
OBREŽJE – Brežiška podžupanja Katja Barbič je 31. julija 
na Postaji mejne policije Obrežje Francu Zorcu, direktor-
ju Policijske uprave Novo mesto, izročila avtomatski defi-
brilator za hitro posredovanje zaposlenih v primeru zasto-
ja srca pri potnikih, ki prehajajo mejni prehod, policistih, 
carinikih in drugem osebju.

Pobudo za nakup defibrilatorja je podala brežiška občinska 
svetnica Ivanka Medvešček, saj MP Obrežje letno prestopi 
med 10 in 12 milijoni potnikov, ob prometnih konicah pa tudi 
do 35.000 dnevno. Na leto beležijo med pet in sedem potreb 
po hitri intervenciji, letos pa so posredovali že dvakrat, žal 
ne v obeh primerih uspešno, kar pa je, kot je dejal Franc 
Zorc, za policista, ki posreduje v takšnih primerih, travma-
tična izkušnja, saj nima ne potrebnega medicinskega znanja 
ne razpoložljivih sredstev. Gre za tretji defibrilator, ki ga je 
za hitre intervencije na javno dostopnih frekventnih mestih 
zagotovila Občina Brežice, pri tem pa za posamezen nakup 
zagotovila po 2.500 evrov. Zaposlene bodo o ravnanju z de-
fibrilatorjem podučili v Društvu za zdravje srca in ožilja oz. 
dr. Marina Lačan iz brežiške bolnišnice.   B. Mavsar 
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Prvenstvo je 26. julija v Sev-
nici odprl predsednik sve-
tovne ribiške zveze Claudio 
Matteoli, slavnostni govor-
nik je bil minister za kmetij-
stvo in okolje Franc Bogovič, 
navzoče pa sta pozdravila 
tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk in predsednik sloven-
ske ribiške zveze dr. Miro-
slav Žaberl. Medalje in po-
kale so podelili skupinam in 
posameznikom na zaključ-
ni slovesnosti 29. julija pred 
mestno hišo v Radečah. Sve-
tovni prvaki so postali: Ma-
džar Kristof Radacsi in eki-
pa Madžarske v skupini U14, 
Slovak Roman Pavelka in eki-
pa Slovaške v skupini U18 ter 
Hrvat Ivan Turković in eki-
pa Madžarske v skupini U23. 
Slovenski predstavniki so bili 
najuspešnejši v skupini U14 
z osvojenim 3. mestom, naj-
boljši slovenski posameznik 
pa je bil Aleks Mesarič z 
osvojenim četrtim mestom 
v skupini U18. Med najbolj-
še svetovne ribiče se je z de-
setim mestom v skupini U23 
uvrstil Krčan Dejan Petako-
vič.
Organizatorici letošnje-
ga svetovnega mladinskega 

Radečani in Sevničani izpeljali 
fantastično svetovno prvenstvo
RADEČE/SEVNICA – Pod pokroviteljstvom Ribiške zveze Slovenije se je v pre-
teklem tednu odvijalo na urejeni ribiški trasi na Orehovem, na Hotemežu in 
v Radečah svetovno mladinsko prvenstvo v lovu rib s plovcem. Udeležilo se 
ga je 215 tekmovalk in tekmovalcev iz 18 držav. Organizacija je bila zaupana 
Ribiškima družinama Radeče in Sevnica. 

V uvodu je Toni Vodišek, pred-
sednik krške organizacije, ki je 
bila letošnji organizator, poz-
dravil pohodnike, ki so preho-
dili pot od Krškega do Dobrave, 
kulturni program so soobliko-
vali harmonikar Adi Moškon, 
baritonist Bojan Kaplan, do-
mačin Franci Živič in Ivan 
Mirt, slavnostna govornica pa 
je bila Elizabeta Pogačar. Kot 
je dejala, moraš biti, da si sre-
čen, srčen človek, to vrlino pa 
so imeli tudi ustreljeni junaki: 
»Ivanka Uranjek, Jože Graber, 
Peter Jernejc, Zdenko, Milan 
in Rado Kaplan, Franc in Raj-
ko Kastelic ter Anton in Franc 
Preskar so bili povsem običaj-
ni mladi ljudje. Sprašujem se, 
kaj jih je vodilo k njihovim 
dejanjem? Zakaj so premagali 
strah? Zakaj so po svoji volji in 
odgovorno stopili v aktiven boj 

zoper nacifašizem? Je bil to res 
samo gon po preživetju? Za 
tako velike podvige bi bilo to 
premalo. Borba za preživetje 
lahko sproži tudi drugačna, ve-
liko bolj udobna dejanja: lahko 
rodi tiho sprijaznjenje z usodo, 
umik, vdajo, izkazovanje po-
korščine zavojevalcem, hlap-

čevsko poslušnost okupatorju, 
neodločenost, čakanje na me-
stu in skrivanje za t. i. pacifi-
zem ter objokovanje lastne ne-
sreče. Toda ti mladi fantje in 
dekle so bili ljudje dejanj. Sle-
dili so svojemu klicu, delovali 
so z notranjo močjo, da se zo-
perstavi zlu. Z instinktom, da 
najdejo izhod iz nevzdržnega 
stanja. Niso preslišali tega gla-
su, marveč so delovali brez za-
držkov, brez zagotovil zmage, 
brez kalkulacije, kaj se izpla-
ča, kdo povrne angažma, kaj 
kdo dobi v zameno. Iz njih je 
žarela spontana volja po svo-
bodi!« Kot je še poudarila Po-
gačarjeva, je potrebno svobo-
do spoštovati in negovati, saj 
je svoboda pravica, da živimo v 
skladu s pravili in zakoni. 
 B. Mavsar, 
 foto: B. Moškon

Prvi krški borci – ljudje dejanj
DOBRAVA – Tu je 30. julija dopoldan potekala svečanost v spomin na prve kr-
ške borce, ustreljene 30. julija 1941 v gozdu Dobrava. Srečanje, ki sta se ga 
udeležila tudi krški župan in brežiška podžupanja, izmenično pripravljata 
brežiška in krška borčevska organizacija.

Slavnostna govornica Eli-
zabeta Pogačar

Zaključne slovesnosti v Radečah so se udeležili predstavniki 
svetovne in slovenske ribiške zveze skupaj z radeško županjo 
Rafaelo Pintarič in s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom.

Slovenski mladi ribiči v skupini U14 so osvojili tretje me-
sto na svetovnem mladinskem ribiškem prvenstvu.

BREŽICE - V sejni sobi Kmečke zadruge Brežice je 26. julija 
potekala ustanovna seja Sveta brežiške območne enote Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije. Za predsednika sveta OE 
KGZS Brežice so svetniki izvolili Borisa Oreška, sadjarja iz Sev-
nice, za podpredsednika iz prve volilne skupine (fizične osebe) 
je bil izvoljen Franc Vranetič iz Kapel, za podpredsednika iz 
druge volilne skupine (pravne osebe) pa Jože Božič iz Krškega.

Kot so po seji sporočili iz brežiške enote KGZS, so člani sveta 
v nadaljevanju razpravljali o najbolj pereči kmetijski proble-
matiki. Med drugim so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proda-
jo slovenske predelovalne industrije tujim investitorjem. Skr-
bi jih predvsem namera, da Ljubljanske mlekarne kupi tujec z 
Nizozemske, saj se je v preteklosti za slovenske kmete že sla-
bo končala prodaja Tovarne sladkorja Ormož. Skrb vzbujajoča 
je tudi pozidava najboljše kmetijske zemlje, saj bi se s pred-
videno spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih praktično 
ukinilo nadomestilo za spremembo rabe kmetijskih zemljišč. 
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je izpostavil težak finanč-
ni položaj javnih služb, ki delujejo v okviru zbornice, ter po-
udaril, da je za izboljšanje razmer v kmetijstvu nujen enoten 
nastop vseh udeležencev v slovenskem kmetijskem prostoru. 
Seje se je udeležil tudi v. d. direktorja Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Novo mesto Slavko Dragovan.  P. P.

Nov svet OE KGZS Brežice

Svetu OE KGZS Brežice predseduje Boris Orešek.

Defibrilator za obmejne policiste

Od leve: Ivanka Medvešček, dr. Marina Lačan, Katja Barbič, 
zadaj Franc Zorc, Anton Kmetič (Carina), Vlado Škvorc, Bo-
jan Kostevc (MP Obrežje) in predstavniki Carine
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
9. avgust.

nadaljevanje s str. 1

SEVNICA - V vročih poletnih dneh, ko nas sonce prijetno razva-
ja in ko marsikdo išče sprostitev ter ohladitev na katerem iz-
med bazenov, se v Sevnici sprašujejo, zakaj bazen zapira vra-
ta ob 19. uri. »Včasih je bilo zanimivo nočno kopanje, ko je bil 
bazen v najbolj vročih poletnih večerih odprt do 22. ure,« je 
potožila občanka.
Odgovor smo poiskali pri zavodu KŠTM, ki upravlja s sevniškim 
bazenom. „Vse od leta 1986, ko je bil bazen prvič odprt, se je 
zapiral ob 19. uri. Izjemo smo naredili samo v mesecu juliju leta 
2010, ko smo imeli bazen odprt do 20. ure. Želeli smo ugoditi 
željam obiskovalcev, vendar se je čez čas pokazalo, da s tem 
ni dobro nadaljevati. Za čiščenjem vode vsaka dva dneva, če 
je velik obisk, tudi vsak dan, smo imeli premalo časa in za za-
gotavljanje kvalitetne vode smo imeli probleme s pomanjka-
njem dnevne svetlobe. Da se voda očisti in pripravi za naslednji 
dan potrebujemo tudi po tri ure dela. In na čisto in kvalitetno 
vodo smo več kot ponosni in tega ne želimo spremeniti. V letu 
2012 smo se odločili, da ostanemo na uveljavljenem odpiral-
nem času in sistemu napovedi o zaključku kopalnega dne,“ je 
zapisala direktorica Mojca Pernovšek in dodala: „Sprejemljivi 
smo tako za pobude in pohvale kot tudi graje. Tisto, kar lah-
ko prinese nekaj boljšega, bomo upoštevali, če bomo za to 
imeli pogoje.“  S. Radi

(Pre)zgodnje zapiranje 
sevniškega bazena

OBVESTILO
O IZVAJANJU REMONTNIH DEL

V prvi polovici avgusta bomo v podjetju VIPAP VIDEM KR-
ŠKO d.d. izvedli večja remontno-vzdrževalna dela v obra-
tih za proizvodnjo papirja, predelavo starega papirja in na 
kemo-mehanski čistilni napravi ter redna vzdrževalna dela 
na energetskih napravah.

V času del na energetskih napravah, ki bodo potekala med 
31. julijem in 15. avgustom, je mogoče občasno priča-
kovati prekomerni hrup, čemur se žal ni mogoče popolno-
ma izogniti.

Glavni posegi na papirnih strojih in ostali proizvodni opre-
mi pa bodo opravljeni med 6. in 9. avgustom.

Okoliškim prebivalcem in obiskovalcem se vnaprej opravi-
čujemo za morebitno vznemirjanje zaradi hrupa ali drugih 
motenj v času izvajanja navedenih del.

 Peter Drakulić,
 odnosi z javnostmi

ČRETEŽ – Člani Radiokluba Krško so 28. julija na svoji po-
stojanki na Čretežu postavili največjo radioamatersko an-
teno v Sloveniji, ki ima vgrajen tudi računalniško voden 
rotator, deluje pa na višini 30 metrov. 

„Sedaj bomo lažje vzpostavljali radijske zveze, obenem pa 
želimo poskrbeti še za podmladek,“ je ob postavljanju ante-
ne povedal predsednik krških radioamaterjev Drago Bučar. 
Za nabavo antene so se odločili pred dvema letoma. „Zna-
mo varčno ravnati s finančnimi sredstvi,“ je še dejal Bučar in 
dodal, da je naložba brez postavljanja in njihovega dela pri 
montaži vredna 4.000 evrov. „To je modernejša in največja 
radioamaterska antena v Sloveniji, ki je narejena iz poseb-
nega aluminija ter konstrukcijsko dovolj trdna. Prestati mora 
različne vremenske neprilike ter fizikalne napetosti in morebi-
tne vibracije,“ je dejal podpredsednik kluba Bojan Klavžar. 
Starosta krških radioamaterjev Janko Kuselj je v predstavitvi 
njenega delovanja povedal, da je na anteni montirana raču-
nalniško vodena rotacijska naprava, ki jo obrača v želeno smer. 
„To zahteva tudi dosti znanja. Imamo določene informacije, ki 
jih spremljamo preko interneta, ampak najbolje se je zanesti 
na osebne izkušnje,“ je pojasnil.  M. Kalčič, foto: J. Kuselj

Največja antena v Sloveniji 
stoji na Čretežu

Postavljanje antene na Čretežu je bil zahteven projekt 

Ivan Cajner, Okič: 
Olimpijske igre v Londonu bom 
spremljal večinoma preko infor-
mativnih oddaj. Kaj pričakujem? 
Presenečenja so največji užitek 
in če upoštevamo število prebi-
valcev v naši državi, pogosto so-
dimo med velesile. Sicer pa so 
zame junaki vsi udeleženci in 
lepo je, če se zavedamo besed 
francoskega zgodovinarja in pe-
dagoga Pierra de Coubertina, da 
je važno sodelovati, ne zmagati.

Maksimilijan Štrukelj, Krško:
Po televiziji redno spremljam 
tekmovanja na olimpijskih 
igrah, če ne že vse prenose, pa 
vsaj rezultate, najbolj pa me 
zanimajo judo, košarka, roko-
met, plavanje, atletika, pa tudi 
drugi. Po mojih predvidevanjih, 
vsaj upam, da bo tako, bodo 
naši športniki osvojili skupno 4 
do 5 medalj, v streljanju De-
bevec, v atletiki Kozmus, v judu, 
lepe obete dajejo tudi kanuisti.

Franc Stopar, Boštanj: 
Olimpijske igre so zame res velik 
dogodek in jih začnem spremljati 
vsako popoldne, zanimajo pa me 
pravzaprav vsi športi, saj sem bil 
celo življenje v športu. Med naši-
mi največ pričakujem od plaval-
ca Petra Mankoča, sicer pa bom 
zadovoljen z vsakršnim uspehom. 
Junaki iger so zame zlasti pred-
stavniki manjših držav, saj je 
prevlada Kitajske bolj podobna 
dresiranju kot športu.

Bojana Matijević, Brežice:
Kar veliko je športov, ki so za-
nimivi in vredni ogleda. Zdi se 
mi pomembno, da se tekmuje, 
pa čeprav ne le na olimpijskih 
igrah. Tudi sama skrbim za re-
kreacijo, tako kolesarim in do-
sti hodim.  Rada pa gledam ro-
komet in košarko. Vsekakor pa 
bom spremljala dogajanje na 
olimpijskih igrah, saj je v Lon-
don odpotoval tudi naš Primož 
Kozmus in upam, da se bo vrnil 
z medaljo. 

Smo v času 30. olimpijskih iger v Londonu. Ali in v ko-
likšni meri jih spremljate, kaj pričakujete od naših 
športnikov, za koga posebej držite pesti in kdo bodo 
po vašem mnenju junaki iger, smo spraševali v tokra-
tni anketi.

Olimpijada - spremljate, navijate?

anketa PRAZNIK OBČINE 
KOSTANJEVICA NA KRKI 2012

KOSTANJEVICA NA KRKI – S predstavo mladinskega cirku-
sa iz Francije se je minuli konec tedna začelo kostanjevi-
ško občinsko praznovanje, posvečeno spominu na podelitev 
mestnih pravic pred 760 leti oz. 16. avgusta 1252. V nasle-
dnjih dveh tednih bo sledilo še nekaj prazničnih prireditev, 
osrednja, na kateri bodo podelili tudi letošnja občinska pri-
znanja, pa bo na dan praznika v prostorih Galerije Božidar 
Jakac. Ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom častni 
meščan bodo v zahvalo za življenjsko delo podelili akadem-
skemu kiparju Dušanu Tršarju, kostanjeviški srebrnik bodo 
prejeli Melita Skušek za prispevek pri razvoju amaterskega 
kulturnega ustvarjanja v občini, Janez Kuhar za dolgoletno 
delo na področju zborovskega petja in Bojan Božič za pri-
spevek pri kulturno turističnem razvoju občine.

PROGRAM PRIREDITEV

Petek, 3. 8., ob 20.00: 
Glasbena skupina Mascara, gostilna Kmečki hram 

Nedelja, 12. 8., ob 9.00: 
Pohod po Cvičkovi poti, parkirišče Galerije Božidar 
Jakac

Torek, 14. 8., ob 18.00: 
Predstavitev knjige fotografij Kostanjevica na Krki: 
Pogled iz balona, gostilna Kmečki hram

Četrtek, 16. 8., ob 19.00: 
Slavnostna seja občinskega sveta, Galerija Božidar Jakac

V avgustu
Prijavite se! Število udeležencev je omejeno.
Prijava in dodatne informacije na spletni strani www.svet-energije.si!

SVET ENERGIJE

Nahajamo se v Informacijskemu središču GEN v poslovni coni Vrbina blizu Krškega, v neposredni bližini jedrske elektrarne Krško.

T: 07/49 10 188, E: svet.energije@gen-energija.si, W: www.svet-energije.si

Radečani in Sevničani izpeljali 
fantastično svetovno prvenstvo

ribiškega prvenstva, Ribiška družina Radeče in Ribiška dru-
žina Sevnica, sta zelo lepo sodelovali in prvenstvo je bilo po 
mnenju Sandija Kosmača, predsednika sevniške ribiške dru-
žine, izpeljano fantastično. Da so bila pričakovanja izpolnje-
na, je povedal tudi predsednik svetovne ribiške zveze Clau-
dio Matteoli. Predsednik slovenske ribiške zveze dr. Miroslav 
Žaberl je pohvalil znanje mladih tekmovalk in tekmovalcev 
v lovu rib s plovcem. Navdušen je bil tudi nad urejenostjo 
ribiških tras, ki so med najboljšimi v svetovnem merilu, ter 
samim potekom tekmovanja, ki je bilo brez spodrsljaja. »Vsi 
tekmovalci in tekmovalke so se držali pravil, zato je tekmo-
vanje potekalo brez težav. Ribe so zelo dobro prijemale, tako 
je na nedeljski tekmi madžarski tekmovalec v skupini U14 
ujel 14 kilogramov in 705 gramov rib in s tem rezultatom po-
stal zmagovalec nedeljske tekme,« je v sproščenem klepe-
tu pripovedoval Cvetko Mladovan, ki je član Ribiške druži-
ne Radeče že pet desetletij, na tekmovanju pa je sodeloval 
kot sodnik. Več na www.posavje.info.
 Smilja Radi
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Širše ste znani predvsem kot 
trener Mira Cerarja med leti 
1964 in 1968, ravno v času 
njegovih največjih uspehov. 
Kako se spominjate tistih ča-
sov?
Od Cerarja sem starejši le šti-
ri leta. Spominjam se, da sem 
v telovadnici pri stari trgo-
vski šoli pripravil gimnastič-
ni tečaj, na katerega je Boris 
Gregorka pripeljal Mira Cerar-
ja kot demonstratorja. Kar zi-
jali smo od navdušenja, to je 
bil čudež od človeka. Na svoji 
prvi olimpijadi v Rimu 1960 je 
imel smolo in ostal brez me-
dalje, leta 1964 v Tokiu in leta 
1968 v Mexicu pa mu je uspe-
lo zmagati na konju z ročaji. 
V tistem času sem bil prvi tre-
ner s športno izobrazbo, po-
leg tega sem bil sam pred tem 
mednarodni telovadec, zato 
so me leta 1964 postavili za 
reprezentančnega trenerja. 
Imel sem izkušnje iz Hrastni-
ka, kjer smo trenirali kar drug 
drugega, vodil pa nas je tre-
ner, na katerega je imel velik 
vpliv Gregorka ... 

Gregorka je tekmoval še v 
Štukljevih časih …
Gregorka je bil kar nekaj let 
mlajši od Štuklja (osem let, 
op. a.). Zanimivo je, da ga niso 
nikoli mobilizirali v vojsko, ker 
je bil videti tako slaboten in 
suh (smeh), zagotovo se niso 
zavedali, s kakšnim človekom 
imajo opravka. Bil je velik po-
znavalec gimnastike, Cerarje-
ve vaje, ki jih je on sestavljal, 
so bile zelo unikatne, razgiba-
ne. Gregorka pa je imel velik 
vpliv tudi name in me je imel 
zelo rad. To je bilo najbrž edi-
no obdobje v Jugoslaviji, ko je 
bila gimnastična reprezentan-
ca povsem slovenska.

Leta 1992 ste bili sodnik na 
olimpijskih igrah v Barcelo-
ni, ko je blestel Belorus Vi-
talij Šerbo.
Takrat sem bil eden redkih, 
ki je takoj dobil slovenski po-
tni list, ravno zaradi potova-
nja na olimpijado. V Barceloni 
je bil med kandidati za zma-
go na drogu tudi naš Lojze Kol-
man, po katerem se celo ime-
nuje element na tem orodju. 
Spominjam se, da je bilo med 
sodniki veliko dogovarjanja o 
tem, kakšno oceno naj komu 
prisodijo. Tudi mene so vpra-
šali, kakšno oceno si zasluži 
‚moj‘ Kolman. Dejal sem, da 
vsaj 9,7, če bo naredil vajo, 
vendar mu žal ni uspelo … V 
Barceloni sem sicer sodil zelo 
veliko, saj sem veljal kot nek-
danji tekmovalec in trener za 
dobrega poznavalca gimna-
stike. Šerbo je bil takrat ne-
kaj posebnega, velika zvezda, 
ki je prej nismo posebej po-

znali. Večina tekmovalcev je 
bila pred finalnimi nastopi zelo 
nervoznih, on pa je bil povsem 
sproščen, kot da nima živcev. 

