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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Majhni krvosesi 
prenašajo 
borelijo

Aktualno, 
str. 4, 5

Oboleli Posavci 
opozarjajo: 
»S klopi ni šale!«

pGD raka

Iz naših krajev, 
str. 7

Z gasilstvom se 
ukvarjajo že 90 let

naslednja številka bo izšla 
29. avgusta 2013!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

Naš pogovor,
str. 3

LADKO PETRETIČ, 
podžupan občine 
kostanjevica na 
krki: 
Najbolj nas tepeta 
pomanjkanje kadra 
in kapitala
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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 IZ VSEBINE

2 Praznik  
v znamenju treh 
obletnic

7	 Častitljiv	jubilej	
PGD Loka

16	 Učitelj	ne	more	
biti	vsakdo

17	 Kam	v	Posavju
20	 Nagradna	
križanka

23	 Mali	oglasi
24	 O	curlingu	se	
govori	tudi	 
v	Posavju

nadaljevanje na str. 2

VINOGRADNIŠKA 
OPREMA

Megadom Krško, CKŽ 135f, tel. 07 48 81 221

NA ZALOGI

www.megadom.si

Najprej je župan ivan Molan 
z direktorjem podjetja KOP 
Brežice d.d. stanetom Tom-
šetom podpisal pogodbo za 
projekt Hidravlična izboljša-
va vodovodnega sistema Bre-
žice. Gre za skupen projekt 
hidravlične izboljšave in nad-
gradnje vodovodnih sistemov 
v občinah Brežice, Krško in 
Kostanjevica na Krki, ki vklju-
čuje skupino projektov za vo-
dovodne sisteme, ki oskrbuje-
jo več kot 10.000 prebivalcev. 
Hidravlična izboljšava vodo-
vodnega sistema Brežice bo 
zagotovila boljšo in varnejšo 
oskrbo s pitno vodo za 14.700 
prebivalcev in povečala nji-
hovo število za 359 oskrbova-
nih iz vodovodnih sistemov z 

Občina	Brežice	tik	pred	dvema	
večjima	projektoma
BREŽICE – Na Občini Brežice je 7. avgusta potekal podpis dveh pogodb, ki po-
meni začetek oz. nadaljevanje dveh projektov v brežiški občini, hidravlične 
izboljšave vodovodnega sistema Brežice in obnove lokalne ceste od Globoke-
ga do Pišec ter izgradnje oz. obnove pločnika v obeh naseljih.

zagotovljenim monitoringom 
ter zmanjšala vodne izgube. 
Kot je dejala alenka laznik, 
vodja občinskega Oddelka za 
gospodarske javne službe in 
gospodarske zadeve, ta pro-
jekt za Občino pomeni eno 
izmed večjih vlaganj v vodo-
oskrbne sisteme v brežiški ob-
čini. Z njim želijo izboljšati 
javno oskrbo s pitno vodo 74 
% prebivalcev, ki so že priklju-
čeni na javnem vodovodu, po 
zaključku projekta pa priča-
kujejo, da se bodo približa-
li 90 % skupne priključitve na 
javni vodovod. Župan Molan 
je dodal, da je vodovodni sis-
tem v občini precej star, zato 

je sedaj priložnost, da ta sis-
tem obnovijo, nadgradijo in 
ga povežejo z izgradnjo no-
vih vodovodov. Hkrati je vse 
občane pozval, da so v času 
izvajanja projekta strpni, saj 
bodo ceste razkopane in bo 
ponekod zapora. Stane Tom-
še, direktor KOP-a, izvajalca 
investicije (pri podpisu sta 
bila prisotna tudi predstav-
nika projektnega partnerja 
Begrad d.d.), je vesel, da je 
Občina izbrala KOP kot naju-
godnejšega ponudnika, obe-
nem pa je tudi zatrdil, da 
bodo dela končali v časovnih 
okvirih, določenih v pogodbi. 

Direktor podjetja KOP Brežice d. d. Stane Tomše in župan 
Ivan Molan sta si takoj po podpisu pogodbe segla v roke.

raka - ob raškem krajevnem prazniku se je 9. avgusta zvrstila 
tradicionalna prireditev Cvičkov večer, ki so ga že deveto leto 
zapored pripravili v domačem Društvu vinogradnikov Raka. 

Ob stanovskemu srečanju vinogradnikov tako iz vinorodne de-
žele Dolenjske kot tudi s sosednjih in drugih vinorodnih obmo-
čij vsako leto v društvu pripravijo tudi strokovno srečanje oziro-
ma okroglo mizo, ki pa so jo letos vinogradniki v velikem številu 
začeli z izredno skupščino Zveze društev vinogradnikov Dolenj-
ske v ambasadi cvička na Cirju in s sprejemom sklepov, s kateri-
mi odločno nasprotujejo predlaganemu in modificiranemu izra-
čunu katastrskega dohodka. 

Kot je izpostavil predsednik Zveze društev vinogradnikov Matjaž 
jakše, je dosedanji katastrski dohodek (v nadaljevanju KD) zna-
šal od 160 do 250 evrov na hektar, odvisno od področja v Sloveni-
ji, medtem ko je bil za samo pridelavo vina že pred leti uveden 
trikratnik katastrskega dohodka. Medtem ko za grozdje modelna 
kalkulacija, ki jo je izdelala država, prikazuje izgubo, ta za vi-
nogradništvo in predelavo upošteva amortizacijo 350 €/ha pov-
prečne velikosti vinograda. Nov izračun KD tako tega dviguje z 
dobrih 300 na prek 4.000 €/ha: „Ne vem, katera klet bi ustreza-
la tem zahtevam, da bi pridelovala vino s takšno stopnjo amorti-
zacije. Po drugi strani pa je vsa leta govora o tem, v kakšni krizi 
je vinogradništvo, da je premalo obnove vinogradov, da so po-
vršine razdrobljene, vinogradniki vse starejši, a smo za nagra-
do po 25 letih jadikovanja, da bomo nekaj ukrenili na področju 
vinogradništva, dobili petkratno, sedemkratno in celo desetkra-
tno povečanje katastrskega dohodka.“ Slednji pa je najbolj po-
guben, opozarja Jakše, za male pridelovalce, ki bodo v tem pri-
meru še v večjem številu kot do sedaj opuščali vinogradništvo. 
Manjši pridelovalci namreč ne bodo imeli le višjih položnic za KD, 
ampak se bodo višji zneski odrazili tudi pri obračunu dohodni-
ne, višjem pokojninskem in invalidskem zavarovanju kmetov, več 
bodo morali plačevati za članstvo v zbornici ipd., večji vinogra-
dniki pa bodo KD plačevali tudi po 40.000 € in več, med drugim 
bodo morali tudi preiti na vodenje dvostavnega knjigovodstva, 
kar je ponovno povezano z dodatnimi računovodskimi stroški ipd.

Prek 70 zbranih delegatov je na izredni skupščini sprejelo šest 
sklepov, ki jih bodo posredovali vladi in resornemu kmetijskemu 
ministrstvu, in sicer, da KD za grozdje in vino ne sme biti eno-
ten in da je nujno potrebno spremeniti Zakon o ugotavljanju KD 
na tak način, da se ta izračunava ločeno za grozdje in vino. Zato 
mora država pristopiti k pripravi novega modela, ki bo zagota-
vljal vzdržno, sorazmerno in pravično davčno osnovo za obdav-
čitev kmetijstva in gozdarstva, saj trenutni izračuni kažejo na 
izrazito nesorazmerno visoko obremenitev vinogradništva, sad-

Predlagani	katastrski	dohodek	
ne	pije	vode,	še	manj	vina

nadaljevanje na str. 2

Zbrani na izredni skupščini

priloGa ob praZnikU OBČINE 
KOSTANJEVICA NA KRKI:

str. 11 - 14

POSAVJE - 5. julija 1952 so v Krškem izmerili 40,7 stopinj Celzija, s čimer je bil dose-
žen temperaturni vročinski rekord v Sloveniji. Ta je bil v veljavi vse do letošnjega 8. 
avgusta, ko se je živo srebro v Cerkljah na Krki povzpelo kar na 40,8 °C. Tega dne so 
se med 39 in 40,7 °C temperature gibale tudi po ostalih posavskih krajih. Vroče in su-
šno obdobje pa je že pustilo posledice na letošnjem pridelku, največ na njivskih povr-
šinah. Nastalo škodo po toči in suši v krški občini si je včeraj popoldne ogledal tudi mi-
nister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. B. M., foto: S. Mavsar
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: silvester Mavsar
Izvršna direktorica: bojana kunej

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

Odgovorni urednik: silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
smilja radi

Sodelavke in sodelavci: natja jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
katarina jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

PLAČILA
ID za DDV: si61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
si56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (18/2013) bo izšla v 
četrtek, 29. avgusta 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
22. avgust.

nadaljevanje s str. 1

LJUBLJANA/KRŠKO - Vlada RS je na eni od julijskih sej 
sprejela Naložbeno politiko in Finančni načrt Sklada za fi-
nanciranje razgradnje nuklearne elektrarne krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013. 

Navedeni finančni načrt je izdelan na podlagi predvidene proi-
zvodnje električne energije v NEK za leto 2013 v višini 5310 GWh 
in predvidenih prihodkov od finančnih naložb. Kot podlago pri 
načrtovanju prihodkov in odhodkov je sklad uporabil dokument 
Urada RS za makroekonomske analize in razvoj »Jesenska napo-
ved gospodarskih gibanj 2012«. Sklad je kot izhodišče pri plani-
ranju navedel letno stopnjo inflacije v višini 2,2 odstotka, pet 
zaposlenih na skladu ter program dela in finančni načrt Agenci-
je za radioaktivne odpadke za leto 2013, pri izdelavi finančnega 
načrta pa je upošteval odhodke, kot so poslovanje sklada (teko-
či in investicijski odhodki) v višini 508.853 evrov (leta 2012 so ti 
znašali 366.553 EUR), plačilo nadomestila lokalnim skupnostim 
za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v višini 
2.837.691 evrov ter sofinanciranje dejavnosti Agencije za radi-
oaktivne odpadke na osnovi programskih izhodišč Agencije za 
radioaktivne odpadke za leto 2013 v višini 5.883.760 evrov. Na 
isti seji je Vlada dala tudi soglasje k Naložbeni politiki sklada, 
ki je podlaga za varno upravljanje s premoženjem, doseganje 
donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja.  B. M. 

Potrjen	finančni	načrt	Sklada	
za	financiranje	razgradnje	NEK

Omenjena investicija je razdeljena na štiri odseke, in sicer 
primarni vodovod Borštnikova–vodohran Čatež, sekundarni vo-
dovod Šentlenart–Dečno selo, sekundarni vodovod Cesta svo-
bode–Dobova–Kapele–Župelevec–Bojsno (vsi trije odseki bodo 
obnovljeni) ter novozgrajeni vodovod Žejno–Straža–Mrzlava vas 
s podzemnim črpališčem in vodohranom Žejno. Z investicijo 
bodo dosegli hidravlično izboljšavo cevovoda v dolžini 24.691 
metrov, na novo pa zgradili 4.709 metrov cevovoda. Celotna 
vrednost investicije je dobrih 7,8 milijonov evrov, začela naj 
bi se septembra 2013, zaključena pa bo do konca leta 2015.

V nadaljevanju je župan Molan podpisal tudi pogodbo z di-
rektorjem podjetja HPG Brežice d.o.o. Nikolo Markovićem 
za projekt Obnova lokalne ceste Globoko–Pišece ter izgradnja 
pločnika v Pišecah. Obnova lokalne ceste od Globokega do Pi-
šec v skupni dolžini 6,6 kilometrov je potrebna, saj je vozišče 
v slabem stanju. Prav tako skozi Pišece ni pločnika, zato je iz-
gradnja le-tega v dolžini 660 metrov nujna, predvsem zaradi 
varnosti šolarjev in pešcev nasploh. Enostranski pločnik v Glo-
bokem v dolžini 125 metrov pa je potreben obnove. Poleg tega 
bodo obnovili tudi javno razsvetljavo v Globokem in Pišecah. 
Vrednost investicije v letu 2013 znaša več kot milijon evrov, 
že lani pa je bila izdelana projektna dokumentacija, izvede-
na obnova vozišča v dolžini 1,6 kilometra in odkupljen del ze-
mljišč, kar je skupaj znašalo slabih 332.000 evrov. Investici-
ja bo izvedena hitro, do konca oktobra letos. Kot je povedal 
župan Molan, se bodo lahko občani na KS ali Občini podrobno 
seznanili z zaporami zaradi obnove ceste. Izvajalec investici-
je bo podjetje HPG, direktor Nikola Marković pa je še dodal, 
da bodo med izvajanjem del skušali zagotoviti čim bolj nor-
malno dostopnost občanov do svojih domov.
 Rok Retelj

Občina	Brežice	tik	pred	dvema	
večjima	projektoma

Letošnje raško leto je leto 
obletnic, je dejal zbranim 
predsednik sveta Krajev-
ne skupnosti silvo krošelj, 
saj so pred dnevi že obele-
žili 90-letnico Prostovoljne-
ga gasilskega društva Raka, 
ob že omenjeni 650-letnici 
raške župnije pa je častitlji-
vih 765 let dopolnil tudi ra-
ški grad oz. dvorec, ki velja 
za enega najstarejših gradov 
na Slovenskem, saj je bil pr-
vič kot Grad Arch omenjen v 
zgodovinskih listinah že leta 
1161, a so Račani povzeli za 
mejnik leto 1248, ko so nje-
govo upravljanje prevzeli vi-
tezi Archerji. V letu krajevnih 
obletnic so bili kljub krizi, je 
poudaril predsednik Krošelj, 
uspešni pri pridobivanju sred-
stev, saj so in bodo z njimi re-
alizirali kar nekaj projektov. 
Predvsem gre za urejanje in-
frastrukture, skupno bodo as-
faltirali okoli dva kilometra 
cestnih odsekov, nadaljujejo 

Praznik v znamenju treh obletnic
RAKA - V počastitev praznika krajevne skupnosti Raka je 8. avgusta v atriju raškega gradu potekala osre-
dnja slovesnost s podelitvijo priznanj. Račani obeležujejo praznik ob godu sv. Lovrenca, zavetnika tam-
kajšnje cerkve, v kateri so 10. avgusta s slovesno sveto mašo, ki jo je vodil novomeški škof Andrej Glavan, 
obeležili 650-letnico Župnije Raka. Hkrati je krajevni praznik posvečen tudi učitelju, publicistu, uredni-
ku, čebelarju in sadjarskemu strokovnjaku Martinu Humeku (1870-1943), rojenemu v Gradišču pri Raki.

z izgradnjo širokopasovne-
ga omrežja, v prihajajočem 
mesecu septembru načrtuje-
jo predstavitev projekta ure-
ditve trga na Raki, v letošnji 
jeseni pa nameravajo obnovi-
ti tudi notranjost mrliške ve-
žice. Ob tem je Krošelj izra-
zil željo, da bi bilo v bodoče 
v dobrobit krajevne skupnosti 
še več medsebojnega sodelo-

vanja: „Ne dovolimo si, da bi 
nas razdajala politika desni-
ce in levice. Živimo v majh-
ni skupnosti, v kateri lahko 
uspemo le, če si med seboj 
pomagamo. Tako bomo po-
stali močnejši in boljši.“ 

Zbrane na slovesnosti je nago-
voril tudi župnik Franc Levi-
čar, ki je ob kratki predstavi-
tvi župnije in njenega jubileja 
povedal, da so ob tej prilo-
žnosti izdali zgibanko, jubi-
lejno znamko s sliko raške 
cerkve, prav tako pa je cer-
kev upodobljena na potiska-
nih majicah. Ob kulturnem 
programu, ki so ga oblikovali 
pevci Pevske skupine Romar-
ji, ki deluje pri Etnološkem 

društvu Terica z Jelenika, do-
mača pevska skupina Lavren-
cij in recitatorka Marija Go-
renc, je alojz kerin v vlogi 
predsednika Turističnega dru-
štva Lovrenc in Občinske turi-
stične zveze podelil letošnja 
priznanja TD Lovrenc. Prejeli 
so jih župnik Franc Levičar za 
vestno obnovo verskih in kul-
turno zgodovinskih objektov 
na Raki ter za doprinos k lep-
ši in prijaznejši podobi fare, 
ivan vizlar v imenu Društva 
vinogradnikov Raka za izgra-
dnjo hrama – prve ambasade 
cvička in za društveni prispe-
vek h kulturno-turističnemu 
razvoju kraja ter Prostovolj-
no gasilsko društvo Raka za 
obnovo gasilskega doma in s 
tem lepšo podobo kraja. Pri-
znanje zanj je prevzela vida 
junkar.

Ob počastitvi krajevnega 
praznika so že tradicionalno 
postavili na ogled ročna in 
likovna dela članice in člani 
Društva upokojencev Raka, 
v družabnem delu s pogosti-
tvijo pa je udeležence zaba-
val domači Ansambel Orion. 
Vsem zbranim je za krajevni 
praznik v imenu občine Kr-
ško čestitala tudi podžupanja 
ana somrak.
 Bojana Mavsar

Z leve: Silvo Krošelj, Ana Somrak, Franc Levičar, Vida Jun-
kar, Ivan Vizlar in Alojz Kerin

Predlagani	katastrski	dohodek	
ne	pije	vode,	še	manj	vina
nadaljevanje s str. 1
jarstva in gozdarstva. Predhodno naj država poskrbi tudi za ure-
ditev kakovostnih evidenc in podatkov, ki bodo lahko temelj za 
izračun pravične davčne osnove. Med sklepi so tudi izpostavili, 
da se v naslednjih letih, po letu 2013 in do uveljavitve izračunov 
KD po novem modelu, KD ne sme povečati za več kot deset od-
stotkov, vzporedno s tem pa je potrebno spremljati tudi vpliv ob-
davčitve po novem modelu. Zveza društev vinogradnikov Dolenj-
ske tudi odločno vztraja pri izločitvi iz obdavčitve nepremičnin 
vseh kmetijskih zemljišč, gozdov, stavbišč in objektov, ki se upo-
rabljajo za kmetijsko pridelavo. Ob tem vinogradniki opozarjajo, 
da bodo za dosego pravične obdavčitve po KD uporabili vsa prav-
na sredstva in se povezali s sorodno mislečimi organizacijami.

Po izredni skupščini je razprava o novem predlaganem KD pote-
kala tudi na Raki, kjer so na okrogli mizi, ki jo je povezoval am-
basador cvička in predsednik raških vinogradnikov ivan vizlar, o 
tem, kako politični veljaki v Ljubljani krojijo usodo slovenskim 
vinogradnikom, spregovorili enolog in vinogradnik Zdravko Ma-
stnak, poslanca v DZ RS Franc Bogovič in Zvone Lah, Matjaž 
Jakše, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože 
Simončič, ki je vinogradnike prvi opozoril na nesprejemljiv in po-
guben izračun KD, slovenski etnolog dr. janez bogataj ter zgo-
dovinar in znanstveni svetnik dr. stane Granda. 
 Bojana Mavsar 

MOSKVA – Posavski atletski šampion Primož Kozmus je v po-
nedeljkovem finalu meta kladiva na svetovnem atletskem pr-
venstvu v Moskvi osvojil 4. mesto in za pičlih 14 centimetrov 
zgrešil bronasto medaljo. Najboljši met mu je uspel v tretji 
seriji, ko je njegovo kladivo letelo 79,22 m daleč. Član Atlet-
skega kluba Brežice, ki je v prvih treh serijah metal kot zadnji 
med 12 finalisti, je najprej vrgel 77,80 m daleč, nato 79,21 
m, kot že omenjeno, je z naslednjim metom svojo znamko iz-
boljšal za en centimeter, v četrti seriji je vrgel 78,26 m, v za-
dnjih dveh serijah pa je imel dva neveljavna poskusa. Svetov-
ni prvak je presenetljivo postal Poljak Pawel Fajdek z 81,97 
m (izid sezone na svetu), srebro je osvojil Madžar krisztian 
pars (80,30 m), tretje mesto pa je pripadlo Čehu lukašu Me-
lichu (79,36 m). S tem je Kozmus prekinil svoj niz osvajanja 
kolajn na velikih tekmovanjih, s katerih se je vrnil kar s še-
stimi žlahtnimi kovinami okrog vratu.  R. R.

Kozmus	za	las	ob	medaljo
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Relativno hitro, pri 29 le-
tih, ste se odločili, da gre-
ste med zasebnike ...
Prvo zaposlitev sem našel pri 
obrtniku na Otočcu, zatem na 
avtoservisu tedanje novome-
ške družbe Pionir, nakar sem se 
preselil v Kostanjevico na Krki, 
kjer sem si ustvaril družino in 
zgradil dom. Zaposlil sem se v 
SOP-u in leta 1986 odprl priva-
tno delavnico. Predvsem iz ra-
zloga, ker sem že od nekdaj, 
ko sem bil še vajenec, znal in 
hotel delati. Tako sem ob re-
dnem delu, kaj bi skrival, de-
lal še popoldne v delavnici in 
kaj kmalu so mi dihale za ovra-
tnik inšpekcije. Preostalo mi ni 
drugega, kot da odprem svo-
jo delavnico. A še zdaleč ni šlo 
tako enostavno, saj mi dovo-
ljenja zanjo niso hoteli izda-
ti, ker sem jo imel predelano 
v garaži hiše. Nato sem prido-
bil začasno obrtno dovoljenje 
za dobo treh let pod pogojem, 
da v tem obdobju zgradim nov 
objekt za izvajanje dejavno-
sti. Leta 1989 sem kupil ze-
mljišče v današnji obrtni coni, 
ki je bila na tem območju že 
tedaj načrtovana v prostorskih 
načrtih, a je do njene realiza-
cije prišlo več kot 20 let ka-
sneje. 

Gradbene aktivnosti so napre-
dovale počasneje, kot sem si 
želel, saj kredita nisem mogel 
pridobiti in sem vse delal z la-
stnimi sredstvi. Leta 1989 sem 
na kupljenem zemljišču začel 
z gradbenimi aktivnostmi, dve 
leti kasneje z gradnjo na 450 
m2 površine, štiri leta kasneje 
pa sem k objektu, ki je bil že 
za tiste čase velik, saj sem na-
črtoval širitev, dogradil še 250 
m2 velik poslovni objekt. Leta 
1996 smo začeli z aktivnostmi 
za izgradnjo bencinskega ser-
visa na Krški cesti, katerega 
gradnja je stekla dve leti ka-
sneje, 22. julija 1999 pa smo 
bencinski servis, avtopralnico 
in bife tudi odprli. V družini 
smo sledili pravilu, da vsakih 
osem let začnemo z novo in-
vesticijo. Tako smo leta 2006 
začeli s projektom izgradnje 
franšizne trgovine Mercator-
ja, odprli pa smo jo prav tako 
v mesecu juliju leto kasneje. 
Pred tem sem kupil od Merca-
torja tudi trgovino oz. samo-
postrežbo s parkirišči na Lju-
bljanski cesti na drugi strani 
otoka, da je lahko trgovina v 
kraju nemoteno delovala, ka-
sneje pa sem odkupil še pre-
ostali del objekta, ki pa je bil 
v lasti Merkurja. Ta objekt se-
daj temeljito obnavljamo in 
računam, da bo zaključen v 
letu 2015. 

Za vas pravijo, da imate naj-
več „pod palcem“ ...
Okoli moje „teže“ v številkah 
res ne vem, po kakšnih merilih 
me ljudje sodijo. Resda imam 
v Kostanjevici največ nepre-
mičnin in da sem nedvomno 
največji plačnik v sklad stavb-
nih zemljišč, a še zdaleč od 
tega, da bi živel bogato, mo-
goče celo slabše, kot si kdo za-
mišlja. Moj delovnik je dolg, 
naporen in stresen. Osebno 

Ladko	Petretič,	podjetnik	in	podžupan	občine	Kostanjevica	na	Krki

si zelo malo privoščim, pole-
ti skočim le za nekaj dni na 
morje, letos pa mi je nedavni 
operativni poseg še to prepre-
čil. Po naravi sem zelo skro-
men in solidaren z drugimi. 
Zaposlenih imam 28 ljudi, kar 
ni majhna odgovornost. Za-
gotoviti je potrebno sredstva 
za njihove plače in prispevke, 
izplačati regrese, vzdrževa-
ti opremo, odplačevati kredit 
itd. Ljudje morajo dojeti, da 
če imam jaz nekaj, da ima od 
tega korist cela skupnost, da 
plačujem davke, sklad stavb-
nih zemljišč in da bodo objek-
ti ostali tu. Jaz res ne name-
ravam ničesar odnesti s seboj 
na pokopališče.

Gre za družinsko podjetje, 
ki ga očitno nadgrajujete na 
dolgi rok …
Vsi smo vpeti v delo. Hčerka 
Lidija in soproga Martina vo-
dita finance, sin Lado se po-
sveča predvsem servisu, jaz 
pa sem tako rekoč deklica 
za vse, prvenstveno pa skr-
bim za vzdrževanje, investi-
cije in reševanje problemov. 
Od prvega dne se zavedam, 
da pri tem ne pomaga nobe-
na globoka filozofija, temveč 
je potrebno delati. Vse sem 
naredil iz nič, v Kostanjevici 
nisem podedoval niti ara ze-
mljišča, temveč vse pošteno 
kupil, od parcele za hišo, za 
poslovne objekte, vinograd. 
Seveda računam, da bosta 
hčerka in sin vodila podjetje 
dalje, v nasprotnem primeru 
verjetno tudi ne bi vlagal v 
tolikšni meri v nove investi-
cije in dejavnosti.
 
Ocenjujete, da danes mladi 
Kostanjevičani premorejo 
dovolj tovrstne podjetnosti?
Ne, mislim, da je ne. Ne že-
lim sicer metati vseh v isti 
koš, predvsem govorim na 
splošno o mladih in o tem, 
da imajo ti premalo zanima-
nja za poklice, ki so in bodo 
perspektivni tudi v bodoče, 
a je potrebno seveda delati. 
Žal danes starši otrokom že 
od malega vcepljajo v glavo, 

češ, pojdi v šolo, da ti ne bo 
potrebno delati, in da se mla-
de, ki gredo v poklicno šolo, 
že v startu označi za manj 
sposobne. Pa saj je bilo že v 
mojih časih tako. A znanja in 
spretnosti ti ne more nihče 
odvzeti. Če znaš nekaj nare-
diti in delati - vsako iskanje 
bližnjic, takoj ko zaslužiš pr-
vih sto evrov, je zgolj tek na 
kratke proge - storitvena de-
javnost lahko preživi, če pa 
nimaš uporabnega znanja ali 
drugih možnosti, pa boš žal 
ostal revež.

Kljub tako rekoč celodnev-
nemu angažiranju z delom 
ste se odločili tudi za vstop 
v politiko …
Iz razloga, ker sem hotel, da 
se v kraju, občini nekaj na-
redi! Da bi šli v pravo smer, 
ker je bilo naše območje dol-
go zapostavljeno, brez razvo-
ja in napredka. Kot sem že 
omenil, smo samo na uredi-
tev obrtne cone morali čakati 
25 let, in to v časih, ki so bili 
naklonjeni razvoju, kot jih 
je denimo izkoristila občina 
Šentjernej. Mi pa smo z odce-
pitvijo od občine Krško čaka-
li predolgo, zapadli sedaj še 
v krizo, v kateri kljub dobre-
mu delu ne moremo veliko 
narediti ali pa vsaj ne toliko, 
kot bi lahko v ugodnejših le-
tih. Osebno nisem in ne želim 
imeti kakšne koristi od politi-
ke, nikoli nisem iz tega naslo-
va iskal privilegijev ter nisem 
bil in tudi sedaj nisem član 
nobene stranke. Na prvih vo-
litvah sem bil izvoljen kot ne-
odvisen kandidat, v drugem 
mandatu me je kot kandidata 
sicer predlagala stranka SDS, 
a nisem njen član. Zavedam 
se tega, da če voza ne bomo 
vlekli naprej, bomo ostali na 
isti točki. Kljub naravnim in 
drugim danostim nas najbolj 
„tepeta“ dva manjka, to sta 
kader, ki bi povlekel ideje na-
prej, in kapital. Če pogleda-
mo samo možnosti turizma: 
kot otok smo v slovenskem 
prostoru posebnost, imamo 
reko Krko, ob njej neokrnje-

no naravo, možnost izvajanja 
vodnih in drugih športnih ak-
tivnosti, jamo, grajski kom-
pleks, galerijo, možnost tu-
rizma v zidanicah ipd., žal pa 
vsega tega ne znamo tržiti. 
Nimamo nikogar, ki bi spre-
jel avtobus ljudi, poskrbel za 
njihovo celodnevno angaži-
ranje na našem območju, ne 
premoremo objekta, kamor 
bi lahko vse te ljudi nastanili.

verjetno ste tudi iz tega na-
slova zagovornik izgradnje 
kostanjeviških Term.
Poglavitno vizijo turizma pri 
nas vidim v stacionarnem tu-
rizmu, kar pomeni, da bodo 
ljudje pri nas nastanjeni, pla-
čevali turistično takso. Sedaj 
smo na tem področju napre-
dovali vsaj toliko, da je pro-
jekt Term tudi prostorsko 
umeščen. Ko bodo te, se bo 
lahko razvil tudi drugi turi-
zem. Samo tako bodo obisko-
valci ostali pri nas in v oko-
lici, apartmaji, ki se gradijo, 
in nekaj kapacitet, ki jih že 
premoremo – služili namenu. 
Zgolj strategija turizma na 
papirju ne pomeni nič in se 
ponavlja iz leta v leto.

