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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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2  Pred Krčani sta 
mukotrpni leti 
do lepše podobe 
mesta

5  Košnja kot 
 v starih časih
11  Kam v Posavju
12  Prosti čas
13  Zahvale, 
 v spomin
15  Mali oglasi
16  S plesnega 

parketa v 
zdravilstvo

BREŽICE - Župan občine Brežice Ivan Molan in minister za 
obrambo Roman Jakič sta se potem, ko je v začetku mese-
ca julija Ministrstvo za obrambo Občino Brežice obvestilo, da 
zaradi znižanja obrambnega proračuna ne bo zmoglo izpolni-
ti svojih obveznosti, ki izhajajo iz leta 2007 sklenjenega do-
govora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom po-
sodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, dogovorila za 
kompromis - neodplačni prenos 1,2 milijona evrov vrednih ze-
mljišč v poslovno- industrijski coni v Slovenski vasi na Obči-
no Brežice. O predlogu dogovora, s katerim bi ministrstvo iz-
polnilo svoj del obveznosti do občine za obdobje 2013-2018, 
bo sicer odločal brežiški občinski svet. Več na strani 8. P. P.

Namesto denarja nepremičnine

RADEČE - V občini Radeče in na nekaj drugih mestih v Po-
savju je od 19. do 28. julija prek 40 mladih iz celotne 
Slovenije sodelovalo na že 15. študentski delovni briga-
di. Pojav, ki so ga mnogi imeli za izumrlega, se je izkazal 
za izjemno dobrodošlega in uspešnega tudi v naših krajih, 
saj so v le desetih dneh mladi pod okriljem Študentske or-
ganizacije Univerze v Mariboru ter Občine Radeče in vod-
stvom brigadirke Špele Lipošek trdo delali na kar 13 de-
loviščih hkrati. Urejali so pohodniške pešpoti, izsekavali 
zaraščene okolice kmetij, urejali ribnike, obnavljali mar-
kacije, urejali vodovod, pašnike, takole pa smo jih ujeli 
med zahtevnim obnavljanjem kozolca na Jagnjenici. M. M.

HEROJI POLETJA 2013 – Če bi te dni izbirali osebnosti poletja v Posavju, gotovo ne bi 
smeli mimo vseh tistih, ki morajo delati na prostem tudi v dneh, ko živo srebro v senci ka-
že blizu 40°Celzija. To zagotovo velja za delavce, ki gradijo novi vrtec v Brežicah, saj že 
nekaj tednov ne poznajo počitka, njihova orodja in stroji namreč »pojejo« od zgodnjega 
jutra do poznega popoldneva in tudi ob sobotah. Izvajalci se trudijo, da bi stavbe spra-
vili pod streho še pred jesenskim slabim vremenom. Kot pravijo na Občini Brežice, ki je 
investitor projekta, dela tečejo povsem po načrtih, kar je potrebno, da bi dosegli zelo 
zahteven rok dokončanja, ki je zastavljen za marec 2014.  M. M., Foto: S. Mavsar

Prva skupina podjetnih „ptič-
kov“ projekta (Romana Ju-
ratovac, Tanja Štokar, Urška 
Pavlenč, Marjanca Golob, 
Peter Preskar, Janja Čer-
nelič, Manca Omerzu, Tja-
ša Mladovan in Marja Cveta-
novski) je tako že poletela iz 
gnezda RRA v svet in s tem, 
da so pravzaprav šele na pra-
vem začetku, a vendar opre-
mljeni z mnogimi koristnimi 
novimi znanji, so se strinja-
li tudi odgovorni za njihovo 
usposabljanje, med njimi zu-
nanji mentor Emil Vehovar, 
mentorica pri pisanju poslov-
nega načrta Silvana Mozer, 
koordinator Gorazd Divjak 
Zalokar in direktor RRA Po-
savje Martin Bratanič. 

Pretekli torek pa se je novi-
narjem predstavila že druga 

skupina mladih, ki so bili iz-
brani na letošnjem javnem 
pozivu. Po pozdravu Nata-
še Šterban Bezjak v imenu 
RRA Posavje je medije nago-
vorila tudi mag. Nataša Šer-
bec, nato pa so udeleženci 
v nekaj besedah predsta-
vili svoje poslovne zamisli, 
ki jih bodo razvijali in pre-
verjali na trgu. Naslednje-
ga pol leta bodo dragocene 
izkušnje in strokovne podla-
ge tako nabirali: Aleksandra 
Župevc, Luka Jejčič, Marko 
Bregar, Matija Kolarič, Ve-
sna Lapuh, Petra Ereš Ma-
lus, Špela Fekonja, Dolores 
Carl, Martina Grozina in Ja-

nja Bakšič Dornik. Medtem 
ko se je prva skupina zara-
di začetka projekta še malo 
lovila in so nekateri le delo-
ma izkoristili vse priložnosti 
tega projekta, se zdi, da dru-
ga skupina točno ve, česa si v 
projektu želijo in kakšne po-
slovne cilje imajo, predsta-
vitve so bile suverene, prav 
tako pa samozavestni odgo-
vori na novinarska vpraša-
nja. Prvi skupini želimo ve-
liko poguma in uspeha pri 
ustanavljanju podjetij, dru-
gi skupini pa čim več takšne 
zagnanosti in optimizma še 
naprej.
 Maruša Mavsar

POSAVJE - Na Policijski upravi Novo mesto ob polletju ugo-
tavljajo, da je stanje prometne varnosti na dolenjskih, 
posavskih in belokranjskih cestah zaskrbljujoče. Posebej 
bode v oči povečano število smrtnih žrtev na omenjenem 
območju – ceste so namreč terjale že devet življenj. V Po-
savju smo zgolj v obdobju zadnjih 14 dni zabeležili dve 
prometni nesreči s smrtnim izidom.

„Kljub vloženemu trudu policistov, izvedenih številnih preven-
tivnih in represivnih aktivnostih, se številni udeleženci v prome-
tu še vedno ne zavedajo svoje odgovornosti. Mnogi s prehitro in 
tvegano vožnjo, pogosto pod vplivom alkohola, ogrožajo svoja 
življenja in nemalokrat tudi življenja tistih, ki po žalostnem na-
ključju postanejo žrtve brezvestnih voznikov,“ so v sporočilu za 
javnost zapisali na novomeški policijski upravi. Njihovi polici-
sti so v prvem polletju ugotovili 16.131 kršitev cestnoprometnih 
predpisov, kar je za 27 % več kot v enakem obdobju 2012. Nepri-
lagojena hitrost je še vedno najpogostejši vzrok prometnih ne-
sreč, saj je bilo tovrstnih kršitev 3271, kar je za 34 % več kot v 
primerljivem obdobju. „Najbolj nas skrbi podatek o številu kr-
šitev vožnje pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili 708 kr-
šitev, kar predstavlja kar 84 % porast glede na polletje 2012. Pi-
jani vozniki so povzročili 69 prometnih nesreč,“ ugotavljajo. Na 
dolenjskih, posavskih in belokranjskih cestah je tako letos v pro-
metnih nesrečah umrlo že devet oseb (v polletju 2012 zgolj tri), 
264 je bilo poškodovanih, med njimi 33 hudo. V večini primerov 
so žrtve prometnih nesreč šibkejši udeleženci v prometu. Na po-
licijski upravi poudarjajo še, da niso tragične le smrtne prometne 
nesreče, saj so posledice hudih poškodb lahko tudi trajna invali-
dnost in nezmožnost za delo, hude duševne travme in dolgotraj-
no okrevanje, zato take nesreče močno vplivajo tudi na življe-
nja svojcev poškodovanih. Vse udeležence v cestnem prometu 
ponovno pozivajo k doslednemu upoštevanju cestnoprometnih 
predpisov, v poletnih mesecih, ko je gostota prometa večja, na 
cestah pa veliko več kolesarjev, motoristov in pešcev, pa svetu-
jejo še posebno previdnost in strpnost.  P. P.

Leto 2013 res zelo nesrečno

Prvi poleteli v svet, prišli že drugi
KRŠKO - Potem ko je 10. julija v prostorih Regionalne razvojne agencije Po-
savje potekal še formalni zaključek za prvo skupino mladih Posavk in Posav-
cev, ki so nekaj več kot pet mesecev sodelovali v nacionalnem projektu Pod-
jetno v svet podjetništva in se 180 ur izobraževali na različnih področjih, od 
računovodstva do komuniciranja z mediji, je 30. julija potekala predstavitev 
druge skupine desetih udeležencev projekta. 

Druga skupina bodočih podjetnikov je že 15. julija za-
čela z delom.
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Več kritik so bili deležni tudi 
arheologi, ki bi lahko po mne-
nju prisotnih dela izvajali 
med vikendi ali tudi v večer-
nih urah, saj, kot se je izka-
zalo pri domala že vseh izva-
janih projektih v preteklosti, 
v precejšnji meri upočasnijo 
dela, nenazadnje pa jih tudi 
podražijo. A očitno, in nerga-
nju navkljub, je potrebno vsa 
dela vzeti v zakup, saj je Kr-
ško staro mesto, pri prvih pre-
slikavah terena, sondiranju in 
odkopih pa so že naleteli na 
ostanke rimske ceste. Arheo-
loške raziskave terena pa bodo 
tudi v bodoče in na vseh načr-
tovanih fazah obnove očitno v 
dobršni meri krojile potek di-
namike del in časovne okvire 
izvedbe, zato so lahko na javni 
razpravi predstavniki Občine 
kot investitorja in Kostaka Kr-
ško, ki je izvajalec del, ob tem 
le zagotovili, da bodo skušali 
dela izvesti kar se da v pred-
videnih terminih, pri čemer 
si bodo prizadevali občanom 
olajšati dostope do njihovih 
hiš in lokalov s premostitveni-
mi ploščami ipd. Dela od go-
stilne Murko do Hočevarjeve-
ga trga naj bi bila zaključena 
najkasneje do konca meseca 
avgusta, zatem je načrtovano 
urejanje CKŽ do lokala Zvez-
da, nakar naj bi vzporedno ob 
izgradnji protipoplavnega zidu 
stekla obnova Dalmatinove uli-
ce in prestavitev cestišča v Za-
tonu.

Vsekakor gre za projekt, ki bo 
nedvomno in dodobra spre-
menil podobo starega prede-
la mesta, ki smo se ga (resni-
ci na ljubo) potiho ali naglas, 
predvsem nanašajoč se na pre-
del Zatona, več ali manj obča-
ni celo sramovali. Na treh od-
sekih naj bi bila do jeseni 2014 
obnovljena celotna Dalmatino-
va ulica, Cesta krških žrtev do 
Hočevarjevega trga ter južni 
predel od križišča vhoda v sta-
ri predel mesta, to je od go-
stinskega lokala do mosta, se 
pravi predel Zatona, pri čemer 
bo na tem odseku cesta pre-
stavljena bližje k Savi, med 
objekti in bodočo cesto pa se 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Četrta izredna seja kostanjeviškega ob-
činskega sveta, ki je sicer trajala zgolj 11 minut, se je razple-
tla nekoliko nepričakovano, saj občinski svetniki – seje se jih je 
udeležilo šest od desetih - niso potrdili sklepa o podelitvi občin-
skih priznanj v predlagani obliki. Iz njega so namreč črtali 1. in 2. 
člen, po katerem bi mestni prstan z nazivom meščan leta prejel 
igralec, stalni član Drame SNG Maribor in lanski dobitnik Sever-
jeve nagrade, Branko Jordan. Kot je dejal predsednik občinske 
komisije za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z ob-
činami Franc Štokar, se v komisiji niso poenotili glede predloga 
za priznanja, saj so nekateri menili, da je Jordan zanj morda še 

premlad in da bi moral prej priti na vrsto še kdo drug. Župan Moj-
mir Pustoslemšek je dejal, da osebno podpira priznanje rojaku 
Jordanu: „Ker je lani dobil Severjevo nagrado, kar je nedvomno 
promocija občine, nekateri pa smatrajo, da za sam kraj ni nare-
dil dovolj,“ je pojasnil. Tako bodo ob letošnjem občinskem pra-
zniku podelili le tri kostanjeviške srebrnike, ki jih bodo prejeli 
Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, Ribiška družina Ko-
stanjevica na Krki ter podjetje Resistec UPR. d.o.o. & co. proi-
zvodnja elektronskih elementov in uporov k.d.
Brez zapletov pa so svetniki potrdili sklep o določitvi novih cen 
v kostanjeviškem vrtcu, ki se bodo s 1. septembrom v primerja-
vi s preteklim letom nekoliko znižale, ter sklep o ukinitvi javne-
ga dobra na nepremičnini, ki v naravi predstavlja pot iz glavne-
ga parkirišča do glavnega vhoda v Galerijo Božidar Jakac in tako 
postaja last Občine Kostanjevica na Krki.  P. P.

»Oživiti staro mestno jedro ni 
enostavno, to je dolgotrajen 
proces, povezan tudi s financa-
mi,« je dejal predstavnik druž-
be Savaprojekt d.d. iz Krške-
ga Dušan Blatnik, ki je nato 
podrobneje predstavil analizo 
stanja, v katero je bilo zaje-
to domala vse – od arhitektu-
re do števila prebivalcev. »Tr-
ška arhitektura je kvalitetna in 
dobro ohranjena, tako da se 
lahko dele stavb ustrezno re-
konstruira in prenovi,« je tekla 
razlaga ob slikovnem gradivu 
starega sevniškega mestne-
ga jedra, ki ga sestavlja 193 
stavb. V njih živi 500 prebival-
cev, a njihovo število bi se lah-
ko z gradnjo novih stanovanj-
skih objektov povečalo za 680 
novih prebivalk in prebival-
cev. Seveda bi bilo potrebno 
ob tem povečati število par-
kirnih mest, postaviti še ka-
kšen manjši večnamenski špor-

Pred Krčani sta mukotrpni leti 
do lepše podobe mesta
KRŠKO – Na Občini Krško je 17. julija potekala prestavitev obnove starega mestnega jedra Krškega, ki 
se jo je udeležilo večje število občanov, predvsem tamkajšnjih stanovalcev ter pravne in fizične osebe, 
ki izvajajo poslovno dejavnost. Dokajšnje nezadovoljstvo so izrazili predvsem na račun že obstoječe in 
predvidenih zapor cest, saj bodo s tem deležni nižje bivanjske kvalitete, poslovni subjekti pa upada 
prometa, za kar pa ni predvidenega nadomestila. 

bodo nahajali več metrov širo-
ka pohodna površina, parkiri-
šča z ozelenitvijo, kolesarska 
steza ipd. Pod gostinskim lo-
kalom bo zgrajena tudi dvoe-
tažna parkirna hiša s 85 parkir-
nimi mesti. Družba Infra, ki bo 
financirala izgradnjo opornega 
protipoplavnega zidu, bo na-
mreč zid na ta način smiselno 
uporabila, hkrati pa bodo na 
najnižji točki, to je pod Cve-
tličarno Kerin, zgradili črpali-
šče. Slednje, in protipoplavni 
zid, naj bi v bodoče tamkaj-
šnje prebivalce oz. njihove 
stanovanjske in poslovne eno-
te povsem zavarovala pred vi-
sokimi vodami. 

Na predelu Zatona bo med 
obnovo, kot je dejala Lidi-
ja Radež iz družbe Dolenjska 
projektiva, promet potekal 
pretežno dvosmerno, razen v 
času že omenjene prestavitve 
glavne državne ceste v dolžini 

350 metrov (ta bo po obnovi 
prekategorizirana v občinsko), 
ko bo promet za smer Drno-
vo potekal skozi Zaton, v sme-
ri Brestanice pa po novi obvo-
znici. Sicer bo družba Infra 
obnovila celoten obsavski zid 
od Valvasorjevega nabrežja do 
predvidenega novega pešmo-
sta preko Save, od tu dalje do 
Zatona pa bo zgradila nov zid. 
Ob navedenih delih izgradnje 
opornega zidu bo promet pre-
usmerjen pod sedanjo obvoz-
nico na novozgrajeno premo-
stitveno cestišče. Po besedah 
Tomaža Koretiča iz družbe Sa-
vaprojekt bodo pohodne povr-
šine ob objektih na celi trasi 
prenove tlakovane in domala 
povsem poravnane s cesto, s 
čimer bodo odstranjene arhi-
tekturne ovire za gibalno ovi-
rane osebe, medtem ko bodo 
parkirni prostori in kajpak tudi 
cestišča asfaltirani. Parkirišča 
vzdolž CKŽ bodo urejena vzpo-

redno s cestiščem, kar pome-
ni, da jih bo manj kot sedaj, 
prav tako bo vzpostavljena 
modra cona. A v zvezi s samim 
parkirnim režimom oz. stalni-
mi parkirnimi mesti za stano-
valce bodo morali ti in občin-
ski uslužbenci verjetno še kar 
nekajkrat sesti za skupno mizo 
in doreči, ali bo njihovo par-
kiranje potekalo po principu 
dovolilnic ali po načinu odku-
pa parkirnega mesta, kar je si-
cer pretežno v praksi po drugih 
slovenskih mestih.   

Skupno gre za prek 6 milijonov 
evrov vreden projekt. Občinski 
delež ureditve navedenih ulic 
s pripadajočimi obnovljenimi 
ali zamenjanimi komunalnimi 
in drugimi infrastrukturnimi 
vodi znaša 3,1 milijona evrov, 
iz tega naslova je Občini kot 
investitorju uspelo pridobiti 
1,8 milijona evrov evropskih 
sredstev za regionalni razvoj. 
750 tisoč evrov bo prispevala 
država, na dodatnih dobrih 3 
milijone evrov pa so ocenje-
na dela Infre za ureditev pro-
tipoplavne zaščite. Sicer pa so 
projekt na javni razgrnitvi po-
leg že navedenih projektan-
tov predstavili še župan mag. 
Miran Stanko, vodja oddelka 
za gospodarsko infrastrukturo 
na Občini Krško Rafael Jure-
čič, direktor družbe Infra mag. 
Vojko Sotošek, Vlado Graho-
vac iz družbe Kostak ter Mi-
tja Pergar iz Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine in Primož 
Predan iz arheološke družbe 
PJP Slovenska Bistrica. 
 Bojana Mavsar 

Predstavitve se je udeležilo veliko stanovalcev; spredaj 
z desne skrbnik projekta obnove Niko Somrak in vodilna 
arheologa Mitja Pergar in Primož Predan.

