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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

VOLITVE V DRŽAVNI 
ZBOR 2014

Utrip regije, 
str. 2

Vsi državni poslanci 
iz Posavja

ČASTITLJIV 
JUBILEJ

Iz naših občin, 
str. 10

90 let Alojza 
Rebule

Naslednja številka bo izšla 
14. avgusta 2014!

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

TOVARNA OKEN IN VRAT

Samo še nekaj 
prostih terminov,

pohitite!
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 IZ VSEBINE

4  Enajsta Telška 
žetev

7  Dela v Zatonu v 
zaključni fazi

8  OPN občine 
Brežice

9  Arheološko 
najdišče  
v Dobovi

11  Kam v Posavju
12  Kostanjevica v 

znamenju lučk 
14  Posavske 

glasbene novičke

nadaljevanje na str. 2

Utrip regije,
str. 3

KATJA CEGLAR, 
direktorica KD Krško 

Zavedamo se, da 
delo z mladimi 
pomeni dolgoročno 
naložbo

Zadnja stran, 
str. 16

Posavske tržnice 
tudi za turiste

POSAVSKA ŠPAJZA

Med obravnavanimi točka-
mi dnevnega reda velja iz-
postaviti merila za določitev 
višine nadomestila za člane 
volilnih organov občine Bre-
žice, pri čemer so svetniki s 
15 glasovi za, osmimi proti 
in dvema vzdržanima spre-
jeli sklep, da se članom vo-
lilnih organov (predsedniku, 
članom, tajniku in njihovim 
namestnikom) zaradi dela v 
volilnih organih ob volitvah v 
svete krajevnih skupnosti in 
referendumih določi enkra-
tno nadomestilo, ki po upo-
števanju stališča odbora za 
proračun, finance in občin-
sko premoženje znaša 80 % 
nadomestila, ki bi ga dobili 
v primeru splošnih volitev (za 
župana in občinski svet). Pre-
učili bodo tudi predlog sve-
tnice Ivanke Medvešček, naj 
bo višina nadomestila odvi-

BREŽICE - Prireditvam v juliju jo je zagodlo muhasto, včasih že prav jesensko vreme, 
a dežne kaplje marsikje niso prepodile dogodkov željnega občinstva. Tudi na topel 24. 
julij, na prvem v nizu poletnih koncertov v brežiškem gradu, je občinstvo z navduše-
nim ploskanjem preganjalo dež. Maja Weiss z nežnim, a močnim vokalom in Robi Pe-
tan, ki je spretno preigraval več instrumentov, sta na grajsko dvorišče zvabila melo-
dije od blizu in daleč, med oboki pa je še dolgo zvenela njuna interpretacija Cohenove 
'Hallelujah' (več na str. 14). Prireditve v Posavju vas vabijo tudi v poletni avgust, za-
to si le privoščite kak čaroben trenutek. M. M., foto: Amir Tokić

Na Kregarjevi ulici bodo gradili
BREŽICE – 29. redno sejo občinskega sveta Občine Brežice v tekočem manda-
tu, ki je potekala 21. julija, je prvič, odkar opravlja funkcijo podžupanje, v 
odsotnosti župana Ivana Molana vodila Vladka Kežman.

sna od udeležbe na sejah vo-
lilnih organov. Predsednik in 
tajnik občinske volilne komi-
sije ob vsakih splošnih voli-
tvah sicer dobita enkratno 
nadomestilo, katerega zne-
sek je enak 50 % županove 
plače. Svetniki so v nadalje-
vanju prvič obravnavali Od-
lok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) 
za Trnje – Kregarjeva ulica. 
Kot je dejala avtorica načrta 
Mateja Sušin Brence iz pod-
jetja M Mundus, se bodo na 
tem območju gradile enodru-
žinske hiše, ki bodo primerne 
tudi za mlade družine. Gre 
izključno za območje, name-
njeno bivanju, se pa dopu-
ščajo tudi dopolnilne dejav-
nosti, ki ne ogrožajo samega 
bivanja. Med drugim načrt 
predvideva tudi ureditev ur-
banih vrtov. 

Aleksander Denžič, vodja 
občinskega oddelka za pro-
račun in finance, je pred-
stavil bilanco proračuna za 
letošnje prvo polletje. Od ja-
nuarja do junija je bilo gle-
de na sprejeti plan za leto 
2014 realiziranih približno 
10,5 milijona evrov (38-od-
stotna realizacija) na strani 
prihodkov, realizacija odhod-
kov (približno 10,7 milijona 
evrov) pa je bila 32-odsto-
tna. Brežiški svetniki so spre-

jeli tudi pravilnik o dodelje-
vanju pomoči za spodbujanje 
razvoja gospodarstva na ob-
močju industrijskih in obr-
tno-poslovnih con v brežiški 
občini, pri čemer bo sofinan-
cerski delež Občine za veli-
ka podjetja do 30 %, za mi-
kro, majhna in srednje velika 
podjetja pa do 40 %. Med 
svetniškimi pobudami oz. 
vprašanji velja izpostaviti 
pobudo Mirana Omerzela, 
da se v brežiškem zdravstve-
nem domu ali bolnišnici zač-
neta izvajati programa orto-
dont in dermatolog, ker ju 
trenutno ni, potreba pa je 
velika. Franc Urek je izpo-
stavil ureditev širokopasov-
nega omrežja v občini Breži-
ce. Pripomnil je, da na tem 
področju ni bilo storjenega 
še ničesar, medtem ko sose-
dnje občine na tem delajo s 
polno paro. Mitja Držanič je 
ponovno dal pobudo, naj se 
na prihodnji seji na dnevni 
red uvrsti točka, ki bo obrav-
navala »obračun«, kaj je ak-
tualni občinski svet s svoji-
mi pobudami in vprašanji v 
štiriletnem obdobju dosegel. 
Mira Šuler pa je opozorila na 
zaraščanje bankin z ambro-
zijo, zato bi bilo prav, da bi 
občinske službe poslale do-
pis na cestno službo, da se 
pospeši košnja bankin.

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Tokrat v poletnem obsegu …
POSAVJE - Tudi našo regijo je te dni zajelo poletno zatišje 
in potem ko smo v juliju bralce razveselili s kar tremi obse-
žnimi številkami, smo se tokrat odločili za nekoliko tanjšo, 
a že naslednja bo spet v običajnem obsegu.

… kmalu v prenovljeni izvedbi
Čeprav se tudi del naše ekipe poskuša osvežiti pred novimi 
napori, pa v uredništvu vlada delovno in ustvarjalno vzdušje, 
saj za jesen pripravljamo nekaj pomembnih novosti. Časo-
pis, ki ga nestrpno pričakujete vsak drugi četrtek, bo kmalu 
izšel v nekoliko preurejeni obliki, imel bo več strani in iz-
hajal v še višji nakladi. Verjamemo, da boste z novostmi, ki 
jih pripravljamo za vas, zadovoljni, do takrat pa vam želi-
mo čim več prijetnih dni.
 Uredništvo

Sredstva NORP za višjo 
kakovost življenja
KRŠKO – Za zagotavljanje višje kvalitete življenja svojih 
občanov, ki z jedrskim objektom, umeščenim na obrob-
je mesta Krško sobivajo že več kot tri desetletja, Obči-
na Krško sredstva, ki jih na letni ravni prejema iz naslo-
va nadomestil za omejeno rabo prostora (NORP), investira 
na razna področja. 

Zavezanci NORP - Nuklearna elektrarna Krško, Sklad za fi-
nanciranje razgradnje in za odlaganje radioaktivnih odpad-
kov iz NEK (zavezanec vplačil vanj je družba GEN energija) 
in Agencija za radioaktivne odpadke - so lani iz tega naslova 
vplačali okoli 8,5 milijona evrov nadomestil. 

Z leve: Martin Novšak, mag. Darija Štraus Strunk, mag. 
Miran Stanko, Stanislav Rožman in dr. Tomaž Žagar

nadaljevanje na str. 2



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 16, četrtek, 31. 7. 20142 UTRIP REGIJE

Za učinkovitejše informiranje o porabi teh sredstev in več-
je preglednosti namenske porabe je Občina Krško pripravila 
letno poročilo s pregledom rabe sredstev v letu 2013, ki ga 
je včeraj skupaj s predstavniki energetskih družb predstavil 
župan občine Krško mag. Miran Stanko. Kot je ob tem dejal, 
Občina z naložbami v izgradnjo infrastrukture, obnovo kul-
turnih, šolskih in drugih objektov ter sofinanciranjem raz-
ličnih programov presega okvire, ki jih določa slovenska za-
konodaja, a sledi cilju, da s pomočjo teh sredstev omogoči 
višjo kvaliteto življenja na različnih področjih življenja. Med 
večjimi projekti v letu 2013, ki so bili sofinancirani iz naslova 
nadomestil NORP, je župan izpostavil izgradnjo krške obvozni-
ce, celovito prenovo Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in Zatona, 
projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, obnovo 
javne razsvetljave, izgradnjo odprtih širokopasovnih omre-
žij, obnovo gradu Rajhenburg, Mencingerjeve hiše in drugih 
objektov. V okviru individualne rabe je bilo največ sredstev 
namenjenih predvsem sofinanciranju razlike v ceni za vrtce, 
programu šole v naravi in sofinanciranju letovanja otrok ter 
pomoči na domu in sofinanciranju komunalnega prispevka.

Od okoli 8,5 milijona evrov sredstev je Občina 360.000 ev-
rov namenila za financiranje delovanja krajevnih skupnosti, 
dobrih 7,8 mio evrov pa razdelila za investicijsko in program-
sko rabo. Na področju investicijske rabe je bilo največ sred-
stev, okoli 940.000 evrov, namenjenih za gradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja, obnovo komunalne infrastruktu-
re Kremen (636.540), zimsko službo (420.000), dokončan-
je idejnega projekta cestne povezave Krško – Zdole, izdela-
vo odvodnjavanja in križišča v Venišah ter izdelavo projekta 
za izvedbo za naselje Zdole (411.500) ter izgradnjo in širi-
tev javne razsvetljave (405.000). Na področja programske 
rabe je bilo kar dobrih 767.000 evrov sredstev namenjenih 
za sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, preko 500.000 evrov 
pa za plače zaposlenih, materialne stroške, sofinanciranje 
programov in opreme v Kulturnem domu Krško in njegovih 
treh enotah. V višini dobrih 200.000 evrov je sofinancirala 
tudi letovanje otrok in šole v naravi, za subvencije komunal-
nega prispevka investirala dobrih 350.000 evrov, za razvoj 
malega gospodarstva, sofinanciranje programov za pospeše-
vanja razvoja in javnega razpisa za mikro in majhna podjet-
ja ter samostojne podjetnike pa namenila prav tako dobrih 
200.000 evrov. Kot je med drugim še izpostavil župan, pa je 
prek 110.000 evrov iz naslova NEK namenjenih za transferje 
posameznikom, ki prebivajo v 500-metrski okolici objekta.

Zadovoljstvo nad tem, da je Občina izdala letno poročilo 
v obliki publikacije, iz katere je pregledno, da so sredstva 
smotrno porabljena in namenjena razvoju, hkrati pa so v 
njem z najpomembnejšimi podatki predstavljene tudi druž-
be, ki ta sredstva zagotavljajo, so izrazili tudi vsi prisotni so-
govorniki, direktor GEN energije Martin Novšak, predsednik 
uprave NEK Stanislav Rožman, mag. Darija Štraus Trunk, 
direktorica Sklada NEK in dr. Tomaž Žagar, direktor ARAO. 
Publikacija je opremljena tudi z novim logotipom, ki bo v 
bodoče predstavljal projekte NORP.
 Bojana Mavsar 

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
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

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
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: 26.500 izvodov

Naslednja številka (17/2014) bo izšla v 
četrtek, 14. avgusta 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
7. avgust.

Prve državnozborske volitve 
so bile prvič izvedene 6. de-
cembra 1992. Za štiriletno 
obdobje so bili tedaj izvolje-
ni Franc Černelič iz Podbo-
čja (Slovenski krščanski de-
mokrati - SKD), Branko Janc 
(Liberalna demokracija Slo-
venije - LDS) iz Leskovca pri 
Krškem in Franc Lipoglavšek 
(Združena lista - ZL) iz Ra-
deč. Ti so mandat zaključili 
28. novembra 1996, ko je bil 
konstituiran 2. državni zbor 
RS. Vanj so bili iz Posavja iz-
voljeni trije poslanci, poleg 
vnovično izvoljenega Bran-
ka Janca (LDS) še Jože Av-
šič iz Brežic (LDS) ter Branko 
Kelemina (Slovenska demo-

Vsi državni poslanci iz Posavja
POSAVJE – Od osamosvojitve dalje smo imeli v Sloveniji sedem parlamentarnih volitev. Na njih smo v 
sklopu 6. volilne enote v vsakem mandatu občani Posavja izvolili iz 5. (občina Brežice), 6. (Krško), 7. 
(Sevnica) in 8. volilnega okraja (Laško) tri do štiri poslance, če izvzamemo po številu izvoljenih 'pred-
stavnikov ljudstva' najuspešnejši mandat 2004-2008, ko jih je bilo izvoljenih kar pet. A tudi takrat je 
že dva meseca po izvolitvi mag. Andreja Vizjaka, ki je bil imenovan za gospodarskega ministra, v po-
slanskih klopeh nadomestil Ivan Gril iz Novega mesta, malo pred iztekom 4. mandata pa je tragično pre-
minil Kristijan Janc, ki ga je nadomestil Andrej Fabjan iz Črnomlja.

kratska stranka – SDS) z Blan-
ce. 

Dva meseca pred iztekom 20. 
stoletja, 15. oktobra 2000, so 
potekale tretje državnozbor-
ske volitve. Na njih je bil še 
v tretje izvoljen Branko Janc 
(LDS), v drugo tudi njegov 
strankarski kolega Jože Av-
šič, stranka SDS pa je bila ob 
Branku Kelemini okrepljena 
še z mag. Andrejem Vizja-
kom iz Brežic. Volitve 3. ok-
tobra 2004 so v parlamentar-
no obdobje 2004-2008 vnesle 
nove obraze. Ob vnovični iz-
volitvi mag. Andreja Vizjaka 
(SDS), ki je decembra tega 
leta prevzel funkcijo mini-
stra za gospodarstvo, njego-
vo mesto pa je zapolnil po-
slanec z območja Dolenjske, 
so bili iz Posavja izvoljeni no-
vinci Stane Pajk (SDS) iz Go-
renjega Leskovca, Bojan Ru-
gelj (SDS) iz Sevnice, Matjaž 
Han (Združena lista socialnih 
demokratov – ZLSD) iz Radeč 
in Kristijan Janc (Slovenska 
ljudska stranka – SLS) iz Po-
nikve pri Studencu, ki pa je 
dva meseca pred iztekom 
štiriletnega mandata utonil 
v nesreči na reki Savi na Hi-
droelektrarni Blanca. Njego-
vo mesto je do konstituira-

nja petega državnega zbora 
in posledično 9. vlade RS za-
sedel tedanji črnomaljski žu-
pan Andrej Fabjan (SLS). 

V petem sestavu DZ smo Po-
savci dobili tri poslance, po-
leg vnovič izvoljenih Matja-
ža Hana (Socialni demokrati 
– SD) in mag. Andreja Vizja-
ka (SDS) še Franca Bogoviča 
(SLS) iz Koprivnice. Peti dr-
žavni zbor pa je bil prvi dr-
žavni zbor v zgodovini samo-
stojne države, ki ga je, potem 
ko je bila vladi Boruta Pahor-
ja izglasovana nezaupnica, 21. 
oktobra 2011 razpustil tedanji 
predsednik države dr. Danilo 
Türk. Tudi šestemu 90-član-
skemu sestavu državnega 
zbora ni uspelo dokončati ce-
lega mandata. Ta je bil po vo-
litvah 4. decembra konstitui-
ran 21. decembra 2011, vanj 
pa so bili izvoljeni Matjaž Han 
(SD), Tomaž Lisec iz Sevnice 
(SDS), njegov strankarski ko-
lega mag. Andrej Vizjak, ka-
terega je 14. 2. 2012 po pre-
vzemu funkcije ministra za 
delo, družino in socialne za-
deve nadomestila Radečan-
ka mag. Damjana Petavar 
Dobovšek, ter Franc Bogo-
vič (SLS), ki je bil na funkcijo 
ministra za kmetijstvo ime-

novan istočasno kot Vizjak, v 
poslanski skupini SLS pa ga je 
nadomestil Roman Žveglič iz 
Stržišča pri Zabukovju. 

Februarja 2013 je bila izglaso-
vana nezaupnica vladi Janeza 
Janše, kot povratnika pa sta 
se v državni zbor vrnila Bogo-
vič in Vizjak. A tudi ta DZ je 
predčasno zaključil mandat, 
saj ga je predsednik vlade Bo-
rut Pahor zaradi odstopa pre-
mierke Alenke Bratušek raz-
pustil 2. junija 2014. Temu so 
13. julija sledile predčasne 
parlamentarne volitve, v no-
voizvoljenem 7. sestavu DZ, 
ki bo predvidoma konstituiran 
v prihajajočem mesecu, bodo 
'posavske barve' zastopali tri-
je poslanci, in sicer Tomaž Li-
sec (SDS), Matjaž Han (SD) in 
Igor Zorčič (Stranka Mira Ce-
rarja – SMC) iz Brežic (sicer 
je bila poleg navedenih v 6. 
volilni enoti, a v 2. volilnem 
okraju Novo mesto 1, izvolje-
na tudi Anja Bah Žibert (SDS), 
po rodu iz Krškega) Po desetih 
letih v parlamentarnih klopeh 
ne bo poslanca stranke SLS iz 
Posavja, saj ji ni uspelo pre-
stopiti 4-odstotnega volilnega 
praga oziroma ji je zmanjkalo 
okoli 450 glasov. 
 Bojana Mavsar

Franc Černelič

Matjaž Han

Branko Janc

Kristijan Janc

Jože Avšič

Franc Bogovič

Branko Kelemina

Tomaž Lisec

Andrej Vizjak

Damjana Peta-
var Dobovšek

Stane Pajk

Roman Žveglič

Bojan Rugelj

Igor Zorčič

Omenimo še, da so svetniki v Svet zavoda Knjižnica Breži-
ce imenovali Brežičana Emilijo Držanič in Mitjo Baškoviča 
ter Sabino Kos iz Globokega, v Upravni odbor RRA Posavje 
pa kot predstavnico Občine Brežice potrdili Patricio Čular. 
Kot je bilo navedeno v obrazložitvi, je Čularjeva, ki je zapo-
slena v kabinetu župana, med drugim zadolžena za vodenje 
različnih projektov regijskega, državnega in mednarodnega 
pomena ter za izdelavo razvojnega načrtovanja in pripra-
vo strateških dokumentov na regijskem in državnem nivoju. 
 Rok Retelj

Na Kregarjevi ulici bodo gradili
nadaljevanje s str. 1

 

Članstvo v programu Moj Peugeot vam omogoča občutno cenejše vzdrževanje vašega peugeota, pri čemer je še 
posebej pomembno, da višina popusta narašča s starostjo avtomobila in je za storitve do 17 %, za nadomestne 
dele pa kar do 35 %. Da o posebnih promocijskih akcijah za člane programa sploh ne govorimo. Dobrodošli!

Odločitev za 
Peugeot se 
obrestuje še 
dolga leta!

www.peugeot.si

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

LJUBLJANA - Vlada RS se je 
24. julija na 67. redni seji se-
znanila s Poročilom o stanju 
energetike v minulem letu, 
ki ga je sprejel Svet Agenci-
je za energijo 24. junija. Kot 
je med drugim iz njega raz-
vidno, je pokritost slovenske 
porabe električne energije z 
domačimi proizvodnimi viri 
v letu 2013 znašala približno 
91 odstotkov, kar ob razvito-
sti evropskega trga z elek-
trično energijo in presežkih 
na njem dodatno postavlja 
pod vprašaj racionalnost po-
večevanja proizvodnje iz 
dragih in okoljsko vprašljivih 
virov. Sicer pa je Slovenija 
v letu 2013 v hidroelektrar-
nah in v elektrarnah na dru-
ge obnovljive vire proizvedla 
37 odstotkov, v elektrarnah 
na fosilna goriva 30 in v je-
drski elektrarni 33 odstotkov 
vse proizvodnje v Sloveniji. 

