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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
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Židan: Slovenija ni 
le Ljubljana

IZTOK FRANKO,
Posavec v Dubaju

Zadnja stran, 
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V Dubaju kot v Big 
Brotherju

Naslednja številka bo izšla 
28. avgusta 2014!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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MOJMIR 
PUSTOSLEMŠEK, 
župan občine 
Kostanjevica na Krki:
Odločitev za Posavje 
je bila pravilna

PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE 
KOSTANJEVICA NA KRKI:

str. 13 - 15

Tedenske akcije
Meso slovenskega porekla
Dnevno sveže pečeno meso

Catering

Več info na: 

041 831 960
Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško

“TRŽNICA KRŠKO”

Gorske bukve tudi za današnji čas

Med vinorodnimi griči, pred 
lepo urejenim cvičkovim hra-
mom, je potekala okrogla 
miza, na kateri so sodelova-
li zanimivi gosti, med dru-
gim tudi zgodovinar dr. Stane 
Granda in etnolog dr. Janez 
Bogataj. Vse skupaj je v celo-
to povezal marljivi animator 
raških vinogradnikov, nekdanji 
predsednik društva in ambasa-
dor cvička Ivan Vizler.

Po pozdravu predsednika 
raških vinogradnikov Vin-
ka Simončiča je o prete-
klosti Rake, Andreju Reclju 
ter Gorskih bukvah in gor-
skem pravu govoril zgodovi-
nar Granda, ki je dejal, da 
so bile Gorske bukve »avto-
nomni zapisi vinogradniške-
ga prava, ki je veljalo na ti-
stih vinskih goricah, ki so jih 
lastniki oziroma posestniki 
upravljali na podlagi njego-
vih določil«. Omenil je tudi 
kazni za tiste, ki se niso dr-

žali določil gorskega pra-
va, te so bile od plačila z vi-
nom, fizičnega kaznovanja 
do izgube vinograda. Dr. Ja-
nez Bogataj pa je bil kritičen 
do današnjih razmer v druž-
bi in poudaril, da so Gorske 
bukve veljale kar 306 let. 
Ta sistem je sicer združe-
val različne družbene sloje, 

vendar jih je družil skupni 
interes, zato se lahko marsi-
česa iz preteklosti naučimo 
tudi za sedanjost. Kritično je 
o razmerah v vinogradništvu 
v zadnjih letih na območju 
Dolenjske spregovoril pred-
sednik UO Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske Ma-
tjaž Jakše, ki je izpostavil 
izrazito zmanjšanje vinogra-
dniških površin od časa osa-
mosvojitve do danes s 4.500 
na 2.100 hektarjev, problem 
pa predstavljata tudi viso-
ka povprečna starost vino-
gradnikov, ki je okoli 65 let, 
in vinogradov, ki so povpreč-
no stari 35 let. Župnik Franc 
Levičar, ki vodi raško župni-
jo, je govoril o pomenu vina 
in odnosu do njega, njego-
vih zdravilnih učinkovinah in 
tudi o pasteh alkoholizma.

NEREZINE, KRŠKO - Tudi letošnje poletne počitnice številni Posavci preživljajo v Tu-
rističnem naselju Bučanje na hrvaškem otoku Lošinju, saj imajo tukajšnja podjetja in 
ustanove še vedno številne počitniške hiške, namenjene letovanju zaposlenih in njiho-
vih družinskih članov, čedalje več objektov pa je tudi v lasti posameznikov oz. fizičnih 
oseb. Kakšna je letošnja sezona v skoraj štiri desetletja starem naselju, ki ga upravl-
ja podjetje Počitniška skupnost Krško d.o.o., ter kako poteka legalizacija in urejanje 
lastništva, pa preberite na strani 2. Foto: P. Pavlovič

ZÜRICH – V 15-članski slovenski atletski odpravi, ki te dni 
nastopa na evropskem prvenstvu v švicarskem Zürichu, sta 
tudi dva posavska atleta, metalca kladiva Primož Kozmus in 
Barbara Špiler. Slednja je s kvalifikacijami opravila že vče-
raj, morebitni finale pa jo čaka jutri zvečer od 20.40 dalje. 
Kozmus v kvalifikacijah nastopa danes (skupina A začenja ob 
10.07, skupina B pa ob 11.32), finale meta kladiva za moške 
pa bo v soboto od 15.00 dalje.  R. R.

Kdo najlepši je v deželi tej?
POSAVJE - V letošnjem letu je Turistična zveza Slovenije pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in 
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in teh-
nologijo RS - Direktoratom za turizem in internacionaliza-
cijo že 23. leto zapored objavila razpis za tekmovanje na 
področju turizma, urejanja in varstva okolja pod naslovom 
Moja dežela - lepa in gostoljubna 2014. Za sodelovanje v pro-
jektu so se odločili tudi nekateri posavski kraji, ki se jim je 
uspelo uvrstiti na državni nivo tekmovanja oz. ocenjevanja. 

Izvedeli smo, da se bo konec avgusta državna ocenjevalna 
komisija mudila v Posavju. Obiskala in ocenila bo Brežice v 
kategoriji najlepših srednje velikih mest in Senovo v kate-
goriji manjših mest. Za visoko uvrstitev se v kategoriji naj-
lepših izletniških krajev potegujeta kraja v sevniški občini, 
Tržišče in Kompolje. Čatež ob Savi sodeluje v kategoriji naj-
lepše urejenih zdraviliških krajev, hostel v Brežicah pa v ka-
tegoriji najbolj urejenih prenočišč. Zaključna prireditev in 
slovesna razglasitev rezultatov bo 14. oktobra v Portorožu.
 S. Radi

POSAVJE – Prihajajoči vikend, ki bo tako rekoč podaljšan, saj 
je jutrišnji praznik Marijinega vnebovzetja oz. veliki šmaren 
dela prost dan, po posavskih krajih organizirajo številne do-
godke. Že nocoj bo v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac v Kostanjevici na Krki osrednja prireditev ob ob-
činskem prazniku, v Koprivnici pa bodo obeležili 10. obletnico 
delovanja Mladinske točke Veliki Kamen, kar bo tudi uvod v le-
tošnjo Koprivniško noč. Slednja se bo nadaljevala v petek, ko 
bo tudi praznik KS Koprivnica, s tradicionalnimi vaškimi igra-
mi, podelitvijo krajevnih priznanj in druženjem z Navihan-
kami. Krajevni praznik praznuje tudi Dolenja vas, in sicer ju-
tri, ko bodo svečana maša, položitev venca pred spomenikom 
žrtvam 2. svetovne vojne, razstava ročnih del, športne igre, 
svečana seja s kulturnim programom in druženje. V Brežicah 
bo ta vikend slovesno v in pred cerkvijo sv. Roka, saj ta ro-
marska cerkev letos praznuje svojo 250-letnico. V soboto bo 
po osrednjem bogoslužju tudi slovesno odprtje obnovljenega 
platoja pred cerkvijo, potekal pa bo tudi rokodelski Rokov se-
jem. Ta vikend bo spet glasno na Velikih Malencah, predvsem 
zaradi hrupa motorjev in glasbe, saj se bodo že 22-ič sreča-
li motoristi, ki jih bo gostil Moto klub Škorpijon Brežice. Na 
gradu Rajhenburg bo v soboto potekal »Srednjeveški dan« z 
delavnicami za otroke in odrasle, slovesnostjo ob 50-letnici 
Turističnega društva Brestanica ter večerom srednjeveškega 
plesa in glasbe. Dogajalo pa se bo tudi v Sevnici. V petek in 
soboto se bo namreč pred Športnim domom Sevnica odvijala 
8. velika kitariada. Podrobneje pa si lahko prireditve pogle-
date v rubriki Kam v Posavju na str. 17.  R. R.

Pester konec tedna v Posavju

Kozmus in Špilerjeva v Zürichu

Majhna vas Kompolje leži ob reki Savi, krajanke in kra-
jani pa vestno skrbijo za urejenost svojih domov.

CIRJE PRI RAKI – V okviru letošnjega krajevnega praznika so v petek, 8. avgusta, 
na Raki pripravili že 10. cvičkov večer z okroglo mizo, posvečeno Gorskim bu-
kvam, ki jih je davnega leta 1582 raški župnik Andrej Recelj prevedel iz nem-
škega jezika in so več kot tristo let urejale pravne zadeve v vinskih goricah.

S prevodom Gorskih bukev se je Raka zapisala v zgodovino 
vinogradniške kulture, so poudarili udeleženci okrogle mize.
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Po spodbudnem začetku pole-
tne sezone jim je julija pre-
cej nagajalo slabo vreme, ki 
je pregnalo številne goste in 
posledično poslabšalo rezul-
tate, a se slednji z avgusto-
vskim izboljšanjem vremena 
popravljajo. »Na današnji dan 
(11. avgusta, op. a.) imamo 
259 gostov več kot v enakem 
obdobju lanskega leta, noči-
tev pa imamo 1700 manj, kar 
pomeni, da se gostje odloča-
jo za krajše termine,« pravi 
Anton Podgoršek, ki Počitni-
ško skupnost Krško, upravnika 
skoraj 40 let starega počitni-
škega naselja, vodi že sedmo 
leto.  Dosedanjih dobrih 10 
tisoč gostov kljub temu daje 
upanje, da bo sezona vsee-
no uspešna. Kot ugotavlja, se 
z večanjem individualnih la-
stnikov hiš v naselju (v njiho-
vi lasti je 32 % ležišč) iz leta 
v leto počasi spreminja tudi 
struktura gostov, saj je poleg 
lastnikov med njimi tudi več 
njihovih sorodnikov in prija-
teljev, poslovnih partnerjev …

V zadnjih letih se v vodstvu 
PSK ukvarjajo predvsem z le-
galizacijo in urejanjem lastni-
štva v naselju, ki so ga sredi 
70-ih let zgradila pretežno kr-
ška podjetja in ustanove. Med 
426 enotami v naselju jih je 

bilo na črno zgrajenih 42, po-
leg tega pa še 15 oz. skoraj 
vsi gospodarski objekti z izje-
mo trgovine ter bifeja in re-
stavracije s hitro hrano »pod 
borovci«. Do 30. junija lani je 
bilo potrebno oddati zahtev-
ke za legalizacijo, v PSK pa so 
poskrbeli, da so z njimi pokri-
li vseh 426 enot, tudi če niso 
bile dograjene, saj bo od-
ločba o legalizaciji pomeni-
la tudi uporabno dovoljenje, 
do katerega bo po novem za-
konu o gradnji, ki je na Hr-
vaškem začel veljati z leto-
šnjim letom, sicer bistveno 
težje in dražje priti. »Doslej 
je bilo že izdanih 30 % odločb 
o legalizaciji, več kot polovi-
ca zahtevkov pa je v postop-
ku,« ocenjuje Podgoršek, ki 
je v zvezi s tem nenehno v 

stiku s pristojnim oddelkom 
Primorsko-goranske županije 
s sedežem na Reki oz. njego-
vo izpostavo v Malem Lošinju.

Kar pa se tiče urejanja la-
stništva zemljišč in objektov 
v naselju, je PSK v zemljiški 
knjigi vpisana kot lastnik ne-
kaj več kot polovice zemljišč, 
ki skupaj znašajo približno 16 
hektarjev oz. 18 hektarjev, 
vključujoč t. i. morsko do-
bro. Za preostala zemljišča 
že dobro desetletje poteka 
skupno pet tožb, od katerih 
sta bili dve na prvi stopnji že 
v celoti dosojeni v korist PSK, 
ena po pritožbi že celo dru-
gič, pritožba pa je bila vlože-
na tudi na drugo. »Prepričan 
sem, da bomo uspeli, vendar 
se postopki zelo vlečejo,« 
pravi Podgoršek, ki je v »kislo 
jabolko« vodenja PSK zagrizel 
kmalu po ugotovitvi neureje-
nih pravno-lastniških razmer, 
zaradi česar je bilo naselje 
pred leti nekaj časa celo za-

prto. Po ureditvi lastništva 
zemljišč bo potrebno uredi-
ti še lastniška razmerja zno-
traj naselja, kjer pa je glavna 
težava dejstvo, da tovrstnih 
turističnih naselij po hrvaški 
zakonodaji ni možno razpar-
celirati. Kot pravi Podgoršek, 
iščejo možnost, ali ga bo mo-
žno etažirati ali zgradbe na 
podlagi odločb o legalizaciji 
kako drugače evidentirati v 
kataster. »Vse je odvisno od 
ureditve lastništva zemljišč,« 
dodaja.

