetniki in geji. Priča o revščini, preganjanju mladih, prisilnem delu, 
omejevanju prostosti, kaznovanju intelektualcev in tudi o ovajanju kot načinu 
življenja Kubancev, pa četudi gre za ovajanje prijateljev. Rdeča nit zgodbe pa 
je avtorjeva homoseksualnost oziroma dejstvo, da je bil zaradi nje preganjan, 
aretiran, mučen, poniževan, izključen, prisiljen, da se odpove samemu sebi in 
svojemu ustvarjanju ...

PREDEN SE ZNOČI
Reinaldo Arenas
374 strani

Dahl je pripovedovalec zgodb, ki obvladuje zaplete 
in like, kot so jih veliki mojstri iz preteklosti, temu 
pa dodaja svojo neukročenost in posmehljiv humor. 
Opisujejo ga kot popolnega pisca kratkih zgodb, 
ki znajo premešati in začiniti štiri izjemne talente: 
groteskno domišljijo, oko za anekdotične zmešnjave 
s končnim obratom, krut smisel za humor in 
zgoščen, natančen način pisanja ... 
Poljubček sodi med njegovo najbolj znano zbirko 
kratkih zgodb za odrasle, v katerih nam postreže 

s temnimi platmi človekove duše, ki jih spretno zamesi med črni humor. V 
zgodbah se avtor sprehodi tudi po robu verjetnosti z dodajanjem fantastičnih 
prvin, ki jih sklene v presenetljivih preobratih. Dahl je vedno predvidljiv – v 
tem, da je nepredvidljiv. Branje Poljubčka pa lahko označimo kot mrakobno 
duhovito in strašljivo smešno.

POLJUBČEK
Roald Dahl 
291 strani

Beremo skupaj

Tradicionalno srečanje na Anino nedeljo

Kaj so včasih jedli: 
»Od kopačev do beračev«
GORENJI LESKOVEC –Aktiv kmečkih žena Sv. Anton in Prostovoljno gasilsko društvo Stranje sta na Anino 
nedeljo pripravila srečanje pri sv. Antonu, ki je tudi tokrat lepo uspelo. 

 že od 15. decembra 1997

Nekdanja šola z novo streho, v ozadju cerkev sv. Antona

Nastop godbe Blanški vinogradniki Tudi letos se je zbralo veliko ljudi.

Gregor Remih

Obnove bo potrebna tudi zunanjost šole. Iz razstave Od kopačev do beračev

Članice Aktiva kmečkih žena Sv. Anton

Župnik Mitja Markovič 
med pridigo

DOBRAVA - V gozdu Dobrava blizu križišča, od koder pelje 
cesta proti Brežicam ali na Bizeljsko, zavije v Kapele ali v 
Globoko, stoji skoraj neopazno pomnik nekega časa, na ka-
terem piše Pot k spomeniku krških borcev. Žalostna zgodba 
se je pričela davnega leta 1941, ko so tam 30. julija ponoči 
brutalno postrelili člane prvih krških  borcev za slovensko 
svobodo. Na kamnitem spomeniku, streljaj od omenjene-
ga križišča, so zapisana imena in letice rojstev: Jože Gra-
ber 1922, Peter Jernejec 1914, Milan Kaplan 1918, Zden-
ko Kaplan 1922, Rajko Kastelic 1922, Franc Preskar 1917, 
Tonči Preskar 1921 in Ivanka Uranjek 1919.

Položitvi venca, prižiganju sveč in poklonu padlim z minu-
to molka so minuli petek prisostvovali brežiški in krški čla-
ni Združenja borcev za vrednote NOB Silvo Gorenc, Lojze 
Štih, Stane Radanovič, Ivanka Grubič, Ivan Petrišič, Cene 
Blažina in Viktor Deržič, kasneje pa se je pridružil še Lud-
vik Rezelj. V mirnem ter tihem poznem popoldnevu so zbra-

ni obudili nekaj spominov in podoživeli grozote tistega časa, 
ko so mlade borce surovo ustrelili. Ob tem je Lojze Štih de-
jal, da naj bi postal poklon prvim krškim žrtvam in obenem 
tudi prvim žrtvam NOB v Sloveniji na ta dan tradicionalen 
tudi v prihodnje, kar so prisotni potrdili. „Bili so oboroženi 
ljudje, imeli so orožje, razstrelivo in organizacijo, v boj pro-
ti okupatorju so šli brez pravega vojaškega znanja, imeli pa 
so voljo in borbenost, zato jih upravičeno imenujemo prvi 
borci,« je še dejal in nadaljeval: „ta dogodek ima izjemen 
pomen, lepo in prav je, da tem borcem damo primerno spo-
štovanje.« Nato so se dogovorili, da se jeseni še enkrat zbe-
rejo in dogovorijo, na kakšen način bodo v prihodnjih letih 
obeleževali spomin na padle. Silvester Gorenc pa je pripo-
mnil, da mora dogodek dobiti pokrajinsko obravnavo, obele-
ževanje naj bo primerno z ustreznim programom, „da sede 
v naše praznike ter se razločno ve, da obeležujemo ta spo-
min«.  V pogovoru so še poudarili, da njihova organizacija ni 
več le zveza borcev, pač pa je organizacija tistih, ki imajo 
spoštovanje do vrednot NOB in zato se ji lahko pridruži vsak-
do, ki jih podpira.  M. Kalčič M.

Poklon in spomin 
na ustreljene 
v Dobravi

Zbrani ob obeležju padlim v dobravskem gozdu.