O oživitvi starega mestnega jedra
SEVNICA - 18. julija se je približno 30 krajank in krajanov v sevniški kulturni 
dvorani udeležilo okrogle mize na temo revitalizacije starega mestnega jedra.

tni objekt, zgraditi nov vrtec 
itd. Za turiste bi uredili me-
stni hostel, na sevniški grad bi 
vozila vzpenjača, na savskem 
nabrežju bi zgradili privez za 
čolne itd. Pri natančnem pre-
gledu stanja je bilo še ugoto-
vljeno, da sedanje prometno 
omrežje deluje negativno na 
razvoj oz. revitalizacijo. »Ce-
sta nas najbolj ‚žuli‘. Do leta 
2035 bi lahko naredili obvozno 

cesto, sedanja glavna cesta pa 
bi ostala kot ‚servisna‘ cesta,« 
je bil še eden od predlogov.
V razpravi, ki je sledila, so 
navzoči pohvalili pripravljal-
ce študije in podali tudi nekaj 
svojih mnenj, ki jih krajan-
ke in krajani lahko še vedno 
oddajo do sredine avgusta na 
Oddelek za okolje in prostor 
na Občini Sevnica.
 S. Radi 

Potrdili srebrnike, prstana ne

KRŠKO, Cesta krških žrtev 141 
 (v Qlandiji v Krškem)

BREŽICE, Ulica stare pravde 32 
 (pri vodovodnem stolpu)

NOVO MESTO, Florjanov trg 4

TRBOVLJE, Trg svobode 14 
  (v Sparovem centru)
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ODKUPOVALNICE S TRADICIJO, 
KJER JE VAŠE ZLATO RESNIČNO ZLATA VREDNO.
Najbližje poslovalnice:

NOVO MESTO – 25. julija je uprava delniške družbe Krka na novi-
narski konferenci predstavila poslovne rezultate skupine Krka in 
družbe Krka v prvem polletju 2013. Uprava na čelu s predsedni-
kom in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem je z dose-
ženimi rezultati zadovoljna. Dobiček celotne skupine znaša prek 
100,3 milijonov evrov, kar je 11 % več kot v enakem lanskem ob-
dobju, družba Krka pa je ustvarila v istem obdobju 93,2 milijo-
nov evrov dobička. Najboljši prodajni rezultat skupina dosega v 

vzhodni Evropi, katere največji posamični trg je Ruska federaci-
ja. 83 % prodaje skupine Krka predstavljajo zdravila na recept, 
skupina jih je prodala za 495,7 milijonov evrov, tudi tu je rast v 
primerjavi z lanskim letom 5 %. Med naložbami, za katere so v 
prvem polletju v skupini Krka namenili 70,6 milijonov evrov, je 
bil del namenjen tudi nadaljevanju gradnje kompleksa za proiz-
vodnjo zdravilnih farmacevtskih učinkovin Sinteza 1 v Krškem, 
katerega prva faza naj bi bila zaključena leta 2014.  M. M.

V novomeški Krki zadovoljni 
s polletnimi rezultati

Uprava delniške družbe Krka

Kostanjeviški občinski svetniki pri glasovanju
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Tomaž Žnideršič, Sevnica: Mislim, da stanje 
glede nesreč niha na dve leti. Prevozim nekje 
500 km na teden in vidim marsikaj, nasploh ima-
mo slabe ceste, kar je razlog več za nesreče. 
Opažam tudi, da imajo mnogi mladi vozniki pre-
močne avtomobile za količino svojih izkušenj. 
Pri tem bi se moralo kaj omejiti, bodisi določiti 

dodatne ure usposabljanja ali določiti kategorije vozil za zače-
tnike. Sicer pa nujno s trezno glavo na pot in držati se omejitev.

Matjaž Krhin, Kostanjevica na Krki: S tem 
je tako kot vedno: ko zakon stopi v veljavo, 
se ga nekaj časa ljudje držijo in vozijo bolj 
previdno, potem pa se stvar spet poslabša. 
Ker so zakoni tako strogi, bi pričakoval, da bo 
varnost na cestah čedalje boljša, pa očitno 
ni. Tudi mene so že kaznovali, a mi je neka-

ko prišlo v kri, da vozim po pravilih, nekateri pa se tega eno-
stavno ne držijo. Zakaj je tako, pa ne vem.

Blaž Stopar, Razbor pod Lisco: Razlog za ta-
kšno stanje je potrebno iskati v udeležen-
cih, ki odločajo o načinu vožnje in posledič-
no o svoji varnosti ter ostalih udeležencev 
v prometu. Sam se trudim voziti po predpi-
sih, vendar sama situacija tega mnogokrat 
ne dopušča. Glavni razlog pa je cestna in-

frastruktura, v katero bi bilo potrebno vložiti še več finanč-
nih sredstev. 

Sabina Planinc, Anovec: Višje kazni niso re-
šile stanja na cestah. Menim, da se ljudje 
premalo zavedamo, da z neprilagojeno hi-
trostjo, vožnjo pod vplivom alkohola ogroža-
mo predvsem sebe in preostale udeležence v 
prometu ter nismo na cesti le zaradi polici-
stov. Rešitev vidim v postavitvi poligonov za 

hitro vožnjo, brezplačni šoli varne vožnje na nekaj let in ob-
navljanju znanja cestnoprometnih predpisov.

Stanje prometne varnosti na posavskih cestah je na pod-
lagi statističnih podatkov za prvo polovico letošnjega leta 
zaskrbljujoče, ugotavljajo policisti. Zanimalo nas je, ali 
to opažate podobno tudi vi, kaj po vašem mnenju bo-
truje temu in kako bi prometno varnost lahko izboljšali.

anketa

Prometna varnost spet slabša

Janja Baznik

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO 2: 3,8–6,1 l/100km in 99–141 g/km.
Nova ŠKODA Octavia Combi že za 15.590 €. www.škoda.si

Pokažite ljudem nekaj, 
kar bodo občudovali.
Nova ŠKODA Octavia Combi.
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AVTOLINE KRŠKO, tel. 07/49-02-120    
w w w . a v t o l i n e . s i  

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja,
kozolci,

brunarice, 
vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

Po študiju si se vrnila v do-
mači kraj, čeprav uspešni 
mladi ljudje pogosto osta-
nejo v večjih mestih. Kako 
to, da te ni premamil klic 
prestolnice?
To je rezultat spleta naklju-
čij: v domačem kraju sem 
našla moža, s katerim sva si 
ustvarila družino, in najbolj 
logična rešitev je bila, da se, 
ko so prišli otroci, ustalimo 
tukaj, kjer so blizu tudi babi-
ce. Zelo lepo je živeti in de-
lati v Kostanjevici, to je pri-
vilegij. Tukaj imeti družino 
in otroke je krasno, kraj je 
res lep, umirjen, primeren 
za sprehode, to mi veliko po-
meni. Ljubljane pa ne pogre-
šam več in ne bi šla več na-
zaj, če se bo le dalo preživeti 
tukaj. Čeprav je dela veliko, 
je pač plačano času primer-
no in zelo se je treba potru-
diti, da prideš skozi mesec.  

V domačem kraju si se 
morda še najbolj odmevno 
predstavila ob občinskem 
prazniku pred dvema leto-
ma s simboli vseh 28 nase-
lij v občini, združenimi v 
občinske insignije. Kako je 
prišlo do te ideje?
Na Občini sem dobila nalogo, 
da se lotim tega projekta. 
Povezala sem se z arhitektko 
Evo Seljan, s katero sva opra-
vili raziskavo vseh naselij v 
občini, njihovih značilnosti in 
posebnosti. Nato sva izrisali 
simbole naselij in tudi krat-
ke opise, na podlagi česa so 
ti simboli nastali, od naravne 
in kulturne dediščine, arhe-
oloških najdb, bližine vode, 
jam ipd., na takšne stvari sva 
se opirali. To je bil zagotovo 
eden najbolj zahtevnih pro-
jektov, kar sem se jih doslej 
lotila. Raziskava je bila zelo 
obsežna, da sva res izluščili 
prave značilnosti, poleg tega 
je bilo v nekaterih vaseh tež-
ko sploh kaj izpostaviti, nato 
pa še narediti celoto iz toliko 
različnih stvari. 

Odmeven je bil tudi koledar 
ptic selivk, s pomočjo kate-
rega ste zbirali denar za na-
kup mini kamer v Sudanu.
Osnova za to idejo, ki sem si 
jo zadala tudi za diplomsko 
delo, je bila povezava med 

Janja Baznik, oblikovalka in ilustratorka:

Potrebno se je prilagoditi razmeram
in prispevati kraju, kar znaš in zmoreš
KOSTANJEVICA NA KRKI – Janja Baznik, rojena Grubar, je v svojih poznih 20-ih letih že zelo prepoznav-
no ime v svetu oblikovanja, ne le v domačem kostanjeviškem okolju, kjer je tako rekoč „dvorna obliko-
valka“, ampak tudi že v širšem slovenskem okolju, zlasti po zaslugi sodelovanja s Tomom Križnarjem. 
Takoj po osnovni šoli se je napotila v prestolnico, kjer je končala srednjo oblikovalsko šolo, nato pa še 
Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Pohvali se lahko z Brumnovo nagrado za odličnost, ki jo 
je prejela leta 2007 za BIO20 poster, s sodelovanjem na več razstavah doma in v tujini, samostojno raz-
stavo na Ministrstvu za obrambo RS ipd., ob vsem tem pa sta z možem Jurijem ponosna starša petletne 
Mance in triletnega Davida. O njenem delu, dosežkih in načrtih, življenju v najmanjšem slovenskem 
mestu in še čem sva kramljala na terasi s pogledom na njej zelo ljubo reko Krko.

dvema kontinentoma, Evro-
po in Afriko, ki jo vzposta-
vljajo ptice selivke. Ornito-
log Andrej Hudoklin mi je s 
svojimi kolegi pomagal na-
rediti izbor dvanajstih ptic 
selivk iz našega okolja, ki 
prezimujejo na območju Su-
dana. Ptice sem ilustrirala 
in na podlagi tega oblikova-
la koledar, nato pa poklicala 
Toma Križnarja in mu pred-
stavila idejo, ki mu je bila 
všeč in jo je podprl.
Izhajala sem iz dejstva, da 
smo ljudje zelo navezani na 
te ptice, denimo na štor-
klje in lastovke, o njih ima-
mo pesmi, npr. „Kjer lastov-
ke gnezdijo, so dobri ljudje 
doma …“, to so naše ptice. 
Ljudje, ki živijo in trpijo 
tam, kjer naše ptice preži-
vljajo zimo, pa nimamo tako 
za naše, mislimo, da so nekje 
daleč in da se nam s tem ni 
treba ukvarjati. Pa niso tako 
zelo daleč, ptice to razdaljo 
premagajo dvakrat na leto, 
zato sem želela opozoriti, da 
je to bližje, kot si ponavadi 
predstavljamo. Akcija je bila 
kar odmevna, Tomo Križnar 
pač pritegne pozornost in po-
trudili smo se, da smo pred-
stavili celotno problematiko 
v Sudanu. 

Koledar si predstavila tudi 
na razstavi na Ministrstvu 
za obrambo, kajne?
Tako je. Ko sva z Evo ob ob-
činskem prazniku 2011 pred-
stavili že omenjene simbole 
in insignije, je bila na obi-
sku ministrica za obrambo dr. 
Ljubica Jelušič in ob tem sva 
se spoznali z vodjo njenega 
protokola, na podlagi česar 
je prišlo do moje razstave na 
ministrstvu. 

Nedavno si pripravila revijo 
majic s kostanjeviškimi mo-
tivi, t. i. Kostanjeviške zve-
rinice.
Izhodišče zanjo je bilo po-
manjkanje spominkov v Ko-
stanjevici na Krki. Nekaj jih 
imamo, vendar se vedno pri-
tožujemo, da nam tega pri-
manjkuje, zato sva z Mar-
janom Jereletom prišla na 
idejo, da bi majice potiskali 
zlasti z živalskimi, bolj otro-
škimi motivi, pa tudi z bolj 
resnimi. Majice so na voljo 
na www.tiskarskiskrat.com, 
fizično v Kostanjevici pa žal 
ne, saj na otoku ni primer-
nega prostora … Upam, da 
bomo na podlagi tega razvi-
jali še kakšne druge artikle. 
Imamo veliko izhodišč, saj je 
okolje res raznoliko, od reke 
in gozda do značilnih žival-
skih vrst.

Kateri so tvoji naslednji na-
črtovani projekti?
Poskusila bom narediti ko-
ledar z naslovom Življenje s 
Krko, ki bo prikazoval živa-
li in rastline ob reki, je pa 
še v fazi raziskave. Narava je 
tudi sicer tema, ki jo najra-
je obdelujem in tudi ljudje 
jo imajo zelo radi. Veliko mi 
pomeni tudi, da delam za do-
mač kraj, rada črpam iz lo-
kalne tematike. Ena takšnih 
so bili recimo arhitekturni 
detajli Kostanjevice na Krki, 
ki sem jih obdelala v sodelo-
vanju s Heleno Rožman. Vsak 

dan hodimo mimo teh stavb, 
pa jih niti ne opazimo več … 
Kostanjeviško okolje nudi še 
številne druge teme, recimo 
lesene mostove, ki jih ima-
mo ogromno. 

Kaj pa tradicionalne prire-
ditve, kot sta Kostanjeviška 
noč in Šelmarija? 
Tudi tega se lotevam, saj de-
lam tarok karte s kostanjevi-
škimi motivi. S tem projek-
tom sem začela že pred leti, 
a sem ga potem opustila za-
radi koledarja s pticami se-
livkami. Rada bi zbrala vse 
stvari, od zgodovine do da-
nes, ki so povezane s tem 
krajem, vključno z dogodki, 
kot so pustni čas, Kostanje-
viška noč, kvatranca na Sli-
novcah, Forma viva itd., in 
znamenitimi ljudmi, posku-
šam denimo narisati lekar-
narico Emilijo Fon. Te karte 
bodo najbrž nastajale še kar 
nekaj časa, saj je bila razi-
skava zelo obsežna.

Seveda pa nisi le oblikoval-
ka, ampak tudi ilustrator-
ka, kajne?
Ilustracija je najljubši del 
mojega poklica. V svoj di-
zajn poskušam vedno vklju-
čevati tudi ilustracijo, kar 
mu daje malo drugačen pri-
dih v primerjavi z „main-
stream“ dizajnom. Mešam 
tradicionalno ilustracijo, 
predvsem s svinčnikom, in 
moderne pristope z računal-
nikom. Ko se lotim določene-
ga projekta, je prvi del razi-
skava, pozanimam se o temi, 
ki jo obdelujem, sledi skici-
ranje, nato izvedba v svinč-
niku, potem šele računalnik 
in na koncu še tisk. Rada so-
delujem z raznimi strokov-
njaki, ki sem jih omenila že 
pri naštetih projektih, in se 
trudim, da je vsebina moje-
ga oblikovanja tudi izobraže-
valna, da ne gre le za prazno 
vsebino.

Kako si sicer še vpeta v lo-
kalno kostanjeviško okolje?
Sem skrbnica celostne po-
dobe za Občino Kostanjevi-
ca na Krki, med drugim sem 
oblikovala tudi mestni pr-
stan. Sem tudi članica dru-
štva Terra vera, v okviru ka-
terega se trudimo spodbujati 
samooskrbo, pa tudi sicer so-
delujem s številnimi domači-
ni, ki „so za stvar“. 

Se ti zdi, da izobraženi in 
sposobni mladi dobite do-
volj priložnosti v domačem 
kraju?
Vse je časom primerno, pri-
ložnosti je veliko, sredstev je 
malo … Sama se nič ne pri-
tožujem, sem zadovoljna s 
tem, kar počnem. Delam na 
veliko različnih področjih, 
sodelujem z različnimi lju-
dmi, naučila sem se veliko 
različnih stvari, vsega se lo-
tim – če imaš voljo, je vse 
možno.

Pogovarjava se v času sim-
pozija Forma viva. Ga spre-
mljaš, kaj to pomeni za Ko-
stanjevico?
Resnici na ljubo zelo malo, 
veliko je dela, pa družinsko 
življenje … Sem pa prepri-
čana, da je to odlična pro-
mocija Kostanjevice na Krki, 
to moramo kljub težkim ča-
som obdržati z vsemi štiri-
mi, če bo potrebno. Ne le 
Formo vivo, ampak kultu-
ro nasploh in naravo mora-
mo negovati, na tem delati 
in se s tem promovirati. Go-
tovo bi se glede teh poten-
cialov dalo še ogromno na-
rediti: zasnovati in izdelati 
več spominkov, izboljšati tu-
ristično ponudbo ipd., ven-
dar je pomembno, da se ves 
čas nekaj dogaja in dela na 
teh področjih. 

Kako bi ocenila položaj 
mladih v Kostanjevici, ima-
jo dovolj možnosti za dru-
ženje, ustvarjanje, šport?
Mislim, da se dobro znajde-
mo, čeprav nimamo toliko 
infrastrukture kot v večjih 
krajih. Kostanjeviška mladi-
na je zagotovo zelo iznajdlji-
va, se veliko druži in ustvar-

ja, če ne gre drugače, pa na 
prostem. Ne moreš samo ča-
kati in se zanašati, da ti bo 
vedno nekdo drug nekaj da-
jal na krožniku in urejal, po-
trebno se je prilagoditi raz-
meram in prispevati kraju, 
kar znaš in zmoreš. Mislim, 
da nas na tak način razmi-
šlja čedalje več.

Kako gledaš na razvoj ob-
čine, meniš, da je bila osa-
mosvojitev prava odloči-
tev?
Politika ni ravno moje po-
dročje, vendar mislim, da je 
prav, da smo na svojem, če-
prav je zagotovo finančno to 
težko in zahtevno. Zdaj, ko 
je aktualno ukinjanje občin, 
se bo treba potruditi, da jo 
obdržimo, in jo razvijati po 
najboljših močeh.