Na tokratni olimpijadi Slove-
nija nima tekmovalca v mo-
ški gimnastiki …
Zelo mi je hudo, da zdaj ni-
mamo predstavnika v gimna-
stiki oz. bo tekmovala le ena 
gimnastičarka (Saša Golob, 
op. a.), zaradi pravil pa se na 
olimpijske igre ne moreta uvr-
stiti Aljaž Pegan in Mitja Pet-
kovšek. Mislim, da je pri tem 
del krivde tudi na vodstvu naše 
gimnastike. Gimnastika je bila 
vedno mnogoboj, če si pa na 
posameznem orodju bolj-
ši, pa zgolj dodatek, naši pa 
so se preveč usmerili zgolj na 
eno orodje.  

Tudi sami ste se v mladih le-
tih tekmovalno ukvarjali z gi-

mnastiko. Ste sanjali o nasto-
pu na olimpijadi?
Za telovadca sem bil malo ve-
čji in težji, zato sem imel te-
žave z obveznimi vajami, bil 
pa sem dober v poljubnih va-
jah. Ležal mi je drog, kjer viš-
ji tekmovalci lažje delajo, bil 
sem tudi dober akrobat, slab-
ši pa sem bil recimo na konju z 
ročaji in bradlji, saj nas takra-
tna trenerska šola ni pravilno 
usmerjala na teh orodjih. Tek-
moval sem v mednarodnem ra-
zredu, v glavno reprezentan-
co pa nisem uspel priti in sem 
se kmalu usmeril v trenerske 
vode.

Že sredi 80-ih let ste v OŠ 
Brežice uvedli gimnastične 
razrede ...
Izmed otrok vsake generaci-
je sem izbral po 15 najboljših 
deklic in fantov, pa smo dela-
li skupaj. Takrat so pobrali vse 

kolajne na šolskih tekmovanjih 
v Sloveniji. To sem delal pov-
sem zastonj, v službo sem ho-
dil v gimnazijo, v tem pa sem 
užival, seveda pa so mi poma-
gali tudi šolski učitelji. Po 15 
letih so te razrede ukinili, kar 
je velika škoda, poleg tega da-
nes v gimnastiki sploh ni več 
šolskih tekmovanj. Opažam 
tudi, da danes otroke v enem 
letu zelo težko naučiš, da bi se 
sezuli in slekli ter svoje stvari 
vedno postavili na isto mesto, 
takrat pa so te stvari osvojili v 
14 dneh, se posedli na blazine 
in smo pričeli z vadbo. Spro-
ščenost, ki bi jo vsak rad, se 
velikokrat sprevrže v divjanje, 
mora biti tudi nek ‚dril‘.

Skozi gimnastično šolo in te-
lovadno društvo je šlo v Bre-
žicah veliko otrok, vendar pa 
kljub temu ni izšel noben vr-
hunski tekmovalec v članski 
konkurenci. Čemu to pripi-
sujete? 
Vendarle je na vsesokolskem 
zletu leta 1999 v Clevelandu v 
ZDA Drago Žerjav postal vse-
sokolski  prvak Amerike, zma-
gali so tudi dečki in deklice. 
Leta 1994 smo bili na prvem 
vsesokolskem zletu v Pragi, pr-
vem po letu 1948 oz. Inform-
biroju, kjer smo bili prav tako 
uspešni. Preboj v člansko kon-
kurenco pa je pač zelo zahte-
ven. To je tudi bolečina gim-
nastične organizacije pri nas, 
saj mnogi mladi telovadci ob 

odhodu na šolanje, npr. v Lju-
bljano, nimajo možnosti nada-
ljevati z vadbo in se potem ne-
kako izgubijo.

Brežiški telovadci so vrsto 
leto trenirali v telovadnici 
pri stari trgovski šoli, ki je 
zdaj ni več, imajo pa v novi 
športni dvorani bolj primerno 
vadbišče. Kaj to pomeni za 
razvoj te panoge v Posavju?
To je idealna rešitev, jaz sploh 
nisem upal verjeti, da se bo 
to kdaj zgodilo in moram če-
stitati brežiškemu županu, da 
je vztrajal pri tem projektu. 
Tudi mene so poklicali zraven 
pri načrtovanju te telovadni-
ce in so upoštevali moje pri-
pombe. Ne vem, če je veliko 
takšnih telovadnic v Evropi, to 
nam omogoča izjemne pogoje 
za delo, k sreči imamo v dru-
štvu tudi ljudi, ki se na gim-
nastiko spoznajo, zanimanje 
otrok pa je odvisno od pro-
pagande. Mnogo se jih zgo-
daj usmeri v druge športe, če-
prav zgodnja specializacija ni 
vedno primerna in bi lahko pri 
gimnastiki dobili neko osnovo. 
Kdo pa danes še zna hoditi po 
rokah? Imamo pa drugo teža-
vo, saj se je zadeva v športu 
postavila na glavo in vsi misli-
jo, da bodo telovadnico in tre-
nerje vzdrževali tisti, ki pride-
jo telovadit, ti pa so čedalje 
bolj revni, to pač ne gre. 

Kakšen je vaš pogled na po-

Jože Senica, starosta brežiške gimnastike

Kdo pa danes še zna hoditi po rokah?
BREŽICE - Minuli konec tedna so se v Londonu pričele jubilejne 30. igre poletne olimpijade (uradno se zraven štejejo tudi igre, ki zaradi svetovnih vojn niso 
bile izvedene), na katerih imamo Posavci z metalcema kladiva Primožem Kozmusom in Barbaro Špiler kar močno zastopstvo. Kar nekaj izkušenj z olimpijski-
mi igrami pa ima tudi starosta brežiške gimnastike Jože Senica, ki se kot trener jugoslovanske gimnastične reprezentance, tudi legendarnega Mira Cerarja, v 
60-ih letih prejšnjega stoletja olimpijade sicer ni udeležil, je pa na njej sodeloval leta 1992 v Barceloni kot gimnastični sodnik.

Jože Senica, rojen 30. junija 1935 v Trbovljah, je do leta 
1966 živel v Hrastniku, kjer se je v mladih letih ukvarjal 
z vrhunsko gimnastiko in sodeloval na mednarodnih tek-
movanjih. Končal je Visoko šolo za telesno kulturo v Lju-
bljani in se zaposlil na ekonomski srednji šoli v Trbovljah, 
med leti 1964 in 1968 pa opravljal funkcijo trenerja jugo-
slovanske gimnastične reprezentance, v kateri je bil tudi 
Miro Cerar. Medtem se je leta 1966 z družino preselil v Bre-
žice, kjer je bil večino časa do upokojitve profesor telesne 
vzgoje na gimnaziji. Tri leta je bil zaposlen tudi na Zavodu 
za šolstvo Slovenije – OE Novo mesto, pet let je opravljal 
delo ravnatelja Šolskega centra Brežice in bil v tem času 
tudi predsednik gradbenega odbora za izgradnjo dijaškega 
doma in knjižnice v Brežicah. Bil je dolgoletni predsednik 
TVD Partizan Brežice, leta 1994 preimenovanega (nazaj) v 
TD Sokol Brežice, ki mu zdaj znova predseduje in še vedno 
deluje kot trener. Leta 1985 je v OŠ Brežice uvedel eks-
perimentalne gimnastične športne razrede, ki so bili po 15 
letih ukinjeni, kar še vedno obžaluje. Kot mednarodni gi-
mnastični sodnik je sodil na številnih velikih tekmovanjih, 
med drugim tudi na olimpijadi v Barceloni leta 1992. Leta 
1989 je prejel Bloudkovo plaketo za uspešno pedagoško in 
strokovno delo v športni gimnastiki, leta 2005 pa še okto-
brsko nagrado Občine Brežice.

men sokolstva, ki ima v Bre-
žicah že več kot 100-letno 
zgodovino?
Sokoli so bili vedno zelo za-
vedni Slovenci in ko so Nemci 
okupirali Slovenijo, so najprej 
pregnali sokole, učitelje, du-
hovnike ipd. Sokoli so bili med 
prvimi, ki so prijeli za orož-
je in se začeli braniti, sloven-
sko partizanstvo je pokonci dr-
žal Sokol. Po vojni pa je bila 
Partija proti Sokolu in se ni 
smel več imenovati tako, am-
pak so ga preimenovali v Par-
tizan. Morda tudi zato, ker so 
bili srbski četniki tudi sokoli, 
že njihove šajkače so bile po-
dobne sokolskim kapam … V 
Sloveniji je bilo preko 200 so-
kolskih domov, ki so jih zgradi-
li z lastnimi sredstvi in rokami, 
še danes jih veliko stoji. Ko se 
je Slovenija osamosvojila, smo 
se odločili, da tudi v Brežicah 
društvu vrnemo sokolsko ime. 

Se veselite olimpijade v Lon-
donu, ki se bo pričela v teh 
dneh?
Če v čem uživam, uživam v 
spremljanju olimpijskih iger. 
Ker sem učitelj telovadbe, se 
nekoliko spoznam na vse špor-
te, še posebej pa seveda na gi-
mnastiko. Največ pričakujem 
od veslačev, kajakašev, tudi 
mojih Hrastničanov, atletov, 
seveda bom držal pesti tudi 
za naša metalca kladiva Koz-
musa in Špilerjevo.
 Peter Pavlovič

Posavski olimpijci
V Posavju se ne moremo pohvaliti ravno z velikim številom udeležencev olimpijskih iger, nekaj 
pa se jih je z leti vendarle nabralo. Prvi je bil telovadec Boris Gregorka, rojen v Brezini pri Bre-
žicah, ki se je kot sodobnik Leona Štuklja udeležil olimpijad v Amsterdamu leta 1928, kjer je 
osvojil bronasto medaljo v ekipnem mnogoboju, in nato še v Berlinu leta 1936. Po vojni sta se 
med olimpijce zapisala strelec Karlo Umek, rojen v Bojsnem pri Globokem, ki je v Rimu leta 
1960 osvojil 22. mesto v streljanju z malokalibrsko pištolo na 50 metrov, ter v Krškem rojeni 
atlet Slavko Špan, ki je v Tokiu leta 1964 zasedel 6. mesto v kvalifikacijski skupini v teku na 
3000 metrov z zaprekami. Po osamosvojitvi Slovenije so olimpijske nastope okusili še rokome-
taš iz Brestanice Uroš Šerbec, ki je z rokometno reprezentanco v Sidneyu leta 2000 osvojil 8. 
mesto, brežiški skakalec s palico Jure Rovan je bil v Atenah 2004 v kvalifikacijah 25., v Peking 
2008 pa 31., metalec kladiva Primož Kozmus, rojen v Presladolu, pa je po 38. mestu v Sidne-
yu 2000 in 6. mestu v Atenah 2004 v Pekingu 2008 dosegel največji uspeh posavskega športa – 
zlato olimpijsko medaljo. V Londonu jo bo branil na že svoji četrti olimpijadi, olimpijski prve-
nec pa bo doživela njegova kolegica, prav tako metalka kladiva, Barbara Špiler iz Cundrovca.
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SEVNICA - V mesecu maju so pri urejanju kanalizacije na tra-
si med Florjansko ulico in naseljem Pečje v starem delu Sev-
nice odkrili pravo kraško jamo. Ko so kopali jarek, se je ze-
mlja vdrla in pokazal se je ozek vhod v jamo, ki leži tik pod 
cesto, debelina stropa pa znaša v povprečju 2,5 do 3 metre. 

Nepričakovano odkritje je 
bilo v skladu z Zakonom o 
varstvu podzemnih jam po-
sredovano Inštitutu za raz-
iskovanje krasa ZRC SAZU. 
Jama je bila pregledana, 
raziskana, izmerjena in 
ovrednotena s strani stro-
kovnih sodelavcev omenje-
nega inštituta. Ugotovljeno 
je bilo, da jama še ni bila 
registrirana in da gre za eno 
redkih jam v okolici Sevni-
ce. »Jama je razvita v okvi-
ru apnencev, najverjetneje 
srednje miocenske starosti. 
Le-ta je lepo viden po ce-
lotnem stropu jame, med-
tem ko je večina sten obli-
kovana v slabo zaobljeni, a 
dobro cementirani apnenče-
vi breči z delci premera pri-

bližno dva centimetra in manj. Glede na vpad kontakta med 
apnencem in brečo, ki ustreza južnemu krilu severno ležeče 
sinklinalne zgradbe širšega območja, gre lahko za plast breče 
v miocenskih apnencih ali na njihovem spodnjem sloju, lahko 
pa gre za starejšo  zapolnitev nekdaj bočno precej širše jame. 
Nastanek jame je lahko vezan na stik apnenca z apnenčevo 
brečo, v kolikor je le-ta sinsedimentnega nastanka,« je v po-
ročilu po raziskavi jame zapisal dr. Mitja Prelovšek z Inštituta 
za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Skozi jamo teče manjši vodni 
tok, ki se ga ne sme zajeziti ali prekiniti, saj bi potem voda 
deloma zastajala ter bočno odnašala deloma preperelo brečo, 
s tem pa še intenzivneje zmanjševala nosilnost stropa jame.
Trenutno je vhod v jamo, ki so ji namerili dolžino 17 metrov, 
zaščiten. V pripravi je izdelava sanacijskega načrta za uredi-
tev ceste na Pečje in vhoda v jamo – predlog Inštituta med 
drugi, obsega zaščito jame z betonsko ploščo in z vstopnim 
jaškom. S. Radi, foto: L. Motore

RAKA - Čez teden dni bodo 
začeli s krajevnim prazno-
vanjem na Raki, središču 
istoimenske krajevne sku-
pnosti, ki z zahodno mejo 
meji na sevniško občino, na 
jugu pa se v ravnini dotika 
Krakovskega gozda in obči-
ne Šentjernej. V po številu 
krajev najštevilčnejši KS v 
občini Krško, saj je teh kar 
29  (Raka, Planina, Koritni-
ca, Jelenik, Celine, Gradi-
šče, Zabukovje, Ardro, Po-
dulce, Cirje, Sela, Površje, 
Brezje, Dolenja vas, Prista-
va, Vrh, Videm, Dolga Raka, 
Podlipa, Mikote, Dobrava, 
Smednik, Goli vrh, Gmajna, 
Ravno, Zaloke, Kržišče, Ve-
liki in Mali Koren), živi oko-
li 1.900 prebivalcev. 

Svet KS Raka sestavlja-
jo: Stanko Hrušovar, Boja-
na Češnovar, Barbara Ulč-
nik Tomažin, Robert Kralj, 
Janko Žaren, Željko No-

Krajevna skupnost Raka

Kraji, kjer sta cviček in č‘bula doma
vak, Borut Skinder, Franc 
Cerovšek, Frančiška Metel-
ko, Stanislav Vene, Alojz Ši-
ško, Alojz Kerin, predsedu-
je pa mu Silvo Krošelj. Kot 
nam je slednji povedal, bodo 
praznik obeležili z več prire-
ditvami, osrednje pa se bodo 
zvrstile med 9. in 12. avgu-
stom, začenši s četrtkovo 
svečano sejo sveta KS, temu 
bo dan kasneje sledil Cvičkov 
večer v cvičkovem hramu v 
Cirju, sobota bo potekala v 
znamenju Lovrenške veseli-
ce, praznik pa bodo zaokro-
žili v nedeljskem dopoldne-
vu s sveto mašo v cerkvi sv. 
Lovrenca. 

Krajevni praznik Račani obe-
ležujejo v spomin na peda-
goga, publicista, čebelarja 
in sadjarja Martina Hume-
ka (1870–1943), ki je do-
moval v Gradišču pri Raki, 
hkrati pa se praznik navezu-
je tudi na godovanje svete-
ga Lovrenca, zavetnika tam-
kajšnje poznobaročne cerkve 
na raškem trgu iz leta 1803. 
Župnija je bila ustanovljena 
že davnega leta 1363, Raka 
z okoliškimi kraji, poseljena 
že v prazgodovinski dobi, pa 
se prvič v pisnih virih ome-
nja 1161. leta kot Arch. Raka 
je tudi eden izmed 17 t. i. 
prangerskih krajev v Slove-
niji. Raški enonadstropen 
grad, omenjen že v 12. st., 
sodi med najstarejše grado-

ve na Slovenskem, poleg nje-
ga pa na srednjeveško obdo-
bje spominja ob poti h gradu 
postavljen sramotilni steber. 
V dveh obdobjih je bila Raka 
samostojna občina, in sicer v 
drugi polovici 19. st. in med 
leti 1952 in 1961. Poleg nave-
denih posebnosti je bila med 
drugim nekdaj in tudi danes 
Raka daleč naokoli pozna-
na po pridelavi kakovostne-
ga cvička in rdečkaste vr-
ste čebule, za njeno zaščito 
in vpis v register avtohtonih 
vrst pa si že nekaj let priza-
devajo v domačem turistič-
nem društvu. 

Med pomembnejšimi aktiv-
nostmi, ki jih načrtujejo v 
KS za letošnje leto, je ure-
ditev raškega trga. Trenutno 
je ta v fazi projektiranja, del 
potrebnega zemljišča pa že v 
odkupu. Med drugim zemlji-
šče Varškove hiše, ki se na-
haja na nepreglednem križi-
šču glavne ceste proti vrtcu 
in v smeri šole. Kot pravi Sil-
vo Krošelj, bodo s porušitvi-
jo hiše dosegli večjo prome-

tno varnost, hkrati pa lepši 
videz trga in prostor za ure-
ditev parkirišč. Po poletju 
bodo začeli z adaptacijo mr-
liške vežice, v izdelavi pro-
jekta sta kanalizacija in od-
vodnjavanje meteornih voda 
za naselje Raka z okolico, do 
konca leta bodo preplastili z 
asfaltom okoli tri kilometre 
krajevnih poti, predvidoma v 
letu in pol pa bo po naseljih 
v celoti dokončano širokopa-
sovno omrežje. Največji po-
tencial kraja in pripadajočih 
naselij vidi predsednik KS v 
razvoju turizma: »Vendar pa 
bodo morali biti za dosego 
tega cilja krajani složnejši in 
delati za skupen interes. Za-
radi nesodelovanja dveh kra-
janov nam namreč ni uspelo 
zaključiti celovite ureditve 
naselja Smednik oz. cestne-
ga odseka, ki vodi skozi na-
selje v smeri Gmajne in avto-
ceste. V ta namen smo imeli 
odobrena tudi državna sred-
stva, ki pa jih, se bojim, ne 
bomo več, vsaj ne kmalu, de-
ležni.« 
 Bojana Mavsar

Silvo Krošelj

posavske krajevne skupnosti

Pogled na Rako z balona (Foto: Marjan Jerele)

V Sevnici odkrili kraško jamo

Pri sanaciji kanalizacije so v 
starem delu Sevnice odkrili 
vhod v kraško jamo.

SEVNICA - V bližini sevniškega gradu, na jugozahodnem robu 
grajskega parka, stoji t. i. vrtnarjeva vila. V njej naj bi po 
ljudskem pripovedovanju še v 60-ih letih preteklega stoletja 
živel vrtnar, ki je negoval grajski vrt in svoje pridelke celo 
prodajal. Že nekaj desetletij pa zanimiv in zagotovo z mno-

gimi zgodbami 
povezan objekt 
žalostno propa-
da, zato je sevni-
ški občinski svet 
na svoji junijski 
seji sprejel sklep 
o obnovi vrtnar-
jeve vile in nje-
gove okolice, pri 
čemer naj bi po-
tekala tudi sana-
cija brežine na 
zahodnem graj-
skem pobočju. 
Projektna doku-

mentacija in konservatorski načrti so že izdelani, tako da bi 
se obnova lahko začela že v prihodnjem letu. Vrednost inve-
sticije je okoli 700.000 evrov. Del nepovratnih sredstev naj 
bi Občina Sevnica pridobila iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, del stroškov pa bi pokrili iz občinskega prora-
čuna. V obnovljeni vrtnarjevi vili, ki je vpisana v seznam va-
rovane kulturne stavbne dediščine in je skupaj z gradom, z 
grajskim parkom in z Lutrovsko kletjo razglašena za kulturni 
spomenik, naj bi bila v spodnjem delu vinska klet, v pritlič-
nem delu pa razstavni prostor. S. Radi

Vrtnarjeva vila

Se žalostni podobi nekdaj veličastne vr-
tnarjeve vile obetajo boljši časi?

Ob vselitvi v novo stavbo ZD Radeče pred več kot desetimi leti 
je bila stara stavba ZD Radeče zaradi dotrajanosti in takratnega 
načina gradnje porušena do kletnih prostorov, v katerih sta bili 
nato urejeni »začasni« garaži za dve patronažni vozili. Ti gara-
ži nista imeli elektrike in vode, bili sta brez notranjih ometov in 
estrihov, brez nadstreška, vstopna vrata pa so bila iz pocinkane 
pločevine. Zaradi njihove velikosti in teže je v času neurij z moč-
nimi vetrovi vedno obstajala možnost, da bi se kljub uporabi var-
nostnih upornikov vrata zaprla in poškodovala patronažni vozili. 