Naselje, ki bo čez dve leti 
praznovalo že 40-letnico, 
je sicer nujno potrebno ob-
nove celotne komunalne in-
frastrukture (elektrika, vo-
dovod, kanalizacija, javna 
razsvetljava, ceste), za kar 
je po novem zakonu sicer po-
trebno gradbeno dovoljenje, 
po Podgorškovih besedah pa 
bo v skladu z novim pravilni-
kom o enostavnih in drugih 
gradnjah morda zadostoval 
le glavni projekt, glede česar 
čakajo odgovor reške župani-
je. Obnova bo seveda pote-
kala v več fazah, bodo pa v 
PSK skupaj z lastniki objektov 
zanjo morali zagotoviti pred-
vidoma od tri do pet milijo-
nov evrov.
 Peter Pavlovič

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 (18/2014) bo izšla v 
četrtek, 28. avgusta 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
21. avgust.

Prisotne je pozdravil župan občine Krško mag. Miran Stan-
ko, ki je ob tej priložnosti postal boter cvičkove vinske trte, 
zato predvsem domači vinogradniki računajo na njegovo po-
moč. »Gorske bukve so pomemben kamenček v mozaiku ti-
stega, kar jim lahko ponudimo,« je dejal in poudaril, da mo-

ramo v naše kraje privabiti čim več obiskovalcev. Zbrane so 
pozdravili še predsednik KS Raka Silvo Krošelj, direktor di-
rektorata za turizem mag. Marjan Hribar, podpredsednik UO 
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, aktual-
ni kralj cvička Janez Colnar in ambasador cvička Jože Žura. 
Večer je strnila prodekanja Fakultete za turizem v Brežicah 
in prva cvičkova princesa mag. Lea Marija Colarič Jakše, ki 
je poudarila, da je gostoljubnost, ki je doma tudi na Raki, 
sol turizma. Ob tej priložnosti so na cvičkovem hramu odkri-
li spominsko ploščo, posvečeno Gorskim bukvam in Andreju 
Reclju, in izdali krajši zapis dr. Staneta Grande z naslovom 
Delež Rake v slovenski vinogradniški kulturi. Sledilo je pri-
jetno druženje ob cvičku in hrani, ki so jo pripravili ljubite-
lji praženega krompirja iz Šentjerneja.
 Polona Brenčič

Turistično naselje Bučanje

Pravnolastniški ureditvi bo 
morala slediti popolna obnova
KRŠKO, NEREZINE - Letošnjo sezono v Turističnem naselju Bučanje pri Nerezinah na Lošinju v precej-
šnji meri zaznamuje (slabo) vreme, a direktor Počitniške skupnosti Krško (PSK) Anton Podgoršek vseeno 
upa, da bodo do konca poletja dosegli lanske številke, ko so zabeležili slabih 16 tisoč gostov oz. 137 ti-
soč nočitev. Počasi se premika tudi urejanje legalizacije in lastništva objektov v naselju.

Anton Podgoršek

Kot pravi Podgoršek, je za-
nimanje za letovanje v Bu-
čanju izjemno. V PSK trži-
jo deset počitniških enot in 
imajo že sedaj dve rezer-
vaciji za prihodnje poletje, 
eno pa celo že za leto 2016.

Kot pravi župan Mojmir Pu-
stoslemšek, je obnova in 
dozidava vrtca, kar poldru-
gi milijon vredna investicija, 
ki jo bodo 60-odstotno pokri-
li z evropskimi sredstvi, pre-
ostali dve petini pa iz občin-
skega proračuna, praktično 
končana. Izvajalci urejajo 
le še zadnje finese, ravno v 
tem tednu naj bi bil tehnič-
ni prevzem, 5. septembra pa 
svečana otvoritev. 

Projekt hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema naj bi 
se formalno ravno tako kon-
čal še v letošnjem ali v za-
četku naslednjega leta. 
Dokončan je že odsek Kosta-
njevica na Krki - Grajska ce-
sta, zaključuje se odsek Karl-
če – Slinovce - Kostanjevica 
na Krki, pričela so se dela 
na odseku Kostanjevica na 
Krki - Malence, ki bodo kon-
čana v mesecu avgustu, do 
konca leta pa bosta dokon-
čana še odseka Kostanjevica 
na Krki – Dobe - Dobrava in 
Gorjanska cesta - Bajin vrh. 

Vrtec in vodovodi pred zaključkom
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Kostanjevici na Krki bodo nocoj obeležili letošnji občinski praznik, ki ga pra-
znujejo 16. avgusta v spomin na podelitev mestnih pravic na ta dan leta 1252. Obdobje od lanskega do 
letošnjega praznika sta zaznamovala zlasti dva projekta, obnova in dozidava vrtca ter hidravlične iz-
boljšave vodovodnega sistema, tretji, zadnja faza obnove ceste skozi Prekopo, pa se še vedno ni pričel.

»Največ težav nam povzroča 
dejstvo, da bo treba poseči v 
pred leti obnovljeno Gorjan-
sko cesto, saj takrat tega še 
nismo mogli predvideti, ker 
je projekt nastal kasneje. 
Bomo pa zato hkrati izvedli 
še Telekomov projekt pola-
ganja optičnega kabla, tako 
da vsaj ne bomo dvakrat pre-
kopavali ceste,« pojasnjuje 
Pustoslemšek. Projekt hidra-
vličnih izboljšav je v kosta-
njeviški občini sicer vreden 

približno 800 tisoč evrov, kar 
472 tisoč evrov pa so pridobi-
li evropskih sredstev.

Tretja faza obnove ceste sko-
zi Prekopo se je letos zaradi 
rebalansa državnega prora-
čuna in posledično pomanj-
kanja sredstev na Direkciji 
za ceste ustavila. »Žal nismo 
mogli izvedeti, kdaj bo reali-
zirana še ta faza in bo glede 
tega treba počakati na novo 
vlado,« pravi Pustoslemšek. 

Kot dodaja, so tudi letos na-
daljevali z asfaltiranjem lo-
kalnih cest, ki so jih v tem 
mandatu uredili kar 12. »Vsa-
kemu rednemu domovanju 
naših občanov želimo omo-
gočiti asfaltiran dostop, s či-
mer zmanjšujemo tudi stro-
ške vzdrževanja teh poti.«

Z otvoritvijo novega mostu 
in obvoznice so v Kostanje-
vici pred leti tranzitni pro-
met speljali mimo mestnega 
središča, z ureditvijo avtobu-
sne postaje in obračališča pri 
zdravstvenem domu pa želijo 
mestno jedro razbremeniti 
še avtobusov. Projekt je bil v 
načrtu v letošnjem letu, a so 
ga morali, kot pravi župan, 
zaradi pomanjkanja sredstev 
umakniti oz. prestaviti v na-
slednje leto. Avtobusi tako 
še vedno vozijo skozi mesto, 
zaradi česar »trpita« zlasti 
oba lesena mosta, ki sta od 
otvoritve obvoznice dalje v 
občinski skrbi, kar pa občini 
povzroča kar precej stroškov.
 Peter Pavlovič

Kostanjeviške malčke septembra pričakuje nov, sodob-
no urejen vrtec.

Gorske bukve tudi za današnji čas
nadaljevanje s str. 1

Ob odkritju spominske plošče
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Sebastjan Haring, Zdole: Opažam, da je in-
vazivnih rastlin vedno več. Verjetno jih je 
precej, ampak vseh ne poznam. Najbolj mi 
je znana ambrozija, ker so jo mediji izposta-
vili. Prav pa bi bilo, da bi bili o tem še bolj 
obveščeni, da bi znali ukrepati. Moja sestra 
je astmatik, ima precej težav, ko cvetijo do-

ločene rastline. Z veseljem bi se odzval povabilu, če bi po-
vabili k sodelovanju pri zatiranju. 

Anica Zabukovec, Gabrijele: Od invazivnih 
rastlin poznam samo ambrozijo. Ker izhajam 
iz kmečkega okolja, kjer travne površine re-
dno kosimo in čistimo, ambrozije ne zazna-
mo. Se pa pojavlja na nasutih zemljiščih in 
neurejenih površinah, ki so največkrat v dr-
žavni  lasti. Žal država ni vedno dober gospo-

dar. Ker ambrozija povzroča alergije, je ne gre podcenjevati. 

Marjan Drečnik, Gorenja Pirošica: Ambrozi-
jo prepoznam in vem, kako jo zatreti. Mora 
se posekati, shraniti, posušiti in na koncu 
skuriti. Žal pa ljudje tega ne delajo, čeprav 
obstaja zakon, ki veleva, da mora vsak la-
stnik poskrbeti za to, da se jo uniči. Morali 
bi upoštevati zakon, vse tiste, ki ambrozije 

ne uničujejo, pa tudi kaznovati. Dokler ljudje ne bodo ukre-
pali, se bo razširjala in povzročala težave.

Nuša Pirc, Zaloke: Najbolj prepoznam am-
brozijo, o kateri je največ govora, drugih in-
vazivnih rastlin pa ne. Ambrozija raste tudi 
v naši okolici oziroma ob avtocesti, ni se pa 
še tako razrasla, da bi bil to velik problem. 
Vem, da je nevarna za zdravje, saj imamo 
tudi v družini alergijo nanjo. Če bi bilo po-

trebno, bi se gotovo organizirali in jo začeli odstranjevati, 
verjetno pa bi morali ukrepati že na državni ravni. 

V Sloveniji naj bi bilo kar 21 invazivnih tujerodnih rastlin, 
škodljivih tako okolju kot zdravju ljudi, med katerimi je 
najbolj znana ambrozija. Jih prepoznate tudi v vaši okoli-
ci, ste seznanjeni, kako je treba ukrepati proti njim? Je po 
vašem mnenju temu posvečeno dovolj skrbi in pozornosti?

anketa

Prepoznate invazivne rastline?

V zgodovino boste šli kot prvi 
župan kostanjeviške občine v 
novi dobi samostojnosti. Vam 
je žal, da ste se pred osmimi 
leti, ko ste bili že v pokoju, 
podali v politiko?
Ne, ni mi žal. Takrat sem si-
cer nekoliko naivno verjel, da 
bomo vsi občani aktivno sode-
lovali pri razvoju nove občine, 
žal pa sem posebno v prvem 
mandatu ugotovil, da ni tako in 
da so stare politične strukture 
pravzaprav zavirale določene 
zadeve. Seje občinskega sve-
ta so se vlekle kot jare kače, 
nobene nismo končali prej kot 
v petih, šestih urah. V drugem 
mandatu je zadeva drugač-
na, saj sem ob drugi kandida-
turi postavil pogoj, da si izbe-
rem koalicijske svetnike. Imel 
sem jih sedem, torej večino, 
tako da smo se pred vsako sejo 
sestali, se včasih tudi skrega-
li in razrešili konflikte, ko pa 
smo zadeve uskladili, so bile 
na občinskem svetu soglasno 
potrjene. Nekateri so nam po-
tem očitali, da je to glasoval-
ni stroj, kar je do neke mere 
res, vendar smo usklajevanje 
opravili že pred tem. V dru-
gem mandatu je bilo zato veli-
ko lažje in bolje delati, čeprav 
se nekateri občani še vedno ne 
strinjajo s tem.
Moram povedati še, da ob prvi 
izvolitvi nisem bil zaželena 
oseba, ker je imela takratna 
politična oblast že predvide-
nega župana in predvideno za-
sedbo občinske uprave in ravno 
zato so bile v prvem mandatu 
takšne težave. Ne glede na to 
smo v prvem mandatu po vred-
nosti projektov naredili naj-
več, saj je bila takrat zgraje-
na obvoznica z osmimi milijoni 
evrov, skupaj pa je bilo kar za 
deset milijonov evrov investi-
cij, pri čemer je bil delež ob-
čine komaj 13,8-odstoten, os-
talo pa so bili državni in drugi 
deleži. Delež investicij je zna-
šal skoraj 4000 evrov na prebi-
valca. V sedanjem mandatu je 
bilo investicij za 4,8 milijona 
evrov, pri čemer je bil občinski 
delež skoraj 38-odstoten, torej 
se je krepko povečal. 
 