Kaj pa razpetost Kostanje-
vice med Posavjem in Do-
lenjsko?
Sama tako kot številni dru-
gi bolj čutim Dolenjsko kot 
Posavje, najbrž zlasti zaradi 
reke Krke, vendar pa je po-
vezava s Posavjem naša re-
alnost.
 Peter Pavlovič
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BREŽICE – V začetku julija sta predstavnici kostanjeviškega 
Zavoda Otok in sevniškega Zavoda Knof v Splošni bolnišni-
ci Brežice direktorju in osebju otroškega oddelka bolnišnice 
predali zvrhano košaro zbranih rabljenih igrač in pisem, na-
menjenih bolnim otrokom. V okviru tradicionalnega mestne-
ga sejma v Kostanjevici sta namreč omenjeni organizaciji že 
v aprilu zbirali igrače in otrokom omogočili medsebojno me-
njavo igrač. „Otroci so nas pozitivno presenetili in dokaza-

li, da imajo čut za drugega, želeli so napisati pisma bolnim 
otrokom, želeli so jim podariti svojo igračo, ki je več ne po-
trebujejo, verjamejo pa, da bodo njihove igrače otrokom v 
bolnišnici prišle zelo prav,“ je v imenu Zavoda Otok poveda-
la njegova direktorica Vesna Hrovat, Nataša Rupnik pa je 
pojasnila, da se zbiranje igrač ujema tudi s filozofijo prvega 
socialnega podjetja v Posavju in t. i. Stare šole.
Letno je v brežiški bolnišnici prek 1000 otrok, direktor bolni-
šnice Dražen Levojević, ki je igrače skupaj z zdravstvenimi 
sestrami, zdravnico in pedagoginjo sprejel, pa je ob tej pri-
ložnosti povedal pozitivno novico, da že nekaj časa opažajo 
pozitiven trend donacij: „V letih krize bi pričakoval, da se 
bo vrednost in število donacij zmanjšalo, ampak je na sre-
čo ravno nasprotno, tako število donacij kot njihova višina 
naraščata.“ Pisma bodo pokazali otrokom, takrat jih je bilo 
hospitaliziranih osem, igrače pa bodo namenjene za igranje 
v dnevih, ko se malčkom ure v bolnišnici in stran od staršev 
ter prijateljev zdijo zelo dolge. M. M.

Predali igrače za bolne otroke

Dražen Levojević, Nataša Rupnik in Vesna Hrovat z igra-
čami

» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

O uveljavljenosti in prepo-
znavnosti simpozija priča po-
datek, da so letos prejeli kar 
124 vlog kiparjev iz 39 držav 
sveta, izmed katerih je stro-
kovna komisija izbrala ome-
njene tri. »Kljub različnim 
slogovnim in generacijskim 
opredelitvam lahko zaklju-
čimo, da tudi na letošnjem 
simpoziju vsaj v dveh prime-
rih nadaljujemo konstrukti-
vistično smer, ki nas je spre-
mljala že leta 2011, skupna 
točka vseh letošnjih udele-
žencev pa je nekoliko inten-
zivnejša karbonizacija lesa, 
ki skulpturam dodaja značil-
no črno patino,« je v oceni 
letošnjega simpozija števil-
nim udeležencem otvoritve-
ne slovesnosti dejal kustos 
Goran Milovanović. 

Donald Buglass je ustvaril 
delo z naslovom Ladja, elip-
tično, podolgovato in naro-
be obrnjeno silhueto barke, 
konstruirano iz lesenih obro-
čev, ki zgolj s pomočjo fizi-
kalnih zakonitosti podpirajo 
drug drugega. »Arhitekturna 
abstraktna gmota nima vrat 
in tako na radikalen način 
razmejuje prostor intime od 
javnega prostora, svetlobo 
od teme. Skulptura, ki spo-
minja na narobe obrnjeno 
barko, je simbolno umešče-
na ob potok in tako še doda-
tno korespondira s sosednjo 
skulpturo Jamesa P. Nestor-
ja, ki se nanaša na kulturo 
Koliščarjev,« je dejal Milo-
vanović. Še nekoliko bolj v 
polju abstraktne geometrij-
ske forme se nahaja skulp-
tura slovenskega avtorja Mi-

Kostanjeviški park skulptur 
bogatejši za Ladjo, Cvetje in QR kodo
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so 27. julija zaključili jubilejni 25. mednarodni kipar-
ski simpozij Forma viva. Kostanjeviški park skulptur iz hrastovega lesa, ki nastaja že od leta 1961, so 
Novozelandec Donald Buglass, Bolgarka Liliya Pobornikova in Slovenec Mitja Stanek obogatili z Ladjo, 
Cvetjem in QR kodo.

tje Staneka, pri katerem 
tako idejno kot v izvedbeni 
formi lahko najdemo stične 
točke z deli enega velikanov 
slovenskega kiparstva Slav-
ka Tihca. »Tudi Stanek gradi 
s pomočjo lamelne forme po-
dobo, ki je do skrajnosti ab-
strahiran znak, nosilec zapi-
sa kompleksne informacije, 
za razliko od Tihca pa je Sta-
nekov izveden v kombinaci-

ji vertikalnega in horizon-
talnega zapisa,« je njegovo 
QR kodo (galerije in Občine 
Kostanjevica na Krki) ocenil 
kustos simpozija. Iz nekoliko 
drugačne usmeritve izhaja 
bolgarska kiparka Liliya Po-
bornikova ali, kot je povedal 

Milovanović: »Cvetje, ki ga 
je izdelala za kostanjeviško 
Formo vivo, temelji na avto-
ričini lirični poetiki apoteo-
ze lepote, ki jemlje navdih iz 
geneze narave. Delo se kon-
ceptualno navezuje na nje-
na predhodna dela, ohranja 
vertikalno – totemsko linijo 
skulpture, s čimer nadalju-
je primaren proces gibanja 
in strukture lesa, lirična va-
lovitost forme pa sprošča to-
gost in trdoto hrasta.« 

Hkrati so v lapidariju gale-
rije odprli razstavo skulptur 
iz kamna Janeza Lenassija, 
leta 2008 preminulega sopo-
budnika simpozijev kiparjev 
v Seči pri Portorožu in Kosta-
njevici na Krki. Njegova dela 
je predstavila kustosinja Ni-
ves Marvin. Otvoritveni pro-
gram je prispeval Pihalni or-
kester Kostanjevica na Krki.

 Peter Pavlovič

Desno direktor galerije Bojan Božič in kustos Goran Milo-
vanović, levo kiparji na letošnjem simpoziju: Mitja Sta-
nek, Donald Buglass in Liliya Pobornikova

Cvetje Liliye Pobornikove

Občina Radeče v teh dneh pričenja z izgradnjo javne kanali-
zacije za odpadno vodo s priključevanjem na obstoječi kana-
lizacijski sistem Radeč na območju naselja Obrežje.

Obrežje je naselje na levem bregu Save nasproti samega cen-
tra mesta Radeče. Naselje na južnem delu omejuje železni-
ška proga oziroma lokalna cesta med progo in naseljem, na 
severnem delu pa je hribno zaledje. Naselje sedaj nima ure-
jenega kanalizacijskega sistema za odpadno vodo. 

Odpadne vode se zbirajo v greznicah. Iztoki iz greznic se po-
nikajo ali so speljani v jarke, kar na nižjem delu povzroča 
sanitarno neurejeno stanje. Odvod meteorne vode se vrši s 
posameznimi kanali in propusti pod dovozno cesto, železni-
ško progo in glavno cesto proti zajezeni Savi. 

Z načrtovano novogradnjo kanalizacije se bo izboljšalo ob-
stoječe stanje s tem, da bo vsa odpadna sanitarna voda na 
tem delu naselja Obrežje priključena na centralno čistilno 
napravo Radeče. Načrtovani kanali za odpadno vodo pote-
kajo pretežno po dovozni lokalni cesti, ki poteka vzporedno 
z železniško progo, in sicer od km 498+800 do km 499+850. 

V sklopu izgradnje bosta poleg samih kanalov izvedena tudi 
dva zahtevna podboja  kanalizacije s podvrtanjem z zašči-
tno jekleno cevjo pod železniško progo Zidani Most–Dobova 
in glavno cesto G-1 Celje–Zidani Most–Drnovo ter zgrajeno čr-
pališče za tlačni del bodoče kanalizacije. Hkrati z izgradnjo 
kanalizacije se izvedejo tudi hišni priključki. Pri načrtova-
nju kanalizacije so bile upoštevane lokacije obstoječih gre-
znic in preučene možnosti priključitve na novo kanalizacijo. 
Po končani izgradnji se obstoječe greznice opusti. Lahko se 
jih zasuje, izpraznjene, očiščene in dezinficirane greznice pa 
je možno uporabiti tudi za drug namen. Predvidene trase ka-
nalov za odpadno vodo so načrtovane tako, da je možen čim 
krajši in enostavnejši hišni priključek na javno kanalizacijo. 

Izgradnja kanalizacije Obrežje

Grafični prikaz območja izgradnje kanalizacije Obrežje

Vlada sprejela program 
konkurenčnosti
V petek, 26. julija, je vlada RS na redni seji spreje-
la Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore 
za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za ob-
močje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Gre za nabor 
ukrepov, usmerjenih v razvoj gospodarstva in podjetij na 
območju omenjenih občin, s čimer želi vlada zmanjšati 
razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike treh 
občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti. Ukrepi bodo 
skupaj z možnostmi, ki jih ponujajo občanom in občan-
kam občine Radeče, podrobneje predstavljeni v eni od 
naslednjih številk Posavskega obzornika.

Zahvala udeležencem študentske 
delovne brigade
Med 19. in 28. julijem je v Radečah v sodelovanju s Študent-
sko organizacijo v Mariboru potekala tradicionalna študent-
ska delovna brigada, v okviru katere je približno 40 študentov 
s prostovoljnim delom pomagalo domačinom pri vsakdanjih 
opravilih. Vsem udeležencem tega lepega dogodka, tako štu-
dentom kot sodelujočim domačinom, se za sodelovanje is-
kreno zahvaljujemo. 

www.radece.si
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•	SODOBNI	IN	VARČNI	SISTEMI	
OGREVANJA

•	VODOVODNE	INSTALACIJE

•	REKUPERACIJSKO	PREZRAČEVANJE

•	CENTRALNO	SESALNI	SISTEMI

•	ČISTILNE	NAPRAVE	IN	REZERVOARJI	
ZA	DEŽEVNICO

V bogatem kulturnem, etno-
loškem in zabavnem progra-
mu so poleg Ljudskih pevk 
s Telč nastopili še Dobovski 
pevci, Vaški pevci Šentru-
pert, pevke in pevci folklor-
nega društva Brusači iz Ra-
deč, Katarinski fantje s Čeč 
nad Trbovljami, ljudski go-
dec Janez Košar na harmo-
niki, pevska skupina Zarja iz 
Čušperka in Račne ter Ljud-
ski pevci Bizeljsko. Obisko-
valke in obiskovalci so se iz 
srca nasmejali obema doma-
čima humoristkama, preoble-
čenima v Martina in Micko, ki 
sta skozi živahen dialog obu-
jali spomin na nekdanje stare 
čase, ko je bil poleg dela na 
kmetiji čas tudi za druženje 
– še posebej ob t.i. pušelšan-
kih. Z veseljem sta poklepe-
tali tudi s cvičkovo prince-
so Andrejo Simeonov, ki je 
nato še sama pozdravila vse 

VELIKI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU - V majhni vasi Veliki Cirnik 
na meji med občinama Sevnica in Šentrupert aktivno de-
luje eno samo društvo – gasilsko. Vanj je vključenih okrog 
70 članic in članov. Le-ti so tretjo soboto v juliju pripra-
vili že 17. gasilske igre brez meja, ki so privabile 27 ekip 
iz šestih občin in treh regij. 

Zadnja igra v vro-
čem sobotnem po-
poldnevu se je od-
vijala s staro ročno 
brizgalno, imenova-
no Ragin, ki kljub za-
vidljivi visoki letnici 
nastanka, izdelana 
je bila v 19. stole-
tju, še vedno odlič-
no deluje. Po zaklju-
čenih gasilskih igrah 
so med ženskimi eki-
pami slavile članice 
PGD Studenec, dru-
go mesto so zasedle 
predstavnice  PGD Šentjanž 1, tretje članice PGD Sv. Rok iz 
sosednje občine Šentrupert, četrto mesto pa so osvojile čla-
nice PGD Breg. Najboljši med moškimi ekipami so bili iz PGD 
Poklek nad Blanco, drugo mesto so osvojili člani PGD Hmeljčič 
pri Mirni Peči, tretje pa so bili člani PGD Primož 2, četrto me-
sto so si delili z enakim številom osvojenih točk PGD Primož 1 
in 3 ter DPM Nebesa 2.

»Šaljive in mokre gasilske igre so namenjene prijetnemu in spro-
ščenemu druženju. Potekajo vedno tretjo soboto v sedmem me-
secu. Veseli nas, da se vsako leto prijavi kakšna ekipa več. To 
pomeni, da so zadovoljni z našo organizacijo in s potekom iger. 
Seveda po igrah vedno sledi tudi gasilska veselica z dobrim an-
samblom,« je pripovedoval predsednik PGD Veliki Cirnik Jože 
Zaplatar. Z organizacijo gasilskih iger bodo v kraju nadaljeva-
li, saj želijo privabiti v to hribovsko vas v KS Šentjanž, ki šteje 
okoli 100 prebivalk in prebivalcev, vsaj enkrat na leto čim več 
ljudi in se skupaj z njimi poveseliti. Letos je po razglasitvi re-
zultatov za prijetno druženje skrbel ansambel Pogled, poskr-
bljeno pa je bilo tudi za hrano in pijačo.  S. Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Letošnja Kostanjeviška noč, tradi-
cionalna poletna prireditev, ki jo organizira Etnološko dru-
štvo Prforcenhaus, je v dveh dneh na uveljavljeno prizori-
šče znova privabila na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč. 
Na petkov večer so se zlasti mladi zabavali na t. i. petkovi 
pumpi z DJ Boštjanom, sobotno dogajanje, ki ga je povezo-
vala Lea-Marija Colarič-Jakše, pa je potekalo po ustaljenem 
programu: najprej srečanje pihalnih orkestrov, na katerem 

so poleg domačega sodelovali še šentjernejski, videm-dobre-
poljski in markovski orkester, nato zabava za otroke z Ma-
tejo, ki je trajala malo dlje, saj srečanja pustnih skupin le-
tos ni bilo, nato pa veselica ob zvokih ansambla Dori, bogati 
gostinski ponudbi in srečelovu. Ko se je zmračilo, so se obi-
skovalci zgrnili ob Krko, po kateri je priplavalo najprej 1000 
lučk, nato pa splav z domačo godbo v pustni opravi ter pet 
okrašenih čolnov. Komisija je prvo mesto prisodila kostanje-
viški galeji, drugo kanunosilki in tretje kostanjeviškemu srcu. 
Ob polnoči je nebo nad prizoriščem razsvetlil ognjemet, za-
bava pa se je zavlekla še dolgo v noč. P. P. 

Na Telčah zazvenela ljudska pesem 
TELČE - Na lično urejenem prostoru pri nekdanji šoli na Telčah je drugo nedeljo v juliju potekala 10. 
Telška žetev, srečanje ljudskih pevk in pevcev ter godcev z različnih koncev Slovenije. 

navzoče. »Vino ima dušo in ta 
poje, a le redkim je dano sli-
šati to pesem,« je dejala in 
nadaljevala, da cviček in pe-
tje združujeta ljudi ter odpi-
rata srca. 

Za izvrstno organizacijo pri-
reditve, ki je že deseto leto 
privabila na Telče lepo šte-
vilo ljubiteljic in ljubiteljev 
ljudskega petja, sta čestitala 

predsednik KS Tržišče Janez 
Virant in sevniški podžupan 
Janez Kukec. Predsednica 
Kulturno športnega društva 
Telče in članica Ljudskih pevk 
s Telč Zvonka Mrgole je obu-
dila spomin na začetke prire-
ditve Telška žetev, ki ohranja 
spomin na preteklost skozi 
ljudsko pesem. »Ljudska pe-
sem je poslanstvo in drago-
cena dediščina tudi za mlajše 

rodove,« je dejala in doda-
la, da je doslej na Telčah 
prepevalo že več kot 70 sku-
pin ljudskih pevk in pevcev 
iz mnogih slovenskih krajev, 
pred dvema letoma pa so bili 
na Telčah tudi organizatorji 
vseslovenske prireditve »Se-
tev 2000 zlatih zrn za novo ti-
sočletje« z željo, da na svetu 
ne bi bilo lačnih ljudi.  
 S. Radi

Ljudski pevci in pevke ter godci so skupaj zapeli znano ljudsko En hribček bom kupil.

Kostanjeviška noč – malo čolnov, 
a znova veliko obiskovalcev

Tretje mesto je osvojila simpatična mlada posadka s čol-
nom, poimenovanim „kostanjeviško srce“.

Gasilske igre brez meja

Na Velikem Cirniku so gasilske igre 
mokre in zabavne. 

LISCA – V vročem poznem popoldnevu zadnje julijske so-
bote, ko je bila temperatura zraka še krepko nad 30 sto-
pinjami, se je več kot dvajset povabljenih koscev razpo-
redilo po gospodarjevih navodilih v t. i. rajde in začelo s 
košnjo na strmem obronku Lisce. 

Koso sta spretno vihtela tudi najstarejša med kosci, 84-letni 
Ivan Pavčnik s Kremena in 76-letni Vinko Zalezina iz Oreš-
ja nad Sevnico. Ko je bil del senožeti pokošen, so si možje 
in fantje v hladnem zavetju privoščili kratek oddih ob mali-
ci, ki jo je pripravila skrbna gospodinja. Sledil je še drugi del 
košnje, v katerem so elegantni in za oko prijetni, toda po-
navljajoči se gibi koscev zahtevali v strmem bregu svojevr-
sten napor. Grabljenja sveže pokošene trave, katere vonj se 
je prijetno širil po Lisici, so opravili člani in članice folklor-
ne skupine Blaž Jurko, kosci pa so jih pri Jurkovi koči spre-
mljali s peto ljudsko pesmijo. 
Prikaz košnje na Lisci je potekal v sklopu prireditev »Iz skri-
nje naših dedov in babic«, ki jo v KŠTD Blaž Jurko z Razbor-
ja pod Lisco pripravljajo z namenom ohranjanja bogatega lo-
kalnega, kulturnega in naravnega izročila hribovskih krajev 
izpod Lisce. S. R.

Košnja kot v starih časih 

Kosci so z nabrušeno koso ostro zarezali v poletno travo.

PIŠECE – Od 3. do 7. julija je v Pišecah potekalo 6. Pleteršni-
kovo srečanje Slovencev iz Srbije. Udeležilo se ga je 16 članov 
društev Slovencev Planika Zrenjanin, Triglav Subotica, Emona 
Ruma, ki pokriva tudi Vrdnik, in Sava Beograd. Kot je poveda-
la Rut Zlobec, učiteljica slovenščine na OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece in v društvih Slovencev v Vojvodini, so bili nekateri nji-
hovi predniki z dekreti poslani na področje Srbije že pred in po 

1. svetovni vojni, nekateri so prišli s trebuhom za kruhom po 
2. svetovni vojni. Njihovi potomci so prišli v Pišece zato, ker 
tukajšnja šola goji tradicijo združevanja in povezovanja vseh v 
tujini živečih Slovencev. „Tudi Pleteršnik je bil človek, ki je po-
vezoval dve kulturi – nemško in slovensko,“ je dejala Zlobčeva. 
Zlobčeva je še dejala, da so Slovenci iz Srbije zelo veseli, da 
so lahko prišli v pristno domače okolje, bili med domačimi lju-
dmi in se zato počutili kot doma ter bili sprejeti kot Slovenci. 
Vsi si tudi želijo ponovne vrnitve v Slovenijo, zato bi jim sku-
pen dom prišel še kako prav. R. R.