Na občinskih svetih smo vas 
slišali tudi večkrat komenti-
rati, da se preveč sredstev 
namenja za kulturo, prema-
lo za razvoj gospodarstva.
Da se povsem razumemo: še 
zdaleč nisem nasprotnik kul-
ture, a je potrebno slednjo 
povezati s turizmom. Obi-
skovalca, ki pride na ogled 
razstave v galerijo, bi mo-
rali zvabiti in popeljati še 
kam. Od tistega, ki ostane 
eno uro v Kostanjevici, ra-
zen smeti nimamo nič, mor-
da pusti tu kakšen evro za pi-
jačo ali še to ne. Zato bi bilo 
nujno potrebno povezati tu-
ristične ponudnike in izvajal-
ce kulturnih dejavnosti. Prek 
70 odstotkov površine obmo-
čja občine je zaščitene z Na-
turo 2000, otok je spomenik 
1. kategorije, kar pomeni, 
da večje težke industrije na 
tem območju vsekakor ne 
moremo vzpostavljati, zato 
pa lahko obrtne in druge go-
spodarske in storitvene de-
javnosti. Zato je potrebno 
zadeve reševati sistematič-
no. Žal pa se, medtem ko je 
naše podeželje lepo urejeno 
in se razvija, sama Kostanje-
vica ne premakne veliko na-
prej. Tudi na račun tega, ker 
že vsak zaselek in vas tako 
rekoč premore neko aktivno 
društvo, ki območje oživi in 
ga popestri z dejavnostmi in 
družabnostjo, medtem ko v 
Kostanjevici, če izvzamemo 
Prforcenhaus, ki pripravi le-
tno dve veliki prireditvi, to 
je pustovanje in Kostanjevi-
ško noč, ne deluje niti turi-
stično društvo, ki pa bi mo-
ralo biti motor za urejanje 
kraja, dajati pobude, deni-
mo za zasaditev rož ali kaj 
podobnega. Prvenstveno pa 
se moramo vsi zavedati, da 
je razvoj občine odvisen od 
mladih in da smo mi, če po-
splošim, več ali manj že od-

delali glavnino. In kje so da-
nes mladi? 

In kaj lahko vi v zvezi z 
vsem navedenim kot pod-
župan postorite?
Veliko, vsaj menim, da sem 
od sebe že nekaj dal. V dru-
gem mandatu sem takoj 
prevzel odbor za okolje in 
prostor ter komunalno infra-
strukturo in se aktivno vklju-
čil na tem področju. In veči-
no nalog in projektov, ki smo 
si jih zadali, smo uspeli re-
alizirati. Moja zadolžitev je 
tudi požarna varnost in po-
nosen sem, da smo uspeli že 
v prvem letu tega mandata 
opremiti obe gasilski društvi 
z novimi vozili, obnovili gasil-
ski dom v Kostanjevici, komu-
nalno infrastrukturo. 

Ob odločanju kostanjeviške-
ga občinskega sveta o tem, 
ali se boste priključili posa-
vski ali dolenjski regiji, ste 
dejali: ‚Zakaj gremo v posav-
je, če smo pa Dolenjci?‘ In 
kako gledate na predlog mi-
nistra Viranta o združevanju 
občin oziroma zmanjševanju 
njihovega števila?
Še vedno menim, da smo del 
Dolenjske in ne Posavja. A 
odločili smo se drugače, te-
daj tudi nisem bil edini ta-
kšnega mnenja, a odločitev 
je bila pač drugačna. Sedaj 
z ugibanji, ali je bilo to smo-
trno ali ne, ne gre izgublja-
ti časa ne besed, predlog o 
združevanju občin pa vseka-
kor ocenjujem kot zgrešen. 
Že na podlagi dosedanjih iz-
kušenj občine in napredka, ki 
smo ga v tem šestletnem ob-
dobju dosegli. S sredstvi rav-
namo racionalno, proračun 
je razvojno naravnan, saj je 

polovica sredstev namenje-
nih za investicijska vlaganja. 
Trenutno vodimo tri velike 
projekte, to so projekt Pre-
kope z rekonstrukcijo ceste 
in obnovo vodovodov, novo-
gradnja vrtca in rekonstruk-
cija obstoječega, projekt hi-
dravlične izboljšave pitne 
vode, ki teče sicer na nivo-
ju regije, in razne manjše 
infrastrukturne projekte, od 
asfaltiranja cest in vzdrževal-
nih del dalje. V tem mandatu 
je bil velik preskok narejen 
tudi na področju razvoja po-
deželja. Sem zagovornik kar 
se da enakomernega razvoja 
območij in krajev po občini. 
In v kolikor bi prišlo do spre-
minjanja števila občin, mi pa 
bi bili ponovno pripojeni ka-
kšni drugi občini, bi nedvo-
mno nazadovali. 

Kaj pa je tisto, kar delate 
za svojo dušo in veselje, kaj 
vas sprošča?
Sem mali vinogradnik z 800 
trtami, rad se umaknem v zi-
danico, zadovoljen sem in me 
veseli, da znam pridelati do-
ber cviček. Sem član Lovske 
družine in ljubitelj staro-
dobnikov. Imam starega dži-
pa, obnovljena tudi zelo star 
traktor in spačka, medtem ko 
se s športom in rekreacijo ne 
ukvarjam praktično nič, če-
prav se zavedam, da bi moral 
iz zdravstvenega vidika tudi 
v tej smeri kaj postoriti. In 
seveda, razveseljuje me tudi 
podmladek pri hiši, saj sem 
tudi že dvakrat stari oče.

In za zaključek misel ob ob-
činskem prazniku ...
Vse najboljše, občina Kosta-
njevica na Krki!
 Bojana Mavsar

Najbolj	nas	tepeta	pomanjkanje	
kadra	in	kapitala
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ladko Petretič je odraščal v kmečki družini v Prušnji vasi na Gorjancih. V doli-
ni, v Podbočju, je obiskoval osnovno šolo, na srednji poklicni kovinarski šoli v Novem mestu pa se je iz-
učil za poklic avtokleparja. Glas ulice pravi, da si je danes 56-letni podjetnik zgradil pravcati imperij in 
da gre za najpremožnejšega Kostanjevičana, hkrati pa ga sokrajani opišejo tudi kot človeka pokončne 
drže in brez dlake na jeziku. Vse od ustanovitve občine Kostanjevica na Krki, ki v teh dneh obeležuje 
občinski praznik, je član občinskega sveta, v zadnjem mandatu pa tudi podžupan občine. 

Ladko Petretič

knjige iz 
posavja

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško,
Tel.: 07 49 05 780,

zalozba@posavje.info

Staro mestno jedro Krškega, 
CKŽ 44, 8270 Krško,
Tel.: 07 492 55 70

Cesta prvih borcev 16, 
8250 Brežice,

Tel.: 07 496 12 69

Trg Svobode 1, 
8290 Sevnica,

Tel.: 07 814 43 10

Drožanjska cesta 68, 
8290 Sevnica,

Tel.: 07 816 31 70

Zavod Neviodunum, City Hotel

Prodajna galerija Ambienta

Trgovina in prodajna Galerija Darila Don

Knjigarna in Papirnica Lindič Cvetka s.p.

Lekarna pod Sv. Rokom

www.neviodunum.si 

Knjige iz Posavja 
lahko kupite tudi v
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Bodisi da delamo v naravi, se ukvarjamo s športom ali se zgolj sprehajamo v prijetnem zavetju dreves – vedno se moramo ob povratku domov temeljito pre-
gledati. Kot bucikina glava majhen klop nam namreč lahko prizadene veliko nevšečnosti ali nas pahne v resna bolezenska stanja. Lymska borelioza (lyme bo-
rreliosis) je ena izmed bolezni, ki jih prenašajo okuženi klopi v Posavju. Po izkušnjah naših bralcev tudi v Posavju še vedno premalo vemo o tej bolezni ter 
še vedno pešata njeno prepoznavanje in diagnostika njenih različnih faz. Povečanju osveščenosti o tej zahrbtni bolezni z raznovrstnimi znaki okužbe in šte-
vilnimi možnimi posledicami se moramo posvetiti ravno v tem času, ko smo zunaj najbolj aktivni oboji – ljudje in klopi.

Majhni	krvosesi	prenašajo	tudi	borelijo

Oboleli	Posavci	opozarjajo:	»S	klopi	ni	šale!«

Gotovo ste že imeli klopa. Ti 
majhni pajkovci morajo po-
iskati gostitelja in se napiti 
njegove krvi, da lahko pre-
hajajo v naslednje razvojne 
faze in odrastejo v odrasle-
ga klopa. Slovenija ima za-
radi svoje klime in goste po-
sejanosti z gozdovi izredno 
primerne pogoje za ugodno 
življenje klopov, ki potre-
bujejo predvsem senco, ne-
kaj vlage in mnogo mimoido-
čih gostiteljev. Borelijo, kot 
ji pravimo po domače, oziro-
ma lymsko boreliozo prena-
šajo klopi, ki se pri sesanju 
krvi živali okužijo s spirala-
sto zavito bakterijo, imeno-
vano borrelia burgdoferi, v 
Sloveniji poznamo 3 različ-
ne tipe te bakterije. Klop po 
vbodu in med sesanjem krvi 
v našo kožo vedno spusti tudi 
nekaj sline, v kateri se poleg 
sredstev proti strjevanju krvi 
lahko nahajajo najrazličnej-
ši virusi in bakterije. In če je 
redkejši in bolj znan virus, 
ki povzroči klopni meningo-
encefalitis, pa se pogosto v 
slini okuženih klopov naha-
ja ravno zahrbtna bakterija 
borelioze. Bakterije nato do-
kaj hitro vdrejo v podkožje, 
od tam pa lahko napreduje-
jo tudi po krvi in limfi ter se 
tako razsejejo po celotnem 
telesu.

Okužba,	potek	in	
prepoznavanje	bolezni
Recimo, da smo bili žrtev 
okuženega klopa in da so 
bakterije sedaj v nas. Od tu 
se lahko odvije marsikaj – 
morda bo naše telo bakteri-

je same izločilo ali onemogo-
čilo, morda pa bodo spretni 
organizmi začeli svoj škodlji-
vi in nevarni pohod po našem 
telesu, centralnem živčevju, 
sklepih, dosegli možgane in 
tako dalje. Borelioza velja 
za precej nepredvidljivo bo-
lezen, ki celo posnema dru-
ge bolezni in je zato toliko 
težja za prepoznavo. sam 
potek bolezni je glede na 
številne strokovne objave in 
tudi izpričane izkušnje naših 
sogovornikov dejansko zelo 
različen od bolnika do bol-
nika, zato morajo tisti bolni-
ki, pri katerih je ugotovljena 
borelioza, slediti natančno 
predpisanemu, oboleli ose-
bi prilagojenemu in skrbno 
vodenemu zdravljenju, spr-
va pod nadzorom osebnega 
zdravnika, ob hujših oblikah 
pa specialista oz. infektolo-
ga. Faze oziroma stadiji bo-
lezni, ki jih bomo opisali v 
nadaljevanju, opirajoč se na 
objave v strokovni literaturi, 
v objavah Društva bolnikov 

z boreliozo, pogovoru s pri-
znano posavsko pediatrinjo in 
obolelimi, pa lahko potekajo 
povsem različno - pri nekate-
rih bolnikih se pojavi en sta-
dij za drugim, drugi zbolijo le 
za enim stadijem, pri manjši-
ni pa se posamezni simptomi 
vseh treh stadijev borelioze 
lahko tudi prekrivajo. 

boreliozo delimo na tri sta-
dije, v največ primerih naj-
prej nastopi zgodnja lo-

kalizirana faza, kasneje 
diseminirana in nato kasna 
lymska borelioza. Za zgo-
dnjo, lokalizirano fazo je 
najbolj prepoznavna značil-
na reakcija kože na bakterije 
v podkožju (to se lahko zgo-
di že nekaj ur po vbodu klopa 
ali tudi več mesecev kasne-
je). Razvije se t. i. erythema 
migrans – kožna sprememba, 
ki je najpogosteje ovalne ali 
okrogle oblike, kot rdečkast 
kolobar, ki se postopoma po-
večuje in znotraj bledi. Izpu-
ščaj na koži, kolobar, je na-
vadno večji od 5 centimetrov 
v premeru, doseže pa lahko 
tudi meter premera in tako 
postane težko prepoznaven. 
50 % bolnikov čuti tudi srbe-
čico ali pekoč občutek na me-
stu teh kolobarjev. Nekateri 
bolniki tarnajo tudi nad pove-
čano utrujenostjo, bolečina-
mi v sklepih, mišicah in pred-
vsem glavoboli. Lahko, da se 
nam namesto značilnega eri-
tema naredi tudi t. i. borelij-
ski limfocitom, ki pa je dokaj 

redek, kot modrikasto-rdeč-
kasta trša bunkica nekje do 
3 centimetrov premera, pri 
otrocih se najpogosteje na-
redi na ušesni mečici.
 
Če opazimo nenavadno rde-
čico (lahko gre tudi za roza 
barvo ali celo vijolično, ka-
kršna je vidna na slikah) na 
sebi ali otroku, bodisi na me-
stu, kjer smo imeli klopa ali 
kjerkoli drugje, jo pokažimo 
svojemu osebnemu zdravni-
ku ali pediatru. Ta bo pred-
pisal antibiotike, najpogo-
steje v obliki kapsul, in s tem 
bomo bolezen ustavili in v ve-
liko primerih tudi pregnali iz 
našega organizma.

Zgodnja diseminirana lym-
ska borelioza, torej ko so 
bakterije že razsejane po na-
šem telesu, predstavlja drugi 
stadij te bolezni, zajema pa 
tako že prej omenjene erite-
me, ki jih je praviloma veli-
ko po vsem telesu, prizadene 
tudi živce, sklepe, srce, oči, 
mišice, kar pa, razen značil-
nih kolobarjev, navzven težko 
prepoznamo, se pa počutimo 
precej utrujeni, nepojasnje-
ne so tudi naše bolečine v 
različnih delih telesa. Tre-
tji stadij oz. kasna okužba 
se načeloma razvije več kot 
eno leto od vboda okuženega 
klopa, ta stadij pa pušča že 
trajne posledice in celo ko-

pico simptomov, ki pa so iz-
jemno varljivi – od posledic 
na koži, ki postaja rahlo bo-
leča, se prične tanjšati, bol-
niki poročajo tudi o vnetjih 
sklepov, kroničnih artritisih 
z razjedami kosti, o kronič-
nih nevroboreliozah z vnetji 
živcev, tudi obraznega, poja-
vi se lahko tudi slabost, na-
glušnost, pešanje vida, mišič-
ni krči, borelijska paraliza in 
podobno. Da infektologi pre-
poznajo te zapletene obli-
ke, morajo najprej naredi-
ti čim bolj popolno klinično 
sliko z mnogimi serološkimi 
preiskavami ter nekako osa-
miti borelijo iz mišic, kože, 
naše limfe ali krvi. Pri obeh, 
drugem in tretjem stadiju, se 
navadno predpiše antibiotik, 
ki ga prejemamo z infuzijo, 
da le-ta doseže čim več ce-
lic po telesu. 

Posamezne faze smo zelo 
kratko in s tem seveda le po-
vršno opisali, a z željo, da 
boste lažje spremljali opi-
se bolezni in priporočila, ki 
so nam jih zaupali naši sogo-
vorniki. 

osemletna Urša je opazila 
rdečkast kolobar 
Oče osemletne Urše, Matej J. 
iz sevniške občine, nam po-
jasni, da je hčerka pri telo-
vadbi opazila rdečkast kolo-
bar nad kolenom, ki pa je po 

enem tednu začel izginjati. 
Ker se je kolobar, in to zelo 
značilen, nahajal ravno oko-
li mesta, kjer je imela pred 
kakšnim tednom klopa, so se 
odpravili k osebni zdravnici, 
ta je avtomatsko in brez te-
stiranja predpisala antibio-
tik, saj tako priporočajo tudi 
infekcijske klinike, „hčer-
ka ga je nato do konca poje-
dla po navodilih zdravnice in 
nima nobenih opaznih težav, 
bomo pa seveda še naprej 
za vsak slučaj spremljali, 
če bi se še kadarkoli na te-
lesu pojavilo kaj nenavadne-
ga,“ nam zaupa. Urša je ime-
la zgodnjo lokalizirano fazo z 
erythema migrans. 

enoletna ela je imela maj-
hnega klopa v lasišču
Mamica Darja M. iz krške ob-
čine nam pojasni, da je Ela 
v začetku junija po sprehodu 
dobila klopa v lasišču. Previ-
dno ga je odstranila s hčer-
kine glave in pozorno opazo-
vala mesto vboda. Minilo je 
nekaj dni. „Potem smo nek 
petek odšle prijateljice z 
otroki na bazen v Dobovo in 
že tam sem opazila, da ima 
Ela nek manjši nenavaden 
izpuščaj, podoben kolobar-
ju, in male madeže na obra-
zu. Takoj po prihodu domov 
sem to pokazala mami, ki je 
iz zdravstvene stroke, in ob 
njenem zaskrbljenem izrazu 
sklenila, da grem vseeno kar 
na urgenco.“ Iz krške urgence 
ju je dežurni zdravnik poslal 
v bolnišnico Brežice, tam pa 
je dežurna pediatrinja opra-
vila družinsko anamnezo in 
mamico povprašala po vseh 
alergijah, ki jih imajo v dru-
žini. Darja danes misli, da je 
zdravnico zmedlo dejstvo, da 
so bili hčerkini madeži med 
sabo povsem različni. Vsee-
no so vzeli kri. V naslednjih 
dneh sta se odpravili še k Eli-
ni pediatrinji in ta je nemu-
doma posumila na boreliozo, 
Ela je dobila še dodaten izpu-
ščaj na kolenu, pediatrinja, 
ki ji je Darja danes izjemno 
hvaležna za hitro diagnozo, 
pa ju je poslala na infekcij-
sko kliniko v Novo mesto na 
zdravljenje, kjer naj bi do-
ločili, kako naj poteka zdra-
vljenje te oblike. Ela je imela 
namreč, kljub izredno hitre-
mu poteku dogodkov od ubo-
da klopa, začetek drugega 
stadija borelioze, torej dis-
eminirano, razsejano obliko, 
pri kateri se uporablja infu-
zijo. „Prejemala je antibio-
tik lendacin, natančneje 1,3 
miligrame na 100 mililitrov 

fiziološke raztopine. Dobila 
je tudi reakcijo na antibio-
tik, ki je zelo pogosta, zato 
je bila kasneje doza še malo 
zmanjšana, podaljšan pa čas 
zdravljenja.“ Ela nima težav, 
mamica pa je spoznala še ve-
liko ostalih, ki so se zdravili 
za borelijo, in ugotovila, da 
je ta bolezen pri nas res že 
zelo razširjena. „Opozorila 
bi, da pač niso vsi zdravniki 
enako podučeni o boreliji ali 
dovolj izkušeni. Izkušnje de-
jansko štejejo. Elina pedia-
trinja je nemudoma posumila 
na borelijo, čeprav je otrok 
še zelo majhen, in nas napo-
tila na ustrezno zdravljenje. 
Starši morajo biti po mojem 
osveščeni o tej bolezni, ki je 
okoli nas, in kdaj prijazno 
nanjo opozoriti tudi zdravni-
ke, da si odženejo sume. Bo-
lje začeti z antibiotiki, kot 
odlašati, ker je bolezen res 
varljiva in Ela ni imela nika-
kršnega madeža točno oko-
li mesta vboda, prav tako ni 
šlo za značilen kolobar, ki bi 
opozarjal na bolezen. Izpu-
ščaji so bili bolj podobni kaki 
alergiji.“

sara se je sprva zdravila za 
mačjo boleznijo, nastopila 
pa je borelija
Starša petletne Sare P., Ma-
tjaž in Karmen iz radeške ob-
čine, sta se prav tako soočila 
z diseminirano obliko oziro-
ma drugim stadijem borelio-
ze pri svoji hčerki. Oče Ma-
tjaž je tako opisal dogajanje 
junija letos: „Zvečer smo 
oblačili pižamo in naenkrat 
zagledam klopa, ki pa še ni 
bil niti prav prisesan in sem 
ga z lahkoto odstranil. Čez en 
teden je na mestu vboda na-
stal majhen mozoljček, Sara 
pa je dobila še vročino. Po-
kazali smo ta majhen mozolj-
ček dežurnemu zdravniku, ki 
nas je pomiril, da ta majhna 
bunkica, ki je bila res taka, 
kot da bi Saro pičil samo ko-
mar, ne izgleda nič nevarna. 
In tudi vročina je izginila. 
Čez nekaj časa je Sara zbo-
lela za mikrosporijo oziro-
ma mačjo boleznijo, kar je 
bilo potrjeno tudi v labarato-
riju. Ker ni bilo nič resnega, 
je nadaljevala s počitnicami 
pri babici na Koroškem in se 
zdravila naprej za mačjo bo-
leznijo. Kmalu se je število 
teh kolobarjev po telesu za-
čelo povečevati. Madeži so 
se na pogled začeli razliko-
vati od tistih od mačje bo-
lezni, zato smo bili napote-
ni v Ljubljano na infekcijsko 
kliniko. Tam so Sari vzeli kri, 

Letos	število	obolelih	poskočilo
Iz Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto so nam potrdili, da letošnje leto tudi na Dolenj-
skem in v Posavju odstopa od povprečja po številu prijavljenih bolnikov z boreliozo. V primer-
javi s petletnim povprečjem je bolnikov približno za četrtino več. Povečanje števila bolni-
kov na infekcijski kliniki v Celju nam je potrdil tudi eden večjih poznavalcev borelioze, mag. 
Branko Šibanc, dr. med., saj so v kliniki v Celju julija 2012 sprejeli 112 bolnikov, povprečje 
med letom 2008 in 2012 je na omenjeni kliniki 178 bolnikov, letošnji julij pa je v celjsko kli-
niko pripeljal že kar 251 pacientov. Ker cepiva še ni, oboji opozarjajo na preventivne ukrepe. 

Erythema migrans je lahko različnih barv in oblik.
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midva sva se že pozanimala o 
možnih zapletih, če gre slu-
čajno za borelizo, in res so 
nam določili terapijo in poja-
snili, da bo hčerka imela ka-
nal v roki in naj se vsak dan 
vozimo po antibiotike.“ Dru-
žina se je kasneje obrnila še 
na infekcijsko kliniko v Celju, 
kjer so Saro po pregledu ho-
spitalizirali, saj se je bole-
zen zelo hitro širila, otrok je 
imel že 25 kolobarjev. „Čaka-
lo nas je 14 dni antibiotične-

ga zdravljenja z infuzijo, kar 
je za tako majhnega otroka 
precej naporno, ampak zdaj 
naj bi bilo vse v redu. Sestre, 
ki so bile izjemno uvidevne 
in prijazne, so nas opozori-
le, da je seveda možno, da 
se je kakšna bakterija še kam 
zavlekla in pobegnila infuziji, 
da moramo torej biti pozor-
ni na kakšne nenavadne zna-
ke v prihodnosti in se zno-
va oglasiti, če kaj opazimo.“ 
Matjaž in Karmen sta se te-
kom bolezni srečala z mnogi-
mi obolelimi otroki in nemoč-
nimi starši, tudi otroki, ki so 
dobili klopni meningitis. „Ko 
vidiš posledice meningitisa, 
pa naj se to ne sliši grobo, si 
še srečen, da ima tvoj otrok 
‚samo‘ borelijo. Sva pa videla 
tudi, da ima vsak zdravnik in 
vsaka infekcijska klinika svoj 
odnos in način zdravljenja. 
O tej bolezni tako v Posavju 
kot drugje po Sloveniji, gle-
dajoč na veliko število oku-
ženih klopov, zelo malo go-
vorimo in vemo. Sploh, ker 
je toliko nekih sprva netipič-
nih simptomov, ki so ti takoj 
bolj jasni in jih povežeš med 
sabo, ko bolezen pobliže spo-
znaš in se o njej podučiš. To 
pa pač danes moramo delati 
tudi starši – raziskovati, kaj 
bi lahko bilo in kakšne oblike 
zdravljenja obstajajo.“

Jože Prah je bil med prvi-
mi potrjenimi bolniki s tež-
jo obliko
Jože Prah se pogosto znajde 
v našem časopisu, ker je izre-
dno aktiven krajan, pobudnik 
in organizator številnih do-
godkov v Posavju, predvsem 
v radeški občini. Kot revirski 
gozdar je klopom še posebej 
izpostavljen, kot angažiran 
predstavnik v Zavodu za goz-
dove Slovenije pa z borelijo in 
ostalimi boleznimi, ki preži-
jo v gozdu, dobro seznanjen. 
Nanj se je obrnil že marsik-
do z vprašanji o boreliji, tudi 
novinarji, svojo osebno izku-
šnjo pa je na povabilo vodi-
teljice delil tudi v Polnočnem 
klubu na nacionalni televiziji. 
Kot ostali naši sogovorniki, je 
tudi on pozdravil našo idejo 
in poudaril velik pomen odlo-

čitve, da na to bolezen in pre-
ventivo opozorimo s prispev-
kom v Posavskem obzorniku. 
Uslišal pa je tudi našo pro-
šnjo, da nam svoj potek bole-
zni in spremljajoče težave na 
kratko opiše.

Gozdarji so danes podvrženi 
rednemu testiranju na bole-
zni klopov, še pred desetletji 
pa se je testiralo predvsem na 
meningitis, o boreliji pa se še 
ni tako pogosto govorilo. Leta 
1994 so mu na enem izmed 
teh rednih testov prvič potrdi-
li tudi boreliozo, a so mu sle-
deč tedanji doktrini naročili, 
da naj spremlja svoje počutje 
in da ga bodo začeli zdraviti, 
ko se bodo kakšne težave bolj 
resno izrazile. Na žalost se je 
to uresničilo, leta 2001 je mo-
ral biti prvič hospitaliziran, 
leta 2007 drugič, ko so bile 
posledice še bolj izrazite in 
še hujše. Jože ni imel značil-
nih kolobarjev, bil pa je izre-
dno utrujen ves čas in če je še 
pred leti kot fizično precej ak-
tiven lahko na Triglav skoraj-
da tekel, so mu naenkrat že 
krajše razdalje predstavljale 
velike težave. „Kako naj vam 
opišem svoje počutje? Prepro-
sto nisem mogel več funkcio-
nirati, bil sem tako utrujen, 
ves čas sem se počutil, kot da 
bi imel ‚mačka‘ in to ne da bi 
spil kapljico alkohola. Glava 
je bila težka, bil sem omoti-
čen, vse me je bolelo, včasih 
sem jemal po 5 protibolečin-
skih tablet, da sem sploh zvo-
zil dan. Po prvi kuri antibioti-
kov – meni so jo določili še s 
punkcijo, da bi ugotovili, ko-
liko je bolezen napredova-

la – sem bil nekaj let dokaj 
dober, potem pa so se zače-
le muke. Glava, sklepi, bole-
čine povsod, nisem več mogel 
dlje časa voziti avta, ki pa je 
sestavni del mojega poklica. 
In po drugi hospitalizaciji, ko 
sem v Celju preležal cel me-
sec, ni bilo občutno bolje. Po-
sledice je utrpela tudi koža, 
se pa različni simptomi po-
kažejo od časa do časa. Zdaj 
sklepi, zdaj glava, zdaj miši-
ce, zdaj utrujenost, vmes či-
sto dobro in potem se spet 
kaj vrne, ampak s tem pač 
živim, poskusil sem vse, obi-
skoval specialiste tudi v tuji-
ni, ampak dokončnega zdravi-
la ni. Borelioza je po besedah 
zdravnikov že prizadejala re-
sne posledice in te so pač 
moja realnost.“ Ko sreča-
te Jožeta to težko prepozna-
te, ker je tako poln energije. 
To je njegova rešitev, pravi, 
da ga rešuje adrenalin, da 
enostavno mora ves čas ne-
kaj snovati in biti v pogonu, 
da ne misli na bolezen in vse 
svoje sile usmeri v čim manj 
stresa in čim več izzivov. Po-
skuša tudi z avtogenim trenin-
gom, kot učinkovita pa se mu 
je izkazala tudi bioresonanca. 

Jožeta povprašamo še o enem 
resnem vprašanju, ki zadeva 
mnogo Posavcev – kako je s 
tveganji za borelijo pri goz-
darjih in drugih, ki delajo v 
naravi, na primer revirnih lov-
cih? ali je to kakorkoli opre-
deljeno kot poklicna bole-
zen? Razočarano pojasni, da 
so se gozdarji dolgo borili, 
ampak država preprosto ne 
prepozna resnosti obolelosti 
in posledic borelije. Proti bo-
reliji ni cepiva in se proti njej 
lahko borimo le s preventivo 
in primerno zaščito, a gozdar-
ji so v stiku s klopi vsak dan 
in že po verjetnostnem raču-
nu naletijo na okužene klope. 
Pokaže nam dokumente, raz-
iskave in ankete, ki jih je pri-

pravil Zavod za gozdove Slo-
venije, pojasni, da je zelo 
veliko resno obolelih mladih 
gozdarjev, ki jih bodo težave 
pestile celo življenje in po-
klicno pot. Podatki kažejo, da 
je bilo na primer že več kot 
1/3 vseh gozdarjev v Brežicah 
v stiku z borelijo. In ta tretjin-
ska ocena ne velja le za naš 
konec, temveč tudi za druge. 
Tako meningitis kot boreliozo 
bi bilo potrebno definirati v 
zakonodaji kot poklicne bole-
zni, pojasni. Gozdarji dobijo 
letno tudi do več 100 klopov! 
Jože potrdi, da jih je imel že 
okoli 900, odkar se pregledu-
je. Večina uslužbencev Zavo-
da za gozdove ima tudi dobro 
navado, da si beležijo, kdaj 
in koliko klopov so dobili, da 
lažje spremljajo izbruhe bo-
lezni. In Jože še poudari, da 
nikakor ne smemo paničariti 
in da nas okuženost klopov ni-
kakor ne sme odvrniti od goz-
da, ki ima izjemen pomen v 
življenju Slovencev in tudi ne-
verjeten vpliv na zmanjšanje 
stresa. Veliko in več pozorno-
sti moramo posvetiti preven-
tivi: „Zelo važno se je svetlo 
obleči in temeljito pregle-
dati in stuširati, ko pride-
mo domov iz narave. klopi 
so lahko povsod, uporabimo 
lahko tudi repelente, klo-
pe pa moramo odstranjeva-
ti pravilno, če le lahko tudi 
s pinceto, ki je temu name-
njena,“ še poudari Jože. 