Na isti seji je Vlada v Uprav-
ni odbor Agencije za radio-
aktivne odpadke, Ljubljana, 
za predstavnika ustanovi-
telja imenovala Krčana Da-
nijela Levičarja. Slednji je 
sicer od januarja letos gene-
ralni direktor Direktorata za 
energijo pri Ministrstvu za in-
frastrukturo in prostor.
 B. M./Vir: Urad Vlade RS 
 za komuniciranje  

SEVNICA - Kandidat za poslanca Tomaž Lisec se je tudi pred 
letošnjimi predčasnimi volitvami v Državni zbor RS zavezal, 
da bo v primeru (ponovne) izvolitve podelil štipendijo v vre-
dnosti 80 evrov na mesec dijaku ali študentu s stalnim pre-
bivališčem v občini Sevnica do zaključka njegovega izobraže-
vanja na posamezni stopnji oziroma največ do štirih let (do 
zaključka mandata). V času predvolilne kampanje je bilo po-
trebno le izpolniti in oddati razglednico s fotografijo omenje-
nega kandidata. Med pravilno izpolnjenimi 124 razglednica-
mi je Lisec po objavi uradnih rezultatov v prostorih OO SDS 
v Sevnici 24. julija izžrebal novega štipendista. Poslančevo 
štipendijo bo v času šolanja prejemal Andrej Puc iz Sevni-
ce, ki bo 1. septembra letos prestopil prag Srednje šole Sev-
nica, kjer bo obiskoval izobraževalni program mizar.  S. R.

Levičar v Upravnem 
odboru ARAO

Lisec izžrebal novega štipendista

Sredstva NORP za višjo kakovost 
življenja
nadaljevanje s str. 1
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Kakšni so deleži financira-
nja vašega programa, tako 
matičnega kulturnega doma 
kot tudi ostalih enot? Koliko 
sredstev uspete dobiti od dr-
žave in kolikšna je v dana-
šnjih časih vloga sponzorjev?
Pred začetkom delovanja dru-
gih enot je kulturni dom pri-
dobil velik delež sredstev na 
trgu, predvsem z oddajanjem 
prostorov v najem. Časi pa so 
se spremenili, gospodarska kri-
za je privedla do manj naje-
mov, tako recimo zadnja leta 
domala sploh več nimamo na-
jemov za novoletne spreje-
me in pogostitve. Bistveno se 
je razmerje spremenilo tudi z 
uvedbo novih enot KD, v ka-
terih je delež financiranja s 
strani Občine kot ustanovitelja 
pretežen, medtem ko KD pri-
dobiva sredstva tudi na trgu, 
tu gre za vstopnine, najeme. 
Kar pa se državnih sredstev 
tiče, smo bili v preteklih letih 
zelo uspešni na državnih raz-
pisih, tako smo imeli podprta 
dva glasbena cikla na štirile-
tnih projektih, uspeli pridobi-
ti sredstva za posamezne raz-
stave za galerijo, v preteklem 
letu denimo tudi za konserva-
torske delavnice. Vendar je 
kriza zarezala že ostro, ob tem 
pa je na resornem ministrstvu 
zaradi pogostih političnih spre-
memb in menjav prisoten res 
že velik kaos, da prihaja do ve-
liko nelogičnosti in neusklaje-
nosti z nacionalnim kulturnim 
programom. Tako smo pravza-
prav vsi kulturni domovi in tudi 
ostale muzejske ustanove zle-
teli iz razpisov ali prejeli sofi-
nanciranje izredno nizkih vre-
dnosti, določenih razpisov pa 
sploh ni bilo. Kar se tiče spon-
zorstev ostajamo v okvirih iz 
preteklih let, seveda na račun 
nekaterih tukajšnjih močnej-
ših podjetij.

Vemo, da je bila že od vsega 
začetka prisotna ambicija, 
da bi bil Kulturni dom Krško 
kulturna inštitucija regional-
nega pomena. V kakšni meri 
je to danes, koliko bo k temu 
pripomogla sedanja obnova?
Že v osnovi je naš objekt z in-
frastrukturo dejansko edini v 
regiji, ki omogoča vso ume-
tniško produkcijo, kar potrju-
je tudi sam obisk obiskovalcev 
iz celega Posavja, na nekatere 
prireditve pa prihajajo iz cele 
Slovenije, pa tudi iz Zagreba. 
Že sedaj je bilo omogočeno 
pri nas gostovanje scensko bo-
gatih ali obsežnejših glasbe-
no-scenskih del, tudi opero in 
balet smo večkrat gostili, kino 
je dejansko edini kinemato-
graf, še posebno, če se ome-
jimo na Artkino, ki je štiri leta 
že sofinanciran s strani mini-
strstva za kulturo in na tem 
področju smo edini na širšem 
posavsko-dolenjskem obmo-
čju. Poleg tega imamo še ne-
komercialne programe, kot je 
denimo jazz-etno program, v 
sklopu katerega nastopajo do-
mači in zelo kvalitetni tuji iz-
vajalci. Ne smemo zanemari-
ti nastopov domačih orkestrov 
in domačih gledališčnikov, ob 
nastopih katerih imamo tudi 
razprodane dvorane, kar po-
meni hkrati tudi priznanje na-
stopajočim. Če je naša dvora-
na na pol prazna, to kot slabo 
občutijo tako nastopajoči kot 
obiskovalci, a temu vseeno ni 
tako, saj je še vedno več obi-
skovalcev, kot jih lahko sprej-
mejo dvorane daleč naokoli. 
Tudi 340 abonentov ni majhno 
število. Z obnovo, boljšo teh-
niko in opremo in tudi udob-
jem za obiskovalce pa upamo, 
da se bodo ti še raje udeleže-
vali prireditev. 

 Bojana Mavsar

Toni Janežič, Skrovnik: 
Imamo naravno klimo, kar pomeni, da zvečer 
dobro prezračimo prostore, podnevi pa vse 
zapremo in tako so notranji prostori prijetno 
ohlajeni. Če je zunaj prevroče, grem včasih v 
vrtno uto, ki je na takšnem mestu, da se lah-
ko v njej dobro ohladim. Pa še to srečo ima-

mo, da teče zraven hiše potoček, v bližini pa je tudi gozd. 
To sta dve čudoviti naravni klimatski napravi.

Nataša Baznik, Hrastje: V hiši nimamo kli-
me, zato ob poletni vročini prostore zatemni-
mo, oblečeni smo v lahka oblačila in se hla-
dimo s pijačo. Zvečer odpremo vsa okna, da 
prezračimo prostore. Hude vročine letos si-
cer ni, večji problem je vlaga, ki zna biti zelo 
neprijetna. Poletne večere ponavadi preži-

vljamo zunaj, da se malo shladimo, vedno pa pridejo prav 
tudi lahka oblačila, sladoled in ohlajena pijača.

Mitja Gošek, Senovo: Letošnje poletje je 
v primerjavi z lanskim povsem vzdržno, saj 
pretirane vročine ni, v vsakem primeru pa si 
doma prostore, ker zaenkrat še nimam kli-
me, prezračujem z odpiranjem oken, telo pa 
osvežim s tuširanjem. Enako velja za vozilo, 
pred vožnjo ga prezračim in nekoliko odprem 

okno, da zrak kroži. Zaužijem tudi dovolj tekočine, najbolj 
mi prijajo negazirane in nesladkane pijače.

Monika Gerjevič, Ravne pri Zdolah:
Letos ni tako soparno, kakor je bilo lani, zato 
mi kar odgovarja, ker nimam rada vročine. 
Poskrbim pa, da zjutraj odprem okna v hiši 
in dobro prezračim prostore, nato pa vse za-
strem z roletami, tako je v hiši prijetno. Naj 
kar narava dela svoje, klima se mi zdi ško-

dljiva za zdravje. Čez dan pijem več vode ali čaja, pa osve-
žim se s kakšno prho, prija pa tudi senca.

Poletje je na višku in ena glavnih skrbi v tem času je, da 
so naša stanovanja in hiše primerno ohlajene. Naše so-
govornike smo povprašali, kako poskrbijo za to in s čim 
si pri tem pomagajo, pa tudi, kakšen je njihov recept za 
"telesno" ohladitev v poletni vročini.

Kako skrbite za ohladitev?

Kako potekajo obnovitvena 
dela, so kakšne novosti?
Občina Krško je bila uspešna s 
prijavo na razpis za sofinanci-
ranje investicije, sprva je bila 
sicer zavrnjena, zatem pa 
presenetljivo, ravno na božič, 
prejela sklep o izboru. Dvora-
na se v celoti renovira, gre za 
prenovo vseh oblog, sten, stro-
pov, tal, stolov, modernizira-
jo se stenski vlaki, oder, orke-
strska jama se bo hidravlično 
spuščala in dvigovala, bistveno 
večje bodo scenske možnosti, 
zelo veliko poudarka bo na iz-
boljšanju akustike, ozvočenja, 
posodobitvi svetlobne tehnike. 
Ena bistvenih novosti je tudi 
digitalizacija kinematografa, 
nabava polkoncertnega kla-
virja idr. Naša dvorana je v bi-
stvu največja med Ljubljano 
in Zagrebom, na naš oder pa 
bodo poslej lahko v celoti ali 
malo okrnjeno prenesene tudi 
večje scenske predstave, kar 
je bilo sicer tudi sedaj mogo-
če, a bo prenovljeni oder seve-
da omogočal še več. Premičen 
bo tudi parterski del, tako da 
se bo lahko več prireditev, tudi 
gledaliških, dogajalo v parter-
ju, saj je vse več programov, ki 
niso primerni za dvignjen oder. 
V obnovi pa so tudi spremlja-
joči prostori, garderobe za na-
stopajoče bodo poslej ločene 
na moški in ženski del ipd.

Pod okriljem KD delujejo 
tudi enote Mestni muzej, 
Galerija in Grad Rajhenburg. 
Koliko je zaposlenih? 
Ob mojem prihodu v Kulturni 
dom leta 2006 nas je bilo šest, 
počasi smo prišli na deset ozi-
roma devet in pol, danes pa 
nas je 20. Pri tem imamo kar 
nekaj kombinacij posameznih 
delovnih mest, denimo teh-
nik – vzdrževalec pokriva dve 
enoti, prav tako tudi kustosi-
nja. Gre za res široko mrežo 
enot, katerim pa je skupno, 
da delujejo na področju kul-
ture. Kulturni dom se ukvarja 
predvsem s tekočo produkcijo, 
medtem ko se muzej, galerija 
in grad s kulturno dediščino. 
Grad je še posebej specifičen, 
ker je že kot objekt močan no-
silec kulturnega turizma. Naše 
zaposlitve temeljijo na opra-
vljanju strokovnih poslanstev 
in vsi se trudimo dosegati cilj-
ne skupine. 

»Mlajša otroka« sta mestni 
muzej in grad. Kako sta za-
živeli ti dve enoti?
Zelo veliko srečo smo imeli pri 
vzpostavitvi delovanja muzeja 
in gradu, v kar je Alenka (Čer-
nelič-Krošelj op. p.) vložila 
veliko požrtvovalnega dela, ki 
se je obrestovalo. Nenazadnje 
pa so k temu doprinesle nekaj 
tudi moje izkušnje, saj sem 
delala devet let v muzealstvu 
in mi je področje dobro pozna-
no. Ugodno je bilo tudi finanč-
no okolje, od pridobitev sred-
stev za obnovo do sredstev za 
vzpostavitev zbirk, predvsem v 
mestnem muzeju na področju 
muzealstva, kjer se je vse de-
lalo od začetka in kljub temu, 
da nimamo muzejskih ekspo-
natov oziroma muzealij, ra-
zen Vladimirja Štovička, čigar 
dela so bila donacija Občini. 
Tudi na gradu smo kljub ob-

novi pol leta pred otvoritvi-
jo vzpostavili najbolj osnovne 
zadeve funkcioniranja gra-
du. Slišali smo nekaj očitkov, 
da je grad prazen, a potreb-
no se je zavedati že vrednosti 
in izjemnosti tega arhitektur-
nega objekta državnega po-
mena, ki bo tudi v prihodnje 
in dolgoročno glavna turistič-

na kulturna atraktivna točka. 
To potrjuje število obiskoval-
cev, v letu 2013 je bilo teh na 
gradu evidentiranih 15.000, v 
muzeju okoli 5.000, nekoliko 
manj v galeriji, še vedno pa je 
tu kulturni dom, v katerem si 
je prireditve ogledalo 40.000 
obiskovalcev. Tudi povratne in-
formacije in vtisi obiskovalcev 
vseh enot so pozitivni, tako od 
ljudi iz našega okolja kot tudi 
širšega, ne le državnega, tudi 
mednarodnega, delovanje pa 
je pohvaljeno in prepoznavno 
tudi v strokovnih krogih. 

V sklopu grajskega komple-
ksa delujejo tudi dodatne 
ponudbe, kot so čokoladni-
ca, vinoteka, možnost skle-
panja zakonskih zvez …
Z januarjem letos smo name-
sto enega vodnika zaposlili tri 
vodnike s skrajšanim delovnim 
časom, kar je za samo funk-
cioniranje vsekakor lažje, saj 
imamo tudi recepcijo, muzej-
sko trgovino in vodenja. Hkrati 
smo v mesecu maju vzpostavili 
delovanje Galerije vin z banko 
vin, za katero si je zelo priza-
devalo Društvo Gabriel Giraud. 
Gre za društvo domačih vinar-
jev, ki je bilo ustanovljeno z 
namenom predstavitve lokal-
nih kakovostnih vin. Promocija 
je bila narejena tudi za poroke 
na gradu, tako jih imamo le-
tos že neprimerno več kot lani.

Jeseni bo odprta tudi preno-
vljena nacionalna razstava o 
izgnanstvu, ki jo pripravlja 
Muzej novejše zgodovine. 
Kako se dopolnjujeta pro-
gramski vsebini KD in Muzeja 
novejše zgodovine? 
Relacije med Muzejem novej-
še zgodovine in nami so dolo-
čene s pogodbo. Gre za dolgo-
letno navezavo, saj je muzej 
s svojo enoto Brestanica na 
gradu prisoten že dolga leta, 
kljub temu, da je prihajalo že 

do raznih poskusov ukinitve te 
enote. V grad sta umeščeni 
dve zelo pomembni zbirki na-
cionalnega pomena, to so tra-
pisti, ki so že postavljeni, ter 
izgnanci in politični zaporni-
ki. Na gradu je zaposlena tudi 
kustosinja in glede na zahteve 
in pogoje bi bila s strani Mu-
zeja novejše zgodovine nujna 

še ena zaposlitev, a trenutno 
sredstev ni. Glede na to, da 
smo konec leta 2013 na pod-
lagi izpolnjenih pogojev za Me-
stni muzej, Galerijo Krško in 
Grad Rajhenburg dobili sklep 
o vpisu v razvid slovenskih mu-
zejev in galerij, lahko dolgo-
ročno pričakujemo, da bi se ti 
dve nacionalni zbirki prenesli 
tudi v našo pristojnost. Kar se 
pa tiče vsebinskega koncepta 
zbirk v samem gradu, so te del 
novejše zgodovine in menim, 
da se tudi zelo kvalitetno do-
polnjujejo s tem, kar smo mi 
naredili, to so umetniške in-
stalacije Polone Demšar, ki z 
likovno govorico zelo kvalite-
tno dopolnjuje tematiko iz-
gnanstva. Prenovljene zbirke 
pa bodo privabljale tudi naj-
starejše generacije, ki so to 
obdobje tudi doživljale. 

Za grad Rajhenburg lahko re-
čemo, da ima dve težavi, to 
sta premalo parkirišč in go-
stinska ponudba, ki pa ste jo 
po odhodu prvega najemnika 
prevzeli kar sami? 
Tako z naše strani kot lokal-
ne skupnosti, pa tudi s stra-
ni brestaniškega kulturnega 
in turističnega društva, ki sta 
zelo močna akterja v progra-
mu gradu, so bile dane pobu-
de za ureditev parkirnih mest, 
a so ta v pristojnosti Občine 
Krško kot lastnice objekta in 
lastnikov zemljišč. Seveda ob-
stoječe stanje najbolj občuti-
jo obiskovalci prireditev, mi pa 
si pomagamo tako, da najame-
mo varnostnike, da usmerjajo 
promet in parkiranje. Proble-
mi se kažejo tudi pri dostopih 
avtobusov, ki imajo že s teh-
ničnega vidika težave pri na-
klonih v ovinkih, temu sledijo 
še zagate pri obračanju, parki-
ranju, razvrstitvi. Vsekakor bo 
to problematiko potrebno reši-
ti v doglednem času. Pri izbo-
ru gostinca nekako nismo ime-

li srečne roke. Ne, da bi bila 
krivda le na njegovi strani, gre 
za veliko specifiko pri delova-
nju kavarne, restavracije ali 
kuhinje. Ker nam ni uspelo ni-
kogar na novo pridobiti, smo 
sklenili, da prevzamemo ka-
varno, da lahko obiskovalcem 
postrežemo vsaj pijačo. Škoda 
pa bi bilo seveda, da glede na 
vložena sredstva kuhinja ne bi 
delovala, zato se bomo trudili 
pri iskanju najemnika.
 
KD je bil eden izmed soorga-
nizatorjev letošnjega poulič-
nega festivala Ana Desetnica, 
ki je bil zelo lepo sprejet. 
Po finančnem pokritju in v or-
ganizaciji je bil KD kar ključni 
organizator, uspeli smo prido-
biti tudi sponzorstvo za ta do-
godek. Res je bil odziv publi-
ke enkraten. KD je namreč že 
v preteklosti kar nekajkrat or-
ganiziral prireditve za otroke 
na ploščadi, a je bil obisk vse-
eno skromen. Zato je v meni 
že kar dolgo tlela ideja, pod-
prli pa so jo tudi drugi soorga-
nizatorji, da bi pripeljali Ano 
Desetnico v Krško, da bi priva-
bili širšo in starostno različno 
populacijo, ker če pogledamo 
nazaj v zgodovino, so bili glu-
mači in zabavljaška gledališča 
vselej privlačna za ljudi in tudi 
danes imamo še vedno zelo 
veliko afiniteto do tega. To se 
je izkazalo tudi v Krškem, za-
radi česar bomo, vsaj mi, Kul-
turni dom, upam pa da tudi v 
bodoče z Valvasorjevo knjižni-
co in drugimi s tem nadaljeva-
li. Za zelo lepo in pozitivno se 
je izkazala ta povezava z Ini-
ciativo mladih Kolektiv, ki so 
vzporedno izvedli delavnice in 
pripovedovalski večer Prežga-
ne zgodbe, pa Društvom Son-
ček in ostalimi. 

Kako pa skrbite, da bodo se-
danja prizadevanja in vlaga-
nja v objekte rodila sadove v 
prihodnosti. Kakšna je vloga 
šol pri vzgoji bodoče publike? 
Vsi, ki delamo na področju kul-
ture, si seveda želimo čim več 
mladih obiskovalcev. Mi dela-
mo z vsemi generacijami, od 
predšolskih otrok dalje s po-
sredovanjem lutkovnih pred-
stav, delavnic, muzejskih 
ustvarjalnic. Šole so na žalost 
iz leta v leto čedalje bolj ome-
jene s številom kulturnih dni in 
imajo že v svojem kurikulumu, 
da morajo del teh ur namenja-
ti proslavam. Je pa res, da ne-
katere šole, tudi v naši obči-
ni, kljub temu najdejo poti, 
da združijo več zadev hkra-
ti. Sodelovanje s šolami je 
relativno dobro, bistveno ga 
bomo skušali tudi nadgraje-
vati z novitetami v programu 
same kulturne vzgoje, kon-
kretno s filmsko in umetno-
stno vzgojo, ter gledaliških 
zadev. Tudi z abonmaji skuša-
mo stimulirati mlade z indivi-
dualnimi obiski. Gre za učen-
ce višjih razredov ali dijake, 
ki jim že drugo leto za sim-
bolično ceno 15 evrov nudimo 
ogled šestih predstav. Zaveda-
mo se, da delo z mladimi po-
meni dolgoročno naložbo, da 
bomo s tovrstnim izobraževa-
njem mladih imeli obiskoval-
ce, ki bodo imeli izgrajen od-
nos do gledališča ali glasbe.

Katja Ceglar

Zavedamo se, da delo z mladimi
pomeni dolgoročno naložbo

Katja Ceglar, direktorica Kulturnega doma Krško:

KRŠKO - Po 37 letih je stavba Kulturnega doma Krško kot največjega ponudnika kulturnih prireditev v 
Posavju deležna večjih obnovitvenih del. Z direktorico Katjo Ceglar, umetnostno zgodovinarko in socio-
loginjo kulture, smo se pogovarjali o izkušnjah in rezultatih ostalih enot v okviru Kulturnega doma.

anketa
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Občina Radeče je konec leta 2012 s projektom energetske sa-
nacije stavbe OŠ Radeče uspešno kandidirala na javnem raz-
pisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb 
v lasti lokalnih skupnosti, objavljenem s strani Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor. Potreba po sanaciji objekta je iz-
virala iz dejstva, da stavba OŠ po izgradnji večinoma ni bila 
energetsko sanirana, pri čemer je bil objekt grajen po kriteri-
jih gradnje, ki danes niso več aktualni. Fasada objekta je bila 
tako zidana z opečnimi zidaki in večinoma toplotno neizoli-
rana ter kot taka povzroča ogromno porabo toplotne ener-
gije, zgolj delno ali popolnoma neizolirano je tudi ostrešje, 
vrata in okna so lesena in dotrajana, ... 