Slovenci iz Srbije kot doma

Udeleženci Pleteršnikovega srečanja z Rut Zlobec
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50
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Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

www.volkswagen.si

Novi Tiguan. S porabo goriva 5,3 l/100 kilometrov.**
Novi Tiguan z bogato serijsko opremo in naprednimi tehnologijami bo vsako vožnjo 
spremenil v posebno doživetje. Odločite se lahko za cestno ali terensko izvedbo 
sprednjega dela, a njegov pravi terenski karakter boste spoznali z uporabo 
štirikolesnega pogona 4MOTION. Navdušeni boste nad dizelskimi TDI ali 
bencinskimi TSI motorji pod oznako BlueMotion Technology, saj so prijazni do okolja 
in izjemno varčni pri porabi goriva. Dodatno zadovoljstvo vam bodo prinesli tudi 
številni asistenčni sistemi, kot je Park Assist 2.0***, ki bo vozilo samodejno parkiralo.  
Medtem pa lahko navdušenje delite s svojim sopotnikom! 
 
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Prihranek do  

5.000 EUR*

Emisije CO2: 139–199 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 5,3–8,6 l/100 km. 
Slika je simbolna. * prihranek velja za vozila na zalogi, ** velja za motor 2.0 TDI 81 
kW (110 KM) BlueMotion Technology pri kombinirani vožnji, *** dodatna oprema.

VWoglasDealerTiguan_2013_137x198.indd   1 20. 03. 13   13:51
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

PEPS
13322 B I
Živahen mlad kuža, mešanček 
s terierjem, star do 1 leta, 
črnorjave barve, išče nov dom. 
Z veseljem bo postal zvesti član 
prijazne družine. 

DINA
13342 K
Prijazna leto dni stara psička, 
rjave barve in srednje rasti, 
bo vesela prijaznega in 
odgovornega lastnika, ki ji bo 
nudil dom.
 

STARK
13341 K  
Prikupen mladiček, star 4 
mesece, svetlo rjave barve 
in nižje rasti, išče lastnika, ki 
mu bo nudil topel dom in ga 
odgovorno popeljal v svet 
odraslih psov.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Občina Brežice v poletnih 
dneh nadaljuje s projekti 
energetske sanacije stavb 
v lasti Občine, saj želi Ob-
čina s pomočjo evropskih in 
državnih sredstev zagotoviti 
energetsko učinkovite javne 
stavbe, ki bodo imele izbolj-
šane sisteme za ogrevanje in 
s tem manjšo porabo toplo-
tne energije. Trenutno po-
tekajo dela na stavbi zdra-
vstvenega doma, ki jih izvaja 
na javnem razpisu izbrano 
gradbeno podjetje CGP d.d. 
iz Novega mesta, dela se iz-
vajajo pod strokovnim nad-
zorom podjetja Savaprojekt 
d.d. iz Krškega. 

Dela obnove v 
Zdravstvenem domu 
Brežice

Poleg toplotne izolacije pod-
strešja in fasade bo zame-
njan tudi kotel za ogrevanje 

Energetska sanacija 
Zdravstvenega doma Brežice
BREŽICE – V mesecu juniju so se pričela dela za toplotno izolacijo fasade in podstrešja na stavbi Zdra-
vstvenega doma Brežice, ki bodo pomembno izboljšala energetsko učinkovitost samega objeta, saj 
bo poraba toplotne energije po sanaciji za več kot 50 % nižja, prihranek pa bo znašal 464,6 MWh/
leto. Predvidoma se bodo dela obnove objekta zaključila aprila 2014. Občina Brežice pa je bila uspe-
šna tudi na 2. razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, kjer je za energetsko sanacijo stavbe 
Osnovne šole Velika Dolina pridobila 332.000 evrov evropskih sredstev. 

na zemeljski plin in vgrajena 
toplotna črpalka. Pri finan-
ciranju energetske sanacije 
so moči združili Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor 
(evropska sredstva), Občina 
Brežice in Javni zavod Zdra-
vstveni dom Brežice. Po te-
meljiti obnovi bo prihranek 
toplotne energije znašal 
464,6 MWh/leto.

Investicija 
energetske obnove 
OŠ Velika Dolina
Vrednost investicije, ki bo iz-
boljšala toplotne karakteristi-
ke šole in sistem za ogreva-
nje, znaša 540.166,02 evrov, 
od tega je Občina pridobila 
322.000 evrov evropskih sred-

stev za sofinanciranje projek-
ta, preostanek sredstev pa bo 
Občina namenila iz proračuna. 
Z investicijo se namerava izve-
sti energetsko sanacijo ovoja 
stavbe (okna, vrata, podstreš-
je – streha kot ovoj) in zago-
toviti energetsko učinkovitost 
ogrevalnih, hladilnih in prezra-
čevalnih sistemov (hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sis-
tema, vgradnja termostatskih 
ventilov, radiatorsko ogreva-
nje, priprava sanitarne tople 
vode s toplotnimi črpalkami). 
Izvedba investicije se načrtu-
je v letih 2013 in 2014.

Občina Brežice je projekt 
prijavila na razpis Ministr-
stva za infrastrukturo in pro-
stor v sklopu operacij iz na-
slova prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija jav-
nih stavb« razvojne priorite-
te »Trajnostna raba energije« 
OP razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdobje 
2007-2013. 

V začetku meseca julija je 
Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije Občino 
Brežice obvestilo, da zara-
di javnofinančne situacije 
države in znižanja obramb-
nega proračuna ne bo zmo-
glo izpolniti svojih obvezno-
sti, zato je Občina zahtevala 
nujni sestanek za oblikova-
nje skupne rešitve. Kompro-
misni predlog predstavlja 
pomemben napredek v po-
govorih, saj predvideva ne-
plačani prenos 1,2 milijona 
evrov vrednih zemljišč v Slo-
venski vasi, s katerim bi mi-
nistrstvo izpolnilo svoj del 
obveznosti do Občine za ob-
dobje petih let. 

O predlogu bo 
odločal Občinski 
svet

Župan Ivan Molan je dejal, 
da bi si Občina Brežice že-
lela več predvsem na podro-

Ministrstvo za obrambo bi obveznosti 
iz dogovora izpolnilo z nepremičninami
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan se je 23. julija sestal na delovnem srečanju z ministrom 
za obrambo Romanom Jakičem in sodelavci na temo (ne)izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz leta 2007 
sklenjenega Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča 
Cerklje ob Krki.  

čju sofinanciranja skupnih 
vlaganj v lokalno infrastruk-
turo, ki jo za svoje potre-
be koristi tako ministrstvo 
kot krajani, vendar se za-
veda splošne finančne situ-
acije in razmer, v katerih se 
je znašlo tudi ministrstvo 

za obrambo – to za nasle-
dnja leta ne predvideva po-
večanja proračunskih sred-
stev. Kompromisni predlog, 
da ministrstvo svoj del obvez 

za obdobje petih let izpolni s 
prenosom lastništva zemljišč 
v Slovenski vasi, bo posredo-
van v preučitev in obravna-
vo Občinskemu svetu Občine 
Brežice, ki bo odločal o spre-
jetju predloga. Zemljišča v 
industrijski coni Slovenska 

vas so za Občino zanimiva iz 
vidika razvoja lokalnega go-
spodarstva, saj so primerna 
za različne dejavnosti - od 
logistike do proizvodnje. 

Ministrstvo želi 
spoštovati skupni 
dogovor

Minister Roman Jakič je so-
delovanje Občine in ministr-
stva označil za tradicionalno 
dobro, zaradi finančnih te-
žav in zmanjšanja sredstev 
pa ministrstvo ne zmore za-
gotoviti sredstev za vlaga-
nje v lokalno infrastrukturo, 
zato predlaga kompenzaci-
jo v obliki nepremičnin. Mi-
nister je še dejal, da bosta 
ministrstvo in Občina skup-
no urejala še nekatere ze-
mljiškoknjižne zadeve, pre-
učili bodo tudi poziv Občine 
za prenos dodatnih stano-
vanj za potrebe občanov. 
Minister je še omenil, da bo 
deset stanovanj ministrstvo 
namenilo za potrebe Splošne 
bolnišnice Brežice (za nasta-
nitve zdravnikov). 

Poziv k pravočasni oddaji vlog
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve, v poletnem času zaznava večje število 
vlog za izdajo različnih dovoljenj, kot so zapore cest, pre-
komerne obremenitve s hrupom, soglasja za uporabo javnih 
površin, prodajo na stojnicah, dovoljenj za obratovalne čase 
gostincem in podobno. Vse potencialne vlagatelje prosimo, 
da svoje vloge (www.brezice.si/vloge_in_obrazci/) oddajajo 
pravočasno, sicer vam v teh primerih ne moremo zagotoviti 
pravočasne izdaje ustreznih soglasij ali dovoljenj. Občinska 
uprava odgovarja za vsa izdana dovoljenja, zato potrebuje 
za kakovostno delo ustrezen čas za pregled in preverbo po-
treb vlagateljev.
Več na www.brezice.si/objave/sporocila_za_javnost/ 

Nedavno je celovito prenovo v sklopu prenove starega me-
stnega jedra Brežic, sofinanciranega s sredstvi iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, doživel tudi en hektar 
velik grajski park kot največja zelena površina v mestu. 

V grajski park dostopamo preko treh vhodnih ploščadi s pa-
viljoni, urejene so sprehajalne poti, klopi za počitek ali bra-
nje v parku ter igrala za otroke. Park krasi kar 28 drevesnih 
vrst, med katere lahko uvrstimo 114 dreves mestnega parka. 
Na vhodu v park iz smeri Gubčeve ulice in ulice Pod obzid-
jem vhodne table z zemljevidom označujejo pozicijo dreve-
sa ter njegovo drevesno vrsto. V parku je označeno z oznako 
po eno drevo za posamezno drevesno vrsto, tako da lahko v 
parku spoznamo drevesne vrste. Današnji mestni park je za-
snovala družina Attems v prvi polovici 19. stoletja in je bil 
del grajske lastnine do 2. svetovne vojne. Nastajati je za-
čel pod vplivom bližnjega parka v Mokricah, kar nakazuje 
neformalna zasnovanost, ki se zgleduje po parkih angleške-
ga krajinskega sloga.
Park danes je prostor, v katerem potekajo različne prosto-
časne aktivnosti, ki prispevajo k telesni in duševni sprosti-
tvi in okrepitvi človeka. V prostem času se ljudje ukvarjajo s 
številnimi dejavnostmi, s katerimi zadovoljujejo potrebe po 
druženju, sprostitvi in obnavljanju svoje moči. Kot protiu-
tež dnevnim naporom in različnim stresom se ob splošno po-
večani skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdrav-
je ter želji po ohranjanju dobrega počutja in kondicije vse 
več ljudi različnih starostnih skupin v prostem času ukvarja 
tudi s športom in rekreacijo. 
S tem namenom je Zavod za podjetništvo, turizem in mla-
dino Brežice v sodelovanju s partnerji pripravil pestro av-
gustovsko poletje, niz brezplačnih aktivnosti, primernih za 
vse starostne skupine, različne okuse. 
Aktivnosti za »zdrav duh v zdravem telesu«, ki potekajo 
skozi cel mesec, vsak teden:
• ponedeljek ob 19:00 Fit camp 
• sreda ob 19:00 Joga v parku
• četrtek ob 19:00 Fit camp
• petek ob 19:00 Nordijska hoja
• sobota ob 9:00 Fit camp
• nedelja ob 8:00 Nordijska hoja

Brezplačne aktivnosti za željne zabave:
• petek, 9. 8., ob 22:00 Magic show: Sam Sebastian s predsta-

vo »FUN DA MENTAL«
• petek, 30. 8., ob 22:00 Akustični koncert: Strune in srca
• sobota, 31. 8., ob 22:00 Večer črnega humorja

Ker želimo, da park ostane prostor, v katerem se vsi dobro 
počutimo in vanj radi zahajamo, prosimo vse občane, da skr-
bijo za urejenost parka (odlaganje smeti in pasjih iztrebkov 
v za to nameščene koše). Sicer pa: pridružite se nam, plju-
ča mesta kličejo! 
 Vir: ZPTM Brežice

Poletje v brežiškem parku - 
rekreacija, zabava, druženje
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V prejšnji številki Posavskega obzornika je bil v članku »Po-
ročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških vodovodov, 
ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma skupin obča-
nov v občini Krško« na strani 9 napačno objavljen podatek o 
ustreznosti pitne vode za vodovod Slom – Pihovec - omrež-
je Stolovnik 5. Vodovod je na tem omrežju ustrezen in ne 
neustrezen, kot je bilo pomotoma zapisano v tabeli zbirnih 
rezultatov. Za napako se opravičujemo. 

Območje občine Krško je konec prejšnjega tedna zajelo 
hudo neurje s točo, ki je največ škode povzročilo na kme-
tijskih površinah na zahodnem delu lokalne skupnosti. Po-
sledice neurja so si ogledali tako župan mag. Miran Stan-
ko kot občinska komisija za oceno škode po elementarnih 
nesrečah v kmetijstvu in strokovna služba Kmetijsko sve-
tovalne službe Krško. Po prvih ocenah je prizadetih oko-
li 220 ha kmetijskih površin, od tega 200 ha vinogradov. 

Največjo škodo na kmetijskih kulturah so utrpele Krajevne 
skupnosti Leskovec, Senuše, Gora in delno KS Velik Trn oz. 
zaselki in vasi Libelj, Volovnik, Kobile, Brezovska gora, Se-
nuše, Ivandol, Selce pri Leskovcu, Nemška gora, Vrhulje, 
Čretež, Golek, Gora, Nova Gora, Straža pri Krškem in Ravni.
Po prvi oceni Komisije je neurje močno prizadelo vinograde 
in trajne nasade jablan, hrušk, breskev, lokalna koruzišča in 
vrtnine na prostem. Po prvih predvidevanjih se pri vinogra-
dih pričakuje kar od 30 do 100 odstotkov izpada pridelka, 
pri trajnih nasadih je škoda podobna, pri vrtninah na pro-
stem pa je pričakovani izpad 80 %. Po prvi oceni je komisija 
ocenila, da je poškodovanih 200 ha vinogradov, 10 ha nasa-
dov jablan, 8 ha hrušk, 2 ha breskev in pol ha sliv. 
S prvo oceno škode bo občinska komisija seznanila regijsko, 
ki bo po nadaljnjih ogledih na terenu svojo oceno posredo-
vala državni komisiji na Ministrstvu za obrambo. Kmetijska 
svetovalna služba Krško je prizadetim lastnikom kmetijskih 
kultur v teh dneh na voljo tudi za strokovne nasvete o zaščiti 
in varstvu rastlin ter drugih agrotehničnih ukrepov, ki bi lah-
ko omilili najhujše posledice tokratnega neurja. 
Na gospodarski infrastrukturi neurje po prvih ogledih na te-
renu ni pustilo hujših posledic razen zdrtih bankin in podr-
tih dreves, ki so jih delavci komunalnega podjetja Kostak 
še isto noč odstranili.  

Gre za zahteven projekt, po-
vezan tudi z organizacijski-
mi težavami in potrpljenjem 
vseh tistih, ki so pri tem pri-
zadeti, je na nedavni pred-
stavitvi za meščane in kra-
jane povedal župan občine 
Krško mag. Miran Stanko. 
Povedal je, da bo Občina Kr-
ško storila vse, da bo inve-
sticija čimprej dokončana v 
veselje vseh, saj bo Krško do-
bilo novo podobo in bistveno 
boljše infrastrukturne pogoje 
za vse, ki tu živijo ali delajo. 

Prebivalci mestnega obmo-
čja povabljeni, da se vklju-
čijo v izgradnjo 
Med potekom gradnje je 
čas, da se prebivalci tudi 
sami s predlogi in pripomba-
mi vključijo v izvedbo, da bi 
lahko v celoti uredili podze-
mno infrastrukturo, da bi se 
vsaj za nekaj desetletij lah-
ko izognili ponovnemu pre-
kopavanju ceste. Predloge 
lahko prebivalci sporočijo 
osebno na oddelku za go-
spodarsko infrastrukturo na 
Občini Krško ali na podjetju 
Kostak, ki dela na terenu iz-
vaja. Izvajalci bodo dela po-
skušali izvajati na način, da 
bo čim manj motena tudi po-
slovna dejavnost, ki poteka 
v mestu. 

Novost: nizkonapetostno 
omrežje v zemeljski izvedbi
Na celotnem odseku obnove 
se s svojo investicijo vključu-
je tudi podjetje Elektro d.d., 
ki pristopa k posodobitvi niz-
konapetostnega omrežja - 
elektro priključkov v zemelj-
ski izvedbi. Do sedaj so bili ti 
razpeljani po zunanjih drogo-
vih na pročeljih hiš. Posodobi-
tev bo Elektro d.d. financira-
lo v celoti, stanovalci nosijo le 
minimalen strošek prevezave 
iz obstoječe na novo omarico. 

Prvi del ulice CKŽ predvido-
ma urejen do konca avgusta 
Prva faza obnove trenutno po-
teka na območju ulice CKŽ, 
od Hočevarjevega trga pro-
ti notranjosti mesta, v smeri 
občinske stavbe. Ta odsek je 
trenutno zaprt za promet, ob-
voz pa urejen po bližnjih uli-
cah. Po prvotnem terminskem 
načrtu bi morali dela na tem 
odseku zaključiti do 15. avgu-
sta,  to časovnico pa lahko ar-
heološke najdbe nekoliko po-
daljšajo, a najkasneje do 31. 
avgusta, ko bo urejen odsek 
predan nazaj v promet. 