Sledili so še drugi pogovori z 
našimi bralkami in bralci, ki 
so preboleli borelijo. Tri ma-
mice, Anja, Vesna in Martina, 
ena iz brežiške in dve iz sev-
niške občine, so nam govorile 
o svojih 2 – 6 letnih otrocih, 
ki da so jih več tednov precej 
bolele nogice, roke, sklepi in 
so včasih komaj hodili, pa 
starši niso posumili, da bi lah-
ko bilo kaj resnega. Ko so obi-
skali pediatra, je ta posumil 

na borelijo, nato pa so jo s 
serološkimi preiskavami tudi 
potrdili. Poklicala nas je tudi 
teta najstnice iz kostanjevi-
ške občine, češ da je njena 
nečakinja imela povsem maj-
hen izpuščaj, ki je hitro ble-
del, mučil pa jo je suhi kašelj 
in oblivanje telesa s potom, 
ki sta bila povsem neobičajna 
za prej zdravo dekle. Testi-
ranje je potrdilo tudi boreli-
ozo, in sicer prvi stadij, zdaj 
se po zdravljenju z antibioti-
ki menda že odlično počuti. 
Bralec Mitja N. je imel že ne-
kaj let hude glavobole, ki pa 
so prihajali v valovih in tako 
tudi izginjali. Vse je pripiso-
val stresu v službi. Na enem 
izmed televizijskih prispev-
kov pa je nekega dne slučaj-
no slišal, da so takšni znaki 
značilni tudi za borelijo, in 
je prosil svojega zdravnika, 
da naj ga, kljub pomanjka-
nju drugih simptomov, poda 
na testiranje. Borelioza je 
bila potrjena, prav tako pa 
tudi kasna okužba. Zdravlje-
nje ga še čaka v teh dneh. 

Tudi	za	zdravnike	je	borelija	
še	vedno	izziv
Diagnoza erythema migrans 
je menda v primeru zgo-
dnjega lokaliziranega stadi-
ja navadno jasna in se veči-
noma brez težav potrdi pri 
osebnem zdravniku brez na-
daljnjih testov. Diseminira-
na oblika pa tudi od osebnih 
zdravnikov zahteva poleg 
znanja o tej bolezni tudi do-
ločeno količino izkušenj z bo-
leznijo pri pacientih, ker so 
simptomi, kot smo že ome-
nili, manj očitni, se včasih 
prekrivajo in slovijo po svo-
ji varljivosti in spreminjanju. 
Po toplih priporočilih staršev 
smo se ob pripravi prispev-
ka obrnili tudi na izkušeno 
zdravnico, ki dela v krškem 
zdravstvenem domu, pedia-
trinjo dr. Marjano Volarič, ki 
nam je zaupala marsikate-
ri podatek o bolezni, ki smo 
ga navedli v začetku v opisu 
te bolezni. Doktor Volaričeva 

se srečuje z boreliozo vsako 
leto v svoji ambulanti in se 
z drugimi zdravniki o njej in 
drugih klopnih boleznih tudi 
izobražuje na posebnih, za 
to namenjenih seminarjih. 
Zdravniki redno spremlja-
jo in upoštevajo priporočila 
in opažanja infekcijskih kli-
nik in infektoloških služb (te 
so zaenkrat v Ljubljani, Ma-
riboru, Murski Soboti, Novem 
mestu in Celju). Doktor Vola-
ričeva poudarja, da je bole-
zen v večini primerov, ki jih 
je srečala, povsem obvla-
dljiva in dobro ozdravljiva, 
zato opozarja, naj starši ne 
podležejo paniki in izogiba-
nju gibanja v naravi, ki je za 
zdravje celotne družine zelo 
pomembno. Takole je opisala 
nek standardni postopek, ki 
ga priporoča staršem: „otro-
ke in seveda tudi sebe re-
dno in pogosto pregleduj-
mo, čim bolj natančno, klop 
se namreč rad zarije tudi v 
lasišče in na skrita topla ter 
mehka mesta. Če pri pregle-
du opazimo prisesanega klo-

pa, ga previdno odstranimo, 
tik nad kožo in ob glavici. 
Če se nam pri odstranjeva-
nju klop zatrga, ni potreb-
no hiteti na urgentno služ-
bo – glavico bo izločilo že telo 
samo, v kolikor slučajno ne, 
pa se zglasimo pri zdravniku. 
Na mesto vboda priporočamo 
polaganje hladnih obklad-
kov, lahko ga namažete tudi 
z lokalnim antihistaminikom 
in rdečica bi morala izgini-
ti. Svojim pacientom pripo-
ročam tudi, da si preventivno 
zabeležijo datum vboda klo-
pa na koledar in mesto vbo-
da, tako bo namreč, v kolikor 
bi slučajno kdaj prišlo do bo-
lezni, lažje določiti anamne-
zo. Vedeti moramo, da ni vsa-
ka rdečina nikakor nevarna, 
saj je neka lokalna reakci-
ja na mestu, kjer smo ime-
li klopa, tako naravna, kot je 
to tudi po ugrizu komarja ali 
drugega insekta. Če pa okoli 
mesta vboda ali kjerkoli dru-
gje opazimo kasneje značil-
ni erythema migrans, izpu-
ščaje na nivoju kože, kjer se 
rdeči kolobar širi navzven, 
rdečina navznoter bledi, po-
kličimo v ambulanto osebne-
ga zdravnika. Medicinski se-
stri povejmo, da smo opazili 
izpuščaje, nato pa se po po-
govoru s sestro odpravimo v 
ambulanto. Od tam bo osebni 
zdravnik oziroma pediater vo-
dil vsakega pacienta posebej 
skozi zdravljenje, ki bo prila-
gojeno njegovi bolezni in or-
ganizmu.“ 

Zdravnico smo povprašali, kaj 
meni o tem, da nam je eden 
izmed sogovornikov zaupal, 
da je na svojo roko začel je-
sti stare antibiotike? „Res da 
se potem pri zdravljenju, ki 
najpogosteje sploh ni zaple-
teno, uporablja recimo tudi 
sumamed, ospen, amoksici-
lin, penicilin, ampak sami pa-
cienti nikakor ne morejo do-
ločiti prave doze, ki je strogo 
predpisana, in načina jema-
nja ter si lahko s tem naredijo 
veliko škodo in se ogrozijo,“ 
je pojasnila. Zdravnik bolni-
ka pregleda, opravi preiska-
ve, ga pošlje k specialistu, če 
je to potrebno, in ga skrbno 

vodi skozi celotno zdravlje-
nje, pozoren pa je tudi na 
vse kasnejše reakcije. 

S kakšnimi izkušnjami bolj 
skritih okužb, ki bi lahko bile 
v opozorilo staršem, se je 
pred kratkim srečala zdravni-
ca? „Primeri so med seboj res 
zelo različni, na hitro se spo-
mnim dekleta, ki je bila aktiv-
na športnica, ki so jo dlje časa 
mučile bolečine v kolenu, pri-
pisane so bile pač športni po-
škodbi oziroma vadbi. Pregle-
dal jo je ortoped v Ljubljani. 
Kasneje smo posumili na bo-
reliozo, jo zdravili z antibi-
otikom in zdaj je brez bole-
čin. Pred leti sem imela tudi 
otroka, ki je začel neobičaj-
no jokati, ker pa se je to uje-
malo s privajanjem v vrtec, 
najprej ni bilo tako opazno, 
da bi lahko bilo kaj narobe. 
Otroka sem poslala v bolni-
šnico v Novo mesto, kjer so 
ugotovili nevroboreliozo in jo 
tudi zdravili. Nek drug otrok 
je imel tudi zelo malo rdeči-
ne čez obraz, takšne, neti-
pične, pa se je izkazalo, da 
je borelioza. Zdravniki mora-
mo imeti pač ves čas v mislih 
tudi to možnost in posumi-
ti nanjo. Opozarjamo seveda 
na preventivo, cepiva na sve-
tu za borelijo še ni, bi pa ob 
tej priložnosti opozorila tudi 
še na nevarni klopni menin-
goencefalitis, proti kateremu 
pa zaščita v obliki cepiva je, 
in priporočam, da se starši o 
tem pozanimajo in ukrepajo.“

Pregledovanje	je	zakon
Drage bralke in bralci, verja-
memo, da vam bodo našteta 
priporočila in informacije ko-
ristile. Izjemno pomembno je, 
da gremo v gozd zaščiteni, kot 
je omenil tudi gospod Prah, in 
da se skrbno pregledujemo. 
Za vse nas, ki smo navdušeni 
ljubitelji gozda in narave, so 
te male živali vsakdanja real-
nost, realnost pa so tudi oku-
ženi klopi, zato bodimo malo 
bolj pozorni nanje.
 Maruša Mavsar

foto: Posavski obzornik 
in Društvo bolnikov 

z boreliozo

Vinko Jalovec, Župeča vas: Ko pridem s 
sprehoda ali iz gozda, se vedno stuširam. Si-
cer sem pa do zdaj imel vsega dva, tri klo-
pe, ki pa sem jih takoj opazil in s prsti tudi 
odstranil. Tudi ko grem v gozd, se večinoma 
ne zaščitim proti njim, razen če ima kdo pri 
roki kakšen sprej. Če bi imel klopa in ga opa-

zil šele kasneje, bi šel seveda takoj k zdravniku. Klopov je 
povsod in so nevarnejši kot včasih.

Danica Bevc, Krško: Veliko se gibljem v nara-
vi, a zaradi klopa še nisem obolela. Tudi med 
znanci nikogar ne poznam, ki bi obolel za bo-
reliozo. Za zaščito uporabljam sprej, če tega 
nimam, pa se namažem z navadnim oljem, 
da se klop ne more oprijeti kože. O znakih 
in simptomih bolezni sem se dobro poduči-

la, znala bi jih prepoznati, menim pa, da bi ljudje za oseb-
no zaščito lahko več naredili sami.

Niko Stiplovšek, Sevnica: Pred leti sem po 
prihodu domov s planinskega pohoda na Ko-
pitnik našel na nogi kar osem klopov. Mesto, 
kjer je bil klop, sem namazal z oljem in do-
kaj hitro uspešno odstranil vse klope. Pozna-
mo več vrst klopov, eni so zelo škodljivi, eni 
skoraj nič in na srečo ti »moji« klopi niso bili 

škodljivi. Malo manj sreče je imela moja žena, ki je prebo-
lela borelijo zaradi strupenega klopa.

poleti so klopi v posavju izjemno aktivni in niso omeje-
ni le na gozdne površine. Ali menite, da dovolj skrbi po-
svečate samopregledovanju po vseh sprehodih ali obisku 
gozdov? in kako klopa vi odstranjujete? 

anketa

Ti	nadležni	klopi!

Ko že imamo klopa, ga je 
priporočljivo čim prej od-
straniti (vsaj znotraj 12-tih 
ur), pa vendar ne delati no-
bene panike, če nam to ne 
uspe takoj ali če klopa za-
trgamo. Predvsem je pripo-
ročljivo, da uporabimo pin-
ceto in ne olja ali ostalih 
maziv. Primer posebne pin-
cete za klope iz posavske le-
karne vidite na sliki. Klopa 
je potrebno zagrabiti tik nad 
površino kože, ga nežno po-
vleči in ob tem vrteti pod ko-
tom okoli 45 stopinj. Zažele-
no je, da ga ne zmečkamo, 
ampak s čim manj kretnjami 
odstranimo. Na mesto vboda 
dodamo hladne obkladke in 
razkužimo rano. 

Klopi se nahajajo v vseh slovenskih pokrajinah in nikakor ne 
le v gozdovih. Smo v evropskem vrhu glede obolevanja za 
boreliozo, na leto naj bi beležili okoli 4.000 novih okužb z 
borelijo, v manjšem številu jo prenašajo tudi komarji, bol-
he, mušice, pršice in podobo. Če se da, se pri sprehodih dr-
žimo uhojenih poti in se pravočasno zaščitimo z repelenti, 
znano je tudi že kar nekaj naravnih zaščitnih sredstev, saj 
klopom menda smrdijo citrusi. 

dr. Marjana Volarič

Jože Prah

Petletna Sara je imela po 
telesu kar 25 kolobarjev
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SEVNICA – Društvo Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje Sevnica, ki je v študijskem letu 2012/2013 praznovalo 
10-letnico delovanja, je v jubilejnem letu pripravilo pred-
stavitev slušateljice Elke Grilc, ki je članica U3 vse od nje-
gove ustanovitve. 

Zanimivo in bogato življenjsko pot je razkrivala s pomočjo 
skrbno izbranih fotografij in skozi pogovor, ki ga je sproščeno 
vodila Marjana Dvojmoč. Kulturni program so oblikovali zbor 
Utrinek, recitatorki Vida Križnik in anica perme ter glasbe-
ni trio, v katerem je zaigral tudi Elkin sin.

»Stezice so sedaj postale ceste za traktorje in avtomobile,« 
je dejala elka Grilc, ki je bila rojena pred 85-imi leti v vasi 
Brege pri Mrtvicah. »Tudi Sava ni več ista. Brod ne vozi več, 
živine ni več mogoče napajati ob Savi, a travniki so še isti,« 
je pripovedovala in obudila spomin na otroštvo, ki ga je kot 
otrok preživljala v igri na pašniku s sosedovimi otroki. Leta 
med drugo svetovno vojno je preživela v izgnanstvu, v tabo-
rišču Lihtenberg na Saškem, kjer je kot 13-letno dekle de-
lala v tovarni vrvi. Po osvoboditvi se je vrnila v domači kraj, 
se izšolala in se zaposlila v Narodni banki v Krškem, kjer je 
spoznala svojega bodočega moža. Leta 1952 sta se preselila 
v Sevnico, devet let kasneje je kot direktorica prevzela vo-
denje podružnice banke v Sevnici in bila leta 1963 izvoljena 
za poslanko v Republiško skupščino – Gospodarski zbor. Ta-
krat se je močno zavzemala za gradnjo ceste Sevnica – Ra-
deče – Ljubljana in Sevnica – Planina. Bila je tudi odbornica 
v Občinski skupščini v Zboru delovnih teles. Leta 1964 pa je 
bila izvoljena za profesionalno predsednico Občinskega od-
bora SZDL. V tistem času je bilo s prostovoljnim delom zgra-
jenih veliko cest in vodovodov, napeljane elektrike in druge 
infrastrukture. Po zaključenem mandatu na SZDL se je za-
poslila na Temeljni izobraževalni skupnosti, svojo delovno 
dobo pa je zaključila leta 1979, kjer je bila zaposlena v ra-
čunovodstvu Gostinskega podjetja Sevnica. Po upokojitvi je 
postala zelo dejavna v PD Lisca Sevnica, kot prva ženska v 
Sevnici postala planinska vodnica, ki je naslednjih 20 let na 
tedenskih izletih vodila ponedeljkovo planinsko skupino. Še 
vedno je zelo dejavna na mnogih področjih. S. Radi 

Kje	so	tiste	stezice?

Elka Grilc (levo) v pogovoru z Marjano Dvojmoč

BREŽICE - DUO Impoljca in društvo brežiška enota OZA-
ra slovenije sta letos spomladi predlagali ano kostanjšek 
iz Brežic za Naj prostovoljca-ko leta 2012, ki ga organi-
zira Mladinski svet slovenije pod pokroviteljstvom pred-
sednika države. 

ana kostanjšek se je kot prostovoljka pridružila delu v dru-
štvu Ozara Slovenija v Brežicah že leta 2001. Prva leta prosto-
voljskega dela je Kostanjškova vodila skupine za samopomoč 
starejših v Domu upokojencev Brežice, pomagala pri spreje-
manju prvih Ozarinih uporabnikov in jih s svojim empatičnim 
odnosom spodbujala k uresničevanju njihovih osebnih ciljev 
in k aktivnemu vključevanju v družbo. Poleg vodenja skupin 
na Ozari je vodila skupine za samopomoč za ljudi s težava-
mi v duševnem zdravju in opravljala individualne obiske na 
domu uporabnikov in z njimi delila vrsto zasebnih, družabnih 
in društvenih aktivnosti. To počne še dandanes. S posluhom 
za probleme današnjega časa in občutkom za pravičnost ter 
enakost stremi k spoštovanju vseh ljudi.
Že dvanajst let redno opravlja prostovoljsko delo v obeh or-
ganizacijah, na Ozari vodi različne skupinske aktivnosti, sta-
novalci v DUO na Impoljci pa obiskujejo »Anine urice«. Za 
svoje prizadevno delo je Ana Kostanjšek pred dvema letoma 
od društva OZARA Slovenija prejela zahvalo za 10 letno delo, 
zaključne prireditve junija 2013 na Brdu pri Kranju, kjer je 
prejela priznanje naj prostovoljke, pa se je udeležila v druž-
bi strokovnih delavk obeh organizacij.
 Katarina Vodeb / B. M. 

Ani	Kostanjšek	priznanje	
»naj	prostovoljka«

Ana Kostanjšek s priznanjem za »naj prostovoljko« v pre-
teklem letu

Kot ste morda že opazili, se v bližini mlekomata v Radečah 
sedaj nahaja zabojnik za oddajo oblačil, hišnih tekstilij, obu-
tve, modnih dodatkov in plišastih igrač. Vse občanke in ob-
čane vabimo k uporabi zabojnika.

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki, 

spoštovani župan, podžupan, spoštovane 
članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega prazni-
ka vaše občine vam iskreno česti-
tamo in si želimo, da bi naše sode-
lovanje na ravni občin in na ravni 
regije še naprej bilo tako plodno 
in učinkovito. V prepričanju, da bo 
temu res tako, vam želimo tudi, da 
bi se še naprej uspešno spopadali 
z razvojnimi izzivi ter tako vašim 
občanom in občankam zagotavlja-
li kvalitetne pogoje za življenje in 
delo v vaši čudoviti občini.

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

 Županja občine Radeče
 Rafaela Pintarič s sodelavci

20.	Svetovno	prvenstvo	v	ribolovu	
za	članice	v	Radečah
Po lanskoletnem uspešno izvedenem Svetovnem prvenstvu 
za mlade ribiče, se bo to poletje med 19. in 25. avgustom v 
Radečah odvijalo 20. Svetovno prvenstvo v ribolovu za člani-
ce. Glavni organizator prireditve je Ribiška družina Radeče, 
katere člani so s prostovoljnim delom in ob podpori Občine 
Radeče, KTRC Radeče in sponzorjev pripravili vse potrebno 

za prihod tekmovalk. Organizatorji na tem prvenstvu priča-
kujejo 18 ekip z vsega sveta, ki bodo nastanjene pri različ-
nih ponudnikih turističnih namestitev. Tekmovalke bodo za-
čele s treningi na eni najlepših in najbolj funkcionalnih tras 
v Evropi 19. avgusta in tako doživele prvi stik z reko, uradna 
otvoritev svetovnega prvenstva pa bo v četrtek, 22. avgusta 
ob 18.00 uri, pri Ribiškem domu v Radečah. Tekmovanje se 
bo odvijalo v soboto in nedeljo med 8.00 in 14.00 uro, ura-
dna razglasitev najboljših tekmovalk ter podelitev medalj in 
pokalov pa bo potekala v nedeljo ob 18.00 uri ravno tako pri 
Ribiškem domu v Radečah. 

Obvestilo	o	novem	zabojniku	za	
oblačila	in	obutev

POSAVJE - Na Geodetski upravi RS so imeli 1. julija letos v Re-
gistru prostorskih enot evidentiranih 12 statističnih regij, 211 
občin, 6.032 naselij, 10.305 ulic in 542.104 hišnih številk. Naj-
večja slovenska občina je s 555 km2 površine občina Kočevje, z 
le 7 km2 površine najmanjša občina Odranci, po številu naselij 
- 158 - pa je še vedno največja slovenska občina krška občina. 
Občini Brežice in Krško pa se uvršata tudi med pet občin, kjer 
se je v zadnjem letu najbolj povečalo število hišnih številk, v 
brežiški občini je teh 22 več, v krški pa 17. B. M. 

Po	naseljih	največja	občina	Krško

SEVNICA/ŠENTJANŽ/MALKOVEC – 24. julija sta se na delov-
nem obisku v sevniški občini mudila minister za kmetijstvo 
in okolje, podpredsednik vlade in podpredsednik stranke SD 
mag. Dejan Židan in predsednik SD dr. Igor Lukšič. Na sevni-
škem gradu sta se udeležila sestanka Odbora za kmetijstvo in 
okolje stranke SD, kjer je pogovor tekel o aktualnih temah v 
kmetijstvu. Po sestanku je obema visokima gostoma in osta-
lim direktorica KŠTM Mojca pernovšek v prijetnem okolju 
grajske vinoteke predstavila kulturne in druge dogodke, ki 
se odvijajo na sevniškem gradu. Sledil je obisk znane kme-
tije z ekološko pridelavo živil in gostišča Repovž v Šentjan-
žu, v večernih urah pa je v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu 
potekalo še srečanje s člani SD Sevnica, kjer je minister De-
jan Židan predstavil delo svojega ministrstva in odgovarjal 
na vprašanja.  S. Ž./S. R.

KRŠKO – V Qlandii Krško si lahko do 15. septembra ogle-
date slikarsko razstavo „Dolenjske impresije“ avtorja 
Zdravka Červa, člana Društva likovnikov Krško – OKO. 
Razstava je na ogled vsak dan v delovnem času centra 
Qlandia. Vir: Qlandia Krško

Z	ministrom	o	temah	v	kmetijstvu

LJUBLJANA/BREŽICE - 2. avgusta je Vlada RS na dopisni seji 
potrdila sofinanciranje nabave in montaže opreme s stra-
ni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za potre-
be Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Brežicah. 
Nova enota DUO v Brežicah bo omogočala nastanitev 156 
oskrbovancev, z namenom rešitve izboljšanja bivalnih pogo-
jev in nastanitvenih kapacitet v institucionalnem varstvu pa 
so v DUO Impoljca podpisali pogodbo o najemu objekta z za-
sebnim investitorjem Prodoma d.o.o. Brežice za obdobje 30 
let v velikosti 5.920 m2 neto tlorisne površine. Resorno mi-
nistrstvo bo sofinanciranje nakupa opreme za objekt, ki je 
zgrajen in zasnovan skladno z najnovejšimi koncepti institu-
cionalnega varstva, izvajalo v letih 2013 in 2014. B. M. 

Ministrstvo	bo	sofinanciralo	
opremo	za	DU	Brežice

SEVNICA - 9. avgusta je okoli 18.ure 
med neurjem toča pobelila Boštanj 
in Sevnico. Kot nam je sporočil ja-
nez levstik iz Mrtovca, je ponekod 
dosegla debelost jajca, posledično 
pa na poljščinah in vinogradih nare-
dila za letošnjo sezono nepopravlji-
vo škodo. B. M., foto: Janez Levstik
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ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

PROIZVODNJA – JULIJ 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2013

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 ZP - - 231 300 10 100 - -

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 5 - 86 300 5 100 - -

PB5 ZP 2 - 92 300 2 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

184.210 4 5

Na svečani seji kot tudi na 
zborovanju pred gasilskim 
domom je zbrane, med ka-
terimi je bil tudi generalni 
direktor Uprave RS za zašči-
to in reševanje Darko but, 
nagovoril predsednik raške-
ga gasilskega društva Franc 
junkar. Kot je poudaril, s 
proslavo ob 90-letnici dru-
štva zaključujejo obdobje 
naglega vzpona v njegovi 
zgodovini. Vse pridobitve za-
dnjih 20 let so odsev trdega 
dela članstva in vodstva dru-
štva ter široke podpore kra-
janov. „K vidnim uspehom 
moramo prišteti tudi števil-
ne ure na intervencijah in 
pomoči krajanom, ob tem 
pa še širše akcije izven ob-
močja našega društva. V za-
dnjih desetletjih se je PGD 
Raka uveljavilo tudi na tek-
movalnem področju, saj so 
ekipe vseh kategorij član-
stva dosegale najvidnejše 
rezultate,“ je dejal Junkar. 
Sicer pa ima društvo, ki mu 
Junkar predseduje že vse od 
leta 2001, približno 120 čla-
nov, od katerih je 40 aktiv-
nih, intervencijska skupina 
sodeluje pri gašenju požarov 
in reševanju ob naravnih in 
drugih nesrečah, med drugim 
so raški gasilci dva dni poma-
gali gasiti požar na Krasu. 

Na svečani seji sta janko 

Z	gasilstvom	se	ukvarjajo	že	90	let
RAKA – 3. avgusta je na Raki ob 90-letnici tamkajšnjega Prostovoljnega gasil-
skega društva potekal gasilski dan. najprej je v gasilskem domu potekala sve-
čana seja s podelitvijo državnih gasilskih odlikovanj, sledila pa sta še mimo-
hod in zborovanje gasilcev.

Cerkvenik, namestnik pred-
sednika Gasilske zveze Slo-
venije, in Mihael Boranič, 
predsednik GZ Brežice in 
predsedujoči regije Posav-
je, gasilsko odlikovanje III. 
stopnje podelila članom PGD 
Raka Aniti Možgan, Vidi Jun-
kar, Aleksandri Krevs, Kata-
rini Ulčnik Ančimer, Barbari 
Ulčnik Tomažin, Vidi Junkar 
st., Justini Molan in Danijelu 
šolnu. Prejemnik gasilskega 
odlikovanja II. stopnje je bil 
Marjan Molan. Z gasilsko pla-
menico III. stopnje se lahko 
pohvalijo Petra Bizjan, Ta-
tjana Novak, Gregor Gri-
čar, Ivan Kralj, Peter Toma-
žin, Andrej Pirc in andrea 
Tratnik. Gasilsko plamenico 
II. stopnje so dobili andrej 

Kern, Bojan Povhe, Ale-
ksander Tratnik, Jože Ži-
bert, Edvard Kern in Franc 
Ulčnik. Predsednik PGD Raka 
Franc Junkar pa je bil odli-
kovan za posebne zasluge.

Gasilski dan se je nato na-
daljeval z mimohodom vseh 
gasilcev in vozil GZ Krško in 
PGE Krško od raškega gra-
du do prizorišča pred gasil-
skim domom, kjer je pote-
kalo slavnostno zborovanje, 
katerega del je bilo tudi 
razvitje novega društvene-
ga prapora, ki ga je skupaj s 
poveljnikom PGD Edvardom 
Kernom prevzel predsednik 
Franc Junkar in obljubil, da 
bodo člani pod tem prapo-
rom enotni in složni. Novi 
prapor je blagoslovil raški 
župnik Franc Levičar. Za ne-
kaj glasbenega pridiha so po-
skrbeli člani domače pevske 
skupine Lavrencij, povezo-
valka svečane seje kot tudi 
zborovanja gasilcev pa je 
bila Petra Rep Bunetič. Na 
Raki se je praznovanje ob ju-
bileju gasilskega društva na-
daljevalo z veselico z ansam-
blom Slovenski zvoki. 
 Rok Retelj

Nov prapor sta sprejela predsednik in poveljnik PGD Ra-
ka, Franc Junkar in Edvard Kern.

Na slavnostni seji ob 130-le-
tnici neprekinjenega delo-
vanja PGD Loka pri Zidanem 
Mostu sta navzoče nagovori-
la predsednik društva slavko 
škrlec in predsednik Gasilske 
zveze Sevnica vinko knez. 
Kulturni program so oblikovali 
najmlajši iz vrtca Bibarija ter 
učenke in učenci tamkajšnje 
podružnične osnovne šole. Po 
podelitvi priznanj gasilskim 
društvom v sevniški občini ter 
ostalim društvom in organiza-
cijam je sledila otvoritev raz-
stave na temo 130 let gasil-
stva v Loki pri Zidanem Mostu.

V sobotnem popoldnevu se je 
praznovanje visokega jubile-
ja nadaljevalo s tekmova-
njem gasilskih enot v vesla-
nju na reki Savi, kjer so bile 
najboljše v ženski konkuren-
ci članice PGD Boštanj, gasil-
ska enota Šmarčna, v moški 
konkurenci pa so prvo me-
sto osvojili člani PGD Poklek. 
Na osrednji slovesnosti v par-
ku pri gasilskem domu je bi-
vši predsednik PGD Loka Ma-
tjaž Baumgartner predstavil 
razvoj gasilstva v Loki, pred-
sednik Gasilske zveze Slove-
nije jošt jakša pa je čestital 

Častitljiv	jubilej	PGD	Loka	

gasilkam in gasilcem za ple-
menito poslanstvo. »Ponosni 
smo na gasilke in gasilce zara-
di vrednot, ki jih zagovarjajo. 
V sistemu zaščite in reševa-
nja so najmnožičnejše sile,« 
je poudaril v svojem govoru 
generalni direktor Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in 
reševanje Darko but in sku-
paj z vodjo izpostave URSZR 
Brežice Zdenko Močnik po-
delil PGD Loka plaketo Civilne 
zaščite Republike Slovenije, 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
pa je podelil za uspešno in 
prizadevno delo na področju 
gasilstva Listino Občine Sev-

nica. Župnik Janez Furman, 
ki je župnijo Loka prevzel 
v upravljanje v letošnjem 
letu, je blagoslovil novo ga-
silsko vozilo. V nadaljevanju 
slovesnosti so gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Podnanos izvedli atraktivno 
postavitev sklopnih lestev po 
vzoru italijanskih gasilcev, v 
stari dvorani gasilskega doma 
pa so odprli prenovljeno mu-
zejsko zbirko. Praznovanje 
se je zaključilo ob zvokih an-
sambla Fantje izpod Lisce ter 
z ognjemetom.
 Smilja Radi

PGD Loka je bilo ustanovljeno leta 1883, tri desetletja po 
velikem požaru, ki je vas popolnoma uničil.