Kaj štejete za največje uspe-
he vaših dveh mandatov, česa 
vam ni uspelo uresničiti? 
Na žalost je kriterij za uspeš-
nost občin velikost investicij, 
čeprav menim, da bi moral biti 
kriterij še kaj drugega, recimo 
počutje občanov in podobno. 
Med največjimi uspehi je za-
gotovo obvoznica, Kostanjevi-
ce si ne moremo predstavljati 
brez nje, leseni mostovi bi bili 
gotovo že v razsutem stanju. 
Omeniti moram tudi Prekopo, 
kljub temu, da tretje faze nis-
mo dokončali, kar bo slej ko 
prej tudi prišlo na vrsto. Po-
membni dosežki so tudi špor-
tno-rekreacijski center pri šoli, 
ureditev obrtne cone, kjer žal 
interesa za nakup in gradnjo ni 
veliko, pa seveda obnova in do-
zidava vrtca ter hidravlične iz-
boljšave vodovodnega sistema, 
s čimer bo zagotovljena nemo-
tena oskrba s pitno vodo tudi 
v primeru izrednih razmer. Po-
leg tega je bilo še kup manj-
ših, a ravno tako pomembnih 
zadev: pred kratkim smo deni-
mo v Kostanjevici označili vse 

ulice, kar je gotovo pomembno 
v turističnem smislu, pripravi-
li in sprejeli smo simbole ob-
čine, asfaltirali številne ceste, 
uredili redno vzdrževanje zele-
nic in javnih površin … S kon-
cesijsko pogodbo s Kostakom 
smo za osem let uredili tudi 
vse ostale gospodarske javne 
službe, kar po mojem mnenju 

dobro poteka, čeprav nekate-
ri izvajalca kritizirajo, vendar 
je povsod tako, da mora obči-
na izvesti nekatere predpise, 
ki jih sprejme država, ljudem 
pa niso všečni.
V naslednjem obdobju bo za-
gotovo težava ureditev od-
padnih voda, kar je država 
predpisala do leta 2017. Dolo-
čena območja, zlasti v Kostan-
jevici, imamo rešena, zelo ve-
lik zalogaj pa ostaja Prekopa, 
kjer je kar precejšnja popula-
cija. Projekte imamo že izde-
lane, proračunske vrednosti se 
vrtijo okoli 2,5 milijona evrov, 
kar je velik denar za občino, in 
če ne bo kakšnih evropskih ali 
državnih sredstev, si ne morem 
predstavljati, kako bomo to iz-
vedli. Vsako leto sofinanciramo 
tudi gradnjo malih čistilnih na-
prav v predelih, kjer ne pride 
v poštev kanalizacija. Sicer pa 
menim, da so veliki infrastruk-
turni objekti kolikor toliko re-
šeni. Občini se ves čas očita, 
da ne prispeva dovolj za razvoj 
turizma, vendar če se želite 
ukvarjati s turizmom, morate 
imeti zagotovljeno infrastruk-
turo, saj ne morete turista pri-
peljati v Kostanjevico po takš-
ni cesti, kot je bila do sedaj 
skozi Prekopo, ker bo že tam 
izgubil voljo. Ljudje si še ved-
no predstavljajo, da bo obči-
na gradila hotele, restavraci-
je ipd. Občina je z občinskim 
prostorskim načrtom, ki smo 
ga lani sprejeli, zagotovila le 
določene pogoje, se pravi lo-
kacije, kjer bodo objekti lah-
ko stali. Za izkoriščanje vrti-
ne tople vode, ki jo imamo v 
Krakovskem gozdu, je na pri-
mer na voljo lokacija v Sajev-
cah, za katero pa bomo mora-
li najti investitorja.

Pričakovanja ob ustanovit-
vi lastne občine so bila veli-
ka, so bila nekatera tudi ne-
realna?

Seveda. Ko sem prvič kandidi-
ral, sem pripravil program in 
ga razdelil po gospodinjstvih, 
danes pa moram reči, da je ta 
program ne povsem v celoti, 
vendar 90-odstotno realiziran. 
V načrtu je bila recimo tudi še 
ena faza športno-rekreacijske-
ga centra, kjer je bilo predvi-
deno še nogometno igrišče in 

bazen, vendar moramo takšne 
možnosti vsaj za nekaj časa iz-
ključiti, saj je to nadstandard. 
Ko smo gradili ta center, je bil 
velik poudarek, da ga bodo v 
popoldanskem času koristi-
li tudi občani, zdaj pa vidim, 
da ni skoraj nikogar tam. Mis-
lim, da bomo morali standarde 
malo znižati in da bodo razni 
kulturni domovi in športni cen-
tri morali malo počakati, do-
kler ne bo gospodarstvo oži-
velo in bo lahko financiralo 
tovrstne investicije. 

Iz leta v leto se kot jara kača 
vleče vprašanje (novega) kul-
turnega doma oz. dvorane. 
Je zdaj že kaj bolj jasno, kdaj 
bo zgrajena?
Kulturni dom se počasi gradi, 
vendar ljudje ne razumejo ali 
nočejo razumeti, da je ta za-
deva stvar zgodovine in je bila 
zamujena še v času krajevne 
skupnosti. Ponekod so to pa-
metno uredili in takšne domo-
ve iz sklada zadružne zveze 
prenesli na krajevne skupnos-
ti, pri nas pa se za to nihče ni 
zavzel in je objekt prešel pod 
kmečko zadrugo, ki je povsem 
zasebna ustanova in je dom 
prodala. Mi smo se poskušali z 
novim lastnikom dogovoriti in 
iztržiti, kolikor je bilo možno, 
glede česar smo z njim podpi-
sali sporazum. Bo pa to seveda 
zasebna last in bo za uporabo 
potrebno plačati najemnino, 
je pa to še vedno ceneje kot 
pa da dom večino leta same-
va, kot je primer v številnih 
podobnih objektih v bližini. 

V Kostanjevici se veliko go-
vori o turizmu. Katere pri-
ložnosti so na tem področju 
izkoriščene in katere ne?
Naš turizem bo naredil korak 
naprej, ko bomo izkoristili po-
tencial, ki ga nudi topla voda. 
Kostanjevica je že sedaj turis-
tično znana, nima pa preno-

čitvenih kapacitet, gostinske 
so kolikor toliko zagotovljene. 
Negativna lastnost je premajh-
na povezanost ponudnikov, 
kjer smo poskušali to spodbu-
diti, vendar ni bilo prave volje 
med njimi. Tudi turistično dru-
štvo žal ni aktivno, tako da ni 
tega amaterskega dela, kot ga 
opravljajo turistična društva v 
drugih krajih. Ustvarjati je tre-
ba pogoje, ljudje pa se bodo 
morali ob sedanjem stanju 
nezaposlenosti odločiti, da bo 
treba kaj ponuditi tudi v lastni 
režiji. Sicer pa večje turistič-
ne prireditve potekajo in pri-
vabljajo ljudi.

Kaj pa kultura, je še vedno 
»ponos« Kostanjevice?
Zagotovo, to gre z roko v roki 
s turizmom, saj je Galerija Bo-
židar Jakac tudi pomembna in 
privlačna turistična destinaci-
ja.

Kako je bila občina Kostan-
jevica na Krki sprejeta v po-
savske regijske strukture, se 
tu počutite kot enakopraven 
partner? Ste še vedno mnen-
ja, da je bila odločitev za Po-
savje in ne za Dolenjsko pra-
vilna?
Takrat je bila velika dilema, 
ali se priključiti dolenjski ali 
posavski regiji. Kostanjevica 
se res počuti bolj kot del Do-
lenjske, posavska regija se je 
pač kasneje formirala kot ta 
dolenjska pripadnost. Po pre-
misleku smo se odločili, da 
ostanemo povezani s Posav-
jem, in mislim, da smo nare-
dili prav, saj smo projekte na-
črtovali v okviru štirih občin, 
zdaj jih je že šest, in smo ne 
glede na majhnost sodelova-
li po ključu števila prebival-
cev, kar mogoče tudi ni ved-
no najbolje, ter pridobili velike 
projekte, kot so trenutno hid-
ravlične izboljšave. Medtem ko 
dolenjska regija vključuje 17 
občin in je veliko manj mož-
nosti, da prideš s svojim pro-
jektom do sredstev. Skrbi pa 
me za naprej, saj je Sloveni-
ja razdeljena le na dve regiji, 
vzhodno in zahodno, operativ-
ni programi se še zdaj pišejo 
in popravljajo, določena pod-
ročja, kot je že omenjeno re-
ševanje odpadnih voda, pa se 
naj ne bi več financirala z ev-
ropskimi sredstvi. V takšni re-
giji bo za majhne občine še ve-
liko težje priti do sredstev. 

Ravno v minulem mandatu 
Državnega zbora so majhnim 
občinam, kot je kostanjeviš-
ka, »stregli po življenju«, 
čemur ste ostro nasprotova-
li. Kaj glede tega pričakujete 
od novih oblastnikov?
Mislim, da ima oblast veliko 
drugih, večjih problemov in 
da se tega ne bo lotila. So pa 
zanimivi podatki glede zadol-
ženosti slovenskih občin, ki so 
skupaj zadolžene za 840 mili-
jonov evrov. Najbolj so zadol-
žene mestne občine, manjše 
občine z manj kot 5000 prebi-
valci pa so zadolžene komaj za 
deset odstotkov tega zneska, 
kar v skupnem dolgu Slovenije 
ne predstavlja skoraj ničesar. V 
dolenjsko-posavskem območju 
le občina Straža ni nič zadolže-
na, mi pa smo se letos zadol-

žili za 250 tisoč evrov, kar je 
komaj 100 evrov na prebival-
ca, da smo pokrili dokončanje 
vrtca. To ni problem, problem 
je, da nismo formirali pokra-
jin, kar je politični, ne občin-
ski kiks, kjer bi lahko določene 
pristojnosti prenesli z države 
na pokrajine. 

Pokojnino ste si prislužili v 
gozdarstvu. Kaj menite o naši 
skrbi za gozdove, znamo iz-
koristiti potencial, ki nam ga 
nudi to naravno bogastvo?
Ves čas govorimo, da ves les 
izvozimo v tujino, ne govori-
mo pa o tem, da je propadla 
vsa lesno-predelovalna indus-
trija. Žag za predelavo lesa je 
dovolj, ampak kam boste dali 
deske, če ni industrije za konč-
ne izdelke? Najprej bomo mo-
rali ustvariti pogoje, da se bo 
lesna industrija ponovno izpo-
stavila in da bo lahko absorbi-
rala ta les. Kar pa se skrbi za 
gozdove tiče, menim, da je 
gozdarstvo ena redkih panog, 
ki deluje kolikor toliko strokov-
no. Vemo, da je velika večina 
gozdov v zasebni lasti in zaseb-
ni lastniki gledajo na gozd dru-
gače, kot bi morali, kajti gozd 
ni samo les, gozd je tudi zrak, 
voda, zelenje itd. Problemi so 
naravne katastrofe, kot je bil 
žledolom, zaradi česar bi mo-
ralo kmetijsko ministrstvo ta-
koj ustaviti redno sečnjo in vso 
energijo usmeriti v pospravilo 
podrtega lesa. 

Kateri dogodek iz časa vašega 
županovanja vam bo najbolj 
ostal v spominu?
Verjetno poplave leta 2010. 
Kostanjevica je tega navaje-
na, so pa bile te poplave re-
kordne, poleg tega je življen-
je zdaj drugačno kot pred 50 
leti. Na problemski konferen-
ci, ki je sledila v letu 2011, 

sem bil kar malo žalosten, ker 
sem pričakoval neke rešitve, 
pa so rekli, da jih za Kostanje-
vico ni. Tukaj bo morala stro-
ka, ki se ukvarja s poplavno 
varnostjo, priti bolj do izraza. 

Kot ste napovedali, zdaj 
»drugič« odhajate v pokoj. 
Kakšno zapuščino zapuščate 
vašemu nasledniku?
Župan je oseba, ki se odloči, 
da bo pomagal širši skupnosti, 
je človek kot drugi, le da nosi 
veliko odgovornost. Ljudje se 
morajo zavedati, da ne more 
vsakemu ustreči, če bi s tem 
prekršil predpis ali zakon. 
Včasih so rekli: če hočeš dobiti 
sovražnika, mu posodi denar. 
Jaz pa bi dodal: če hočeš 
dobiti sovražnike, moraš 
postati župan. So ljudje, ki ne 
razumejo teh zadev in mislijo, 
da se na občini nič ne dela, da 
se lahko krade ipd. Nasledni-
ku bi svetoval, da nadaljuje s 
projekti, ki so ostali, poiska-
ti pa bo moral tudi investitor-
ja, ki bo izkoristil že omen-
jeno toplo vodo in pripeljal v 
Kostanjevico boljše čase. Vsi 
si želimo, da bi bilo vsako leto 
kakšen odstotek več investi-
cij, vendar pa se bomo morali 
zavedati, da ima razvoj neko 
limito, sicer bo narava reagi-
rala oz. že zdaj reagira. Za-
zidavamo kmetijske površine, 
z nami vred, v hribih se nam 
zemljišča zaraščajo, tako da 
bo treba slej ko prej sprejeti 
neko »nulo« razvoja, da bomo 
zadostili normalnim življenj-
skim pogojem in da bo hkrati 
to Zemlja še prenesla.