V letu 2010 je projekt sanacije garaž zdravstvenega doma Obči-
na Radeče prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinan-
ciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Pri-
java je bila uspešna, tako da Ministrstvo za zdravje krije dobro 
tretjino celotne investicije, preostanek pa krijeta Občina Rade-
če in ZD Radeče. 
Dela, ki obsegajo ureditev elektroinstalacij, hidroizolacije, vo-
dovodnih in odtočnih instalacij, zamenjavo starih vrat z novimi 
električnimi ter keramičarsko-pleskarska dela, bodo končana še 
ta teden. V okviru projekta bo urejen še nov nadstrešek, bolj 
funkcionalno pa bo urejen tudi dovoz.

Županja Radeč sprejela najvišje 
predstavnike ribičev
Na dan zaključka svetovnega prvenstva mladih ribičev Slove-
nija, ki se je s sklepno prireditvijo 28. in 29. julija zaključilo v 
Radečah, je županja Rafaela Pintarič v prostorih Občine Ra-
deče gostila najvišje predstavnike in delegate ribiškega tek-
movanja. Pozdravila je predsednika Ribiške zveze Slovenije dr. 
Miroslava Žaberla in njegove sodelavce, župana občine Sevni-
ca Srečka Ocvirka, predsednika obeh soorganizatorjev tekmo-
vanja, Ribiške družine Radeče - Ferda Barachinija in Ribiške 

družine Sevnica - Sandija Kosmača s klubskimi kolegi, pred-
stavnika generalnega sponzorja tekmovanja HESS ter druge 
povabljene goste. Županja je izrecno pohvalila dobro sodelo-
vanje med ribiškimi družinami ter odlično organizacijo in iz-
vedbo tekmovanj na obeh trasah. Z manjšo zamudo, ki so jo 
povzročile nevihte, ki niso prizanašale niti organizatorjem za-
ključne prireditve, se je sprejema udeležil tudi predsednik Sve-
tovne ribiške organizacije FIBS Claudio Matteoli s svojimi de-
legati, ki ni skrival navdušenja nad organizacijo tekmovanja, 
prav tako pa je pohvalil tekmovalni trasi v Radečah in v Sev-
nici ter povedal, da sta trasi med najlepšimi, kar jih imamo v 
svetovnem merilu. Ni torej odveč omeniti, da se lahko ribiški 
družini tudi v prihodnje nadejata organizacije podobnih tek-
movanj. Svetovno prvenstvo mladih ribičev bo naslednje leto 
sicer v Franciji, o morebitnih drugih večjih tekmovanjih pa od-
ločitve za enkrat še ni. 
Veseli smo, da je bilo v sodelovanju med občinami in društvi 
izvedeno tekmovanje svetovnega merila, ter da so bili odzi-
vi pozitivni. Veseli smo tudi prvih stopničk mladih iz sloven-
ske reprezentance, saj je ekipa U14 dosegla odlično tretje 
mesto, za kar vsem sodelujočim izrekamo iskrene čestitke. 

Z zaključne prireditve prvenstva v Radečah

Obnova garaž v Zdravstvenem 
domu Radeče

Sanacija garaž ZD Radeče
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Knjigo receptov je na pobu-
do etnologa dr. Janeza Boga-
taja uredila predsednica dru-
štva Terica, Ida Intihar, ki je 
izdano knjigo predstavila 19. 
julija v vinski kleti Kmečke 
zadruge Krško. Kot je pov-
zela njeno vsebino, so naši 
predniki pripravljali preproste 
jedi, jedli več močnatih obro-
kov, zelenjavnih enolončnic 
in manj mesa, pogosto so bili 
na mizi štruklji, kaše, močni-
ki ipd. Več se je kuhalo in pe-
klo le ob različnih praznikih in 
ostalih dogodkih, kot so krst, 
birma, poroka in sedmina, ob 
različnih kmečkih opravilih, 
pri katerih je sodelovalo več 
sosedov, kot denimo ob trga-
tvi, kolinah, košnjah in dru-
gih kmečkih delih, ki so zahte-
vala več pridnih rok. Najbolj 
tipične nekdanje praznike in 
spremljajoče običaje je Inti-
harjeva opisala v prvem po-
glavju knjige, medtem ko je 
drugo poglavje sestavljeno iz 
185 receptov. Večina teh re-
ceptov, ki jih je po posavskih 
občinah  Intiharjevi pomagalo 

zbrati 14 sodelavk, je že po-
zabljenih, zato je knjiga ne 
le odraz nekdanje prehran-
ske kulturne dediščine tega 
območja, temveč tudi učni 
pripomoček novodobnim go-
spodinjam.

Predstavitev knjige je spre-
mljala degustacija vin KZ Kr-
ško in nekaj najbolj tipičnih 

nekdanjih jedi, ki so jih pri-
pravile za pokušino članice 
društva, ter kulturni program, 
ki so ga izvedli pevska zased-
ba Romarji, ki deluje pri dru-
štvu Terica, in sestri Nika in 
Kaja Jelenič, vse zbrane pa 
je pozdravila tudi krška pod-
županja Ana Somrak.

  Bojana Mavsar 

Na že 8. Telški žetvi so prikaza-
li tudi mlačev pšenice, ki so jo 
posadili lansko jesen v okviru 
vseslovenskega projekta »2000 
zlatih zrn za novo tisočletje«, s 
katerim je ob prehodu v novo 
tisočletje pričelo Turistično 
društvo Babinci. Za lepo rasto-
čo pšenico, posejano na majh-
ni njivi v obliki Slovenije na 
Telčah, sta skrbela gospodinja 
Erika Švigelj in gospodar Franc 
Mrgole. V letošnji drugi julij-
ski soboti so zrelo žito poželi. 
Na nedeljski prireditvi je sevni-
ški podžupan Janez Kukec iz-
bral najlepši pšenični klas, ki 
je imel 59 zrn, zatem pa so pri-
dni mlatiči omlatili preostalo 
žito. Ob tem dogodku je Janez 
Kukec dejal, da moramo Slo-
venci držati skupaj tako, kot 
drži pšenični klas, predsednik 
KS Tržišče Janez Virant pa je 

pohvalil prireditev,  ki skrbi za 
ohranjanje ljudskih pesmi in za 
obujanje ljudskih običajev. Za 
smeh in dobro voljo sta skrbe-
la Martin in Micka, v kulturnem 
programu pa so nastopili: an-
sambel Novi Dolenjci, folklor-

na skupina najmlajših iz Zreč, 
tamburaši iz Cankove, skupina 
Koledniki iz Bušeče vasi, Ljud-
ske pevke s Telč in NZA Fantje 
izpod Rogle. Prireditev je po-
vezoval Darko Povše.
 S. Radi 

Telška žetev »zlatih zrn«

V vasici Telče se je odvijala že osma prireditev Telška že-
tev in zaključek 13. vseslovenskega projekta »2000 zla-
tih zrn za novo tisočletje«.

Posavska prehranska dediščina

Avtorica knjige Ida Intihar, zadaj društvena glasbena za-
sedba Romarji 

V začetku meseca julija so se končala predavanja v sklopu mednarodnega projekta 
Remedisanus (www.remedisanus.eu). Potekala so po vseh 20-ih krajevnih skupnostih 
v občini Brežice. 

Polurna predavanja so bila v prvi vrsti na-
menjena krepitvi zavesti občanov o pome-
nu skrbi za čisto okolje. Udeleženci so ob-
novili in utrdili svoje znanje o pravilnem 
ločevanju odpadkov, recikliranju odpadkov, 
nujnosti sortiranja in ločevanja odpadkov 
doma, na ekoloških otokih in na Zbirno-re-
ciklažnem centru na Borštu. 

Izvedeli so, da je odlaganje odpadkov po-
leg ekoloških otokov prepovedano, da lah-
ko različne frakcije odpadkov (tudi nevarni 
odpadki, kot so baterije, akumulatorji, odpadna olja, barve, zdravila, kemikalije) vsak de-
lovnik in ob sobotah oddajo na ZRC Boršt, da lahko enkrat letno na ZRC Boršt oddajo eno 
avtomobilsko prikolico gradbenih odpadkov brezplačno in naročijo večji kontejner za od-
voz kosovnih odpadkov. Od lanskega leta poteka v občini ločeno zbiranje bioloških odpad-
kov (rjav zabojnik), zato je v zabojnike za mešane odpadke (zelen hišni zabojnik) prepo-
vedano odlagati biološke odpadke (kuhinjski in vrtni odpadki). Izredno pomembno je tudi 
stiskanje odpadnih plastenk, pločevink in kartonske embalaže pred oddajanjem na ekolo-
ški otok, saj tako bistveno zmanjšamo volumen odpadkov. 

Obiskovalci predavanj so aktivno sodelovali s svojimi vprašanji, podali tehtne pobude in la-
stne predloge za učinkovitejše in uporabnikom prijaznejše gospodarjenje z odpadki v občini. 

Projekt REMEDISANUS
Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev 

in ohranjevanje bioraznovrsnosti čez sanacijo 
in remedijacijo onesnaženih lokalitetov

Obiskovalci predavanja v Globokem

Zaključena predavanja o pravilnem ločevanju 
odpadkov v sklopu projekta Remedisanus
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Obudili so tudi spomin na leto 
1932, ko so se v vasi Cerina se-
stali možje z ugotovitvijo, da 
bi vas nujno potrebovala po-
žarno stražo. Poiskali so dona-
torje in kupili ročno brizgal-
no, tedaj na konjsko vprego. 
Med drugo svetovno vojno je 
bil večinski del prebivalcev te 
vasi v bližini Brežic izseljen v 
Nemčijo, zato je tudi gasilska 
dejavnost znova oživela šele 
po vrnitvi mož v rodno vas. 
Kmalu so zgradili tudi gasilski 
dom, leta 1965 pridobili prvo 
motorno brizgalno in se začeli 
udeleževati gasilskih tečajev. 
Sledilo je še nekaj pridobitev 
za gašenje, a tudi potreba po 
večjem prostoru je postajala 
vedno večja. Znova so kraja-
ni stopili skupaj in leta 1985 
pričeli graditi še večji gasilski 
dom, kjer so prijetno streho 

nad glavo pridobile tudi dru-
ge aktivnosti tega kraja. Sle-
dili so nakupi avtocistern, leta 
2003 tudi nova avtocisterna s 
topom, nakup vozila za pre-
voz moštva, za kar so po bese-
dah gasilcev iz Cerine na sre-
čo imela posluh tudi podjetja 
in nekateri zavedni prebival-
ci brežiške občine. Pomaga-

ti človeku v stiski, je bilo vo-
dilo, ki je gasilce PGD Cerina 
povezalo leta 1932, naprej, k 
dodatnim izboljšavam dela in 
novim znanjem, pa jih to isto 
poslanstvo žene tudi danes. 

Na slavnostnem julijskem do-
godku so podelili tudi poseb-
na odlikovanja: Brane Račič, 

Aleksander Bratanič in Mar-
ko Tomše so prejeli priznanja 
brežiške gasilske zveze tre-
tje stopnje, Igor Budič, Aleš 
Zorko, Peter Pavlovič in Sta-
ne Potokar so bili nagrajeni s 
priznanji druge stopnje, Rozi-
ka Šneberger, Antonija Poto-
kar, Rozika, Miško in Janko 
Račič ter Alojz Pavlovič pa so 
bili za svojo predanost nagra-
jeni s priznanji prve stopnje. 
Dva krajana pa sta bila pohva-
ljena celo na nacionalni ravni, 
in sicer je Jože Grubič pre-
jel odlikovanje Gasilske zveze 
Slovenije tretje stopnje, Mar-
tin Tomše pa plamenico Gasil-
ske zveze Slovenije druge sto-
pnje. Po uspehih teh 80 let v 
PGD Cerina že načrtujejo pri-
hodnost, opogumljeni z uspe-
šnim gasilskim podmladkom.
  M. Mavsar

Že 80 let v boju z ognjenimi zublji

Z jubilejne slovesnosti na Cerini

Cirkuške predstave na pro-
stem, ki jo izvajajo otroci, 
stari od 9 do 14 let, vse od 
ustanovitve v letu 1994 obli-
kujejo in pripravljajo v fran-
coskem društvu Ciromu, ki so 
ga ustanovila kulturno-pro-
svetna društva Trois Maisons 
ter poklicni umetniki z name-
nom, da otrokom omogočijo 
skozi vse leto redno praktici-
ranje umetniških smeri kot so 
glasba, cirkuške veščine, gle-
dališče, ples ipd., skratka, da 
v mladih spodbudijo izraža-
nje vsestranske ustvarjalno-
sti. Najprej so s predstavami 
gostovali po domačih leto-
viščih in počitniških koloni-
jah, obogateni z izkušnjami 
pa so se kasneje preusmerili 
tudi na gostovanja po drugih 
državah, predvsem v sklopu 

različnih uličnih glas-
benih festivalov. V 
enourni predstavi na 
kopališču Otok, ki si 
jo je žal ogledalo le 
manjše število doma-
činov in obiskovalcev 
iz sosednjih krajev, so 
se otroci izkazali za 
izvrstne instrumen-
taliste, saj so glas-
beno spremljali celo-
tno izvedbo, osrednje 
točke pa so bile se-
stavljene iz artistič-
nih točk na hoduljah, 
spretnostne vožnje z 
monokolesi, ravnote-
žnostnih točk na žo-
gah, žongliranjem, 
plesom in z uporabo 
drugih orodij.
 B. M. 

SROMLJE – Kulturno društvo Ljudski pevci Sromlje je v Domu kra-
janov na Sromljah ob 15-letnici obstoja pripravilo prireditev z 
naslovom „15 let med vami“. Ves ta čas društvu predseduje Ivan 
Bostele. Poleg jubilantov so nastopili še MoPZ Sromlje, Etno sku-
pina Nojek, Koledniki iz Bušeče vasi, Trebeški drotarji, Fantje z 
vasi ter na orglah Ciril Zupančič. Kot presenečenje so se pred-
stavili mladi harmonikarji TRO-M. 

Zbrane je pozdravil predsednik KS Sromlje Ferdo Pinterič, ki je 
jubilantom čestital in med drugim dejal, da so v kraju ponosni, 
saj so bili pevci med prvimi registriranimi krajevnimi društvi. Po-
delili so dve srebrni znački za 10 let aktivnosti v društvu, osta-
li člani pa so prejeli zlate značke, saj v društvu prepevajo že 15 
let. Priznanja je podeljeval predstavnik Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti Marjan Piltaver. Program sta povezovali Vida 
Bratanič in Vesna Kozole, ki sta povabili k besedi vse tiste, ki so 
želeli jubilantom čestitati. Po skupni zaključni pesmi pa je sle-
dila še pogostitev in druženje.  M. K.

CERINA – 7. julija je z zabavo in podelitvijo priznanj Prostovoljno gasilsko društvo Cerina obeležilo 80 
let predanosti gasilski dejavnosti. 

KRŠKO/RAKA – V lanskem poletju so v Etnološkem društvu Terica na Jeleni-
ku pri Raki, kjer ima društvo sedež, na prireditvi z naslovom „Kaj so kuhale 
naše babice v Posavju“ predstavili tipične jedi, ki so jih pripravljali in jedli 
naši predniki, v letošnjem poletju pa so recepte, zbrane po posavskih obči-
nah, strnili in izdali v knjigi „Prehranska kulturna dediščina Posavja“.

TELČE - V organizaciji Kulturno športnega društva Telče in skupine Ljudske pevke 
s Telč se je 15. julija odvijala pri gasilskem domu na Telčah kulturna, etnološka in 
družabna prireditev Telška žetev. Na njej so se predstavili ljudski pevci in godci, 
plesalci ljudskih plesov in narodnozabavni ansambli iz različnih slovenskih krajev.  

Cirkus za uvod občinskega praznika

Izvedbeno najzahtevnejši so bile 
artistični nastopi s hoduljami.

KOTANJEVICA NA KRKI – 27. julija se je zvrstila prva v nizu prireditev v počastitev 
kostanjeviškega občinskega praznika, in sicer predstava Mladinskega cirkusa Cie CI-
RQMü iz Francije, ki jo je z artističnimi in glasbenimi točkami oblikovalo 30 otrok.

15 let sromeljskih ljudskih pevcev

Na Sromljah so zopet poskrbeli za prijeten kulturni do-
godek. (Foto: A. Preskar)
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Zaščita spodnjega gradu 
v Brestanici

V sklopu ureditev, ki se izvajajo v Bresta-
nici, je v teku izvedba zaščite spodnjega 
gradu. Ta zajema izgradnjo tesnilne zave-
se z drenažo ter fekalno in meteorno ka-
nalizacijo, s čimer bo objekt zaščiten pred 
negativnimi vplivi dviga visokih voda. Prvo 
fazo ureditev pri spodnjem gradu bodo, kot 
pravi vodja projekta HE Krško, kamor sodi-
jo ureditve v Brestanici, Anton Vetrih, za-
ključili predvidoma do konca avgusta, v dru-
gi fazi, ki je predvidena za naslednje leto, 
pa bodo izvedli še zunanjo ureditev okolice 
gradu, vezano na ureditev Zasavske ceste. 
Infra bo namreč poleg navedenega v Bre-
stanici uredila tudi Zasavsko cesto ter nad-
višala cesto v Kantalon, za kar že pripravlja-
jo ustrezno dokumentacijo. V Kantalonu so 
zgradili tudi del fekalne kanalizacije ob Bre-
staniškem potoku, kar bo omogočilo priklop 
na kanalizacijski sistem in čiščenje fekalnih 

vod, kar do sedaj ni bilo urejeno. Ob izgra-
dnji ureditev pri spodnjem gradu in v Kan-
talonu poteka tudi stalni arheološki nadzor 
pri izkopavanjih s ciljem, da se arheološke 
ostaline lahko dokumentirajo in raziščejo. 

Infra v Brestanici izvaja tudi sanacijo ob-
stoječega mostu čez Brestaniški potok. Kot 

pravi Vetrih, bo v drugi polovici leta potreb-
na polovična zapora cestišča zaradi ureditve 
povoznih površin in obnove ograje, dela pa 
bodo predvidoma zaključili do konca okto-
bra. Za naslednje leto načrtujejo tudi nada-
ljevanje ureditve Brestaniškega potoka skla-
dno z DLN. Kar se tiče ureditev ob železniški 
postaji Brestanica, je v teku projektiranje 
ter iskanje soglasij za predvidene projek-
te, izvedba pa je predvidena za drugo polo-
vico leta 2013, seveda ob pogoju, da bodo 
vsi soglasodajalci soglašali s projektnimi re-
šitvami.

Kot še dodaja Vetrih, v Infri izvajajo tudi 
geodetske odmere in vrnitve zemljišč, za 

katere so imeli urejeno začasno služnost, 
lastnikom. Precej zemljišč so tako že vrni-
li, seveda pa se bodo aktivnosti glede ure-
janja lastniških razmer zemljišč nadaljeva-
la vse do konca projekta.

Poglabljanje dna struge reke 
Save z miniranjem
Zaradi večjega izkoristka HE Krško in tudi 
zaradi večje poplavne varnosti mesta Krško 
je bilo s projektom predvideno poglablja-
nje dna struge reke Save dolvodno od je-
zovne pregrade. V okviru izgradnje jezovne 
pregrade HE Krško so že izvedli poglablja-
nje na odseku B1, izkušnje in parametri, ki 
so bili pridobljeni na tem odseku, pa pred-
stavljajo dragocen vir podatkov za nadalje-
vanje minerskih del na odseku B2, kjer so 
montangeološki pogoji zelo podobni.

Postopek miniranja se izvaja v skladu z ela-
boratom vrtanja in miniranja, skladno z na-
vodili tehničnega vodje razstreljevanja ter 
skladno z načrtom miniranja za posamezno 
minsko polje. Pred izvedbo miniranja so o 
miniranju obveščeni krajani v neposredni 
bližini mesta miniranja, izvajalec minerskih 
del pa mora postaviti straže ter z zvočno 
signalizacijo opozoriti zaposlene in ljudi 
v okolici na postopek izvajanja minerskih 
del. V času polnjenja vrtin in miniranja je 
mesto miniranja in območje možnega raz-
meta materiala zavarovano s stražami in z 
napisi na vseh možnih dostopih v ogroženo 
območje. Pred vsakim miniranjem je pre-
gledano ogroženo območje ter postavljene 
straže po navodilih tehničnega vodje raz-

streljevanja in pod nadzorom odgovornega 
nadzornika za minerska dela. Tehnični vod-
ja miniranja mora določiti stražarska mesta 
na vseh možnih dostopih, ki morajo biti vi-
dno označena, in izdelati elaborat zavaro-
vanja za razstreljevanje. Zvočno opozarja-
nje nevarnosti miniranja se vedno izvaja z 
varnega mesta, tako da ga lahko slišijo na-
ključni pohodniki v ogroženem območju za-
radi razmeta. V času miniranja je potrebno 
zaustaviti promet na regionalni cesti G1-5 
in zapreti dostope nanjo z bližnjih stran-
skih cest.