Arheološke raziskave in gra-
dnja na odsekih gostilna 
Murko – Valvasorjeva mla-
dinska knjižnica 
Na osnovi meritev z geora-
darjem, ki so preteklo nede-
ljo potekale na celotni rela-
ciji, predvideni za gradnjo 
(gostilna Murko – Optika Rimc 
- Policijska potaja Krško), bo 
s strani Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine podan pre-
dlog predhodnih arheoloških 
raziskav. Slednje se bodo na 
tem območju predvidoma za-
čele 5. avgusta. Raziskave 
bodo potekale le na delu ce-
ste, in sicer na območju parki-
rišč, kar pomeni, da bo odsek 
odprt za promet, parkiranje 
pa bo urejeno na bližnjih par-
kirnih površinah. Predhodne 
arheološke raziskave se izva-
jajo z namenom, da bi arhe-

V letu dni do nove mestne podobe

ologi čim manj ovirali grad-
bena dela, čimprej opravili 
svoja izkopavanja, da bi se 
lahko potem gradnja nemo-
teno nadaljevala. 
Predhodnim raziskavam torej 
sledi gradnja na odseku go-
stilna Murko - Optika Rimc, v 
času od 31. avgusta do 15. ok-
tobra, ko bo ta predel v celo-
ti zaprt za promet. Temu sle-

di naslednji odsek, od Optike 
Rimc do Policijske postaje, ki 
naj bi bil zaključen do konca 
januarja 2014. To je faza, ka-
tere časovni potek bo v veli-
ki meri odvisen od vremenskih 
razmer v času zime.

Ureditev Dalmatinove ulice 
in ulice CKŽ v celotni dolži-
ni predvideva tlakovane ploč-
nike ter tlakovano območje 
Zatona, medtem ko bodo 
vozišče in parkirni prostori 
v celotni dolžini glavne ce-
ste asfaltirani. Na območju 
Dalmatinove (od Policijske 
postaje do objekta Krieger) 
je predviden tudi objekt za 
dvonivojsko parkiranje, ki bo 
mestu in obiskovalcem zago-
tovil novih 85 parkirnih mest. 

Kdaj se bo zapora ceste pre-
stavila naprej, bo Občina Kr-
ško naknadno obvestila, saj 
v tem trenutku še ni mogoče 
povsem natančno oceniti po-
teka arheoloških del, od kate-
rih je odvisna gradnja, ki ves 
čas poteka pod arheološkim 
nadzorom. 

Vstop v mesto – območje Za-
tona urejeno do prihodnje 
jeseni
Pripravljalna dela za začetek 
gradnje se v tem času zače-
njajo tudi v Zatonu, območju 
tik pred vstopom v staro me-
stno jedro, kjer se kot pro-
jektni partner vključuje jav-
no podjetje Infra. V sklopu 
ureditev Hidroelektrarne Kr-
ško bo podjetje izvedlo pre-
stavitev obstoječe ceste v 
Zatonu od nabrežine Trške 
gore proti Savi v dolžini 350 
metrov. Porušen in obnovljen 
bo obstoječi zid po celotnem 
obsegu starega mesta Krško 
od Valvasorjevega nabrežja 
do na novo predvidenega peš 
mostu preko reke Save, od tu 
naprej do Zatona pa bo zgra-
jen nov zid. Zgrajeno bo tudi 
črpališče za odvod vseh za-
lednih voda v Savo – gre za 
pomembno poplavno zaščito 
starega mestnega jedra pred 
stoletnimi vodami in fekalno 
kanalizacijo. Omenjena dela 
bo Infra predvidoma zaključi-
la prihodnjo pomlad. Ta dela 
prometa ne bodo ovirala, saj 
bo ta potekal po nadomestni 
cesti. Promet bo moten v 

času prestavitev obvozne ce-
ste bližje k Savi, kar se pred-
videva za konec letošnjega 
leta. Takrat bo promet skozi 
Zaton potekal enosmerno za 
smer Drnovo, v obratni smeri 
proti Brestanici oz. Celju pa 
po novi obvoznici.

V času gradnje pa bodo po-
tekale tudi ureditve, s kate-

rimi bo Občina Krško Zaton 
oblikovala v trg s klopmi za 
posedanje, zasadila dreve-
sa, postavila fontano, uredi-
la pešpoti, kolesarske steze 
in nova parkirna mesta, opra-
vljena bo tudi rekonstrukci-
ja in novogradnja vseh komu-
nalnih vodov vključno z javno 
razsvetljavo. Celotna uredi-

tev bo zaključena do jeseni 
2014.

Gradnja ves čas pod nadzo-
rom arheologov
Po besedah arheologa Mi-
tje Pergarja iz Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
in direktorja arheološkega 
podjetja PJP Primoža Pre-
dana ima ožje mestno sre-
dišče Krškega zelo bogato 
preteklost. Državna konven-
cija določa, da je potrebno 
vse, kar se tiče kulturne de-
diščine, podrobneje arheo-
loško raziskati. Pred leti je 
bilo večino napora arheolo-
gov vloženega v raziskave 

na območju Drnovega - Ne-
viodunuma, tokrat pa so se 
raziskovalci preteklosti na-
tančneje lotili tudi starega 
mestnega jedra. 

Med arheološkimi najdbami, 
ki so znane do tega trenut-
ka, so ostanki 300 let stare 
rimske ceste, pod njo pa so 
našli še nekatere starejše iz-
kopanine, ki pričajo o času 
pred nami, kako smo žive-
li nekoč in na kaj smo lah-
ko ponosni. V kolikor arheolo-
gi ne bodo naleteli na kakšna 
večja odkritja, naj bi za vsa-
ko fazo potrebovali 25 dni, 
kar ne predstavlja takšnih 
časovnih izgub, kot smo jih 
bili morda vajeni v preteklo-
sti. Po zaključku bodo arhe-
ološke najdbe predstavljene 
tudi javnosti. 

Financiranje
3,1 milijone evrov vreden 
projekt urejanja Zatona, uli-
ce CKŽ in Dalmatinove ulice 
Občina Krško pretežno gra-
di s pomočjo evropskih sred-
stev. 1,8 milijona evrov inve-
sticije predstavljajo sredstva 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za 
obdobje 2012-2014. 750.000 
evrov bo prispevala država, 
preostanek pa Občina Krško. 

Poleg tega bo Občina na vsto-
pu v staro mestno jedro do-
datno in v celoti financirala 
izgradnjo objekta za dvoni-
vojsko parkiranje s 85 par-
kirnimi mesti v ocenjeni 
vrednosti 530.000 evrov. Po-
plavno varovalne ureditve, ki 
jih bo izvedlo javno podje-
tje Infra, so financirane po-
sebej, in sicer v sklopu gra-
dnje Hidroelektrarne Krško, 
v okvirni ocenjeni vredno-
sti 3 milijone evrov. Celotna 
vrednost investicije, ki jo v 
sklopu urejanja mestnega je-
dra načrtujemo v prihodnjih 
dveh letih, tako znaša pribli-
žno 6,6 milijonov evrov. 

V začetku julija se je začela dolgo pričakovana ureditev krškega mestnega jedra, ki bo v novi, sodobni 
podobi, skupaj z lepšim in urejenim vstopom v mesto, zaživelo do prihodnje jeseni. Vsebino in časov-
no dinamiko različnih etap gradnje predstavljamo v nadaljevanju. Vse, ki v starem mestnem jedru živi-
jo in delajo, ter vse, ki ga tako ali drugače obiščejo, Občina Krško prosi za razumevanje, potrpežljivost 
in sodelovanje v času, ko nastaja nova mestna podoba, s katero bomo pridobili vsi. 

Neurje s točo povzročilo škodo na 
kmetijskih kulturah

Naslednji odsek obnove mestnega jedra

Obnova prvega odseka v starem mestnem jedru

Sprejem za nogometne prvake
Župan mag. Miran Stanko je konec prejšnjega tedna česti-
tal mladim upom nogometne šole NK Krško, prvakom ne-
davnega svetovnega pokala Gothia cup 2013, ki je potekal 
na Švedskem. Na sprejemu v Mestnem muzeju Krško se mu 
je pridružil tudi častni občan Stane Rožman. 

Prvakom največjega turnirja za mlade od 11 do 19 let, Go-
thia cup, je župan mag. Miran Stanko dejal, kako vesel je, 
da so ves trud, ki ga od svojega sedmega leta vlagajo v trdo 
delih na treningih in tekmah, kronali z uspehom, kot je zma-
ga na prvenstvu svetovnih razsežnosti. Mladim upom se je 
ob tej priložnosti zahvalil za ves trud in dosežene rezultate, 
trenerjem za odlično opravljeno delo, staršem za izjemen 
prispevek, ko spremljajo svoje otroke na športni poti, spon-
zorjem in donatorjem pa za materialno pomoč, brez kate-
re ne bi mogli opraviti vsega tega dela. Zmagovalni ekipi je 
čestital tudi častni občan občine Krško Stane Rožman in de-
jal, da se z njihovim uspehom še enkrat potrjuje, kako veli-
ki smo na športnem področju. 
Ekipa nogometne šole NK Krško letnika 1999 se je odzvala 
povabilu Nogometne zveze Slovenije in sponzorja potovanja, 
SKF iz Švedske, in se kot edina iz Slovenije udeležila presti-
žnega nogometnega turnirja v švedskem Göteborgu. Po de-
setih tekmah v petih dneh so v finalu po kazenskih strelih 
premagali nasprotnike iz indonezijske ekipe ASIOP Apacint iz 
Jakarte. V kategoriji U14 je nastopilo kar 183 ekip iz 31 držav 
sveta, kar pomeni 3.300 sodelujočih le v starostni skupini, v 
kateri so nastopili Krčani in s tem ponesli ime občine Krško 
daleč v svet. Zmagovalno nogometno ekipo sestavljajo: ka-
petan Mihael Mirt, Luka Kerin, David Kovačič, Luka Guček, 
Miha Kerin, Domen Peklar, Anže Kodelič, Jan Gorenc, Ti-
motej Rešetič, Enis Kajtazovič, Vanja Drkušič, Vid Goričar, 
Mitja Mlakar, Matej Dimc, Tomaž Zakarajšek, Albert Aliji, 
Aljaž Urbanč in Ester Sokler s trenerjem Rokom Zorkom in 
njegovim pomočnikom Mirsadom Mujakičem. 
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BAZEN SEVNICA

AVGUST: 
50 % popusta ob 
nakupu sezonskih kart

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

Info.: www.kstm.si

dopoldanske, popoldanske, 
družinske, študentske, 

sezonske, prenosne karte.

ZABAVNE ANIMACIJE, ob 16. uri:

torek: IGRE V VODI

cetrtek: ŽIV ŽAV

petek: ŠALJIVE SPRETNOSTNE IGRICE V IN OB VODI

nedelja: IGRE OB VODI

5. 8.
Plavalni tecaj

Kako oživiti staro mestno jedro
V Sevnici je pretekli četrtek potekala okrogla miza na temo »Revitalizacija starega mestnega jedra Sev-
nice«. Predstavniki Občine Sevnica in družbe Savaprojekt d.d. iz Krškega, ki pripravlja strokovne pod-
lage, so navzočim krajanom starega dela Sevnice in drugim prebivalcem mesta podrobneje predstavili 
postopek in cilj priprave strokovnih podlag za oživitev starega mestnega jedra. 
Cilj izdelave strokovnih pod-
lag je izdelati strokovni ela-
borat, vključno z izdelavo 
morebitnih variantnih reši-
tev oziroma idejnih zasnov in 
predlogov za obnovo obstoje-
čega stavbnega fonda, ume-
stitev novih ali nadomestnih 
objektov s spremljajočimi zu-
nanjimi ureditvami, funkcio-
nalne povezave z obstoječimi 
ambienti in objekti v starem 
mestnem jedru ter zasnovo 
ureditev območja s potrebno 
komunalno, energetsko, tele-
komunikacijsko in cestno-pro-
metno ureditvijo, z navezavo 
na obstoječe in načrtovane 
prometne in infrastrukturne 
ureditve v neposredni okoli-
ci obravnavanega območja. S 
strokovnimi podlagami bodo 
določene strateške usmeritve 

oziroma temeljni pogoji in 
predlogi za pripravo potreb-
ne strokovne izvedbene do-
kumentacije za to območje.

Okrogla miza je potekala z 
namenom, da izdelovalec 
strokovnih podlag udeležen-
cem predstavi postopek in 

cilj priprave strokovnih pod-
lag, predvsem pa v razpravi 
pridobi čim več konstruktiv-
nih predlogov in usmeritev 
udeležencev okrogle mize. 
Navzoči krajani so v razpra-
vi podali vrsto predlogov, ka-
tere bosta Občina Sevnica in 
pripravljalec strokovnih pod-
lag v nadaljevanju postopka 
analizirala in jih smiselno 
vključila v strokovne podla-
ge. 

Eden pomembnejših zaključ-
kov okrogle mize je ugotovi-
tev, da bo s skupnim sode-
lovanjem občine in krajanov 
starega mestnega jedra laž-
je in hitreje doseči skupno 
zastavljene cilje za oživitev 
starega mestnega jedra Sev-
nice.

Krajani lahko pisne ali ustne predloge oddajo na Odde-
lek za okolje in prostor še do sredine meseca avgusta.

Na Studencu potekajo dela, povezana z izgradnjo pločnika 
ob lokalni cesti iz smeri Impoljce. S to investicijo se bo ob-
stoječi pločnik, ki ga je pred leti že zgradila Krajevna sku-
pnost Studenec, podaljšal in nadaljeval proti začetku vasi. 
Na odseku, ki je trenutno v gradnji, je cesta najožja, zato 
so dela na terenu zahtevna.

V sklopu investicije se bo izvedlo zarobničenje, gradnja pod-
pornih zidov in preureditev oziroma novogradnja komunalnih 
vodov. Navedena dela bodo predvidoma zaključena do kon-
ca avgusta. Nadaljevanje in zaključek del na celotnem od-
seku skupne dolžine 400 m bosta sledila v odvisnosti od raz-
položljivih sredstev. Foto: Občina Sevnica

Na Studencu poteka gradnja 
pločnika

Na Studencu z novim pločnikom tudi do večje prometne 
varnosti za vse udeležence v prometu. 

Mesto Sevnica je bogatejše za tri nova igrišča z igrali, name-
njenimi različnim starostnim skupinam otrok. Občina Sevni-
ca je v preteklem mesecu uredila površine in z novimi igrali 
opremila območja v Naselju heroja Maroka, v novem naselju 

Drožanjske ceste in v parku ob reki Savi pri sevniški srednji 
šoli. Igrala v Naselju heroja Maroka so si v tem tednu prišli 
ogledat in jih tudi preizkusit malčki iz bližnjega Vrtca Cici-
ban Sevnica v spremstvu ravnateljice in vzgojiteljic, ki jih je 
ob tej priložnosti obiskal župan Srečko Ocvirk s sodelavci. 
 Foto: Občina Sevnica

Tri nova igrišča z igrali

Pridobili nepovratna sredstva za 
energetske sanacije
Občina Sevnica je uspešno kandidirala za nepovratna sred-
stva na javnem razpisu »Energetska sanacija osnovnih šol, 
vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupno-
sti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je bil odprt v 
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013. Gre za sredstva kohe-
zijskega sklada v sklopu 6. razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije« za energetsko sanacijo javnih stavb. Občina 
je tako prejela sklepe za energetsko sanacijo podružničnih 
šol na Studencu in v Loki pri Zidanem Mostu, za osnovne šole 
v Šentjanžu, Boštanju in Krmelju, za telovadnico pri osnov-
ni šoli v Sevnici ter za energetsko sanacijo Zdravstvenega 
doma Sevnica. Skupni znesek odobrenih nepovratnih sred-
stev za vse naštete objekte znaša preko milijon evrov, ki jih 
bo občina prejela za izvedene operacije energetskih sanacij 
v letih 2014 in 2015.

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica je objavil javni poziv za uporabo športne dvorane 
Sevnica pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in za upora-
bo Športnega doma Sevnica za izvajanje športnih aktivnosti 
ter večjih prireditev in koncertov. V športnem domu je po-
leg velike in male dvorane na razpolago za najem tudi sej-
na soba. Na poziv se lahko prijavijo izvajalci športnih dejav-
nosti, kot so zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, prav tako pa tudi zavodi s področja izobraže-
vanja ter ostali zainteresirani posamezniki. 

Vsi izvajalci športnih dejavnosti in ostali zainteresirani upo-
rabniki morajo svojo prijavo za uporabo športne dvorane ali 
športnega doma oddati najkasneje do ponedeljka, 12. av-
gusta 2013, na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 
Sevnica ali na elektronski naslov info@kstm.si. Vse dodatne 
informacije so na voljo na sedežu KŠTM Sevnica. 

Oba poziva sta objavljena tudi na spletnih straneh Obči-
ne Sevnica. 

Javni poziv za uporabo športnega 
doma in športne dvorane

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

R  A  Z  P  I  S

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE SEVNICA ZA LETO 2013 

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

2. člen
Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga, 
so naslednja:
• naziv Častni občan Občine Sevnica
• Grb Občine Sevnica
• Zlata plaketa Občine Sevnica
• Srebrna plaketa Občine Sevnica

Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine Sevnica, 
največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica in največ tri 
Srebrne plakete Občine Sevnica.

3. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen 
posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami 
na posameznih področjih življenja in dela prispeva k 
izjemnemu razvoju in ugledu Občine.

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

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

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

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

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot 
kandidat predlagan posameznik, je v skladu z 8. členom 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB1) in na podlagi 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 pisno izjavo 
kandidata (posameznika) o osebni privolitvi v zbiranje in 
obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da 
bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, 
odločanja o prejemnikih in podelitve priznanj Občine 
Sevnica, kot ga določa Odlok o priznanjih Občine Sevnica 
– obrazec P. Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica 
in na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

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

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

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

7. člen
Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2013 
se zbirajo do vključno petka, 6. septembra 2013, 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 PRIZNANJAwww.obcina-sevnica.si
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Kamniti material
IZ GRAMOZNICE STARI GRAD 
IN KAMNOLOMA BRESTANICA

Prodajni program v KAMNOLOMU BRESTANICA: 
 ◦ STENA 0 – 300 mm,
 ◦ DROBLJENEC 0 – 32 mm, 0 – 63 mm,
 ◦ SKALA 300 – 1500 mm.

Prodajni program v GRAMOZNICI STARI GRAD:
 ◦ GRAMOZ SAVSKI NESEJAN,
 ◦ GRAMOZ SEJAN 0 - 32 mm,
 ◦ GRAMOZNE KROGLE 32 - 100 mm,
 ◦ JALOVINA SAVSKA.

 (Materiali niso prani.)

Kupcem svetujemo pri nakupu primernih kamnitih materialov in zagotavljamo 
konkurenčne cene. 

Informacije in naročila:
Pokličete lahko vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro, na telefonsko številko 
051 306 394 ali 07/48 17 239, Vinka Gramca, oziroma pošljite povpraševanje 
po elektronski pošti: vinko.gramc@kostak.si.

KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, 
T: (07) 48 17 200, E-naslov: kostak@kostak.si, www.kostak.si

Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je v začetku te-
dna na ploščadi pred Kultur-
nim domom Krško pozdravil 
ultramaratonskega kolesarja 
Radovana Skubica Hilarija in 
udeležence mladinske izme-
njave iz petih držav. Skubic Hi-
larij v teh dneh nadaljuje svoje 
kolesarjenje skozi vse sloven-
ske občine z zelenim sporoči-
lom, s katerim opozarja na po-
men povezovanja in varovanja 
okolja. Na 2200 km dolgi ce-
lotni poti je župan Stanko na 
zemljevid ultramaratonskega 
kolesarja prilepil lipov list in s 
tem tudi simbolično zaznamo-
val njegov obisk v občini Kr-
ško. Župan je zatem sprejel 
tudi 25 udeležencev devet-
dnevne mednarodne mladin-
ske izmenjave „Village games 

Sprejem kolesarja in mladinske izmenjave

in the middle of the city“  iz 
Slovenije, Romunije, Bolgari-
je, Francije in Italije, ki jih v 
teh dneh gosti Mladinska toč-
ka Veliki Kamen. Kot je pove-
dal koordinator projekta Sandi 
Lekše, udeleženci izmenjave 
spoznavajo slovensko kulturno 

dediščino, kmečke običaje, va-
ške igre in podobno. Danes, 1. 
avgusta, bodo na igrišču pred 
Mladinskim centrom Krško pri-
pravili vaške igre, na katerih 
bodo na zabaven način prika-
zali, kar so se v teh dneh na-
učili o življenju na podeželju. 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 
razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne 
usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

1. dan 2. dan 3. dan

10.00
NOVINARSKA KONFERENCA

športni dom Sevnica, sejna soba
predstavitev dosedanjega dela PRSTaN-a 

12.00–14.00
DELAVNICA s KNOF-om

prostori KNOF
Tema: Socialni inkubator

17.00
KONFERENCA NVO

Športni dom Sevnica, sejna soba
Tema: Predstavitev strategije, povezovanje NVO

9.00–10.00
PREDSTAVITVE PRSTANOVIH AKCIJ:

KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO,
AKCIJA NOVINAR,

LOKALNA PARTNERSTVA
MC Krško

10.00–15.00
POSVET MODRO POSAVJE

MC Krško
“podjetništvo” v NVO

10.00–
SREČANJE

park MC Brežice
Predstavitev na stojnicah, igre, kuhanje dobrot, mini 

delavnice, glasbene skupine

Mini delavnice:  
RAČUNOVODSTVO 

ORGANIZACIJA PRIREDITEV
ODNOSI Z JAVNOSTMI 

IZDELAVA PREDSTAVITVENEGA FILMA
RAČUNOVODSTVO 

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu

MINISTSRTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

5. festival posavskih NVO

Sevnica
12. 9. 2013

Krško
13. 9. 2013

Brežice
14. 9. 2013

12.–14. 9. 2013
društva - zavodi - ustanove
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Ja, naj traja čim dlje poletje, toplota in vse njego-
ve barve. Mavrica poletnih barv. Takoj v začetku je 
treba povedati, da je v poletju vse lažje, žlahtnejše, 
prijateljsko, bolj prijazno. Ker vode še imamo, lah-
ko se oprhamo, zbrišemo z mokro krpo, če je prhanje 
za zvečer, si poiščemo senco, se nastavimo toplemu 
poletnemu vetru. Se napijemo vode. Je še najbolj 
zdrava. Če so temperature silne, se pač ni treba za-
ganjati v vrelišče. Nič ni tako nujno, da bi ne moglo 
počakati do jutranjih manj vrelih trenutkov. 

Z obrobja našega Posavja nam tehnologija omogoča 
dostop do vseh informacij, novic in novičk. In čve-
karij. Beseda teče, se ve, o angleški modri kraljevi-
ni. Če poenostavim in po svoje poslovenim – sta se 
Vili in Katka Kembriška svetu pokazala s svetlola-
sim sinkom, težkim skoraj štiri kilograme, ki je iz-
podrinil strica Harija in je tretji na vrsti, da zasede 
angleški kraljevski tron. Kdo pa ve, kaj bo čez tride-
set ali štirideset let? Bog ve, da kljub zafrkljivemu 
razmišljanju želim, želimo pobčku, naj bo kralj!

Nasploh pa prevzame stilska modrina mladih star-
šev, ki sta se v prvem porojstnem trenutku pojavi-
la pred svetom. Katka v modri oblekici z belimi pi-
kami, prstan z ovalnim safirjem je magično blestel 
na njeni roki, ko je pestovala sinka v naročju, ter 
Vili v modri srajci z rahlo vidnimi belimi črtami. In 
če me intuicija ne vara, bo naslednja sezona v od-
tenkih modrine, v razponu od vseh morskih nians – 
od zelene do temno modre pa tja do modrega neba. 
In če k temu prištejemo še vse modne dodatke, bomo 
videti »in«!

Je poleti sploh kaj lepšega kot odvreči vse mušice, 
muhe in čmrlje, ki nas pikajo deset mesecev, ležati 
v zeleni travi in pustiti potovanje očem po modrem 
nebu? Blažena zeleno modra modna muha je za ču-
stvene in telesne užitke povabila to poletje rdečo in 
roza v vsej njuni razsežnosti, ki se ju da nositi sku-
paj, ne da bi kdo ob tem povzdigoval nos. Rumena 
je oh in ah, je barva sonca, poletja, s koščki limoni-
ne skorjice v limoninem sladoledu, skratka vsega ti-
stega, kar prikliče energijo, pozitivne misli in žareč 
nasmeh. Okopati in zadišati se je moč v bluzicah, 
krilcih, oblekicah, celo v hlačah, ki so posejane po 
tkanini. Črna je za žalost in nepogrešljiva za ele-
ganco. Žalosti ne želim, eleganco z izbranimi dodat-
ki pa z vsem srcem.

Kaj bi na vse to rekel papež Frančišek, kateremu 
je bela sinonim. Bela kot čistost srca in duha, kar 
je posebna eleganca. Poskušam ugotoviti, kako je 
z njegovimi obuvali, ki jih prekriva bela oprava. 
Menim, da bi se zlil z vsemi, ki ne »guncajo afn« v 
neudobnih obuvalih, ki kvarijo celo okostje v od-
maknjenih letih. To poletje, ki ga pestujemo z vse-
mi njegovimi čari, so v trendu japonke, vseh barv 
in materialov. Ja, hura! In, kako bi pomignil, če bi 
mu prišlo v uho, da mi po možganih hodi hazarder-
stvo vožnje z dvokolesnikom k »bratrancem« na eno 
od hrvaških obal. V vidnih ali rdečih, rumenih ali 
oranžnih hlačah in majicah. Opremljena z vodo in 
kruhom in v japonkah. Asketska božja pot, ja, še z 
modrimi kopalkami.

Uživajmo v poletju, v mladih telesih na kotalkah, v 
spretnih nogah v kratkih hlačkah, vihravih krilcih 
in laseh, pa v barvah, ki nam jih ponujajo poletje 
in modne barve. En dan sem s pogledom skoraj sle-
kla nemanekensko damo v sivomodri majici in ro-
žnatem sivomodrem krilu. Gibala se je hitro in ele-
gantno v sivomodrih japonkah in dišala je po sivki. 
Kako zna nekdo priklicati užitek in kar tako, samo 
po sebi, ponuditi čar življenja! 

Barve poletja.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumnaKam v Posavju?
Četrtek, 1. 8.

• ob 17.00 na igrišču pri MC 
Krško: vaške igre v središču 
mesta z udeleženci medna-
rodne mladinske izmenja-
ve, vstop prost (org. MT Ve-
liki Kamen)

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: Poletni večeri v 
parku – otvoritev razstave 
fotografij članov Fotoklu-
ba Zagreb „Poetike novega 
stoletja“

• ob 19.00 na kopališču pri 
severnem mostu v Kosta-
njevici na Krki: pilates ob 
Krki - dodatni termin

Petek, 2. 8.

• ob 8.00 v MT Senovo: 
8-urno počitniško varstvo 
(prijave na 07/49 72 408, 
marija.zupevc@mc-krsko.
si)

• ob 20.00 na dvorišču La-
mutovega likovnega salona 

v Kostanjevici na Krki: Kino 
pod zvezdami - Živela svo-
boda!

Sobota, 3. 8.

• od 8.00 do 12.00 v lesenih 
hiškah pri spomeniku v Bre-
žicah: domača eko tržnica

• ob 9.30 na peščenem igri-
šču v indijanski vasi Term 
Čatež: nogometni turnir na 
mivki za moške (3+1), pri-
javnina: 20 €/ekipo 

• ob 10.00 v Dobravi pri Bu-
košku: spominsko srečanje 
ob 72-letnici poboja prve 
krške partizanske skupine

• ob 16.00 v gasilskem domu 
na Raki: svečana seja ob 
90-letnici PGD Raka, ob 
17.15 zbor gasilcev in mi-
mohod, ob 18.00 zborova-
nje pred gasilskim domom 
s postrojem gasilskih enot, 
slavnostnim govorom ter 
razvitjem in blagoslovom 
novega praporja

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Poletje na gradu Raj-
henburg – koncert zasedbe 
Tjaša Fabjančič trio, iz ci-
kla Akustika

Sreda, 7. 8.

• ob 19.00 v oranžni dvorani 
Hotela City Krško: predava-
nje o alternativnih metodah 
zdravljenja in ogled filma 
Matrica; obvezna prijava 
na 041 663 059 ali dusan@
lukec.net, prispevek: 6 EUR

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: nastop akustičnega 
dueta v sestavi Jan Rudman 
in Andrej Jeličič

Četrtek, 8. 8.

• ob 20.00 v prostoru nek-
danje banke na CPB v Bre-
žicah: odprtje fotografske 
razstave „Brežice Jurija 
Pestotnika: 2002 – 2007“ - 
Stavbna dediščina 5, pro-
gram odprtja bo potekal v 
prostorih Fakultete za turi-
zem, CPB 36

Petek, 9. 8.

• ob 18.00 pri cvičkovem 
hramu v Cirju pri Raki: 9. 
cvičkov večer na temo „Ko-
liko davčnih bremen še 
čaka vinogradnika?“

• ob 22.00 v parku pri MC 
Brežice: Sam Sebastian Fun 
da mental magic show

Sobota, 10. 8.

• od 8.00 do 12.00 v lesenih 
hiškah pri spomeniku v Bre-
žicah: domača eko tržnica

• ob 9.30 na večnamen-
skem igrišču Hotela Toplice 
v Termah Čatež: tekmova-
nje v ulični košarki za mo-
ške (3 na 3), prijavnina: 20 
€/ekipo

Nedelja, 11. 8.

• ob 11.00 z dvorišča Galeri-
je Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: pohod po cvič-
kovi poti

Ponedeljek, 12. 8.

• od 7.30 do 15.30 v MC Bre-
žice: Potovanje skozi čas – 
poletne počitniške aktivno-
sti (vsak dan med tednom 
do 23. 8.)

Torek, 13. 8.

• od 9.00 do 13.00 v športni 
dvorani MC Brežice: Pole-
tje skozi oko kamere – brez-
plačna delavnica (še 14. 8. 
in 20. do 22. 8.)

• ob 10.00 v parku pri MC 
Brežice: kreativna dekora-
tivna delavnica

Sreda, 14. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: ustvar-
jalnica (prijave na 
helena.rozman@galerija-
bj.si, 07/49 88 148, ni ko-
tizacije)

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: slavnostna seja občin-
skega sveta ob prazniku ob-
čine Kostanjevica na Krki

KANADA, ŽEJNO – Ljudske pevke Žejno, ki delujejo kot sek-
cija Kulturnega društva Anton Kreč iz Čateža ob Savi, so se 
odzvale povabilu Vseslovenskega kulturnega odbora sloven-
skih organizacij v Kanadi, da med 19. junijem in 6. julijem 

sodelujejo na prireditvah ob dnevu državnosti Republike Slo-
venije. V Kanadi so ljudske pevke nastopile na praznovanju 
dneva državnosti oziroma Slovenskem dnevu, ki ga je organizi-
ralo društvo Sava (Slovenian Association Sava), v kraju Kitche-
ner-Breslau, kjer so imele samostojni koncert ljudskih pesmi 
in nekaj domoljubnih deklamacij za rojake, in v slovenskem 
letovišču v Boltonu, nedaleč od Toronta, kjer so sodelovale pri 
mašnem petju skupaj z njihovim zborom Naša pesem. Pred-
stavile so se tudi v kraju Beamsville v Društvu Bled Planica 13 
– Social Club, še posebej v spominu pa jim bo ostalo srečanje 
v Društvu Lipa Park v St. Catherinesu, kjer v samem mestu in 

njegovi okolici živi zelo veliko 
rojakov prav iz brežiške obči-
ne in tudi iz čateške župnije, 
šest jih je celo iz Žejnega. Tu 
je bilo navdušenje še posebej 
veliko, saj so se s pevkami fo-
tografirali, prepevali, celo jo-
kali od navdušenja, jih vabili 
na svoje domove ter jih že-
leli povprašati o znancih, pri-
jateljih in jim pokazati lepo-
te Kanade. Pevke iz Žejnega 
so ponosne, da so lahko za-
stopale slovensko državo na 
prireditvi Slovenski dan, ki je 
simbol meddruštvenega sode-
lovanja Slovencev v Kanadi in 
dviga identiteto Slovencev na 
tem območju. 
 Antonija Zaniuk/R. R.

Navdušile kanadske rojake

Ljudske pevke Žejno med rojaki v Kanadi

Društvo vinogradnikov raka
OGNI RV A DO

V NT IŠ K

U O

R V

D RAKA

v petek,
9. avgusta 2013
v Cirju, s pri~etkom
prireditve ob 18. uri

PRIREJA 
V okviru KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN PRAZNOVANJA  

SV. LOVRENCA 

PRIREJA 
V okviru KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN PRAZNOVANJA  

SV. LOVRENCA 

»KOLIKO DAV^NIH BREMEN
[E ̂ AKA VINOGRADNIKA?«

V RAZPRAVI BODO SODELOVALI UGLEDNI GOSTJE:
- zgodovinar dr. Stane Granda,
- etnolog prof. dr. Janez Bogataj,

- predsednik SLS in poslanec dr`avnega zbora g. Franc Bogovi~,
- direktor KGZS - zavod Novo mesto g. Jo`e Simon~i~,

- vinar in enolog g. Zdravko Mastnak,
- predsednik ZDVD g. Matja` Jak{e,

- ̀upan ob~ine Kr{ko mag. Miran Stanko,
- ̀upani sosednjih ob~in;

Za dobro zabavo bo poskrbel ansambel »GAMSI«.

 Kot vedno lepo povabljeni v prijetno dru`bo v Cvi~kov hram, kjer vas
~akamo s kozar~kom odli~nega cvi~ka in vinogradni{ko malico.

Obiskala nas bosta tudi kralj cvi~ka Robi Jarkovi~ in cvi~kova princesa Andreja Simeonov.

9. CVICKOV VECER
NA RAKI

 z aktualno temo:

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.

Nova stanovanja in poslovni prostori v Brežicah
Na voljo samo še nekaj enot
Možnost prodaje ali najema

Naselje Trobentica, Hrastinska pot 36-46

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki, T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

cene od 50.000 € naprej, leto izgradnje 2009, lastna nepremičnina

Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče se je z dr-
žavnega srečanja folklornih skupin »Le plesat me pelji«, 
ki se je odvijalo v okviru 43. mednarodnega folklornega 
festivala Beltinci, vrnila z zlatim priznanjem s pohvalo 
za vzpodbujanje ljudskega načina petja v folklorni sku-
pini. Kot je zapisal vodja skupine Zdravko Dušič, jim je 
priznanje v vzpodbudo, da so na pravi poti in da se z do-
bro voljo in vajami dá veliko narediti.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Lovru Godcu, Tehar-

je 26a, 3221 Teharje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. POPOTNIKI - Dekle zakaj samevaš  
 2. (1.) Ans. MELOS - Nagelj ljubezni  
 3. (5.) MALIBU - Goveja juha  
 4. (7.) FANTJE Z VASI - Kriška gora naša  
 5. (10.) Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas  
 6. (1.) Ans. MELOS - Nagelj ljubezni  
 7. (6.) POSKOČNI MUZIKANTI - Objemi me  
 8. (4.) BISERI - Punči, ni debate  
 9. (8.) Ans. BITENC - Jecljava polka  
 10. (-.) DOLENJSKI ZVOKI - Moj sreča  

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Prosen - V stari kavarni   

Kupon št. 165
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, 3. avgust, ob 17. uri

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Vesna Gorenc Šijaković, 
Senovo – deklico,

• Tamara Škerbec, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Saša Medved, Tržišče – 
dečka,

• Alenka Šiška, Krško – 
deklico,

• Petra Žnidaršič, Mrtovec 
– dečka,

• Maria Nour, Brežice – 
dečka,

• Damjana Pirc, Brežice – 
deklico,

• Nina Bedenk, Krško – 
deklico,

• Katja Ivanšek, Arnovo selo 
– dečka,

• Jasmina Levičar, Spodnji 
Stari Grad – dečka,

• Tjaša Čarakovac, Dobova 
– dečka,

• Blaženka Radej, Blanca – 
deklico,

• Tadej Zagmajster iz 
Gregovc in Nina Gregl z 
Bizeljskega, 

• Rok Vodenik iz Pijavic 
in Alenka Teodorovič iz 
Brestanice,

• Anton Tršelič iz Krškega in 
Janja Klakočer iz Mrčnih 
sel,

• Damjan Tršelič in Sara 
Urbanč, oba iz Gržeče 
vasi.

ČESTITAMO!

rojstva

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).

Mirjam Pleterski s Kremena pri Krškem in Matej Gru-
bar iz Polhovice pri Šentjerneju, 22. junij 2013, park 
v Krškem (Foto: Foto Asja Krško)

moja poroka
• Stanka Žnidaršič, Lukovec 

– deklico,
• Nika Bajc, Spodnja Libna 

– dečka,
• Simone Pirc, Krško – 

dečka,
• Marija Drečnik, Gorenja 

Pirošica – deklico,
• Katja Andolšek, Šentjur 

na Polju – deklico.

ČESTITAMO!