Kaj pa boste počeli vi?
Malo bom »migljal«, malo bral, 
ne bom imel težav. Bo pa živl-
jenje mirnejše.

 Peter Pavlovič

Mojmir Pustoslemšek

Odločitev za Posavje je bila pravilna
Mojmir Pustoslemšek, župan občine Kostanjevica na Krki:

KOSTANJEVICA NA KRKI – Z zaključkom mandata lokalnih oblasti se zaključuje tudi drugi mandat kosta-
njeviškega župana Mojmirja Pustoslemška. Na prvih volitvah po ustanovitvi občine v letu 2006 se je, 
čeprav ne več najmlajši, pojavil kot popoln novinec na političnem parketu in presenetljivo zmagal, šti-
ri leta kasneje pa kljub težavnemu prvemu mandatu ponovil zmago. Zdaj se, kot pravi, dokončno posla-
vlja od županskega stolčka, pred občinskim praznikom pa smo z njim spregovorili o prvih dveh manda-
tih kostanjeviške samostojne poti.
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Povečana hidrologija 
in proizvodnja HESS

Zaradi nadpovprečno ugodne hidrologije v prvem polle-
tju leta 2014 družba HESS beleži pozitivno odstopanje 
glede na plan proizvodnje električne energije, ki teme-
lji na 30-letni hidrološki statistiki 1980-2010.

Dano nadpovprečno hidrologijo reke Save so hidroelek-
trarne družbe HESS, d.o.o. s kontinuiranim obratovanjem 
in optimizacijo vzdrževanja zelo dobro izkoristile, tako 
da so v obdobju januar–julij 2014 hidroelektrarne proi-
zvedle že več kot 300 GWh električne energije, kar pred-
stavlja 124 % realizacijo obdobnega plana in 74 % reali-
zacijo letnega plana proizvodnje.

V slučaju nadaljevanja takšnega trenda hidrologije bodo 
HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško ob koncu leta be-
ležile rekordno proizvodnjo električne energije iz obno-
vljivih virov energije – vode.

Nadzorniki družbe HESS 
na gradbišču HE Brežice
V četrtek, 31. 7. 2014, je potekala 70. seja nadzornega 
sveta družbe HESS, na kateri so se člani seznanili tudi s 
predlogom Razvojnega načrta družbe HESS do leta 2027 
in nanj podali pozitivno mnenje.

Po zaključku seje so si člani nadzornega sveta skupaj s 
člani uprave družbe HESS ogledali gradbišče Hidroelek-
trarne Brežice. Trenutno se v gradbeni jami izvajajo iz-
kopi hribinske podlage v globini do 28 m, zaključena pa 
so dela na nasipih s pripadajočimi tesnitvami. Do sedaj 
je bilo izkopanih prek 600.000 m3 materiala.

Vsa dela potekajo skladno s terminskim in finančnim pla-
nom.
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JESENICE NA DOLENJSKEM – Krajevna skupnost Jesenice na 
Dolenjskem je že četrtič v zadnjih letih na Direkcijo RS za 
ceste poslala dopis, v katerem opozarja na problem v nasel-
ju Ribnica in kritične točne na odseku ceste Čatež ob Savi-
Slovenska vas. Kot so zapisali, ugotavljajo, da je bil letos od-
pravljen le problem vode na vozišču pred križiščem »lipa« pri 
Mokricah in sanirane poškodbe na mostu nad avtocesto na 
Obrežju. Prav tako so krajani Ribnice opozorili, da so pred 
kratkim z Direkcije dobili dopise z obrazložitvijo, da mete-
orne vode ogrožajo prometno varnost in da morajo domači-
ni to sanirati v roku 15 dni. V KS Jesenice na Dolenjskem so 
mnenja, da je v tem roku nemogoče problem rešiti v celo-
ti, saj je stanje nespremenjeno že več kot desetletje, kon-
figuracija terena pa je takšna, da je odtok vode možen le v 
obcestni kanal. Zato je po njihovem mnenju nujno potrebno 
rešiti vprašanje obeh kanalizacij za celo naselje Ribnica ter 
izgradnjo meteorne kanalizacije in čistilnih naprav uskladiti 
z Občino Brežice in KS, ne pa groziti krajanom in od njih za-
htevati delne rešitve celovitega problema. Kot še pravijo na 
KS, so razmere na samem cestišču pomembnejše kot pa od-
toki, zato Direkcijo ponovno opozarjajo na kritične točke na 
odseku ceste Čatež-Slovenska vas. R. R.

Že četrtič opozorili DRSC

Zbrane na osrednji praznič-
ni prireditvi je uvodoma na-
govoril predsednik sveta KS 
Raka Silvo Krošelj ter po-
zval k preseganju ideoloških 
in drugih razlik pri sodelova-
nju za skupno dobro. »Ima-
mo zadnje minute, da začne-
mo iskreno sodelovati. Ljudi 
je potrebno spodbuditi, da 
ne vidijo le sebe in svojega 
doma, temveč da pogledajo 
tudi malo naokoli in se vpra-
šajo, kaj dobrega so naredili 
za družbo in državo, od kate-
re vsi zahtevamo svoje pravi-
ce, na žalost pa vse več drža-
vljanov pozablja na dolžnosti 
in obveznosti do nje. Kljub 
krizam, ki nas obdajajo, je 
potrebno stisniti zobe in po-
riniti ta težak voz, ki smo si 
ga 23 let nalagali brez razmi-
sleka, kako ga bomo vlekli,« 
je dejal Krošelj. Med projek-
ti v krajevni skupnosti je na-
povedal skorajšnji začetek 
rušitve Varškove hiše in ure-
ditev raškega trga, kar je v 
svojem nagovoru potrdil tudi 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko. Še letos načrtu-
jejo tudi ureditev strehe gra-
du Raka, v naslednjem letu 
izgradnjo kanalizacije s či-
stilno napravo na Raki in Cir-
ju, pripravljajo pa se tudi na 
obnovo mrliške vežice, kjer 
čakajo še na soglasje škofije 
Novo mesto. 

Židan: Slovenija ni le Ljubljana
RAKA – Prebivalci krajevne skupnosti Raka so 7. avgusta v atriju tamkajšnjega gradu množično obeleži-
li letošnji krajevni praznik, po tradiciji posvečen godovanju zavetnika župnijske cerkve sv. Lovrenca ter 
raškemu rojaku, narodnemu gospodarju, učitelju, publicistu, uredniku, čebelarju in sadjarskemu stro-
kovnjaku Martinu Humeku (1870-1943). 

Izdatnejšemu obisku priredi-
tve je najbrž botroval tudi 
slavnostni govornik, minister 
za kmetijstvo in okolje mag. 
Dejan Židan, ki je v svojem 
govoru povdaril pomen razvo-
ja podeželja ter kmetijstva, 
za kar je Slovenija v pogaja-
njih z Evropsko unijo dobila 
bistveno več denarja od na-
črtovanega. »Za novo kme-
tijsko politiko in nov program 
razvoja podeželja imamo na 
voljo dve milijardi evrov, prve 
pogajalske pozicije pa so bile 
pol nižje,« je poudaril Židan, 
uspešna pogajanja pa pripisal 
usklajenemu delovanju vseh 
deležnikov na tem področju. 
»V Sloveniji polovica drža-
vljank in državljanov živi na 
podeželju in tisti, ki razmi-

šljajo, da je Slovenija samo 
Ljubljana ali samo enajst ve-
likih mest, se motijo. Zato 
moramo pri vsaki stvari raz-
mišljati o tem, kako razviti to 
podeželje,« je dodal. 

Letošnji raški praznik je si-
cer potekal v znamenju izda-
je faksimila znamenitih Gor-
skih bukev, ki jih je pred 432 
leti na Raki prevedel takra-
tni župnik Andrej Recelj. Žu-
pan Stanko in predsednik Turi-
stičnega društva Lovrenc Raka 
Alojz Kerin sta prvi izvod Gor-
skih bukev predala predstav-
nici sveta OŠ Raka Nini Pirc. 
Kerin je podelil tudi priznanja 
turističnega društva za ureje-
nost domačij, ki so jih prejeli 
družina Turšič-Ančimer z Ar-

dra pri Raki, družina Kržan 
iz Zalok in Dragica Humek 
iz Gradišča pri Raki. Priredi-
tev je spremljal tudi pester 
pevsko-glasbeni program, na 
ogled je bila slikarska razsta-
va Jožeta Šterka ter razsta-
va ročnih del Društva upoko-
jencev Raka, številna društva 
so se predstavila na stojni-
cah, upokojensko društvo pa 
je skupaj z Aktivom kmečkih 
žena in Društvom vinogradni-
kov Raka poskrbelo tudi za 
bogato pogostitev.

Praznične prireditve so na 
Raki sicer potekale še ves ko-
nec tedna. Društvo upoko-
jencev je pripravilo pohod po 
priljubljenih raških gričih, vi-
nogradniško društvo tradicio-
nalni cvičkov večer, zbrali so 
se člani društva izgnancev, 
otroci so se zabavali na ani-
macijah v organizaciji mla-
dinskega društva, na nogo-
metni tekmi so se pomerili 
»hribci«, Račani in »ločkar-
ji«, v župnijski cerkvi je po-
tekalo celodnevno češčenje 
in slovesna maša ob farnem 
žegnanju, seveda ni manjka-
la niti tradicionalna Lovrenška 
veselica, lovci so pripravili 
tekmo v streljanju na glina-
ste golobe, turistično društvo 
in MK Raka pa srečanje staro-
dobnikov.
 Peter Pavlovič

Minister Židan je v atriju raškega gradu nagovoril števil-
ne udeležence praznične prireditve.

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

BLANCA - V občinski stavbi na Blanci, v kateri je imela v pretek-
losti prostore tudi knjižnica, so na predlog Krajevne skupnosti 
Blanca in njenega predsednika Franca Pavlina ter Aktiva kmeč-
kih žena Blanca sprejeli dogovor za najem dveh prostorov v pri-
tličju stavbe, ki so ju lično obnovili ter opremili z novimi ku-

hinjskimi elementi. »Aktiv, ki doslej ni imel svojih prostorov, bo 
lahko še kvalitetneje izvajal različne dejavnosti, tudi kuharske 
delavnice. Vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali do 
novih prostorov, se najlepše zahvaljujemo,« je ob novi pridobit-
vi dejala predsednica AKŽ Blanca Marija Šutar.  S. R. 

AKŽ Blanca ima svoje prostore 

V novih prostorih so članice Aktiva kmečkih žena Blanca 
ob letošnjem krajevnem prazniku pripravile dan odprtih 
vrat in razstavo domačih dobrot.

KRŠKO – V Mencingerjevi hiši v Krškem so 4. avgusta odprli 
kavarno Bernhard, zvečer pa se je v atriju odvil še kulturni 
večer »Kje je Rupert?«, na katerem se je s poezijo pred-
stavila Stanka Hrastelj, s fotografijami pa Nina Sotelšek.

Kavarno Bernhard so zasnovali v KUD Liber. Po lastni zami-
sli so sami izdelali lesen prireditveni oder, mize in stole ter 
v ponudbo vključili izbrane napitke, kjer imajo prednost lo-
kalni pridelovalci. „Najeti nekoga / da bo zame Rupert, ko 
te ne bo blizu / nekoga, Rupert, plačanca / mirnega, urav-
novešenega“, pa je pesniška izpoved Stanke Hrastelj, ki so 
jo zbrani poslušali istega dne na večernem literarnem dogod-
ku, poimenovanem »Kje je Rupert?«. Pesniška zbirka Hraste-
ljeve naj bi po njenih besedah izšla letošnjo jesen. Svoja fo-
tografska dela pa je na ogled postavila Nina Sotelšek, ki je 
prisotnim dejala, da cikel fotografij predstavlja prenos pe-
sniške zbirke Hrasteljeve v vizualni medij. Tako je z uporabo 
primitivnih fotografskih pripomočkov camere obscure vzpo-
stavljen prvinski odnos do fotografije. „Forma vizualne in-
terpretacije njene poezije zato postopoma prehaja od po-
dob, ki naj bi zrcalile realnost, do podob, ki stopajo po meji 
abstrakcije in so na tem, da se razgradijo v kemijo, ki jim 
je dala življenje,“ je še dodala Sotelškova, ki je motive za 
fotografije iskala po posavskih gradovih. 
 M. Hrvatin

Literarni večer »Kje je Rupert?« 

Nina Sotelšek (levo) in Stanka Hrastelj
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Vsi, ki razmišljate (!) o vstopu v podjetništvo, imate morda že poslovno idejo (bolj ali manj jasno 
razdelano), ali pa bi se želeli s podjetništvom bolje seznaniti, preveriti svoje priložnosti …

… vabljeni na brezplačni izobraževalni podjetniški teden v septembru. 
 