Evropska unija (EU) letos praznuje 20. obletnico di-
rektive o habitatih, enega prvih zakonodajnih aktov 
s področja evropske okoljske zakonodaje, ki je pod-
laga finančnega programa LIFE in območij Natura 
2000. Države članice EU-ja so pred dvema desetle-
tjema omenjeno direktivo sprejele, da bi zaščitile 
najbolj ogrožene vrste in habitate po vsej Evropi. 
Direktiva varuje okoli 1000 živalskih in rastlinskih 
vrst ter okoli 200 različnih tipov habitatov. Po dr-
žavah EU-ja so se letos zvrstile različne svečano-
sti, zaključni dogodek pa sta organizatorja Evrop-
ska komisija – Direktorat za okolje ter Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju s Kozjanskim 
parkom pripravila v Sloveniji. Naturo 2000 tvorijo 
področja, ki spadajo pod okrilje direktive o pticah 
in habitatih. To je omrežje več kot 26.000 zavarova-
nih območij, oblikovanih z namenom zagotavljanja 
zdravja evropskim ekosistemom, ki pokrivajo peti-
no našega ozemlja. Na ta način je v Evropi zavaro-
vane že 20 % kontinentalne pokrajine. Namen Na-
ture 2000 ni samo zaščita naravnih lepot, ampak 
tudi prispevek h kakovostnejšemu, lepšemu in bo-
gatejšemu življenju. V Sloveniji je določenih 286 ob-
močij Nature 2000, ki zajemajo več kot 35 % povr-
šine naše države. 

Že zjutraj so učenci 5. do 7. razreda OŠ Kozje in Bi-
strica ob Sotli v Podsredi začeli orientacijski pohod, 

ki se je končal na gradu Podsreda. Potekala je tudi 
delavnica z otroki iz vrtca Pikapolonica iz Bistrice 
ob Sotli, ki jo je vodila Irena Cerar, priznana pravlji-
čarka in urednica revije National Geographic Junior. 
V nadaljevanju so vse prisotne pozdravili direktor 
Kozjanskega parka mag. Hrvoje Teo Oršanič, žu-
pan občine Kozje Dušan Andrej Kocman, minister 
za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ter evropski 
komisar za okolje dr. Janez Potočnik. Slednji je iz-
postavil, da je Slovenija najbogatejša po biotski ra-
znovrstnosti med članicami EU, Kozjanski park pa 
označil za učni primer in odličnega pokazatelja, kaj 
lahko dosežemo s skupnimi prizadevanji. Po nje-
govih besedah park pooseblja sožitje med naravo 
in človekom. Dotaknil 
se je tudi prihodnosti 
okoljske politike. V na-
slednjem večletnem fi-
nančnem programu bo 
tako po njegovem tre-
ba naloge, povezane z 
ohranjanjem narave in 
biotske raznovrstnosti, 
celovito vključiti v sku-
pno kmetijsko, ribiško 
in kohezijsko politiko. 
Prav tako bodo morale 
nacionalne politike na področjih prometa, energe-
tike, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja zemljišč 
primerno varovati Naturo 2000, da bi bila resnično 
trajnostno naravnana.   V nadaljevanju so razglasili 
tudi zmagovalce orientacijskega pohoda – najbolj-
še agente Nature 2000. To so postali učenci Rok Po-
steržin, Jerneja Starič in Nika Gradišek.

Osrednji del zaključnega dogodka je bila okrogla 
miza na temo „Natura 2000 kot priložnost za (ze-
leni) turizem in lokalni razvoj“, na kateri so poleg 
prej omenjenih gostov sodelovali še Mihael Zmaj-
lović, hrvaški minister za zaščito okolja in narave, 
mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične or-
ganizacije, Andreja Škrabec, predstavnica zavoda 

Parnas – opazovanje medveda, Peter Misja, župan 
občine Podčetrtek in predsednik Turistične zveze 
Slovenije, ter Damijan Jaklin, župan občine Velika 
Polana. Govorci so predstavili Evropsko unijo, na-
cionalne vidike in izzive ter dva primera »od spo-
daj navzgor«, ki si zaslužita posebno pozornost in 
priznanje. Prvi predstavlja vas štorkelj, kjer lokalna 
skupnost izvaja več uspešnih projektov, ki združuje-
jo lokalni turistični razvoj in promocijo te ogrožene 
in zaščitene vrste. Drugi primer prihaja iz gozdnega 
območja, kjer se pogosto pojavljajo konflikti med 
medvedi in ljudmi. Projekt, ki je nastal na pobudo 
lokalne nevladne organizacije, želi odpreti drugač-
no perspektivo odnosa med medvedom in člove-
kom, perspektivo, ki bo z opazovanjem medveda 
lokalnemu prebivalstvu prinesla gospodarske kori-
sti. Oba primera prikazujeta, kako lahko okoljevar-
stvo z roko v roki hodi z lokalnim (gospodarskim) 
razvojem, če se lokalne dejavnosti ne izvajajo pro-
ti ciljem ohranjanja narave.

Kozjanski park je del programa Natura 2000 postal 
leta 2004, na svojih 19.600 hektarih pa nudi enega 
vrstno najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi, 
saj so v njem našteli 120 različnih vrst ptic, program 
Natura 2000 pa varuje tudi hrošče, metulje, suha 
travišča z orhidejami, ilirske bukove gozdove, glive, 

travniške sadovnjake in jamo. Direktor Kozjanske-
ga parka mag. Hrvoje Teo Oršanič je za naš časopis 
povedal, da pod Naturo 2000 spada 69 % Kozjan-
skega parka, kar je približno dvakrat toliko, kot je 
slovensko povprečje. Park s 30-letno tradicijo uži-
va visoko sprejemljivost v okolju, na kar je direktor 
zelo ponosen. »Veseli smo, da so nas danes s svojim 
obiskom počastili evropski komisar dr. Potočnik ter 
ministra Bogovič in Zmajlović. Prav tako je bila Koz-
janskemu parku podeljena organizacija tega dogod-
ka, saj smo bili izbrani kot zanesljiva in solidna or-
ganizacija, zato sem tega zelo vesel,« je dejal mag. 
Oršanič in dodal, da gre pri Naturi 2000 za poseb-
no pozornost ogroženim evropskim vrstam in var-
stvo življenjskih prostorov, ki so prav tako ogroženi. 
Izpostavil je tudi šesti člen direktive o habitatih, ki 
državi članici EU, ki ima Natura 2000 območja, na-
laga, da zagotavlja ugodne življenjske pogoje v Na-
turi 2000 za tiste vrste, za katere je slednja oprede-
ljena. Glede prihodnosti Kozjanskega parka je dejal, 
da imajo v načrtih pripravo novega predpisa, naj-
verjetneje vladne uredbe, kajti zdajšnji zakon, po 
katerem delujejo, je star že 30 let. Nov predpis jim 
bo omogočil nadaljnje sobivanje s kozjanskim pro-
storom oz. razvoj Kozjanskega na eni in ohranitev 
naravnih vrednot na drugi strani.
 Rok Retelj

Zaščita spodnjega gradu v Brestanici 
in miniranje v Krškem
Podjetje Infra d.o.o., ki je v okviru izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi zadolženo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture in druge državne in lokalne in-
frastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save, v tem času izvaja zaščito spodnjega gradu in nekatere druge ureditve v 
Brestanici, pripravlja pa se tudi na poglabljanje savske struge na območju Krškega s pomočjo miniranja. Več o obeh projektih pa v nadaljevanju.
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Dela pri spodnjem brestaniškem gradu

Urejanje Brestaniškega potoka

Priprave na miniranje vzdolž Krškega

Praznovanje 20. obletnice direktive o habitatih v Kozjanskem parku

Poosebljeno sožitje med naravo in človekom
PODSREDA - Na gradu Podsreda se je 20. julija odvilo še zadnje dejanje v sklopu praznovanja 20. obletnice Evropske direktive o habitatih in programa 
LIFE, finančnega instrumenta, ki podpira ohranjanje okolja in narave po vsej Evropski uniji.

Otroci iz vrtca Pikapolonica Bistrica ob Sotli so 
gostom predstavili, kaj so izdelali v delavnici.

Govorci na okrogli mizi o Naturi 2000

Mag. Hrvoje T. Oršanič
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Spoštovani,

obveščamo Vas, 
da se s ponedeljkom, 13. avgusta 2012, na 
parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad 
HTC) uvaja sistem plačevanja parkirnine.

Parkirnina se plačuje za parkiranje v "modri coni" (par-
kirni prostori, obrobljeni z modro barvo) od ponedeljka 
do sobote, od 6. do 16. ure. Vozilo, ki je parkirano na ta-
kšnem parkirnem prostoru, mora imeti na vidnem mestu 
nameščen parkirni listek, ki se dobi na parkomatu.
Prva ura parkiranja je brezplačna, za vsako nadaljnjo je 
potrebno na parkomatu vnaprej plačati 0,5 evra.  
Sistem plačevanja parkirnine je uveden za večjo pretoč-
nost tega dela parkirišča.

Hvala za razumevanje.
Občina Sevnica

Celovit pristop k urejanju 
vodooskrbe v sevniški občini
Urejena in kakovostna vodo-
oskrba je z vidika sleherne-
ga občana velikega pomena. 
S širjenjem obstoječe mre-
že vodovodnih sistemov ter 
sledenjem potrebam in in-
teresom po priključitvah 
na javne vodovodne siste-
me Občina Sevnica ustrezno 
pristopa k celovitemu ure-
janju tega infrastrukturne-
ga področja. Pomembnosti 
vode se prav zaradi dobre 
dostopnosti do te osnovne 
življenjske dobrine nema-
lokrat pozabimo zavedati, 
zato ni odveč opozarjanje na 
varčevanje z vodo, še pose-
bej v vročih poletnih mese-
cih in sušnih obdobjih. 

Oskrba z vodo je v sevniški 
občini dosegla visok nivo, k 
čemur pomembno prispeva 
dobro sodelovanje z Javnim 
podjetjem Komunala d.o.o. 

Sevnica, ki kot podjetje v lasti 
Občine skrbi za javne vodovo-
de, ter krajevnimi skupnost-
mi. Zelo malo je v sevniški 
občini še zaselkov, ki nima-
jo ustrezno urejenega dosto-
pa do pitne vode. Gradnja 
vodovodnih sistemov zahte-
va velike finančne vložke, še 
posebej na razgibanih obmo-
čjih, kot je pokrajina sevni-

ške občine. Ob tem dodajmo 
zanimivost, da imamo vodo-
vod urejen od najnižje ležečih 
predelov pa vse do višine 720 
metrov, kolikor meri nadmor-
ska višina najvišje točke vo-
dovoda na Leskovcu nad Šen-
tjanžem. 

Tudi v letošnjem letu je Obči-
na Sevnica na področju ureja-

nja vodooskrbe zelo dejavna. 
Na območju Šentjanža, kjer 
je vzpostavljeno izjemno do-
bro sodelovanje s krajevno 
skupnostjo, so bili vodovodi 
urejeni v krajih Cerovec, Pod-
boršt, Murnce, Ovseno in Ga-
brce. Investicije so bile opra-
vljene tudi na območjih Loke 
pri Zidanem Mostu, Radeža, 
Jevše, Slapa, Male Breze in 
Okroglic. V zaključevanju je 
gradnja vodovoda v predelu 
Krmelja in Polja, v izvajanju 
pa je tudi vodovod Tržišče–Vr-
hek. V poletnih mesecih Obči-
na Sevnica načrtuje urediti še 
vodovod na Pečju. 

Z investicijami v vodooskrb-
ne sisteme sledimo potre-
bam, ki se pojavljajo, in tako 
omogočamo neomejen dostop 
občanov do vode kot najbolj 
osnovne življenjske dobrine. 
 (Foto: Občina Sevnica)

Gradnja vodovoda v kraju Murnce v KS Šentjanž 

V letu 2002 je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o razglasi-
tvi spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica. 
Podlaga zanj je bila pripravljena na Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, na Območni enoti Celje. V letošnjem letu 
je omenjeni zavod na pobudo Občine Sevnica v okviru redne-
ga programa pripravil Strokovne podlage za razglasitev kultur-
nih spomenikov v občini Sevnica, ki so izdelane na podlagi Zako-
na o varstvu kulturne dediščine. Zavod je pri pripravi strokovnih 
podlag izhajal iz ponovnega terenskega pregleda, analize stanja 

kulturne dediščine na 
območju občine Sev-
nica, ki je bila razgla-
šena v letu 2002 ter 
iz nastalih sprememb 
njihovega stanja. La-
stniki nepremičnin 
oziroma lastniki ne-
premičnin, katerih 
parcele se nahajajo 
na vplivnem obmo-
čju kulturnega spo-

menika, so na dom prejeli obvestilo o predvideni razglasitvi ne-
premičnine za kulturni spomenik lokalnega pomena. V mesecu 
septembru pa želi Občina Sevnica v sodelovanju z Zavodom or-
ganizirati javne obravnave, kjer bodo lastniki nepremičnin in 
lastniki parcel, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega 
spomenika, pridobili vse potrebne informacije o tem, kakšne so 
možnosti obnove obstoječih stavb, kaj pomenijo posamezni var-
stveni režimi ter kakšne so možnosti pridobivanja sredstev za ob-
novo in vzdrževanje.   (Foto: Občina Sevnica)

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 
63/11, 103/11) in 17. člena Odloka o priznanjih Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 51/12) objavlja Odbor za 
priznanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA DOBITNIKE 

PRIZNANJ OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 

1. člen
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje 
priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavo-
dom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in 
skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejše-
mu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine 
Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, zna-
nosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

2. člen
Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga so na-
slednja:
• 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 Sevnica, naj-
več dve Zlati plaketi Občine Sevnica in največ tri Srebrne pla-
kete Občine Sevnica.

3. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen posame-
zniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih po-
dročjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugle-
du Občine.

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, zavo-
dom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam 
in skupinam.

4. člen
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, 
zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, or-
gani lokalne skupnosti.

5. člen
Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata za do-

bitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki 
3. obrazložitev predloga
4. vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat pre-
dlagan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in na podla-
gi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08, 100-Odl.US, 79/09, 14/10-
Odl.US, 51/10, 84/10–Odl.US, 40/12-ZUJF) obvezno priložiti pi-
sno izjavo kandidata (posameznika) o osebni privolitvi v zbira-
nje in obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da 
bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odlo-
čanja o prejemnikih in podelitve priznanj Občine Sevnica, kot 
ga določa Odlok o priznanjih Občine Sevnica – obrazec P. Obra-
zec 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 prizna-
nja po zaključku razpisa. 

O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči občinski 
svet na predlog Odbora za priznanja.

Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega poobla-
ščena oseba praviloma ob prazniku občine.

7. člen
Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2012 se 
zbirajo do petka, 07. septembra 2012 (za pravočasno oddan 
predlog šteje tudi predlog poslan priporočeno 07. 09. 2012), 
na naslovu OBČINA SEVNICA, Odbor za priznanja, Glavni trg 
19 a, 8290 SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obravnavani.

OBČINA SEVNICA
ODBOR ZA PRIZNANJA 

Kvedrova cesta in Globela z novo 
podobo 
Na območju Sevnice in Boštanja sta trenutno v izvedbi dva 
večja investicijska projekta na področju cestne infrastruktu-
re. Gre za tretjo etapo urejanja Kvedrove ceste od Drožanj-
skega potoka do Gasilskega doma v Sevnici ter rekonstruk-
cijo cest v Globeli v Boštanju. Pred kratkim sta oba odseka 

na pretežnem delu dobila osnovno asfaltno prevleko, katere 
so gotovo najbolj veseli bližnji prebivalci gradbišč, ki so bili 
nenehno pod udarom prahu in hrupa. Hkrati se v tem času 
zaključujejo dela ob izgradnji pločnika v Tržišču, s katerim 
bo omogočena varnejša pot za pešce od Ulčnika do Tržišča, 
pričenjajo pa se dela na srednjem odseku pločnika na Pla-
ninski cesti v Sevnici.   (Foto: Občina Sevnica)

Kvedrova cesta Lutrovska klet

Globela

V teku postopki za razglasitev 
kulturnih spomenikov

Na Družinskem inštitutu Zaupanje tudi v poletnih mesecih 
potekajo številne aktivnosti, namenjene dvigu kakovosti ži-
vljenja različnih ciljnih skupin. Poleg občasnih svetovalnih 
razgovorov za družine, pare in posameznike, bodo v sode-
lovanju s KŠTM tudi v letošnjem poletju izvedli že uvelja-
vljene »Igre brez meja« za osnovnošolce, ki bodo potekale 
zadnje tri tedne v avgustu in sicer na Lukovcu (13.-17.8.), 
v Sevnici (20.-24.8.) ter v Boštanju (27.-31.8.). Za dijake v 

počitniškem času na Zaupanju nudijo brezplačno učno po-
moč pri pripravi na uspešno opravljanje popravnih izpitov. 
Zelo aktivna in vse številčnejša (p)ostaja samoorganizirana 
pohodna skupina za starejše »Resa«, ki je junija počitniko-
vala v objemu Julijcev, klekljarska skupina »Bucike« pa se 
tudi med počitnicami zelo zavzeto pripravlja na odprtje le-
tošnje razstave na sevniškem gradu. 
 (Foto: Družinski inštitut Zaupanje)

»Igre brez meja« za osnovnošolce

Na igrah ne manjka športnih aktivnosti.
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Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških vodovodov, ki 
so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma skupin občanov v 
občini Krško – prvi pregled v letu 2012

Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih 
skupnosti ali vodovodnih odborov v občini Krško – pomlad 2012

Po pogodbi, ki je bila skle-
njena med Občino Krško in 
Zavodom za zdravstveno 
varstvo Novo mesto, je Za-
vod opravil prvi pregled vo-
dovodov in izvirov na obmo-
čju občine Krško v letu 2012, 
ki niso v upravljanju družbe 
KOSTAK d.d., ampak z njimi 
upravljajo sami uporabniki. 
Povzetek poročila o kvaliteti 
pitne vode vodovodov in iz-
virov, nad katerimi ni redne-
ga nadzora v skladu s Pravil-
nikom o pitni vodi, podajamo 
v nadaljevanju. Priloge s po-
datki o analizah za posame-
zen vodovod oziroma izvir so 
na razpolago na Oddelku za 
urejanje prostora in varstvo 
okolja Občine Krško.

Zavod je pri pregledu vodo-
vodov odvzel 56 vzorcev za 
osnovno mikrobiološko in 46 
vzorcev za osnovno sanitarno 
- kemično preiskavo. Opra-

vljene so bile tudi osnovne 
mikrobiološke in sanitarno 
kemijske raziskave na osmih 
izvirih. Mikrobiološke prei-
skave so pokazale, da je bila 
večina vzorcev fekalno one-
snaženih in zato zdravstveno 
neustreznih. Fizikalno - ke-
mične preiskave so pokazale, 
da so bili vsi vzorci ustrezni. 

Poudariti je potrebno, da so 
rezultati opravljene preiska-
ve odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, ki 
so se opravile v preteklih le-
tih, mogoče ugotoviti, da se 
kakovost vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bi-
stveno spreminja. Odvisna je 
predvsem od vremenskih raz-
mer in letnega časa ob od-
vzemu vzorca. 

Zavod za zdravstveno varstvo 
Novo mesto opozarja, da pi-
tna voda na teh vodovodih 

oz. vodnih virih ni zdravstve-
no ustrezna in vodooskrba ni 
varna. Stalno je namreč pri-
sotna možnost hidričnih epi-
demij oziroma črevesnih bo-
lezni.

Vodo na vodnih virih, ki jih 
uporablja približno 3150 oz. 
12 % prebivalcev občine Kr-
ško, je pred uporabo po-
trebno obvezno prekuhati. 
Za prekuhavanje pitne vode 
se priporoča naslednji način:
• ko voda zavre, običajno 

zadostuje, da burno vre še 
eno minuto, priporoča pa 
se, da zaradi večje varno-
sti voda vre vsaj tri minu-
te, kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z 
oslabljenim imunskim sis-
temom;

• zaradi možnosti naknadne-
ga onesnaženja prekuhane 
vode se priporoča, da voda 

ostane v isti posodi, v kate-
ri smo jo prekuhali;

• vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi;

• tako pripravljeno vodo za 
pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur;  

• če je voda motna, je po-
trebno pred prekuhavanjem 
odstraniti večino delcev z 
usedanjem in nato filtrira-
njem skozi več plasti čiste, 
najbolje prelikane tkanine 
ali skozi čist papirnat filter 
(npr. pivnik, filter za kavo);

Dolgoročno se priporoča, da 
se uporabniki priklopijo na 
večje vodovodne sisteme, 
katerih viri se varujejo z vo-
dovarstvenimi pasovi in kate-
re upravlja strokovno uspo-
sobljen upravljavec ali pa 
sanacija obstoječih sistemov 
z uvedbo filtracije in klorira-
nja vode ter vzpostavitvijo 
vodovarstvenih pasov.

Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov 
za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 
pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb:
V primeru utemeljenega suma, da pitna voda predstavlja poten-
cialno nevarnost za zdravje ljudi, se priporoča naslednje:
• Po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu vo-

dovodnega omrežja je potrebno zagotoviti izvedbo dezinfek-
cije tega dela omrežja. Izvajalec dezinfekcije naj pri tem upo-
števa Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja.

• V primeru oskrbe s pitno vodo iz cistern (v primeru omeji-
tve ali prepovedi uporabe pitne vode) je potrebno upošteva-
ti Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s pit-
no vodo s cisternami. 

• V primeru, da se predpiše prekuhavanje pitne vode, je potreb-
no upoštevati Navodila o prekuhavanju vode. 

Na spletni strani Inštituta RS za varovanje zdravja www.ivz.
si so številne koristne informacije, ki jih je treba upoštevati.