Po prejemu sklepa o sofinanciranju in podpisu pogodbe o so-
financiranju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, po 
kateri Občini Radeče pripada 100 % sofinanciranje upraviče-
nih stroškov iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada in 
sredstev slovenske udeležbe za kohezijsko politiko, medtem 
ko je DDV naš strošek, je Občina Radeče izvedla javni razpis 
za izbiro izvajalca del. Na razpis se je prijavil zgolj en po-
nudnik, gradbeno podjetje Remont d.d., ki pa je izpolnje-
val vse pogoje in je oddal sprejemljivo ponudbo, zato je bila 
z njim dne 09. 05. 2014 sklenjena pogodba za izvedbo del v 
višini 488.838,72 EUR brez DDV. 

Predmet pogodbe je izvedba celovite energetske sanaci-
je stavbe OŠ Radeče z izvedbo toplotne zaščite oz. izola-
cije sten in ostrešja, menjavo oken, okenskih vrat in vrat z 
okenskimi policami, zamenjavo termostatskih ventilov in ter-
mostatskih glav, vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo ter 
rekonstrukcijo kotlovnice. Načrtovana energetska sanacija 
stavbe je tako namenjena zmanjševanju porabe toplotne in 
električne energije ter posledično zaščiti konstrukcije pred 
propadanjem zaradi vremenskih vplivov. Ob energetski sana-
ciji stavbe bodo upoštevane vse zahteve iz pravilnika o to-
plotni zaščiti stavb PURES, ter dodatne zahteve iz razpisnih 
dokumentacij in pravilnikov o energetski sanaciji. 

Izvajanje del na objektu je sicer močno pogojeno z obra-
tovanjem šole, zato je po dogovoru z vodstvom šole izbra-
ni izvajalec z deli pričel šele po zaključku šolskega leta in 
pričetku šolskih počitnic, ko učencev in učenk že ni več na 
objektu. Skladno z zastavljenim terminskim načrtom mora-
jo biti dela v celoti zaključena do marca naslednjega leta, 
pri čemer pa bo glavnina del opravljena v času letošnjih po-
čitnic. Dela zaenkrat potekajo skladno z načrti, izjemno in-
tenzivno in brez večjih težav.

Energetska sanacija OŠ Radeče 
v polnem teku

RADEČE/MENINA PLANINA - Na prvo julijsko soboto je Komisi-
ja za članice Gasilske zveze Kamnik za gasilke gasilskih zvez 
organizirala 6. pohod, katerega trasa je letošnje leto pote-
kala po Menini planini. Izpred Zavetišča na Biba planini je 
pot vodila mimo Oltarne peči do Šavnic, od tam pa do doma 

na Menini planini, kjer je istega dne potekala tudi borčevska 
proslava v spomin tam padlim borcem med leti 1941 in 1945. 
Zatem se je večina gasilk spustila po varovalni vrvi do podor-
ne jame Jespa, zadnja postojanka pa je bil razgledni stolp 
Vivodnik, od koder so se gasilke odpravile nazaj proti izho-
dišču. Pohoda se je udeležilo 187 gasilk, 12 otrok in 32 mo-
ških, skupno pa kar 231 pohodnic in pohodnikov, od tega pet 
iz območja Posavja, in sicer Mira Šraj iz PGD Boštanj ter Ta-
deja Pavlin, Manja Plut, Branka Sonc in Doroteja Jazbec 
iz PGD Radeče.  Doroteja Jazbec /B. M.

TELČE - Na lično urejenem prireditvenem prostoru na igri-
šču pri nekdanji šoli na Telčah je 13. julija potekalo sre-
čanje ljudskih pevk in pevcev, ki so se že 11. leto zapo-
red srečali na prireditvi Telška žetev.

Uvodno pesem so zapele domačinke, Ljudske pevke s Telč, 
sledila je ženska vokalna skupina Rosa iz Zabukovja, nato 
Ljudski pevci s Trebelnega, Bučenski ramplači z Bučke ter 
Ljudske pevke Zveze Slovencev iz Števanovcev v Porabju. 
Kulturni in družabni dogodek je za nekaj kratkih minut zmo-
til dež, zato so obiskovalke in obiskovalci odprli svoje dežni-
ke ter nadaljevali s poslušanjem pesmi, ki so jih nastopajo-
či v nadaljevanju prireditve peli pod nadstreškom bližnjega 
kozolca. Prijeten dogodek sta poleg dežnih kapljic popestri-
li domači humoristki v vlogi Martina in Micke, ki sta tokrat 
pripeljali s seboj še potrpežljivega in ubogljivega oslička. 
Za dobro razpoloženje prisotnih je skrbel tudi povezovalec 
prireditve, znan radijski moderator Darko Povše z novome-
škega Radia Sraka.
Pohvale organizatorjema prireditve, Kulturno športnemu dru-
štvu Telče in Ljudskim pevkam s Telč, so izrekli predsednik 
KS Tržišče Janez Virant, sevniški podžupan Janez Kukec in 
župan Srečko Ocvirk. »Mislimo, da je ljudsko petje tisto, ki 
mora med ljudmi ostajati živo. Ne sme iti v pozabo,« pa je 
med drugim dejala predsednica omenjenega društva in vod-
ja Ljudskih pevk s Telč Zvonka Mrgole.  S. Radi

Enajsta Telška žetev

Ljudski pevci in pevke ter godci so ob zaključku Telške 
žetve zapeli še skupno pesem.

Posavske gasile na Menini planini

Štiri od petih posavskih pohodnic

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 24. julija v bre-
žiškem Domu upokojencev pripravilo otvoritev študijske 
razstave akvarelov. V svojem ustvarjanju so vedno bolj-
ši ljubiteljski slikarji na ogled postavili dela, ki so nastala 
pod vodstvom njihovega dolgoletnega mentorja, likovne-
ga pedagoga Vlada Cedilnika.

Slikanje v akvarelni tehniki je predstavila predsednica DLB Kri-
stina Bevc, pri čemer je poudarila, da gre za zahtevno tehni-
ko, ki zahteva veliko vaje, slikar pa lahko ustvarja na mokro 
ali suho podlago. Prosojne, lazurne barve so odvisne tudi od 
papirja, ki mora biti bel, lahko tudi toniran, a vseeno svetel. 
Za dober akvarel je najbolj pomembna čista voda, ki omogo-
ča pravi odtenek in ne umaže barve. Z vodo se regulira jakost 
barve in mokrota čopiča (najboljši je mehak, ki vpije dovolj 
vode), premoker čopič pa lahko uniči sliko ali pa pripomore k 
želenemu prelivanju barv. Gre za postopno barvanje, kjer se 
dodajajo temnejši toni na svetlejše, pri tem pa se pušča belina 
papirja, da govori sama zase in daje risbi zračnost. Za akvarel 
je pomembna prosojnost, ki jo je težko doseči v ostalih tehni-
kah slikanja, sicer pa pri akvarelu velja, da vaja dela mojstra.
Mentorju Vladu Cedilniku in 21 slikarjem sta ob otvoritvi po-
hvalne in prijazne besede izrekli direktorica Doma upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca Andreja Flajs in vodja enote 
DU Brežice mag. Valentina Vuk, barvno druženje pa je s pe-
tjem obogatila Adrijana Lorber. N. Jenko S.

Akvareli brežiških likovnikov

Andreja Flajs, mag. Valentina Vuk, Kristina Bevc, Vlado 
Cedilnik in Adrijana Lorber

VELIKI TRN – Za 6. september Turistična agencija BooM iz 
Krškega načrtuje izvedbo 17. državnega prvenstva harmoni-
kark z igranjem na diatonično harmoniko. Tekmovanje bo že 
četrto leto zapored potekalo na Velikem Trnu pod šotorom 
tamkajšnjega balinarskega društva, ki je tudi soorganizator 
tekmovanja. Prvenstvo bo potekalo po že utečenih pravilih, 
vsaka tekmovalka bo morala zaigrati po eno ljudsko in naro-
dno-zabavno skladbo. Ocenjevala jih bo tričlanska komisija, 
štiri bodo nagrajene, od tega ena po izboru občinstva. Orga-
nizatorja pa za letos pripravljata tudi novost - »atraktivno 
tekmovanje«, ki bo štelo za državno prvenstvo za pevke in 
pevce ob spremljavi  diatonične harmonike. Najboljša pevka 
ali pevec bo prejel naziv »Vižar leta«. Prijave na obe tekmo-
vanji so možne do 10. avgusta na spletni strani www.boom.si
 B. M. 

17. tekmovanje harmonikark

NEREZINE - Konec junija je Zveza prijateljev mladine Krško 
organizirala letovanje s »Šolo zdravega življenja« v Nerezi-
nah na otoku Lošinju za upokojence. Šest polnih dni bivanja 
smo preživeli v prijaznem vzdušju in dobrem razpoloženju 
organizatorji in udeleženci. Klimatsko rekreativni oddih s 

Stanetom Iskro na otoku Lošinj, ki s svojim blagim sredozem-
skim podnebjem in čistim zrakom ugodno vpliva na dihalne 
poti, je res pravi način za vse tiste, ki želijo nekaj naredi-
ti za svoje zdravje in tudi tiste, ki imajo težave z zmanjše-
vanjem srčne, dihalne in mišične moči. Program, ki smo ga 
bili deležni, je poleg prijetnega druženja prinesel pozitivne 
učinke za krepitev zdravja in vitalnosti. Najbolj navdušeni 
so že pred odhodom domov izražali željo, da bi se radi že 
kmalu ponovno vrnili na Lošinj in zato organizatorji že raz-
mišljajo o jesenskem terminu in še dodatni ponudbi v na-
slednjih letih. V. Ban

Krepitev zdravja za upokojence 
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PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD

VSAKO SREDO V MESECU AVGUSTU, 
od 15.00 do 18.00

VSAK PETEK V MESECU AVGUSTU, 
od 17.00 do 19.00

BREZPLAČNO KOPANJE NA BAZENU BRESTANICA  
ZA OTROKE OD 9-14 LETA STAROSTI
Zbiramo prijave: robi@mc-krsko.si, 030 386 912

VRTNARJENJE NA NAŠEM VRTU

Sobota, 9.8.2014, ob 10.30

Sobota, 16.8.2014 ob 10.30

Petek, 22.8.2014, ob 16.30

Sobota, 30.8.2014, ob 10.30

RAČUNALNIŠKE AKTIVNOSTI

OTROŠKA USTVARJALNICA:
IZDELAVA RECIKLIRANEGA LONČKA ZA 
PISALA

DRUŽABNE IGRE

SLIKANJE NA REČNE KAMNE

MT SENOVO
Sobota, 2.8.2014

Petek, 15.8.2014 

Petek, 15.8.2014

Sobota, 23.8.2014

Sobota, 30.8.2014

 Sobota, 30.8.2014

TEEN POOL SPLASH PARTY

ŠPORTNI POLETNI VIKEND 
(futsal, košarka,tenis,odbojka)  

HOUSE PARTY - DJ ALEKSIJ

KONCERT SKUPINE HELP! 
A Beatles Tribute

VODNE IGRE BREZ MEJA

KONCERT SKUPINE EIGHT BOMB

Več o dogajanju 15. avgusta 2014 preberite na strani 11.
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Tudi med obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško (NEK) nasta-
jajo radioaktivne odpadne snovi, ki so lahko v plinastem, teko-
čem in trdnem agregatnem stanju. Če je količina radionuklidov 
nad predpisanimi vrednostmi ter se ne morejo predelati in po-
novno uporabiti, se take snovi obravnavajo kot radioaktivni od-
padki. Glede na njihovo specifično aktivnost jih delimo na nizko- 
in srednjeradioaktivne odpadke (NSRAO). Z ustreznimi postopki 
jih je treba spremeniti v takšne oblike, ki zagotavljajo varno hran-
jenje in transport ter varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi se-
vanji. Skladno s predpisi in standardi je primarna odgovornost 
NEK zagotavljanje jedrske varnosti in s tem tudi varno začasno 
skladiščenje NSRAO do njihovega končnega odlaganja.

Procesi zmanjševanja 
prostornine NSRAO
NSRAO delimo tudi glede na izvor, lastnosti in možnosti za na-
daljnje ravnanje. Tako ločimo koncentrat izparilnika in usedline 
zbiralnikov odpadne reaktorske hladilne vode, izrabljene ionske 
izmenjevalnike, izrabljene filtre ter stisljive in nestisljive odpad-
ke. Nastajajo tudi specifični odpadki, npr. ob peskanju strojne 
opreme, aktivno oglje, ki se uporablja pri prezračevalnih siste-
mih, mazalna olja in različna topila. Konec leta 2013 je bilo v za-
časnem skladišču v NEK uskladiščenih 2250,6 kubičnega metra 
teh odpadkov, ki so nastali od začetka obratovanja elektrarne 
leta 1981. S tehničnimi, administrativnimi in organizacijskimi 
ukrepi smo uspeli zmanjšati dinamiko nastajanja NSRAO. Tako 
v zadnjem obdobju letno nastane približno 30 kubičnih metrov 
tovrstnih odpadkov. Z različnimi mehanskimi in kemijskimi meto-
dami zmanjšujemo tudi njihovo prostornino. S stiskanjem z niz-
kotlačno stiskalnico in dodatnim stiskanjem z visokotlačno stis-
kalnico smo močno zmanjšali prostornino paketov s tkaninami, 

plastiko, pločevinami, kabli in drobno opremo. Od leta 1998 se-
žigamo gorljive snovi pri zunanjem izvajalcu, kar je omogočilo 
do 20-kratno zmanjšanje njihove prostornine. S taljenjem pa smo 
učinkovito zmanjšali prostornino kovinskih odpadkov. 

Prostor za manipulacijo 
z opremo in pošiljkami 
radioaktivnih tovorov
Ker smo dosegli visoko zasedenost začasnega skladišča v NEK, je 
bilo treba predvideti dodatne rešitve za premostitev obdobja do 
izgradnje končnega odlagališča NSRAO. Med pomembne projek-
te tehnološke nadgradnje spada rekonstrukcija manipulativnega 

prostora za radioaktivne odpadke. V novi prostor bomo namestili 
dodaten zbiralnik odpadne reaktorske hladilne vode ter iz začas-
nega skladišča prestavili tehnološko opremo za obdelavo, kot je 
visokotlačna stiskalnica, in opremo za meritve radioaktivnih od-
padkov. V sproščeni prostor bomo skladiščili pakete NSRAO. Po 
pridobljenem gradbenem dovoljenju za izgradnjo manipulativ-
nega prostora sledita postopek izbire izvajalca in gradnja, ki bo 
potekala v dveh fazah. 

Potrditev investicijskega programa za odlagališče NSRAO v za-
četku julija in napovedani potek nadaljnjih dejavnosti do začet-
ka obratovanja končnega odlagališča leta 2020 sta dober obet, 
da bo NEK v prihodnje razbremenjena iskanja dodatnih ukrepov 
za zmanjševanje nastajanja in zmanjševanje prostornine teh od-
padkov ter začasnega skladiščenja. 

www.nek.si

Skrbno in varno ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki v NEK 
Proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah je povezana z nastajanjem radioaktivnih stranskih proizvodov. Večina teh se zadrži v gorivnih ele-
mentih, del jih je v reaktorskem hladilu in se s filtriranjem ter predelavo iz procesa izločijo. Skrbno ravnanje z jedrskim gorivom in kontaminiranim hladi-
lom ter opremo zagotavlja, da so radioaktivne snovi vedno pod ustreznim nadzorom.

NEK z začasnim skladiščem NSRAO (v ospredju levo)

Oprema za meritve bo iz skladišča umaknjena 
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Podžupanja občine Krško Ana Somrak je 17. julija popol-
dne gostila vodjo politično gospodarskega oddelka na ve-
leposlaništvu Združenih držav Amerike Joshuo M. Harrisa 
s sodelavko Mirjano Rabič. Govorili so predvsem o možno-
stih povezovanja ameriških in domačih podjetij.

Kot je poudaril Joshua M. Harris, ameriška gospodarska 
zbornica v Sloveniji, ki šteje že več kot 250 korporativnih 
članov, deluje s ciljem izboljšati naložbene priložnosti in po-
slovno okolje v Sloveniji ter tako olajšati poslovanje sloven-
skih in mednarodnih podjetij. Pri tem pa želijo k sodelovanju 
pritegniti nova podjetja izven Ljubljane, ki imajo izkušnje 
na mednarodnih trgih. Po besedah podžupanje občine Kr-
ško Ane Somrak je to dobra priložnost za številna krška in 
posavska podjetja, obisk pa začetek dobrega sodelovanja. 

Občina Krško je v letošnjem letu poskrbela skupaj za 1300 m2 

novih površin za vrtove, na njih pa vrtnari 30 novih vrtnarjev. 
Na Papirniški ulici, v središču parka pri zaklonišču, so v juni-
ju zaživeli novi samooskrbni urbani vrtovi v izmeri 500 m2, 
na katerih bo lastno zelenjavo lahko pridelalo 15 najemnikov. 

V sklopu teh vrtov še vedno poteka projekt Moj samooskrbni ur-
bani vrt skupaj s klubom GAIA, v okviru katerega se je zvrstilo 
pet delavnic in tri predavanja, nekaj aktivnosti pa je predvide-
nih še konec poletja in jeseni. Vseskozi potekajo tudi aktivnosti 
na dveh vzorčnih vrtovih, kjer strokovnjaki iz Kluba GAIA poma-
gajo pri pravilni oskrbi vrta. Možnost oskrbe prebivalcev mest z 
lastno zelenjavo postaja tudi pri nas vsebolj iskana, hkrati pa je 
to prostor za druženje, izmenjavo znanj in izkušenj ter tudi mo-
žnost koristnega preživljanja prostega časa cele družine. Zlasti je 
to pomembno za mlade družine, saj imajo otroci že od zgodnje-
ga otroštva možnost videti in izkusiti, kako rasteta zelenjava in 
sadje. Projekt Moj samooskrbni urbani vrt v občini Krško koordi-
nira podjetje Agro Posavje d.o.o. V kolikor imate predloge, ide-
jo ali željo po lastnemu vrtu, nam pišite na info@agroposavje.
si ali pokličite na telefon 031 618 526 (Kristina Ogorevc Račič).

Obnova velike dvorane Kulturnega 
doma Krško po načrtih
Projekt obnove velike dvorane in spremljajočih prosto-
rov 36 let starega Kulturnega doma Krško, ki je stekla ko-
nec junija, zaključila pa naj bi se predvidoma konec leta, 
je v polnem teku. Celotna vrednost obnove, ki je trenu-
tno v zaključni fazi pripravljalnih in rušitvenih del, znaša 
dva milijona evrov, iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in državnega proračuna pa bo sofinancirana v višini 
1,6 milijona evrov, delež Občine Krško pa 395.000 evrov.

V zaključni fazi 
so pripravljalna in 
rušitvena dela: iz-
vedene so vse za-
ščite tlakov in so-
sednjih prostorov, 
končana demon-

taža obstoječe opreme, obstoječe stenske obloge ter stre-
šne toplotne izolacije, trenutno poteka demontaža obsto-
ječih stropov. Obnovitvena dela velike dvorane po besedah 
župana mag. Mirana Stanka med drugim obsegajo menjavo 
stropa z akustično preureditvijo, izolacijo stropa oz. strehe 
objekta, menjavo parketa na odru, menjavo stenskih oblog 
z akustično preureditvijo, menjavo glavne odrske zavese in 
sedežev, vzpostavitev pregradnega sistema avditorija, digi-
talizacijo kinematografa, menjavo ozvočenja in drugo. Ve-
lika dvorana kulturnega doma Krško je ena redkih v sloven-
skih kulturnih domovih, ki ima orkestrsko jamo, konstrukcija 
pa je prav tako potrebna obnove. Orkestrsko jamo bo tako 
mogoče bistveno enostavneje pripraviti, možne bodo scen-
sko zahtevnejše gledališke in plesne predstave. Obnovljene 
bodo tudi garderobe za nastopajoče, sanitarije v garderobah 
za nastopajoče in garderobe za obiskovalce. 