KDAJ?  od ponedeljka do četrtka, od 8. do 11. septembra (cca. 3 ure dnevno) 

KJE?  V Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško

KAKO? Vsak dan bo kaj novega! Prvi dan bo znana predavateljica skušala prebuditi v vas 
PODJETNOST, drugi dan bo tržna strokovnjakinja predstavila učinkovite TRŽENJSKE PRISTOPE, 
tretji dan boste lahko zvedeli kaj več o START-UP (registraciji, statusnih oblikah, pogojih poslovanja 
in informacijski podpori poslovanju). Četrti dan bo namenjen INOVATIVNOSTI. 

ZAKAJ?  Podjetništvo lahko prinese marsikatero nagrado, od možnosti udejanjanja 
lastnih potreb in potencialov, do svobode in izbire sodelavcev, pa tudi do potencialnih velikih 
zaslužkov. Vendar pa je na drugi strani realnost ta, da podjetništvo prinaša s seboj tudi ogromno 
odgovornosti in pot do prej naštetih nagrad ni lahka. Za uspeh v podjetništvu je potrebno veliko 
truda, odrekanja, sreče – predvsem pa kreativnosti in inovativnosti. Ni enotnega recepta za 
uspešen preboj v podjetništvo, vsakdo ga mora sestaviti sam. Na kakšen način in še mnogo več 
lahko izveste v prijetnem druženju na delavnici. 

Program predavanj bo bolj podrobno predstavljen v naslednji številki Posavskega obzornika, na 
spletnih straneh CPT Krško in preko ostalih kanalov obveščanja. Že sedaj sprejemamo prijave na 
delavnico. Vljudno vabljeni.  

Za razvoj novih trgov je iz državnega proračuna in sredstev strukturnih skladov EU vse manj 
nepovratnih sredstev, kljub vsemu pa boste morda našli med spodaj navedenimi možnostmi 
sofinanciranja in finančnimi spodbudami kaj zase. 

AKTUALNO!  SOFINANCIRANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KRŠKO! 
Upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju 
občine Krško. Razpis sestavlja več ukrepov, med drugim so subvencionirane naložbe v nakup nove 
opreme in nematerialnih investicij, svetovalne storitve, promocija izdelkov in storitev na sejmih 
in razstavah, usposabljanje. Več o razpisu na spletni strani Občine Krško. Vloge morajo prispeti na 
naslov Občine Krško najkasneje do 23.9.2014.

NOVO!  DODELITEV SREDSTEV ZA SPODBUJANJE HITRE RASTI INOVATIVNIH, RAZVOJNO 
NARAVNANIH IN GLOBALNO USMERJENIH PODJETIJ. Višina investicije za posamezno podjetje znaša 
200.000 € v obliki semenskega kapitala (lastniškega vložka Slovenskega podjetniškega sklada).  
Rok za predložitev vlog v letu 2014: 17.10.2014

KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON PODJETIJ V VIŠINI 50.000 EUR. Upravičenci so mikro in mala 
podjetja, organizirana kot d.o.o., mlajša od 3 let, razvojno naravnana in globalno usmerjena. Rok 
za predložitev vlog v letu 2014: 10.10.2014

UGODNO!  ŠE VEDNO JE NA VOLJO KREDIT P1B 2014 z obrestno mero 1,95 % + 6-mesečni 
EURIBOR. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so še: 
15.9., 15.10., 17.11. in 15.12.2014. 

NA VOLJO SAMO ŠE EN ROK ZA P1B TIP 2014! Gre za kredit s subvencionirano obrestno mero 0,00% 
+ 6-mesečni EURIBOR za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev 
dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Za prijavo na razpis potrebujete 
bančni sklep o odobritvi kredita. Rok za prijavo samo še 5.9.2014. 

NE PREZRITE!  UGODNI KREDITI PODJETNIŠTVU Z GARANCIJAMI GARANCIJSKE SHEME 
POSAVJE ZA LETO 2014. Maksimalna višina bančnega kredita za obstoječe MSP: 60.000,00 €, za 
MSP s statusom novega podjetja: 10.000,00 €. Obrestne mere so različne glede na banke. Rok za 
predložitev vlog je do 31.12.2014. Več informacij na spletni strani RRA Posavje.

DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE. Povračilo stroškov delovnega preizkusa za mlade brezposelne (pred 
dopolnjenim 30. letom starosti), prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje. Oddaja ponudb na javno 
povabilo: do porabe sredstev, najdlje do 1.9.2014. 

DELOVNA VKLJUČENOST STAREJŠIH OSEB. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, 
starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije (vključene so tudi občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, 
in Sevnica), ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez izobrazbe. Povabilo je odprto do 30. 9.2014. 

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA ZAPOSLITEV MLADIH. Če za nedoločen čas zaposlite 
mlade brezposelne v starosti do 30 let, lahko zanje uveljavljate dveletno oprostitev plačila 
prispevkov delodajalca za socialno varnost. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene od 1.11.2013 do 
31.12.2014. Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov pri Davčni upravi (Finančni upravi).  

VRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA PRVO ZAPOSLITEV. Od 1. 7. 2013 uveljavljate vračilo 
prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih do 26. leta starosti in mater, ki skrbijo za otroka 
do 3. leta starosti. Osebe morajo ostati zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno. Vračilo prispevkov 
lahko uveljavljate na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ-u). 

DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA STAREJŠE. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati decembra 2012, od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne 
oprostitve plačila prispevkov delodajalca za starejše zaposlene. 

DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE BREZPOSELNIH v primeru, če zaposlite brezposelne, 
mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi na 
našem Zavodu za zaposlovanje. 

Zgornja predstavitev aktualnih razpisov in finančnih spodbud je zgoščena in ne vsebuje vseh 
pomembnih navodil in podrobnosti, zato se za več informacij lahko oglasite na našem sedežu 
(Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), dobite pa jih lahko tudi po telefonu 07/490 22 
20, po elektronski pošti info@cptkrsko.si oz. na spletni strani www.cptkrsko.si. 

DOBRAVA PRI BUKOŠKU – V 
gozdu Dobrava pri Bukoš-
ku je 2. avgusta potekalo 
komemorativno srečanje v 
spomin na padle krške bor-
ce, ki so bili ravno v tem 
gozdu ubiti 31. julija 1941, 
potem ko so Nemci ustreli-
li devet mladih Krčanov in 
eno Celjanko.

Slavnostni govornik je bil Mi-
lan Gorjanc, član predsed-
stva Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije. Med 
drugim je dejal, da se je za-
dnje julijske dni leta 1941 nad 
Krškim zbralo 11 bodočih par-
tizanov – narodnih borcev, ki 
so imeli v taboru dve puški in 
nekaj pištol. »Toda bili so ne-
pozorni, niso postavili straže, 
kurirka je v brivnici v mestu 
pozabila torbico s propagan-
dnim gradivom, ki jo je brivski 
pomočnik predal okupatorski 
policiji. Ta je začela preiska-
vo, izdajalec je sledil Anto-
nu Preskarju, odkril tabor in 
to naznanil nemški polici-
ji. Ta je 20. julija dopoldne 
zajela devet članov skupine 
in kurirko Uranjekovo. /.../ 
Policija je izvedla hišne prei-
skave na domovih zajetih, jih 
zasliševala in grozila s smr-
tjo. Partizani niso izdali ni-
česar. /…/ Zasliševali so jih 
do dveh zjutraj in nato str-
pali na kamion ter odpeljali 
na ta kraj, kjer so jih ob peti 
uri tudi ustrelili,« je tragične 
dogodke opisal Gorjanc in v 
nadaljevanju še povedal, da 
so nacisti slovenskemu naro-
du namenili izbris iz zgodo-
vine in zemljepisa. Kot je še 
dejal, se danes potihoma pod 

JESENICE NA DOLENJSKEM - 
Turistično društvo in Krajev-
na skupnost Jesenice na Do-
lenjskem skupaj z gasilci z 
Obrežja nadaljujeta tradici-
jo druženja krajanov. Letos 
se je spet zvrstilo kar nekaj 
prireditev, ki so popestrile 
poletne dneve in pritegnile 
obiskovalce tudi od drugod. 

19. julija smo se zabavali ob 
gasilskih igrah brez meja, s 
katerimi je PGD Obrežje poži-
vilo svojo tradicionalno vrtno 
veselico. 20. julija smo po-
novno pripravili proščenje s 
kulturnim programom in dru-
ženjem krajanov pri cerkvi 
Marije Magdalene na Jese-
nicah. S slovesnostjo kraja-
ni ohranjamo večstoletno 
kulturno izročilo prednikov, 
saj naj bi bila cerkev Marije 
Magdalene stara 478 let, kot 
pove vklesana letnica, sloves-
nostim pa dodajamo vsebine, 
vpete v sodobni čas. Bogat 
kulturni program sta obliko-

PODJETNIŠKI TEDEN – PREBOJ V PODJETNIŠTVO !

Nekaj aktualnih razpisov in FINANČNIH SPODBUD

Globalizacija – tiho ponemčevanje?

pretvezo globalizacije, zave-
zništva ter prostega pretoka 
ljudi in denarja udejanja Hi-

tlerjeva zamisel po ponem-
čenju Slovenije. »Kupci naših 
podjetij so predvsem Avstrij-
ci in Nemci. V upravah mno-
gih podjetij sedijo na vodil-

nih mestih nem ško govoreči 
ljudje in uradni jezik je nem-
ščina. Dolžni smo pred vsem 
avstrijskim bankam, kupuje-
mo v avstrijskih trgovinah. 
Ceste in velike objekte nam 
gradita Strabag in Alpinebau – 
avstrijski gradbeni podjetji,« 
je dejal.

Kulturni program so ob po-
vezovanju Ivana Mirta, ki je 
prebiral pesmi Karla Destov-
nika – Kajuha, Anke Salmič 
in Franca Živiča, oblikova-
li pevca Damjana Mlakar in 
Bojan Kaplan ter na harmo-
niki Adolf Moškon. Dogod-
ka se je udeležilo tudi deset 
pohodnikov iz Krškega, ki jih 
je vodil Vinko Novak. Zbrane 
je pozdravil tudi Anton Vo-
dišek, predsednik KO ZB za 
vrednote NOB Krško, v svoji 
sredi pa so obiskovalci lahko 
pozdravili tudi enega izmed 
preživelih v takratni vojni 
Vlada Pfeiferja, ki se je iz-
ognil zajetju krških borcev.
 Rok Retelj

Slavnostni govornik Milan Gorjanc pred spominskim obe-
ležjem v gozdu Dobrava

Pestro jeseniško poletje

vali sekciji KUD Slavček Velika 
Dolina. V drugem delu prog-
rama se je predstavila instru-
mentalna sekcija KUD Slavček 
Kranjski muzikanti, ki jo ses-
tavljajo mladi in uspešni glas-
beniki. Za seboj imajo že kar 
nekaj nastopov, avtorskih 
pesmi in samostojen koncert. 

Župnija Velika Dolina je 
pristopila k pripravi ustrez-
ne dokumentacije za obnovo 

cerkve in k zbiranju ponudb 
možnih izvajalcev del. K so-
delovanju so pritegnili Zavod 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, saj je potrebno vse 
posege izvajati po njihovih 
pogojih in navodilih. Dela že 
potekajo – pravkar obnavlja-
jo vhod v cerkev − in župnija 
vabi krajane, da se odzove-
jo njeni prošnji in pomagajo 
zbrati potrebna sredstva.
  R. Križanac 

Zasedba Kranjski muzikanti

LIBNA - V Župniji svetega 
Ruperta Videm ob Savi Krš-
ko je najstarejša cerkev sve-
te Marjete, ki naj bi jo zgra-
dili okoli leta 1580 in stoji 
na 354 metrov visokem hribu 
Libna, od koder se razprosti-
ra čudovit pogled na vse stra-
ni. Marjeta goduje 20. juli-
ja in je priprošnjica kmetov. 
Na prostoru med cerkvico in 
lovskim domom je ta dan po-
tekala žegnanjska mašna slo-
vesnost, ki jo je ob številnih 
zbranih vernikih daroval do-
mači župnik Mitja Marko-
vič. Svojo pridigo je poda-

Žegnanje pri sveti Marjeti

jal iz svetopisemske zgodbe 
o ljuljki in pšenici ter na po-
sebno čuten in prijeten na-
čin poudaril pomen dobrega 
in spravljivega. Po evharistiji 

je sledilo druženje zbranih, 
saj so se zadržali ob klepetu 
in divjačinskem golažu, ki ga 
že po tradiciji pripravijo do-
mači lovci.  M. H.