Vodovod
Štev.
po-
rab.

zdra-
vst.

ocena

1 Ardro pri Raki – VH Pekel – Ardro pri Raki 70 NU

2 Anže – omr. Anže 13 50 NU

3 Dobrava – Vovčko Anton – VH Vovčko Anton, preliv 7 NU

4 Dolenja vas – vaški - Dolenja vas 130 50 NU

5 Dolnji Leskovec – VH Dol. Leskovec – Prižni dol 40 NU

6
Dolenji Leskovec – VH Dolenji Leskovec – Vodovod Dol. 
Leskovec

40 NU

7 G. Leskovec – Ložice – omr. Stranje 5
150

U

8 G. Leskovec – Ložice – spodnje zajetje NU

9 Gornje Pijavško – zajetje – zajetje Krokar 90 U

10 Jevša – Šedem – VH Šedem, Peršnica
95

NU

11 Jevša – Šedem – zbiralnik Jevša U

12 Kostanjek – Šapola – VH Sp. Šapole 60 NU

13 Kališovec – Brezje – D. Leskovec – VH Vrhe, Banov hrib

250

U

14
Kališovec – Brezje – D. Leskovec – zajetje Dučev mlin, 
dodatni vir (dovod alkaten)

NU

15 Loke – VH 1 29 NU

16 Mladje – VH Mladje - Trate 28 NU

17 Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21
300

U

18 Mali Kamen - Reštanj – VH Mali Kamen, Reštanj U

19 Mali Kamen - Belo - Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 20 NU

20 Mali Kamen – Slatno – zajetje M. Kamen, Slatno, preliv 8 NU

21 Mali Kamen - Belo - Boh – zajetje M. Kamen Belo - Boh 9 NU

22 Mali Kamen - Okrog - omr. Mali Kamen II. h.š. 60
120

U

23 Mali Kamen - Okrog - omr. Mali Kamen I. h.š.  39 U

24 Mrčna sela – Smole - VH Mrčna sela , Smole iztok 13 NU

25 Mrčna sela – Bohorč - omr. Mrčna sela 32 13 NU

26 Mrčna sela - Gorjup Franc - omr. Mrčna sela 44 40 NU

27 Presladol – Kozmus – VH Presladol Kozmus 50 NU

28 Presladol – VH Presladol 68 U

29 Plešivica – Vovčko Srečko – VH na hribu, preliv 9 NU

30 Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 NU

31 Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 6 NU

32 Plešivica - Kozole 30 NU

33 Planinski  dom Bohor – omr. Dobrova 59 U

34 Puste Ložice – Županc – zajetje Vidičeva bajta 14 NU

35 Puste Ložice – Škoberne – VH Brezina 10 NU

36 Ravni – VH Ravni – zgornji 150 NU

37 Ravni- omr. Ravni 7 NU

38 Rožno - VH Rožno 60 NU

39 Rožno – Dolnji Leskovec - VH Dolnji Leskovec
150

NU

40 Rožno – Dolnji Leskovec, dotok v VH Rožno-Hruševje NU

41 Rožno – Kocjan - Stopar Franc - Rožno 52a 20 NU

42 Rožno – Kocjan - Stopar Slavko - Rožno 45 13 NU

43 Rožno – Kocjan – VH Stagonce - Kancijan 70 NU

44 Slivje – zajetje Slivje, preliv 74 NU

45 Slom – Pihovec - zajetje 250 U

46 Slom – Pihovec – VH Stolovnik NU

47 Smečice – VH Smečice 40 NU

48 Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5a 13 U

49 Spodnje Pijavško – VH Sp. Pijavško 20 NU

50 Stranje – omr. Stranje 13 31 NU

51 Veternik -  omr. I. Mrčna sela 16 100 NU

52 Veliki Kamen – zajetje Veliki Kamen št. 1
250

U

53 V. Kamen – omr. Veliki Kamen 10 U

54 Veternik - omr. Mrčna sela 19, Klavžar 100 NU

55 Zalog – Prelogar- VG Gmajna, dotok 18 NU

56 Zalog – Žveglič – VH Žveglič, preliv 11 NU

57 Izvir Armeško U

58 Izvir Bučerca NU

59 Izvir Globoko - Bohor NU

60 Izvir Rozalija U

61 Izvir Gmajna – Spodnja Libna NU

62 Izvir Žahovec, Sremič NU

63 Izvir Turn, Leskovec NU

64 Izvir Mikolavčič U

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen

Obiski pobratenih občin imajo pomen v krepitvi mednarodnih 
povezav in vedno trdnejših vezeh čezmejnega sodelovanja. 
Slednje že 35 let povezujejo občino Krško z občino Bajina 
Bašta, ki jo je prejšnji konec tedna obiskala tudi uradna de-
legacija krške občine. Vodil jo je župan mag. Miran Stanko.

V Srbijo sta skupaj z njim odpotovala tudi občinska svetnika 
Julijan Kerin in Boštjan Pirc. Kot vedno je bil sprejem gosto-
ljuben, posebno dobrodošlico pa jim je izrekel tamkajšnji žu-
pan Zlatan Jovanović. Delegacija Občine Krško se je seznani-
la z delom in načrti občinske uprave, z vizijo razvoja občine, ki 
vključuje željo po tujih vlagateljih, saj so možnosti za umesti-
tev poslovne dejavnosti zelo široke. Pogovori so tekli tudi o ak-
tualnih problemih, kot so privatizacija, urbanizem, slaba vodo-
oskrba in razvoj infrastrukture.
Župan mag. Miran Stanko se je z ostalimi člani delegacije ude-
ležil tudi nekaterih prireditev ob njihovem občinskem prazniku, 
med njimi tudi tradicionalnega spusta po Drini, na katerem je 
sodelovalo več tisoč privržencev tradicionalne mednarodne re-
gate. Na slednji je župan mag. Miran Stanko uradne stike nave-
zal tudi z ruskim kulturnim atašejem v Srbiji Aleksandrom Ko-
nahininom, s katerim sta se dogovorila o obisku v Krškem, saj je 
ataše Konahinin pokazal veliko zanimanje za slovenske gradove, 
med katerimi je med zelo znamenitimi tudi grad Rajhenburg.

Na uradnem obisku v Bajini Bašti
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško 
sporoča, da je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto opra-
vil odvzem in analize vode reke Krke na lokaciji pod mostom 
na območju Podbočja. Odvzem vzorcev na katerih so opravi-

li terenske in mikrobiološke analize je bil izveden 17. julija 
2012. Rezultati analize so pokazali, da je Krka na tem in še 
nekaterih drugih pregledanih območjih primerna za kopanje.

Med preiskanimi vzorci so bili tudi tisti z območja Dobra-
ve, Kostanjevice, Karlč, Krške vasi in Velikih Malenc, kjer je 
ocena ustreznosti za kopanje prav tako primerna, seveda ob 
ustreznih opozorilih Zavoda, kot so previdnost pri skokih v 
vodo, izogibanje požiranju vode in priporočljivo prhanje po 
kopanju v reki. Več na www.krsko.si

Primernost reke Krke za kopanje

Občina Krško pospešeno gradi optično omrežje s ciljem, da 
čim večjemu številu občanov omogoči priključitev in s tem 
sodoben dostop do informacijske tehnologije. Optična hrbte-
nica je zgrajena že v vseh šestnajstih krajevnih skupnostih, 
tako da ima danes zagotovljeno možnost priključitve večina 
gospodinjstev pri nas. Ker je priključevanje odvisno od inte-
resa posameznih občanov, Občina Krško poziva vse, da izko-
ristijo možnost za izgradnjo individualnih priključkov in na-
peljavo optičnih vlaken do stanovanjskih hiš.  

V tem času izbrani izvaja-
lec del Kostak d.d. napelju-
je optična vlakna po že zgra-
jeni kabelski kanalizaciji na 
Krškem polju za vasi Drno-
vo, Brege, Mrtvice, Vihre, KS 
Podbočje in KS Raka.  Nape-
ljava za vsa gospodinjstva, 
ki imajo že urejeno kabel-

sko kanalizacijo do svojega objekta, je v času te organizira-
ne akcije brezplačna in financirana iz občinskega proračuna. 
Po zaključku akcije na posameznem območju pa bodo mora-
li posamezniki, ki v akciji ne bodo sodelovali, za priklop na 
omrežje sami kriti stroške priključevanja. Občina Krško tako 
poziva vse občane, ki individualnega priključka še niso zgra-
dili, da v sodelovanju z družbo Kostak d.d. pripravijo ustre-
zno kanalizacijo do objekta, izkoristijo možnost in omogoči-
jo še zadnji korak, s katerim se bomo skupaj približali cilju, 
da bodo sodobne in napredne širokopasovne povezave delo-
vale že skoraj v vsaki hiši v krški občini. 
Izbor operaterja je prepuščen posameznemu uporabniku, 
ki lahko pogodbo s ponudnikom omrežja sklene tudi nakna-
dno, v naslednjih letih.  

Subvencioniranje izvedbe individualnih priključkov 

Na spletni strani www.krsko.si je objavljen tudi razpis, ki 
omogoča subvencioniranje izvedbe gradbenih del za indi-
vidualne priključke, ki so daljši od 50 metrov. Za subven-
cioniranje gradbenih del je na voljo 130.000 evrov, za ka-
tere lahko prijavitelji kandidirajo na podlagi pogojev, ki 
so pojasnjeni v razpisni dokumentacijo na spletu občine 
Krško. Za dodatne informacije pa je ves čas na voljo tudi 
skrbnik projekta Rafko Županc, telefon: 07 49 81 360, ter 
v družbi Kostak d.d. v pisarni za optična omrežja, telefon: 
07 48 17 260.
Spomnimo, da je Občina Krško od leta 2008 zgradila optič-
no hrbtenico v vsako krajevno skupnost, razen tam, kjer je 
v prihodnosti še predvideno celovito urejanje komunalne 
infrastrukture. To velja za KS Veliki Podlog in del KS Pod-
bočje, kjer je v prehodnem obdobju do izgradnje kanali-
zacije na voljo brezžični prenos signala. Prav tako bo Ob-
čina Krško v začetku jeseni začela z izgradnjo kanalizacije 
v Starem Gradu, Dolenji vasi in Kremenu, kjer bo v investi-
cijo vključena tudi gradnja optičnega omrežja.
Do danes je na že zgrajeno omrežje priključenih preko 1000 
uporabnikov, kar občino Krško na področju sodobnih tehno-
logij, ki so eden večjih izzivov prihodnosti, uvršča med naj-
naprednejše v Sloveniji.

Priključite se na optično 
omrežje v občini Krško
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UNIKATEN mini VIKEND V MC HOSTEL BREZICE!

3. MINI FESTIVAL DRUŽINE

Posebna ponudba nočitev v MC Hostlu in gratis najem kanuja za:

info in rezervacije: hostel@mc-brezice.si8.9.2012 - vse udeležence 3. Mini festivala družine
- vse razstavljavce na Tržnici unikatnih izdelkov 

TRŽNICA UNIKATNIH IZDELKOV 
IN RABLJENE OTROŠKE OPREME+

vabljeni na:
V

BREŽICE – V sklopu obiskov pri društvih in klubih, ki sode-
lujejo v sistemu Civilne zaščite in reševanja v občini Bre-
žice, je župan občine Brežice Ivan Molan obiskal Radioklub 
Elektron Brežice S59ACP, ki domuje v najvišjem nadstro-
pju Dijaškega doma. 

Radioklub Elektron Brežice združuje radioamaterje, katerih 
delo in znanje vzpostavljanja zvez je izjemnega pomena v 
času, ko ostale zveze (telefoni, internet, mobiteli) odpove-
do. Tako so odigrali pomembno vlogo v času osamosvojitve-
ne vojne, danes pa so vključeni v sistem zaščite in reševanja 
za primere naravnih nesreč in ostalih izrednih razmer. Radio-
klub Elektron ima status društva javnega pomena in je v letu 
2011 praznoval 50-letnico ustanovitve kluba. Člani kluba so 
zelo aktivni, na državnih tekmovanjih redno posegajo po naj-
višjih mestih. Ob praznovanju pol stoletja kluba so izdali pri-
ložnostno QSL kartico, s katero uradno potrjujejo vzpostavi-
tev vez. Teh so v lanskem letu vzpostavili čez 14.000, kar je 
svojevrsten dosežek.
Za dolgoletno neprekinjeno delovanje in sodelovanje v siste-
mu Civilne zaščite in reševanja so prejeli Plaketo Občine Bre-
žice. V sklopu Brežiškega oktobra člani kluba redno pripra-
vljajo dan odprtih vrat, s katerim želijo širšo javnost seznaniti 
s svojim bogatim delovanjem na področju tehnične kulture. 
Več o klubu si lahko ogledate na njihovi spletni strani http://
s59acp.org/. 

Občina Brežice spremlja po-
rabo električne energije za 
namen javne razsvetljave in 
skuša z obnovo ter menjavo 
svetilk zmanjšati tako porabo 
električne energije kot sve-
tlobno onesnaževanje v občini. 
Strokovne službe Občine Breži-
ce so pripravile prijavo na raz-
pis Ministrstva za gospodarstvo 
in infrastrukturo za energetsko 

Občina Brežice uspešna na razpisu za energetsko 
učinkovito prenovo javne razsvetljave

Na obisku pri brežiških 
radioamaterjih

Župan na obisku v prostorih Radiokluba Elektron

Radioamaterska oprema

BREŽICE – Projekt obnove javne razsvetljave bo omogočil večjo energetsko učinkovitost, saj bo poraba 
električne energije na saniranem delu nižja za 72,2 %, tako bo pri stroških električne energije za sani-
rani del razsvetljave Občina Brežice prihranila 66.000 evrov letno. Sanirana javna razsvetljava bo po-
membno prispevala tudi k zmanjšanju svetlobne onesnaženosti v občini Brežice. Sanacija se bo začela 
že v letošnjem letu, po izvedbi postopka javnega naročanja. 

učinkovito prenovo javne raz-
svetljave za obdobje 2011 do 
2013 – UJR1 v okviru Operativ-
nega programa razvoja okolj-
ske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013, razvoj-
ne prioritete Trajnostna raba 
energije, prednostne usmeri-
tve Učinkovita raba električne 
energije. Prijava je bila uspe-
šna, tako je Občina Brežice 

za projekt v skupni vrednosti 
388.268,50 EUR (brez DDV) pri-
dobila sredstva sofinanciranja 
v višini 183.754,25 EUR ( 47 % 
vrednosti investicije). Stro-
kovne službe v občinski upra-
vi pripravljajo projektno doku-
mentacijo za objavo javnega 
naročila, na podlagi katerega 
se bodo zbirale ponudbe za iz-
bor najugodnejšega ponudni-
ka izvedbe zamenjave svetilk 
in vgradnjo sistemov osvetlje-
vanja. 

Dela sanacije
Investicija zajema zamenja-
vo 1038 svetilk, vgradnjo 12 
regulatorjev in krmilnih sis-
temov osvetljevanja, izdela-
vo investicijske in projektne 
dokumentacije, opravljanje 
strokovnega nadzora izvedbe 
operacije in opremo za spre-
mljanje porabe in izvajanje 
energetskega knjigovodstva 
javne razsvetljave.

Prihranki energije in znižanje 
stroškov
Skupna raba električne ener-
gije na vseh odjemnih mestih 
javne razsvetljave v občini 
Brežice je v letu 2010 znaša-
la 1034 MWh, poraba na jav-
ni razsvetljavi, kjer bo poteka-
la menjava svetilk, pa 967,2 
MWh/leto. Skupni stroški ele-
ktrike za razsvetljavo, ki je 
predmet te operacije, znaša-
jo 103.482 EUR letno, med-
tem ko znašajo povprečni stro-
ški vzdrževanja te razsvetljave 
pred izvedbo operacije 68.000 
EUR letno. Izvedena sanacija, 

torej menjava svetilk in vgra-
dnja regulatorjev, bo vpliva-
la na zmanjšanje porabe elek-
trične energije z 967,2  MWh 
letno na 268,9 za 698,3 MWh/
leto, nižji bodo tudi stroški 
elektrike za razsvetljavo – v 
višini 37.500,00 EUR letno in 
povprečni stroški vzdrževanja 
razsvetljave 20.000,00 EUR 
letno.    

www.brezice.si

Staro mestno jedro Brežic je 
v preteklih letih osvežilo svo-
jo podobo, prireditve v mestu 
(Brežice moje mesto, Festival 
SEVIQC Brežice …) in različni 
dogodki pa mestu dajejo vse-
bino, privlačno tako za obča-

ne kot obiskovalce od drugod. 
Občina Brežice kot turistična 
občina v sklopu projekta Vra-
ta turizma destinacije Posav-
je namenja skrb dolgoročne-
mu razvoju turizma, saj bodo 
obnovljeni prostori Mestne 
hiše namenjena predstavitvi 
in neposredni prodaji lokalne 
turistične ponudbe in lokalnih 
izdelkov. V prostorih bo delo-
vala tudi vinoteka in soba za 
multimedijske predstavitve 
turistične ponudbe, ti prosto-
ri, namenjeni za predstavitev 
lokalnih izdelkov in storitev, 
bodo spodbujali povezovanje 
ponudnikov za enoten nastop 
na trgu

Dela obnove
Rekonstrukcija objekta sta-
re Mestne hiše je obsegala 
posege v notranjosti objek-
ta, potrebno je bilo obnoviti 
posamezne dele konstrukcije 
obstoječega objekta - stropne 
konstrukcije, preboje in od-
stranitve delov nosilnih zidov, 
vgradnjo jeklenih nosilcev in 
izvedbo stebrov, odstranitev 
obstoječega lesenega stopni-
šča na podstrešje in izvedbo 
novega, izvedbo nove stropne 
plošče v delu nadstropne eta-
že … Dela rekonstrukcije so 
potekala tudi pod nadzorom 
Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, Območne enote 
Novo mesto. 

Vrata turizma destinacije 
Posavje
Projekt Vrata turizma desti-
nacije Posavje, katerega del 
je tudi obnova Mestne hiše, 
temelji na izkoriščanju po-
tencialov za dolgoročni ra-
zvoj turizma in podeželja, 
in sicer na povezovanju ob-
stoječe turistične ponud-
be ter povpraševanja števil-
nih obiskovalcev zdravilišča, 
ki želijo izkusiti tudi lokalno 
ponudbo. V projekt so tako 
vključeni proizvajalci vin, 

ponudniki lokalnih turističnih 
produktov in storitev, mladi 
ter ženske na podeželju. Pro-
jekt je s svojo vsebino uvr-
ščen znotraj Programa ra-
zvoja podeželja 2007-2013 in 
sledi dolgoročnim ciljem iz-
boljšanja kakovosti življenja 
na podeželju, dvigu doda-
ne vrednosti lokalnim vinom 
(organizirane degustacije v 
primernem okolju in proda-
ja vin) in promovira turistič-
no ponudbo regije. 

Vrednost projekta
Vrednost projekta znaša 
373.901,80 evrov, od tega 
predstavljajo evropska sred-
stva iz naslova ukrepov LE-
ADER 199.853,49 evrov, pre-
ostali delež predstavljajo 
lastna sredstva Občine Bre-
žice. 
 Vir: Občina Brežice

Obnovljena Mestna hiša - prostor skupne 
promocije turistične ponudbe in izdelkov 
BREŽICE – V drugi polovici meseca avgusta se bo zaključila obnova Mestne hiše, ki je del projekta Vrata turiz-
ma destinacije Posavje. Projekt želi povezati lokalne ponudnike proizvodov in storitev ter jim omogočiti sku-
pen prostor za predstavitev in promocijo. Trenutno potekajo v  objektu soboslikarska in mizarska dela, do 8. 
8. 2012 pa je odprto javno naročilo za dobavo in montažo pohištvene opreme za rekonstruirano mestno hišo. 

Začetek prenove

Protokolarni prostor s par-
ketom

Mestna hiša - zunanjost
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Sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz 
usmeritve Razvoj obmejnih področij s 
Hrvaško
Občina Brežice je v l. 2010 uspešno kandidirala za evropska 
sredstva na tretjem javnem razpisu za prednostno usme-
ritev »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško« v okviru Ope-
rativnega programa krepitve regionalnih razvojnih poten-
cialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij«. Za realizacijo investicije sanacije lokalne ceste Ča-
tež – Terme Čatež v ocenjeni skupni vrednosti 584.114 
evrov je Občina Brežice pridobila 486.761 evrov evrop-
skih sredstev (100 % sofinanciranje upravičenih stroškov).

Urejene prometne povezave v občini in širše
Občina Brežice se zaveda pomena dobro vzdrževanih cest, ki 
povezujejo tako kraje v naši občini kot tudi tega, da so ure-
jene ceste pomemben dejavnik pri razvoju turizma v občini. 
Strokovne službe Občine Brežice so v okviru rednih pregledov 
cestišča na terenu zabeležile, kako se je stanje lokalne ceste v 
zadnjih letih poslabšalo – na vozišču so nastajale udarne jame 
in obsežne razpoke, opaziti je bilo velike poškodbe na pločni-
kih, tudi javna razsvetljava je bila dotrajana in neustrezna z 
vidika preprečevanja svetlobnega onesnaževanja. 
Potrebno sanacijo ceste, ki leži v območju 10-kilometrske-
ga pasu z Republiko Hrvaško, je Občina Brežice prijavila na 
evropski razpis, ki je bil namenjen za sofinanciranje investi-
cij s strani Evropske unije v infrastrukturo v obmejnem pasu, 
in bila uspešna.