V gostinskem lokalu v Brestanici so se zbrali člani generaci-
je, ki je pred 63 leti končala šolanje in uspešno opravila malo 
maturo. „Spomnili smo se prijetnih šolskih dni in dogodkov, 
ki smo jih skupaj doživljali v šoli na Senovem in svoje šolske 
obveznosti uspešno zaključili že davnega leta 1950. V nas je 
še danes veliko zadovoljstvo na te čase in skromne cilje, ki 
so se nam pletli takrat in smo jih skozi življenje vsak na svoj 
način uresničevali. Razselili smo se na različne strani sveta, 
a prijateljstvo in potreba po človekovi bližini je ostala za ve-
dno. Zelo radi se enkrat na leto vračamo v bližino domačega 
kraja in obujamo spomine,“ je v imenu „malomaturantov“ 
generacije 1950 zapisala Marica Deželak.

Srečanje »malomaturantov« 
generacije 1950
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Mlade posavske skupine navdušujejo Balkan, In & 
Out vabijo k sodelovanju, vrača se Zajla Fest. Tokrat 
v poletno obarvanih novičkah:

V Banja Luki je od 18. do 20. julija potekala 6. izved-
ba največjega regionalnega festivala za mlade glasbene 
skupine iz območja bivše Jugoslavije - Jelen DemoFest. 
Med več kot 400 prijavljenimi skupinami jih je 7-član-
ska strokovna žirija izbrala 34, ki so izvedle svoje na-
stope na festivalskem odru. Izjemen uspeh je dosegla 
brežiška electro-rock zasedba Kontradikshn (na foto-
grafiji). Z osvojenim 2. mestom je kot prva slovenska 

skupina osvoji-
la nagrado na 
omenjenem fe-
stivalu. Fan-
tje so navdušili 
tudi konkuren-
co. Pevec prvo-
uvrščene skupi-
ne M.O.R.T je 

ob zmagi med drugim dejal: „Mislili smo, da bo zma-
gala skupina Kontradikshn.“ Po razglasitvi rezultatov 
za tamkajšnje medije je skromni Petar Stojanović, 
pevec Kontradikshnov, povedal: „Ne maramo, če nas 
preveč hvalijo, to ni dobro za psiho. A vseeno smo z 2. 
mestom prezadovoljni. Dogovoriti se moramo le, kako 
bomo izkoristili nagrado.“ Poleg denarne nagrade bodo 
fantje naslednje leto nastopili kot del revijalnega pro-
grama 7. Jelen DemoFesta. Skupina je sicer nastala v 
letu 2010 kot nova formacija članov iz treh razpadlih 
lokalnih bendov, ki so preigravali popolnoma različne 
tipe glasbe, prav zato so stilsko zelo raznolika skupina. 
Sestavljajo jo: Pero (vokal, kitara, sint), Matej (kita-
ra, sint), Matic (bas) in Aleš (bobni). Njihov stil je naj-
lažje opisati kot mešanico melodij iz rocka, ritmike iz 
drum‘n‘bass in nu-metala, vse skupaj oplemeniteno z 
elektroniko. Najbolje pa se izkažejo v živo, kjer je pri-
sotna še njihova pristna energija.

Medtem pa je posavska skupina Uranium Pills Project 
nastopila na srbskem festivalu Most Fest 2013 (na foto-
grafiji), ki poteka v sklopu Drinske regate v Bajini Ba-

šti. Mesto 
je pobrate-
no z občino 
Krško že od 
leta 1975 
dalje, mla-
di iz obeh 
mest pa se 
vsakoletno 

srečujejo na kulturnih festivalih. Po majskem obisku v 
Krškem, kjer so nastopili glasbeniki iz Bajine Bašte, so 
se tokrat člani skupine Uranium Pills Project odpravili 
skupaj z ekipo iz MC Krško na obisk v Srbijo. Na velikem 
odru festivala Most Fest so nastopili za ameriškim kita-
ristom Lanceom Lopezom ter obiskovalce navduševali 
do zgodnjih jutranjih ur. V petek so skupaj s predstav-
niki omenjenega centra in Občine Krško za predstav-
nike pobratene občine pripravili slovenski večer, kjer 
so predstavili tradicionalno slovensko kulinariko, v so-
boto pa je sledila še 20. tradicionalna regata po Drini, 
ki se je je udeležilo več tisoč obiskovalcev.

Bi radi sodelovali v videospotu popularne slovenske sku-
pine? No, člani zasedbe In & Out, katere član je tudi Kr-
čan Lovro Klanjšček, so se odločili, da v nastajanje naj-
novejšega videospota vključijo tudi svoje oboževalce. 
Ti morajo le posneti video na singel Zgodba zase. Naj-
boljše bo izbrala posebna strokovna komisija, video ne 
sme biti daljši od petih minut. Tema videa je lahko po-
ljubna, še posebej pa bodo dobrodošli posnetki obože-
valcev skupine, ki v kamero pojejo besedilo omenjene 
pesmi na različnih, zanimivih lokacijah, zaželeni pa so 
različni načini snemanja (statični kader itd.), zanimiva 
interpretacija in dobra lokacija. Glavna nagrada za naj-
boljši posnetek bo koncert skupine In & Out na zasebni 
zabavi avtorja zmagovalnega posnetka, preostali sode-
lujoči, katerih posnetki bodo uporabljeni v videospotu, 
pa bodo prejeli promocijsko gradivo zasedbe In & Out.

Poletje prinaša tudi pestre glasbene dogodke. Člani 
Mladinskega društva Zajla so se letos odločili obuditi 
nekoč tradicionalen dogodek. In tako se po petih letih 
ob deseti obletnici vrača Zajla Fest! Prvi takšen dogo-
dek so fantje omenjenega društva organizirali že leta 
2003, z leti pa so se na njem med drugim zvrstile sku-
pine, kot so Sarcasm, Nomen Enigma, Asgard, Broken 
Arrow … Za več informacij o dogodku in nastopajočih 
poglejte na družabnem spletnem omrežju pod profi-
lom MD Zajla. Za motoriste in ostale pa bo čez malo 
več kot 14 dni na Velikih Malencah že 21. moto zbor, 
na katerem boste lahko poslušali melodije Partibrej-
kersov, Eight bomb, Vatrena voda, Mr. Mustang, Ura-
nium Pills Project in Band Resonanca. 

Pa lepo glasbeno poletje še naprej!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je 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, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@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. ure.

posavske glasbene 
novičke

VINKO BALON
iz Vrhja, Kapele.

V SPOMIN

Ugasnila lučka je življenja 
in prižgala luč spomina, 

a v srcih naših 
ostala tiha, skrita bolečina.

Mineva žalostno leto, odkar je za vedno 
zaspal naš dragi

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem 
grobu z lepo mislijo.

Žalujoči: vsi njegovi

Minilo je leto dni, odkar Te ni,
pa vendar si!

Ne slišimo Tvoj glas,
a čutimo, da Tvoja duša boža nas.

Naš angel si.
Za vse trenutke s tabo,

hvala Ti!

Tvoji mož Ivan in otroci z družinami

TONČKO KENE

V SPOMIN
na

roj. Omerzel

Pred 30 leti je kruta usoda vzela otrokom mamo in možu mlado 
ženo. Čas se je ustavil. A kakor reka ob pregradi ureže novo 
strugo, tudi življenje ubere novo pot. 
Zdaj, po tridesetih letih, na tvojem grobu poleg tvojega moža 
in otrok stoji že drugi rod, tvoji vnuki, ki bodo babico na žalost 
poznali le po slikah in spominih svojih staršev. 
Imeli smo te le za kratek čas, a ta čas je v vseh nas pustil svoj 
pečat: odtis ljubezni, dobrote, razdajanja, in dokler bo ta rod 
živ, tudi spomin nate ne bo ugasnil.

V SPOMIN

JOŽICI VIZLAR

Tvoja družina

s Planine pri Raki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, zaposlenim v Revozu in PGD Kostanjevica na Krki, ki 
ste pospremili Stankota na njegovo zadnjo pot. Hvala za izrečeno 
sožalje, darovane sveče in svete maše, pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku za lepo opravljen pogreb, pevcem, govorniku 
in izvajalcu Tišine.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

STANISLAVA STANIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je …

 iz Kostanjevice na Krki
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Z žalostjo in otožnimi mislimi nanj se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so sočustvovali z 
nami in mu poklonili misli slovesa ter ga z nami pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala vsem za darovane sveče, ki bodo gorele njemu v 
spomin. Hvala patronažni sestri Polonci za redne obiske in koristne 
nasvete ter zdravstveni službi v Krškem – Zdravstvenemu centru 
Aristotel in urgenci Zdravstvenega doma Krško. Hvala pogrebni 
službi in Cvetličarni Kerin ter župniku za občuteno pripravljen in 
opravljen obred, prav tako pa tudi kvartetu pevcev z Dolenjske za 
sočutno zapete pesmi ob slovesu.
Posebna zahvala velja Petru in Neni, ki sta v zadnjih letih pomembno 
prispevala h kvaliteti njegovega življenja in ga radostno bodrila v 
tem času. Posebna zahvala velja tudi sosedom Mirt in Kos ter Pivnici 
Apolon, ki so nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani. 

Žalujoči: žena Marija, otroci Mojca, Metka z Gorazdom 
in Janez z Branko ter vnuki Miha z Manjo, Maruša z Borisom, 

Aljaž in Ambrož

IVANA NOVAKA

ZAHVALA
Sredi vročega julijskega dne, prav takšnega, 

kot jih je imel rad, smo se poslovili od našega ljubega moža, 
očeta in dedka ter soseda in prijatelja

upokojenega trgovskega poslovodje iz Krškega.

Spoštovane bralke in bralce obveščamo, da bo Infotočka 
Posavskega obzornika v Brežicah zaprta do 12. avgusta. 

Male oglase, zahvale in ostala naročila lahko oddate osebno 
na sedežu uredništva časopisa v Krškem, Trg Matije Gubca 3 
(v Hotelu City) ali preko vseh naših poštnih in elektronskih 
naslovov.
 Uredništvo

skozi vaš objektiv

Bralec Sandi Štefanič opozarja, 
da ena od glavnih ulic v Breži-
cah (Cesta bratov Milavcev) kaže 
čedalje slabšo podobo. „Pa re-
cimo, da je to tudi posledica 
krize, ampak za eno zadevo pa 
enostavno ni opravičila. Gre za 
stavbo pred trgovino z gradbe-
nim materialom Terra RB, njena 
okolica pa bi bila lahko bolj ure-
jena, vendar je očitno pomanj-
kanje volje. Raztrgane in uma-
zane reklame, neurejena "živa 
meja", kup starih razpadajočih 
palet, nametan gradbeni mate-
rial … V urejenih mestih so pred-
videne sankcije za neurejenost 
pročelij. Zakaj se v Brežicah 
tako stanje tolerira?“ se sprašu-
je bralec.
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

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 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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slaščice!

- 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

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico 070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

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!
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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

V občini Krško imamo trenutno 15 otrok nameščenih v 12 rejniških 
družinah, tudi izven meja občine Krško. Dovoljenje za opravljanje 
rejniške dejavnosti ima v občini Krško trenutno 8 rejnikov. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
vsako leto razpiše potrebno število rejnic in rejnikov za tekoče 
leto. Do sredine septembra se pri pristojnem ministrstvu zbirajo 
vloge za pridobitev dovoljenj za izvajanje rejniške dejavnosti. 
Vsi zainteresirani za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške 
dejavnosti se lahko za dodatne informacije obrnete na 

Center za socialno delo Krško, CKŽ 11, 8270 KRŠKO, 
e-naslov: gpcsd.krsko@gov.si, tel.:  07 49 04 951. 

Rejništvo je ukrep države, s katerim se v primeru otrokove 
ogroženosti zavaruje otroka. Sprejet je v nadomestno, rejniško 
družino, ki mu mora zagotoviti ustrezno zadovoljevanje potreb 
ter dobro izkušnjo družinskega življenja.

ZBIRANJE VLOG
za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati splošne in posebne zakonske pogoje, skladno z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 
RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 
57/2012-ZPCP-2D).

Izbrani kandidat bo imenovan za pet let na funkcijo direktorja 
zavoda in ravnatelja Poklicne in strokovne šole z začetkom 
mandata 28. 10. 2013.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (1. potrdila o 
izobrazbi, 2. potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno up-
ravo), 3. potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem post-
opku (izda ga krajevno pristojno okrajno sodišče),  4. potrdilo 
o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (zaželen tudi 
kratki življenjepis), 5. program vodenja šole) pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Ekonomske in trgovske 
šole Brežice, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice, s pripisom »ZA 
RAZPIS DIREKTORJA / RAVNATELJA«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.

SVET ZAVODA
Ekonomske in trgovske šole Brežice

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice

razpisuje mesto

DIREKTORJA / RAVNATELJA
SREDNJE ŠOLE

Vipap Videm Krško d.d., Tovarniška 18, Krško

Obvestilo o izvajanju remontnih del 
v VIPAP Videm Krško d.d.

Po planu proizvodnje bo tudi letos daljši zastoj vseh strojev in ener-
getskih naprav. Proizvodnjo papirja bomo zaustavili od 4. 8. do 9. 
8. 2013. Med zastojem bomo opravili vzdrževalna in investicijska 
dela po pripravljenih planih.

Od 2. 8. do predvidoma 10. 8. 2013 se bodo izvajala vzdrževalna 
dela na parnem kotlu. Pri ponovnem vključevanju v parno omrež-
je je pričakovati povečan hrup, česar žal ne moremo preprečiti.

Prebivalcem v okolici se vnaprej opravičujemo za morebitno vzne-
mirjanje zaradi hrupa ali drugih motečih zadev, ki se lahko poja-
vijo med delom.

PRILOŽNOST ZA DELO 
PO PODJEMNI POGODBI!

Iščemo mlajšo komunikativno upokojeno osebo 
s Senovega ali bližnje okolice za dežurstvo v 

upokojenskem gostinskem klubu.
 

Pisne prijave na: DU Senovo, Titova 99, Senovo
Inf.: vsak četrtek med 11. in 12. uro na tel.: 49 79 342

Upokojenci!LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Trubarjevem domu upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu so v juliju pridobili uporabno dovoljenje 
še za zadnjo fazo rekonstrukcije servisno nastanitvenega objek-
ta, ki so jo po fazah izvajali od leta 2006. Gre za največjega iz-
med objektov TDU, ki obsega servisne prostore ter bivalne sobe 
v treh etažah. V letošnjem letu so zaključili z rekonstrukcijo 
tretjega nadstropja in mansarde, zamenjali pa so tudi celotno 
ostrešje s kritino in stavbno pohištvo. Celotno stavbo so dodatno 
izolirali, obnovili fasado in uredili prezračevalni sistem, vsi bival-
ni prostori pa so tudi individualno klimatizirani. V rekonstrukci-
jo objekta so vložili dobra 2 milijona evrov, od tega so del sred-
stev za energetsko sanacijo pridobili na javnem razpisu podjetja 
Petrol d.d., preostanek sredstev pa zagotovili iz lastnih virov.

V TDU zaključili rekonstrukcijo 
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Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 100 kg, hranjena z doma-
čo hrano. Tel.: 041 243 497 

Prodam prašiče, težke cca. 
30 kg (2,50 €/kg) in 40 kg 
(2,30 €/kg), okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam zamrzovalno skrinjo 
Gorenje, cena 80 €. 
Tel.: 031 496 233

Prodam štedilnik rostfrei, 
malo rabljen, dobro ohra-
njen, mere (d)110 x (š)60 x 
(v)85 cm, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 483 835

RAZNO

Prodam Merino odejo, 
nad-jogi in vzglavnik, skoraj 
novo, po polovični ceni. 
Tel.: 070 877 136

Prodam 10 okenskih kril z ža-
luzijami in termopan zaste-
klitvijo ter sadni mlin. 
Tel.: 031 846 060

Prodam 2 nova plastič-
na okna (120x140 in 90x60 
cm), leseno hrastovo okno 
(130x120 cm) in 1 m3 hrasto-
vih plohov, 5 cm. 
Tel.: 031 331 091

Prodam klavirsko harmoni-
ko, 120-basno, za simbolič-
no ceno. Tel.: 051 815 603

Podarite odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pri-
dem, odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Podarim 60 salonitnih plošč 
in prodam 50 plošč brez az-
besta (200 €). Tel.: 49 62 476 

Prodam seno v okroglih ba-
lah. Tel.: 041 476 246

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam mešana drva, žaga-
na in cepljena na poljubno 
dolžino in debelino, možna 
dostava. Tel.: 031 537 145

Prodam lepa suha razžaga-
na bukova drva ali menjam 
za ječmen, koruzo. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam bukova drva, žagana 
in kalana, cena 60 €/m3, oko-
lica Brežic. Tel.: 031 415 574

Prodam bukova drva, možnost 
razreza. Tel.: 051 645 299

Prodam bukova drva za cen-
tralno, štedilnik, kamin, mo-
žna dostava drv na vaš dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam suha drva, (bukev, 
gaber), kalana na meter, 
cena 50 €. Tel.: 031 872 017

Prodam metrska bukova drva, 
ugodno. Tel.: 041 636 481

Prodam suha bukova drva, 
cena 60 €/m3. Tel.: 051 729 294 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam rdeče in belo vino, 
cena 1 €/l. Tel.: 041 549 680

Kupim vino, primerno za kuha-
nje žganja. Tel.: 041 277 939 

Prodam 300 l kvalitetnega 
rdečega vina, okolica Seno-
vega. Tel.: 041 826 615

Prodam breskve za vlaganje. 
Tel.: 051 338 819 

Prodam rdeče mešano vino 
in modro frankinjo, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 638 868

Rdeče vino, večja količina, 
ugodno, nakup min. 1000 l, 
prodam najugodnejšemu po-
nudniku. Tel.: 041 927 628, 
po 15. uri

Prodam vino cviček in buko-
va drva, možna dostava, ali 
menjam za seno v kockah – 
kupim. Tel.: 040 319 448

Prodam vino, ječmen, triti-
kalo in bika simentalca, sta-
rega 10 tednov. Tel.: 031 304 
172, po 3. avgustu

Prodam prešo na kamen (500 
€) in tračno žago za razrez ko-
sti (450 €). Tel.: 031 527 551

Prodam ajdovo moko, je-
čmen in pšenico, cena in mo-
žnost dostave po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam breskve za vlaganje 
po 0,80 €/kg in male kumare 
za vlaganje po 2,00 €/kg, oko-
lica Pišec. Tel.: 041 720 308

ŽIVALI

Prodam kravo šarole za zakol 
in suha bukova kalana drva. 
Tel.: 041 713 596

Prodam teličko simentalko, 
staro 14 dni, kupim pa mlado 
kravo ali brejo telico. 
Tel.: 031 312 613