Zbrani na žegnanjsko nedeljo pri sv. Marjeti

Letak, s katerim so štiri le-
ta po usodnih dogodkih va-
bili na skupen pogreb žrtev 
v Krškem (2.12.1945). Fo-
to: arhiv PO.



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 17, četrtek, 14. 8. 20146 IZ NAŠIH KRAJEV

»Prek 400 let stara cerkev je 
dobro kljubovala vsem nepri-
jaznim vplivom narave, ven-
dar pa jo je zob časa kljub 
predhodnim obnovam resno 
načel. Skrbniki cerkve so že 
pred časom ugotovili, da so 
nujno potrebna popravila. 
Lani v jeseni smo se zbra-
li ljudje iz Gabrijel in okoli-
ških vasi ter začeli s pripra-
vami na temeljito obnovo 
cerkve. Za čim bolj usklajen 
potek del in izbor najustre-
znejših izvajalcev strokov-
no zahtevnih del je bil usta-
novljen gradbeni odbor pod 
vodstvom Janeza Močana, 
ki je določil dela po nujno-
sti. Prvi v vrsti, ki je bil po-
treben obnove, je bil zvo-
nik oziroma njegova streha, 
saj je obstajala nevarnost, 
da bo popustila lesena kon-
strukcija. Potrebno jo je bilo 

V Gabrijelah obnavljajo cerkev
GABRIJELE - 27. julija je v Gabrijelah, v manjšem strnjenem naselju v bližini Krmelja v sevniški občini, 
med sveto mašo potekal tudi blagoslov obnovljenega zvonika podružnične cerkve sv. Lenarta - pozno-
gotske stavbe, ki naj bi bila zgrajena na pobudo grofice Gabrijele v 16. stoletju.

povsem zamenjati, prav tako 
je bilo potrebno zamenjati 
tudi kritino,« je med sveto 
mašo dejala v uvodnem delu 
predstavitve obnovitvenih 
del članica gradbenega od-

bora Vika Erpič. Sredstva za 
obnovo 30 metrov visokega 
cerkvenega zvonika, s katero 
so začeli v začetku letošnje-
ga junija, so v višini 45.450 
evrov prispevali krajani in 

krajanke Gabrijel ter oko-
liški prebivalci, KS Tržišče, 
Občina Sevnica in novome-
ška škofija, nekaj pa so doni-
rali tudi nekateri podjetniki. 
Obnovljeni zvonik cerkve sv. 
Lenarta v Gabrijelah je bla-
goslovil župnik Janez Kohek.

V naslednjih mesecih bosta 
sledili še urejanje hidroizo-
lacije in sanacija drenaže 
cerkvenega oboda na sever-
ni strani cerkve, ob kateri se 
od leta 1735 širi tudi poko-
pališče. »Obnovitvena dela 
bodo še naprej potekala po 
etapah in verjetno bo trajalo 
več let, da bo dobila cerkev 
sv. Lenarta novo podobo, ki 
si jo brez dvoma zasluži,« še 
dodajajo v kraju, kjer je pre-
bivalke in prebivalce ta ob-
nova močno povezala. 
 S. Radi 

Cerkev sv. Lenarta ima obnovljen zvonik in vhodni del na 
pokopališče, ki se širi okoli cerkve. 

SEVNICA - Prvi sredin večer v avgustu je bil del Radogo-
sta, prireditve, ki se odvija enkrat mesečno na sevniškem 
gradu, namenjen predstavitvi domačega, a žal že pokoj-
nega umetnika Zdravka Baloga, ki je svoje talente razkri-
val v slikarstvu, rezbarstvu, pisanju pesmi ... 

»Šestnajst let mineva, kar je bil odpoklican z obronkov sno-
vanj in hotenj v 'molk tišine'. Bogastvo, ki ga je naš ustvar-
jalec svetlobe zapustil, je nemogoče strniti v nekaj stavkih,« 
je dejal gostitelj večera Rudi Stopar, ki je Zdravka Baloga 
primerjal tudi s srednjeveškim modrecem, ki je živel v seda-
njosti, zaradi slik pa ga je poimenoval magični realist. »Pri-
povedi v njegovih slikah so vedno večsmerne, večpomenske 
likovne strukture, ki s svojo poetično pestrostjo dajejo izpo-
vedno moč v vsej njeni izrazni širini,« pa je Rudi Stopar za-
pisal v zgibanki, ki je nastala za boljšo in lažjo predstavitev 
osrednjega likovnega gosta. 

Cel mesec avgust pa bo v grajskem oknu Radogost na ogled 
tudi slika z imenom Amen, ki je nastala leta 1984. Na njej 
pritegnejo pozornost barve, kompozicija in motiv. Vzdolžna 
svetla črta na sliki naj bi predstavljala življenje, pokončna 
črta v zeleni barvi pa smrt. Obe črti se križata v temno obar-
vani lobanji z rdečimi duplinami. Na desni stani vzdolžne 
tanke bele črte leži z rdečo obrobljen pravokotnik in v njem 
stoji drevo - drevo življenja, kar vodi k misli, da je med ži-
vljenjem in smrtjo res samo tanka črta. Spominski večer je 
z branjem pesmi Zdravka Baloga in z dvema anekdotama o 
druženju z njim prijetno dopolnil njegov prijatelj Peter Žu-
raj, z dokumentarnim filmom o svoji glasbeni poti pa še Ra-
fko Irgolič.  S. Radi

Magični realist Zdravko Balog 
v avgustovskem Radogostu

V mesecu avgustu so v grajskem oknu Radogost na og-
led likovna dela Zdravka Baloga, tri njegove pesmi pa je 
na otvoritvi prebral njegov prijatelj Peter Žuraj (levo). 

Dela v zvezi s čiščenjem korita Sopote potekajo od 27. 7. 
2014, ko se je začelo počasno nižanje gladine akumula-
cijskega bazena HE Vrhovo. Počasno praznjenje akumula-
cijskega bazena je ribam omogočilo umik v varni del stru-
ge, tiste na območju drstišča, zgrajenega ob HE Vrhovo, 
pa so bile s strani članov RD Radeče v sodelovanju s HE Vr-
hovo uspešno odlovljene in izpuščene nazaj v reko Savo.  

Tri dni po začetku nižanja gladine je gradbeno podjetje Ra-
fael d.o.o. pričelo odstranjevati prod in mulj iz korita Sopo-
te na delu od iztoka do približno 300 metrov gorvodno. Po 
predvidevanjih naj bi bilo odstranjenih okoli 3.000 m3 mul-
ja. Dela so bila končana 7. 8. 2014, ko se je pričelo počas-
no, tri do štiri dni dolgo polnjenje jezera.

V dolini Sopote se pri Jagnjenici sicer nahaja zadrževalnik 
proda, ki naj bi preprečeval zaprojanje na območju izliva 
Sopote v Savo, vendar praznjenje ne poteka redno, zato vi-
soke vode odnašajo prod naprej. Dno struge Sopote se tako 
zaprodi v debelini od 1 do 1,5 metra, kar posledično pome-
ni približno tolikšen dvig gladine ob visokih vodah. To pa bi 
že lahko ogrozilo poplavno varnost Radeč. 

Sopota je zato čiščena približno na vsakih pet let, nazadnje 
je bila v septembru 2009. Zaradi znižanja gladine je v tem 
času proizvodnja hidroelektrarne Vrhovo približno polovi-
co nižja, letos pa je čiščenje sovpadalo tudi z obnovo viso-
konapetostnega stikališča in remontom enega od agregatov, 
zato je bila elektrarna za 24 dni popolnoma zaustavljena. Na 
ta način so bile minimizirane izgube proizvedene energije.

Tovrstna dela običajno potekajo v sušnem času, ko je izgu-
ba energije najmanjša, obenem pa se je potrebno izogiba-
ti času, ko poteka ribja drst in gnezdenje ptic. Sicer pa je 
za tovrstne posege pridobljeno upravno dovoljenje Agencije 
RS za okolje s soglasji pristojnih ribiških in naravovarstvenih 
institucij, obveščene pa so tudi prizadete turistične in osta-
le organizacije.

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki, 
spoštovani župan, podžupan, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praz-
nika vaše občine vam iskreno čes-
titamo in vam želimo obilo razvoj-
nega elana tudi v prihodnje. 
Izkušnje iz preteklih let nas uči-
jo, da je sodelovanje z vami plod-
no, učinkovito in tvorno, zato 
skupne projekte vedno znova po-
zdravljamo. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

 Županja občine Radeče
 Rafaela Pintarič s sodelavci

Čiščenje korita Sopote 
RADEČE – 16. julija je bila v Caffe galeriji v Radečah odprta 
samostojna razstava ljubiteljske slikarke Marije Oven, čla-
nice likovne sekcije ART Lipa iz Kulturno umetniškega dru-
štva Budna vas, ki je pripravilo tudi otvoritveni program.

Ljubiteljska slikarka Marija Oven posveča svojo ustvarjalnost 
ohranjanju spominov njej ljubih kotičkov slovenske zemlje 
za prihodnost. Na prvi samostojni likovni razstavi, poimeno-
vani Spomini skozi čas, se avtorica javnosti predstavlja s ti-
hožitji in krajinami, ustvarjenimi v različnih tehnikah. Kra-
jine »Moja rojstna domačija«, »Svibno pred mnogimi leti«, 
»Mlin« in druge so naslikane na podlagi spominov in starih, 
skorajda pozabljenih fotografij. Z veliko ljubeznijo avtori-
ca prerisuje majhne detajle, ki vnašajo posebno toplino in 
nežnost v slikarsko delo. Ljubezen do ustvarjanja je Marijo 
spremljala skozi celo življenje. Uživala je v delu z ročnimi 
spretnostmi in slikanjem na steklo. Za likovno izobraževan-
je se je odločila leta 2011, ko se je vpisala na likovni tečaj 
Elene Sigmund v DLLU Radeče in kasneje vstopila v likovno 
sekcijo Art Lipa KUD Budna vas. Rada se udeležuje različnih 
slikarskih srečanj in kolonij. Svoje znanje pa izpopolnjuje na 
tečajih in delavnicah. Posebej rada obiskuje srečanja, ki jih 
vodi slikar Tone Zgonc.

»Za avtorico slikanje in igra z barvo ni samo sprostitev 
in beg od sedanjosti, ampak ji predstavlja izziv, ki ga 
uspešno opravlja. Tako gledalcu predstavlja svoj čudoviti 
pomirjen duševni svet.« Tako je opisala Marijino slikarsko 
udejstvovanje njena mentorica in vzornica Elena Sigmund, 
profesorica likovne pedagogike in mojstrica vitrajev. Rudi 
Stopar je v otvoritvenem nagovoru izpostavil glas srca, ki ga 
izžarevajo njena dela, in ji priporočil, naj tako ostane tudi v 
prihodnje. Razstava bo na ogled vse do sredine septembra.
 Magda Sigmund

»Spomini skozi čas« Marije Oven

Avtorica razstave Marija Oven
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Zakaj je ločevanje bioloških (BIO) odpadkov obvezno?

Država je z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi  
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom pred-
pisala ločeno zbiranje bioloških odpadkov. To je obvez-
no od julija 2011, poteka pa bodisi s kompostiranjem 
v hišnem kompostniku bodisi z odlaganjem v rjave po
sode. Stanovalci v večstanovanjskih objektih so vključeni 
v sistem rednega ločenega zbiranja in odvoza BIO odpad-
kov, uporabniki, ki živijo v individualnih hišah, pa imajo 
možnost izbire. 

Kako pogosto odvaža podjetje Kostak BIO odpadke? 

V poletnem času odvažamo BIO odpadke enkrat tedensko, v zimskem pa na 
štirinajst dni. Vsem gospodinjstvom smo na začetku leta poslali urnike odvo-
za bioloških in ostalih odpadkov. Urniki po krajevnih skupnostih so na razpola-
go tudi na spletni strani: 
http://www.kostak.si/1268/urnikiodvozaodpadkov2014/

Kaj sodi med BIO odpadke? 

• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst
• kavna gošča in filter vrečke
• jajčne lupine
• papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke
• pokošena trava in plevel
• rože in listje
• stara zemlja lončnic
• lesni pepel

Najpogostejše napake pri odlaganju BIO odpadkov

• odlaganje v plastičnih vrečkah
V posodah za BIO odpadke pred večstanovanjskimi objekti opažamo, da veliko 
stanovalcev odpadke odlaga v plastičnih vrečkah, medtem ko so pri individu
alnih hišah biološki odpadki pravilneje ločeni. Če doma BIO odpadke zbirate v 
plastični vrečki, morate vrečko odstraniti preden stresete odpadke v posodo 

za BIO odpadke. To vam vzame le nekaj 
sekund časa. Če plastične vrečke odložite 
skupaj z BIO odpadki, jih morajo delavci 
v kompostarni ročno odstraniti, kar pa je 
v kupu razpadajočih odpadkov neprijet
no opravilo.  

• papirne brisačke, robčki in serviete sodijo med BIO odpadke, pogosto pa 
jih odlagate v črn zabojnik za ostale odpadke 

Kuhinjske papirne brisače, robčke za nos in serviete odložite med bio odpadke, 
saj se zelo hitro razkrojijo.  

• meso in kosti, ostanki kuhane hrane in pokvarjeni prehrambni izdelki ne 
sodijo v BIO odpadke, temveč v črn zabojnik 

Meso in kosti so sicer biološkega izvora, vendar jih ne odlagamo med bio od
padke, saj zaradi možnosti prenašanja bolezni tja ne sodijo. Ravno tako med 
BIO odpadke ne sodijo ostanki kuhane hrane ter pokvarjeni prehrambni izdelki.
 
• biološke odpadke NI dovoljeno metati v straniščne školjke  

(npr. ostanke hrane)
S tem nastajajo težave v kanalizacijskem sistemu, saj se z ostanki hrane hra
nijo glodalci.  

Ali je za nepravilno ločevanje BIO odpadkov 
predvidena kakšna kazen?

Občinski odloki o zbiranju komunalnih odpadkov prepovedujejo mešanje bioloških 
odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, kazen za kršitev pa je 400 EUR.  

Kako kompostirati doma?

Potrebujemo 2 do 3 m3 prostora na vrtu, najbolje v polsenci in z zaščito pred 
vet rom. Zagotoviti moramo pravilno prezračevanje (vsaj enkrat mesečno pre-
obrnemo kup), da proces trohnenja poteka pravilno. Poskrbeti je potrebno tudi 
za zadostno vlago, kar pomeni, da se kup ne sme presušiti ali premočiti (pri-
merna vlažnost je takrat, ko stisnemo pest komposta in se iz njega ne pocedi 
voda, hkrati pa ne razpade).    

Prednosti kompostiranja

Preprečevanje onesnaženja podtalnice in zraka, pridobivanje naravnega gnojila, 
skrb za naravni krogotok, zmanjševanje količine odpadkov. 

Nova kompostarna na CRO Spodnji Stari Grad 

Z izgradnjo kompostarne v Spodnjem Starem Gradu bo bistveno izboljšan pro-
ces dosedanjega odprtega načina kompostiranja in zmanjšani vplivi na okolje, 
kar je ključni razlog, da je Občina Krško pristopila k izvedbi tega projekta. Od-
padki bodo predelani v zaprtem prostoru, zrak pa bo pred izpustom v okolje 
očiščen v biofiltru. Posodobljen postopek kompostiranja bo zaradi zaprtega tipa 
kompostarne in vpihovanja zraka tudi precej hitrejši.  Izgradnja kompostarne 
bo končana do konca marca naslednje leto. 

60let

60let

60let

B

Pravilno ravnanje 
z biološkimi odpadki 

Biološki odpadki predstavljajo približno 40 odstotkov odpadkov v gospodinjstvu, količine se spreminjajo odvisno od 
letnega časa. V primerjavi z drugimi odpadki se biološki najhitrejše predelajo, zato s pravilnim ločevanjem bistveno 
pripomoremo k ohranjanju čistejšega okolja. Pomembno je, da te odpadke ne odlagamo v plastičnih vrečkah, kot se to 
pogosto dogaja na ekoloških otokih pred večstanovanjskimi objekti, saj morajo te vrečke delavci v nadaljnjih procesih 
obdelave ročno odstraniti.   

Posoda za bio odpadke

Biološke odpadke ne odlagajte 
v navadnih plastičnih vrečkah!

Bio odpadki

Razgradljive vrečke za BIO 
odpadke lahko kupite v vseh večjih 

prodajalnah.  

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
Letošnja akcija bo potekala med 18. in 20. septembrom. Zbirali bomo:

• škropiva (pesticidi, insekticidi, 
fitoterapevtski pripravki),

• zdravila (posipi, tablete, 
sirupi) in termometre, 

• čistila in kozmetiko (pršila, 
ličila, …),

• ostanke lakov, barv, lepil, 
topil, 

• odpadna olja in masti 
(ostanki motornih in jedilnih 
olj),

• akumulatorje in baterije.

Urnik akcije zbiranja nevarnih odpadkov po posameznih zbirnih mestih je ob-
javljen na spletni strani www.kostak.si in na zadnji strani računa komunalnih 
storitev za mesec avgust. 

Zbiralnica za nevarne otoke

Ekološki otoki z novimi nalepkami
Z namenom, da bi olajšali ločevanje odpadkov, smo ekološke otoke opremili 
z novimi nalepkami. Večina občanov odpadke vzorno ločuje in skrbi za čiste 
ekološke otoke, pri nekaterih ekoloških otokih, predvsem pri večstanovanjskih 
stavbah, pa odpadke velikokrat stanovalci in ostali občani mečejo pred pos-
ode, kljub temu, da te niso polne. Zaradi tega bomo v prihodnje na ekoloških 
otokih poostrili nadzor. 

Ekološki otok
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PROIZVODNJA – JULIJ 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 4 - 82 400 4 100 0 2

PB5 KOEL 9 - 102 400 4 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, 
PB4 in PB5

264.093 5 5

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Visokošolski strokovni študijski program
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA 

Univerzitetni študijski program
LOGISTIKA SISTEMOV

PREDAVANJA in VAJE v ŽIVO tudi za študente 
visokošolskega strokovnega programa v KRŠKEM

Več informacij na: http://fl.um.si

sodobne vsebine z upoštevanjem trendov in 
potreb gospodarstva 

moderno študijsko okolje

POSAVJE - Razvojni svet 
kohezijske regije vzhod-
na Slovenija, v katerem 
imajo manjšinski glas tudi 
predstavniki gospodarstva, 
je dal soglasje na vsebino 
osnutka Partnerskega spo-
razuma med Republiko Slo-
venijo in Evropsko komisijo 
za obdobje 2014-2020.

Sprejetje tega sporazuma 
je temeljni pogoj za nadal-
jevanje postopka za izvajan-
je evropske kohezijske poli-
tike v finančni perspektivi 
2014-2020. Sledile bodo ak-
tivnosti za sprejetje opera-

Soglasje k osnutku Partnerskega sporazuma 
tivnega programa, ki bo te-
meljil na strategiji pametne 
specializacije, vse do spre-
jetja regionalnih razvoj-
nih programov. Slovenija je, 
gledano razvojno, razdelje-
na na razvitejšo zahodno in 
manj razvito vzhodno kohe-
zijsko regijo, v katero sodi-
jo tudi Dolenjska, Bela kraji-
na in Posavje, upravičena do 
več kot 3,2 milijarde evrov, 
od tega bo za vzhodno ko-
hezijsko regijo na voljo 1,26 
milijarde evrov, za zahodno 
pa 847 milijonov evrov. Ko-
hezijski sklad se ne deli in bo 
na voljo za območje celotne 

Slovenije v višini 1,055 mi-
lijarde evrov. »Predstavniki 
gospodarstva smo z doseže-
nim razrezom sredstev zado-
voljni, saj je za ukrepe kre-
pitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij, povečan-
je konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij, zagon no-
vih podjetij, vključujoč nove 
poslovne modele in podporo 
pri internacionalizaciji, na-
menjenih več kot 625 mili-
jonov evrov,« so sporočili iz 
gospodarskih zbornic za Do-
lenjsko in Belo krajino ter za 
Posavje.
 P. P. 
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Javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnega prostora 

na Rožnem v najem
Krajevna skupnost Rožno-Presladol zbira ponudbe za od-
dajo poslovnega prostora na naslovu Rožno 62, 8280 Bre-
stanica v najem. Gre za poslovni prostor v prvem nad-
stropju poslovne stavbe na parc. št. 493/4 in 493/1, k.o. 
Rožno.

Predmet oddaje je neopremljen poslovni prostor in ob-
sega ekspoziturno pisarno (9,80 m2), delovne prostore v 
izmeri 26,00, 20,00 in 48,00 m2, pisarni v izmeri 6,70 in 
7,00 m2, sanitarije, prodajni prostor (8,00 m2), hodnik 
in skladišče.

Izklicna višina mesečne najemnine za poslovni prostor 
znaša 200,00 € mesečno oz. 1,17 €/m2.  Poslovni prostor 
se odda v najem za določen čas od enega do petih let, z 
možnostjo podaljšanja.

Ponudbe morajo zainteresirani poslati na Krajevno sku-
pnost Rožno-Presladol najkasneje do 15. 9. 2014 do 12. 
ure v zaprti ovojnici na naslov: Krajevna skupnost Ro-
žno-Presladol, Rožno 62, 8280 Brestanica, z oznako »NE 
ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA 
– ROŽNO 62«.

Komisijsko odpiranje ponudb, ki jo imenuje predsednik 
KS Rožno-Presladol in po zaključku postopka predlaga 
svetu KS Rožno-Presladol izbor, bo potekalo 16. 9. 2014 
ob 10.00 uri v prostorih krajevne skupnosti. Vsi ponudni-
ki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni 
po odpiranju ponudb. 

Dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega 
zbiranja ponudbe in o postopku dodelitve poslovnega 
prostora so na voljo na spletni strani Občine Krško ali na 
tel. št. 07 49 71 340 oz. e-pošta: silvia.ivacic@krsko.si .

Občina Krško je poleti zaključila z rekonstrukcijo ceste Šu-
tna – Trebelnik z izgradnjo pločnika, ureditvijo fekalne ka-
nalizacije in regulacijo potoka Skradnja. Investicijo v višini 
140.000 evrov je sofinanciralo tudi ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje v višini 85.000 evrov.

Javni razpis 
za malo gospodarstvo 

v občini Krško za leto 2014

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 61 8. avgusta 
2014 objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško za leto 2014.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, 
ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 25. 9. 2013 do 
23. 9. 2014 na območju občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij, 

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

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

na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna 
podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na 
območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu 
z zakonodajo o gospodarskih družbah, ter strokovna 
društva in združenja na področju podjetništva. Navedeni 
upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju 
občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, 
ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor 
ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje 
najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Krško 
(stalno bivališče) in investira na območju občine Krško. 
Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, 
lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na 
poslovne enote v občini Krško.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega 
razpisa, je 118.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala 
na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega 
razpisa.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de 
minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen 
istemu enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR 
v katerem koli obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, Občine ali EU. V 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000 EUR.

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

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na 
naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 
torka, 23. 9. 2014.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje 
Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-naslov: irena.
mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Javni razpis za sofinanciranje 
obnove mestnega jedra Krško 
in trga Brestanica za leto 2014

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje ob-
nove starega mestnega jedra in trga Brestanica za le-
tošnje leto. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb 
v mestnem jedru Krško in trgu Brestanica ter sofinanci-
ranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funk-
cionalne izrabe in izgleda.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali humanitar-
ne organizacije, ki:
• so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vho-

da iz pijavške strani do mostu čez reko Savo ali so lastni-
ki zgradb v območju starega trga Brestanica;

• so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo 
za obnovo ali so dela tudi izvedle;

• so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in so-
glasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

• lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 
2014 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu;

• niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna višina sredstev, namenjenih za projekt obno-
ve individualnih hiš v mestnih jedrih je 20.000,00 EUR, 
od tega se namenja za sofinanciranje obnove v višini 
15.000,00 € in za sofinanciranje izdelave projektne do-
kumentacije v višini 5.000,00 €.

Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem raz-
pisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 6. 10. 
2014,  na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentaci-
ja je na voljo na spletni strani Občine Krško.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posredu-
je Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta milos.ku-
kovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

NA CKŽ 14 PONOVNO BANKOMAT - V starem mestnem 
jedru Krškega na vhodu v stavbo Občine Krško oz. Uprav-
ne enote Krško je občankam in občanom spet na voljo 
bankomat, ki je dostopen 24 ur.