Namen projekta – večja prometna varnost
Namen in cilj izpeljave projekta je rekonstrukcija lokal-
ne ceste v dveh odsekih, in sicer odsek A od krožišča av-
toceste do Term Čatež v dolžini 660 m ter odsek B od Ča-
teža (Savske poti) do krožišča v dolžini 430 m. Trasa ceste 

poteka med naseljenimi področji s stanovanjskimi hišami, 
kmetijskimi površinami ter objekti, namenjenimi poslovni 
dejavnosti, stanje ceste in pločnika pa ni več zagotavljalo 
zadostne varnosti vsem udeležencem v prometu. 
Predmet investicijskega projekta je ureditev (utrditev te-
rena, asfaltiranje, ureditev pločnika, zamenjava svetilk in 
preplastitev) in obnova prometne infrastrukture v skupni 
dolžini 1.090 m, in sicer investicijska dela na kategorizira-
ni lokalni cesti v občini Brežice, na odseku A krožišče – Ter-
me Čatež in na odseku B Čatež – krožišče, sanacija vozišča, 
sanacija pločnika, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja in 
bankin, zamenjava svetilk ter ureditev brežin na odseku: 
LC 024140 Čatež – Terme Čatež, v dolžini 1.090 m.

Dela na projektu
V mesecu marcu 2011 je bil izveden javni razpis za izvajal-
ca del, med petimi prispelimi ponudbami je bil kot najugo-
dnejši ponudnik izbrano podjetje CGP d.d. iz Novega me-
sta. Dela na terenu so se pričela v mesecu juniju leta 2011, 
in sicer na odseku B – med krožiščem avtoceste in Savsko 
potjo v Čatežu ob Savi. Gradbena dela na tem odseku so 

potekala počasneje kot smo pričakovali, saj del gradbišča 
leži v območju arheološkega najdišča, ki je po izvedbi ar-
heoloških raziskav pričalo o zanimivih arheoloških najdbah. 
Konec avgusta 2011 so bile arheološke raziskave uspešno za-
ključene, dela na odseku B pa so se lahko nadaljevala. Na 
odseku B je bilo uspešno sanirano vozišče, urejeno odvo-
dnjavanje (ob vozišču so pod zemljo ponikovalne komore), 
urejena je bila javna razsvetljava in zasajena drevesa, na 
odseku A pa je bil poleg navedenega saniran še pločnik ter 
postavljena urbana oprema, in sicer koši za odpadke ter klo-
pi. Na tem odseku se je vozišče ceste v ostrem ovinku na 
sredini odseka dvignilo za cca 90 cm z namenom prepre-
čiti poplavljanje ceste ob visokih vodah ter s tem omo-
gočiti evakuacijo v tem času. V okviru projekta sta bila na 
vsakem odseku urejena tudi prehoda za pešce, ki sta ozna-

čena z »bičem« (znakom z notranjo osvetlitvijo). 
Za namen zagotavljanja varnih obvozov v času sanacije lokal-
ne ceste Čatež - Terme Čatež je bila asfaltirana cesta ob na-
sipu reke Save, ki bo dolgoročno služila tudi kot evakuacij-
ska pot ter varnejša pot za kolesarje in rolkarje. Asfaltiranje 
te ceste sta skupaj financirali Terme Čatež in Občina Brežice. 
 Vir: Občina Brežice

Zaključena operacija Sanacija lokalne 
ceste 024140 Čatež – Terme Čatež
ČATEŽ OB SAVI – Dela na projektu sanacija lokalne ceste med Čatežem in Termami Čatež, ki so zajemala rekonstrukcijo dveh cestnih odsekov v skupni 
dolžini 1090 m, so bila v juniju 2012 zaključena in uspešno prevzeta. Sama izvedba del (brez stroškov nadzora in izdelave projektne dokumentacije, 
parcelacije, odkupov zemljišč), za katera je Občina Brežice pridobila tudi evropska sredstva, je znašala 400.933,53 €. Rekonstruirana cesta bo pripomo-
gla k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. 

UZHGOROD/RADEČE - Na turnirju svetovne speed badminton 
serije v ukrajinskem Uzhgorodu so igralci SBK Radeče dosegli 
izjemen uspeh – zmagi v obeh prestižnih članskih konkuren-
cah. V ženski konkurenci evropska prvakinja Jasmina Keber 
ne pozna poraza že od finalnega dvoboja na OP Portugalske v 
začetku maja. V Uzhgorodu se je v odločilnem dvoboju ponov-
no srečala z Madžarko Agnes Darnyik in jo z rezultatom 16:8, 
16:4 premagala precej lažje kot v junijskem finalu evropske-
ga prvenstva. V moški konkurenci pa je Robi Titovšek odlič-
no izkoristil odsotnost prvih petih igralcev svetovne lestvice 
in vlogo drugega nosilca nadgradil s svojo sploh prvo zmago na 
turnirjih najvišje kategorije. Titovšek se je skozi turnir spre-
hodil brez izgubljenega niza, v finalu pa je gladko s 16:8 in 
16:12 ugnal prvega nosilca, Slovaka Andreja Ostrihona. Titov-
škov klubski soigralec Matjaž Šušteršič je izpadel v četrtfina-
lu. V kategoriji dvojic je par Keber/Šušteršič zasedel 3. mesto.

Kebrovi in Titovšku OP Ukrajine

Primož je v dosedanjem delu 
sezone le malo tekmoval. Z 
rezultatom iz Slovenske Bi-
strice ni bil zadovoljen, po-
sledično je krenil na pot brez 

Pred Londonom: Primož in Barbara 
vsak s svojo olimpijsko zgodbo
POSAVJE, LONDON - Posavski ljubitelji športa bodo v prihodnjih dneh še dodatno prikovani pred TV zaslone, 
saj bosta na olimpijsko sceno stopila v brežiškem atletskem klubu vzgojena metalca kladiva. Prvi bo v krog 
za met kladiva s 7,257 kg težkim orodjem na svoji četrti olimpijadi za svoj kvalifikacijski nastop v petek 
stopil Primož Kozmus, Barbara Špiler pa bo svoj krstni olimpijski nastop opravila nekaj dni za Primožem. 

trenerja, premik na bolje je 
sledil v kratkem. Velenjskih 
77,35 m pred mesecem in pol 
sicer pomeni trenutno le 31. 
mesto na lestvici IAAF, a je 
dober obet ob vedenju, da 
je letos namenoma le malo 
tekmoval. Primož pravi, da 
je dosegel fizično in psiholo-
ško pripravljenost iz Pekinga, 
kjer je osvojil zlato olimpij-
sko kolajno. Nekaj skrbi mu 
povzročajo le tehnična izved-
ba meta in zgolj trije kvalifi-
kacijski meti. Po izkušnjah iz 
preteklih tekmovanj bo po-
trebno za finale vreči okrog 
75 metrov in pol. Primož tam 
pričakuje met čez 80 metrov, 

kaj pa bo le-ta pomenil, bo 
odvisno tudi od pripravljeno-
sti konkurence. V kvalifikaci-
jah, kjer sodeluje kar 44 tek-
movalcev, bo Primož začel v 
eni izmed obeh skupin v pe-
tek, 3. avgusta, ob 12:20 ali 
13:45 uri po našem času, se-
stava skupin bo znana nakna-
dno. Finale sledi dva dni za-
tem ob 21:20 uri. 

Barbara je svojo dosedanjo 
zgodbo pisala z uspehi v mla-
dinski konkurenci. Čaka jo še 
obvezen čas za prilagajanje 
in razvoj pomembnih fizičnih 
dejavnikov, ki ji lahko v nekaj 
letih prinesejo konkurenčen 
rezultat za najvišja tekmova-
nja. Tokrat napoveduje bolj-
ši rezultat kot na nedavnem 

EP v Helsinkih, ponovitve da-
ljav okoli njenega letošnje-
ga državnega rekorda, 71,25 
metrov iz Čakovca, bi jo go-
tovo vodila v finale, medalje 
pa bodo tokrat še daleč. Bar-
bara prične s kvalifikacijami 
v sredo, 8. avgusta, ob 11:00 
oz. 12:25 uri, morebitno fi-
nale dva dni zatem ob 20:35.

10. avgusta ob 12:35 sledi po-
vratek obeh šampionov na br-
niško letališče. Kaj jima bodo 
posavski veseljaki pripravi-
li tokrat, bo sicer odvisno od 
njunih rezultatov, seveda pa 
si Posavci ob njunem morebi-
tnem uspehu želimo slavja v 
središču  Brežic, kot nam je 
to že prešlo v navado. 
 Luka Šebek 

Primož Kozmus

Barbara Špiler

KRŠKO - Ob osvojitvi naslova državnih prvakov selekcije U12 
Nogometne šole (NŠ) NK Krško je prostore na štadionu Mati-
je Gubca obiskal tudi župan občine Krško mag. Miran Stan-
ko. Ob tem so v NK Krško pripravili tudi novinarsko konfe-
renco, na kateri sta ob županu svoja videnja predstavila še 
vodja NŠ Rok Zorko in predsednik NK Krško Jože Slivšek.

Generacija fantov, rojenih leta 1999 in mlajših, je letos pri-
peljala v Krško zgodovinski prvi naslov državnega nogome-
tnega prvaka. Vodja NŠ NK Krško Rok Zorko je poudaril, da 
zametki tega uspeha segajo nekaj let nazaj, ko je v Krškem 
pričela z delovanjem Otroška nogometna šola (ONŠ) Nogo-
bikci. Od tedaj je pričelo v NK Krško in v pred dvema leto-
ma ustanovljeno Nogometno šolo NK Krško prihajati vse več 
otrok, zrasla pa je tudi kakovost in pogostost vadbe.

Predsednik NK Krško Jože Slivšek je poudaril pomembnost 
tako ONŠ kot tudi NŠ za kasnejši razvoj članske ekipe. Šte-
vilo posavskih nogometašev, ki zasedajo mesta v prvi ekipi 
krškega drugoligaša, je vse večje, vloge mladih pa vse po-
membnejše. Ekipa je tako lahko posledično cenejša, kako-
vostnejšim posameznikom pa je NK Krško odlično izhodišče 
za uspešno nadaljevanje nogometne kariere.

Župan mag. Miran Stanko je ob tej priložnosti čestital mla-
dim nogometašem in si z zanimanjem ogledal trening leto-
šnjih šampionov. V razgovoru z novinarji je pohvalil kako-
vostno delo šole in dal organizacijskim delavcem spodbudo 
za naprej. Poudaril je tudi vlogo občine, ki je v preteklosti 
zagotovila ugodne vadbene pogoje za športni razvoj v kra-
ju nasploh. Izpostavil je  trenutno težko gospodarsko situa-
cijo, ki bo v bodoče usmerjala denarne tokove tudi na špor-
tnem področju.     Luka Šebek

Nogometni prvaki gostili župana 
občine Krško

Župan mag. Miran Stanko med mladimi nogometaši
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Kam v Posavju?

Zobobol?! Če ste ga že imeli, dobro veste, kako lah-
ko že en poškodovan, ranjen zob človeka pripelje 
do roba norosti. Ko bolijo zobje, boli vse. Kot da vas 
nekdo vedno znova reže od čeljusti do možganov in 
nazaj, glava utripa, ne veste, ali je bolje mižati ali 
gledati, ker boli celo svetloba. Ko bolečina narašča, 
vas lahko prav vsak hrup strese kot električni tok, v 
telo izmenično butajo valovi slabosti, vsakršna že-
lja po hrani začne izginjati.

Zobobol med delovnim tednom je izredno neprije-
tna izkušnja, vsakršno čakanje je podaljševanje 
agonije. Nevzdržen zobobol v soboto po 12. uri ali 
v nedeljo popoldan … to pa je lahko prava nočna 
mora. Prijateljica me je dva tedna nazaj v takšni 
stiski na hitro poklicala, v krču je jokala od bole-
čin, dokler ji ni zmanjkalo solz. Tablete proti bole-
činam so menda držale le kratek čas, nato se je zo-
bobol z vso silovitostjo vrnil, ni mogla ne požirati 
tekočine ne premikati glave brez bolečin. Ker je bila 
sama doma, sem ji priskočila na pomoč. Najprej 
sem se obrnila na posavske zdravstvene domove, v 
katerih so nemočno potožili, da v soboto popoldne 
res ne morejo pomagati. Zaradi te situacije sem se 
prvič vprašala, kaj sploh storiti v takem primeru? 

Prva možnost: bolnik naj potrpi do ponedeljka, ko 
bo v Posavju na voljo dovolj zobozdravnikov. To je 
možnost, ki takoj odpade, če se človeku meša zaradi 
bolečin. Druga možnost: „Prosite kakšnega zaseb-
nika, če vam lahko kakorkoli pomaga.“ V času do-
pustov in na višku poletne sezone je kar težko naj-
ti koga, sploh pa mora bolnik ob sebi očitno imeti 
pravi „domači krizni štab“, ker oseba v hudi boleči-
ni pač komajda drži telefon, kaj šele, da bi sama is-
kala telefonske številke in klicala. Tretja možnost: 
„Odpeljite se v Ljubljano, tam je dežurni zoboz-
dravnik tudi popoldan, menda pa tudi v Celju.“ In 
potem mora bolnik prijazno poprositi svoj domači 
krizni štab, če ga lahko nekdo odpelje v prestolnico 
ali do Celja. Dežurni zobozdravnik menda najprej 
presodi, če ste resnično nujni primer, nato vas pokr-
pa in po določenem ključu vam lahko storitev tudi 
zaračuna.

Vsi ti prijateljičini zapleti so me res neprijetno pre-
senetili. Iskala sem naprej in izvedela, da vas lahko 
v nedeljo dopoldan odreši tudi dežurni zobozdrav-
nik, ki deluje pod okriljem novomeškega zdravstve-
nega doma. Kam in kako, je torej odvisno od dane 
situacije in vaše iznajdljivosti, precej težko pa bo 
najti pomoč tam, kjer bi prišla najbolj prav – v bli-
žini kraja bivanja. Pravega zobozdravstvenega de-
žurstva pri nas preprosto ni! 

Razumem, dežurstvo zobozdravnika za sabo pote-
gne določene finančne posledice, ampak, dajte no, 
da človek, obupan od bolečine, v Posavju ne more 
biti upravičen do dežurnega zobozdravnika, ki bi 
prihitel na klic v zdravstveni dom, če bi recimo na 
urgenci presodili, da je resnično hudo in za obisk 
katerega ne bi bolela še denarnica? To mi v času, 
ko imamo v tej isti regiji celo „dežurne vinogradni-
ške zidanice“, pač ni logično. Še najlaže bo, da lepo 
poprosite svoje zobe, naj nikar ne začnejo boleti ob 
koncu tedna. Naj raje počakajo na delovne dni.

Piše: Maruša Mavsar

Dragi zob, 
prosim, ne boli 
me ob koncu 
tedna

podčrtano

Četrtek, 2. 8.

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: počitniške aktivnosti – 
spoznajmo svet (tudi v pe-
tek, 3. 8.)

• ob 20.00 v MC Krško: 5. Piz-
dun Butnhrupn maraton

Petek, 3. 8.

• od 10.00 do 18.00 na kme-
tiji Klavžar-Podlesnik v Ve-
terniku: Na kmetiji je lepo 
(do nedelje, 5. 8.)

Sobota, 4. 8.

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delava sestavljanke in twi-
sterja

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: akustični večer, v 
avli MC Brežice: razstava 
Slavice Bošnjak „Enkausti-
ka“ (do 3. 9.)

Ponedeljek, 6. 8.

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: počitniške aktivnosti – 
spoznajmo svet (do petka, 
10. 8.)

• od 10.00 do 18.00 na kme-
tiji Vimpolšek v Brežicah: 
Na kmetiji je lepo (do sre-
de, 8. 8.)

Četrtek, 9. 8.

• od 10.00 do 14.00 v Centru 
Magičnost ustvarjanja Cer-
klje ob Krki 1c: video-glas-
bena ustvarjalnica za otro-
ke in mlade, cena: 30 €, 
prijave na 031 803 599

• ob 18.00 v atriju gradu 
Raka: osrednja prireditev 
ob prazniku KS Raka

• ob 19.00 v mestnem parku 
v Krškem: Poletni večeri v 
parku – gledališka predsta-
va „Pod košatim drevesom“

• ob 20.00 v MC Krško: večer 
makedonskega filma

Petek, 10. 8.

• ob 9.00 s trga na Raki: pohod 
po priljubljenih raških gričih

• od 10.00 do 18.00 na kmeti-
ji Urbanč na Velikem Kamnu: 
Na kmetiji je lepo (do nede-
lje, 12. 8.)

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: zaklju-
ček celodnevnega čaščenja, 
gost: Tone Kerin, misijonar na 
Madagaskarju

• od 17.00 dalje v Krmelju: 
festival glasbe, športa in 
zabave Knap’n’fest – otvo-
ritev odbojkarskega igrišča, 
rokometna tekma Kraljevi-
ne Krmelj, festival Final 

Destination
• ob 18.00 v Cvičkovem hra-

mu v Cirju pri Raki: 8. cvičkov 
večer na Raki – razprava na 
temo „Cviček in zdravje“, za-
bava z ansamblom Vagabundi

• ob 20.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško (v primeru dež-
ja v klubu KD Krško): Ivana Bi-
liško - harfa & Ivana Srbljan 
- mezzosopran, koncert iz ci-
kla Akustika

• ob 21.00 v MC Krško: Butn-
hrupn koncert – The truth (Sr-
bija)

Sobota, 11. 8.

• v Krmelju: festival glasbe, 
športa in zabave Knap’n’fest 
- turnirji v košarki, nogo-
metu, tenisu in odbojki na 
mivki, Knap'n'tek in panoga 
Crossfit, zvečer nastop sku-
pin Avven, Makadam s.p., Li-
quf, Trash Candy in Muff

• ob 9.00 v atriju gradu Raka: 
občni zbor društva izgnan-
cev, ob 10.00: animacije in 
aktivnosti za otroke 

• ob 10.00 v Gazicah: čolnar-
jenje po reki Krki in piknik

• ob 11.00 pri gradu Raka: 
Lovrenški kolesarski mara-
ton 2012, mali maraton 15 
km in veliki maraton 54 km

• ob 15.00 na travnatem igri-

šču na Jeleniku: nogometna 
tekma med hribci – Račani – 
ločkarji

• ob 20.00 na športnem igri-
šču na Raki: tradicionalna 
lovrenška veselica z ansam-
blom Fantje izpod Lisce

Nedelja, 12. 8.

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: slove-
sna sveta maša – žegnanje, 
mašuje Andrej Saje, gene-
ralni tajnik Slovenske ško-
fovske konference

• ob 14.00 na igrišču OŠ 
Raka: shod starodobnikov 
in motoristov

Torek, 14. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: ustvarjalnica

*Prireditve ob prazniku ob-
čine Kostanjevica na Krki so 
objavljene na strani 2.

Na muhi ...

Boštanjčanka Silva Medved že vrsto let izdeluje unikatne 
in kvalitetne slovenske narodne noše. Na otvoritvi nove-
ga mostu v Dolenjem Boštanju so njena oblačila požela 
mnogo občudujočih pogledov, saj so bili v narodne noše 
oblečeni otroci zelo prikupni. (S. R.)

Direktor Kozjanskega parka mag. Hrvoje T. Oršanič je ob 
zaključku praznovanja 20. obletnice evropske direktive o 
habitatih žarel od ponosa, saj je na gradu Podsreda med 
drugimi gostil tudi evropskega komisarja dr. Janeza Po-
točnika ter slovenskega in hrvaškega okoljskega ministra 
Franca Bogoviča in Mihaela Zmajlovića. Za pravo grajsko 
vzdušje je poskrbela grajska gospoda, med katero se je 
takole stisnil tudi „graščak“ Oršanič … (P. P., foto: R. R.)

Nekaj mladih Bistričanov oz. Šempetranov se je v okviru 
projekta Omrežen/a.si srečalo z bistriškim županom Fra-
njem Debelakom in direktorico tamkajšnje občinske upra-
ve Anico Bercko. K njima niso prišli s prošnjo po kakšnem 
sponzorstvu ali čem podobnem, pač pa na neformalno 
druženje ob igranju priljubljene igre s kartami „enka“. 
Cilj omenjenega projekta je namreč razvoj mladega člo-
veka z izdelavo sistema zgodnjega načrtovanja učno-po-
klicne poti s pomočjo reševanja socialno-poklicne mape. 
Preko leta so se dobivali v prostorih MC Bistrica ob Sotli 
in v manjših skupinah izvajali krožke na različne teme z 
namenom razvijanja socialnega kapitala. Pri tem pa vse-
kakor ne škodi na neformalen način spoznati ljudi, ki vo-
dijo občino … (P. P./N. Počivalšek)

V petek, 10. agusta, se bo v Cvičkovem hramu v Cirju
od 18. ure naprej odvijala prireditev

 »8. Cvičkov večer na Raki«.
Razpravi na temo cvička in zdravja 

bo sledila tradicionalna zabava.
Tam bo tudi predstavitvena stojnica

posavske turistične ponudbe. 

Lepo vabljeni!