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

BREŽICE, Ulica stare pravde 32 
 (pri vodovodnem stolpu)
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ODKUPOVALNICE S TRADICIJO, 
KJER JE VAŠE ZLATO RESNIČNO ZLATA VREDNO.
Najbližje poslovalnice:

V občini Brežice so ekološki otoki postavljeni na 
180 lokacijah. Ekološki otok sestavljajo najmanj 
tri posode: modra za odpadni papir, zelena za 
odpadno steklo in rumena za odpadno emba-
lažo. Ekipe Komunale Brežice d.o.o. na terenu 
čistijo posode, kosijo visoko travo in pometajo 
okoli otoka. Čeprav pri ekoloških otokih ni do-
voljeno odlagati rumenih vreč z odpadno em-

balažo, kosovnega odpada in ostalih odpadkov, 
se na določenih lokacijah žal iz tedna v teden 
ponavlja nepravilno odlaganje. Zato delavci od-
stranjujejo tudi odpadke, ki jih najdejo v okoli-
ci otoka. Pravilen način odlaganja vseh naštetih 
odpadkov je odvoz na Zbirni center Boršt, kjer 
odpadke še dodatno ločijo in poskrbijo za nji-
hovo pravilno odlaganje oziroma ponovno upo-
rabo. Zbirni center je za uporabnike odprt vsak 
delovnik med 7. in 19. uro in ob sobotah med 
8. in 13. uro. 

Prav je, da uporabniki, ki odlagajo odpadke v 
posode na ekološkem otoku, tudi sami vsak po 
svojih močeh poskrbijo za urejen izgled otokov. 
Veliko lahko storimo že s tem, da odpadke pra-
vilno sortiramo in jih oddamo v primerno po-
sodo ter smo pozorni, če kdo napačno odlaga 
odpadke, da ga z zgledom ali z nasvetom spod-
budimo k pravilnemu ravnanju.

Komunala
Brežice d.o.o.

Čisti in urejeni ekološki otoki 
v občini Brežice

V Javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o. so v mese-
cu avgustu začeli s temeljitim čiščenjem ekoloških oto-
kov in njihove okolice. Ekološki otoki so skozi leta posta-
li del kraja in zato je prav, da izgledajo čisto in urejeno.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – V cer-
kvi sv. Ane v Leskovcu pri Kr-
škem so 26. julija po več de-
setletjih spet zadonele orgle. 
Slednje so bile med drugo sve-
tovno vojno močno poškodo-
vane in je bilo malo upanja, 
da bi jih še kdaj slišali. Ob po-
stopku nabave novih orgel za 
župnijsko cerkev pa se je po-
rodila misel, da bi poskusili še 
uporabne dele teh Brandlo-
vih orgel iz leta 1902 ponovno 
vgraditi pri sv. Ani. Pri pregle-
du orgel je mojster ugotovil, 
da je večina piščali in me-
hanski ustroj še vedno dovolj 
zdravih in nepoškodovanih in 
da bi jih bilo možno s pomo-
čjo nekaterih kovinskih pišča-
li iz orgel v farni cerkvi ter ne-
kaj novimi elementi ponovno 
oživeti. Tako so orgle, ki jih je 
leta 1848 izdelal mojster Jer-
nej Billich in jih letos obnovil 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Ob častitljivem jubileju, 130-letnici delovanja, je 
Prostovoljno gasilsko društvo Loka pripravilo razgiban dvodnevni program, ki 
se je pričel 2. avgusta v dvorani Trubarjevega doma upokojencev s slavnostno 
sejo in nadaljeval 3. avgusta z gasilskim tekmovanjem v veslanju na Savi, s slo-
vesnostjo v parku ob gasilskem domu in večernim družabnim srečanjem.

Za	uvod	zadonele	orgle

Marjan bukovšek, na god sv. 
Ane spet mogočno zadonele. 
Nanje je prvič po mnogih le-
tih zaigral akademski glasbe-
nik, skladatelj in dirigent aleš 
Makovac, ki je tudi spremljal 
celoten potek obnove. Pred-
stavitev obnovljenih orgel in 
koncert, ki je bil hkrati tudi 
1. letošnji Anin glasbeni večer, 
je moderirala Mirjana Marin-

čič. Boljšega uvoda v nov, že 
11. ciklus Aninih glasbenih ve-
čerov, ki potekajo v organiza-
ciji Župnije Leskovec in Kultur-
nega društva Leskovec, si ne bi 
mogli zamisliti. 2. Anin glasbe-
ni večer bo v četrtek, 22. avgu-
sta, ob 20. uri, ko bo nastopil 
21-letni virtuoz na saksofonu 
Jan Gričar.
 D. H./R. R.

Na orgle je zaigral Aleš Makovac (drugi z leve).

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko
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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

MAMA Z MLADIČI: 
Psica tipa nemški ovčar, stara 2 
leti, je mamica treh mladičkov. 
Radi bi našli toplo zavetje v 
prijaznem domu.

13342 K: 
Poslušna psička, mešanka, ki je 
srednje velikosti, stara 1 leto, 
bi bila rada sprejeta v topel, 
igriv dom.
 

13358 K: 
Prijazen in igriv temno rjav 
samček tipa Shar Pei, star 
1 leto, se veseli novega 
odgovornega lastnika.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Ur. 
list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o delu Komi-
sije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9.10.1996 in 2.9.2011

raZpisUje
okTobrske naGraDe in priZnanja

OBČINE BREŽICE ZA LETO 2013

1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za posebne uspe-
he in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, teh-
ničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in 
dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine 
Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. 

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za 
izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbene-
ga dela.

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne sku-
pnosti, podjetja, druge organizacije ter društva, najka-
sneje do 10. septembra 2013. Predlogov, ki bodo prispe-
li po tem roku, Komisija ne bo upoštevala.

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina 
Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občinskega sveta občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in 
priznanja občine Brežice«. 

5. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto nagrade oz. priznanja,
• natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

6. Kriterija za podelitev:
• če gre za enkraten dosežek, je pomembna odmev-

nost dosežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
• če gre za življenjsko delo pa pomen njegovega dela za 

gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.
7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za 

leto 2013 bo ob prazniku občine Brežice.

Tatjana Močan,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Mešani pevski zbor viva bre-
žice je na 6. pevskem tekmo-
vanju Grand prix v organiza-
ciji Festa Musicale v Pattayi 
na Tajskem v tekmovalnih ka-
tegorijah: mešani zbori, ljud-
ska pesem in gospel/spiritual 
prejel zlate medalje. 

Župan Občine Brežice ivan 
Molan s sodelavci in brežiški 
kulturniki so zlati Vivi pripra-
vili prisrčno dobrodošlico. Žu-
pan je v čestitki med drugim s 
ponosom poudaril, da je Viva 
eden od kulturnih ambasador-
jev brežiške občine in zato se 
bo Občina zavzemala, da ji bo 
tudi v prihodnje namenjala ši-
roko podporo.
V imenu Zveze kulturnih dru-
štev Brežice je Vivo pozdravil 
Samo Stanič, zaigral je trobilni 
sestav Gasilskega pihalnega or-
kestra Loče, občinstvu je nekaj 
besed namenila tudi zborovod-
kinja Simona Rožman Strnad, 
pevci pa so kljub utrujenosti 
po dolgem potovanju sprejem 
počastili s slovensko himno in 
še eno pesmijo iz tekmovalne-
ga sporeda.

Sprejem	Vive

Občina Brežice je 08.05.2013 
podpisala pogodbi za z izbra-
nim ponudnikom za izgradnjo 
Vrtca Mavrica Brežice, Kon-
zorcijskim parnerstvom pod-
jetij Begrad, d.d. iz Nove-
ga mesta in podjetjem KOP 
Brežice d.d. ter z izvajalcem 
strokovnega nadzora podje-
tjem M-projekt Matjaž Avšič, 
s.p., iz Krške vasi. Projektant-
ski nadzor izvaja podjetje BB 
arthitekti d.o.o. iz Ljublja-
ne, svetovalni inženiring pa 
Savaprojekt d.d. iz Krškega. 
Izbrana sta bila tudi že do-
bavitelja kuhinjske opreme - 
Kogast sistemi d.o.o. iz Gro-
suplja ter opreme za pralnico 
in likalnico - BR-GRE d.o.o. iz 
Maribora. V jesenskih mese-
cih letošnjega leta bo obja-
vljen še razpis za dobavitelja 
manjkajočih zunanjih igral in 
manjkajoče druge opreme za 
vrtec.

Opravljena dela v zadnjih 
dveh in pol mesecih
V mesecu maju so pričeli s 
postavitvijo in organizacijo 
gradbišča, kar se tiče varoval-
nih ograj, postavitev kontej-
nerjev in dvigala. Pri rušitvi 
montažnega objekta starega 
vrtca je bilo potrebno še po-
sebej pazljivo ravnati z azbe-
stnimi deli starega objekta. 
Uvesti je bilo potrebno ustre-
zno varovanje zaklonišča, saj 

Izgradnja	novega	vrtca	se	nadaljuje	
V sredini meseca maja 2013 so se začela izvajati gradbeno-obrtniška dela na izgradnji novega vrtca Mavri-
ca Brežice. Po predvidenem terminskem planu naj bi se dela zaključila v mesecu marcu 2014. Nova inve-
sticija bo prinesla v lokalno okolje boljše pogoje bivanja in dela, tako otrokom kot zaposlenim v vrtcu.

bo le-to ostalo v funkciji tudi 
po izgradnji novega vrtca, 
s tem da bo za dostop vanj 
zgrajen nov vhod. Po izkopu 
gradbene jame in po ureditvi 
dovoznih poti s severne in juž-
ne strani za čas gradnje, se 
je uredila tudi dovozna pot do 
kuhinje vrtca in prestavitev 
dela šolskega vrta pri Osnovni 
šoli Brežice. Potrebna je bila 
prestavitev nekaterih komu-
nalnih vodov in izgradnja no-
vih, nato pa betoniranje te-
meljne plošče, hidroizolacija 
le-te, betoniranje sten pritlič-

nega dela vrtca in plošče na 
zahodni lameli vrtca (kjer bo 
objekt dostopen), ob tem pa 
so se sočasno izvajali vsi po-
trebni razvodi za elektro in 
strojne instalacije. Sočasno 
izvajalec pripravlja vse po-
trebno za podizvajalce za iz-
vedbo obrtniških del v nada-
ljevanju, po potrebi pa le-ti 
sodelujejo na gradbišču v fazi 
betoniranja.

Izvajalec se trudi, da dela 
potekajo po terminskem 
planu

Kljub neznosni julijski in av-
gustovski vročini se izvaja-
lec del trudi in vlaga vse na-
pore, da dela potekajo brez 
prekinitev. Glede na potrjen 
terminski plan izvajalec tre-
nutno zamuja z deli za pri-
bližno 14 dni zaradi slabe-
ga vremena v času rušitve 
objekta in izkopa gradbene 
jame ter ureditve dostopnih 
poti.

Financiranje investicije
Občina Brežice je na pod-
lagi razpisa pridobila sred-
stva Evropske unije, in sicer 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, operacij iz na-
slova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni pro-
grami« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« operativne-
ga programa Krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov 
2007 – 2013. Iz sredstev ESSR 
bo tako sofinanciranih 39 % 
načrtovanih stroškov, 61 % 
načrtovanih stroškov pa bo 
pokritih iz proračuna Obči-
ne Brežice.

OBČINA BREŽICE OBVEŠČA: 
pričetek zbiranja prijav dogodkov 

za  program prireditev 
v počastitev 28. oktobra, praznika občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki 
načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine 
Brežice, da do torka, 10.9.2013, posredujejo podatke o 
prireditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega 
oktobra 2013. 

Predloge bomo lahko upoštevali in uvrstili v program le v 
primeru, če bodo pisno sporočeni do navedenega datuma. 
Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov lavra.
kreacic@brezice.si, osebno v Kabinetu župana (1. nadstropje, 
soba št. 26) ali po pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava 
prireditev v oktobru, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:
1. naslov prireditve,
2. kratek opis prireditve,
3. navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in 

telefonsko/GSM številko kontaktne osebe,
4. kraj prireditve,
5. čas (datum in ura) prireditve.

Kontaktna oseba za prijavo prireditev: Lavra Kreačič, 
Kabinet župana Občine Brežice, tel. št.: 07 620 55 04. 
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V Občini Krško in Kostanjevi-
ca na Krki bo dela na terenu 
izvajala družba Kostak. Pod-
županja občine Krško ana so-
mrak je s predsednikom upra-
ve družbe Kostak Miljenkom 
Muho v začetku prejšnjega 
tedna že podpisala izvajal-
sko pogodbo, ki omogoča za-
četek še enega projekta, ki 
je odraz uspešne pridobitve 
evropskih sredstev in tokrat 
tudi skupnega nastopa treh 
posavskih občin. 

Projekt Hidravlične izboljša-
ve vodovodnega sistema na 
območju Posavja vključuje 
dva projekta, eden zajema 
hidravlično izboljšavo vodo-
vodnega sistema Krško-Ko-
stanjevica, drugi pa sistem 
na območju Brežic. Glavni 
cilj je vzpostavitev celovi-
tega sistema oskrbe s pitno 
vodo ter hidravlično izbolj-
šanje obstoječih vodovodnih 
sistemov, zagotovitev var-
ne in boljše oskrbe s pitno 
vodo, zagotovitev ustrezne 
infrastrukture za oskrbo s 
pitno vodo in povečanje šte-
vila prebivalcev, oskrbovanih 
iz vodovodnih sistemov z iz-

Občina Krško objavlja javni razpis o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Krško za leto 2013.

predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, 
ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 26.9.2012 do 
24.9.2013 na območju občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij, 

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne 
dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne 
razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj 

na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki na območju 
občine Krško, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah, ter strokovna društva in združenja na področju 
podjetništva. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež 
dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je 
upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven 
občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, 
v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz 
občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju 
občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven 
občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se 
nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega 
razpisa je 118.000 eUr. Sredstva se bodo dodeljevala na 
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
»de minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, 
dodeljen istemu podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo 
v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 EUR.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna 
dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine 
Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko 
zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na 
naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje 
do torka, 24. 9. 2013.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: 
irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Rdeči križ Krško iz vsako-
dnevne prakse in neposre-
dnih izkušenj zaznava mno-
gotere stiske ljudi, napore 
posameznikov in družin v 
bitki za preživetje, saj števi-
lo prosilcev za materialno in 
finančno pomoč že dalj časa 
narašča. V letošnjem letu so 
v okviru programa Zmanjše-
vanje socialne izključenosti 
po besedah sekretarke Moj-
ce vizler od januarja do av-
gusta 532 družinam oziroma 
953 posameznikom že po-
magali s prehrano in higie-
no, oblačili, obutvijo in po-
hištvom. 

Tokratna akcija bo 19. avgu-
sta osredotočena predvsem 
na zbiranje oblačil, obutve, 
šolskih potrebščin in konzer-
virane hrane. Kot pojasnju-
je sekretarka Vizlerjeva, pri-
manjkuje predvsem moških 
oblačil in oblačil za najstni-
ke, zelo dobrodošla je tudi 
obutev. Prav tako bomo v 
okviru akcije zbirali hrano v 
konzervah ter prostovoljne 
prispevke, ki jih bo območ-
ni Rdeči križ lahko uporabil 
za reševanje stisk in pomoč 
najbolj potrebnim. Center 

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v prispevku o obnovi 
starega krškega mestnega jedra napačno zapisali, da gre pri odkri-
tih izkopaninah na relaciji ob Hočevarjevega trga do občinske stav-
be za rimsko cesto. Zaradi napačnih interpretacij želimo natanč-
neje pojasniti zapisano. Najdene ostaline namreč pričajo o cesti, 
ki je kontinuirano v ta prostor res umeščena že od rimskih časov, a 
to velja zgolj za lokacijo, na kateri je umeščena, ne pa tudi za to-
krat najdene materialne ostanke, ki so datirani 300 let v preteklost. 

Hidravlična	izboljšava	vodovodnega	
sistema	na	območju	Posavja
V treh posavskih občinah, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice, se začenja projekt Hidravličnih iz-
boljšav vodovodnega sistema, ki bo izboljšal obstoječe vodovodne sisteme, zagotovil varno in boljšo 
oskrbo s pitno vodo, ustrezno infrastrukturo, ki bo povezala različne vodovodne sisteme med seboj.

boljšanim nadzorom kvalite-
tne pitne vode. 

Projekt za občino Krško po-
meni, da na več segmentih 
obstoječega vodovoda spre-
minjamo dimenzije cevovo-
dov, da bi v bodoče lahko ob-
čane oskrbovali s kvalitetno 
pitno vodo in ob tem zago-
tovili minimalno porabo ele-
ktrične energije za distribu-
cijo te vode, poudarja vodja 
oddelka za Gospodarsko in-
frastrukturo Rafko Jurečič. 
Po izvedbi bo v občini Krško 
hidravlično izboljšanih in 
zgrajenih skoraj 36 km cevo-

vodov, celotna priključenost 
prebivalstva na javno vodo-
vodno omrežje pa 89 % v Kr-
škem in skoraj 100 % v Kosta-
njevici na Krki. 

Projekt poleg rekonstrukci-
je zajema tudi novogradnjo, 
kar pomeni, da bomo v priho-
dnje tiste dele občine, kjer 
kvalitetnih vodnih virov pri-
manjkuje, lahko oskrbovali s 
centralnega sistema Krško, ki 
bo po novem povezan s Pod-
bočjem, Kostanjevico, Seno-
vim … s kraji, kjer naravnih 
pitnih virov ni dovolj. Zgra-
jenih bo 14 odsekov, ki bodo 

med seboj torej povezali ob-
stoječe vodovodne sisteme 
in v delu zgradili nove odse-
ke cevovodov, pa tudi vodo-
hrane in prečrpavališča; med 
njimi vodohran Gora, Dobro-
va, Ravni in prečrpavališče 
Ladna. 

Posavski projekt v skupni 
vrednosti 15,2 mio evrov bo 
financiran iz sredstev Kohe-
zijskega sklada in Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj v okviru Operativnega 
programa okoljske in pro-
metne infrastrukture za ob-
dobje 2007-2013. Hidravlič-
na izboljšava vodovodnega 
sistema Krško-Kostanjevica 
na Krki od celotne vredno-
sti zajema 7,4 mio evrov. Od 
tega 3,8 mio predstavlja de-
lež evropskih sredstev, nekaj 
več kot 600.000 evrov bo za-
gotovila država, preostanek 
pa občini sami. 
 
Dela na terenu bo do priho-
dnje pomladi 2015 v obči-
ni Krško in Kostanjevici na 
Krki izvedla družba Kostak 
d.d., ki je posel pridobila na 
osnovni javnega razpisa. 

Javni	razpis	
za	malo	gospodarstvo	

v	občini	Krško	za	leto	2013

Na	svetovni	dan	humanitarnosti	pomagajmo	ljudem	v	stiski

»Ljudje,	pomagajmo	ljudem«,	
19.	avgust	pred	Občino	Krško

za socialno delo Krško pred 
začetkom pouka zazna-
va tudi potrebo po pomoči 
staršem, ki zaradi finančne 
stiske svojim otrokom težko 
zagotovijo šolske potrebšči-
ne, zato akcijo posvečamo 
tudi zbiranju tako rabljenih 
kot novih šolskih potrebščin, 
zlasti torbic, zvezkov, svinč-
nikov in barvic.

Kar se tiče trenutne social-
ne slike v občini Krško, Moj-
ca Vizler posebej izpostavl-
ja težavo finančne stiske 
družin in posameznikov, ki 
so si najeli kredite za hiše, 
stanovanja in čez noč osta-
li brez službe. Ljudje so se 
znašli v izredno težkih situ-
acijah. Število prosilcev po-

moči se je iz 
leta 2012 do 
danes moč-
no poveča-
lo, med nji-
mi je veliko 
starejših, ki 
so pod pra-
gom revš-
čine. Prvič 
zaradi res-
nično nizkih 
pokojnin, ki 

znašajo od 50,00 do 119,00 
evrov. Mnogi so odklonili var-
stveni dodatek ali druge ob-
like DSP zaradi pritiskov svo-
jih potomcev. In ravno tu 
prihaja do resnično žalost-
nih zgodb, saj so starejši 
tako prikrajšani za dodatek, 
ker jim otroci ne pustijo za-
radi kasnejše vknjižbe drža-
ve na njihovo premoženje, 
tisto razliko, ki jim je prej 
pomenila vsaj beraško pali-
co, pa jim ne dajejo, ker je 
tudi sami nimajo. Sprašuje-
mo se, kako nam mora biti, 
ko se celo življenje odpove-
dujemo, da postavimo topel 
dom za otroke seveda, na 
stare dni življenja pa osta-
nemo lačni, bosi in nimamo 
niti beraške palice, razmišlja 

Vizlerjeva. »V začetku svo-
je kariere socialne delav-
ke sem se srečevala z nasil-
jem v družini, povezanim z 
otroki in mlajšimi mladolet-
niki. Danes po tolikih letih 
pa sem priča skoraj dnevno 
zgodbam, ki me mnogokrat 
pretresejo do kosti. Lačni ne 
boste, jim pravim in resnič-
no stalno skrbimo, da je naš 
depo poln za nujne potrebe 
in redne delitve. Za položni-
ce pa žal nimamo na razpo-
lago dovolj sredstev,« še po-
jasnjuje.

V svojem delu se Rdeči križ 
povezuje tudi s Karitas in z 
drugimi društvi, kot so: Za-
vod Emma, Ozara, Društvo 
gluhih in naglušnih, Društvo 
Sonček, Društvo Sožitje. V 
tem sodelovanju tako vsak 
dan nastajajo dobra dela za 
zagotavljanje eksistence in 
lajšanje vsakdanjih skrbi, 
kako preživeti. 

Pridružite se tudi vi. V pone-
deljek, 19. avgusta, med 13. 
in 18. uro pred Občino Krško. 

Naj dober namen spreminja 
naša življenja na bolje. 

Živimo v zahtevnem času, v katerem se marsikateri posamezniki in družine soočajo s stisko, ki jo vča-
sih lahko vsaj malo olajšamo s skupnimi močmi. S tem namenom želimo v občini Krško v ponedeljek, 
19. avgusta – na svetovni dan humanitarnosti, spodbuditi vse, ki lahko pomagajo tistim, ki pomoč po-
trebujejo. Občina Krško tako v sodelovanju z območnim Rdečim križem in Centrom za socialno delo or-
ganizira humanitarno akcijo, ki bo tega dne med 13. in 18. uro potekala pred Občino Krško. V želji, da 
nam skupaj uspe zbuditi novo upanje pri sočloveku, vas vabimo k sodelovanju.

S Krškim od leta 1975 pobrateno občino Bajina Bašta je konec 
julija obiskala uradna delegacija pod vodstvom podžupanje ane 
somrak, ki se je skupaj s predstavniki MC Krško udeležila 20. 
Drinske regate, na kateri je sodelovalo kar 15.000 udeležencev. 
Gre za dogodek, ki uspešno krepi mednarodne povezave in čez-
mejno sodelovanje. Za dolgoletno sodelovanje in trud za razvoj 
medsebojnih odnosov tako na političnem kot na gospodarskem 
področju pa so se v Bajini Bašti na svečani seji skupščine ob-
čine zahvalili tudi krškemu občinskem svetniku ivanu Urban-
ču, ki je tokrat prejel priznanje častnega občana Bajine Bašte.

Krška	delegacija	v	Bajini	Bašti
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Tudi v avgustu k obisku vabi Bazen Sevnica, in sicer vsak 
dan od 8. do 19. ure. bazen v upravljanju javnega zavoda 
za Kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) 
Sevnica poleg vodnih užitkov nudi tudi druge organizirane 
zabavne počitniške dejavnosti.

Letošnje vroče in sončno vreme je povezano z zelo dobrim 
obiskom, ki ga tudi v letošnji, podobno kot lanski sezoni, be-
ležijo upravljavci bazena. Od pričetka sezone pa do vključno 
prvega avgustovskega tedna je bilo kopalnih dni, ko bazen v 
enem dnevu obišče najmanj 200 kopalcev, kar 31, vseh obi-
skovalcev bazena pa je bilo doslej že skoraj 13 tisoč. Poleg 
domačinov iz občine Sevnica bazen radi obiščejo tudi kopal-
ci iz Zasavja, Mirne, Trebnjega in drugih območij. 

Ob olimpijskem bazenu in bazenu za otroke so obiskovalcem 
na voljo brezplačni ležalniki in senčniki, urejeno je igrišče za 
odbojko na travi, zagotovljena je možnost igranja vaterpo-
la in namiznega tenisa. Med zabavnimi animacijami so tor-
kove in nedeljske igre ob vodi, četrtkov živ žav ter petkove 
šaljive spretnostne igrice v in ob vodi – vse ob 16. uri. Do-
bro obiskano je jutranje plavanje od 8. do 10. ure. Sevniški 
bazen je poznan po urejenosti in čisti vodi, upravljavci pa 
vsako sezono poskrbijo za kakšno novo vsebino in ureditve. 
Gostinsko ponudbo zagotavlja lokal v neposredni bližini, na 
bazenu pa je obiskovalcem na voljo tudi sladoled.

obvesTilo o priklopU na ošo
(odprto širokopasovno omrežje)

Izgradnja hišnih priključkov (RNO) na optično omrežje v 
občini Sevnica se nadaljuje. 

Na objektih je vgrajenih preko 1900 omaric OŠO, od 
tega je koriščenje optičnega omrežja že omogočeno 600 
uporabnikom.

Podjetje GVO, d.o.o., ki je izvajalec gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja v občini Sevnica, je na svoji 
spletni strani objavilo nov obrazec za naročilo RNO 
priključka. 

Interes za izgradnjo priključkov se tako odslej zbira prek 
novih obrazcev, in ne več prek pogodb. Pogodbe, ki so 
že bile poslane podjetju GVO, d.o.o. se bodo upoštevale 
enako kot novi obrazec, le da bodo stranke pred izgradnjo 
podpisale novo pogodbo. 

Nov obrazec za naročilo izgradnje RNO priključka je 
objavljen na naslovu:
www.gvo.si/uploads/Documents/ObrazecNarociloRNO.pdf  

Način pridobitve možnosti priklopa na OŠO:

• Interes za izgradnjo priključkov se zbira preko novih 
obrazcev, ki jih lahko oddate v sprejemni pisarni 
Občine Sevnica ali jih pošljete na podjetje GVO d.o.o.

• Po oddaji obrazca se sklene pogodba med podjetjem 
GVO d.o.o. in naročnikom. Po podpisu pogodbe 
podjetje GVO d.o.o. opravi izkop in vgradnjo ošo 
omarice na objekt.

• Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska televizija 
Sevnica, Siol in Amis) izbere ponudnika in z njim 
sklene naročniško razmerje.

• V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja in 
potrditvi o možnosti priklopa s strani GVO d.o.o. sledi 
priklop na optično omrežje.

Informacije – GVO d.o.o.

Za področje krajevnih skupnosti Sevnica, Blanca in Zabukovje:
matejko.resnik@telekom.si / 031 227 594

Za področje krajevnih skupnosti Loka 
pri Zidanem Mostu in Boštanj:

josip.ivanisevic@telekom.si / 041 774 967

Za področje krajevnih skupnosti Studenec, 
Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž:

sebastjan.spec@telekom.si / 031 769 604

Informacije – Občina Sevnica
Bojan Kostevc (vodja projekta OŠO)

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si / 051 348 039

Ultramaratonec	Hilarij	tudi	v	Sevnici
Slovenski ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij je zadnji dan svojega podviga »211 lipovih listov za zele-
no Slovenijo«, v okviru katerega je prekolesaril vseh 211 slovenskih občin, obiskal tudi občino Sevnica.

Ultramaratonca je ob meji 
sevniške občine na prvo avgu-
stovsko soboto pričakala sku-
pina kolesarjev Kolesarskega 
društva Sevnica in ga pospre-
mila do parka pred občinsko 
stavbo, kjer ga je sprejel žu-
pan Srečko Ocvirk. Hilarij 
je ob obisku županu simbol-
no predal zeleno sporočilo 
iz Srca Slovenije, s katerim 
opozarja na pomen povezo-
vanja in varovanja okolja. 
Župan je ob sprejemu ze-

lenega ambasadorja na ze-
mljevid Slovenije pritrdil svoj 
lipov list. Po zaključku spre-
jema so sevniški kolesarji ul-
tramaratonca pospremili do 
občine Radeče ter pot nada-
ljevali do Hrastnika. 

Na poti po Sloveniji je Hila-
rij promoviral tudi kolesarske 
poti Srca Slovenije za družine 
in za bolj zahtevne cestne in 
gorske kolesarje, saj se zavze-
ma za promocijo kolesarjenja 

kot eno najbolj trajnostnih 
oblik mobilnosti in rekreaci-
je. Kolesarstvo je tudi v obči-
ni Sevnica priljubljena oblika 
rekreacije, s kolesarjenjem 
pa je v organizaciji zelo de-
javnega Kolesarskega društva 
Sevnica povezanih več tradici-
onalnih prireditev, med njimi 
letos že izvedeni 18. Sevniški 
kolesarski maraton in gorska 
kolesarska dirka Skok na Li-

sco - slednja bo letos 22. leto 
zapored, in sicer 25. avgusta. 
Občina Sevnica si aktivno pri-
zadeva, da bi doslej že ureje-
ne kolesarske poti dopolnili in 
celovito povezali vzdolž reke 
Save. Tako bo kolesarstvo še 
atraktivnejša rekreacijska pa-
noga, s potmi, ločenimi od ce-
stnega prometa, pa je cilj do-
seči večjo cestno-prometno 
varnost.

Simbolični lipovi listi na zemljevidu Slovenije
Radovan Skubic Hilarij, župan Srečko Ocvirk ter člani in 
članice KD Sevnica

Ureditve	avtobusnih	postajališč
Občina Sevnica je ob dr-
žavni cesti na Blanci 
uredila novo avtobusno 
postajališče, poleg na-
vedenega pa na območju 
krajevne skupnosti Blan-
ca prenovila še šest ob-
stoječih postajališč. Av-
tobusno postajališče bo z 
novo podobo tudi v sredi-
šču Krmelja. Občina Sev-

nica kot ena od pristojnih institucij skuša z različnimi aktiv-
nostmi storiti čim več, da so v sklopu zagotavljanja šolskih 
prevozov kar najbolj varne tudi same šolske poti. V nasle-
dnjih dneh do pričetka novega šolskega leta bo tako poskr-
bljeno za barvanje talnih označb pred šolami.

Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci sestal z vladimir-
jem Bracom Mušičem, mednarodno uveljavljenim slovenskim 
arhitektom, urbanistom, publicistom in univerzitetnim preda-
vateljem, rojenim v Sevnici. Po njegovih načrtih so leta 1958 
izdelali spomenik borcem NOB in žrtvam okupatorjevega nasi-
lja s ploščadjo pri železniški postaji v središču Sevnice. Tema 
srečanja je bila obnova te pomembne memorialne dediščine v 
povezavi z ureditvijo neposredne okolice. 

Arhitekt Mušič je z veseljem izrazil strinjanje k sodelovanju pri 
pripravi usmeritev in predlogov za prenovo, saj mora po njego-
vih besedah spomenik trajno ohraniti pomen v prostoru in pusti-
ti svoj pečat tudi po pol stoletja od postavitve. V jeseni bo obi-
skal Sevnico, kjer mu bo Občina Sevnica predstavila predloge in 
območje prenove ter načrtovane ureditve v tem prostoru in se z 
njim dogovorila o nadaljnjem sodelovanju pri izvedbi ureditev.

Novo postajališče na Blanci

O	obnovi	spomenika	na	Trgu	
svobode

Spomenik na Trgu svobode

V mesecu juliju se je začela, v mesecu avgustu pa se bo zaklju-
čila vadba joge na prostem po sistemu Joga v vsakdanjem življe-
nju. »To je enkratna izkušnja, dan se krasno zaključi – s časom, 
ki ga namenim sama sebi. Po vadbi se dobro počutim in še vedno 
imam dovolj energije za kakšno opravilo. Delam po lastnih zmo-
gljivostih in v okviru svojega trenutnega počutja,« je povedala 

ena izmed udeleženk. »Redna vadba joge razvija zdravje, skla-
dnost in uravnoteženost uma, telesa in duše,« pa je poudarila 
inštruktorica joge, ki se redne tedenske vadbe v naravnem oko-
lju, v katerem so združeni elementi zraka, vode, zemlje in ognja, 
vedno znova veseli. Vadba, ki poteka vsak torek med 19. in 20. 
uro v botaničnem parku pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, je brez-
plačna. Udeleženci in udeleženke potrebujejo le podlogo (naj-
bolje armafleks) in udobna oblačila. Asane (različni jogijski polo-
žaji) in krajše dihalne vaje blagodejno učinkujejo na telo in um.

S	prvim	avgustovskim	tednom	že	
13.000	kopalcev

Bazen Sevnica

Joga za telo in um 

Vadba joge na prostem po sistemu Joga v vsakdanjem ži-
vljenju prinaša mnogo pozitivnih učinkov.
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Občina	Kostanjevica	na	Krki	
praznuje

Spoštovane bralke in bralci,
drage občanke in občani

občine Kostanjevica na Krki,

pojutrišnjem bo naš praznik in znova se bomo spomnili na 
vse dobro ter ustvarjeno v minulem letu, čaka pa nas tudi 
prijetna priložnost, ob kateri poudarimo trud in zasluge 
ljudi, s katerimi soustvarjamo utrip naše občine, in se jim s 
priznanji tudi zahvalimo.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam in si želim, da 
bi nas pot vodila k čim več uspehov in prijetnih dogodkov,

ki jih znamo ustvariti s skupnimi močmi.

Vaš župan Mojmir Pustoslemšek

Mojmir Pustoslemšek, ki ob-
čino vodi ves čas njenega de-
lovanja oz. od leta 2007, pou-
darja, da je občinski svet lani 
decembra sprejel proračuna za 
letošnje in naslednje leto, ki sta 
osnova za izvedbo načrtova-
nih projektov, ker pa se zade-
ve pri tekočih in načrtovanih 
projektih sproti spreminjajo, 
je bil letošnji proračun že dele-
žen rebalansa, najbrž pa bo po-
treben še vsaj eden. Med pro-
jekti izpostavlja nadaljevanje 
900 tisoč evrov vredne 2. faze 
rekonstrukcije ceste skozi Pre-
kopo, kjer je po izgradnji mo-
stu čez Lačni potok v zaključ-
ni fazi ureditev 600-metrskega 
odseka. Izven načrtovanih del 
je bilo potrebno na občinske 
stroške urediti odvodnjavanje 
izvira ravno sredi omenjene-
ga odseka, kar je stalo pribli-
žno 42 tisoč evrov in je bilo že 
predmet prvega letošnjega re-
balansa. „Proti koncu leta, ko bo 
natančneje znana dinamika na-
slednjih dveh investicij, obno-
ve in dograditve vrtca ter hidra-
vlične izboljšave pitne vode, bo 
najbrž potreben še drugi reba-
lans,“ pojasnjuje župan. 

Kar se tiče investicije v vrtec, 
so na občini že izvedli razpis 
za izbor izvajalca, na katerega 
se je javilo pet ponudnikov, ki 
pa so jih morali pozvati k do-
polnitvi ponudb. „Zdaj smo tik 
pred tem, da se dokončno od-
ločimo za izvajalca, izvedba pa 
je predvidena v letošnjem in 
naslednjem letu,“ pravi Pusto-

Pred	praznikom	občine	Kostanjevica	na	Krki

„Majhne	občine	imajo	bodočnost“
KOSTANJEVICA NA KRKI – Po zelo pestrem julijskem dogajanju, ki sta ga zaznamovala zlasti mednarodni kipar-
ski simpozij Forma viva s spremljajočim koncertnim ciklom in tradicionalna Kostanjeviška noč, je najmlajša posa-
vska občina tik pred svojim praznikom, ki ga obeležuje v spomin na podelitev mestnih pravic 16. avgusta 1252. Z 
županom Mojmirjem Pustoslemškom smo se pogovarjali o doseženem v sedmem letu samostojnosti občine, na-
črtih za prihodnost in aktualnem utripu v občini.

slemšek in dodaja, da so bile 
ponudbe precej višje od načr-
tovanega zneska za ta projekt, 
to je 1,2 milijona evrov, a upa, 
da se bodo z izbranim izvajal-
cem še uspeli nekoliko pogoditi 
za ceno. Hidravlične izboljšave 
pitne vode pa je skupni projekt 
z Občino Krško, v okviru kate-
rega bodo preko Podbočja po-
vezali vodovodna sistema obeh 
občin ter s tem izboljšali oskr-
bo s pitno vodo zlasti vasem v 
vzhodnem delu občine. „Raz-
pis je bil že izveden in kot izva-
jalec izbrano podjetje Kostak,“ 

je o prav tako milijonskem pro-
jektu, predvidenem za letošnje 
in naslednje leto, povedal prvi 
mož kostanjeviške občine.

V Kostanjevici so pričeli tudi s 
pridobivanjem dokumentaci-
je za ureditev avtobusne po-
staje z obračališčem pri zdra-
vstvenem domu, s čimer bi iz 
mestnega središča umakni-
li avtobusni promet, kar bodo 
poskušali izvesti v naslednjem 
letu, kot številne druge obči-
ne s tega območja sovlagajo 
v regijsko deponijo CeROD in 

CeROD 2, sofinancirajo male 
čistilne naprave, kjer ni pred-
videna izgradnja kanalizacije, 
začeli so s pripravo dokumen-
tacije za čistilno napravo v Čr-
neči vasi, precej več sredstev 
od načrtovanih je bilo zara-
di dolge in hude zime potreb-
no nameniti tudi za zimsko 
vzdrževanje ceste. Pustoslem-
šek izpostavlja še sprejem ob-
činskega prostorskega načrta, 
kar občini omogoča samosto-
jen pregled prostora in osnovo 
za razvoj tako stanovanjske kot 
poslovne gradnje za naslednje 
desetletje. Boleča točka ostaja 
še vedno nezgrajena kulturna 
dvorana na lokaciji nekdanje-
ga zadružnega doma, ki ga je 
kostanjeviška kmečka zadruga 
prodala zasebniku. „Glede tega 
ves čas letijo kritike na občino, 
vendar je to zadeva, ki se obči-
ne formalno ne tiče,“ pravi žu-
pan. „Sicer je res, da smo dali so-
glasje za ta projekt, ker smo bili 
v tožbi s Kmečko zadrugo, od 
katere smo odstopili v zame-
no za dogovor, da novi lastnik 
v petih letih zgradi dvorano, ki 
bi jo občina ob predhodni re-
zervaciji uporabljala za priredi-
tve,“ dodaja. Zadeva se zdaj že 
nekaj let vleče, a se, če gre skle-
pati po dogajanju na gradbišču 
in plačanem komunalnem pri-
spevku, vendarle počasi premi-
ka in Pustoslemšek še vedno 
verjame, da bo lastnik izpolnil 
svoj del dogovora. 

Tako kot v številnih drugih 
manjših občinah je seveda 
tudi Kostanjevičane vznemi-
rila napoved združevanja oz. 
ukinjanja občin, ki ne dosegajo 
kriterija 5000 prebivalcev. Ko-
stanjeviški župan sicer meni, 
da velikost občine nikakor ne 
določa njene uspešnosti, saj je 
med majhnimi občinami veliko 
uspešnih, med velikimi pa veli-
ko prekomerno zadolženih, Ob-
čina Kostanjevica na Krki pa je 
po njegovem prepričanju v teh 
dveh mandatih odigrala razvoj-
no vlogo. „Preden bi šla zadeva 
na referendum, bi ljudem po-
stavil naslednje vprašanje: ali 
samostojna občina z dva do 
tri milijone evrov vrednim pro-
računom, s katerim svobodno 
razpolagamo, ali del večje ob-
čine s približno 200 do 300 evri 
sredstev, ki bi jih dobili kot kra-
jevna skupnost,“ ponuja kot iz-
ziv, na vprašanje, ali bi v Kosta-
njevici imeli obvoznico, ŠRC, 
Prekopo in podobne projekte, 
če ne bi bilo samostojne obči-
ne, pa si odgovarja: „Verjetno bi 
nekaj od tega imeli, a ne v taki 
višini.“ Na podlagi vsega tega 
je prepričan, da imajo majhne 
občine še vedno bodočnost, bi 
pa bilo morda smotrno združi-
ti določena področja občinskih 
uprav. Peter Pavlovič

Mojmir Pustoslemšek

Kostanjeviška občina se je v minulem letu pridružila dvema medobčinskima povezavama: Združe-
nju zgodovinskih mest Slovenije, v okviru katerega pričakujejo tudi pridobitev določenih sredstev 
na razpisih, ter združenju mest, v katerih so nekoč delovali samostani, zlasti cistercijanski in kartuzi-
janski, kjer pa so še pred podpisom pisma o nameri o sodelovanju. Sicer pa se Kostanjevica na Krki 
letos znova poteguje za naziv najlepšega izletniškega kraja v Sloveniji v okviru natečaja Turistične 
zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna, od tekmovanja Entente florale pa so zaradi pre-
visokih stroškov odstopili.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu v 
Kostanjevici na Krki je do 22. septembra na ogled razstava dr. 
Žive Deu z naslovom »Arhitektura domov znanih Slovencev«. 

Arhitekturna strokovnjakinja dr. Živa Deu je razstavo pripravila na 
osnovi obsežnega raziskovalnega dela, ki je javnosti predstavlje-
no v dveh monografskih publikacijah z opisi domov, rojstnih hiš 
in stavb, v katerih so si številni znani umetniki, znanstveniki, izu-
mitelji, raziskovalci, politiki, meceni ter drugi pomembni žene in 
možje na svoji življenjski poti uredili stanovanje zase in za svoje 
družine. »Poleg tega, da s predstavitvijo domov bolje razumemo 
ustvarjalce, pa predstavljene arhitekture odkrivajo tudi v sloven-

skem prostoru razvito kulturo bivanja. Zrcalijo jo grajene ostaline 
umetnostnega dela znanih ali kot zvezno delo neznanih gradite-
ljev, in to v sorazmerno dolgem časovnem obdobju, v vseh okoljih, 
na podeželju in v mestih. Tako o veliki duševni moči žena in mož, 
ki so ustvarjali slovensko kulturo, govori tudi arhitektura - najož-
ji življenjski prostori njihovih rojstev in domov, v katerih so živeli 
ali so si jih celo sami oblikovali,« je o svoji razstavi dejala avtorica.

Kot je pred otvoritvijo razstave 12. julija dejal direktor Galerije Bo-
židar Jakac Bojan Božič, so se v Kostanjevici za njeno postavitev 
odločili zato, ker govori tudi o prostoru, znotraj katerega svojo 
matično javno službo opravlja umetnostni muzej Galerija Božidar 
Jakac. Na njej je namreč predstavljena tudi rojstna hiša dr. Ivana 
Oražna v Kostanjevici na Krki, kraj pa je tesno povezan še z neka-
terimi na razstavi predstavljenimi osebami, denimo akademskima 
slikarjema Božidarjem Jakcem in Tonetom Kraljem ter gozdarjem 
in izumiteljem Josefom Resslom. V prostore Dolenjske, Kočevske-
ga, Bele krajine in Posavja pa vabijo tudi Albin Belar, Josip Jurčič, 
Pia in Pino Mlakar, Marjan Mušič, Alfonz Paulin, Maks Pleteršnik, 
Josef Ressel, Janez Trdina, Primož Trubar, Oton Župančič in Janez 
Vajkard Valvasor, pa tudi arhitekt Jože Plečnik skozi svoje prijatelj-
stvo s kostanjeviško lekarnarico Emilijo Fon.

Razstavo, ki jo je slovesno odprl kostanjeviški župan Mojmir Pu-
stoslemšek, je koordinirala kustosinja v kostanjeviški galeriji dr. 
Helena Rožman, oblikoval pa Matic Tršar. Na otvoritvi sta o njej 
spregovorila še prof. dr. Janez Bogataj in prof. dr. Peter Fister, v 
razstavnih prostorih pa so pripravili še plesni nastop Mance Krnel. 

 Peter Pavlovič

Arhitektura	domov	znanih	
Slovencev	v	Lamutovem	salonu

Dr. Živa Deu pred panojem, ki prikazuje Oražnovo hišo v Kosta-
njevici na Krki
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Drage občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Naj iz dobrih želja in iskrenih voščil, 
ki jih prejemate ob občinskem prazniku, 

vzklije uspešna prihodnost za srečo in veselje vseh, 
ki živite, ustvarjate in delate v Kostanjevici na Krki.

Naj vam uspe še mnogo odličnih zgodb, 
v katerih boste še bolj povezani 

med seboj in z nami, vašimi sosedi.

Lepo praznujte in vse najboljše!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Kostanjevica na Krki,

želim vam prijetno in veselo praznovanje 
občinskega praznika!

 
Naj vas ta slavnostni dan 

dodatno napolni z optimizmom in zavedanjem 
povezane skupnosti, hkrati pa naj se začnejo čimprej 

uresničevati vsi vaši načrti in lepe želje za prihodnost.
 

Ob mnogih lepih željah naj dodam še eno: da bi tudi v 
naslednjih letih uspešno gradili trdne mostove 

sodelovanja med našimi zelenimi kraji in dobrimi 
ljudmi.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Voščilo ob prazniku občine Kostanjevica na Krki

Spoštovani občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki,

naj bodo praznični dnevi priložnost za veselje in ponos 
ob uspešno prehojeni poti vaše  občine. Vzemite si čas za 

druženje in praznovanje v teh poletnih dneh. Prepričan 
sem, da vam tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo dobrih 

zamisli za razvoj občine, ki bo zagotavljal kakovostno in 
prijetno življenje vsem občanom.

Želim vam mnogo uspeha, volje in poguma, 
da bomo s skupnimi močmi ustvarjali uspešno 

prihodnost našega Posavja.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Kostanjevica na Krki.

Vaša lokalna skupnost je poznana 
po bogatih zgodovinskih, kulturnih in naravnih danostih. 

V času praznovanja te vrednote skupaj z novostmi, 
pridobljenimi v minulem obdobju od praznika do praznika, 

zažarijo še v polnejšem, prazničnem sijaju.

Naj vas ta posebni čas še dodatno povezuje v dobrem sodelovanju. 
Županu s sodelavci in občinskemu svetu želimo veliko uspehov, 

razvojnim izzivom pa uspešno tudi v bodoče 
sledimo v naši skupni posavski regiji.

Tudi iz občine Sevnica vam želimo prijetno praznovanje občinskega 
praznika ter vam ob tej priložnosti iskreno čestitamo. 

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk, 
župan občine Sevnica, s sodelavci

Iskrene čestitke
ob prazniku občine
Kostanjevica na Krki.
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Ribiška družina Kostanjevica na 
Krki je eno najstarejših društev, 
ki deluje v kostanjeviški občini. 
Ustanovljena je bila leta 1953 
kot naslednica takrat ukinje-
ne Ribarske zadruge Krško. Ob 
ustanovitvi je družina dobila v 
upravljanje reko Krko od mo-
stu v Mršeči vasi do izliva poto-
ka Sušica v Krko pri Podbočju. 

V začetku sedemdesetih let se 
je pokazalo, da zaradi onesna-
ženja voda ribolov v reki Krki 
upada, zato so v Ribiški druži-
ni obnovili gojitveni ribnik v bli-
žini cistercijanskega samostana 
in zgradili športni ribnik na Sli-
novcah. Pri športnem ribniku so 
leta 1997 postavili ribiški dom, 
ki so ga pred kratkim obnovi-

li in mu dogradili nadstrešek. V 
letošnjem prazničnem letu šte-
je ribiška družina, ki je članica 
Zveze ribiških družin Novo me-
sto, 138 polnoletnih članov ter 
osem mladincev in pionirjev.

Kot vse ribiške družine se tudi 
Ribiška družina Kostanjevica na 
Krki trudi ohraniti ribjo popula-
cijo v svojem okolišu na kar naj-
višjem nivoju, izvajajo pa tudi 
intervencijske izlove. Promocij-
sko je pomembna tudi tekmo-
valna dejavnost v družini, saj 
imajo oblikovanih več tekmo-
valnih ekip, leta 2002 pa so or-
ganizirali Svetovno prvenstvo 
v lovu rib s plovcem za ženske. 
Pri izvedbi tega in drugih tek-
movanj so se izkazali kot odlič-
ni organizatorji in gostoljubni 
gostitelji.

Nagrajenci	Občine	Kostanjevica	na	Krki

w w w . k o s t a n j e v i c a . s i

KOSTANJEVIŠKI	SREBRNIK
prejme

Ribiška družina Kostanjevica na Krki
za 60-letnico delovanja.

KOSTANJEVIŠKI	SREBRNIK
prejme

Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki
za 20-letnico delovanja.

KOSTANJEVIŠKI	SREBRNIK

Gospodarska družba Resistec UPR. d.o.o. & Co., 
proizvodnja elektronskih elementov in uporov k.d.

za 20-letnico delovanja.

Vsem občankam in občanom

ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Kostanjevica na Krki

ter želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Društvo vinogradnikov Kosta-
njevica na Krki je bilo ustano-
vljeno v začetku devetdesetih 
let prejšnjega stoletja na pobu-
do vinogradnikov, ki so želeli iz-
boljšati kvaliteto pridelanih vin, 
kulturo pitja in promocijo vin, 
predvsem cvička PTP. Za izbolj-

šanje kvalitet pridelanih vin so 
poskrbeli s strokovnimi izobra-
ževanji in ekskurzijami po do-
movini in tujini. Društvo ima 
tudi enološki laboratorij, ki je 
urejen v društvenih prostorih.

Društvo, ki šteje okoli 200 čla-

nov, je član Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske in je 
šestkrat organiziralo prireditev 
Teden cvička. Iz društva je bila 
imenovana prva cvičkova prin-
cesa in trije ambasadorji cvič-
ka, petkrat pa je imelo društvo 
v svojih vrstah kralja cvička, kar 
je največja zastopanost na cvič-
kovem dvoru.

Leta 2002 je bila ob južnem 
zidu nekdanjega cistercijanske-
ga samostana zasajena potom-
ka stare vinske trte iz Maribora. 
Vse od takrat je društvo skrb-
nik trte, zadnja leta pa tudi pri-
delovalec protokolarnega vina 
kostanjeviške občine. Prav tako 
društvo organizira še druge od-
mevne prireditve.

Začetki podjetja Resistec sega-
jo v leto 1992, ko je bilo ustano-
vljeno podjetje Resistec d.o.o. s 
sedežem v Ljubljani. Po selitvi 
sedeža podjetja v Kostanjevico 
na Krki pa sta bili ustanovlje-
ni še podjetji Metaltec d.o.o. in 

Athos Elektrosistemi d.o.o. Ra-
zvoj podjetja in novi projek-
ti v letu 2003 so zahtevali več 
prostora, avtomatizacijo in ra-
cionalizacijo proizvodnje, kar 
je privedlo do tega, da se je 
del proizvodnje tega leta pre-

selil na lokacijo Žadovinek, Le-
skovec pri Krškem. Podjetje da-
nes na obeh lokacijah zaposluje 
320 delavcev in je največji za-
poslovalec v kostanjeviški ob-
čini. Podjetje Resistec prodaja 
svoje izdelke neposredno kup-
cem na zahtevnem področju 
avtomobilske industrije pod 
blagovno znamko KRAH. Celo-
tna proizvodnja je namenjena 
za evropski in ameriški trg.

Občina Kostanjevica na Krki 
podeljuje podjetju Resistec za 
dvajset let delovanja in uspe-
šnega poslovanja, širitev proi-
zvodnih, prostorskih kapacitet 
ter delovnih mest Kostanjeviški 
srebrnik za leto 2013.

Foto: Matjaž Mirt
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Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

iskreno čestitamo ob občinskem prazniku. 

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

Čestitamo 
ob občinskem prazniku!www.krovstvo-trsinar.si

Klub jamarjev 
Kostanjevica na Krki

www.kostanjeviska-jama.com

Cestitamo ob 
prazniku obcine 

Kostanjevica na Krki

Ob občinskem prazniku občine 
Kostanjevica na Krki 

se zahvaljujemo za dobro sodelovanje.

Vsem občanom in občankam 
čestitamo ob prazniku, 

našim obiskovalcem pa želimo veliko dobrega 
branja in prijetnih trenutkov v naši knjižnici.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Elektroinstalacije
Elektromontaže

Ozvočevanje prireditev
Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Vabljeni na mesec 
leskovačke in dalmatinske 

kuhinje!
Oražnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki

 Tel. 07 49 870 78  www.gkh.si

Čestitke ob občinskem prazniku ter veliko osebnih
in poslovnih uspehov vam želi

Gostilna Kmečki Hram

GOSTILNA ŽOLNIR
Gostilna žolnir d.o.o.

Krška cesta 4, 
Kostanjevica na Krki

tel.: 07 498 71 33

Pogostimo vas lahko ob 
posebnih praznikih, družinskih 
praznovanjih, porokah, 
obletnicah, nudimo nedeljska in 
poslovna kosila, catering.

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

Kolektiv Gostilne Žolnir

Marjan Gumilar - Izostritev
Specifična postavitev za nekdanjo samostansko cerkev 

 do 27. oktobra 2013 

Mednarodni simpozij kiparjev
dela letošnjih udeležencev:

Ladja, Donald Buglass, Nova Zelandija
Cvetje, Liliya Pobornikova, Bolgarija 

QR koda, Mitja Stanek, Slovenija

Lapidarij:
Janez Lenassi, Skulpture v kamnu 

do 15. septembra 2013

Lamutov likovni salon: 
Arhitektura domov znanih Slovencev 

 do 22. septembra 2013

Vabimo k ogledu stalnih razstav! 

Odpiralni čas: torek-nedelja: 9.00-18.00 
Ob ponedeljkih zaprto.

***
Informacije:

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T: 07/49 88 140, 49 88 150 - F: 07/49 88 151

E: info@galerija-bj.si - http://www.galerija-bj.si 

Nocoj svečana seja s podelitvijo priznanj
V počastitev občinskega praznika bo nocoj, 14. 8., z začetkom ob 19. uri v nekdanji samostanski cerkvi 
Galerije Božidar Jakac potekala slavnostna seja Občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki s podelitvi-
jo občinskih priznanj za leto 2013. Na svečanosti bo slavnosti govornik predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. V spremljajočem programu bo v filmu Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni predstavljena 
zgodba o neizsanjani ljubezni med Emilijo Fon in Jožetom Plečnikom, poleg navedenega pa bodo ostali 
kulturni program izvedli Petra Rep Bunetič, Ajda Smrekar, Stani Tomazin, Marko Jurečič, Janez Pin-
colič, Ivana Krhin, Maša Zagorc, Katarina Štefanič Rožanec in Tomaž Rožanec, plesalca Žan Abram 
in Vika Lisac ter Plesna skupina Harlekin in Pihalni orkester Kostanjevica na Krki. 

Foto: Boštjan Colarič

Dragim bralkam 
in bralcem

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno 

praznovanje.

Vaš Posavski obzornik
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PODBOČJE - Od 6. do 10. julija je v osnovni šoli Podbočje že 
peto leto potekal košarkarski tabor v organizaciji ŠD Tim 1.  
39 otrok iz Podbočja, Brežic, Krškega, Kostanjevice, Rake in 
Artič je izpopolnjevalo svoje znanje košarke, poleg tega pa 
so se ukvarjali tudi z drugimi aktivnostmi, kot so frizbi, ko-
lesarjenje, veslanje, kopanje v reki Krki, peka krompirja na 
tabornem ognju, orientacija v naravi ponoči, kino v telova-
dnici … Trenirali so dvakrat na dan pod vodstvom trenerjev 
Frenka Rozmana, Jožeta Stanjka, Davorja Vlaškega in Met-

ke š. rozman. Na enem izmed treningov jih je obiskal tudi 
znani košarkar Matjaž Smodiš iz Novega mesta. Ob koncu ta-
bora so povabili starše na ogled all star tekme, med odmori 
pa so se pomerili finalisti v igri 1 : 1. Zmagovalci v posame-
znih starostnih kategorijah so bili Jakob Hosta, Nik reber-
šek in Maj rozman. V metanju prostih metov sta zmaga-
la nejc novak in Andraž Colarič, v metanju trojk pa leon 
strgar in Maj Rozman. MVP tabora je postal Tim rozman z 
Rake.  Metka Š. Rozman

5.	košarkarski	tabor	Podbočje

NOVO MESTO – 17. julija je Atletski klub Krka Novo mesto že 24. 
organiziral mednarodni atletski miting „Preskok Krka 2013“, to-
krat prvič na novomeškem trgu, kjer sta potekali tekmovanji v 
skoku s palico za moške in ženske ter suvanju krogle za moške. 
Izmed posavskih atletov so nastopili trije, in sicer Mateja Drob-
nič (AK Krka) in nastja Modic (AK Brežice) v skoku s palico ter 

Marko špiler (AK Brežice) v suvanju krogle. Najboljšo uvrstitev, 
2. mesto, je dosegla Drobničeva, ki je bila tudi organizatorka 
mitinga, s preskočenimi 380 cm. Zmagala je jerneja Writzl (AD 
Mass, 380 cm). Modiceva (280 cm) je zasedla zadnje, 8. mesto. 
Špiler je kroglo sunil 18,72 m, kar je zadostovalo za končno 3. 
mesto. Najboljši v tej disciplini je bil bosanski atlet kemal Me-
šić (AK Sarajevo) z 19,97 m.  R. R., foto: Darko Popović

TRŽIŠČE - Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast 
iz Tržišča je prvo avgustovsko soboto organiziral že šti-
rinajsto dirko starodobnikov za pokal Malkovca na pro-
gi Tržišče – Malkovec. Društvo vinogradnikov Malkovec in 
Turistično društvo Tržišče sta pripravila pogostitev ude-
ležencev panoramske vožnje, ki so s svojimi starodobni-
mi vozili odpeljali po tekmovalni progi pred uradnim za-
četkom dirke.

Na dirki, ki je štela tudi za državno prvenstvo v hitrostnem 
motociklizmu starodobnikov, je tekmovalo 50 tekmovalk in 
tekmovalcev, med katerimi so največ zanimanja požele po-
sadke motornih koles s prikolicami, katerih vožnje so bile 
tudi najbolj atraktivne. V izjemno vročem vremenu, ko se 
je temperatura zraka vrtela okoli 40 stopinj, je najhitrejši 
čas dosegel bine štern iz AMD Kranj z motorjem BSA 500; 
najbolj izenačen boj do zadnjega metra proge je potekal v 
kategoriji serijskih, dirkalnih in tovarniško prirejenih staro-
dobnih motornih koles od 501 ccm do 750 ccm in do letni-
ka izdelave 1974, kjer je s Hondo 500 slavil niko sodnikar iz 
AMD Kranj, drugi je bil Tomaž Jesenek na Yamahi 350 iz MK 
Leteči Kranjci, tretji pa iztok bence na Hondi 500 iz društva 
Hrast Tržišče. Slednji je bil tudi najbolje uvrščeni domačin, ki 
je drugo mesto zgrešil za borih 0,42 sekunde. Premore med 
prvo in drugo vožnjo so s svojimi vožnjami dopolnili vozni-
ki rally vozil, predvsem sta navduševala lokalni rally mata-
dor Lojze Udovč z Renault Cliom R3 in Metod Papež – Todi 
s Ford Escortom RS 2000.  D. H./S. R.

Drobničeva	in	Špiler	na	
zmagovalnem	odru

Mateja Drobnič

14.	dirka	za	pokal	Malkovca

Niko Sodnikar, Tomaž Jesenek in Iztok Bence so se vese-
lili osvojenih prvih treh mest.