V okviru celovitega urejanja starega mestnega jedra se dela 
intenzivno nadaljujejo v Zatonu, kjer naj bi predvidoma z 
zaključnimi deli in asfaltiranjem vozišča zaključili v prvi po-
lovici avgusta. Nadaljevala se bodo tudi dela v okviru gra-
dnje dvoetažnega parkirišča, hkrati pa začela izgradnja čr-
pališča. 1,8 milijona evrov celotne investicije od skupno 3,1 
milijona evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, operativnega programa krepitve regional-
nih razvojnih programov za obdobje 2012 – 2014.

Dela v Zatonu v zaključni fazi

Z obnovo tržnice do boljše 
organiziranosti lokalnih ponudnikov
Obnovitvena dela tržnice na Vidmu v Krškem, ki so se v okviru projekta Posavska špajza začela junija, 
potekajo v skladu s terminskim planom. Izvedena je sanacija toplovoda in klančina, na katero umeščajo 
zunanje kovinske stopnice. V teku so pripravljalna dela za umestitev novega dvigala, prav tako monta-
ža strešne kovinske konstrukcije.

Občina Krško bo tržnico na 
Vidmu, ki je bila zgrajena 
pred tridesetimi leti, rekon-
struirala in nadgradila pred-
vidoma v petih fazah. V prvih 
dve fazah bodo, kot pravi žu-
pan mag. Miran Stanko, sa-
nirali del konstrukcije, zgra-
dili nove zunanje stopnice, 
obnovili dvigalo in nadkrili 
teraso, kjer bo zagotovljen 
nov prodajni prostor z novo 
opremo na nekaj več kot 800 
kvadratnih metrih, name-
njen prodaji lokalnih pro-
duktov. Ves čas tega prvega 
dela obnove, ki bo predvido-
ma potekala do začetka jese-
ni, bo tržnica kljub izvajanju 
del odprta z občasnimi del-

nimi zaporami dostopov do 
objekta. 

Projekt je v višini 85 % upra-
vičenih stroškov sofinanciran 

v okviru projekta Posavska 
špajza, s katerim so bile po-
savske občine uspešne na raz-
pisu Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo za 
črpanje evropskih sredstev 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, preostalih 15 
odstotkov ter davek na do-
dano vrednost pa je strošek 
občin. Cilj projekta Posavska 
špajza je po besedah župa-
na mag. Mirana Stanka z novo 
oz. obnovljeno infrastrukturo 
in urejenimi skupnimi prostori 
tržnic omogočiti boljšo tržno 
organiziranost lokalnih ponu-
dnikov z okoliških kmetij in 
domačih rokodelcev za nepo-
sredno prodajo lokalnih in re-
gionalnih produktov.

Del konstrukcije za nadkritje terase tržnice na Vidmu

Izgradnja kompostarne v Spodnjem Starem Gradu, s katero bo 
bistveno izboljšan proces dosedanjega odprtega načina kompo-
stiranja, teče v skladu s terminskim načrtom. Zaključek vseh del 
in predaja objekta je predvidena konec marca naslednje leto.
Trenutno potekajo zemeljska dela s komunalnimi razvodi, armi-
ranje, betoniranje sten objektov, sidranje kovinske konstrukcije 

na stene … Obstoječa kompostarna v Spodnjem Starem Gradu 
se razprostira na odprtem platoju, na katerem poteka priprava, 
mletje in kompostiranje bioloških odpadkov. Izgradnja zaprte-
ga objekta kompostarne nad obstoječo kompostarno v velikosti 
2160 m2 in kapaciteto 10.000 ton odpadkov na leto pa bo omo-
gočila začetek sodobnega načina kompostiranja.
K tovrstni investiciji, vredni 1,4 milijona evrov, je Občina Kr-
ško po besedah župana mag. Mirana Stanka pristopila s ciljem 
zmanjšati učinke onesnaževanja z emisijami snovi v zrak, saj 
bodo odpadki predelani v zaprtem prostoru, zrak pa bo pred iz-
pustom v okolje očiščen v biofiltru, s čimer se bodo tudi bistveno 
izboljšali pogoji bivanja prebivalcev v bližini centra za ravnanje 
z odpadki. Posodobljen postopek kompostiranja bo zaradi zapr-
tega tipa kompostarne in vpihovanja zraka tudi bistveno hitrejši.

Z gradnjo kompostarne do okolju 
prijaznega kompostiranja

KRŠKO, BRESTANICA, LESKOVEC PRI KRŠKEM - S koncem šol-
skega leta so v občini Krško na treh osnovnih šolah stekla dela 
energetske sanacije, ki bo omogočila boljše pogoje dela in 
bivanja ter prihranke energije. Medtem ko dela pri osnovni 
šoli Jurija Dalmatina v Krškem in telovadnici pri osnovni šoli 
Leskovec pri Krškem tečejo nemoteno, je Občina Krško mo-
rala v ponovni razpis za izvajalca del za energetsko sanacijo 
osnovne šole v Brestanici, saj je družba Begrad, ki je z deli 
sicer že začela, pred dvema tednoma odstopila od pogodbe.

Občina je bila tako primorana iti v nov razpis. Odpiranje po-
nudb bo 5. avgusta, dela pa se bodo zaradi ponovnega po-
stopka zavlekla. Kot poudarjajo na Občini Krško, so v sode-
lovanju z osnovno šolo že pristopili k iskanju nadomestnih 
lokacij za nemoten pouk. Do vseh lokacij bodo zagotovili tako 
prevoze otrok kot tudi dostavo hrane. 

Izbrani ponudnik odstopil od pogodbe
Potem ko je Občina Krško konec aprila objavila javno naro-
čilo za gradbena dela v okviru energetske sanacije osnovne 
šole v Brestanici, je po preveritvi prispelih ponudb in njiho-
vih dopolnitev izbrala najugodnejšega oziroma najcenejše-
ga ponudnika – družbo Begrad ter z njim 13. junija podpisala 
pogodbo. Kot poudarja župan občine Krško mag. Miran Stan-
ko, sta razpisna in projektna dokumentacija s pripadajoči-
mi popisi zelo jasno predpisali opremo in izvedbo, ki omogo-
ča energetsko učinkovitost, ki jo mora naročnik zagotavljati 
skladno s sofinancersko pogodbo s pristojnim ministrstvom. 
Žal izbrani ponudnik ni pridobil ustrezne garancije, ki je bila 
osnova za veljavnost pogodbe, poleg tega pa se je izkazalo, 
da ponujena cena ni omogočala izvedbe po danih ponudbah. 
Izvajalec in njegovi kandidati za podizvajalce so sicer takoj 
začeli s pritiski po zamenjavi opreme in materialov, ki so jih 
tudi v fazi oddaje ponudbe ponujali, ko pa so bili s strani in-
vestitorja in nadzora zavrnjeni, pa so nominirani podizvajal-
ci odstopili od sklenitve pogodbe.

Odločitev o ponovnem javnem naročilu je Občina Krško pri-
morana sprejeti zaradi dejstva, da izvajalec pogodbe ne bo 
izvršil. V skladu z javnim razpisom je bil za ponudnike vče-
raj organiziran obvezen ogled objekta in jasno poudarjena 
pričakovanja tako uporabnika kot investitorja. 

V kolikor ponudniki ne bodo izrabili pravic, ki jih zakon omo-
goča, lahko pričakujemo podpis pogodbe z novim izvajalcem 
v drugi polovici avgusta. V vmesnem času bo objekt varovan 
in dodatno zaščiten pred vremenskimi vplivi.

OŠ Brestanica: nov razpis za 
izvajalca del energetske sanacije

Na urbanih vrtovih vedno več 
novih vrtnarjev

Obisk predstavnika ameriškega 
veleposlaništva v Krškem

Podžupanja občine Krško Ana Somrak, Joshua M. Harris in 
Mirjana Rabič z veleposlaništva ZDA v Sloveniji

Misel ene od najemnic vrtov: »Na naših vrtovih se že začenja 
prijetno povezovanje in sodelovanje med uporabniki, izme-
njava rastlin, koristnih idej in podobno. Še posebej za tiste, 
ki stanujemo v blokih, je to idealna priložnost, da naravo 'ču-
timo' in jo posledično tudi bolj cenimo. Hvala vam!«
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KLJUČNE INFORMACIJE
Občinski prostorski načrt občine Brežice

OBČINA BREŽICE
Odd. za prostorsko načrtovanje in razvoj
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
T: 07 620 55 30, 07 620 55 00
E: obcina.brezice@brezice.si

Sprejet na 5. izredni seji Občinskega sveta 
Občine Brežice, dne 3.7.2014.

Nadomestil sedaj veljavni planski akt Občine 
Brežice, ki je bil v osnovi pripravljen v letu 
1987.

Vključuje obravnavo nekaj manj kot 2000 
posegov (pobud in pripomb), usklajenih z 51 
nosilci urejanja prostora (soglasodajalci).

Stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu RS, ki bo predvidoma prve dni 
avgusta 2014.

Javno dostopen po uveljavitvi na spletnem 
portalu PISO - www.geoprostor.net/PISO

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, 
začeti pred uveljavitvijo odloka OPN se 
bodo nadaljevali in končali na podlagi 
trenutno veljavnega planskega dokumenta.

Nove podane pobude in nove potrebe bo 
Občina skladno z zakonodajo pregledala in 
obravnavala vsake dve leti.

Dodatne informacije vezane na OPN občine 
Brežice dobite na naslovu:

Ves čas prihajajo na občino nove pobude in nove potrebe po 
zagotovitvi stavbnih zemljišč. V skladu z zakonodajo naj bi občina 
vsake dve leti pregledala pobude in jih razvrstila med tiste, ki 
sledijo razvoju občine in so kompatibilne z obstoječimi prostorskimi 
zahtevami in na tiste, ki jih prepoznamo kot negativ v prostoru. Po 
tem bo sprejeta odločitev o skupni spremembi OPN ali pobudi za 
individualno spremembo oz. dopolnitev akta.  

Osnovna dejstva o OPN Brežice

Koliko časa je trajal projekt priprave in sprejemanja OPN 
za občino Brežice?

Kaj je OPN?
OPN oz. občinski prostorski 
načrt je prostorski akt, s katerim 
se, ob upoštevanju usmeritev 
državnih prostorskih aktov, 
razvojnih potreb občine in 
varstvenih zahtev, določijo cilji in 
izhodišča prostorskega razvoja 
občine, načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter 
določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor. 

Po l. 2002 (po sprejemu Zakona o urejanju prostora) je Občina 
Brežice pristopila k pripravi Strategije prostorskega razvoja občine 
in Prostorskemu redu občine. Ob pripravi nove zakonodaje v letu 
2006 je občina začeta postopka na priporočilo Ministrstva za okolje 
in prostor morala prekiniti. Zavladala je zakonska praznina. Občina 
Brežice je v letu 2008 sprejela dva sklepa o začetku postopka – sklep 
o začetku postopka sprememb in dopolnitev plana za gospodarsko 
naravnane pobude in sklep o začetku postopka OPN. Za potrebe 
priprave OPN so strokovne službe občine povzele že pripravljene 
strokovne podlage iz časa priprave Strategije in Prostorskega reda 
občine (iz leta 2006). Do konca leta 2009 je občina intenzivno zbirala 
pobude občanov. Po končanem zbiranju pobud so občinske 
strokovne službe pristopile k intenzivni pripravi novodobnega 
prostorskega dokumenta – OPN. OPN je nov strateški dokument, ki 
bo nadomestil sedaj veljavni planski akt Občine Brežice, ki je bil v 
osnovi pripravljen v letu 1987.

Koliko občin je trenutno to delo že opravilo?
Sprejet OPN ima trenutno 97 slovenskih občin kar je manj kot 
polovica vseh.

Lahko primerjate obseg dela naše občine s katero od 
drugih?
Občina Brežice se uvršča med večje občine v Sloveniji. Teritorialno 
obsega tako ravninski kot tudi gričevnat in hribovit svet. Po 
značilnostih prostora je izjemno pestra in jo zaradi tega v osnovi 
delimo na tri glavne enote (ravninski del in južni ter severni hribovit 
svet), saj je le tako možno prepoznati značilnosti prostora in 
zagotoviti nadaljnji razvoj. S tega vidika je težko primerljiva s 
katero drugo občino, razen z občino Krško. Pri pripravi OPN se 
morajo upoštevati vse varstvene zahteve, ki jih določajo območja 
varovanj in omejitev. Občina Brežice ima veliko varovanih površin 
(območja kulturne dediščine, območja varovana s strani narave, 
vodovarstvena območja, poplavna območja ipd.) in površin z 
omejeno rabo (območja za potrebe obrambe, območja DPN-jev 
ipd.). Glede na pestrost varovanih območij in omejitev se občina 
Brežice uvršča med tiste občine, ki morajo opraviti številna 
usklajevanja, da posamezne ureditve uskladijo z različnimi nosilci 
urejanja prostora.

Koliko pobud ste obravnavali?
V OPN je povzetih 1473 pobud kar predstavlja dobrih 75 % vseh 
prejetih pobud. V času javne razgrnitve je bilo podanih 599 
pripomb. Torej skupaj smo obravnavali nekaj manj kot 2000 
posegov. Pobude in pripombe smo usklajevali z 51 nosilci urejanja 
prostora (soglasodajalci).

Kdo dejansko odloči kaj se sme uvrstiti in kaj ne?
Usmeritve in načela za pripravo osnutka, ki ga izdela občina, so zelo 
jasna. Če bi jih želeli dosledno upoštevati, bi to pomenilo, da večina 
pobud občanov ne bi bila rešena pozitivno. Ker pa je občini v 
interesu, da svojim občanom zagotovi čim boljše bivalno okolje, 
smo poskušali znotraj teh načel in usmeritev poiskati vse možnosti 
za realizacijo pobud. Zadnji ključni pogoj, da smo lahko OPN 
obravnavali in sprejeli na občinskem svetu, je bilo pet mnenj o 
sprejemljivosti vplivov OPN na okolje in odločba o sprejemljivosti 
vplivov. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je Odločbo o 
sprejemljivosti vplivov OPN na okolje izdalo 30.6.2014. Do te pa je 
občina opravila številna pogajanja skozi katera smo poskušali 
argumentirati in prepričati uvrstitev čim več pobud.

Katere pobude so prevladovale?
Prevladovale so pobude za gradnjo na »lastni parceli« v smislu 
rešitve stanovanjskega problema. Torej gradnja stanovanjske 
stavbe. 

Kaj vidite za največji uspeh pri sprejemanju OPN?
Najpomembnejše je vedno širitev mesta , ki posledično zagotavlja 
razvoj zaledja. V mestu smo uspeli zagotoviti širitev preko 
obvoznice in zapolniti obstoječe kmetijsko zajedo v Šentlenartu ter 
zagotovili smiseln razvoj prostora ob rondoju pri TUŠ-u. Med 
pomembnejše širitve se štejejo še površine za potrebe Term Čatež, 
IPC Brezina, zagotovitev stavbnega zemljišča za polnilnico vode, 
širitev kamnoloma Bizeljsko kot tudi številne druge manjše, a zelo 
pomembne širitve. 

Kaj z novimi pobudami? Kako in kdaj bodo te obravnavane?

OPN-strateški razvojni dokument občine Brežice
Sprejem in uveljavitev novega občinskega prostorskega načrta

Prostorski dokument bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu RS. Zaradi obsežnosti gradiva in želje po 
ustreznem prehodnem obdobju bo OPN objavljen v Uradnem 
listu RS prve dni avgusta 2014. Tako bo OPN za območje občine 
Brežice predvidoma stopil v veljavo v drugi polovici avgusta 
2014.  

Občanom, ki imajo v pripravi projekte za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na osnovi trenutno veljavnega plana 
Občina svetuje, da oddajo vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja pred uveljavitvijo OPN. Postopki začeti pred 
uveljavitvijo odloka OPN se bodo nadaljevali in končali na 
podlagi planskega dokumenta.

Za večino širitev je OPN zadostna podlaga za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Za nekatere širitve bo predhodno potrebno izdelati 
OPPN, bodisi zaradi sanacije ali kompleksnosti gradnje. 

Z dnem uveljavitve OPN bo vsebina na spletnem portalu PISO 
(Prostorski informacijski sistem občin, javno dostopen na 
w w w. g e o p ro s t o r. n e t / P I S O )  v  ra zd e l k u  t e m a t s k i  

sklopi/prostorski plan/uradni kartografski del spremenjena. 
Grafične podloge planskega akta bomo nadomestili z grafični delom 
OPN, ki prikazuje območja stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč, 
gozdnih zemljišč, vodnih zemljišč in drugih zemljišč. 

(Slika zgoraj) Območja stavbnih zemljišč so prepoznavna po tem, da 
so obarvana z intenzivnejšimi barvami, da imajo svoje oznake (PEČ-
02, Ap1470, Ak686, Az120 ipd.) in da so definirana z neprekinjeno 
ali prekinjeno debelejšo linijo. Kmetijska zemljišča so prikazana kot 
svetlo zelena območja, gozdna zemljišča kot temno zelena območja 
in vodna zemljišča kot modre površine.  

Gradnja resnejših objektov (stanovanjskih stavb, gospodarskih 
poslopij, hlevov, vinskih kleti, zidanic ipd.) je dopustna na območju 
stavbnih zemljišč. Določene vrste objektov, predvsem enostavnih in 
nezahtevnih, je dopustno umestiti v prostor tudi na kmetijska in 
gozdna zemljišča; to so praviloma določeni objekti, ki služijo 
opravljanju kmetijske dejavnosti ali gozdarstvu.

Za večino želenih gradenj je OPN zadostni pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Za območja kompleksnejših gradenj in 
območja sanacij, pa je predhodno potrebno izdelati OPPN, v 
katerega se bodo zapisali sanacijski ukrepi in usmeritve na nadaljnji 
razvoj. Območja sanacij predstavljajo nekatera degradirana 
območja zidanic, podeželskih tipov naselij in predvsem območja 
razpršenih gradenj, ki smo jih prepoznali kot tradicionalni vzorec in 
jih obravnavali kot območja razpršene poselitve posebnih 
zaključenih območij v okviru sanacije razpršene gradnje. Območja 
za katera je potrebno pripraviti OPPN in usmeritve za pripravo 
OPPN-ja so zapisana v prilogi 2 odloka OPN. 

Katja Pongračič, namestnica vodje 
oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice
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Druga zemljišča
Gozdna zemljišča
Kmetijska zemljišča
Stavbna zemljišča
Vode

Razdelitev območja 
(novo stanje):

občine (26.875,14 ha) po namenu 

Bilanca spremembe namenske rabe

Opis
Površine (ha)-

staro stanje
Površine (ha)-

novo stanje

Območja drugih zemljišč 503,47 517,71

Območja gozdnih zemljišč 9564,65 9549,16

Območja kmetijskih zemljišč 13809,72 13554,54

Območja stavbnih zemljišč 2172,67 2437,76

Območja voda 824,63 815,97

Vir: Povzeto po predstavitvi Občinskega prostorskega načrta Občine 
Brežice Občinskemu svetu Občine Brežice za njegov sprejem, 3.7.2014; 
Izdelovalec: Locus d.o.o., Domžale

Občina Brežice je zadnjih nekaj let aktivno pripravlja nov 
temeljni prostorski akt občine – občinski prostorski načrt (OPN). 
Z novim OPN se spreminjajo namenska raba prostora, vsebina 
izvedbenih določil, poimenovanja in strategija načrtovanja. OPN 
bo v celoti nadomestil dolgoročni in srednjeročni prostorski 
dokument občine iz leta 1987. 

Na 5. izredni seji dne 3.7.2014 je Občinski svet občine Brežice 
sprejel občinski prostorski načrt za območje občine Brežice. 
Občinski prostorski načrt obsega tako tekstualni del, ki se deli na 
strateški in izvedbeni del, kot tudi grafični del. Sestavni del 
občinskega prostorskega načrta je tudi okoljsko poročilo, prikaz 
stanja prostora, urbanistični načrti za Brežice, Bizeljsko, Dobovo 
in Cerklje ob Krki in številne druge priloge.

Za večino izraženih pobud in potreb je Občina uspela s 
pristojnimi nosilci urejanja prostora uskladiti širitve. 
Usklajevanja so bila dolgotrajna, saj je bilo potrebno uskladiti 
interese posameznikov z državnimi usmeritvami, s predvidenimi 
državnimi prostorskimi načrti, s kartami razredov popravne 
nevarnosti, s poplavnimi dogodki, z opozorilno karto poplav, z 
območji naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, 
območij Nature2000, z območji kulturne dediščine, z varovanimi 
kmetijskimi zemljišči in s številnimi drugimi varovanji in 
omejitvami. Za nekatere pripombe in predloge žal ni bilo 
primernih argumentov s katerimi bi lahko prepričali v pozitivno 
rešitev. 