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.« 
Operacijo delno financirajo tudi Posavske občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

V Koprivnici so se minulo nedeljo poslovili od župnika 
Marka Magdiča (na fotografiji v ospredju), ki je zadnji 
dve leti upravljal koprivniško in senovsko župnijo, zdaj 
pa se vrača v rodno Prekmurje. Župljani so se z obiskom 
poslovilne maše, na kateri sta sodelovala tudi dekan Jo-
že Špes in naddekan Milan Kšela iz Brežic, ki je Markov 
stric in boter, z zahvalnima govoroma Darje Planinc in 
Lucije Župevc v imenu veroukarjev poslovili od dobrega 
prijatelja, pevski zbor KD Antona Aškerca pod vodstvom 
Anje Radkovič pa mu je zaželel uspešno izpolnjevanje po-
slanstva tudi v prihodnje. Po maši se je nadaljevalo dru-
ženje pred cerkvijo, za katerega so poskrbeli ključarji in 
župnijski sodelavci skupaj z marljivim aktivom kmečkih 
žena. (P. P./B. Sotošek)
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Poletna vročina je očitno dosegla svoj vrhunec, a to 
glasbenikov ne moti, saj uspešno premagujejo nove iz-
zive. Pa poglejmo:

tekmovalci X Factorja kot po tekočem traku izdajajo 
prvence, brez sodelovanja posavskih glasbenikov pa 
tudi tokrat ne gre. S.W.A.G. je dekliška skupina, ki je 
nastala na X-kampu oddaje X Factor, tokrat pa se pred-
stavlja s prvim samostojnim singlom Naše sanje. Bese-
dilo sta napisali dve članici skupine, glasbo podpisuje-

ta kitarist Miha 
Koretič (na fo-
tografiji, vir: 
myspace) iz Kr-
škega in Jure 
Havliček. Kom-
binacija štirih 
pevk in raper-
ke je po mnenju 
mnogih ekskluzi-

va na slovenski glasbeni sceni, dekleta pa trditve pod-
krepijo s trdim delom. Svoj prvi singel pa pripravlja 
tudi fantovska skupina In&Out, ki  je izpadla tik pred 
finalom šova X Factor in katere  član je tudi Krčan Lo-
vro Klanjšček. „Seveda pripravljamo svojo prvo pe-
sem. Delamo na polno, res pa je, da traja dlje, kot so 
mogoče mnogi pričakovali. Predvsem zato, ker smo se 
pesmi lotili sami. Sami smo avtorji. Vse je treba po-
sneti, vse bo odigrano v živo, nič ne bo elektronsko,“ 
so fantje povedali za slovenske medije. Sicer pa se jim 
je za bobni pridružil kar njihov mentor Aleš Uranjek, 
še neizdani prvenec pa je pohvalila tudi pevka Neisha.

Posavska skupina Karmakoma, ki je nastala leta 2011, 
sprva kot dvojec, kasneje pa se pojavlja kot tričlanska 
zasedba, ponuja vse od hrupnih kitarskih nažigancij do 
umirjenih ritmov. Njihova glasba naj bi bila tako zasa-
njana kot tudi agresivna, tako počasna kot tudi hitra ter 
tako električna kot tudi elektronska. Skupino sestavlja-
jo Enej Mavsar, Benjamin Kovač in Miha Škafar. To-
krat je trio s svojo mešanico rocka in elektronike nav-
dušil srbsko Bajino Bašto, kjer so nastopili na festivalu 
Most Fest. Zaigrali so pred približno 20.000 obiskoval-
ci, in kot smo izvedeli, naredili dober vtis, saj naj bi 
se zanje že zanimali tudi na Balkanu.

Dolenjsko skupino D‘NeeB (na fotografiji, vir: facebo-
ok) smo v naši rubriki že predstavili. Tokrat pa so se 
fantje lotili kar treh novih singlov. Prvi, ki se že vrti 

po radijskih valovih, je Pozitiva, ki je že postala zvez-
da stalnica na njihovih koncertih. Spomnimo, v skupi-
ni igrata tudi posavska glasbenika: kitarist Anže Pod-
gornik in saksofonist Simon Šoln.

In na koncu še slaba vest za oboževalce legendarnih 
Pop Design. Skupina bo namreč konec avgusta nasto-
pila na poslovilnem koncertu, Krčan Miran Rudan pa 
pravi, da to ni slovo, temveč le nov začetek. „Takšnega 
Pop Designa, kot je bil do danes, ne bo več, kot bend pa 
končno delujemo tako, kot moramo, in to bi bilo ško-
da zavreči. Vendar nekaj moramo spremeniti, saj so se 
spremenili časi in s tem tudi mi. Ime pa ostaja, saj je 
postalo velika blagovna znamka. Na naše koncerte hodi 
veliko mladih, ki jih želimo zadržati. Pošteno bi bilo do 
nas samih, da naredimo nekaj boljšega, nekaj novejše-
ga, čeprav vse to, kar imamo, ostaja,“ je pevec zau-
pal slovenskim medijem. Skupina Pop Design je posta-
la prepoznavna leta 1989 na jugoslovanskem izboru za 
evrovizijsko popevko s skladbo Baby Blue, vrhunec so 
dosegli sredi 90-tih let s prihodom Vilija Resnika, nji-
hova najbolj znana skladba pa ostaja Na božično noč.

Kdo iz posavske glasbene scene ustvarja kaj novega? 
Svoje novičke nam še naprej pošiljajte na

glasbene.novicke@posavje.info!

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: 3 vstopnice za prireditev X factor show 
2. nagrada:  2 vstopnici za prireditev X factor show
3. nagrada:  1 vstopnica za prireditev X factor show

Geslo križanke pošljite do četrtka, 9.8.2012, 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

ZAVOD REGIO BAZEN BRESTANICA, 
CKŽ 37, 8270 KRŠKO

Geslo 15/2012 številke: 

JUŽNI PODKOVNJAK
Nagrade, ki jih podarja Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, 
prejmejo:
1. nagrada:  4 vstopnice za Kostanjeviško jamo,  

Stanka Pucko, Župeča vas
2. nagrada:  3 vstopnice za Kostanjeviško jamo,  

Simon Pirc, Velika vas
3. nagrada:  2 vstopnici za Kostanjeviško jamo,  

Gvido Pavlovič, Brežice

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Mariji Verk, Pernovo 4a, 
3310 Žalec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-

to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (2.) MODRIJANI - Pomigaj malo
 2.  (3.) VASOVALCI - Belokrajnc Dalencu
 3.  (4.) POGUM - Nocoj boš spet sama
 4.  (1.) VESELI DOLENJCI - Kaj mi bo taka pomlad 
 5.  (6.)  Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
 6.  (8.)  PAJDAŠI - Otroški nasmeh
 7.  (5.)  Ans. ČRNA MAČKA - S teboj do konca 
 8.  (10.)  PRLEŠKI KVINTET - Ko zvezda se utrne
 9.  (7.)  Ans. MAJ - Prvi poročni ples 
 10.  (-)  Ans. BISERI - Polka je zakon 
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Snežnik - Naj pesem odmeva

Kupon št. 113
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 4. avgust, ob 17. uri

Izpostavljamo dva izdelka, ki zagotovo izboljšata kakovost našega 
življenja:
MSM–MINERAL LEPOTE je prehranska oblika naravnega žvepla rastlin-
skega izvora (gensko nespremenjena lan in koruza), ki je pomembna 
sestavina pri tvorbi kolagena, elastina, hrustanca in keratina. Z MSM 
v telo vnesemo sestavni del pomembnih tkiv, kot so koža, hrustanec, 
kosti, sklepi, lasje in nohti. Pomaga pri težavah s kožo, luskavico in 
prhljajem; omogoča hitrejše celjenje ran brez brazgotinjenja; po-
maga vzpostaviti PH ravnovesje kože, naše telo pa alkalizira; pripo-
more k zmanjšanju bolečin pri artritisu in revmi; kot analgetik pa po-
maga pri izboljšavi gibljivosti sklepov, zmanjševanju oteklin, bolečin 
in mišičnih krčev. Pri nakupu MSM je potrebno biti pozoren, da le-ta 
ni proizveden iz naftnih derivatov.
HYALURON–100 % NARAVNA HIALURONSKA KISLINA rastlinskega iz-
vora, edina z visoko molekularno težo, kot jo proizvede naše telo 
samo. Je najboljši naravni vlažilec tkiv kot mazivo za sklepe, za oči, 
za vlažnost in elastičnost kože in za sijoče lase. HYALURON je v obli-
ki tekočine za hitrejšo absorbcijo zelo koncentriran, zato daje izje-
mno hitre rezultate. Izdelek zelo priporočamo, zato Vam do konca 
avgusta nudimo 15 % popust. 
Prisrčno vabljeni!  Nataša Doberšek

Zdrava & super hrana, začimbe, zelišča, čaji, tinkture, mazila, olja ... 
Kozmetika, čistila, perilo, knjige, ezoterika ...

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, T: +386 7 49 20 694, E: info@hisanarave.si
www.hisanarave.si

Privoščite si sijočo kožo, močne nohte, 
bujne lase in ohranite normalno 
delovanje sklepov

Naročnik: Kulturno umetniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

predstava 

predstava Rdeča kapica 

CLAUDIA

predstava 

predstava Rdeča kapica 

CLAUDIA

19. 8 . 2012 

ob 17.00 uri
Terme Čatež – Indijanska vas 
(V primeru dežja bo predstava 

v Večnamenski dvorani hotela Toplice)(Abeceda, Pika nogavička,…)(Abeceda, Pika nogavička,…)

Dobri Gusarček Dobri Gusarček 
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Martina Žokalj, Krška vas 
– deklico,

• Marjana Šoln, Dovško – 
deklico,

• Jana Povšič, Log pri 
Vrhovem – deklico,

• Klavdija Kerin, Gorenja 
vas pri Leskovcu – dečka,

• Mojca Slapšak, Zabukovje 
nad Sevnico – deklico,

• Marjeta Majcen, Malkovec 
– dečka,

• Barbara Nagode, Sevnica 
– dečka,

• Anita Smole, Koprivnica – 
deklico,

• Natalija Božič, Krško – 
dečka,

• Maida Medić, Senovo – 
deklico,

• Anja Čepin Maraković, 
Mrtvice – deklico,

• Nadja Urška Senica, Krško 
– dečka,

• Tanja Volčanjk, Jereslavec 
– deklico,

• Mateja Pavlovič, Bušeča 
vas – dečka,

• Tanja Brate, Brežice – 
dečka,

• Maja Bromše, Leskovec pri 
Krškem – dečka,

• Petra Černelič, Dednja vas 
– deklico,

• Amadea Zagorc, Senovo – 
dečka,

rojstva

• Alojz Gorenc in Tina 
Zupančič, oba iz 
Brezovske Gore,

• Franci Repše in Slavica 
Hočevar, oba iz Krškega,

• Aleš Dušič, Trebež, in 
Kornelia Berns, Karben, 
Nemčija,

• Vekoslav Bromše, Anže, in 
Mateja Špan, Podvrh,

• Zvone Devetak in Mateja 
Kunej, oba s Senovega,

• Goran Gerjevič in Mojca 
Gorenjc, oba z Velikega 
Trna,

• Željko Kolman, Krško, in 
Kristina Koprivc, Brežice,

• Miran Zorenč, Turje, in 
Marija Pompe, Trška Gora.

 
ČESTITAMO!

poroke

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

Maja Vavtar iz Sevnice in Luka Trupi iz Podgorja ob 
Sevnični, 7. julij 2012, Grad Sevnica (Foto: Sonex)

• Nataša Lipej, Ponikve – 
deklico,

• Katarina Novak, Dolenja 
vas pri Raki – deklico in 
dečka,

• Urška Zidar, Stolovnik – 
deklico,

• Nina Šumak, Brestanica – 
deklico,

• Aleksandra Kučič, Črneča 
vas – deklico,

• Marija Baznik, Veliko 
Mraševo – deklico.

ČESTITAMO!

ČETRTI POLETNI VEČER - gledališka 
predstava POD KOŠATIM OČESOM

• četrtek, 9. avgust, ob 19.00 – 
Mestni park v Krškem

Tokrat si bomo v okviru poletnih večerov, ki jih skupaj 
pripravljajo Javni sklad za kulturne dejavnosti – OI Kr-
ško, Valvasorjeva knjižnica Krško in Krajevna skupnost Kr-
ško, v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Teharje ogledali 
gledališko predstavo Alme Karlin Pod košatim očesom.

PETI POLETNI VEČER - 
Večeri pred DNEVI POEZIJE IN VINA

• torek, 21. avgust, ob 19.00 –  
Mestni park v Krškem

V drugi polovici avgusta je poletni večer že tradicional-
no namenjen Dnevom poezije in vina. Soorganizator tega 
je, poleg Javnega sklada za kulturne dejavnosti – OI Kr-
ško, Valvasorjeve knjižnice Krško in Krajevne skupnosti 
Krško, Študentska založba. Tokrat bomo prisluhnili pe-
smim Velerie Mejer (Mehika), Mateje Bizjak Petit (Slo-
venija) in Andrása Gerevicha (Madžarska). Skozi večer 
nas bo popeljala Miljana Cunta, za glasbeni del pa bo 
poskrbel Peter Dirnbek. 

VEČER ASTRONOMIJE – POD ZVEZDAMI

• petek, 24. avgusta, ob 20. uri –  
Kostanjevica pri severnem mostu

Vabimo vas, da pogledate v nočno nebo in spoznate skriv-
nosti vesolja s člani Astronomskega društva NEK, ki 
nam bodo neskončne daljave približali ob teleskopih in 
skozi nepozabno izkušnjo v digitalnem planetariju, zno-
traj 6-metrske kupole. Dogodek organiziramo v sklopu 
delovanja Točke vseživljenjskega učenja v kostanjevi-
ški knjižnici.

RAZSTAVA »SAVA SKOZI KRŠKO«

• avgust – Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, ki je v avli knjižnice v Krškem na ogled v pole-
tnih mesecih, predstavlja tok reke Save od Brestanice do 
Zatona. Avtor razstave je Živko Šebek. Tudi ostala dru-
štva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da nas 
pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

FOTOGRAFSKI NATEČAJ KNJIŽNIČAR 
V AKCIJI: PODOBA KNJIŽNIČARJA

Slovenske splošne knjižnice objavljamo fotografski nate-
čaj z naslovom Knjižničar v akciji: podoba knjižničar-
ja. Natečaj bo potekal do 15. oktobra 2012, nanj pa se 
lahko prijavijo vsi ljubitelji dobrih fotografij. Fotogra-
fije bo pregledala strokovna komisija in izbrala 12 naj-
boljših, ki bodo nagrajene z izidom v knjižničnem ume-
tniškem koledarju za leto 2013. Najboljše fotografije 
bodo razstavljene na fotografski razstavi ob Dnevu slo-
venskih splošnih knjižnic, 20. novembra, v Mestni knji-
žnici Kranj. Več o natečaju si preberite na domači stra-
ni knjižnice ali povprašajte v knjižnici.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V AVGUSTU

•	NEGA	OBRAZA	z	naravno	kozmetiko	Decleor
•	MANIKURA
•	PEDIKURA	–	estetska	in	medicinska
•	SVETOVANJE

GSM: 031 943 373
Čateške Toplice, Hotel Terme v Centru zdravja in lepote (pri bazenu)

Že	15	let	se	trudimo	za	vaše	
dobro	počutje.

Al
ek

sa
nd

ra
 S

ed
aj 

s.p
., T

op
liš

ka
 ce

sta
 35

, Č
ate

ž o
b S

av
i

Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si 

IVANA BILIŠKO 
& IVANA SRBLJAN

koncert iz cikla Akustika
Zasedba: Ivana Biliško - harfa, 

Ivana Srbljan - mezzosopran

v petek, 10.8., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja Krško 
(v primeru dežja klub KDK )

v petek,
10. avgusta 2012
v Cirju, s pričetkom
prireditve ob 18. uri

s prijetno razpravo na temo:

»CVIČEK IN ZDRAVJE«
Razpravo bo vodil zdravnik internist, prim. dr. Peter Kapš, avtor številnih
knjig med njimi tudi Vino in zdravje, s cenjenimi sogovorniki:
•
•
•
•
• v
•

enologom dr. Julijem Nemaničem,
etnologom prof.dr. Janezom Bogatajem,
ministrom za kmetijstvo in okolje RS g. Francijem Bogovičem,
v.d. direktorja KGZS Zavod Novo mesto g. Slavkom Dragovanom,
insko kraljico Slovenije 2012 gdč. Martino Baškovič,

predsednikom ZDVD g. Jožetom Žuro.

Za dobro zabavo bodo poskrbeli fantje iz ansambla »VAGABUNDI«.

Lepo povabljeni v Ambasado cvička!

Pričakujemo vas v prijetnem okolju Cvičkovega hrama, kjer vam bomo
ponudili slasten prigrizek s kozarčkom odličnega cvička.

Obiskala nas bosta tudi kralj cvička Franc Tomše
in cvičkova princesa Tjaša Metelko.

Prodajna mesta: 

www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, 
Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, Pošta Slovenije, Bubka bar, Gostilna Les.

Cena: Otroci 8,00 EUR, odrasli 10,00 EUR 
– Družina 2+2 = 20,00 EUR

Naročnik: Kulturno umetniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

19. 8. 2012 

ob 17.00 uri
Terme Čatež – Indijanska vas 
(V primeru dežja bo predstava 

v Večnamenski dvorani hotela Toplice)v Večnamenski dvorani hotela Toplice

predstava Dobri Gusarček 
predstava Rdeča kapica 

CLAUDIA (Abeceda, Pika nogavička,…)

predstava Dobri Gusarček 
predstava Rdeča kapica 

CLAUDIA (Abeceda, Pika nogavička,…)

1919 8Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček 1919 88Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček Dobri Gusarček 
Otroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabaveOtroški festival zabave

Program sofi nancira 
občina Brežice
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - so-
rodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z obja-
vo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

prejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v 
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.
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 velika izbira sončnih očal
   do 50 % popust

 okulistični pregledi 
   na zdravstveno kartico
 

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

obzornikova oglasna mreža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Brazmos plus d.o.o.
Trgovina in storitve

• čistilni servis
• vzdrževanje objektov

Čistimo 
poslovne in zaseBne oBjekte

Gsm: 051 873 622
e-mail: brazmosplus@mail.com Br
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Vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti in se od nje poslovili 
ter jo pospremili na njeni zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.  
Posebna zahvala družini Kozole.

Vsi njeni

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.

Nasledila se je z zvezdami
posuta v očeh tvojih dragih.
Vsem, ki si jih ljubila nekoč.

                                (T. Pavček)

ZAHVALA

EMA ZORKO

Od nas se je poslovila draga mama, babica, 
prababica, sestra in teta

z Belega brega, Leskovec pri Krškem.

Hvala vsem, ki se jo spominjate in postojite ob njenem 
grobu z lepo mislijo, podarite cvet ali prižgete svečko.

Njeni najdražji

V SPOMIN

ANA KLAVŽAR

Minevata žalostni 2 leti, 
odkar si nas za vedno zapustila

draga žena, mama, sestra, 
stara mama in babica

iz Krškega.

Vsem, ki delite bolečino z nami, ga pogrešate in postojite z 
lepo mislijo ob njegovem preranem grobu. Iskrena hvala.

V tihi žalosti: 
žena Štefka, sin Robi, Sebastjan in Nataša z družinama

Življenja trenutki dragoceni
za vedno zdaj so izgubljeni.

Življenje je minilo,
vso lepoto in trdoto sveta je odkrilo.
Čeprav trenutek tvoj je zdaj končan,

v srcu, dragi Miran,
spremljal nas boš sleherni dan.

Zdaj živijo le spomini
na tiste skupne srečne dni.

MIRAN ŠPILER

30. julija mineva žalostno leto, 
odkar nas je prezgodaj zapustil naš dragi

iz Kalce-Nakla 8.

V SPOMIN

nas tolaži in pomirja hvaležna misel na vse vas sorodnike, pri-
jatelje, sosede, znance, ki ste z nami delili bolečino nad njeno 
boleznijo in bili z nami ob njenem slovesu.
Hvala spoštovanim duhovnikom, g. Kšeli in g. Podvinskemu za 
lepo opravljen obred in daritev svete maše, g. Orniku za moli-
tev ob slovesu od doma in domačemu župniku g. Turku.
Posebej hvala ge. Jožici Penič, ki je s srcem prijateljice in pe-
resom razumnice spregovorila o njeni življenjski poti. Hvala za 
čustveno odpeti pesmi, kateri ste zapele pevke Vokalne skupi-
ne Solzice, in citrarki Mateji Avšič za odigrane pesmi slovesa. 
Posebna zahvala gre tudi ge. Anici Slak in njenim sodelavkam 
iz SB Brežice za njihovo skrb in pomoč v času zdravljenja. Za-
hvaljujemo se tudi pogrebnemu podjetju Žičkar za sočutno in 
profesionalno opravljene storitve.
Globoko hvaležnost izrekamo sosedom Kosovim, ki so nam vsa 
leta stali ob strani. Iskrena hvala tudi prijateljem iz Gabrja pri 
Dobovi, ki so nam z veliko človeške topline nudili pomoč v za-
dnjih dneh. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, darovali sveče ali prispevali za svete maše, vsem, ki ste 
nam izrekli pisno ali ustno sožalje. Hvala vsem in za vse.

Žalujoči: vsi njeni

Zaspi, mama moja, zaspi!
Zapri se v tihe, globoke sanje,
ki si jih sanjala vse svoje dni!
Tu se dobrota plačuje z dobroto.
Tu se ne more zgoditi zlo.
Vzemi me kdaj za trenutek vanje,
ko mi bo na tem svetu hudo.
(T. Kuntner)

ANTONIJE KENE
Ko tečejo prvi dnevi po slovesu od naše ljube 

(roj. Omerzel),

ZAHVALA

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 26. julija smo bili deležni 2. Ani-
nega glasbenega večera, kateremu sledita še dva, na njem 
pa je koncertiral na harmoniko univ. dipl. glasbenik Uroš 
Polanec. 