RAVNE NA KOROŠKEM/KRŠKO – Kar 12 odličij je izkupiček 
osemčlanske ekipe Plavalnega kluba Celulozar Krško, ki je 
prvi vikend v avgustu tekmovala na kadetskem, mladinskem 
in članskem državnem prvenstvu na Ravnah na Koroškem. Po 
številu odličij je prednjačila mladinka nika bizjak (srebro na 
50 hrbtno ter 50 in 1500 m prosto ter bron na 200 hrbtno in 
100 prosto). Še za odtenek uspešnejši je bil Jaka Kramaršič 
s kar dvema naslovoma članskega prvaka Slovenije na 100 in 
200 hrbtno, medtem ko je bil na 50 hrbtno drugi. Med mla-
dinkami si je bron na 800 prosto priplavala špela Grilc, bila 
je tudi 5. na 200 prsno. Med kadetinjami je do dveh brona-
stih odličij na 400 in 800 prosto priplavala Karmen Zorič, 
kadet Andraž Dostal pa je bil 3. na 200 delfin. Kadet Mar-
ko Mišanovič je bil na 200 prsno 4., lara jambriško 10. na 
100 prosto, nastopila pa je še nastja sevšek. 
 R. R. (vir: PK Celulozar)

Kramaršič	dvakrat	državni	prvak

šport v posavju

POSAVJE – Potem ko je dolga zima v visokih gorah omogočila 
odlične turnosmučarske pogoje, so v prvem poletnem mesecu 
alpinisti hitro zamenjali opremo in pričeli s skalno sezono. Ko-
nec junija se je približno 50 posavskih plezalcev zbralo na že 
tradicionalnem taboru v Paklenici. Na svoj račun so prišli špor-
tni plezalci in alpinisti. Tabor je bil hkrati tudi eden prvih pre-
izkusnih kamnov novih tečajnikov alpinistične šole, ki v okviru 
Posavskega alpinističnega kluba poteka že od marca. Po nekaj 
skupnih turah so sredi julija izvedli tridnevni tabor na Koroši-
ci ter plezali v stenah Lučkega dedca in Vršičev, v avgustu pa 
bodo štiri dni plezali v stenah Julijskih Alp. Vodja alpinistične 
šole nejc pozvek dodaja, da posavski alpinizem z organizacijo 
številčne alpinistične šole doživlja pravi preporod. Jeseni bodo 
tečajniki alpinistične šole nadaljevali delo in nabirali znanje 
za zimski del. Posavski alpinizem pa bo dosegel še en pomem-
ben mejnik – PAK bo obeležil 20. obletnico obstoja.  PAK

Posavski	alpinisti	aktivni

Svetovno prvenstvo Rusija

KER STE VERJELI

HVALA.

Četrto mesto
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JAVNI	POZIV	K	ODDAJI	VLOG	ZA	IZBOR	DELODAJALCEV	
V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 2012/2013

odprt	do	31.	8.	2013

Regionalna razvojna agencija Posavje je 29. marca objavila Javni poziv za vključitev 
delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo, ki je odprt samo še do konca tega meseca. 
Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem kadrovskega štipendiranja. Na poziv se 
lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež na območju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Sevnica ali Radeče; imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni 
perspektivnosti, ter se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj enako obdobje, 
kot ga bodo štipendirali s pomočjo Posavske štipendijske sheme. V Posavsko štipendijsko 
shemo prispeva 30 % sredstev za štipendijo delodajalec, 20 % sredstev zagotovi občina, 
v kateri ima delodajalec sedež, preostalih 50 % sredstev zagotavlja RRA Posavje s prijavo 
na razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Na podlagi izkazanih potreb posavskih delodajalcev bo 10. septembra 2013 objavljen 
razpis za štipendije, za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala 
potrebo. Razpis bo odprt en mesec. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.rra-posavje.si.

Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2013. 

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 «Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve 
»Štipendijske sheme«.

Dodatne informacije: Sabina Kos, T: 07 488 10 44, E: sabina.kos@rra-posavje.si ali Nataša 
Šterban Bezjak, T: 07 488 10 51, E: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

naročena objava

Ponosni	na	zaposljivost	diplomantov
KRŠKO – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki ima sedež v Krškem 
in dislocirano enoto v Velenju, je 3. julija v malem atriju Mestnega muzeja 
Krško s slovesnostjo, poimenovano „Dan Fakultete za energetiko“, obeležila 
šest let njene ustanovitve in peto obletnico izvajanja študijskega procesa.

Kot je v nagovoru dejal njen 
dekan izr. prof. dr. bojan 
štumberger, so dosežki fakul-
tete kljub njeni kratki zgodo-
vini veliki in opazni. Ob nje-
ni ustanovitvi je bilo veliko 
pomislekov, ali bo fakulteta 
v lokalnih okoljih sploh lah-
ko zaživela in ali bodo njeni 
diplomanti uspešno sprejeti 
znotraj gospodarskih družb. Ti 
pomisleki so se izkazali za od-
večne. Po dekanovih besedah 
je bila letos opravljena anke-
ta med tistimi, ki so končali 
študij na fakulteti, in je po-
kazala izjemne rezultate. Od 
vseh diplomantov je kar 90 
% zaposlenih, od teh pa 90 % 
deluje v gospodarstvu, naj-
več na področju energetike, 
na kar so vsi zaposleni na fa-
kulteti še kako ponosni. Kot 
je še povedal, je ena izmed 
glavnih nalog v prihodnosti za-
gotoviti stabilno financiranje. 
Dodal je še, da so z letošnjim 
vpisom zadovoljni predvsem 
na 1. stopnji visokošolske-
ga programa, vpis na 1. sto-
pnjo univerzitetnega progra-
ma pa je nekoliko manjši, a 
pričakovan.

V nadaljevanju so s prizna-
nji nagradili najprizadevnej-
še študente na študijskem in 
projektno-raziskovalnem po-
dročju ter področju obštudij-
skih dejavnosti. Prejemniki 
nagrad so Dejan Tacer, jure 
hotko in bojan kekec, naju-
spešnejši študenti posameznih 
študijskih programov, jernej 
Gregorc in Marko Flis, ki sta 

na meddržavnem tekmovanju 
v izdelavi električnih koles s 
predelavo mestnega v elek-
trično kolo osvojila nagrado 
za najboljšo tehnično rešitev 
v cestni kategoriji, Domen 
kavšek in renato strojko, 
ki sta na študentskem tek-
movanju inovativnih poslov-
nih idej s področja energeti-
ke in varstva okolja osvojila 
prvo oz. drugo nagrado, ter 
Domen krnc in Jan Neče-
mer, člana ekipe KMN Sevni-
ca, ki je v letu 2013 osvoji-
la naslov mladinskih državnih 
prvakov v futsalu. Fakulteta 
za energetiko se je zahvali-
la tudi družbama GEN energi-
ja d.o.o. in Termoelektrarna 
Šoštanj d.o.o., ki sta z dona-
cijami v letu 2012 prispevali 
k uspešnemu delu fakultete. 
Posebno pozornost pa je na-
menila posameznikom, ki so 
s svojim osebnim prizadeva-
njem zaslužni za ustanovitev 

in zagon Fakultete za ener-
getiko. Zahvale so prejeli bi-
vši župan občine Krško Franc 
Bogovič, zasl. prof. dr. bruno 
Cvikl, zasl. prof. dr. Dali Đon-
lagić, red. prof. dr. Igor Tičar, 
red. prof. ddr. janez Usenik, 
podžupan Mestne občine Ve-
lenje doc. dr. Franc Žerdin in 
Niko Žibret. Za glasbeni pri-
dih so poskrbeli člani Meša-
nega pevskega zbora Viva in 
kantavtor peter Dirnbek, po-
vezovalka pa je bila klavdija 
Mirt. Rok Retelj

Dekan Fakultete za energetiko izr. prof. dr. Bojan Štum-
berger in prejemnik zahvale zasl. prof. dr. Dali Đonlagić, 
bivši rektor Univerze v Mariboru

krško - na povabilo dr. stan-
ke Preskar, predstojnice no-
vomeške enote Zavoda za šol-
stvo, so se v začetku julija na 
ŠC Krško – Sevnica sestali di-
rektorji, ravnatelji srednjih 
šol in dijaških domov z ob-
močja Dolenjske in Posavja. 

Kot kaže metaanaliza pod na-
slovom Opolnomočenje učen-
cev z izboljšanjem bralne pi-
smenosti in dostopa do znanja, 
na boljše učne dosežke učen-
cev vpliva več dejavnikov in 
učnih pristopov, pri čemer pa 
se rezultati pogosto razhaja-
jo od že uveljavljenih praks in 
pričakovanj. Tako se je deni-

mo izkazalo, da ima nivojski 
pouk zelo nizek vpliv na učni 
uspeh, v nižjem nivoju je po-
dajanje snovi lahko celo manj 
kakovostno, saj imajo učitelji 
nižja pričakovanja do učencev. 
Prav tako se je za nizek vpliv 
na učni uspeh izkazalo pona-
vljanje razreda, saj v večini 
primerov „ponavljavci“ niso iz-
boljšali uspeha, prav tako opo-
minjanja s popravnimi izpiti ali 
neuspešno napredovanje v le-
tnik ne zvišajo motivacije za 
učenje. Ravno nasprotno, to 
deluje v večini primerov de-
stimulativno, poveča možnost, 
da učenec opusti šolanje. Kot 
nizki vpliv na učni uspeh se je 

izkazalo tudi število učencev v 
razredu, sprememba šolskega 
koledarja in financiranje šol. 
Za izredno pomemben vpliv pa 
se je izkazala sprotna povra-
tna informacija učitelju o nje-
govem delu z učenci, njegova 
pripravljenost, da na podla-
gi priporočil izboljša učni pro-
ces, razlago, kakor tudi spro-
tna ustna informacija učitelju 
s strani učencev, ali so razu-
meli podano snov. Prav tako se 
je za zelo pomemben vidik na 
učenje izkazal odnos v druži-
ni, ali se zna učitelj vživeti v 
vlogo učenca, ali se učenci z 
učiteljeve strani počutijo ra-
zumljene. Učitelj, ki uživa za-

upanje učencev, lahko k poslu-
šanju in sodelovanju pritegne 
večje število učencev ipd. Kot 
srednji vplivi na uspeh učen-
cev pa so se izkazali skupinski 
pouk, opravljanje domačih na-
log, s katerimi so učenci pravi-
loma že preobremenjeni, pouk 
s pomočjo računalnika. Skrat-
ka, iz pričujoče metaanalize je 
razvidno, da k dobremu učne-
mu uspehu v veliki meri prispe-
va strokovno podkovan, dober 
in suveren učitelj. Ali kakor je 
rekel eden izmed udeleženih 
ravnateljev: „Učitelj se rodi, 
učitelj ne more biti in ne bi 
smel biti vsakdo, ki pridobi di-
plomo.“ Bojana Mavsar 

Učitelj	ne	more	biti	vsakdo

Prikljuèi se tudi ti!

Fakulteta za energetiko
Univerze v Mariboru 

vabi k vpisu v študijske programe
I., II. in III. stopnje

Energetika

Pomembni datumi:
Drugi prijavni rok I. stopnja:

Prijavni rok II. in III. stopnja: 

22. - 29. avgust 2013

2. september 2013

www.fe.um.si
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Kam v Posavju?
Sreda, 14. 8.

• 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

• ob 19.00 v parku pri MC 
Brežice: joga v parku

Četrtek, 15. 8.

• ob 11.15 v cerkvi Device 
Marije v Dolenji vasi pri Kr-
škem: v počastitev praznika 
KS Dolenja vas sveta maša, 
po njej položitev venca pred 
spomenikom žrtvam II. sv. 
vojne: ob 12.00 ogled raz-
stave ročnih del v večna-
menskem domu in dan od-
prtih vrat Župnijske Karitas 
v starem gasilskem domu, 
ob 14.00 športne igre, ob 
18.00 svečana seja s kultur-
nim programom in predaja 
ključev gasilskega doma 

• ob 14.00 pri Francu Tom-
šetu (Globočice 1): sve-
ta maša in blagoslov obno-
vljene kapelice, ob 15.00 
na igrišču v Dolu: pogosti-
tev gostov in vseh prisotnih 

(peka vola in domača cvič-
kova kapljica) z Duom Flo-
rida in skupino Trta z gosti

• ob 15.00 na Izletniški do-
mačiji Vertovšek na Ve-
likem Kamnu: 16. tradi-
cionalne kmečke igre ob 
prazniku KS Koprivnica, po-

leg iger ter bogatega spre-
mljevalnega programa in 
gostinske ponudbe bodo za 
veselo razpoloženje poskr-
beli ansambel Mladi upi in 
dekliški trio Č`belce

• ob 16.00 v Hudem Brez-
ju: peka koruze in kuhanje 
kave na tradicionalen način

Petek, 16. 8.

• od 12.00 dalje v Velikih Ma-
lencah: 21. srečanje mo-
toristov, ob 18.00 zabav-
ni večer z animatorjem in 
rock glasbo, ob 19.30 kon-
cert Mr. Mustang, ob 21.30 
koncert Vatrena voda, ob 
23.30 koncert EightBomb

Sobota, 17. 8.

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

• od 15.00 dalje v Velikih Ma-
lencah: 21. srečanje moto-
ristov, ob 15.30 turistična 
vožnja s postankom pri MC 
Brežice, ob 17.00 pozdrav-
ni nagovor, ob 17.30 zabav-
ne moto igre, ob 19.00 po-
delitev nagrad, pokalov, ob 

19.15 koncert Good Vibra-
tions, ob 20.00 koncert Re-
sonanca, ob 21.30 koncert 
Uranium Pills Project, ob 
23.30 koncert Partibrejkers 

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na 
gradu Podsreda 2013 – za-
ključni koncert udeležen-
cev seminarja za saksofon

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Poletje na gradu Raj-
henburg – Radio Gaga

Nedelja, 18. 8.

• med 18. in 23. 8. v Hostlu 
Kozmus v Brestanici: otro-
ške športne počitnice Pri-
moža Kozmusa (prijave na 
info.kozmus@gmail.com ali 
www.hostel-kozmus.si)

• ob 10.00 na Trgu Matije 
Gubca: start 11. kolesar-
skega maratona po deželi 
cvička, prijava na dan pri-
reditve od 8.00 dalje pri 
restavraciji Pagat Krško, 
startnina: 15 €, imetniki 
olimpijske kartice: 13 €, 
otroški maraton: 10 €

• ob 11.00 na Banovi do-
mačiji v Artičah: blagoslov 
konj; zabava z ansamblom 
Navihanke

• po 17.00 pri kozolcu Ja-
mnik v Velikih Malencah: 
Poletje ob Krki – športni ta-
bor ob Krki (vsak dan do 
petka, 23. 8., po 15.00, pri-
jave na sportna.abeceda@
gmail.com ali 041/275 794, 
Matej, kotizacija: 120 €)

Ponedeljek, 19. 8.

• med 19. in 25. 8. na ribi-
ški trasi Sevnica-Radeče: 
svetovno ribiško prvenstvo 
članic

• od 7.30 do 15.30 v MC Bre-
žice: Potovanje skozi čas – 
poletne počitniške aktivnosti 
(vsak dan do petka, 23. 8.)

• od 10.00 do 16.00 v 

DZMP – Studiu Luksuz pro-
dukcije (CKŽ 105): mladin-
ske filmske delavnice (vsak 
dan do petka, 23. 8., prijave 
na luksuz.produkcija@gma-
il.com)

• ob 12.00 v MC Krško: pred-
stavitev Nacionalnega pro-
grama za mladino

• od 17.00 do 18.30 v Zavo-
du Modra vrata v Brežicah: 
delavnica Jaz&ti (vsak dan 
do petka, 23. 8.)

Torek, 20. 8.

• od 7.00 do 13.00 v MC Kr-
ško: krvodajalska akcija

• od 9.00 do 13.00 v športni 
dvorani MC Brežice: Pole-
tje skozi oko kamere – brez-
plačna delavnica (do četrt-
ka, 22. 8.)

• ob 19.00 v mestnem par-
ku v Krškem: Poletni večeri 
v parku – večeri pred Dnevi 
poezije in vina 2013: branja 
domačih in tujih pesnikov, 
glasbena gosta Lara Poreber 
in Jernej Zoran

Sreda, 21. 8.

• od 8.00 do 16.00 na ba-
zenu Brestanica: počitni-
ške aktivnosti (prijave na 
info@mc-krsko.si ali oseb-
no na info točki MC Krško)

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: akustični koncert 
skupine Mams

Četrtek, 22. 8.

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 2. 
Anin glasbeni večer: Jan 
Gričar - saksofon

Petek, 23. 8.

• ob 19.00 v baru Dile Sev-
nica: francoski in romunski 
kulturni večer

• ob 17.00 na Kremenu pri 
Habinčevih: 2. postavitev 
klopotca Društva vinogra-
dnikov Sremič

Sobota, 24. 8.

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

• ob 14.00 pri trgovini TUŠ 
v Polju pri Bistrici ob Sotli: 
Šempeterske vaške igre

• od 15.00 dalje v Velikih 
Malencah: Zajla Fest – bo-
dy-zorbing turnir v nogo-
metu in body-zorbing bor-
ba, od 20.00 dalje koncerti 
Pompeji, Good Vibrations, 
Metalikka, Broken Arrow in 
Blue Flames

• od 20.00 dalje v vasi Gra-
dec nad Šentjanžem: 2. va-
ška veselica pod kozolcem 
z ansamblom Nemir in bo-
gatim srečelovom

Nedelja, 25. 8.

• ob 9.00 na parkirišču pri 
Vili Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: zbiranje, ob 9.30 
začetek pohoda po Poti ob 
Sotli, startnina: 5 €

• ob 10.00 pri bazenu Sevni-
ca: start 22. Skoka na Lisco

Ponedeljek, 26. 8.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do petka, 30. 8., 
prijave na karmen.abram@
mc-krsko.si)

• od 8.30 do 15.00 v Zavodu 
Modra vrata v Brežicah: de-
lavnica Možganijada (vsak 
dan do petka, 30. 8.)

Eno svojih prvih daljših kolumn v tem časopisu sem 
posvetila ljubljeni osebi, ki jo je iz mojega „sedaj in 
tu“ ugrabil rak. Zelo pogosto se znajde v mojih mi
slih in sanjah, zdrav, nasmejan, ljubeč in že nekaj 
let zapored skrbno izvajam svoj majhen obred: če 
slučajno vem, da bom doživela nekaj izredno lepega 
ali da me čaka zanimiva, prijetna izkušnja v dne
vu, ki prihaja, vzamem s seboj modro kapo, ki jo je 
nosil. In si jo nadenem ter si rečem: „vidiš, tukaj si, 
z mano, poglej, uživam tale trenutek 200 %, dvojno, 
zate!“ Moj partner, ki me navadno spremlja, se ob 
tem vedno nasmeji, pokima in se brez besed umak
ne kakšen korak stran, vedoč, komu je moja gesta 
namenjena in da potrebujem nekaj trenutkov samo 
zase. 

Najbrž je samoumevno, da sem od izkušnje raka v 
družini postala v vseh ozirih izredno pozorna na to 
bolezen. Ozavestila sem jo in njen neverjetno razšir
jen in neusmiljen pohod po družbi, v kateri živimo. 
Človeštvo, bojda tako mogočno, tehnološko in znan
stveno vrhunsko razvito, pa še vedno tako malo 
vemo o tej bolezni, ki ne izbira. Pravzaprav se, ka
morkoli se obrnem, nekdo ravno ta trenutek soo
ča z diagnozo karcinoma. In ne morem si kaj, da se 
ne bi vprašala, ali bi nam, človeštvu, kljub nešte
tim posebnostim in oblikam te bolezni uspelo hitre
je najti rešitev, če bi še več denarja namenili razi
skavam in še močneje poudarili pomen preventive? 
ZDA menda razpolagajo z neverjetnih 680 bilijonov 
dolarjev za vojaško obrambo svoje države, Kitajska 
s 166 bilijoni, Rusija z vsaj 100 bilijoni dolarjev, ve
liko tega denarja gre za razvoj in povečevanje ar
zenala smrtonosnega orožja, medtem ko naj bi bilo 
v sodobne raziskave raka po svetu vloženo le nekaj 
bilijonov letno. Glede na razširjeno obolelost člove
štva je to le in samo drobiž.

Glede na slišano, videno in doživeto je rak tudi v Po
savju zelo pogost, a hkrati še vedno tabu. Kot da je 
nekaj nalezljivega, kužnega in nesprejemljivega. Kot 
da se dandanes, v tem kultu mladosti in zdravja, re
snično ne spodobi biti bolan, ne spodobi potrebova
ti pomoč. Tudi zato, ker je še vedno tabu, se mnogi 
z njim borijo zelo, zelo potiho in umaknjeni od sve
ta. Kar spoštujem. So pa tudi takšni, ki se odločijo, 
da to življenjsko bitko bijejo vsem na očeh, s povzdi
gnjenim glasom, v upanju, da jim bo podpora okoli
ce olajšala vsakdan, razbijanje tabujev pa bo poma
galo tudi ostalim soljudem, da bistveno več vložijo v 
preventivo. Za ta način se je odločila tudi moja vr
stnica, ki sem jo slučajno obiskala doma ravno na 
dan, ko je čakala izvide o spremenjenih celicah na 
prsih. Ljubkujoč svojo enoletno deklico mi je poja
snila, da mora svoje občutke izliti na papir in neka
ko opozoriti druge mamice na to temo. Odobrava
joče sem pokimala njenemu pogumu in odločnosti. 
Danes, le nekaj dni po diagnozi, že piše in ustvarja 
svoj spletni blog, za ta način pa se je najbrž odločila 
iz dveh razlogov: ker ima računalniško tehnologijo v 
malem prstu in ker bo njene objave tako lahko videl 
kdorkoli z internetom. Videl, prebral, razmislil, ukre
pal. Ponosna sem nanjo – v mojih očeh se bori zase, 
za svojo dojenčico in hkrati pošilja dragocena opo
zorila ženskam, da spoznajo prisotnost in nevarnost 
papilarnega karcinoma dojke.

Zdajle se bom odpravila na en daljši sprehod in 
uskladila svoj korak s sončnim vzhodom, v torbo pa 
sem že dodala svojo ljubo kapo. Danes jo bom nade
la za vse, ki se borite. Za dodatno moč vas in vseh 
vaših bližnjih, za vse vaše zmage, majhne in velike.  

V sončni 
vzhod, za vas

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

• od 8.30 do 16.30 na poletni 
Termalni rivieri Term Čatež: 
Poletje na bazenu – plavalne 
počitnice z varstvom (vsak 
dan do petka, 30. 8., prijave 
na sportna.abeceda@gmail.
com ali 041/275 794, Matej, 
kotizacija: 110 €)

Torek, 27. 8. 

• od 10.00 do 12.00 v Infor-
macijskem središču GEN v 
Vrbini: delavnice s teko-
čim dušikom (prijave do 
23. 8. na svet.energije@
gen-energija.si ali 07/49 
10 188)

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave ilustracij 
Tine Brinovar

Sreda, 28. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Infor-
macijskem središču GEN v 
Vrbini: delavnice z zrač-
nim pritiskom (prijave do 
23. 8. na svet.energije@
gen-energija.si ali 07/49 
10 188)

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: ustvarjal-
nica (prijave na helena.
rozman@galerija-bj.si ali 
07/49 88 148, ni kotiza-
cije)

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: koncert Tambura-
škega orkestra KUD Oton 
Župančič Artiče

Katere institucije in s katerimi izobraževalnimi programi 
vas vabijo k jesenskemu vpisu?

Kam po raznovrstna znanja?
Več v tematskih straneh Znanje - 29. avgusta 2013

www.nuked-festival.com
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KRŠKO – Mednarodna mladinska izmenjava, ki jo je od 24. ju-
lija do 2. avgusta pod okriljem Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Veliki Kamen sploh prvič gostila Mladinska točka Veliki 
Kamen, se je zaključila z vaškimi igrami, ki jih je pripravilo 
25 udeležencev izmenjave iz petih držav (Romunije, Bolga-

rije, Francije, Italije in Slovenije). Ker je bil naslov izmenja-
ve "Village games in the middle of the city" (slov. „Vaške igre v 
središču mesta“), se je spodobilo, da se devetdnevno druženje 
tudi zaključi na ta način – z vaškimi igrami na travnatem pro-
storu nasproti Mladinskega centra Krško. V dneh izmenjave so 
udeleženci po posavskih občinah spoznavali slovensko kultur-
no dediščino, kmečke običaje, vaške igre in podobno. Njiho-
va naloga je bila, kot je povedal koordinator in član izmenja-
ve Sandi Lekše, da iz tega, kar so se z obiskom različnih kmetij 
naučili, sestavijo svoje igre. V vaških igrah se je sicer najbo-
lje odrezala ekipa Mladinskega centra Krško in tako upraviči-
la prednost domačega terena. Nekaj udeležencev nam je za-
upalo tudi svoje vtise in doživetja v dneh bivanja v Sloveniji. 
Vsi so bili navdušeni nad lepo naravo, pohvalili organizatorje 
izmenjave in poudarili, da je bila to zanje čudovita izkušnja, 
zato se bodo še vrnili v te kraje.  R. R.

Izmenjavo	zaključili	z	vaškimi	
igrami	sredi	mesta

Ekipa MC Krško (v ospredju) med eno izmed vaških iger – 
vlečenjem vrvi na spolzki podlagi

Že januarja 2012 je v Sevni-
škem Zdravstvenem domu psi-
hiatrinja prof. dr. Vesna Švab 
predstavila prizadevanja in ide-
jo o vzpostavitvi celostnega pro-
grama psihiatrične skupnostne 
oskrbe na regionalnem nivoju 
Posavja, dogovarjanja in vztraj-
no delo direktorice Zdravstve-
nega doma Sevnica, Vladimire 
Tomšič, univ. dipl.org., pa je se-
daj doseglo želene potrditve in 
soglasja. Prof. dr. Vesna Švab, ki 
je v slovenskem prostoru prva 
»gonilna sila« formiranja sku-
pnostne psihiatrične oskrbe po-
udarja, da je »epidemija dušev-
nih motenj precej velika«, zato 
bo prva naloga skupine strokov-
njakov ugotavljanje potreb po 
psihiatrični pomoči, iz česar bo 
sledilo načrtovanje nadaljnje-
ga dela.
Znano je, da so psihiatrični timi 
v sodobnem svetu bili dejavni 
že v petdesetih in šestdesetih 
letih. Slovenija kot evropska dr-
žava ne more zaobiti deklaracij, 
načel in dobrih praks s področja 
duševnega zdravja in skupno-
stne skrbi iz tujine; pred dvaj-

setimi leti smo bili celo med pr-
vimi na tem področju.
Najpomembnejši razlog za 
obravnavo zunaj institucij je, 
da ljudje v njih ne želijo živeti, 
temveč se želijo zdraviti in dobi-
ti podporo blizu svojega doma, 
to je tam, kjer imajo narav-
ne podporne mreže in doma-
če ljudi. Problem je tudi v tem, 
da ljudje z duševnimi motnja-
mi ne morejo biti obravnavani 
pravočasno zaradi dolgih čakal-
nih vrst.
V Sloveniji je institucionalizira-
nih 20.000 ljudi. Neinstitucio-
naliziranih, ki trpijo zaradi raz-
ličnih oblik manjših moţenosti 
ali invalidnosti, je vsaj desetkrat 
več.
Skupnostna psihiatrija – multi-
disciplinarna psihiatrija je nova 
oblika spremljanja duševne-
ga zdravja populacije na lokal-
no omejenem območju s šte-
vilom prebivalk in prebivalcev 
od 50 tisoč do 150 tisoč. Stro-
kovnI psihiatričnega tim, ki ga 
Zdravstveni dom Sevnica že za-
gotavlja, sestavljajo: psihiater, 
diplomirana medicinska ses

tra – profesorica zdravstvene 
vzgoje, diplomirana medicin-
ska sestra in psiholog. V stro-
kovno delo se bo po potrebi 
strokovnega tima vključeval de-
lovni terapevt. S svojim strokov-
nim delovanjem bodo na lokal-
nem nivoju pomagali ljudem v 
duševni stiski - predvsem tistim, 
ki se zaradi duševnih težav po-
gosto obračajo na svojega oseb-
nega zdravnika.
V obravnavo bodo vključeni po-
samezniki z duševnimi motnja-
mi po določenih kriterijih in tri-
aži. Kriteriji za sprejem so hude 
in ponavljajoče se duševne mo-
tnje z zapleti: pogosti (več kot 
enkrat letno) sprejemi v bolni-
šnice, suicidalna ogroženost v 
preteklosti, nevarnost za dru-
ge v preteklosti in sprejem pro-
ti volji v bolnišnico v preteklosti. 
Kriterij za sprejem je tudi huda 
duševna stiska in akutna samo-
morilna ogroženost ter potre-
ba in odločitev o nadzorovani 
obravnavi. 

Skupnostna psihiatrija upo-
rablja raziskovalno dokazane 

uspešne načine zdravljenja in 
rehabilitacije ter z dobro pra-
kso dokazane uspešne pristope 
pri obravnavi oseb z duševnimi 
motnjami na lokalno omejenih 
območjih, ko k najbolj bolnim 
prihajajo usposobljeni ljudje za 
delo z duševno bolnimi.

Tim strokovnjakov bo deloval 
povezovalno med posavskimi 
Centri za socialno delo, osnov-
nim zdravstvenim varstvom 
(vključeni bodo vsi izbrani oseb-
ni zdravniki v Posavju), področ-
nimi psihiatri, vse patronažne 
službe ter lokalno delujoče ne-
vladne organizacije za duševno 
zdravje (Ozare, ...) , saj se osebe 
oz. družine s hudimi duševnimi 
stiskami gibljejo kot uporabniki 
preko različnih socialnih in zdra-
vstvenih mrež pomoči. 
V prvem letu delovanja bodo 
štirje centri postavili nove te-
melje psihiatrične oskrbe v lo-
kalnih skupnostih in dolgoroč-
no pričakujemo, da se bo za 
prebivalce Posavja odstotek 
samomorilnosti znižal.
 Vir: ZD Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica nosilec programa 
»skupnostna psihiatrična obravnava za Posavje«
V Sloveniji bodo s 1.9. 2013 na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije in Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije pričeli delovati prvi štirje strokovno medicinski timi psihiatrične obravna-
ve v skupnosti. Poleg centra v Novem mestu, Ormožu in Ravnah na Koroškem je pridobil program 
za področje Posavja tudi Zdravstveni dom Sevnica. Vključeval bo populacijo štirih občin, in sicer 
Krškega, Brežic, Radeč in Sevnice. Na omenjenih štirih slovenskih regijskih območjih, kjer bodo 
centri delovali, je pokritost in dostopnost do psihiatrične pomoči najslabša.

naročena objava, www.zd-sevnica.si

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

KAMENŠKO PRI ŠENTJANŽU – V zadnjih junijskih dneh je 
v idiličnem okolju ekološke zidanice Milene Bregar na Ka-
menškem potekala 3. mednarodna likovna manifestacija 
ArtEko Šentjanž. 