Vidni rezultati uspešnega prostorskega
načrtovanja
V podporo čim hitrejšega gospodarskega razvoja je Občina 
Brežice v letu 2008 pred sprejemom OPN za gospodarsko 
naravnane subjekte vodila postopek spremembe plana. S tem je 
zagotovila širitev ali legalizacijo 28-im pobudnikom. Dodatno je 
bila uspešna tudi s pobudo širitev za potrebe Term Paradiso 
Dobova, Kovisa v IPC Brezina in Turističnega kompleksa Dvorec. 
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Terme Paradiso so uspešno prostorsko širitev v letošnjem letu 
že izkoristile za razvoj dodatne turistične ponudbe.
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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

PSIČKA
Zavetišče Brežice ima na voljo 
dva pasja mladička, stara tri do 
štiri mesece, rjavo-črne barve, 
ki iščeta potrpežljivega in ljube-
čega skrbnika.

MLADI MUCKI
V brežiškem zavetišču za živali 
čaka na nove in odgovorne la-
stnike pet mačjih mladičev ra-
znovrstnih barv. Mucki so pri-
jazni, družabni ter potrebujejo 
veliko ljubezni in varen dom. 

TAČKA  
Nežna Tačka je bila sterilizira-
na in je pripravljena za odhod 
v nov dom. Stara je dve leti, je 
zelo prijazna, rada se crklja in 
je v človeški družbi, zelo rada 
ima dolge sprehode v naravi in 
stiskanje v naročju. 

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

DOBOVA – Občina Brežice je v skladu z zahtevami zakonoda-
je naročila arheološke raziskave na področju, kjer bodo zgra-
jena zunanja športna igrišča pri Osnovni šoli Dobova. Igrišča 
so del II. faze zunanjih ureditev pri osnovni šoli. V I. fazi so 
bile urejene zunanje površine (dovozna cesta s pločnikom, 
avtobusno postajališče, parkirišča), namenjene izboljšanju 
prometne varnosti otrok. Arheologi so pripravili poročilo o 
najdenih ostankih prazgodovinskega naselja, ki po mnenju 
stroke predstavljajo pomembno arheološko najdbo iz pozne 
bronaste dobe. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije je nato odredil nadaljnji obseg arheoloških raziskav, ki 
bodo potekale predvidoma do sredine septembra. Pripravljal-
na dela za ureditev športnih površin se bodo tako lahko na-
daljevala šele po zaključku dodatnih raziskav. 

Dela za izvedbo II. faze zunanjih ureditev pri OŠ Dobova bodo 
tako začasno prekinjena zaradi nadaljnjih arheoloških razi-
skav. Na podlagi poročila o najdbah je bil določen nadaljnji 
obseg arheoloških raziskav, ki bodo potekale približno mesec 
dni in pol, predvidoma do sredine septembra. Do takrat izva-
jalci zunanjih ureditev ne bodo mogli izvajati del za izved-
bo zunanje ureditve pri OŠ Dobova. Dela II. faze investicije 
se bodo nadaljevala po zaključenih arheoloških raziskavah. 
V Poročilu o arheoloških raziskavah na lokaciji OŠ Dobova so 
avtorji zapisali: »Sodeč po trenutnem razumevanju najdišča 
ter ob navezavi na sočasne okoliške ostaline oz. na rezultate 
že izvedenih izkopavanj leta 2013 (495 m2 raziskane površine 
– 88 odlomkov prazgodovinske lončenine, 49 kosov stavbnega 
ometa) ugotavljamo, da gre za naselje iz časa pozne bronaste 
dobe (kultura žarnih grobišč: okvirno 13.–9. stol. pr. n. št.).«

Trenutno v občini poteka gra-
dnja dveh pločnikov, pločnika 
ob Bizeljski cesti v Brežicah 
in v Župelevcu, konec me-
seca avgusta se začenja gra-
dnja pločnika v Dobovi, temu 
bo sledila izgradnja pločni-
ka v Bukošku. Občina Brežice 
sredstva za investicije izgra-
dnje pločnikov zagotavlja iz 
lastnih proračunskih sredstev.

Pločnik Župelevec
Počasi se zaključujejo dela 
I. faze projekta za izgradnjo 
pločnika Župelevec v dolži-
ni 1.040 m, ki poteka ob re-
gionalni cesti R1-219 Breži-

ce - Bizeljsko od prve hiše za 
gozdom Dobrova do križišča s 
cesto za Kapele. Do zaključ-
ka investicije sledi še postavi-
tev dveh avtobusnih nadstre-
šnic in izvedba prehoda za 
pešce čez regionalno cesto 
proti lokalni cesti za Kapele. 
Dela bodo končana predvido-
ma v avgustu. Pričakovati je, 
da bo v tem letu pripravljena 
tudi dokumentacija za nada-
ljevanja projekta - II. faze iz-
gradnje pločnika. 

Pločnik ob Bizeljski cesti v 
Brežicah
V teh dneh se zaključujejo 

dela za izgradnjo prehoda za 
pešce na Bizeljski cesti v Breži-
cah med ulico Ob potoku in ce-
sto v Črnc. Predvidoma se bodo 

konec meseca avgusta dela iz-
gradnje pločnika nadaljevala 
od ulice Ob potoku proti eko-
nomski šoli, za kar je bilo izve-

deno javno naročilo. V tej fazi 
se bo zgradil pločnik v dolžini 
440 m s pripadajočo infrastruk-
turo (odvodnjavanje, tangenca 
komunalnih vodov…), osvetli-
li se bodo vhodi v ulice (javna 
razsvetljava teče že po drugi 
strani ceste), predviden za-
ključek del je v jeseni 2014.

Pločnik Dobova
V mesecu avgustu je predvi-
den začetek gradnje pločni-
ka v Dobovi skupaj s pripada-
jočo infrastrukturo in javno 
razsvetljavo v dolžini 400 m. 
Pločnik se bo gradil ob držav-
ni cesti R1-420 ob Ulici bra-

tov Gerjovičev od hišne šte-
vilke 1 – 29 (od gostilne Katič 
do zadnje hiše proti Brežicam 
po desni strani proti Breži-
cam) in vključuje tudi izved-
bo prehoda za pešce čez ce-
sto proti Mihalovcu (pri trafo 
postaji). V postopku javne-
ga naročanja je bilo kot naj-
ugodnejši ponudnik izbrano 
podjetje HPG Brežice d.o.o. 
s podizvajalci. Na odseku 
med cesto Ob njivah in go-
stilno Katič je Občina Brežice 
dolžna v skladu z zakonodajo 
izvesti tudi arheološke razi-
skave, ki bodo aktualne pred-
vsem ob začetku del. 

V Dobovi našli ostanke 
prazgodovinskega naselja

Župelevec, Brežice, Dobova: izgradnja pločnikov za večjo varnost pešcev 

Pločnik ob Bizeljski cesti v Brežicah

Matjaž Predanič: 
profesor, korepetitor, aranžer in skladatelj 

Organizatorja zastavlje-
ne cilje uresničujeta s pol-
no zasedenimi delavnicami 
in domačimi mentorji, med 
katerimi ste tudi vi, Matjaž 
Predanič. Diplomirali ste na 
oddelku za glasbeno peda-
gogiko, zaposleni ste kot 
profesor glasbe, uspešni ste 
tudi kot skladatelj … Nam 
lahko podrobneje predsta-
vite vaše delo, dosežke in 
vaše načrte na glasbenem 
področju?
Trenutno sem zaposlen na 
Srednji vzgojiteljski šoli in 
gimnaziji Ljubljana, kjer po-
učujem razne predmete, po-
vezane z glasbo, in tudi ko-
repetiram na smeri sodobni 
ples. Kadar ne poučujem, 
se ukvarjam predvsem s pi-
sanjem glasbe. V sklopu šol-
skih gledaliških predstav sem 
ustvaril že kar nekaj glasbe-
nih del (Lastna soba, Svet v 
človeku, Nevidno telo prosto-
ra). Pred kratkim sem napisal 
tudi glasbo za  plesno-gleda-
liško predstavo Tri psice, dva 
planeta, ena raketa, ki je 
bila uprizorjena v Cankarje-
vem domu. Redno sodelujem 
tudi z Mešanim pevskim zbo-
rom Viva Brežice, za katerega 
sem tudi napisal in priredil že 
kar nekaj skladb. Na Akade-
miji za glasbo Ljubljana letos 
končujem zadnji letnik sme-
ri kompozicija in glasbena te-
orija. Tekom študija sem za 
svoje delo Vizije za harmo-
niko in godalni orkester pre-
jel tudi študentsko Prešerno-
vo nagrado. V prihodnje bi 
seveda želel še več možnosti 
in izzivov na kompozicijskem 
področju. Če kdo potrebuje 
kakšno novo glasbeno delo, 
sem z veseljem na voljo.

S projektom CN SEE Občina 
Brežice orje ledino na po-
dročju evropskega sofinan-
ciranja kulturnih projektov. 
Glasbo želi približati čim 
širši populaciji in v projekt 
vključiti tako mlade lokalne 
glasbenike kot tudi lokal-
ne mentorje. Tudi podpor-
ne dejavnosti bodo v dome-
ni domačih obrtnikov. Kako 
pa vi sprejemate delavnice? 
Kakšni so vaši izzivi in kaj 
pričakujete od projekta?
Delavnice vidim kot doda-
tno udejstvovanje in izobra-
ževanje na umetniškem po-
dročju, kar je koristno za 
mentorje in udeležence. Za 
glasbenega izvajalca je ve-
dno dobro, da dobi mnenje 
in izkušnje v različnih za-
sedbah in od različnih ljudi, 
saj se s tem bogatijo nje-
gove izvajalske zmožnosti. 
Obratno tudi učitelji dobijo 
nove izkušnje z delom v si-
tuacijah, ki so jih manj va-
jeni in kjer morajo pokazati 
svoje možnosti improvizira-
nja. V takšnih delavnicah je 
tako dosti izzivov za vse. Pri-
čakujem, da bodo uspešne in 
da se obetajo dobri koncer-

ti. Upam si trditi, da sigurno 
ne bodo poslednje. 

Občina ter ZPTM Brežice že-
lita s projektom realizirati 
zastavljene cilje: (1) v brez-
plačne mednarodne glasbe-
ne delavnice vključiti mlade 
iz lokalnega okolja, (2) orga-
nizirati manjše dogodke/kon-
certe, ki bodo popestrili po-
letno dogajanje v Brežicah, 
(3) udeležencem in  mentor-
jem omogočiti mednarodni 
prenos znanj in izkušenj ter 
spodbuditi interes za tradici-
onalna izročila (petje, ples, 
glasba, ohranjanje tradicio-
nalnih interesov), (4) v pro-
jekt vključiti ostale organi-
zacije (s področja mladih, 
kulture in športa ter nave-
zati stike za nove projekte), 
(5) spodbujati razvoj kul-
turnega turizma v Brežicah 
ter (6) promovirati turistič-
no ponudbo občine Brežice 
in turistične destinacije Po-
savje. Med rezultati projek-
ta je zagotovo tudi »himna« 
2. glasbenih delavnic, ki pa je 
vaše delo. Nam lahko pove-
ste kaj več o skladbi. Zagoto-
vo jo je bilo težko ustvariti, 

saj se bodo nevsakdanje sre-
čali harmonika, citre in tam-
burica. Pa vendar, je skladba 
dovolj »ljudska«, da jo bodo 
naši občani sprejeli za svojo 
in jo bomo lahko poslušali še 
vrsto let?
Zasedba je vsekakor nevsak-
danja. Ne poznam nobene 
skladbe, ki bi bila nareje-
na za takšen orkester. Sklad-
ba je predstavljala velik izziv 
iz več razlogov. Spojiti je bilo 
potrebno veliko glasbil, kate-
rih skupno zvočnost si je težje 
predstavljati, saj je nikjer ne 
slišiš. Potrebno jo je bilo na-
pisati dovolj enostavno, da jo 
bodo lahko izvajali začetniki, 
in dovolj zanimivo, da tistim z 
več znanja ne bi bila dolgoča-
sna. In kot ne nazadnje seve-
da z melodičnega in harmon-
skega vidika ustrezati tako 
vsakdanjemu kot tudi zahtev-
nejšemu poslušalcu. Zato je v 
skladbi moč čutiti nekaj ljud-
skih in jazz vplivov ter mogo-
če tudi malce filmske glasbe. 
Vsekakor pa celostno delu-
je kot nekakšna himna z veli-
kim zaključkom vseh treh or-
kestrov skupaj.

Hvala vam za odgovore. 
Spoštovani občani, vljudno 
vas vabimo, da se nam pri-
družite na dogodkih v okvi-
ru projekta 2. mednarodnih 
glasbenih delavnic. Več o 
programu in koncertih pa v 
naslednji številki Posavske-
ga obzornika. 

 Katja Čanžar, 
 vodja projekta

ŽUPELEVEC, BREŽICE, DOBOVA – Kot ceste povezujejo ljudi in omogočajo lažjo dostopnost do različnih krajev v občini, so tudi pločniki pomemben del siste-
ma prometne varnosti, saj tako rekreativnim pešcem kot tistim, ki se po opravkih odpravijo peš, ponujajo večjo varnost. 

Matjaž Predanič

BREŽICE - Občina Brežice je bila kot edina občina v Sloveniji že drugič uspešna na razpisu Kultura pri 
Evropski komisiji in je za projekt Kulturna mreža JV Evrope (CN SEE) prejela 198.920,00 EUR sofinan-
ciranih sredstev. Občina ter Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice tako s projektom omo-
gočata brezplačno šestdnevno nastanitev, prehrano, mentorstvo in tudi varstvo za mlade, vsem udele-
žencem pa bo na voljo tudi bogat spremljevalni program. 
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Pisatelj dr. Alojz Rebula, ki 
je bil rojen v Šempolaju na 
Krasu, po študiju pa se je 
kmalu preselil v kraj Opčine, 
kjer je na slovenskem liceju 
v Trstu poučeval latinščino in 
grščino, je med šolskimi po-
čitnicami zelo rad prihajal 
v Loko pri Zidanem Mostu, 
v rojstni kraj svoje žene in 
pisateljice dr. Zore Tavčar. 
V Loki je napisal tudi večino 
svojih knjig - v sobici s po-
gledom na majhen trg ali pa 
v vrtni uti, ki stoji za hišo. 
Sedaj jesen svojega življe-
nja zelo rad preživlja v tem 
posavskem biseru, ki mu ne 
nudi pogleda na valovito mo-
dro morje, pač pa na reko 
Savo, ki teče v bližini in ob 
kateri se rad sprehaja.

Krajanke in krajani Loke 
so na znan pisateljski par 
zelo ponosni, zato so v so-
delovanju z domačo kra-

90 let pisatelja Alojza Rebule
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V večnamenskem prostoru Trubarjevega doma v Loki pri Zidanem Mostu je 
21. julija potekalo praznovanje 90. rojstnega dne slovenskega pisatelja, prevajalca in profesorja klasič-
nih jezikov dr. Alojza Rebule, ki je po poroki s svojo študentsko ljubeznijo našel svoj drugi dom v veliki 
meščanski hiši v kraju ob Savi, kjer je pred mnogimi stoletji kot mlad kaplan deloval tudi pisec prve slo-
venske knjige Primož Trubar.

jevno skupnostjo, s Kultur-
nim društvom Primož Trubar, 
z Župnijo Loka, s Trubarje-
vim domom upokojencev in 
domačim aktivom žena ter 

z Občino Sevnica pripravi-
li praznovanje v večnamen-
skem prostoru tamkajšnjega 
doma, ki so se ga udeleži-
li številni pisateljevi prija-
telji iz Slovenije, tujine in 
zamejstva ter gosti. Izreče-
nih je bilo mnogo iskrenih 
voščil, v katerih so besede 
razkrivale veličino pisate-
ljevega literarnega opusa in 
bogastvo njegovega notra-
njega sveta. Novomeški škof 
in predsednik Slovenske ško-
fovske konference msgr. An-
drej Glavan je zanj upora-
bil izraz »čarodej besede«, 
nekdanji premier slovenske 
vlade, dolgoletni evropski 
poslanec in osebni prijatelj 
Lojze Peterle pa je pisate-
ljev dom v Opčinah pri Trstu 
predstavil kot »svetišče be-
sed«. Upokojeni ravnatelj in 
umetniški vodja Slovenskega 
stalnega gledališča v Trstu, 
pesnik in dramatik Miroslav 
Košuta, ki je prišel s sku-
pino s Tržaškega, pa je de-

jal: »Malo smo ljubosumni, 
da se je preselil v Loko, ven-
dar smo tudi počaščeni, da 
ga tako prisrčno sprejemate 
v svoji sredi. Hvala, ker ga 
tako cenite.« Dodal je še, da 
sta Boris Pahor in dr. Alojz 
Rebula stebra zamejske li-
terature in vseslovenska pi-
satelja, kar je s svojimi be-
sedami potrdil še sevniški 
župan Srečko Ocvirk, ki je 
izjavil: »Moč vaše besede je 
izredno velika.«

Pisateljeva intelektualna 
ostrina in resnost ter odkri-
tost se je razkrivala tudi v 
plemenitosti njegovih izre-
čenih besed, ki so na vse nav-
zoče naredile poseben vtis, 
saj je iz njih prihajala do iz-
raza njegova izjemna razgle-
danost, njegovo svetovljan-
stvo, globoka duhovnost, 
predvsem pa njegova pripa-
dnost slovenstvu in krščan-
stvu. »Vsega mojega dela pa 
ne bi bilo, če ne bi imel ta-
kšne življenjske družice, ki 
mi jo je Bog dal. Ona je vča-
sih dala celo kakšen naslov 
mojemu romanu in še vedno 
'lika' mojo slovenščino,« je 
v svoj nagovor vpletel dol-
goletno sopotnico na sku-
pni življenjski poti, dr. Zoro 
Tavčar, ki je »priznala«, da 
življenje z umetnikom ni ve-
dno lahko.

Spremljajoči kulturni pro-
gram so oblikovali člani mo-
ške vokalne skupine Fantje 
z Razborja, z branjem dveh 
odlomkov iz izbranih Rebu-
lovih del Anamarie Culetto 
ter z igranjem na harmoniko 
Andraž Roštohar. Program 
je povezoval Jure Koritnik. 
 Smilja Radi

Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konfe-
rence msgr. Andrej Glavan je pisatelju in akademiku dr. 
Alojzu Rebuli (na fotografiji s svojo življenjsko sopotni-
co dr. Zoro Tavčar) podaril najvišje cerkveno odlikovan-
je, odličje sv. Cirila in Metoda.

Za aktivno, pestro in kvalitetno preživljanje počitniških 
dni za otroke in mlade so tudi letos poskrbeli v Salezijan-
skem mladinskem centru Sevnica. Letošnji počitniški pro-
gram tako med drugim ponuja vsakodnevno počitniško var-
stvo za otroke vse do konca avgusta, kampiranje za mlade, 
počitnice na morju ter tradicionalni oratorij.

Letošnja oratorijska zgodba z naslovom »Na tvojo besedo« 
je bila namenjena spoznavanju sv. Petra. Ob pomoči šte-
vilnih animatorjev so druženje obogatili z igro, ustvarjalni-
mi delavnicami, petjem in plesom. Lahko so postali kuhar-
ji, športniki, plesalci ali akrobati, nekateri pa so se pomerili 
v izdelovanju USB ključkov, nogometnega igrišča, izdelkov v 
servetni tehniki, uhančkov, deloval pa je celo lepotilni sa-
lon. Dneve so popestrili s pohodom na grad, s kampiranjem 
na Sv. Roku ter z velikimi in vodnimi igrami. Velike igre pod 
vodstvom animatorjev Jake in Gorazda so prinesle zabav-
ne dogodivščine: srečanje z zombiji, rimskimi vojaki in sv. 
Petrom ter skupinske igre med dvema ognjema, krajo za-
stavic in drugih. V sklopu oratorija je že tradicionalno tudi 
taborjenje na Sv. Roku, kjer so otroci postavili šotore in za-
kurili taborni ogenj ter ga ponoči pridno varovali. Oratorij-
sko dogajanje se je zaključilo s predstavitvijo izdelkov z de-
lavnic na sejmu. 

Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica je s skrbno or-
ganizacijo poskrbelo, da otroci lahko ustvarjajo, se igrajo, 
zabavajo in se družijo z vrstniki tudi v času poletnih počitnic.

Javna razgrnitev osnutka 
OPPN za ureditev območja 

Zdravstvenega doma Sevnica
Občina Sevnica organizira javno razgrnitev in javno obravna-
vo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN) za ureditev območja Zdravstvenega doma 
Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča.