Prodam telico simentalko, 
brejo 6 mesecev, okolica Do-
bove. Tel.: 07 49 67 656 

Prodam kravo s teletom, 
starim 1 mesec. 
Tel.: 031 717 595

Prodam 140 kg teličko si-
mentalko za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 380 075 

Prodam burskega kozlička, 
starega 7 mesecev, prime-
ren za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 893 733 

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje 

NEPREMIČNINE

V Krškem (Videm), blizu 
Osnovne šole, prodam starej-
šo hišo z vrtom, možnost vse-
litve takoj. Tel.: 041 232 101 

Prodam stanovanjsko hišo v bli-
žini NM (6km), Stranska vas 40a. 
Hiša je popolnoma obnovljena, 
z vrtom 8x8 m2, leseno lopo, zi-
dano drvarnico in lesenim pro-
storom za kokoši, zemljišča je 
1000 m2. Tel.: 041 611 329

V najem oddam trisobno sta-
novanje na Cesti 4. julija 57 
v Krškem. Tel.: 051 605 962

V Brežicah oddam ali pro-
dam trisobno stanovanje na 
Maistrovi 2. Tel.: 041 624 596 

V Krmelju prodamo trisobno 
stanovanje, 82 m2, 1. nad-
stropje, cena 52.000 €. 
Tel.: 07 81 84 158

Na Vidmu, Cesta 4. julija 60, 
prodamo ali oddamo v najem 
delno opremljeno dvosobno 
stanovanje. Tel.: 040 741 819

V najem oddam enosobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476 

Narpel nad Krškim, proda-
mo gradbeno parcelo, 4400 
m2, primerno za več objek-
tov, zelo lepa lokacija. 
Tel.: 041 937 867

Oddam v najem enosobno 
stanovanje s kopalnico in ku-
hinjo, posebni vhod, nasproti 
tržnice v Brežicah. 
Tel.: 041 694 881

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

V centru Brežic oddam dva 
trgovska lokala v velikosti 
pod 90 m2. Tel.: 041 624 596 

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

mali oglasi

Ugodno prodam dobro ohra-
njen srebrn Chevrolet Tacumo 
1,6, letnik 2005/7, 116.500 
km. Tel.: 040 521 301

Prodam VW Polo, letnik 
2006, 1. lastnik, cena 4.700 
€. Tel.: 041 755 555

Prodam Renault Clio 1.2, le-
tnik 1999, traktor Tomo Vin-
kovič 521 in mehansko stiskal-
nico, 100 l. Tel.: 030 694 956

KMETIJSTVO

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam 400 kom kockastih 
bal sena, cena 2,30 €/kom. 
Tel.: 041 900 824 

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 051 361 635 

Prodam ječmen.
Tel.: 041 825 153

Prodam ječmen, okolica Šen-
tjerneja. Tel.: 041 254 509 

Prodam mešalec za gnetenje 
testa Bomann, 1000 W, poso-
da 5 l še v garanciji. 
Tel.: 07 49 64 109 

Profesorica matematike 
inštruira matematiko za 
osnovne in srednje šole. 
Tel.: 07 49 69 696, Suzana 
Urbanč s.p., Črešnjice 17, 
Cerklje

Želite zaživeti bolj polno, 
navdihujoče in srečno življe-
nje? Več na www.vivatel.si 
ali 090 30 70, cena 1,99 €/
min za Amis, za ostale po ce-
niku vašega operaterja. 

Prodam gramofonske plošče 
in 250 kaset, cena 3 €/kom. 
Tel.: 031 211 320

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Moški, star 45 let, želi spo-
znati žensko ali mamico, sta-
ro do 45 let, za skupno ži-
vljenje, sem zelo razočaran. 
Tel.: 070 467 691

Ženitna posredovalnica Tina, 
Džaferi d.o.o., Bistrica ob 
Sotli 13, Bistrica ob Sotli, po-
sreduje prijateljevanja in re-
sne zveze, ženske imajo po-
sredovanje brezplačno. 
Tel.: 070 364 159

Naročila za male oglase spreje-
mamo vsak delovni dan v tednu od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure na sedežu uredništva (Trg Mati-
je 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 

morajo biti oglasi naročeni do po-
nedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure).

Cena za mali oglas za fizične 
osebe v obsegu do 15 besed (ena 
telefonska številka šteje za eno be-
sedo) znaša 5,33€ + DDV, skupaj 
6,50 €. Vsaka nadaljnja beseda 0,49 
€ + DDV, skupaj 0,60 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 
3,03 € + DDV, skupaj 3,70 €, skupaj 

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

znaša osnovna cena malega oglasa 
v okvirju z DDV 10,20 €. 

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,66 € + DDV, sku-
paj 13,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 
0,98 € + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek 
za poudarjeno objavo (okvir) znaša 
6,07 € + DDV, skupaj 7,40 €, skupaj 
zanje znaša osnovna cena malega 
oglasa v okvirju z DDV 20,40 €. 

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

Vsebina oglasa naj bo napisana 
čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v sloven-
skem jeziku. Za resničnost in ve-
rodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik.

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, B. osnovni oglas v okvirju


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji 

- rjave in grahaste jarkice pred   
 nesnostjo in enoletne rjave kokoši

vsak delavnik po 18. uri
in da bodo v prodaji 

- beli kilogramski piščanci
v soboto, 31. avgusta.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
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e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

07 49 646 66
ponedeljek : zaprto

torek - četrtek : 08.00 - 16.00

sreda - petek : 09.00 - 18.00

sobota : 08.00 - 12.00

Informacije in naročila: 
041 695 167

Zaradi letnega dopusta zaprto do sobote, 3.8.2013.

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 
spoštovanim strankam, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev

v petek, 30. avgusta,
mlade rjave in grahaste jarkice 

pa vsak delavnik ob 18. uri. 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da bo prodaja  

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

belih kilogramskih piščancev, 
rjavih ter grahastih jarkic

27. avgusta na 
Kajuhovi 3, Senovo ter

28. avgusta pri Mirt Alojzu na 
Gmajni 28, Raka.

Vsak četrtek so na voljo 
enodnevni beli piščanci.

Oddamo pisarniške in skladiščne prostore 
v sodobnem poslovno/trgovskem objektu v Dobovi, z lastnim 
parkiriščem in vso infrastrukturo. Objekt je zgrajen l. 1996 ter je na 
prepoznavni in frekventni lokaciji. Idealno za podjetja, ki želijo imeti 
na enem mestu pisarne in skladišče, katerega je možno uporabiti tudi 
za manj zahtevno proizvodnjo. Prostori se nahajajo v 1. nadstropju 
objekta, vendar z lastnim nivojskim vhodom.

Pisarne v velikosti 340 m2 so svetle, pregrajene delno s steklenimi stenami 
in imajo lastne sanitarije ter čajno kuhinjo. Prostori imajo lasten vhod in so 
opremljeni z vsemi priključki, klimatizirani, ogrevanje z geotermalnim virom. 

Skladišče v velikost 600 m2, možen najem večje površine. V sklopu skladišča 
so pisarna skladiščnika, nadstrešek, sanitarije, dostopno je z vsemi vozili. 
Prostori so ogrevani z geotermalnim virom in po želji tudi klimatizirani. 

Več informacij na 041 606 888, sarita.polovic-dremelj@afp.si.

AFP d.o.o., Sela 2, 8257 Dobova
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nega do akacijevega in naj-
bolj cenjenega kostanjevega. 
„Ves med spravim v promet, 
lani sem bil že do novega 
leta povsem brez njega,“ 
pove izkušeni čebelar, sicer 
član kostanjeviškega čebe-
larskega društva in Čebelar-
ske zveze Slovenije, ki ga je 
leta 1998 nagradila z redom 
Antona Janše III. stopnje za 
posebne zasluge za dvig slo-
venskega čebelarstva. Morda 
bo ob letošnjem jubileju, ki 
ga je obeležil tako, da je ob 
krajevnem prazniku novoro-

Po njegovih besedah ga je že 
od malih nog zanimalo, kaj je 
okrog nas, v vesolju, zato je 
vedno rad bral tovrstno litera-
turo. V sebi je čutil neko po-
sebno sposobnost in željo po-
magati ljudem, a je imel malo 
časa zase. „Ko sem naredil ta 
premik v sebi, so se mi iz dne-
va dan začeli dogajati razni 
nenavadni dogodki in čutenje 
energije, predvsem v dlaneh in 
drugih delih telesa. Tako sem 

„Moj oče Janez je leta 1933 
kupil oziroma odslužil prve 
panje pri Cizerletu v Velikem 
Mraševem in že pred vojno 
imel manjši čebelnjak, po 
vojni pa je zgradil zidan če-
belnjak za 60 panjev,“ pravi 
78-letni Viljem Vrhovšek, ki 
je ob očetovem zgledu čebe-
larstvo vzljubil že v otroštvu. 
Slednjega je zaznamovala 
tudi druga svetovna vojna, 
med katero so imeli italijan-
ski okupatorji v njegovi roj-
stni hiši obmejno postojan-
ko, tako da so si jo morali 
deliti s 15 t. i. črnosrajčniki. 

Kombinacija mizar – čebelar 
sicer ni naključna oz. je kar 
pogosta, saj si je mizar lahko 
sam izdelal panje in Viljem 
to kljub letom še vedno poč-
ne. S čebelarstvom, ki ga si-
cer spremlja že vse življenje, 
se je začel bolj intenzivno 
ukvarjati po letu 1985, zla-
sti pa po očetovi smrti pred 
dobrimi 20 leti. Nekaj let na-
zaj je namesto starega malo 
bolj stran od mizarske delav-
nice naredil manjši čebelnjak 
in ravno v času našega obi-
ska je pripravljal 28 novih pa-
njev – pol „gospodarskih“ in 
pol za rezervo. Prideluje raz-
lične vrste medu, od cvetlič-

S čebelami živijo že 80 let
ŠUTNA – Pri Vrhovškovih v Šutni, vasici ob vznožju Gorjancev v krajevni skupnosti Podbočje, se že tretja 
generacija ukvarja z mizarstvom, ob tem pa letos obeležujejo tudi 80-letnico čebelarjenja v družini. 

jenčkom v minulem letu, ki 
jim krajevna skupnost poda-
ri srebrnik, dodal še po liter 
medu, deležen še kakšnega 
priznanja … Tudi sicer Vrho-
všek rad sodeluje z mladimi, 
saj je pred leti obnovil če-
belnjak podboške šole, kjer 
vodi tudi čebelarski krožek, 
v katerem je kar nekaj na-
debudnih čebelarjev. „Zame 
bo uspeh, če bom vzgojil vsaj 
enega mladega čebelarja,“ 
pravi in upa, da se bo mor-
da tudi v njegovi družini na-
šel kdo, ki bi nadaljeval nje-
govo delo.

Sicer pa je bila Šutna po Vrhov-
škovih besedah v začetku 20. 

stoletja prava obrtniška vas, 
saj je imela tri potočne mli-
ne, po dve trgovini in gostil-
ni, po dva krojača, čevljarja 
in mizarja, pa mesarijo, kova-
ča, mizarja, tkalca in več ši-
vilj – vse to v vasi, ki je imela 
le 31 hišnih številk. „Šutna je 
bila križišče za na Gorjance in 
tudi za na Hrvaško, od koder 
so prihajali kupci in stranke,“ 
razlog za tak razcvet obrti, ki 
je danes z izjemo njihovega 
mizarstva in ene gostilne prak-
tično ni več, pojasnjuje Vrho-
všek. Vsekakor pa je to tema, 
ki bi lahko bila izziv kakšnemu 
(ljubiteljskemu) raziskovalcu 
lokalne zgodovine ...
 Peter Pavlovič

Viljem Vrhovšek pred več 
kot pol stoletja z dvema 
„čebeljima rokavoma“ (fo-
to: osebni arhiv) …

… in danes pred lično urejenim čebelnjakom.

S plesnega parketa v zdravilstvo
KRŠKO - Dušan Vodlan je tako v Krškem kot tudi drugod tako rekoč sinonim za razvoj plesne dejavnosti 
v Posavju, marsikdo ga poveže tudi s kolesarstvom. Med svoje strasti pa je poleg lastnih interesnih de-
javnosti dodal še zdravilstvo. 

začel v zadnjem obdobju upo-
rabljati to energijo za vzposta-
vljanje ravnovesja v ljudeh, ki 
se manifestira kot ozdravitev 
različnih bolezni, tudi najhuj-
ših,“ pravi o svojem soočenju z 
zdravilstvom. Med letoma 1995 
in 2005 je intenzivno sodelo-
val z Bonom Barškom in z njim 
spoznaval različne meditacije 
in dihalne tehnike ter svet sta-
rodavnih mehiških vračev sko-
zi teoretično in praktično delo. 

Lani je pridobil certifikat Usui 
Reiki mojster/učitelj, vzpore-
dno pa je zaključil tudi izobra-
ževanje za NLP mojstra/prak-
tika. Zadnji dve leti se ukvarja 
tudi s solarno jogo, kar mu je 
še dodatno omogočilo pretoč-
nost univerzalne energije. Za 
zdravljenje sebe in drugih upo-
rablja izključno ponovno po-
vezavo (angl. The Reconnecti-
on). „To je oblika zdravljenja, 
ki se je po mnenju znanstveni-
kov na našem planetu pojavila 
prvič. Kot pravi dr. Eric Pearl, 
nas ponovno poveže s celostjo 
naše biti, s tem, kar v resnici 
smo, in skozi to s (po)polnostjo 
Univerzuma. Proces ponovne-
ga povezovanja naše temeljne 
esence z vesoljem se zgodi s 
pomočjo povsem nove pasovne 
širine energije, svetlobe in in-
formacij, ki presega vse ome-
jitve, slabosti in pomanjkljivo-
sti do zdaj znanih energijskih 
tehnik zdravljenja. Ponovna 
povezava je torej kompleksen 
proces ponovnega povezova-
nja z vesoljem, ki omogoča 
zdravljenja,“ posebno obliko 
zdravljenja definira Vodlan in 
doda, da je pri tem nemogoče 
napovedati, kje in kako se bo 
začelo zdravljenje in kakšno 
bo. Proces deluje večplastno 

in na vseh nivojih – umskem, 
čustvenem, duhovnem in tele-
snem. Pri delu s ponovno pove-
zavo se zdravilec ne osredoto-
ča na simptome, postavljanje 
diagnoz in usmerjanje na dolo-
čen problem ali rezultat, tem-
več na človeka kot celoto.

Vodlan, ki naslednje leto zao-
krožuje 40 let dela na plesnem 
področju, pravi, da je to, ko-
liko ima človek ljubezni do ži-
vljenja, koliko je prepričan 
vase, koliko ima sanj, vizij, ko-
liko pozna svoje telo in kako se 
odziva na spremembe v tele-
su, ključno pri tem, ali bolezen 
pride in kasneje izgine. Po nje-
govem prepričanju je za zdrav-
je pomembno, da si pozitiven 
v vsakem trenutku, pravičen, 
pošten in odgovoren do sebe 
in drugih ter da znaš uživati 
v malenkostih in biti srečen. 
„Vedno moraš biti bojevnik in 
pogumno zreti v prihodnost. 
Vedno si rečem, koliko dobre-
ga lahko še naredim in koliko 
dobrega lahko naredi katera 
koli terapija, za katero se od-
ločiva skupaj s svojim izvajal-
cem-terapevtom,“ za konec še 
pove Vodlan.
 Rok Retelj/
 vir: Doroteja Jazbec

Dušan Vodlan pri vzpostavljanju t. i. ponovne povezave

BREŽICE – Ekipa Šole psa z izdelanim prvim video trenin-
gom za pse v Sloveniji se je odločila skrbnikom psov prisko-
čiti na pomoč tudi »v živo«. Idejni vodji projekta, Brežiča-
na Tomaž Baškovič in Matjaž Zanut, sta sklenila, da bosta 
skrbnike psov navdušila na dveh brezplačnih predavanjih s 
široko kinološko tematiko, ki jo mora slišati, osvojiti in ne-
nazadnje prenesti v prakso prav vsak skrbnik psa. Z znanjem 
se namreč z lahkoto izognemo neprijetnim situacijam, ki so 
posledica nevzgojenih kužkov zaradi nevednosti skrbnikov.

Predavanji sta imeli dodano vrednost tudi zaradi dobrodelne 
note, saj je bila »vstopnina« ena pločevinka hrane za pse, ki 
jo je Šola psa namenila zavrženim psom. Prvo predavanje je 
potekalo 25. maja v Mariboru in drugo 1. junija v Ljubljani. 
Predavanji sta doživeli navdušujoč odziv obiskovalcev, saj se 
je s pomembnimi informacijami o vzgoji psov seznanilo pri-
bližno 250 skrbnikov. Prav tako so se le-ti izkazali z radodar-
nostjo in prinesli velike količine hrane, ki je dvakrat roma-
la v Zavetišče Brežice, pa tudi v Zavetišče Mala hiša Murska 
Sobota in v predane roke prostovoljcev društva Animal An-
gels. Izpeljavo predavanj je podprla Eukanuba.
Ekipa Šole psa (www.sola-psa.si) s tem ni zaključila svojega 
poslanstva izobraževati, nuditi pomoč in posredovati nasve-
te skrbnikom psov. Jeseni se spomladi začeto delo nadalju-
je, saj načrtujejo obisk Kopra, Celja in Novega mesta. V Šoli 
psa bodo navdušeni, če bo udeležba katerega izmed preda-
vanj tako dobra kot v Mariboru in Ljubljani, kar pomeni tudi 
pomoč kužkom, ki v zavetiščih čakajo na skrbne in odgovor-
ne skrbnike. A. S. Z./N. J. S. 

Šola psa z noto dobrodelnosti

Donacija Šole psa brežiškemu zavetišču za živali

PODSREDA - 13. julija so v Kozjanskem parku z zaključnim 
koncertom udeležencev seminarja za flavto zaključili že s 
tretjim od petih glasbenih seminarjev, ki jih bodo v letošnjem 
poletju izvedli na gradu Podsreda. Za njimi so že seminarji 
za klarinet, trobento in flavto, v mesecu avgustu pa sta na 
vrsti še seminar za saksofon in violončelo. Seminar za klari-
net je potekal pod vodstvom profesorja Andreja Zupana, ki 
je peto leto zapored tudi umetniški vodja Glasbenega pole-
tja na gradu Podsreda, korepetitorka je bila Andreja Mar-
kun. Seminar za trobento je vodil profesor Jure Gradišnik, 
seminar za flavto Matej Grahek, korepetitor na obeh pa je 
bil Tadej Horvat. Udeleženci seminarjev prihajajo iz Slove-
nije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Madžarske.

Izvedli že tri od petih seminarjev