„Ideja o umetniškem druženju z motom ekologije predsta-
vlja nadaljevanje lanskega ustvarjalnega druženja v duhu 
‚ustvarjalne reciklaže‘ in njene prepoznavnosti,“ je pove-
dala pobudnica srečanja jerca šantej. Likovni zanesenjaki 
in zanesenjakinje - adriano Gona iz Italije, Maja briski in 
Zaneto paulin s Hrvaške, elena sigmund kot predstavnica 
Rusije ter Vladimir Leben, Mojca Marija Vilar, Matic Sva-
žič in Jerca Šantej iz Slovenije - so svoja slikarska dela ob 
zaključku delavnice razstavili kar med vinskimi trtami v bli-
žnjem vinogradu. S svojo prisotnostjo so zaključku umetni-
škega dogodka dodali dodaten čar tudi gosti - slovenski pi-
sec, scenarist, publicist, naravovarstvenik anton komat, 
kantavtor peter Dirnbek in igralka Violeta Tomič. Zbrane 
je nagovorila tudi predsednica Turističnega društva Šentjanž 
petra Majcen, ki je povedala, da bo uradna otvoritev raz-
stave v soboto, 29. septembra, v sklopu prireditve Šentjan-
ška ekološka tržnica. 
 S. R., foto: M. S.

ArtEko	Šentjanž	2013	

ArtEko Šentjanž se je v organizaciji TD Šentjanž in Za-
voda za mednarodno ustvarjalnost in kulturo QRA zvrstil 
tretje leto zapored.

Organizatorji si že deveto 
leto zapored prizadevajo v 
poletnih mesecih staro Kr-
ško mestno jedro popestri-
ti s kulturnimi dogodki in v 
prijeten ambient mestnega 
parka ter Dvorane v parku, 
pa tudi Spominskega parka 
Jurija Dalmatina na Vidmu 
privabiti čim več obiskoval-
cev od blizu in daleč. Letos 
so bile izvedene že tri prire-
ditve. Cikel dogodkov se je 

Razstava	Poetike	novega	stoletja
KRŠKO - 1. avgusta je v krški Dvorani v parku Krško potekal letošnji 4. poletni večer pod okriljem Valva-
sorjeve knjižnice Krško, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Krško, ter Kra-
jevne skupnosti mesta krško.

SEVNICA – Kako približati rabljena oblačila in uporabne pred-
mete kupcu? Z butikom na ulici? Zakaj pa ne? katarina sopi-
na in Petia Chalakova sta prvo soboto v avgustu želeli s pro-
dajo oblačil, kosov pohištva, torbic, knjig, modnih dodatkov 
in ostalega privabite kupce kar na ulici. Slednjih zaradi vro-
čine pri Stari šoli, trgovini z rabljenimi oblačili in predmeti 
v bližini sevniške železniške postaje, ni bilo ravno veliko, a 
dekleti sta bili kljub temu zadovoljni, saj sta prispeli v Sev-
nico v želji, da bi pridobili kakšno novo izkušnjo in znanje.   

Študentka fonetike in pedagogike na zagrebški fakulteti Ka-
tarina in diplomirana sociologinja Petia iz Sofije sta vključeni 
v program Mladi v akciji Evropske prostovoljne službe. Bivata 
in delujeta v okviru društvu KNOF, kjer skušata uresničeva-
ti tudi svoje ideje. Petia ob spoznavanju načina dela in de-
lovanja Stare šole uresničuje idejo uličnega butika – proda-
je na prostem, na ulici. »V Sevnico sem prispela februarja, 
konec avgusta odhajam domov. Doma bom verjetno začela 
delati podoben projekt,« je povedala simpatična Bolgarka 
v vročem sobotnem dopoldnevu. S. Radi

Ulični	butik

Prostovoljki EVS Katarina Sopina iz Zagreba in Petia Cha-
lakova iz Sofije.

POSAVJE - V Zvezi lovskih družin Posavja so izvedli strel-
sko ligo v lovski kombinaciji, ki je bila hkrati izborna za 
državno prvenstvo. V ta namen so izvedli skupno štiri tek-
me, in sicer dve na strelišču LD Zabukovje ter tekmi na 
strelišču LD Dobova in Brežice. 
Tekmovanje je potekalo v streljanju dvakrat 25 golobov lo-
vski položaj in z malokalibrsko puško v tarčo lisice, srnja-
ka, gamsa in prašiča. V ligi je sodelovalo 12 ekip oziroma 34 
strelcev. V ekipnem tekmovanju kombinacija in malokalibr-

ska puška je zmagala ekipa LD Pišece, druga je bila ekipa LD 
Videm in tretja LD Zabukovje. Pišeški lovci so bili tudi zma-
govalci ekipne tekme v streljanju golobov, medtem ko je bila 
druga ekipa Zabukovje I. in tretja ekipa videmskih lovcev. 
V posamičnem tekmovanju je v kombinaciji zmagal boštjan 
lipar, drugi je bil Jože Štefanič in tretji Damjan Rožman; 
zmagovalec streljanja z malokalibrsko puško je postal Jože 
Štefanič, 2. mesto je osvojil Boštjan Lipar in 3. Marjan im-
perl, z majhno razliko prednosti pa je v streljanju golobov 
zmagal Damjan Rožman pred Boštjanom Liparjem in Sreč-
kom krajncem. ZLD Posavje/B. M.

Posavski	lovci	zaključili	ligo

Skupinska fotografija zmagovalcev lovskih tekmovalnih 
kategorij

pričel na levem bregu reke 
Save v sodelovanju z Osnov-
no šolo Jurija Dalmatina Kr-
ško, ko so prireditev z naslo-
vom Ura slovenščine izvedli 
devetošolci omenjene šole, 
dogodek pa je bil posvečen 
4. obletnici odprtja parka in 
8. juniju, dnevu Primoža Tru-
barja. 

Tudi drugi poletni večer je 
potekal v koprodukciji, v so-

delovanju z Društvom likov-
nikov Krško Oko je bila pod 
imenom Dolenjske impresi-
je odprta slikarska razstava 
Zdravka Červa. 

26. julija je obiskovalce nav-
dušil Celjski dixieland an-
sambel, tokratni dogodek, 
razstava fotografij Poetike 
novega stoletja, pa je pote-
kal v sodelovanju z Društvom 
ljubiteljev fotografije Krško 

in Foto kluba Zagreb. Na raz-
stavi se s fotografijami pred-
stavlja 15 avtorjev. 

S klasičnim petjem je večer 
glasbeno obogatila Marija 
peganc, za prijetno druže-
nje v parku pa je po odprtju 
razstave tudi tokrat poskrbe-
la Vinska klet Molan z vinoro-
dnega območja Čele.

 Renata Vidic 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Jožica Radošević, Velika 
vas pri Krškem – deklico,

• Špela Ferenčak, Dolenje 
Skopice – dečka,

• Martina Drobnič, Mrzlava 
vas – deklico,

• brigita omrzel, Anže – 
dečka,

• Natalija Goričar, Podbočje 
– dečka,

• Sanja Žgalin, Ravne pri 
Zdolah – deklico,

• jerneja šepetavc, 
Bukovje – deklico,

• anica šoba, Stolovnik – 
deklico,

• Milijana Mozer, Krško – 
dečka,

• Cvetka Jurkovič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Aleksandra Strupeh, 
Krmelj – deklico,

• nina Grubar, Dolenje 
Skopice – dečka,

• Jasmina Mlinarič, 
Koprivnica – deklico,

• Robert Seničar iz Ledine 
in aleksandra kornelija 
Prešiček iz Slovenskih 
Konjic, 

• Matjaž Jančar iz Ljubljane 
in jerneja erman iz 
Šentjanža,

• Ivan Rašić iz Brežic in 
Božena Čovran iz Dobove,

• Mirko krajnc in Franja 
jazbec, oba iz Zabukovja 
nad Sevnico.

ČESTITAMO!

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).

Metka Balon iz Bojsnega in Damjan Kozamernik iz Lju-
bljane, 15. junij 2013, grad Brežice (Foto: LIJAmedia)

rojstva

poroke

moja poroka

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati za-
dnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno spo-
ročilo, voščilo in zahvalo.  »Info točka« Posavskega obzornika v sev-
niški knjižnici vsak ponedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

• Mojca Žganec Metelko, 
Sevnica – deklico,

• vlasta kink, Oklukova gora 
– deklico,

• katja jazbec, Trnovec – 
deklico,

• Nataša Mihajlović, 
Mrzlava vas – dečka,

• Renata Podpečan, 
Župelevec – dečka,

• andreja jalovec, Čretež 
pri Krškem – dečka,

• Milanka hojnik, Senovo – 
dečka.

ČESTITAMO!

Kajn je poln posrečenih, 
hudomušnih pripomb, ki letijo 
na Sveto pismo oziroma boga. A 
vsem znana zgodba avtorju služi 
predvsem kot ogrodje, znotraj 
katerega si odpira prostor  kritike 
sodobne družbe in človeka v 
njej. Pravi, da smo si s tem, ko 
smo si izmislili boga, postali 
nevede tudi njegovi sužnji. 
Božja jeza v Svetem pismu je 
jeza, ki smo si jo izmislili ljudje. 
In postavlja ključno vprašanje: 
Zakaj vsa ta žrtvovanja, krutosti, 
prelivanja krvi, nečloveškosti, 
obsodbe, trpljenja? Roman terja 
zahtevnejšega bralca in vseh 
njegovih metafor zagotovo ne 
boste odkrili že ob prvem branju.

KAJN
Portugalski avtor José Saramago
MODRIJAN 2011

Vabljeni k branju!

DA ME JE STRAH?
Slovenska avtorica Maruša Krese
GOGA 2012

Da me je strah? je roman o 
pogumu, o sledenju notranjemu 
občutku glede tega, kaj je prav 
in kaj ne. Vključuje več kot 
pol stoletja trajajočo družinsko 
zgodbo, ki se začne v vojni vihri 
leta 1941. Ključno vlogo imajo 
v romanu ženske, ki si morajo 
položaj in pravice, povsem 
samoumevne za nasprotni 
spol, šele izboriti, večkrat tudi 
na račun lastne ženskosti. So 
močne, prizemljene, odločne 
in potrpežljive. Svoj položaj 
– biti ženska – sprejemajo kot 
nekakšno dolžnost, četudi s 
tem zaklepajo svojo nežnost 
in milino ter tako postajajo 
nerazumljene okolici, oklenjene s 
tihimi, skritimi vprašanji: In jaz? 

ZGODBA O LJUBEZNI IN TEMNINI
Izraelski avtor Amos Oz
MLADINSKA KNJIGA 2012

V tem avtobiografskem romanu 
avtor prikazuje svoje otroštvo 
v Jeruzalemu in najstniška leta 
v kibucu. V središču je polega 
njega pravzaprav zgodba 
njegovih staršev, ki so ju v 30. 
letih minulega stoletja zaradi 
antisemitizma iz Evrope nasilno 
izselili. Kljub temu, da sta bila 
sama poliglota, Oza nista naučila 
nobenega evropskega jezika, saj 
ju je bilo strah, da ga bo Evropa 
pritegnila, tam pa bi ga ubili. 
Pri pisanju romana se je odločil 
preiti tišino in jezo ki jo je nosil 
v sebi po materinem samomoru. 
In zaobljubil si je, da bralci v tej 
knjigi ne boste našli miligrama 
grenkobe ali jeze. Našli boste 
radovednost, empatijo, humor in 
sočutje.

RAKA – Najstarejši 
član društva upoko-
jencev Raka anton 
hruševar, poznan 
kot Tunče iz Skrva-
de, je 12. junija do-
polnil 90 let. V šte-
vilni kmečki družini 
se je rodil v vasi 
Križišče, kot komaj 
petletni deček pa 
se je moral prese-
liti k teti na Miko-

te, kjer je odraščal in si ustvaril družino. Z ženo Tončko sta 
pridno kmetovala ter skrbela za hčerko in sina. Po hudi bo-
lezni sta mu umrli žena in hčerka. Dolga leta je živel sam v 
svojem domu na Mikotah. Čas si je krajšal s prijatelji zele-
ne bratovščine, veliko mu pomenijo divjad in gozdovi, ka-
mor še vedno rad zaide. Zdravje mu ni več dopuščalo, da bi 
živel sam, zato se je preselil k sinu Martinu na Rako. Zelo 
rad se vrača na svoj dom, pregleda svoje čebelice, za katere 
pa že naprej skrbi vnuk valentin. Rad se pogovarja ter obu-
ja spomine na prehojeno pot in čase, ki so bili, a jih več ni.
Slavljenca smo obiskali predstavniki različnih društev: pred-
sednik KS Raka silvo krošelj, predsednik LD Raka jan Mar-
jan, predstavnica društva izgnancev Mimica Gabrič, pred-
stavnica KO RK Marija Vrhovšek in predsednica društva 
upokojencev Fanika Metelko ter mu čestitali in zaželeli še 
veliko zadovoljnih let. Fanika Metelko

DEČNO SELO – V Dečnem selu pri Artičah je svoj 90. rojstni 
dan praznovala gospa ivanka petan. Rojena 16. julija 1923 v 
kmečki družini Petanovih, v kateri je bilo šest otrok, je bila 
kot mlado dekle s svojo družino leta 1941 pregnana v Šlezijo, 
kjer je delila usodo mnogih in se čez štiri leta vrnila na po-

rušeno domačijo. Ostala je pri svojih starših, pomagala ob-
navljati dom in delala na kmetiji. Poleg težkega kmečkega 
dela pa je imela veliko veselje v ročnih delih, kot je šivanje, 
pletenje, predvsem pa kvačkanje, ki ga goji še danes. Kvač-
ka razne stvari, kot so prti, lutke, šopki ipd. Ko so ji pošle 
moči, je njeno skrb prevzel nečak stanko lupšina z družino.
Za praznik smo jo obiskali predsednik KS Artiče anton Gaj-
šek, predstavnice KO RK Artiče Tonica Krošelj, Jožica Ko-
žar in Zofka Godec ter predstavnika društva izgnancev Arti-
če karel levak in Jože Sotler. Veselje je bilo poslušati gospo 
Ivanko, kako živo pripoveduje o svojem življenju in delu ter 
je vesela, da lahko jesen svojega življenja preživlja doma. 
Za to lepo skrbi nečakova žena Marjana. Bilo je lepo kra-
mljati z vsemi, ki živijo z vedro in veselo teto Ivanko, zato 
ji vsi želimo, da takšna ostane še vrsto let.
 Zofka Godec, 
 predsednica RK Artiče

90	let	Antona	Hruševarja

Pri	devetdesetih	še	vedno	kvačka

Slavljenka v krogu obiskovalcev

Lipejeva Roza iz Brezovice pri Bizeljskem je v začetku av-
gusta dopolnila 100 let. Ob tej priložnosti so jo obiskali 
sorodniki, gospod župnik, člani društev, krajevni svetniki 
in podžupanja Katja Čanžar, ki ji je obilo zdravja in miru 
zaželela v imenu Občine Brežice. 

Gospa roza je čila 
in dobrega spomina. 
Med goste je brez po-
moči prišla po stopni-
cah le s pomočjo pa-
lice. 100-letnica živi 
mirno družinsko ži-
vljenje s hčerko jo-
žico in zetom Dra-
gom ter pravnukom 
bogom in ženo po-
lono. Trideset let je 
vdova, k lipejevemu 

Tončeku pa se je primožila iz bližnje domačije Balonovih, kjer 
je bila ena izmed sedmih otrok.

100-letnica	Lipejeve	Roze

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  

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

100-letnica s svojci

Slavljenec Anton s Faniko Metelko
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Mojci Trefalt, Jakčeva ul. 40, 
1000 ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

lestvica tega tedna: 

 1. (7.) Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas
 2. (8.) DOLENJSKI ZVOKI - Moja sreča
 3. (1.) POSKOČNI MUZIKANTI - Objemi me
 4. (6.) Ans. VIKEND - Pa ka pa poul
 5. (2.) Ans. POPOTNIKI - Dekle, zakaj samevaš
 6. (10.) Ans. PROSEN - V stari kavarni
 7. (4.) Ans. MELOS - Nagelj ljubezni
 8. (5.) MALIBU - Goveja juha
 9. (3.) FANTJE Z VASI - Kriška gora naša
 10. (-.) Ans. MIRO KLINC - Kje je meja

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Čepon - Moj metulj

Kupon št. 167
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, 17. avgust, ob 17. uriKUPCI	ŽELIJO	KAKOVOSTNE	EKO	IZDELKE

Vsi že vemo, da posledice našega mačehovskega ravnanja do 
narave, vplivajo na planet in na kvaliteto našega življenja. Po-
slanstvo HIŠE NARAVE je predvsem ozaveščanje: varčevanje z 
vodo in energijo, previdno ravnanje s kemikalijami, zmerno na-
kupovanje ... Menim, da kriza vpliva na to, da trošimo zmerno, 
saj kupujemo bolj preudarno in sproti. Vsekakor se spreminja 
vedenje potrošnikov in nakupne navade, ki postajajo nov način 
življenja. Verjamem, da je to stvar razvoja in odgovor na eko-
loške ter družbene skrbi. Našo trgovino v večini obiskuje ženska 
populacija, res pa je tudi to, da veliko kupcev ni povsem pre-
pričanih o tem, ali so proizvodi zares ekološki. Zaupanje v po-
šteno označevanje ekoloških izdelkov je zato zelo pomemben 
faktor. Na naših policah potrošniki dobite eko izdelke s certifi-
kati, ki so določeni po mednarodnih standardih. V namen, da 
kupcem izdelke približamo in predstavimo, redno organiziramo 
različne brezplačne tematske dogodke, npr. svetovalne nege 
obraza, ličenja, predavanja, osebna svetovanja, degustacije, 
pokušine; skupaj z raznimi strokovnjaki organiziramo tudi ve-
čurne delavnice, kot so: priprava veganske prehrane, uporaba 
aromaterapije, profesionalno ličenje z naravno kozmetiko itd. 
Merilo kakovosti za izdelke, ki jih ponujamo, je zelo enostavno: 
brez strupov, v vseh pogledih prijazno ljudem, živalim in oko-
lju, ekološko, certificirano, prijetno za oko, nos in kožo, vse to 
pa za primerno ceno. V HIŠI NARAVE verjamemo, da pravo le-
poto odseva le zdrav in zadovoljen človek, zato se individualno 
posvečamo vsakemu kupcu posebej. Ker se prilagajamo novim 
željam in potrebam, v jesenskih mesecih pričenjamo uvajati 
ekološke košarice svežega sezonskega sadja in zelenjave z re-
gionalne domače eko kmetije. Prav tako pa bo HIŠA NARAVE že 
v kratkem ponudila svoje izdelke tudi preko spleta.
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % 
gotovinski popust. Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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ŠIRJAVA

ŠUMENJE,
ŠUM

AVSTRAL-
SKI

PLAVALEC
THORPE

RDEČA
POLJSKA
CVETICA

TRDI
BONBONI

ZORAN
LUBEJ

TOVORNI
ZABOJNIK,

KESON

RDEČE
VINO,

REFOŠK

UGANDSKI
DIKTATOR

AMIN
ŠPORTNI
REKVIZIT

UMETNO
USNJE

NEMŠKI
AVTO

PLESNA
FIGURA

PRI
ČETVORKI

UGO
OJETTI

EVROPSKA
VESOLJS.
AGENCIJA

REŽISER
PETAN

VRSTA
IGLAVCA

ATEK,
OČKA

STARA
MAMA

VSE ŽENE
ENEGA
MUSLI-
MANA

PEVEC
U2

ROMAN
URANJEK

POSEVEK

ROK
KOSMAČ

KRATKA
PREKI-
NITEV

GOVOR-
JENJA

NARAVA,
PRIRODA

SKLA-
NJATEV

1. nagrada: mobilni aparat Samsung E1050
2. nagrada:  usnjen etui in majica
3. nagrada:  silikonski etui in majica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 22. avgusta 2013, na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripi-
som „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

eksTreMe Mobile d.o.o., 
CKŽ 141 (QLANDIA KRŠKO), 8270 KRŠKO 

Geslo 15/2013 številke: 

NAJBOLJ ŽENSKI BUTIK V MESTU
Nagrade, ki jih podarja Modni butik ella, prejmejo :
1. nagrada:  darilni bon v vrednosti 20 €, 
 Katja Kostelac, Dobrava ob Krki
2. nagrada:  darilni bon v vrednosti 10 €, 
 Mateja Škoberne, Presladol
3. nagrada:  darilni bon v vrednosti 10 €, 
 Franjo B. Gregl, Brežice

Qlandia Krško, Ekstreme mobile d.o.o.
CKŽ 141, 8270 Krško
GSM: 031 808080, Tel: 07 4906511 

Največja ponudba 

 
 

 
 

mobilne telefonije!V Posavje prihaja glasbeni festival, nove skladbe, 
nova sodelovanja in prvenci. V tokratnih novičkah:

Tudi v naše konce (končno) prihaja večdnevni glasbe-
ni festival. In tako se bo letos že tako vroče poletje še 
bolj vroče zaključilo, saj se bo 30. in 31. avgusta na Ra-
celandu v Krškem odvil Nuked festival. Kot obljublja-
jo organizatorji, se bo na dveh odrih zvrstilo veliko tu-
jih in domačih glasbenih skupin ter slovenski, hrvaški, 
avstrijski, bosanski in švicarski DJ-ji. Za vrhunce veče-
rov bodo tako med drugim poskrbeli Zebra Dots feat. 
big band krško, leeloojamais, Zircus, Kontradikshn, 
Justin‘s Case, Gero, DJ-ji (LxS, Rydel, Psiho), poleg 
glasbe pa bo na samem prizorišču ogromno zanimivih 
aktivnosti (grafiterji, Plesno društvo Imani, breakdan-
cerji). Organizatorji prav tako prirejajo nagradni tek 
v petkah in plavutkah, modno revijo v kopalkah in še 
kaj. Zadnja top žurka ob zaključku top poletnih poči-
tnic, se vidimo!

Pred časom je posavsko-štajerska zasedba justin’s 
Case (na fotografiji) s pesmijo Follow me pozvala slo-
vensko javnost, naj ji sledimo, v poletju pa so fantje 
navdušili z novim singlom The world is yours. Omenje-
no zasedbo sestavljajo Denis Horvat, Aleš Pirc, Peter 
Cizelj in roman Milek. „Novi singel ostaja zvest opti-

mistično naravnanemu duhu projekta. Svet imamo na 
dlani, če smo to pripravljeni videti, razumeti in spre-
jeti. Svet je lep, če ga lepega vidimo. In svet je lep, če 
ga lepega soustvarjamo. Svet je naš,“ so medijem po-
vedali člani zasedbe. Avtor skladbe in besedila je De-
nis Horvat, za aranžma sta poskrbela Denis Horvat in 
Marko jakopanec. Produkcija in miksanje je delo Mar-
ka Jakopanca, mastering Ryana Moreya. Spremljevalni 
vokal je posnela pevka zasedbe Alice Blue laura pešak. 
„Novi singel v slovenščini; da ali ne?“ pa svoje obože-
valce že sprašuje skupina Justin’s Case in tako namigu-
je, da nas kmalu čaka njihov tretji singel.

Zebra Dots (na fotografiji) je skupina, katere član je 
med drugimi tudi Krčan ivo rimc (bobni). Svojo kvalite-
to dokazujejo predvsem s prvovrstnimi nastopi v živo, 

zato je njihov poletni urnik natrpan z nastopanjem po 
Sloveniji, pa tudi po sosednjih državah. Z debitantske-
ga albuma Walking On A Chance je sedaj prišla sklad-
ba, ki nosi naslov Pokvareni telefon. „Pokvareni tele-
fon je naša edina pesem v hrvaščini, vendar ni končala 
na albumu. Radi jo zaigramo v živo, zato smo se odlo-
čili, da postane del live studio session. Niti enega po-
snetka te pesmi nismo imeli, zato se nam je zdela to 
odlična priložnost, da ga dobimo. Tudi samo dejstvo, 
da gre za pesem v hrvaškem jeziku, je bil razlog več, 
da jo odigramo. Zdaj ne bi smelo biti več nobene dile-
me okrog tega, da smo domači band.“ Zebra Dots pa že 
pripravlja posebno vrhunsko predstavo elektronsko-ži-
ve mešanice s krškim Big Bandom. Premiera bo na že 
prej omenjenem festivalu.

V prejšnji rubriki smo poročali o izjemnem uspehu bre-
žiške electro-rock zasedbe Kontradikshn, ki je z osvo-
jenim 2. mestom kot prva slovenska skupina osvojila 
nagrado na največjem regionalnem festivalu za mlade 
glasbene skupine iz območja bivše Jugoslavije - Jelen 
DemoFest. A fantje ne počivajo in v ogenj pošiljajo že 
prvi singel po imenu Cyanide Pill, ki ga lahko trenutno 
poslušate na njihovem facebook profilu.

Pošljite nam vaše utrinke z glasbenih dogodkov, glasbe-
ne skupine pa nam lahko pošljete svoje novosti in no-
vice. Kaj počnete, kaj snujete, kaj pripravljate za pri-
hodnost, kakšne nagrade ste dobili? Delite z ostalimi 
bralci Posavja vašo navdušenost, bralci pa spremljajte 
naše nadobudne glasbenike in jih spodbujajte na nji-
hovi poti. Pišite nam na glasbene.novicke@posavje.
info. Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke
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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.

FANIKA TOMŠE

v spoMin

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

6. avgusta je minilo leto dni, odkar odšla je, 
a v naših mislih in srcih za vedno živi,  

naša draga

Ob spominu nanjo se zahvaljujemo vsem, ki jo ohranjate v lepem 
spominu, prižigate svečke in z mislijo postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni, ki jo imamo radi in jo zelo pogrešamo

JOŽE VUTKOVIČ

v spoMin
nepozabljenemu možu in očiju

Štefka ter Bojana in Metka z družinama

 iz Brestanice.

Je temna noč,
ki je ne bi smelo biti,

in je svetloba spomina,
ki bo večna.

12. avgusta je minilo pet let globoke žalosti, ko nas je tiho 
zapustil mož, oči, dedo, tast, brat, svak, zet, boter …

Hvala vsem, ki se ustavite ob njegovem grobu, prižgete svečko 
ali se z lepo mislijo spomnite nanj.

alojZija Grabnar

Zahvala
Tiho je odšla od nas naša draga

Zahvaljujemo se osebju Doma starejših občanov Krško za dolgoletno 
skrb in nego, bolnišnici Brežice, gospodu župniku, gospodu Žičkarju 
in podjetju Kostak ter vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili 
od nje. Naj ji bo lahka slovenska zemljica. 

vsi njeni

1923 - 2013, s Spodnje Libne 2, Krško.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za 
izrečeno globoko sožalje, za podarjeno cvetje, sveče in za tiho 
molitev. Hvala g. župniku, pevcem, glasbenikom in pogrebnem 
zavodu g. Blatnika. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nam stali ob 
strani v težkih časih in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Njena družina

ANE PINTARIČ

Zahvala
Ob prerani in nenadni izgubi naše ljubljene mame, stare 
mame, tašče, sestre, svakinje, tete, sestrične in botre

upokojene učiteljice z Rake,

Tiho je odšla tja,
 kjer se sanje spletajo 

v večnost.

Najlepše se zahvaljujemo za vso pomoč Splošni bolnišnici Brežice, 
doktorju Sunčiču in Nataliji, veteranom, dragim sosedom in vsem 
sorodnikom ter prijateljem za sočutne besede sožalja, vsako 
prižgano svečo, lepo misel, oporo in pomoč. 

Žalujoči: žena Metka, sestra Marija z družino 
in brat Joško z družino

FRANCA ŽUNCA

Zahvala
Ob izgubi dragega

Živeti v srcih tistih, ki jih zapuščamo, 
ne pomeni umreti. 

(T. H. Campbell)

iz Krškega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter 
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala osebju DU Brežice 
za oskrbo v zadnjih letih njenega življenja. Zahvala tudi g. 
Žičkarju za organizacijo pogreba, g. župniku Vladu Leskovarju 
za opravljen obred, g. Ureku za poslovilne besede, pevcem z 
Bizeljskega za zapete žalostinke, g. Arhu za zaigrano Tišino in 
praporščakom za nošenje praporov.
Še enkrat iskrena hvala vsem.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA BLAŽIČ

Zahvala
V 87. letu je za vedno zaspala naša 

dobra, draga mama, babica, prababica, 
tašča, sestra in teta

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo vedno ostal.

iz Pišec.

FRANCI KRŽAN

v spoMin

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostajata za vedno z nami.

Mineva žalostno leto, odkar je za vedno 
zaspal naš dragi

Čeprav te ni, si vselej z nami. Hvala vsem, ki se ga spominjate z 
lepo mislijo.