Javna razgrnitev bo potekala od 30. 7. do 28. 8. 2014 v 
prostorih Oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica in 
v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica v času uradnih ur. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo 13. 8. 2014 
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnjeni 
osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani or-
gani, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se 
lahko v času javne razgrnitve poda pisno ali v ustni obliki na 
javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov 
na mestih javne razgrnitve.

Gradivo v digitalni obliki bo objavljeno tudi na spletni stra-
ni Občine Sevnica. 
 Občina Sevnica

V času poletnih počitnic se v Sevnici odvija kar nekaj aktiv-
nosti, ki otrokom in mladini omogočajo aktivno preživlja-
nje prostih dni in pestro izbiro dejavnosti. KŠTM Sevnica je 
v sodelovanju s Športno zvezo Sevnica in Mladinskim svetom 
Občine Sevnica organiziral Olimpijski teden mladih ter po-
nudil mladim različne aktivnosti: tenis in odbojko na mivki 

v Sevnici, pohod na Lisco, bazenatlon na sevniškem bazenu, 
v sklopu športnega dne v Boštanju pa nogomet na travi, ko-
šarko in balinanje. Turnirji v futsalu, odbojki na mivki in ko-
šarki so v Sevnico pripeljali ekipe iz vse Slovenije. Za zaklju-
ček Olimpijskega tedna mladih so si udeleženci v Mladinskem 
centru Sevnica privoščili še balzam za dušo in telo, koncert 
skupine Yoga is music. 

Vsekakor pa dogodek ne bi tako uspel brez prostovoljcev, ki 
so vsak dan pomagali pri koordinaciji in animaciji, za kar se 
jim organizatorji tudi iskreno zahvaljujejo. 

Oratorij v Sevnici 

Taborjenje na Svetem Roku (foto: SMC Sevnica)

Olimpijski teden mladih

V sklopu Olimpijskega tedna mladih je bil organiziran tu-
di pohod na Lisco (foto: KŠTM Sevnica). Dobrodelna akcija – 

zbiranje zamaškov in pločevink 
za Laro iz Tržišča

Zbiranje plastičnih zamaškov je tudi sicer po ustanovah in v do-
mačem okolju v zadnjih letih postalo že kar ustaljena navada. 
Tokrat pa je namen zbiranja povsem konkreten in znan, saj po-
moč potrebuje tri in pol leta stara deklica Lara iz okolice Tržišča. 

Lara je ob rojstvu zbolela za mišično distrofijo. Zaradi te bole-
zni je gibalno ovirana, in da bo lahko shodila, potrebuje drage 
Therasuit terapije, ki pa so samoplačniške. Njeni starši in prija-
telji so se zato odločili za zbiranje zamaškov in pločevink pijač, 
da bi z zbranimi sredstvi Lari lažje omogočili potrebne terapije. 

Pri plastičnih zamaških se upoštevajo zamaški plastenk, sadnih 
sokov, mineralne vode, mleka, olja, tekočih pralnih praškov in 
mehčalcev, pokrovi od kislega zelja oziroma repe ali večji po-
krovi drugih večjih pakiranj. Pri pločevinkah je pomembno, da 
so aluminijaste, prazne in stisnjene.

V Sevnici se zamaški in pločevinke lahko oddajo na zbirnih me-
stih na Občini Sevnica, v Fitnes studiu Sevnica, na Bazenu Sev-
nica ali v MC Sevnica, in sicer v delovnem času teh ustanov.

Dobrodelno akcijo zbiranja zamaškov in pločevink za Laro pod-
pira tudi Občina Sevnica, ki skupaj s KŠTM Sevnica in OZRK Sev-
nica družini pri organizaciji zbiranja zamaškov in pločevink po-
maga s tehnično podporo in promocijo akcije.

Za namen pomoči je pri Območnem 
združenju Rdečega križa Sevnica, Glav-
ni trg 44, 8290 Sevnica, za Laro Jane-
žič odprt humanitarni račun s števil-
ko SI56 02379-0017732206, sklic: 
SI0018112010, kamor se lahko naka-
žejo tudi denarna sredstva.

Sevnica je bogatejša za novo pridobitev na področju otro-
škega varstva. Zavod KNOF za kreativni razvoj je omogočil 
uresničitev podjetniške ideje Snežane Mančić, ki je tudi 
idejna vodja projekta Ivino igrišče. Soba za varstvo otrok 
se nahaja v 1. nadstropju Hotela Ajdovec.

Ivino igrišče bo v varstvo sprejemalo otroke do sedmega leta 
starosti ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah med 10. in 
19. uro, in sicer za največ dve uri. Otrokom bodo po kotič-
kih na voljo raznovrstne igrače, poleg igranja pa se bodo od-
vijale tudi druge aktivnosti, kot so risarski natečaji, likovne 
ustvarjalnice in ples. Prostor bo mogoče najeti tudi za roj-
stnodnevne zabave.
Kot poudarjajo v Zavodu KNOF, je namen igrišča v centru 
Sevnice omogočiti varstvo in igro otrokom, ki niso vključeni 
v vrtec ter potrebujejo druženje in igro z vrstniki. Igrišče je 
dobrodošla sprememba vsakdanjih igralnih navad otrok, za-
nimiva popestritev deževnih dni ali pa priložnost za starše, 
da otroke pustijo v varnem zavetju igrišča, medtem ko gre-
do po opravkih. Ob otvoritvi igrišča sta projekt predstavi-
li direktorica Zavoda KNOF Mojca Žganec Metelko ter idej-
na vodja Snežana Mančić. Novo pridobitev je pozdravil tudi 
podžupan občine Sevnica Janez Kukec.

Ivino igrišče odprlo vrata

Ob otvoritvi čarobne sobe za varstvo otrok (foto: Obči-
na Sevnica)
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Kam v Posavju?
Četrtek, 31. 7.

• ob 19.00 pri Valvasorjevi 
knjižnici Krško: joga v ze-
lenem parku

• od 19.00 do 20.00 v Trim 
parku Krško: trening ener-
gijskih veščin Magičnost gi-
banja

• ob 19.30 na kopališču pri 
severnem mostu v Kostan-
jevici na Krki: pilates s San-
dro Jerele

Petek, 1. 8.

• ob 19.00 v Gostilni kmečki 
hram Kostanjevica na Krki: 
razstava ročnih del

• od 19.00 dalje na Borš-
tu: Boršt 2014 – Vlado Pil-
ja, ansambli Kolovrat, Šan-
tej in Toplar, harmonikašica 
Karmen Razbornik in drugi

• ob 20.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Po-
letje na gradu Rajhenburg 
– stand-up comedy Tade-
ja Toša

Sobota, 2. 8.

• ob 10.00 v Dobravi pri Bu-
košku: komemorativno sre-
čanje v spomin na padle 
prve krške borce

• od 18.00 dalje na Borštu: 
Boršt 2014 – tradicionalni 
12. skoki v vodo ter nasto-
pi Wernerja, Frajerjev, Bri-
gite Šuler, Roberta Fickerja 
in drugih

• ob 19.00 na asfaltnem ig-
rišču v Velikem Podlogu: 7. 
nočni turnir v malem nogo-
metu

• ob 19.00 na gradu Podsre-
da: celovečerni koncert »à 
la Française ...« v izvedbi 
Lev Pupis – saksofon, Bet-
ka Bizjak Kotnik – saksofon 
in Marko Bogdanovič - klavir

• ob 20.30 v atriju Gra-
du Rajhenburg: letni kino: 
Otožna Jasmine

Ponedeljek, 4. 8

• od 9.00 do 15.00 v Kostan-

jevici na Krki: poletne igral-
nice v organizaciji Društva 
za trajnostni razvoj Ter-
ra Vera (vsak dan do pet-
ka, 8. 8.)

• ob 10.00 v atriju Mencin-
gerjeve hiše v Krškem: ot-
voritev Kavarne Bernhard 
KUD Liber, ob 19.00 foto-
grafska razstava in literarni 
večer »Kje je Rupert?«

• ob 13.00 v Tržišču: 15. 
pokal Malkovca, dirka za DP 
starodobnih motociklov; ob 
18.00 razglasitev rezulta-
tov in gasilska veselica PGD 
Tržišče  

Sreda, 6. 8.

• od 8.00 do 16.00 na baze-
nu Brestanica: poletne ak-
tivnosti za mlade

• od 10.00 do 12.00 v La-
mutovem likovnem salo-
nu v Kostanjevici na Krki: 
ustvarjalnica

• od 10.00 do 13.00 v par-
ku pri MC Brežice: LIJAme-
dia počitniška video delav-
nica animacije, primerna za 
otroke od 6 do 12 let, pris-
pevek 5 €/dan (tudi še 7. 
in 8. 8.)

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: počitniško druženje

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: koncert skupine 
Mariachi La Paloma

Četrtek, 7. 8.

• ob 18.00 v atriju gradu 
Raka (v primeru slabega 
vremena pod šotorom na 
igrišču OŠ Raka): osrednja 
prireditev ob prazniku KS 
Raka – slavnostna seja sve-
ta KS Raka s kulturnim pro-
gramom, slavnostni govor-
nik mag. Dejan Židan

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku – Ljudska glasbila sve-
ta, Alojz Studen in Danije-
la Jerković

• od 19.00 do 20.00 v Trim 
parku Krško: trening ener-
gijskih veščin Magičnost gi-
banja

• ob 19.30 na kopališču pri 
severnem mostu v Kostan-
jevici na Krki: pilates s San-
dro Jerele

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v prime-
ru dežja v klubu KD Krško): 
koncert Aristela Škrbića – 
marimba, iz cikla Akustika

Petek, 8. 8.

• ob 8.00 s trga na Raki: po-
hod po priljubljenih raških 
gričih

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: zaključni koncert ude-
ležencev seminarja za sa-
ksofon

• ob 18.00 v Cvičkovem hra-
mu v Cirju pri Raki: 10. 
cvičkov večer – okrogla 
miza »Spomin na Gorske 
bukve« ter odkritje in bla-
goslov spominskega obelež-
ja prevajalcu Gorskih bukev 
župniku Andreju Reclju; ob 
20.00 pod šotorom na igri-
šču OŠ Raka: nadaljevanje 
10. cvičkovega večera z 
ansambloma Šantej in Pe-
tra Finka

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: akustični koncert 
Mateta Brodarja in Karin 
Zemljič

Sobota, 9. 8.

• ob 10.00 v dvorani gostilne 
Tratnik na Raki: zbor članov 
Društva izgnancev Raka

• ob 10.00 na igrišču OŠ 
Raka: animacije in aktivno-
sti za otroke

• ob 10.30 v MT Senovo: ra-
čunalniške aktivnosti

• ob 15.00 na travnatem igri-
šču na Gmajni: nogometna 
tekma med hribci – Račani 
– ločkarji

• ob 20.00 pod šotorom na 
igrišču OŠ Raka: tradicio-
nalna Lovrenška veselica z 
Dejanom Vunjakom in sku-
pino Brendijeve barabe

Nedelja, 10. 8.

• ob 9.00 v lovski koči Kržišče 
pri Raki: tekma v streljanju 
na glinaste golobe

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: slove-
sna sveta maša ob farnem 
žegnanju

• ob 11.00 na igrišču OŠ 
Raka: prihod starodobnikov

• Sreda, 13. 8.

• od 10.00 do 12.00 v La-
mutovem likovnem salo-
nu v Kostanjevici na Krki: 
ustvarjalnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: počitniško druženje

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPPN 
Sevnica

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: akustični koncert 
Mascara Kvarteta

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

TADEJ TOŠ
stand up komedija

petek, 1.8., ob 20. uri
ATRIJ GRADU RAJHENBURG 

(velika dvorana gradu v primeru dežja)

ARISTEL ŠKRBIĆ
koncert iz cikla Akustika

Aristel Škrbić - marimba

četrtek, 7.8., ob 20. uri
ATRIJ MESTNEGA MUZEJA KRŠKO

(Klub KDK v primeru dežja)

LETNI KINO NA GRADU RAJHENBURG 
(program na www.kd-krsko.si)

ROČNA DELA – razstava 

• petek, 1. avgust, ob 19. uri -  
Gostilna Kmečki hram Kostanjevica na Krki 

Na prvem dogodku ob praznovanju občinskega praznika 
bomo ob pesmi in plesu pokazali izdelke, ki so skozi 
leto nastajali na ročnodelskih druženjih v kostanjeviški 
knjižnici .

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, 
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne morejo 
obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na tel. 
07 4904 000. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

  OHLADITE SE

V TERMAH PARADISO

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p., Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova
+386 (0)7 45 22 988, paradiso@siol.net, www.paradiso.si

NOVOSTI           POLETJAtobogan Kamikaze    tobogan Multitrackpočasna reka

Več o dogajanju 14. avgusta 2014 preberite na strani XXX.Več o dogajanju 14. avgusta 2014 preberite na strani 11.

VODOVODNI STOLP 
PRAZNUJE 100 LET

Komunala Brežice d.o.o. 
ob 100-letnici vodovodnega stolpa napoveduje 

IZID PUBLIKACIJE O 
VODOVODNEM STOLPU,

ki bo vključevala zgodovino in spomine domačinov 
o življenju z vodovodnim stolpom.

Ob tem jubileju vas vabimo, da podarite vaš spomin, 
misel, fotografijo, razglednico, dokumentacijo na temo 

vodovodnega stolpa ter nam pošljite na naslov 
JP Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 

8250 Brežice ali po elektronski pošti na naslov 
petra.grajzl@komunala-brezice.si.

Najboljše spomine in ostalo poslano gradivo bomo 
objavili v publikaciji.

Vljudno vabljeni, da skupaj obeležimo jubilejno 100. 
leto vodovodnega stolpa.

Komunala Brežice - za čisto naravo!

Komunala
Brežice d.o.o.

BREŽICE, LOVĆEN – Jamarski klub (JK) Brežice skupaj s pri-
jatelji iz Logatca in Novega mesta organizira jamarsko od-
pravo Zverinjačke rupe 2014, ki se bo odvijala v NP Lovćen 
v Črni gori. Glede na predhodne uspehe odprave iz leta 2010 
si tudi na letošnji nadejajo številnih odkritij in sodelovanja z 
NP Lovćen. Med 8. in 17. avgustom bodo člani JK Brežice, JD 
Logatec in JK Novo mesto nadaljevali z raziskavami na tem 
območju. Z izkušnjami iz prejšnje odprave nameravajo prod-
reti še globlje v podzemlje Lovćena. Obenem bodo raziska-
li še preostale objekte in v njih iskali globinski potencial, ki 
na tem območju sega tudi do 1000 m globoko. Z natančnim 
dokumentiranjem raziskav in izdelavo načrtov jam pa skupaj 
z upravo parka ustvarjajo prvi kataster jamskih objektov in 
bogatijo naravno dediščino NP Lovćen.  Vir: JK Brežice

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

moja poroka

Nuša Košar iz Sevnice in Sorouche Mirmiran iz Arcue-
ila v Franciji, 16. julij 2014, Lisca (foto: Smilja Radi)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Ana Kunej, Bizeljsko – 

deklico,
• Tatjana Hlava, Krško – 

deklico,
• Jasmina Karlič, Vrhek pri 

Tržišču – dečka, 
• Sabina Grdovič, Spodnja 

Pohanca  – dečka,
• Tatiana Sandu, Mrtvice – 

dečka,
• Neža Bogovič, Velika vas 

pri Krškem – dečka,
• Darja Kržan, Vrhje pri 

Kapelah – dečka,
• Marta Kozmus, Stržišče – 

dečka,
• Mateja Bizjak Mlakar, 

Studenec – deklico,
• Tanja Barbič, Šutna – 

dečka,
• Simona Glas, Dolenji 

Leskovec – dečka, 
• Nina Koren, Premagovce 

– dečka,
• Andreja Cemič, Piršenbreg 

– dečka,
• Karmen Volk, Krško – 

deklico,
• Marjetka Podlogar, 

Osredek pri Krmelju – 
dečka,

• Mojca Župevc, Senovo – 
dečka,

• Anja Krajšek, Boštanj – 
deklico,

• Marta Gorenc, Krško – 
dečka,

• Katarina Ribič, Senovo – 
dečka,

• Suzana Špehar, Brezje pri 
Dovškem – dečka,

• Teja Cvirn, Rožno – 
dečka,

• Marjetka Umek, Ravne pri 
Zdolah – dečka.

rojstva

poroke

• Sorouche Mirmiran iz 
Francije in Nuša Košar iz 
Sevnice,

• Mihael Meško iz Mihovcev 
pri Veliki Nedelji in Fani 
Bogolin s Sromelj,

• Stojan Tomše iz Sel pri 
Dobovi in Martina Zupet iz 
Brežic,

• Stojan Kržan in Natalija 
Sikošek, oba iz Raven pri 
Zdolah,

• Nejc Kostanjšek iz 
Brestanice in Monika 
Kržan iz Piršenbrega,

• Bojan Arh in Sandra Perc, 
oba iz Selc pri Leskovcu,

• Peter Bale in Janja 
Cugelj, oba iz Šentjanža,

• Damjan Žagar in Nataša 
Brajdič, oba z Narpla,

• Gašper Gogala iz Ljubnega 
pri Radovljici in Romana 
Urek iz Kapel.

ČESTITAMO!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Klari Kralj, Jeze 13, 

1275 Šmartno pri Litiji. Čestitamo. Lestvica je na spore-
du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na inter-

netni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 2. (1.) Ans. EKART - Še eno rundo daj točajka
 3. (2.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 4. (3.) Ans. GADI - Poljubi jo zame
 5. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Kadar vprašam po tebi
 6. (4.) Ans. ERAZEM - U oštariji
 7. (8.) Ans. VIKEND - Stala je sama
 8. (9.) Ans. TIK - TAK - Pesem ljubezni
 9. (10.) Ans. GORENJSKI KVINTET - Poslušaj svoje srce
 10. (-.) Ans. TOMAŽA ROTA - Jaz čakam te

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Donačka - Na sladoled 

Kupon št. 217
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, 2. avgust, ob 17. uri

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja,
kozolci,

brunarice, 
vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Že dan po nastanitvi, 1. juli-
ja, so se Senovčani v slavno-
stnih štajerskih nošah udele-
žili parade po mestu, zatem 
pa so se s spletom plesov 
Botrija, ki so pri gledalcih 
vzbudili veliko zanimanje, 
predstavili obiskovalcem na 
otvoritvenem večeru medna-
rodnega folklornega festiva-
la. Naslednjega dne so se v 
dopoldanskih urah udeležili 
uradnega sprejema pri župa-
nu občine Veles, zvečer pa 
na osrednjem prireditvenem 
prostoru v vsakdanjih štajer-
skih kostumih odplesali splet 
pohorskih plesov in z njimi 
ponovno navdušili. Na pod-
lagi dogovora med organiza-
torji festivala v Velesu in Ki-
čevu so 4. julija nastopili še 
v 200 km oddaljenem festi-
valu v Kičevu, spotoma pa so 

Senovski folkloristi gostovali 
v Makedoniji
SENOVO, VELES - V začetku leta je Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo iz 
Makedonije prejela povabilo na XI. mednarodni folklorni festival v Velesu, ki 
je potekal prvi teden v juliju. Nastopi v Makedoniji so bili prepleteni s pono-
som ob pogledu na slovensko zastavo med še osmimi zastavami nastopajočih 
držav in spoznanju, da je naša plesna dediščina zanimiva tudi ljudem s pov-
sem drugačno kulturno zgodovino. 

si ogledali še enega najpo-
membnejših samostanov v 
Makedoniji, sv. Jovan Bigor-

ski, ter Vevćanske izvire. Na 
festivalu  so se v družbi sku-
pin iz Rusije, Hrvaške in Ma-
kedonije gledalcem predsta-
vili s koroškimi in pohorskimi 
plesi. V soboto so se vrnili v 
Veles, pred tem obiskali še 
Ohrid, kjer so na zaključni 
prireditvi festivala odplesa-
li še svoj zadnji splet v Ma-
kedoniji, tokrat koroške ple-
se. Na poti domov so naredili 
še daljši postanek v Beogra-
du, kjer so si ogledali Hišo 
cvetja, muzej, del mesta 
in mogočno katedralo sv. 
Save. Pot so nadaljevali pro-
ti domu in polni vtisov z go-
stovanja z zadovoljstvom in 
neko posebno toplino v srcu 
po enem tednu ponovno poz-
dravili Slovenijo.

 B. M., vir: FS Senovo 

Senovski folkloristi so se v makedonskem Velesu predsta-
vili občinstvu s pohorskimi in koroškimi plesi ter s sple-
tom štajerskih plesov Botrija.