Mlad in perspektiven glasbenik Uroš Polanec se je začel uči-
ti igranja na harmoniko v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica 
pri profesorici Andreji Žel. Šolanje je nadaljeval na srednji 
glasbeni in baletni šoli Maribor, kjer ga je poučeval profesor 
Slavko Magdić, zaključil pa na Akademiji za glasbo pri profe-
sorju Borutu Zagoranskem. Na tokratnem koncertu smo po-
slušali izbor zaigrane glasbe, s katero si je Uroš Polanec pri-
dobil naziv univ. dipl. glasbenik. V tem času je sodeloval na 
različnih mednarodnih in državnih tekmovanjih, kjer je bil 
deležen povečini prvih nagrad. Tako mladega glasbenika kot 
celoten večer je poslušalcem predstavila moderatorka Doro-
teja Jazbec, sicer pa je vodja projekta Anini glasbeni večeri, 
ki potekajo že deseto leto zapovrstjo, Darja Hrastelj, ume-
tniški vodja pa Mihaela Komočar. Poleg Kulturnega društva 
Leskovec je organizator Aninih večerov tudi župnija Lesko-
vec pri Krškem. Tretji Anin glasbeni večer bo 5. septembra, 
na njem pa bo na pravem koncertnem klavirju koncertirala 
Tjaša Šulc. J. Spahalić

Harmonikarski Anin večer

Moderatorka Doroteja Jazbec in Uroš Polanec



Posavski obzornik - leto XVI, številka 16, četrtek, 2. 8. 2012 15OBVESTILA

Prodam sod za vino, 600-li-
trski, iz nerjaveče pločevine. 
Tel.: 041 981 878

Prodam modro frankinjo, 
rdeče in belo vino, bizeljsko 
– sremiški okoliš. 
Tel.: 041 826 963

Prodam rdeče vino sremi-
čan, modro frankinjo, laški 
rizling (bronasti in srebrna 
medalja), okolica Senovega  
ali menjam za drva. 
Tel.: 031 564 785

Prodam kvalitetno vino modre 
frankinje. Tel.: 040 796 835

Prodam kvalitetno rdeče 
vino, cena odvisna od količi-
ne nakupa. Tel.: 041 290 098

Prodam beli krompir frizija 
za ozimnico. 
Tel.: 07 49 75 190

Prodam breskve kalanke za 
vlaganje, po zelo ugodni ceni 
0,80 €/kg, nahajam se v oko-
lici Pišec. Tel.: 041 720 308

ŽIVALI

Prodam kobilo posavko, sta-
ro 3 leta, z vso dokumenta-
cijo. Tel.: 051 201 014

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 tedne, ter vino cvi-
ček, 300 l. Tel.: 041 521 203

Prodam 2 telički simental-
ki, težki 150 kg, za nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 380 075

Prodam prašiče, težke cca 
35 kg iz domače reje. 
Tel.: 041 396 301

Kupim 2 telici, starost od 4 
do 12 mesecev, ter prodam 
krompir dezire. 
Tel.: 040 933 911

Prodam kozličke, belo in 
rdeče vino, žganje, sadjevec 
in slivovko. Tel.: 031 271 350

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 56 406 

Prodam kozje mladiče, slo-
venske sanjske pasme – mleč-
na pasma, in mlade vietnam-
ske prašiče. Tel.: 031 701 748 

Prodam 2 telička, stara 2 in 
3 tedne. Tel.: 041 508 296

Kupim mlado kravo za za-
kol, prodam motorno žago 
Husqvarna 254 XP, cena 
300,00 €. Tel.: 040 840 065

Prodam odojke, v septembru 
pa tudi meso mlade govedi. 
Tel.: 041 222 172

Prodam odojke, mesnate pa-
sme, težke od 25 do 30 kg, 
hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 040 774 468

Prodam odojke za zakol ali 
nadaljnjo rejo, cena po do-
govoru. Tel.: 031 529 306

Prodam pujske za odojke in na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 662 730

Prodam pujske, težke okoli 
30 kg, mesni tip. 
Tel.: 051 306 556

Prodam zajce, križance za 
rejo, težke od 2 do 3 kg. 
Tel.: 040 229 459

Zelo ugodno prodam 2 samč-
ka nemška boksarja. 
Tel.: 031 333 048

Prodam zajčnike za dve, šti-
ri, šest samic, možna dostava. 
Tel.: 040 229 459, Miran Lopa-
tič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

mali oglasi

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


NAROČILO MALEGA OGLASA

NEPREMIČNINE

V Brežicah prodam enosobno 
stanovanje, 34 m2, pritličje, 
cena 40.000,00 €. 
Tel.: 07 49 62 476

Kostanjevica na Krki, pro-
dam dvoinpolsobno stanova-
nje, zgrajeno 1980, 80 m2, 
obnovljeno 2003 in 2005. 
Tel.: 031 552 797

Prodam zemljišče v Artičah, 
zazidljivo, komunalno opre-
mljeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 320 017

Prodam ali oddam vinograd 
v Piroškem vrhu, 7,5 arov; 
mešanica za cviček; parcela 
zazidljiva po želji. 
Tel.: 031 214 293

Oddamo v najem dvosobno 
stanovanje, delno opremlje-
no, Cesta 4. julija 59, Krško. 
Tel.: 040 267 182

Posavje – Sevnica, kupim 
manjše stanovanje v pri-
tličju, prvem nadstropju 
ali višje v objektu z dvi-
galom. Tel.: 041 621 285

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Chevrolet Kalos, 
1.2, letnik 2005, 130.000 km, 
srebrn, 1. lastnik, registriran 
do 3/2012. Tel.: 031 306 058

Prodam Hondo CBF 600N, 
letnik 2005, prvi lastnik, 
15.080 km, cena 2.750 €. 
Tel.. 041 436 423

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

KMETIJSTVO

Prodam traktorsko rotacij-
sko kosilnico BCS 405, širina 
košnje 215 cm, na 5 diskov, 
brezhibna. Tel.: 030 694 956

Prodam kosilnico BCS z mo-
torjem Acme in z veliko no-
vimi rezervnimi deli. 
Tel.: 040 577 552

Kupim mulčar kladivar, zaže-
lena širina 1,30 m, in prodam 
ječmen. Tel.: 041 254 509

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam 500 kg koruze in 500 
kg ječmena, možna dostava 
na dom. Tel.: 041 582 904

Prodam koruzo in ječmen v 
zrnju, ugodno. 
Tel.: 040 910 534

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

Prodam ječmen letošnje že-
tve, cena po dogovoru. 
Tel.. 070 709 767

Prodam ječmen ali menjam 
za drva. Tel.: 07 49 67 874

Prodam ječmen. 
Tel.: 07 49 67 929

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 825 153

Prodam ječmen, oves, sla-
mo v kockah in seno v okro-
glih balah. Tel.: 041 476 246

Prodam oves. Tel.: 051 369 168

Prodam oves in ovseno sla-
mo. Tel.: 040 713 384

Prodam 600 kg ovsa in dva 
400-litrska soda za vino. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam cepilec za drva, nov, 
domače izdelave, možnost 
cepljenja metrskih polen, 
delovna moč okoli 20 t. 
Tel.: 040 624 112

Prodam 100 kockastih bal 
sena (2,00 €/bala), 100 koc-
kastih bal slame (1,50 €/
bala) in motorno žago Hu-
sqvarna FF61, cena 200,00 
€. Tel.: 041 900 824

Prodam pšenično slamo v 
kockah. Tel.: 031 843 282

Prodam ovseno slamo v okro-
glih balah, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 560 136

Prodam metrska ali razžaga-
na suha gabrova drva ali suhi 
jesenov, smrekov ali hrastov 
les. Tel.: 031 324 180

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena, možna dosta-
va. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova drva, krat-
ko žagana. Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam 15 m drv, večina 
hrastovih, cena z dostavo 45 
€. Tel.: 031 479 746

Prodam suha brezova drva in 
vinsko žganje. 
Tel.: 031 813 735

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 823

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam cisterno Inox 400 l, 2 
pipi. Tel.: 031 525 582

Prodam 5 vinskih sodov od 
200 do 500 l in zajce za za-
kol. Tel.: 031 213 825

Prodam grozdje – šmarnico, 
nikoli škropljeno, na izredni 
lokaciji (Kostanjevica), cca 
1500 kg. Tel.: 040 527 038 

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbliž-
jih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v bese-
di in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih 
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delov-
nih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo naj-
več ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako na-
ročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

voščila in pozdravi

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

10 €samo

Pokličite: 070/878781

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

dRužInskI 
pOpusTI!*

•	 tričlanska	družina	– 20 %
•	 štiričlanska	družina	– 25 %
•	 petčlanska	družina	– 30 %

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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POHIŠTVO IN 
OTROŠKA OPREMA

Prodam sedežno garnitu-
ro in fotelj, litoželezno peč 
35x40x90 in tepih 145x230 
cm. Tel.: 031 214 635

Dodatni popusti na odlično 
ohranjeno rabljeno otro-
ško opremo, oblačila, obu-
tev ... Otroška komisijska 
prodajalna Kristi, Krista 
Les s.p., Rigonce 38, Do-
bova, pon-pet: 8-12, 14-17, 
sob: 9-12. Tel.: 040 464 495

RAZNO

Prodam jagenjčke, ovce, zaj-
ce, obračalni plug za multi-
kultivator, nahrbtno motorno 
škropilnico Panonija, avtomat-
sko kljuko za prikolico za trak-
tor Ursus 35. Tel.: 041 598 873

Prodam 2 kovinska klopotca, 
nerabljen gumi voz, 13 col s 
platonom, vsa oprema za ko-
nje ali traktor, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam SIP obračalnik, trak-
torsko ali avto prikolico, 
stare knjige od l. 1890 (ra-
znovrstne), LP plošče: Led 
Zeppelin, Janis Joplin, Lenny 
Kravitz,... Tel.: 031 808 003 

Prodam lesene gajbice, 5 €/
kos, možna dostava. 
Tel.: 031 298 906

Prodam 4 aluminijasta plati-
šča za Golfa 3 in star šivalni 
stroj Singer. Tel.: 031 272 123

Prodam novo zračno puško 
Slavija, kaliber 5,5, in kla-
virsko harmoniko Melodija 
za učenje. Tel.: 031 815 191

Iščemo varuško za 20–meseč-
nega fantka v okolici Brežic 
(1–2 krat tedensko). 
Tel.: 031 834 342 

Vodim poslovne knjige za 
s.p., d.o.o., in društva. Tel.: 
041 254 278, Nataša Črnič 
s.p., Zaloke 3, Raka

STIKI

43-letni očka, podjetnik, si 
samsko dekle želi, ker mami-
ce njegovega sina niso spre-
jele. Tel.: 041 240 403

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev

v petek, 31. avgusta in
v soboto, 1. septembra.

Mlade jarkice pa si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 18. uri ter ob 

sobotah med 9. in 12. uro.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 SenovoZa naročilo pokličite na 
07 49 73 190 in 031 676 724.

s Senovega sporoča,
da bo prodaja

 BELIH KILOGRAMSKIH 
PIŠČANCEV 

v petek, 24. avgusta. 
Zbiramo tudi naročila za 

rjave in grahaste jarkice ter 
enodnevne bele piščance.

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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Oglašam se Vam v imenu in po-
oblastilu moje stranke AMD Kr-
ško in predsednice tega dru-
štva Violette Freeland, ki sta 
me oba seznanila s člankom, 
ki je bil objavljen na zadnji 24 
strani Posavskega obzornika št. 
15, leto XVI. z naslovom: »Še 
ena sezona brez prvaka-bron za 
Čondo«.  
Besedilo članka je nadaljeva-
nje negativnega pisanja novi-
narja in odgovornega urednika 
Silvestra Mavsarja zoper AMD 
Krško in njegove športne funk-
cionarje v istem časopisu. V 
kar nekaj člankih, ki obravna-
vajo speedway v Krškem je ta 
isti avtor izrazito nenaklonjen 
AMD Krško in njegovim funkci-
onarjem in vse skupaj že meji, 
ne samo na mejo dobrega oku-
sa, ampak gre za nekakšne za-
mere, ki jih ta avtor goji proti 
AMD Krško in njegovim funkci-
onarjem in temu primerni so 
tudi članki z negativno konota-
cijo zoper delovanje tega dru-
štva. V zadnjem članku pa si je 
avtor dovolil celo objaviti izmi-
šljene stvari. Avtor članka je 
tudi kršil novinarski kodeks, ki 
določa, da je avtor dolžan pre-
veriti navedbe pri obeh straneh 
in z vso odgovornostjo AMD Kr-
ško trdi, da se avtor članka ni 

Odziv na članek »Še ena sezona brez 
prvaka - bron za Čondo«
(Posavski obzornik št. 15, 19. 7. 2012, str. 24)

nikoli oglasil ali zahteval kakšna 
pojasnila, oz. celo več, ko mu 
je bilo ponujeno s strani pred-
sednice AMD Krško, da mu poda 
celovito informacijo o delova-
nju društva, je to odklonil, da 
ga to ne zanima. Avtor članka 
se v svojem komentarju skri-
va za govoricami in povsem ne-
odgovorno navaja, da določeni 
tekmovalci izgubljajo samoza-
vest zaradi prevelikih psihič-
nih obremenitev, ki prihajajo 
od novega sponzorja, kar naj 
bi enako veljalo tudi za še ene-
ga drugega tekmovalca. Spon-
zorji so v športu nujno potreb-
ni, da se lahko dosegajo boljši 
rezultati in da imajo tekmoval-
ci boljše pogoje za treninge in 
tekmovanje. S takšnimi član-
ki avtor samo poskuša odvrniti 
potencialne sponzorje, da ne bi 
več vlagali v šport, oz. v speed-
way. Od kje črpa avtor podlago 
za svoje trditve, da sta tekmo-
valca Čonda in Kukovica zapo-
stavljena in da ne dobivata pri-
ložnosti, ni možno ugotoviti in 
gre povsem za izmišljene trdi-
tve. Vsi tekmovalci so v društvu 
izenačeni in imajo v skladu s 
svojimi pogodbami enake pra-
vice in dolžnosti. V kolikor pa 
si posamezni tekmovalec ure-
di še svoje individualne spon-

zorje, na to društvo nima vpliva 
in v kolikor je nekdo uspešnejši 
pri pridobivanju sponzorjev, to 
nikakor ne pomeni, da so ostali 
tekmovalci zapostavljeni s stra-
ni društva. 
V članku se avtor sprašuje zakaj 
je klub zapustil Sevničan Kri-
stjan Revinšek, ki sedaj nasto-
pa za AMTK Ljubljana in da je 
to eno izmed vprašanj, na ka-
tere iz kluba ni dobil odgovo-
ra, čeprav dobro ve, da gre za 
izmišljeno navedbo, saj nikoli 
navedeni avtor ni naslavljal na 
AMD Krško nobenih vprašanj in 
ko mu je bilo ponujeno s stra-
ni predsednice AMD Krško, da 
mu pojasni vse karkoli ga zani-
ma, je to odklonil, kot je bilo 
to že navedeno. Povsem žalji-
va, tako za AMD Krško kot za 
njegovo predsednico, pa je na-
vedba pod fotografijo, ki jo je 
spretno v namene blatenja iz-

bral avtor, pod katero je zapi-
sal, da so v krškem speedwayu 
funkcionarji že dolgo pomemb-
nejši od voznikov. Na fotogra-
fiji pa objavi samo sliko pred-
sednice. Ne samo, da gre za 
neresnično in izmišljeno trdi-
tev, je ta trditev skupaj v kon-
tekstu s fotografijo izrazito ža-
ljiva in zato bo zoper avtorja 
vložena  zasebna kazenska tož-
ba, tako s strani AMD Krško, ka-
kor tudi s strani njegove pred-
sednice in tudi odškodninska 
tožba. s takim blatenjem avtor 
članka poskuša izničiti prosto-
voljno delo vseh športnih funk-
cionarjev in ostalih članov dru-
štva, ki že leta delajo v društvo 
povsem brezplačno in v svojem 
prostem času. 

 Odvetnik Drago Šribar, 
 Dalmatinova ulica 5, 
 8270 Krško

Kostanjeviška noč kljubovala dežju
KOSTANJEVICA NA KRKI - Čeprav jo je organizatorjem tradici-
onalne Kostanjeviške noči, Etnološkemu društvu Prforcenhaus, 
zagodlo vreme, so 21. julija vendarle uspeli izpeljati predvi-
den program in na kopališče Otok, kamor so postavili velik šo-
tor, privabiti spodobno število obiskovalcev. Tisti, ki se niso 
ustrašili nekaj dežnih kapelj v zgodnjih večernih urah, so tako 
lahko uživali ob srečanju domačega, šentjernejskega in do-
brepoljskega pihalnega orkestra ter srečanju domače, sevni-
ške, liške in markovske pustne skupine, otroci so rajali z ani-
matorko Matejo, vrhunec prireditve pa je bil seveda prihod 
domače pustne skupine z godbo s čolni (zaradi birokratskih 
ovir se niso smeli pripeljati na splavu) po Krki ter tekmovanje 
najlepše okrašenih čolnov, ki so ga popestrili s prižigom 1000 
lučk na rečni gladini. Resda so letos sodelovali le trije okra-
šeni čolni – pobegli jurčki, labod in cvetoči lokvanj, a prav vsi 
trije s svojo domiselnostjo navdušili občinstvo, tako da orga-
nizatorji med njimi niso razglasili zmagovalca, ampak vsem 
trem podelili enake nagrade. Programu je sledila veselica z 
ansamblom Vagabundi, opolnoči pa je oblačno nebo nad Ko-
stanjevico razsvetlil ognjemet. P. P.

Dež so uspešno preganjali kostanjeviški pihalci s Hini-
jem na čelu.

Letos so tekmovali zgolj trije, a vsi zelo domiselno okra-
šeni čolni: labod …

… pobegli jurčki … 

… in cvetoči lokvanj.Številni so uživali ob pijači in jedači.

OBVESTILO BRALCEM
V skladu z zakonom na tej strani objavljamo odgovor odve-
tnika Draga Šribarja oziroma njegovih strank - AMD Krško in 
Violette Freeland - na članek, ki smo ga objavili v prejšnji 
številki. Ker zakon ne dopušča v isti številki objave odziva av-
torja oziroma uredništva, čeprav bi bilo tehnično to še mo-
goče, vas obveščamo, da bomo pojasnila Silvestra Mavsarja 
in še nekaj dodatnih informacij v zvezi s to tematiko objavi-
li v naslednjih številkah. Uredništvo

Pot na Orient bralcu prikazuje duh Palestine, 
Egipta, Turčije in Irana. Potopisne zgodbe, 
ki jih je avtor predelal iz reportažnih 
zapiskov tako, da se lahko berejo kot 
literatura, beležijo utrip življenja skozi oči 
ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. 

So polne iskrivosti in duhovitosti, hudomušnih začudenj ter 
paradoksov. Avtorjeva posebnost pa se kaže predvsem v sposobnosti 
ustvarjanja toplih odnosov z domačini, ki nastopajo kot sposobni 
distance do realnosti, zato v njih kljub teži življenjske bede, vojne in 
še česa ni ne bolečine in ne jeze.

POT NA ORIENT
slovenski avtor Ervin Hladnik 
Milharčič
Študentska založba 2009

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2012

Vabljeni k branju!

Če greš okoli in iščeš zgodbe, te 
zgodbe najdejo.

ZAKONI
nizozemska avtorica Connie Palmen
Didakta 2009
Kakor vsak mit ima tudi usodna 
ženska interes, da ostane na distanci.
Zakoni so izredno dinamična knjiga o 
ženski psihi, njenih strasteh, željah, stra-
hovih o strastnih, ljubečih in nemalokrat 
filozofskih iskanjih lastne identitete. Pa tudi 
o žensko-moških odnosih, ki jih medsebo-
jno vzpostavljamo iz svojih globoko  skritih 

notranjih kotičkov, vsi zamotani in na lasten način neponovljivi, ob 
čemer se sprašujemo, ali niso nemara res usodnosti tiste, ki poskrbijo, 
da se srečujemo tisti, ki smo si nekaj dolžni sporočiti. Roman odli-
kuje prepričljiv, v natančni meri zapeljiv jezik in je obvezno branje za 
moške, ki še vedno ne razumejo žensk.

PESMI DIVJIH PTIC
bosanski avtor Enes Karić
Študentska založba 2011

Od sveta smo prezrti vedno, kadar mi 
prezremo svet!
Pesmi divjih ptic je mojstrsko dodelan 
roman, splošno sprejet kot pomemben 
pozitivni literarnoestetski in kulturni šok, 
katerega dogajanje je sicer postavljeno v 
16. stoletje v Sarajevu, a zaradi simbolne 
pomenljivosti še kako jasno spregovori tudi 

o aktualnih družbenih kontekstih ter z njimi povezanih etičnih para-
doksih, ki jih skozi dialog preigravajo glavni junaki muderis Skender, 
filozof Hasan in umetnik Mustafa. V svojem jedru se odpira kot 
roman o zgodovini, ki se izkaže kot večna sedanjost. Obenem je to 
delo izjemen prispevek k razumevanju islama z rušenjem nastalih 
stereotipov. Vzporedno je še močno kulturološki in etično filozofski, 
napisan za zrele in izkušene bralce.

Prva slovenska knjiga 
o speedwayu! V knjigi je zajet 
zgodovinski pregled razvoja 
tega športa v svetu, v Sloveniji 
in še posebej v Krškem kot 
zibelki in najbolj množičnem 
centru tega športa pri nas ...

Speedway v Krškem
Silvo Mavsar

Knjiga, ki jo berejo ljubitelji  speedwaya po vsem svetu!
Na voljo še nekaj izvodov

 – s poletNim popustom – 30 %!

148 strani, 205 x 285 mm, 

trda vezava

naročila:  
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si

17,50
€

25€