Žena Rozika in otroci z družinami

iz Zalok pri Raki.

skozi vaš objektiv

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Mostec je na ure-
dništvo Posavskega obzornika prišla fotografija z nasle-
dnjim pripisom: „Pošiljamo vam dokaz, kako na Mostecu 
pri Dobovi skrbijo za izgled gospodinj na vrtu v času turi-
stične sezone. Ogledalo že nekaj mesecev služi gospodi-
nji na vrtu, namesto da bi stalo na stebru luči in služilo 
svojemu namenu.“ Obenem se v PGD Mostec sprašuje-
jo, zakaj lastniki nič ne ukrepajo in postavijo ogledalo 
na pravo mesto.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

albina pUsTiška

Zahvala
Ob boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

s Senovega

Bil si z nami dolgo časa.
Skupaj smo preživeli mnogo let,

a kar naenkrat si odšel v svoj svet.
Pogrešali te bomo vedno in povsod

in te zmeraj v duši nosili s seboj.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste pospremili Albina na njegovo zadnjo pot. Za-
hvaljujemo se tudi vsem zaposlenim v Dializnem centru Krško, in-
tenzivni negi Splošne bolnišnice Novo mesto za nego in zdravstve-
no oskrbo. Hvala za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete 
maše, pogrebni službi Kostak, gospodu župniku za lepo opravljen 
pogreb, pevcem, govornici, izvajalcu Tišine ter vsem ostalim, ki 
jih nismo posebej imenovali.

V teh žalostnih trenutkih se iz vsega srca zahvaljujemo medicin-
skemu osebju bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, nego in za 
vse prijazne besede v času njegove dolgotrajne in težke bolezni; 
še posebej pa gre zahvala odličnima zdravnicama dr. Mariji Hu-
mek - Petelinc in dr. Živani Kavčič, ki sta si močnó prizadevali in 
trudili, da ne bi prenehalo biti njegovo plemenito in zlato srce.

Hvala njegovim nekdanjim sodelavcem – tovarne Pohištva 
Brežice, bivšim domačinom iz Kapél, prijateljem, znancem ter 
sorodnikom, ki so se še poslednjikrat prišli poslovit od našega 
dragega Staneta, nam izrekli sožalje, podarili sveče in cvetje 
ter darovali za svete maše. 

Hvala gospodom župnikom: Janezu Turinku s Senovega za mo-
litev rožnega venca, Vladu Leskovarju z Bizeljskega in Lojzetu 
Brcétu iz Brusnic pri Novem mestu za sveto mašo, nagovor in 
lepó opravljen pogrebni obred.

Hvala govorniku gospodu Ivanu Ureku iz Kapél, ki je takó 
tenkočutno orisal njegovo življenjsko pot, ljudskim pevcem 
Fantje s Preske, nekdanjima članoma ansambla Bratje iz Oplot-
nice in pevcem s Pohorja za občuteno zapete pesmi med sveto 
mašo in ob odprtem grobu.

In nenazadnje prisrčna hvala kvartetu Pihalnega orkestra Ka-
péle, ki so mu zadnjikrat zaigrali v večno slovo, njemu tako 
ljubó Avsenikovo pesem: "Kadar bom vandral."

Naša iskrena zahvala pa velja tudi vsem tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali.

Čas je tisti, ki bo oblažil bolečino srcá in zacelil rane. 

NASVIDENJE, dragi Stane!
Nasvidenje, nad zvezdami nebá, 

kjer vsakdo izmed nas tam
svoj poslednji dom ima.

v spoMin

sTaneTa sMrekarja

V globoki žalosti: vsi njegovi!

iz Rajca pri Veliki Dolini.

Vedno znova: VEČNI ZAKAJ???
Zakaj kruta usoda vzame človeku to, 

kar ima najraje na svetu. 
Vzame ljubljeno osebo, 

s katero smo delili vse tegobe in radósti; 
osebo, katero smo imeli vsi 

neskončno radi.

Skeleča rana v duši in v prsih, ko ni nikjer moč najti tolažbe, 
mórje pretočénih solzá in svetál spomin, ki bo živel za vselej 
v naših srcih, le to nam je ostalo ob odhodu v večnost našega 

dragega sina, brata, možá, očeta, starega očeta in svaka

MARTINA TOMAŽIN

Zahvala
V 48. letu nas je nenadoma in mnogo prezgodaj zapustila naša 

draga žena, mamica, hčerka, sestra, snaha, svakinja, teta in botra

Žalujoči: mož Toni, hčerka Špela, sin Primož, mama Ivanka, 
sestra Marica z družino, bratje Frenk, Lojze, Darko 

in Marjan z družinami, brat Milan, tast Vinko, tašča Lojzka, 
svak Matevž z družino in svakinja Ana z družino

roj. Štefanič, z Gmajne 27, Raka.

Ni besede, ki bi nas lahko potolažila,
ni solze, ki bi lahko oprala 

bolečino iz naših src.
Je le dragocena misel nate,

ki nas uči živeti naprej.
Je tvoja pot, po kateri moramo hoditi.

Hvala vam, dragi in spoštovani sorodniki, prijatelji, sosedje, vašča-
ni, sošolci in sodelavci, da ste nam v težkih trenutkih ponudili ramo 
v pomoč, izrekli pisno in ustno sožalje, darovali cvetje in sveče, pri-
spevali v dober namen in za svete maše ter našo Martino v tako ve-
likem številu pospremili na zadnji poti. Hvala učiteljem in zaposle-
nim Osnovne šole Raka in srednje vzgojiteljske šole Metlika. Hvala 
gospodu župniku Francu Levičarju, pogrebni službi Blatnik in pev-
skemu zboru Raka za lepo opravljen obred slovesa. 
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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.si info@agencijaspin.si
INFO: 070 77 77 65 Ag
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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!
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Krvodajalska akcija v Krškem
V torek, 20. avgusta, bo od 7. do 13. ure v 
Mladinskem centru Krško (CKŽ 105) krvodajalska 
akcija, ki jo organizira Območno združenje Rdečega 
križa Krško. Lepo vabljeni!

pisma bralcev

Kaj	pa	Senovo	in	Vrsar?
V Vrsarju smo imeli rudarji in ostali zaposleni pri Premogov-
niku Senovo počitniški dom s 15 sobami, 45 posteljami, odlič-
no opremljeno kuhinjo, jedilnico, teraso. Do morja pa smo 
se sprehodili mimo dveh gostinskih lokalov. Ko sta se zače-
la zmanjševati stalež in izkop premoga, sem predlagal, da se 
dom preda v upravljanje nekemu gostilničarju pod pogojem, 
da imajo „domači“ ceno bivanja pred ostalimi nižjo in pred-
nost pri rezervaciji. Domači sindikat (oz. Janez Kozole ali Ro-
man Sotošek) ga je oddal Društvu upokojencev Senovo. Prav, 
saj je v društvo včlanjenih veliko rudarjev. A DU je dom pro-
dalo. Razlogi, pogoji in cena mi niso znani.

Znano pa je (po časopisih sem ves čas spremljal njihove napore, 
predvsem župana Švagana), kako so ga nazaj pridobili Zagorja-
ni (razmere na Hrvaškem med in po vojni) in prodali. V prispev-
ku Dela z dne 27. 3. 2013 je zanimiva izjava župana Zagorja 
Matjaža Švagana glede kupnine: „Vrnili jo bomo tistim, ki so z 
Vrsarjem največ izgubili – naši mladini.“ Zelo lepo in pošteno.

Torej, DU Senovo, napišite, kako in komu ste dom prodali, kaj 
imajo rudarji od vaše akcije in kaj njihovi otroci. 13 let sem bil 
v jami, nekaj sem prispeval k vzdrževanju doma, ostali „kna-
pi“ pa še mnogo več. 

NOČEM, da mi kdo o zgoraj napisanem razlaga v gostilni ali 
na cesti na Senovem (ali kje drugje). Rad bi imel vašo razla-
go napisano na papirju, lahko v časopisu, za spomin. V Vrsar-
ju je bilo lepo.
 Alojz Šribar, Kobile

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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prodam kozlička samčka, 
slovenske sanjske pasme, 
primernega za plemenjaka, 
je bel in ima rogove. 
Tel.: 031 701 748 

prodam kozličke, stare 3 mese-
ce, belo in rdeče vino ter žga-
nje slivovko. Tel.: 031 271 350

prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459, Miran Lo-
patič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

Brahma piščance prodam, 
sorta kokoši je izjemno veli-
ka in obilno operjena. 
Tel.: 031 669 810, po 16. uri. 

oddamo mlade mucke, vaje-
ne ljudi. Tel.: 031/803 599, 
040/822 023 

RAZNO
prodam klavirsko harmoni-

zono, dve pipi in izpust spo-
daj, ali menjam za večjo. 
Tel.: 031 319 034 

prodam dve cisterni, 1.500 
in 600 l (rostfrei), po polo-
vični ceni, in leseno prešo na 
kamen.Tel.: 041 936 275 

prodam električni mlin za 
grozdje ali zamenjam za 
drva. Tel.: 040 347 987 

prodam nov, še nerabljen sa-
dni mlin iz nerjaveče ploče-
vine, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 336 

prodam lesene gajbice za 
krompir, cena 5,50 €/kom, 
dostavim. Tel.: 031 298 906

ŽIVALI
prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece. 
Tel.: 07 49 13 002, zvečer

prodamo 3 krave, stare 2 do 
5 let, prepuščene, teličko, 
staro 1 leto, in bikca, stare-
ga 4 mesece, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 868 446

prodam kravo simentalko, 
brejo 6 mesecev, staro 6 let, 
cena 950 €. Tel.: 07 49 69 
021, 051 301 876

prodam telico simentalko, sta-
ro 18 mesecev, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 820 904

prodam teličko simentalko, 
težko okoli 160 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 396 301

prodam dve telički simentalki 
(3 mesece) in metrska bukova 
kalana drva. Tel.: 041 380 075

prodam telico simentalko, 
brejo 5 mesecev. 
Tel.: 07 49 68 483

prodam pujske. 
Tel.: 031 590 523

prodam poni kobilico, pre-
puščeno z mladičem in čr-
no-belega žrebca. 
Tel.: 040 255 244 

prodam prašiče, težke cca. 
30 kg, po 2,50 €/kg, in 45 kg 
po 2,30 €/kg, okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

prodam prašiče, težke okrog 50 
kg, okolica Brežic, cena po do-
govoru. Tel.: 041 725 752 

prodam odojke. 
Tel.: 031 529 306

prodam prašiče, mesnate pa-
sme, težke 40-80 kg, okoli-
ca Sevnice. Tel.: 031 434 572

izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Bojan 
Povšič s.p., Pod vrtačo 19, 
Sevnica. Tel.: 041 503 743

prodam pujske, težke 20-40 
kg, in brejo kravo. 
Tel.: 051 422 161

prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

prodamo pujske, 20-30 kg, 
okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

prodam odojke, mleti krmni 
grah, molzni stroj in trobraz-
dni obračalni plug Kwerneland. 
Tel.: 07 49 20 522, 031 845 064

prodam odojke in svinjo za za-
kol ali rejo. Tel.: 041 503 556 

prodam 35-kilogramske 
odojke. Tel.: 031 452 476 

prodamo odojke, težke od 
25 do 30 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 67 149

prodam prašiče, težke cca 50 
kg, za nadaljnjo rejo ali za-
kol. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 40 do 90 kg, Blanca. 
Tel.: 031 751 324

prodam prašiča, težkega 80-
100 kg, belega ali črno-be-
lega, krško-poljski, ekološke 
reje. Tel.: 041 243 343 

NEPREMIČNINE
Ugodno prodam parcelo v kra-
ju Ravne pri Zdolah z že zače-
to gradnjo. Tel.: 031 603 089

V Krmelju prodam enosobno 
stanovanje 36 m2, opremlje-
no, v pritličju, super ugodno, 
22.000 €. Tel.: 041 617 382

prodam hišo v Brezini pri 
Brežicah v velikosti 100 m2. 
Cena po dogovoru. Tel.: 041 
973 074, 07 49 67 173.

oddam trisobno stanovanje v 
Krškem, Cesta 4. julija, v pri-
tličju. Tel.: 051 605 962

Na Senovem oddamo v na-
jem dvosobno opremljeno 
stanovanje. Tel.: 041 833 946

oddam enosobno stanova-
nje (posebni vhod, kopalni-
ca, kuhinjski kotiček) v cen-
tru Brežic.
Tel.: 041 694 881 

najamem garažo v centru 
Brežic. Tel.: 040 696 109 

Selitve, prevozi, odvoz odslu-
žene opreme na deponijo. Ja-
katrans Andrej Janc s.p., Log 
86, Boštanj. Tel.: 051 815 553

oddam v najem enosobno sta-
novanje v Brežicah in iščem 
mlajšo žensko za pomoč v go-
spodinjstvu. Tel.: 07 49 62 476

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

prodam Golf 2, dizel, le-
tnik 91, 40 KW, prevoženih 
21.200 km, centralno zakle-
panje, ohranjen, tehnični 
8.5.2014, cena 1.250 €. 
Tel.: 07 49 87 849

prodam dobro ohranjen 
BMW, 530 D, karavan, ali ga 
nudim tistemu, ki mi nare-
di fasado. Tel.: 031 603 089

prodam motor - skuter To-
mos, Twister, bež barve, pre-
voženih samo 1500 km, cena 
1.000 €. Tel.: 051 324 350

KMETIJSTVO
prodam traktor Landini Mi-
stral 50, letnik 2006, odlič-
no ohranjen, 900 ur, prva 
hidravlika, original kabina, 
ventilacija + gretje, cena 
19.300 €. Tel.: 041 679 189

prodam v kompletu: motokul-
tivator Muta Kosor (bencin, 25 
ur), rotacijski plug, mulčar, fre-
zo, grebenasto kosilnico s pre-
nosom in dvema rezervnima 
reziloma, ogrebalnik, rolbo za 
sneg, snežno desko, prikolico 
(nerabljena, original zapakira-
na), 2.600 €. Tel.: 041 722 756

prodam ali menjam koru-
zo na rasti za silažo, cca. 30 
arov, Župelevec. 
Tel.: 051 480 824

prodam seno v okroglih ba-
lah in kockah. 
Tel.: 031 312 579 

mali oglasi

prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488 

prodam 1500 kg ovsa, cister-
no (600 l) in hidravlično sti-
skalnico (100 l). 
Tel.: 031 761 266

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 suha metrska buko-
va drva, možen tudi razrez 
in dostava v okolici Sevnice. 
Tel.: 041 944 984

prodam mešana drva, kratko 
žagana, pralni stroj, brezhi-
ben, in prešo na kamen, oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

prodam razžagana drva za 
centralno, štedilnik in kamin, 
zložena na paleto, možna do-
stava. Tel.: 051 645 299

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

prodam bukova metrska ka-
lana drva. Tel.: 031 843 282

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
prodam vino, ječmen, tritika-
lo in bika simentalca, starega 
10 tednov. Tel.: 031 304 172 

odkupimo vino cviček, večjo 
količino s spremnico, in spre-
jemamo naročila za odkup 
grozdja cvičkovih sort. Tel.: 
031 795 715, Ribogojstvo Go-
ričar d.o.o., Slivje 2, Podbočje

prodam cisterno za vino, 500 
l, Inox, uporabljeno eno se-

ko, 120-basno, brezhibno, 
cena 800 €. Tel.: 051 815 603

Zelo ugodno prodam novo 
žensko kolo, cena 90 €. 
Tel.: 031 773 665

prodam novo moško kolo, 
znamke Nakamura Platinum, 
nevoženo. Tel.: 041 251 940

Podjetje Avilera d.o.o., Cesta 
Dolomitskega odreda 10, Lju-
bljana zaposli redno ali hono-
rarno nove sodelavce v novo 
odprtem telefonskem studiu 
v Krškem, plačilo na uro + sti-
mulacija, zaželeni tudi upo-
kojenci. Tel.: 040 723 744 

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

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
30. in 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

50 % popust na striženje za predšolske in šolske otroke do 31.8.2013!

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
31. avgusta in 1. septembra,

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.

Centros d.o.o. strojne instalacije, Cankarjeva c. 63, Senovo 
tel/fax.: 07 49 71244, gsm: 051 302 889, 
e-mail: info@centros.si, www.centros.si

WWW.CENTROS.SI

•	SODOBNI	IN	VARČNI	SISTEMI	
OGREVANJA

•	VODOVODNE	INSTALACIJE

•	REKUPERACIJSKO	PREZRAČEVANJE

•	CENTRALNO	SESALNI	SISTEMI

•	ČISTILNE	NAPRAVE	IN	REZERVOARJI	
ZA	DEŽEVNICO
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BREŽICE – Obiskali smo Zavetišče za male živali, ki od 1. 
januarja letos deluje v sklopu veterinarske bolnice d.o.o. 
Brežice. Od tedaj so sprejeli 336 muc in kužkov iz občin 
Kostanjevica na Krki, Krško in Brežice, vodja zavetišča 
pa je doktor veterinarske medicine Aleksandar Risović.

Direktor brežiške Veterinarske bolnice, doktor veterinarske me-
dicine Boštjan Barbič, je pojasnil: »Za zavetišče se trudimo nare-
diti čim boljše v okviru vseh možnosti, ki so na voljo, in sicer ob 
sodelovanju z že omenjenimi tremi občinami. Zavetišče je bilo 
treba najprej verificirati, da lahko sodeluje na razpisu in da da-
nes sploh lahko obratuje. Izkazalo se je, da je število sprejetih 
živali, predvsem muc, trenutno precej večje kot v prejšnjih le-
tih. Zavetišče obstaja za zavržene, zapuščene živali in ne za la-
stniške. Če je lastniška, obvestimo lastnika, če ni, pa obvestimo 
občino, iz katere je žival prišla, o njeni namestitvi v zavetišče.«

V nadaljevanju je direktor Barbič poudaril postopke ob spreje-
mu živali. Najprej opravijo identifikacijo živali, če je le-ta la-
stniška, obvestijo lastnika. Žival gre nato v izolator, kjer opravi-
jo odpravo zunanjih in notranjih parazitov, jo klinično pregledajo 
ter ocenijo zdravstveno stanje in kondicijo, sledi cepljenje živa-
li ter sterilizacija in kastracija. »Prostoživečih psov pri nas ni in 
menimo, da je ta stvar pri nas pod nadzorom. Pri mucah je situ-
acija bistveno drugačna, kjer je precejšnje število prostoživečih 
muc, pa tudi lastniških, ki se nenadzorovano razmnožujejo. Kar 
je velik problem, zlasti pri prenašanju bolezni z živali na žival. 
Na daljši rok bi bilo nujno situacijo nadzorovati na način, da bi 
se opravljale preventivne kastracije in sterilizacije muc in kuž-
kov v času, ko ni reprodukcije (pomlad in jesen). Na ta način bi 
preprečili, da bi se problem reprodukcije vsaj omejil. Pravim, 
da bi bilo s kontinuiranim delom možno problem reprodukcije 
spraviti v znosne okvire.«

Problemi seveda so, vendar pet brežiških veterinarjev in dva teh-
nika veterine sodelujejo tudi z ostalimi obstoječimi zavetišči pri 
prizadevanjih o osveščanju ljudi oziroma lastnikov živali. »Pou-
darjam pa, da smo veseli, ker smo zelo uspešni pri oddaji psov, 
in da je zavest ljudi dosegla zavidljivo raven, saj se pogosto od-
ločajo za posvojitev živali iz zavetišč. Pri nas ima določen vpliv 
na posvojitve tudi to, da je zavetišče v sklopu Veterinarske bol-
nice, kar pomeni veliko večjo verjetnost, da bo že oskrbljena ži-
val tudi naprej dobro oskrbljena. Za evtanazijo se ne odločamo, 
v tem času smo se odločili zgolj za eno. Pri mucah je žal druga-
če. Izpostaviti moram še pomoč. Poleg kostanjeviške, krške in 
brežiške občine nam zelo pomaga tudi Društvo za zaščito živali 
Posavje iz Krškega, pomaga pa nam tudi nekaj prostovoljcev in 
prostovoljk, ki so zelo dejavni v zavetišču. Pomagajo pri skrbi, 
hranjenju in oglaševanju živali za oddajo. Kar je pomemben se-
gment, da zainteresirani zvedo, katere živali so na voljo. In ne-
nazadnje nam pri tem pomaga tudi Posavski obzornik, ki objavi 
sličice živali, ki so pri nas oskrbljene in so na voljo za lastništvo. 
Sicer pa smo veseli prav vsake pomoči,« je naš pogovor sklenil 
direktor Boštjan Barbič. N. Jenko Sunčič  

Na	obisku	Zavetišča	za	male	
živali	Brežice

Boštjan Barbič in Aleksandar Risović s kužkom, ki je že 
izbran za posvojitev

Del	počitnic	preživeli	na	oratorijih
POSAVJE – Poletne počitnice so tradicionalno čas, ko se po slovenskih župnijah srečajo otroci, ki skupaj 
z animatorji nekaj dni, ves teden ali celo dva preživijo v pestrem oratorijskem dogajanju. Tudi med le-
tošnjimi počitnicami so v marsikateri posavski župniji organizirali oratorije, katerih namen je predvsem 
na privlačen način preko molitve, petja, dramske zgodbe, katehez, delavnic in iger otrokom približati 
krščanske vrednote. Udeleženci oratorijev, ki so potekali pod geslom „Bog je z nami – nismo sami!“, so 
letos poslušali zgodbo, ki svoje osrednje sporočilo zajema iz knjige Zgodbe iz Narnije: Potovanje jutra-
nje zarje. Kaj so še drugega počeli na oratorijih na Bizeljskem, v Cerkljah ob Krki, Sevnici in na Svib-
nem, pa si lahko preberete v nadaljevanju. R. R.

BIZELJSKO – Po zaključku šole sta oživela Hribček in oko-
lica župnijske cerkve sv. Lovrenca, saj se je na jubilej-
nem 10. oratoriju družilo okrog 30 mladih in 25 anima-
torjev. Otroci so izdelovali ovčke, mini oltarje, jadro in 
zastavo skupinske ladje ter zmaja, podali so se v lov za 
skritim zakladom oz. iskali izgubljene ovčice, animator-
ji pa so vsako jutro tudi uprizorili igro. Za krasne kostu-
me in odlično sceno so poskrbeli Peter, Gabrijela in Nata-
ša ob pomoči svojcev. Tretji dan so se odpravili na pohod 
do lovske koče in gradu Bizeljsko, kjer so se zdaj že tra-
dicionalno srečali z oratorijci iz Bistrice ob Sotli in ime-
li skupno sveto mašo, ki sta jo darovala bizeljski in šem-
petrski župnik, Vlado Leskovar in Damjan Kejžar. S. V.

CERKLJE OB KRKI – V Župniji Cerklje ob Krki se je letos 
na oratoriju zbralo skoraj 80 otrok in več kot 20 anima-
torjev na čelu z župnikom mag. Janezom Žakljem. Ves te-
den so potekale kateheze, delavnice, ki so se imenovale 
Okvirčki, Nakit, Rožice, Oltarčki, Svetilke, Akvarij, Labi-
rint in Vetrnice, ter popoldanske igre Iščemo Aslana, Žu-
pnija, Zombi animator in vodne igre. Celodnevni izlet so 
preživeli v Pustolovskem parku Otočec in se preizkusili v 
viteških igrah. En dan so bili tudi v Krški vasi, kjer so se 
družili z različnimi reševalnimi ekipami, vojaki, jamarji 
in kinologi, ki so jim prikazali svoje pripomočke in vešči-
ne. Oratorij se je zaključil s sveto mašo v župnijski cer-
kvi sv. Marka v Cerkljah.  R. R., foto: L. R.

SEVNICA – Tudi letos je Salezijanski mladinski center Sev-
nica zavihal rokave in pripravil dvotedenski oratorijski 
program za otroke. Pridružilo se je kar 70 otrok, za kate-
re je skrbelo 30 prostovoljnih animatorjev. Otroci so lah-
ko ustvarjali v 11 različnih delavnicah. Popoldne so se za-
bavali v velikih igrah in se vrnili v čas gusarjev, spoznali 
zombije in delo vinogradnikov, se ohladili z vodnimi igra-
mi ter doživeli še mnoge druge zanimive dogodivščine. Vse 
skupaj so še dodatno popestrili s celodnevnim izletom na 
Lisco in z nočnim kampiranjem pri cerkvi sv. Roka. Zadnji 
dan so priredili sejem, na katerem so otroci pokazali, kaj 
so na oratoriju ustvarjali.  Vir: SMC Sevnica

SVIBNO – Petdnevnega oratorija, ki so ga pripravili petič po 
vrsti, se je udeležilo 30 otrok in deset animatorjev, ki so 
vsak dan preživeli zelo aktivno. Tako so prve tri dni bivali v 
Hiši na Magolniku in vsakdanje druženje začenjali z jutranjo 
telovadbo. Ob „izselitvi“ so imeli tudi sveto mašo na pro-
stem, ki jo je daroval domači župnik Janez Jasenc, ta dan 
so povabili tudi starše, ki so lahko svoje otroke občudovali 
v predstavi Pokaži, kaj znaš. Četrti oratorijski dan so ude-
leženci še posebej nestrpno pričakovali, saj so se odpravi-
li na izlet do reke Kolpe, kjer je bilo seveda obvezno kopa-
nje in vse, kar spada zraven. Oratorij se je zaključil s sveto 
mašo v župnijski cerkvi sv. Križa.  R. R., foto: M. M.

24-letna Tjaša jazbec je na 
led prvič stopila oktobra lani, 
potem ko je zaključila z 12-le-
tno kariero odbojke. Pravi, da 
ji je po slovesu z odbojkarskih 
igrišč kmalu postalo dolgčas, 
zato sta s „cimro“ za šalo obi-
skali trening curlinga, ki ju je 
tako navdušil, da sta posta-
li članici Curling kluba Za-
log. Absolventka Fakultete 
za šport je na kratko razloži-
la pravila tega športa, ki ga 
igrata dve moštvi s po štiri-
mi igralci. „Cilj je dobiti čim 
več točk z metanjem kamna 
v t. i. house, čim bližje cen-
tru. Tarča je narisana na ledu 
na obeh straneh steze, kar po-

O	curlingu	se	govori	tudi	v	Posavju
KRŠKO – Ste slišali že kdaj za curling? Športni navdušenci v Kanadi in Skandinaviji bi se ob tem vprašanju zmrdovali, češ da se iz njih delamo norca, pri nas 
pa bi jih večina skomignila z rameni in se vprašala, kaj je to. Curling je ekipni šport z dolgo tradicijo, še najbolj podoben balinanju na ledu. In naj vam pove-
mo, da se o tem olimpijskem športu zadnje čase sliši tudi v Posavju. Predvsem po zaslugi Krčanke Tjaše Jazbec, ki se je prebila celo v ekipo, ki bo Slovenijo 
oktobra zastopala na evropskem prvenstvu.

Tjaša Jazbec med metanjem kamna v t. i. house

meni, da se izmenično igra na 
obeh straneh, navadno osem 
do deset t. i. endov. Vsak igra-
lec vrže dva kamna, izmenič-
no z nasprotnikom. Po vseh 
vrženih metih se določi rezul-
tat. Ekipa dobi točko za vsak 
kamen, ki je bližje centru 
od nasprotnikovega kamna.“ 
Tjaša, ki se lahko med drugim 
pohvali, da se je z brestani-
škim odbojkarskim klubom 
prebila v 2. slovensko ligo in 
z ekipo Gimnazije Brežice po-
stala državna podprvakinja v 
odbojki na mivki, je maja na 
tekmovanju za izbor v repre-
zentanco v Bratislavi skupaj 
še s tremi soigralkami zmaga-

la in tako postala del sloven-
ske ženske curling reprezen-
tance, ki bo nastopila na EP 
skupine C na Danskem. Sicer 
pa je Curling zveza Slovenije 
zelo mlada zveza, saj obstaja 
šele dobra tri leta. V Sloveni-
ji je trenutno registriranih že 
200 igralcev v vseh kategori-
jah, med njimi so tudi invali-
di na vozičkih. „Mislim, da se 

za prihodnost curlinga v Slo-
veniji ni treba bati, saj smo 
po številu novih članov v za-
dnjem času najhitreje razvi-
jajoča se olimpijska športna 
disciplina pri nas,“ razlaga 
Tjaša, vendar hkrati dodaja, 
da so pogoji za igranje curlin-
ga v Sloveniji zelo slabi. „Ni-
mamo prave curling dvorane, 
zato treniramo kar na hokej-

skem igrišču v Zalogu. Ker pa 
se tak led ne more primerja-
ti s pravim, treniramo tudi v 
Bratislavi in Kitzbühlu. Cur-
ling zveza še ni upravičena 
do državne podpore, zato si 
moramo večino stroškov tek-
movanja in priprav kriti sami. 
Povem lahko, da okvirni stro-
ški za ekipo, ki gre na EP, zna-
šajo okoli 8500 evrov.“

Tjaša, ki v prostem času igra 
odbojko, teče, plava in smu-
ča, je trenutno na praksi v 
tujini, zato za nastop na EP 
trenira sama. Pred odhodom 
na Dansko, kamor gresta mo-
ška in ženska ekipa, spre-
mljal pa jih bo tudi avstrij-
ski trener, sledijo še priprave 
na ledu v Avstriji in na Slova-
škem. Kot pravi, bodo skušale 
Slovenke na prvenstvu v moč-
ni konkurenci Hrvaške, Belo-
rusije in Slovaške pripraviti 
kakšno presenečenje. Mogo-
če pa jim uspe ponoviti naj-

večji uspeh v kratki zgodovini 
slovenskega curlinga – brona-
sto medaljo moške ekipe na 
lanskem EP skupine C v Tur-
čiji. Tjaša obenem priznava, 
da je morebiten nastop na SP 
ali OI še zelo oddaljen, saj se 
je potrebno najprej prebiti v 
skupino A, ki omogoča nastop 
na SP, kjer se potem zbirajo 
točke za udeležbo na OI. Kot 
prva in zaenkrat še edina Po-
savka v tem športu pa za ko-
nec vabi vse, ki bi se želeli 
preizkusiti v curlingu: „Med 
letom imamo dan odprtih 
vrat v Ledeni dvorani Zalog, 
kjer lahko vsak stopi na led 
in poskusi igrati. Veseli smo 
prav vsakega novega člana. 
Marsikomu se zdi curling dol-
gočasen šport, vendar je do-
sti bolj zanimiv in naporen, 
kot zgleda na prvi pogled.“ 
Tjaša, srečno oktobra, Posav-
ci smo s tabo!
 Rok Retelj, 
 foto: Tina Klemenc