BREŽICE – LIJAmedia je v sodelovanju z MC Brežice 24. julija v 
parku pri MC-ju predstavila predvajanje kratkih filmčkov, ki so 
v preteklih letih nastali v okviru njihovih video delavnic za mla-
de pod sloganom: »Ne obupaj! Če imaš željo, imaš tudi sposob-

nost, da ustvariš svoj filmček.« 
Delovanje produkcije LIJAme-
dia sta predstavila Mia Brunej 
in Matej Žibert. Ustanovljena 
je bila leta 2010, v njenem ok-
viru med drugim izvajajo raz-
lične video delavnice za mlade 
in tudi starejše. Namen video 
delavnic je omogočiti mla-
dim aktivno preživljanje po-
čitnic in prostega časa, s tem 
pa tudi usmerjeno razvijan-
je socialnih, komunikacijskih, 
tehničnih in digitalnih kompe-
tenc. Jeseni bodo organizira-
li več različnih projekcij, med 
drugim želijo pripraviti tudi 
eno v brežiškem kinu, saj se 
zavzemajo za njegovo ponov-
no oživitev.  N. J. S.

Večer kratkih filmčkov
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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 Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v do-
pisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od po-
nedeljka do petka od 9. do 13. ure (razen srede), po pošti (ime in pri-
imek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@posavje.
info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

ZDENKE GOLČAR

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, 

mame in hčerke

Žalujoči: vsi njeni

roj. Čopi, iz Dolenjega Boštanja 71

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 
ste nam v teh težkih trenitkih stali ob strani, se prišli še zadnjikrat 
poklonit njenemu spominu in jo v velikem številu pospremili na 
zadnjo pot.
Zahvala g. Petru Simončiču za besede slovesa, pevcem iz Boštanja 
za zapete žalostinke in g. župniku Fonziju Žibertu za opravljen 
cerkveni obred.
Hvala tudi za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše.

ROKA TURŠIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste mu v 
času njegovega življenja nudili radost, veselje in ljubezen. V prvi 
vrsti smo se dolžni zahvaliti zdravnikom in sestram na otroškem 
oddelku bolnišnice Brežice za dvajsetletno zdravljenje, nego in 
skrb. Hvala vam za vašo sočutnost in ljubezen, ki ste jo izkazovali 
našemu Roku. Zahvaljujemo se tudi internemu oddelku II za 
zadnje leto zdravljenja ob prebolevanju njegove težke srčne 
bolezni ter osebju Zdravstvenega doma Brežice in Pediatrični 
kliniki v Ljubljani za opravljeno zdravljenje. Hvala Društvu 
Sožitje Brežice in Društvu invalidov Brežice za nepozabna 
druženja, ki smo jih skupaj preživeli, Vrtcu Mavrica za njegove 
prve korake v otroška leta ter Osnovni šoli s prilagojenim 
programom dr. Mihajla Rostoharja Krško, ki ga je toplo sprejela 
ter se v času njegovega izobraževanja trudila za njegove uspehe 
in dosežke. Prav posebna zahvala se nanaša na vse katehete 
in duhovnike, ki ste z veliko truda našega Roka pripravili na 
prejem vseh svetih zakramentov. Resnično iskrena hvala vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste ga imeli radi 
ter mu izkazovali toplino, sprejetost in ljubezen, ki vam jo je 
vračal z nasmeškom iz svojega zlatega srca.
Ob njegovem zadnjem slovesu se zahvaljujemo pogrebni službi 
Žičkar za vse opravljene storitve, praporščakom, pevcem, 
govornikoma, bivšemu Rokijevemu ravnatelju Andreju Romihu 
za ganljive besede in Andreji Ninković za prebrane lepe misli, ter 
gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen cerkveni obred. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nas bodrili, izrekali 
sožalje, darovali cvetje, sveče in za svete maše, ter vsem, ki ste 
nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. Hvala 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
prerani zadnji poti.

Žalujoči: mami, ati, brat Andrej, sestra Darja z Andrejem in 
vse sorodstvo

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, dragi Roki,
spomin bo vedno ostal!

iz Župeče vasi 28

Ob prerani izgubi našega ljubega 

MILKE - EMILIJE ŠONC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje ter 
svete maše in denarno pomoč.

Posebna zahvala pogrebni službi Kostak d.d., Krško za organizacijo 
pogreba, Centru za socialno delo Krško za pomoč na domu, dr. 
Korinčiču in urgentni službi ZD Krško, Cvetličarni Kerin za lepo 
aranžirano cvetje, brestaniškemu oktetu, župnikoma g. Alfonzu 
Grojzdku in g. Franciju Levičarju za lepo opravljen obred in 
darovano sveto mašo po obredu ter vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo spoštovali!

Prazno je, ker te ni,
vendar misel na to,

da nas čuvaš
in nad nami bdiš,

pomirja in nas umiri.

roj. Žigante, z Narpla 21, Krško

Ob boleči izgubi naše drage

KOSTANJEVICA NA KRKI - Letošnja Kostanjeviška noč, tra-
dicionalna prireditev v Kostanjevici na Krki, ki jo vsako 
leto organizira Etnološko društvo Prforcenhaus, je 18. in 
19. julija v 'dolenjske Benetke' privabila veliko število obi-
skovalcev. 

Po zabavi z Rock partyzani, ki je bila prvi dan Kostanjeviške 
noči, je naslednji dan na tradicionalnem prizorišču – kopali-
šču »otok« – sledil osrednji del kostanjeviške prireditve, ko 
sta se najprej srečala Pihalni orkester Kostanjevica na Krki 
in Pihalni orkester Šentjernej. Predvidenega srečanja pu-
stnih skupin tudi letos ni bilo, čeprav je bilo med množico 
obiskovalcev zaslediti tudi nekatere predstavnike kurentov 
iz Markovcev, ki so letos že 23. prišli v najmanjše slovensko 
mesto. Sledile so otroške animacije z Matejo, ko se je zve-
čerilo, pa se je dogajanje za nekaj časa prestavilo ob in na 
Krko, saj so po njej najprej spustili natančno 998 lučk, za 
njimi pa so na splavu prišli člani domače godbe, odeti v pu-
stne oprave, ter osem okrašenih čolnov. Letos so se predsta-
vili Kocka, Kulturni dom, Lonec za boljše življenje, Beneški 
hrasti, Ženin in nevesta, Kostanjeviški domorodci, Kostanje-
viški kamp in gostujoči čoln – Ptujski Nagošejnci. Najbolje 
ocenjeni čoln je postal Lonec za boljše življenje, na drugo 
mesto so se uvrstili Beneški hrasti, tretje mesto pa sta si de-
lila Kocka in Kulturni dom.

Še pred razglasitvijo najboljših čolnov je predsednik pustne 
vlade Prforcenhaus Klemen Sevšek uradno odprl Kostanjevi-
ško noč 2014, sledile so še hudomušne litanije, ki jih je pre-
bral kanonik Prforcenhausa Andrej Kerin – Kičo, zbrane pa 
je nagovoril tudi kostanjeviški podžupan Ladko Petretič in 
med drugim dejal, da bodo ob letošnjem občinskem prazni-
ku v avgustu Etnološkemu društvu Prforcenhaus ob njegovi 
160-letnici podelili tudi najvišjo občinsko nagrado – Kosta-
njeviški srebrnik. Nato se je veselica z ansamblom Slovenski 
zvoki, ki je že cel večer skrbel za veselo razpoloženje, na-
daljevala pozno v noč, ob polnoči pa je nebo nad Kostanje-
vico razsvetlil tudi ognjemet.  R. Retelj

Kostanjevica v znamenju lučk 
in številnih obiskovalcev

Po Krki se je razlegala glasba Pihalnega orkestra Kostan-
jevica na Krki.

BRESTANICA - Plavalni klub Celulozar Krško je bil 19. in 20. 
julija organizator plavalnega državnega prvenstva v kate-
gorijah dečki, rojeni leta 2000 in mlajši, ter deklice, let-
nik 2004 in mlajše. 265 plavalk in plavalcev iz 26 sloven-
skih klubov je v dveh dneh opravilo 1610 startov v vodo 
in skupno 88 startov štafet. 

Med tekmovalci je nastopilo tudi 15 plavalk in plavalcev do-
mačega kluba. Med »Celulozarji« se je še posebej izkazal Tim 
Bizjak, ki je z osmimi osebnimi rekordi v osmih disciplinah 
postal najboljši krški plavalec. V disciplini 50 metrov hrbtno 
je priplaval do 2. mesta (v kategoriji z leto starejšimi plaval-
ci), blizu stopničk je bil še na 100 metrov hrbtno (4. mesto), 
med deset najboljših pa se je v kategoriji z leto starejšimi 
plavalci uvrstil še na 50 metrov delfin (6.), 200 metrov me-
šano (8.) in 50 metrov prsno (10.). Nik Sokolovič je v osmih 
nastopih popravil štiri osebne rekorde, Denis Pašalič Oražen 
se je kot edini »Celulozar« predstavil na 400 metrov prosto 
in v osmih nastopih popravil dva osebna rekorda, bogate iz-
kušnje z nastopom na državnem prvenstvu pa so dobili tudi 
Jan Kozole, Tim Sokolovič, Gal Jevšenak, Maj Zorko, Brin 
Lipovž, Miha in Matija Osetič, Florijan Resnik, Gašper Bo-
žovič ter Svit Lenartič.
 B. M., foto: PK Celulozar

Podmladek »Celulozarjev« 
uspešen na DP

Tekmovalci krškega Celulozarja

CECILIJE ŠULER

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za nesebično pomoč. Iskrena hvala vsem in vsakemu 
posebej.
Posebno zahvalo smo dolžni dr. Kseniji Žnidaršič, sestri Tinki in 
patronažni sestri Zdenki za dolgoletno sodelovanje, vso pomoč, 
nasvete in lajšanje njenih tegob, tako da je bilo njeno življenje 
lažje in lepše. Iskrena, iskrena hvala.

iz Piršenbrega

Žalujoči: vsi njeni

Vsak dan konča se z nočjo,
vsako življenje s smrtjo.

Ob boleči izgubi naše drage

RAJMUNDA RODMANA 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in denarno pomoč. 
Posebna zahvala internemu oddelku II SB Brežice za nego in skrb, 
urgentni službi ZD Krško, Poklicni gasilski enoti Krško, sodelavcem 
Vipap Videm Krško, OŠ XIV. Divizije Senovo, enoti varstva otrok in 
Telekoma Slovenija PE Novo mesto.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Kostak Krško za organizacijo 
pogreba, g. kaplanu Urbanu Lesjaku za lepo opravljen pogrebni 
obred, kvartetu trobil iz Krškega za zaigrane žalostinke in g. Zoranu 
Jankoviču za čuteče besede slovesa. 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega dragega

iz Kolodvorske ulice 4a, Krško

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za vsak stisk roke in besede tolažbe v teh težkih trenutkih.

Misel na to, kako ste ga imeli radi, ga spoštovali in ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot, je neprecenljiva.

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej.

VINKO ŽNIDERŠIČ

ZAHVALA
Nenadoma nas je zapustil naš ljubeči

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo.

(1929 - 2014), iz Leskovca pri Krškem.

Zelo te bomo pogrešali: žena in sin z družino
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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

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.

obzornikova oglasna mreža

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

-40%

-50%

otvoritveni popusti na

Damjan Keber s.p., Trdinova 1, 8250 Brežice

090 43 34
1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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Posavski DJ žanje uspehe na Ibizi, nov videospot Ka-
tje Šulc, Kontradikshn ponovno navdušili na festiva-
lu Jelen Demofest. Tokrat preberite:

Te dni je na Ibizi potekal največji svetovni izbor za mla-
de in še neuveljavljene DJ-je, znan kot Burn Residency. 
Letos so organizatorji omenjenega tekmovanja dobili 
več kot 6000 glasbenih miksov iz kar 120 držav, na t. i. 
bootcamp pa so na otok zabave povabili le 18 izbran-
cev, med njimi je bil tudi slovenski predstavnik Manu-
el Škorja alias Manuel Dark iz okolice Radeč (na foto-
grafiji). V kolikor se bo uvrstil v finale tekmovanja, bo 

za nagrado dobil kar mesec dni re-
zidence v enem izmed ibiških klu-
bov, zmagovalec pa bo dobil kar za 
100.000 evrov promocije, produk-
cije in primernega menedžmenta. 
Je pa imel že sedaj dva tedna in-
tenzivnih priprav s svetovno znani-
mi mentorji, med katerimi so bili 
Pete Tong, Carl Cox, John Digwe-
ed ... »Burn Residency je izkušnja, 
ki se je ne da primerjati. Vsekakor 
enkratna priložnost za vsakega ne-

uveljavljenega DJ-ja, da vsaj približno okusi, kako je 
biti slaven. Z največjimi imeni v tej industriji je prak-
tično nemogoče priti v stik, se z njimi pogovarjati ali 
jih vprašati za mnenje. Vse to ti Burn Residency omo-
goči. Naučil sem se, da v tem poslu ni enostavno,« je 
o svoji izkušnji slovenskim medijem še zaupal Manuel.

»Nekdanja« Krčanka Katja Šulc (na fotografiji) je v eter 
poslala svoj nov videospot Comes Love. Gre za četrti 
singel iz albuma Twisted Delight, ki ga je Šulčeva ustvar-
jala pod taktirko producenta Piera (Roots In Session), 
izšel pa je leta 2013. Omenjena pesem je nevsakdanji 
spoj besedila znanega jazzovskega standarda »Comes 
love« in inštrumenta-
la »Belly Ska« škotske-
ga dvojca Mungo's Hi Fi. 
»Nalezljivi vintage re-
ggae/ska/soul, ki zape-
ljuje v poletje,« pravijo 
na spletni strani mtv.si. 
Režiser spota Saša Hess je posnel video, ki zajema vse, 
kar ima poletje ponuditi v mitološki krajini ljubljanske-
ga Barja, v njem pa kot sodobni nomadi nastopajo ne-
kateri vidnejši slovenski umetniki mlajše generacije.

O Maji Weiss in Robiju Petanu (foto: Amadeja Smre-
kar) smo že pisali, nazadnje, ko sta na spletu objavila 

interpretacijo skladbe Ne prižigaj 
luči, prejšnji teden pa sta Društvo 
študentov Brežice in Posavski mu-
zej Brežice priredila poseben po-
letni večer, na katerem sta breži-
ška glasbenika občinstvo popeljala 
skozi mnoge nepozabne popevke 
od blizu in daleč. Lastovka, Med is-
krenimi ljudmi, Dekle iz zlate lad-
jice, Besame mucho, Hallelujah, 
Caruso in druge zimzelene pesmi 

so občinstvo spravile v nežno pozibavanje in celo solze. 
Pred Robijem in Majo, ki se na koncertih popolnoma zli-
jeta z ambientom in poslušalci, je še lepa ter zanimi-
va glasbena pot, na kateri jima želimo veliko uspehov.

Na sedmem festivalu Jelen Demofest, ki se je v Banja 
Luki odvijal med 17. in 19. julijem, sta se med najboljše 
tri uvrstili kar dve slovenski skupini. Skupina Hulahoop 
se je uvrstila na prvo mesto, Low Peak Charlie pa na tre-
tje. Seveda organizatorji niso pozabili na lani z osvoje-
nim 2. mestom prvo slovensko skupino, ki je osvojila na-
grado na omenjenem festivalu, posavske Kontradikshn 
(na fotografiji). »Nastopili smo kot 'vicešampioni' lan-

skega fe-
s t i v a l a . 
Bilo je su-
per, dobili 
smo pohva-
le od vseh, 
ekipe, na-
stopajočih, 

organizatorjev, lanskih zmagovalcev ... Publika je tudi 
lepo sodelovala, pri zadnjih dveh skladbah pa smo se 
popolnoma sprostili. To, da smo v zadnjem tednu dobi-
li okoli 100 novih 'všečkov' na naši facebook strani, je 
še en pokazatelj, da smo se dobro odrezali. Če strnem, 
dali smo to, kar smo želeli, in zasledili, da smo nehote 
naredili en zelo majhen valček v oceanu ljudi, zlasti na 
področju bivše Jugoslavije oz. podrobneje BiH,« nam 
je zaupal član skupine Petar Stojanović. Polni hvale 
so tudi tamkajšnji mediji, eden izmed njih je o skupi-
ni celo zapisal: »Slovenci so poskrbeli, da se je atmos-
fera dvignila do 'delavske temperature'. Vsi prisotni so 
slišali močno kombinacijo elektronske glasbe in čvrste-
ga kitarskega zvoka.«
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

RIMINI, BREŽICE, KRŠKO – Od 
10. do 13. julija je v italijan-
skem Riminiju potekalo ev-
ropsko prvenstvo v hip hopu, 
electric boogiu in break dan-
ceu. Udeležila se ga je tudi 
skupina brežiškega Plesnega 
društva Imani, ki nastopa pod 
imenom I-hopke, plesalke hip 
hop velike formacije v kate-
goriji člani 2, pod trenerskim 
vodstvom Katje Terglav. Eki-
po sestavljajo Andreja An-
tolovič, Claudia De Costa, 
Gordana Drenik, Martina Gr-
mšek, Maja Haler, Anita Kle-

Na evropskem prvenstvu v Riminiju
Imanijeve I-hopke ter Lukčeva Mark in Jasna

menčič, Romana Krstić, Bar-
bara Lovše, Alenka Merhar, 
Nevenka Petan, Darina Svo-
zilova, Mojca Tabor, Kseni-
ja Vintar, Irena Vrhovšek in 
Romana Zorko, ki se tekmo-
vanja žal ni mogla udeležiti. 
V zelo močni konkurenci se 
jim je uspelo prebiti do fina-
la in na koncu doseči izjemno 
4. mesto. Za las so jim ušle 
stopničke, vendar sta bila 
veselje in sreča v tekmovalni 
ekipi kljub temu neizmerna, 
saj so lanskoletni rezultat z 
evropskega prvenstva izbolj-

šale za kar štiri mesta. Eki-
po so spremljali tudi navijači, 
ki so jih glasno in s slovensko 
zastavo bodrili s tribune.
V slovensko reprezentanco 
sta bila uvrščena tudi Mark 
Gerjevič in Jasna Preskar iz 
Plesnega kluba Lukec iz Krš-
kega. To je bilo njuno prvo 
člansko mednarodno tek-
movanje, kjer sta z nastopi 
pridobila predvsem nove iz-
kušnje s tako velikega tek-
movanja. Mark se je v ka-
tegoriji hip hop solo članov 
po odličnem nastopu v pr-

vem kolu med 88 tekmoval-
ci uspel uvrstiti v osmino fi-
nala in na koncu osvojil 41. 
mesto. V paru z Jasno v ka-
tegoriji hip hop pari člani pa 
se kljub dobremu nastopu žal 
nista uspela uvrstiti v nadalj-
nja kola in sta v konkurenci 
85 parov osvojila 63. mesto. 
Kot spremljevalec se je ev-
ropskega prvenstva udeležil 
tudi Luka Vodlan in skupaj so 
navijali tudi za ostale sloven-
ske tekmovalce. 

 Vir: PD Imani, PK Lukec
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NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, 
poslovnih objektov, geološka 
poročila, izvajamo strokovni 
nadzor. ARS Projektiranje, 
Anton Strniša s.p., Gabro-
vec 1a, Podplat. Tel.: 03 810 
4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, ruši-
tev, energetska sanacija, no-
tranja oprema, zunanja ure-
ditev. Aspo biro, Samo Vojko 
Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net, www.
aspobiro.si 

Projektiranje, legaliza-
cija ali nova gradnja vseh 
vrst objektov. PIS biro Da-
mjan Žibert s.p., Glavni trg 
27, Sevnica, Tel.: 031/431-
315, pisbiro@gmail.com

Prodam hišo na Ardru pri 
Raki, 4500 m2 zemljišča, od 
tega 16 arov vinograda. Pro-
dam tudi cviček. 
Tel.: 051 392 451

Oddam opremljeno oskr-
bovano stanovanje v Bre-
žicah, ob domu starejših. 
Tel.: 051 260 666, po 16. uri

Oddam enosobno stanova-
nje na Kregarjevi ulici v Bre-
žicah. Stanovanje je delno 
opremljeno in adaptirano. 
Tel.: 07 49 57 110

Enonadstropno hišo (dve sta-
novanji) z garažo, blizu Sev-
nice, z večjim vrtom in trav-
nikom menjam ali prodam. 
Tel.: 070 550 670

Oddam delno opremlje-
no garsonjero v Brežicah za 
daljše obdobje in prodam 
Wolkswagen Polo, dobro 
ohranjen, prevoženih 46.000 
km. Tel.: 041 572 266

Na Volčjem pri Sromljah pro-
dam vikend, dve etaži, 100 
m2, s pripadajočim zemlji-
ščem 6.781 m2. 
Tel.: 00385 91 5053218

Selimo in vozimo vse, kar vi 
ne stlačite v vaš avto, www.
selitve-jaka.si. 
Tel.: 051 81 55 53

Študentu/študentki oddam 
v najem dvoposteljno sobo v 
Ljubljani – Bežigrad/Ježica. 
Stanovanje je na novo opre-
mljeno. Tel.: 041 625 546

Prodam 2 m2 suhega hrasto-
vega lesa, debelina 2˝ in 3 
cm. Podarim jogi za dojenč-
ka. Tel.: 051 758 129

Prodam bukova drva, ce-
pljena na meter. Možen raz-
rez in dostava. Prodam tudi 
bale sena. Tel.: 031 895 748

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062 

Prodam metrska drva, suha, 
bukev in hrast. Možen razrez 
in dostava. Tel.: 051 304 760

Ugodno prodam kalana bu-
kova drva, metrska. 
Tel.: 041 636 481

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, VR-

TNARSTVO, ŽIVILA

Prodam rdeče in belo vino po 
1 €/l in orehova jedrca. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček (1500 l) in v Sevnici od-
dam dvosobno opremljeno 
stanovanje. Tel.: 041 228 594

Prodam vino cviček, cena 1 
€/l. Tel.: 031 794 497

Prodam vino cviček. 
Tel.: 051 870 909

Stiskalnico za grozdje ali 
sadje, 1000 l, avtomatsko, 
z rostfrei košem in koritom, 
ohranjeno, ugodno prodam. 
Tel.: 041 773 508

Prodam domač ptujski če-
sen, fižol v stroku in zrnju ter 
maslenec. Tel.: 031 444 684

Prodam kokošja jajca pa-
šne reje. Kokoši so krmljene 
z doma pridelanimi žiti. Ko-
stanjevica. Tel.: 031 251 799, 
Andrej

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Hyundai Accent, le-
tnik 2002, reg. do 9/2014, 
cena 500 €. Tel.: 041 734 826

Prodam Tomos, tip 14 M, 
5 prestav, papirji so rdeče 
barve, vozen. 
Tel.: 031 351 143

KMETIJSTVO

Kupim enoredni obiralec ko-
ruze znamke SIP Tornado ali 
menjam za drug kmetijski 
stroj. Tel.: 041 50 82 55, Jože 

Prodam sejalnico za žito, 
mehansko stiskalnico (100 l) 
in seno v okroglih balah. 
Tel.: 030 694 956

Prodam kombinirani stroj 
Mio standard z več operacija-
mi (enofazni) ter trodelne kli-
naste brane. Tel.: 031 324 362

Prodam puhalnik za seno, 
cevi, kolena in elektromo-
tor, stikalo ter kabel. 
Tel.: 040 500 216

Ugodno prodam malo ra-
bljen traktorski viličar na po-
mik, puhalnik za seno Grič in 
poljsko traktorsko škropilni-
co. Tel.: 051 828 289

Prodam traktorsko prikoli-
co tandem, nosilnost 8 ton, 
Mlaz, letnik 1997. 
Tel.: 07 49 59 799

Prodam traktorsko prikolico, 
3,5 t, močan cepilec za drva, 
konje ponije in mlade zajce. 
Tel.: 041 598 873

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franc Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 041 581 488 

Prodam ječmen – suhi, ugo-
dno. Tel.: 031 369 753

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 825 153

Hlevski gnoj prodam ali me-
njam za koruzo, ječmen, 
pšenico ali kaj podobnega. 
Tel.: 031 306 072

Prodam 200 kock prve in 
druge košnje ali menjam za 
ječmen. Tel.: 031 863 724

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, cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

Prodam suhe jesenove in 
smrekove deske, suha metr-
ska drva, domačo slivovko in 
tepkovec. Tel.: 031 324 180

Drva, hrastova, cepljena, 
ugodno prodam. Možnost do-
stave. Tel.: 041 893 773 

Prodam ružen fižol in domač 
česen. Tel.: 041 644 820

ŽIVALI

Prodam brejo telico simental-
ko, staro 7 mesecev. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 812 819

Prodam bikca in teličko, sta-
ra 3 mesece, oba simentalca. 
Tel.: 041 682 865

Prodam odojke, težke do 30 
kg, za 2,50 €/kg, in prašiče, 
težke cca. 40 kg, za 2,20 €/
kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, iz okolice Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

mali oglasi

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - pet.: 

od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:
 mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781
Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka pred 
izidom časopisa (do 15. ure). Cena ob-
jave malega oglasa za fizične osebe do 
15 besed znaša 6,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,60 €, za okvir pa 3,70 €. Cena 
objave malega oglasa za pravne osebe, 
s.p. in druge posameznike, ki opravlja-
jo pridobitno dejavnost na trgu ne gle-
de na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

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


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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

enoletne rjave kokoši,
rjave jarkice tik pred 

nesnostjo in grahaste jarkice 
vsak delavnik po 17. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

pri prodaji nepremičnin.
info@oridom.si, ivan.oresnik@oridom.si,  

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www.oridom.si

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

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam pujske, težke 30-40 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam kravo, staro 4 leta, 
s teletom, starim 14 dni, in 
prašiča, težkega 50 kg. 
Tel.: 031 590 523

Prodam 2 odojka, kalana bu-
kova drva in rdeče vino. Tel.: 
041 380 075, 07 49 56 236

Prodam 2 prašiča za zakol, 
težka 150-160 kg, in odojke. 
Tel.: 051 895 099

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

Prodam bikca limuzin, stare-
ga 3 tedne. Tel.: 031 248 925

Ugodno prodam mladiče 
nemškega ovčarja z rodovni-
kom, rod. psice Primoži Slo-
venske vojske. 
Tel.: 041 795 776

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
popravila in obnova nagrob-
nikov. Tel.: 041 493 455, Mar-
ko Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica

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

Prodam sobno klimo, rablje-
no 2 meseca, za polovično 
ceno. Tel.: 041 524 908

Ugodno prodam hladilnico za 
meso ali zelenjavo, inox vra-
ta in regali ter klavniški tiri. 
Tel.: 031 614 401

Ugodno prodam raztegljivo 
mizo in 6 stolov, nizke elemen-
te za dnevno sobo, lestenec za 
kuhinjo. Tel.: 041 237 688

Prodam funkcionalno raču-
nalniško mizo in moderen 
pisarniški stol na koleščkih, 
kot novo, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 279 213

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

Osamljena 62-letna iščem 
urejenega, preprostega upo-
kojenca za družbo in pomoč 
ali skupno življenje. Kadilci 
in alkoholiki izključeni. 
Tel.: 040 282 851

Moški, star 48 let, želim spo-
znati samsko žensko, sta-
ro do 52 let, za trajno prija-
teljstvo ali resno vezo. 
Tel.: 031 483 882

Moški, srednjih let, želim 
spoznati mamico z otrokom 
ali gospo za skupno življenj-
sko pot. Tel.: 030 432 110

Iščem žensko, staro okoli 65 
let, ki bi me sprejela v sku-
pno gospodinjstvo. Tel.: 051 
362 570 ali pišite na naslov: 
Brezina 9, Brežice

59-letni upokojenec, lažji 
invalid, bi rad spoznal resno 
žensko za skupno življenje. 
Tel.: 070 210 773

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja
belih kilogramskih piščancev

1. in 2. septembra, mlade rjave 
in grahaste jarkice pa vsak 
delavnik med 17. in 19. uro. 

Naprodaj bodo tudi 
enoletne kokoši nesnice.

Spoštovane stranke! 

TRŽIŠČE ,2. AVGUST 2014 
DIRKA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO  
STARODOBNIH MOTOCIKLOV 

15. POKAL MALKOVCA 
SPORED DIRKE: 
-OD 730 DO 900-PRIJAVE DIRKAČEV 
-OB 1000 –URADNI TRENING Z MERJENJEM ČASOV 
-OB 1300-OTVORITEV IN ŠTART 1. VOŽNJE 
-PO KONČANI 1. VOŽNJI ŠTART 2. VOŽNJE 

VOŽNJA VOZIL ( MOTOCIKLOV IN AVTOMOBILOV ) 
 NA ISTI ČAS V DVEH VOŽNJAH 
 
-OD 900 DO 930-PRIJAVA UDELEŽENCEV 
-POSKUSNA VOŽNJA PO URADNEM TRENINGU  
-1. VOŽNJA PO IZVEDENI 1. VOŽNJI DIRKE 
-2. VOŽNJA PO IZVEDENI 2. VOŽNJI DIRKE 
 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV OB 1800 URI. 

PO RAZGLASITVI REZULTATOV 
GASILSKA VESELICA PGD TRŽIŠČE 

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo 

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 
031 676 724

25.avgusta prodaja 
belih kilogramskih 
piščancev, rjavih 

ter grahastih jarkic, 
vsak četrtek pa si lahko 
priskrbite enodnevne 

bele piščance.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Spomnite se svojih dopustniških dni ali potovanj v oddaljene 
kraje: gotovo tudi vi radi zaidete do kakšne barvite stojnice in 
s pogledom preverite, kaj vam ponujajo nasmejani domačini? 
Morda radi poskusite tipično lokalno specialiteto ali kupite za-
nimiv izdelek, ki v sebi nosi pridih kraja, ki ste ga obiskali? No, 
potem ste pravi radovedni turist in imate povsem običajne 
turistične navade. In za turiste, ki pridejo v našo okolico ter si 
želijo čim boljše izkušnje in stika z domačini, so tržnice vedno 
dobrodošla popestritev dopusta. 

Za pristen stik z domačini 
in lokalno ponudbo

Asistentka dr. Marjetka Rangus s Fakultete za turizem UM v 
Brežicah pojasnjuje, da je tržnica pravzaprav ogledalo življenja 
v lokalnem okolju: „Na eni strani ponuja lokalno pridelano hra-
no, ročne izdelke in izdelke lokalne obrti ter nam na ta način 
pove, kaj se dogaja v kraju: kaj raste, kaj se prideluje, kaj se iz-
deluje, kako se izdeluje. Tržnica je hkrati stičišče – kraj srečanja 
domačinov, ki si tu izmenjujejo novice, nasvete in podobno. 
Tržnica v kraju predstavlja tradicionalno mesto, kjer se nekaj 
dogaja in kjer se nekaj dobi, torej kraj, kjer se ljudje srečujejo in 
prinesejo s seboj vse – od izdelkov do informacij. Zato je vstop 
na živo tržnico vstop v intimno življenje nekega kraja, ki turistu 
pokaže resnični utrip kraja in mu omogoči tudi pristni stik z lo-
kalnim prebivalstvom.“ 

In ravno stika z ljudmi, ki živimo v posavskih krajih, turistom od 
drugod manjka, prav tako pa je lokalna ponudba razpršena na 
vseh koncih in za turiste s tem težje dosegljiva. Rangusova opo-
zori, da seveda ni vseeno, kakšna ponudba pričaka turista: „Če je 
tržnica živ prostor, je to avtentična izkušnja za turista, ne insce-
nirana stvarnost z namenom, da jih zabava. Seveda je to možno 
le takrat, kadar tržnica deluje v svojem tradicionalnem pomenu 
– torej da je primarno namenjena prodaji in predstavitvi lokal-
nih pridelkov in izdelkov, ne le razstavljanju 'poceni kramarije'. 
Na ta način lahko tržnica postane prostor srečevanja in tudi os-
talih namenskih dogodkov, ki pa so lahko čisto turistično us-
merjeni – lep primer tega je projekt Odprta kuhna v Ljubljani 
oz. verzije 'street food' marketa, Kuhne na ulici, ki je potekal v 
okviru festivala Brežice, moje mesto. Obisk takšne žive tržnice 
je za turista gotovo zanimiv, saj mu omogoča brskanje po duši 
mesta.“ „Tako lahko preko tržnice turisti in enakovredno po-
nudniki,“ doda Rangusova, „neposredno vstopajo v ponudbo 
neke turistične destinacije. Živahna in bogata tržnica pa seveda 
pomembno dopolnjuje celovito, tako kulinarično kot etnograf-
sko, ponudbo destinacije.“

Tržnica bo lahko 
dodana vrednost turizmu

Možnost urejenih prostorov, kjer se bosta lahko srečali lokalna 
ponudba ter turisti od blizu in daleč, pozdravljajo tudi tisti, ki se 
s posavskim turizmom vsakodnevno ukvarjajo. Izkušnja tržnice, 
v kolikor ta zares odseva identiteto kraja, turistu še dolgo ostane 
v toplem spominu. Cveta Jazbec, predsednica Turistične zveze 
Občine Sevnica, med svojimi potovanji rada zaide na tržnice, kjer 
se vedno kaj dogaja: „Pri nas pogrešam ravno to in si želim, da bi 
na naših tržnicah utrjevali lokalno identiteto z lokalno tipičnimi 
proizvodi. Bogato obložene tržnice z lokalno pridelano hrano, 
živahne in gostoljubne branjevke, ki znajo še malo tujega jezi-
ka, so za turizem zelo velika dodana vrednost.“ 

Jazbečeva je že dolga leta poznana, sploh v sevniškem koncu, 
kot človek dejanj ter nekdo, ki se turizma ni priučil, temveč sta 
mu prostovoljstvo in odprta komunikacija s turisti povsem nara-
vni. Verjame, da se v turizmu da vedno ponuditi nekaj več: „Tur-
isti radi obiskujejo tržnice, saj tu spoznajo kulturo, navade in 
identiteto kraja, kjer bivajo. Ni potrebno veliko, da zadovoljimo 
turiste, včasih je dovolj le iskren nasmeh, malo samozavesti in 
topel pozdrav. Turizem je živ in ponudba mora biti živa zgodba. 
Zato naj bi bilo na tržnicah veliko praktičnih rokodelskih prika-
zov raznih ročnih spretnosti, od pletenja, kvačkanja, priprave 
hrane itd.“

Tržnico mora najprej sprejeti 'za svojo' tudi kraj, kjer tržnica delu-
je. Tako se razvija turizem, ki je trajnostno naravnan in omogoča 
nekemu prostoru nujno samozadostnost. Ksenja Kragl iz Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, ki je v krški občini prepoznan 
kot odgovoren za razvoj turizma in sprejem turistov na Turistično 
informacijskem centru, vedno poudarja, da moramo turizem po-
gledati iz vseh perspektiv, tako turistov kot tudi skozi oči ponud-
nikov, ker samo tako dobimo celotno sliko: „Že samo ime nam 
pove, da se na tržnicah nekaj 'trži', da se tam ne odvija samo 
povpraševanje in nakup, ampak še veliko več. Predvsem v času 
individualnega turizma, ko obiskovalci vse bolj želijo spozna-
ti kulturo domačinov, njihovo povezanost z domačo zemljo, lo-
kalne običaje in vse, kar tvori celovito ponudbo nekega kraja, je 

še toliko bolj pomembno, da ohranjamo lokalne tržnice. Turisti, 
ki so prišli k nam po doživetje, bodo poleg domačih pridelkov in 
izdelkov želeli izvedeti tudi, kje je ta zelenjava rasla, katere roke 
so izdelale spominek in kdo v družini ima podjetniško žilico. Ko-
liko truda je potrebno, da iz mleka nastane sir in kje se je pasla 
kokoš, ki daje najbolj rumena jajca ...“ 

Odprtost je ključ do srca turistov in ta lastnost je v nekaterih kul-
turah še posebej poudarjena. Kraglova opiše: „Saj vemo, kako je 
na tržnici v Maroku. Preden si oprtaš najlepše pleteno prepro-
go, si med pitjem vsaj treh zelenih čajev že prodajalčev najboljši 
prijatelj. Tudi pri nas v Posavju bi lahko ponudba na tržnici pred-
stavljala osebno vez med obiskovalci in ponudniki, ki bi se lah-
ko nadaljevala z ogledom domače kmetije, prikazom sadovnja-
ka, obiska zeliščnega vrta itd. Tudi na CPT Krško beležimo večje 
povpraševanje po tako imenovanem agroturizmu, kjer si tako 
tuji kot domači turisti želijo obiskati kmetije in ogledati izdela-
vo domače obrti. V tej smeri bi lahko vse bolj razvijali tudi po-
nudbo v Posavju in gostom predstavili izkušnjo vse od vrta na 
krožnik. Tudi povezava ponudbe na tržnici, vse do lokalnih gos-
tincev in jedi, ki jih pripravljajo, je za turista lahko prav posebna 
zgodba, ki priča o tradicionalni in avtohtoni lokalni kulinariki.“ 

Za lokalno, 
ki ni prepotovalo oceanov

Kot pravi Kraglova, želja po agroturizmu raste tudi pri nas in 
najbrž se bo s časom pokazalo, da je prihodnost odgovornega 
turizma res v premisleku o vsakem koraku od 'vrta' ali 'njive' do 
'krožnika'. V tem čar tržnice v manjših krajih, kot so Radeče, vidi 
tudi Duška Kalin, svetovalka za turizem na KTRC Radeče: „Tržnica 
ima v vsakem mestu nedvomno velik gospodarski, trajnostni, 
družbeni in urbani pomen, hkrati pa se odlično povezuje s turiz-
mom. V Radečah se že več let trudimo razvijati turistično ponud-
bo, ki sloni predvsem na doživetjih, in odličen primer takšnega 
turističnega produkta je zagotovo Splavarjenje na Savi. Vendar 
pa nobeno doživetje lokalnega okolja ni popolno, če obiskovalci 
nimajo možnosti priti v stik z lokalnim prebivalstvom, zato novo 
tržnico v Radečah razumemo predvsem kot most med utečeno 
turistično ponudbo in lokalnim okoljem. Prva misel, ki se utrne 
o povezavi med tržnico in turistično ponudbo v kraju, je zagoto-
vo ta, da bodo ravno na tržnici lahko naši obiskovalci prišli v stik 
z lokalnimi izdelki, lokalno kulinariko in lokalno pridelano hra-
no, ki ni prepotovala tri oceane, da bi prišla na prodajno polico.“ 

Projekt Posavska špajza bo tako z novo vzpostavljenimi tržnimi 
prostori oz. tržnicami tudi trem manjšim posavskim občinam 
– Kostanjevici na Krki, Bistrici ob Sotli in Radečam - omogočil 
novo stičišče med ponudniki in kupci ali kot to priložnost opiše 
Kalinova: „V Radečah imamo kar nekaj manjših, a zanimivih po-
nudnikov, ki nimajo urejenih degustacijskih oz. razstavnih pros-
torov, zato bo tržnica zagotovo vsaj do neke mere prevzela tudi 
funkcijo sprejemnice, kjer bo več kot dovolj možnosti za promo-
cijo ponudnikov. Zato v prihodnje tudi pričakujemo, da bo naša 
tržnica eden od katalizatorjev kulinaričnega turizma in odlična 
platforma za nove aktivnosti in lokalne iniciative.“

In če smo se domačini v svojih okoljih že davno navadili na na-
kupovalna središča, pa se kot turisti precej dobro zavedamo 
učinkov globalizacije, torej dejstva, da so nakupovalni centri in 
njihova ponudba v velikem delu sveta približno enaki. V trgovi-
nah vemo in slutimo, kaj nas čaka, na tržnicah domačih in tujih 
dežel pa nas vedno čakajo drobna presenečenja. Tržnice so žive 
in živahnost lahko, če jih prepoznamo kot povezovalke okolja, 
vlivajo tudi v vsakdan domačinov. Kalinova to slikovito povzame 
in zaključi: „Vzpostavitev tržnice ima tudi globlji psihološki po-
men. Praviloma turist z obiskom tržnice postane popotnik, razis-
kovalec, okuševalec in boljši poznavalec. In 'poznavalec' ne želi 
odnesti domov spominek, na katerem se bo nabiral prah, am-
pak želi svoje bližnje razveseliti z nečim pristnim, domačim in 
okusnim. In prav je, da to najde v 'trebuhu' mesta – na tržnici.“

Projekt Posavska špajza se nadaljuje

Posavske tržnice 
tudi za turiste

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«

POSAVJE – Tržnice širom Evrope, ki naj bi ustvarile že vsaj 40 milijard evrov prometa letno, pomembno vplivajo na razvoj lokalnih okolij, hkrati pa so 
lahko tudi izjemna priložnost za regionalne turizme. Da bi tržnice s svojo dostopnostjo in pestrostjo dopolnjevale turistično ponudbo posavskih občin, 
je tudi eden izmed ciljev projekta obnove in ureditve tržnic v Posavju.  

 Maruša Mavsar