Ureditev komunalne 
infrastrukture v Dolenji vasi 

V okviru projekta urejanja komunalne infrastrukture v Dole-
nji vasi je izvedena večina priključkov, v avgustu bodo zaklju-
čeni še zadnji. Pred zaključnimi deli bo urejeno še križišče 
pri cerkvi v Dolenji vasi, s čimer bo rešena težava odvodnja-
vanja meteorne vode ob večjih nalivih. V avgustu bodo ste-
kla še dela obnove pločnikov v smeri Krško-Brežice, gradnja 
pa se bo predvidoma zaključila konec leta. 

Rekonstrukcija ceste v Šutni

Obvestilo staršem učenk in 
učencev osnovnih šol v obnovi
Energetske sanacije osnovnih šol v občini Krško se kljub 
neobičajno slabemu vremenu izvajajo po predvidenem 
načrtu, kar pomeni, da bodo učenci OŠ Jurija Dalmati-
na Krško in OŠ Leskovec pri Krškem začeli s poukom 1. 
septembra. 

Zaradi izbire novega izvajalca pa bo pouk OŠ Adama Bohori-
ča Brestanica potekal na nadomestnih lokacijah, in sicer za 
učence od 1. do 3. razreda v šolski zgradbi – v veliki telova-
dnici prvošolci, v trim kabinetu (zgornji prostor v veliki te-
lovadnici) 2. razred, v zgradbi za šolo, kjer že oddelek vrt-
ca, pa bodo učenci 3. razreda. Učenci od 4. do 9. razreda pa 
na nadomestnih lokacijah v Brestanici, in sicer v Domu kra-
janov, župnišču Brestanica in gasilskem domu. Prevozi bodo 
organizirani do vseh lokacij, prav tako dostava hrane, tako 
malice kot kosila. Zaradi spremembe bo OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica vse starše v torek, 26. avgusta, ob 17. uri o po-
drobnostih dodatno seznanila na skupnem roditeljskem se-
stanku, za katerega bodo starši prejeli vabila.

Dodatne informacije o pouku lahko starši preberete na sple-
tnih straneh osnovnih šol.   
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O tem, kaj so 2. mednarodne glasbene delavnice in kaj se bo 
dogajalo v Brežicah v naslednjem tednu, smo se pogovarjali s Katjo 
Čanžar, podžupanjo občine Brežice in vodjo projekta 2. 
mednarodnih glasbenih delavnic.

Pestro festivalsko poletje v Brežicah se zaključuje z 2. 
mednarodnimi glasbenimi delavnicami, ki jih organizirata Občina 
Brežice in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
(ZPTM). Kaj vse prinaša projekt v Brežice? 

2. mednarodne glasbene delavnice so torej del projekta Cultural 
Network of South-Eastern Europe (CN SEE), ki je v programu 
Kultura sofinanciran s strani Evropske komisije (EK). Občina 
Brežice je prijaviteljica in nosilka projekta in je tako edina občina v 
Sloveniji, ki je  bila že drugič uspešna ter je za projekt pridobila 
sofinancerska sredstva v višini 198.920,00 EUR. 

Projekt obsega štiri večje aktivnosti, ki se izvajajo v štirih mestih 
držav partnericah projekta: (1) Etno kamp v Bački Palanki (Srbija), 
(2) Festival Sevdalinka v Bihaću (Bosna in Hercegovina), (3) 
Mednarodna konferenca v Zagrebu (Hrvaška) in za Brežice 
najpomembnejše (4) 2. mednarodne glasbene delavnice, ki so 
pred vrati in se bodo v naslednjem tednu odvijale v prostorih 
Mladinskega centra Brežice ter v starem mestnem jedru Brežic.

Projekt za udeležence prinaša brezplačne šestdnevne glasbene 
delavnice, nastanitev in prehrano v Hostlu MC Brežice ter bogat 
spremljevalni program.  V projekt smo povabili priznane mentorje 
iz domačega okolja.

Pravzaprav pripravljate šestdnevni poletni glasbeni tabor, 
udeležencem  bodo na voljo številne aktivnost. Kaj boste pripravili 
za obiskovalce?

Pričenjajo se 2. mednarodne glasbene delavnice
BREŽICE, 17. - 23. avgust 2014 - Pestro in bogato poletno dogajanje v Brežicah se nadaljuje. V 
naslednjem tednu prinaša ponudbo mednarodnih poletnih glasbenih delavnic. V občino prihaja 
70 udeležencev, ki bodo pod vodstvom izkušenih mentorjev pridobivali nova znanja igranja 
tamburice, citer in harmonike. Z izbranim programom se bodo predstavili na nastopih v 
ponedeljek in sredo pred Mestno hišo ter v petek na zaključnem nastopu na grajskem dvorišču. 
Na slednjem bo prvič zazvenela tudi himna 2. mednarodnih glasbenih delavnic, izvedena v 
skupnem orkestru tamburice, citer in harmonik, ki jo je za to nevsakdanjo zasedbo pripravil 
domačin Matjaž Predanič.

Tako, s sofinanciranjem Evropske komisije bosta Občina Brežice in 
ZPTM Brežice v naslednjem tednu izvedla brezplačne 
mednarodne glasbene delavnice za 70 vključenih udeležencev, 
večinoma otrok. Približno 50 je »domačinov«, sicer pa udeleženci 
prihajajo iz treh držav, kar pomeni, da  projekt tako za udeležence 
kot za mentorje omogoča pridobitev mednarodnih izkušenj in 
znanj. Nastanjeni bodo v Mladinskem hostlu, vsak dan po 
zaključenih delavnicah in vajah pa bodo mladinski animatorji 
poskrbeli za pester spremljevalni program in družabne dogodke.

Občane in vse prijatelje glasbe vljudno vabimo na koncerte, na 
katerih bodo mentorji in udeleženci predstavili svoje znanje in 
rezultate glasbenih delavnic. Nastopa mentorjev in udeležencev 
bosta pred Mestno hišo Brežice, veliki zaključni nastop pa se bo 
odvil v petek, 22. avgusta, na grajskem dvorišču gradu Brežice.

Kateri so projektni cilji Občine Brežice in ali se nam obeta tudi 
nadaljevanje projekta?  

Osnovni cilj je seveda občanom omogočiti vključitev v brezplačne 
mednarodne glasbene delavnice in vsem ljubiteljem kulture 
ponuditi brezplačne glasbene večere. S projektom želita 
organizatorja tako udeležencem  kot mentorjem omogočiti 
mednarodni prenos znanj in izkušenj in spodbuditi interes za 
tradicionalna izročila. Cilj je v projekt vključiti ostale organizacije (s 
področja mladih, kulture in športa…) in navezati stike za nove 
projekte ter spodbujati razvoj kulturnega turizma v Brežicah. V 
sklopu mednarodne konference pa je cilj tudi mednarodno 
srečanje gospodarstvenikov. 

Vsekakor na Občini že razmišljamo o nadaljevanju projekta 
oziroma razširitvi projekta še na ostala področja kulturnega 

Katja Čanžar, podžupanja občine Brežice - vodja projekta 2. 
mednarodnih glasbenih delavnic

ustvarjanja. Za program Kultura pri EK je že v pripravi projekt, ki 
bi poleg glasbe vključeval tudi ples, za naše kraje tradicionalno in 
dobro prepoznano ter zastopano folkloro. V načrtovani projekt 
želimo poleg folklornih vključiti še društva s področja kulinarike. 
Zagotovo pa so projekti v programu Kultura pri EK še ena 
priložnost več, tako za sofinanciranje programov javnih zavodov 
kot tudi društev, ki je v Brežicah ne izpuščamo. 

Pol
etj

e 

v m
est

u
avgust 2014

Vstop prost.

2. mednarodne glasbene delavnice 

predstavljajo

ponedeljek, 18. avgust

Mestna hiša Brežice ob 21. uri
Nastop mentorjev
Anamarija Šimičić, tamburica
Anita Veršec, citre
Daniel Ivša, harmonika
Dragutin Križanić, tamburica
Tinka Vukič, citre
Uroš Polanec, harmonika

sreda, 20. avgust

Mestna hiša Brežice ob 21. uri

Nastop udeležencev
Zvoki tamburice, citer in harmonike

petek, 22. avgust 

Grajsko dvorišče gradu Brežice ob 19. uri
Zaključni nastop
Tamburaški orkester
Citrarski orkester
Harmonikarski orkester
Skupni nastop treh orkestrov, 
dirigent Matjaž Predanič

V primeru slabega vremena bodo nastopi namesto 
pred Mestno hišo Brežice v Mladinskem centru 
Brežice, zaključni nastop pa v Viteški dvorani gradu 
Brežice.

Partnerji

KUD Kosta Abračević 

SrbijaHrvaškaBosna in Hercegovina

Organizatorja
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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

Novi prostori prinašajo iz-
boljšane bivalne in delov-
ne pogoje za otroke in za-
poslene

Novi vrtec bo tako otrokom 
kot zaposlenim nudil izbolj-
šane pogoje bivanja in dela, 
večnamenski skupni prosto-

ri pa ponujajo tudi možnosti 
za nove oblike dela. Objekt 
vrtca ima 4.099 m2 površi-
ne. Vrtec bo imel 20 oddel-
kov (12 oddelkov za 1. sta-
rostno obdobje, en razvojni 
oddelek, sedem oddelkov za 
2. starostno obdobje), števi-
lo otrok glede na predviden 
vpis je 342. Osrednji del vrt-
ca predstavlja velik, ozele-
njen zunanji prostor, tlori-
sna organizacija prostorov 
pa zagotavlja avtonomnost 
in hkrati povezanost posa-
meznih programskih sklopov 
– igralnic v treh ločenih eno-
tah (dvakrat po sedem igral-
nic in enkrat šest igralnic), 
ki so povezane s skupnim ho-
dnikom, skupnimi igralnimi 
prostori in igriščnim atrijem.

Nekatere izmed številnih iz-
boljšav, ki jih bo otrokom in 
zaposlenim nudila nova stav-
ba vrtca:
• večje igralne površine na 

otroka (povečanje z 2,54 
m2 na 4,13 m2);

• zunanje terase za vse od-
delke;

• več skupnih prostorov (osre-
dnji prostor, telovadnica, 
dodani prostori – povečanje 
z 73,18 m2 na 965,14 m2) in 
večja možnost skupnih de-
javnosti, iger ter druženja;

• prostori za individualno 
delo in prostori za strokov-
ne delavce;

• bolj kakovostni bivalni po-
goji zaradi sodobnega siste-
ma prezračevanja in klima-
tizacije vseh prostorov ter 
talnega ogrevanja;

• večja varnost otrok, ki jo bo 
zagotavljal sistem za pre-
prečevanje nekontroliranih 
izhodov …

Več podatkov o primerja-
vi površin stare stavbe vrt-
ca in nove stavbe ter norma-
tivov za predšolsko vzgojo si 

lahko ogledate v spodnji pre-
glednici.

Investicija na področju 
predšolske vzgoje in var-
stva za naslednjih 50 let

Najprej rušenja stare, dotra-
jane stavbe vrtca, in potem 
gradnja novega vrtca je ena 

največjih investicij na podro-
čju vzgoje in izobraževanja 
v občini Brežice. Projekt je 
bil zahteven tako s finanč-
nega vidika kot z arhitektur-
nega in logističnega vidika. 
Vrednost celotnega projek-
ta znaša 5,67 milijona evrov. 
Za investicijo je Občina Bre-
žice na podlagi razpisa pri-
dobila sredstva sofinancira-
nja v višini 2,2 milijona evrov 
iz naslova Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Obči-
na Brežice je bila v Sloveni-
ji med prvimi investitorji, ki 
so pridobili evropska sred-
stva za sofinanciranja objek-
ta s področja vzgoje in izo-
braževanja.

Poleg arhitekturnega nateča-
ja, ki je bil namenjen iskanju 
najustreznejše rešitve za novi 
vrtec, je bilo potrebno urediti 
nadomestne prostore za otro-
ke v času poteka izgradnje no-
vega vrtca. Občina je za ure-
ditev ustreznih nadomestnih 
prostorov na različnih loka-
cijah namenila 60.000 evrov. 
Delo na začasnih lokacijah (v 
prostorih Ekonomske in trgo-
vske šole Brežice, na Maistrovi 
ulici, v Trnju, v nekdanjem di-
jaškem domu, v stavbi nekda-
nje policijske postaje in v pro-
storih Gasilske zveze Brežice) 
bo potekalo do 31. 8. 2014, 
ko bo pričel delovati vrtec v 
novi stavbi. 

KLARA
Simpatična psička je zelo dru-
žabna, hitro se naveže tako na 
otroke kot na starejše. Je ste-
rilizirana, cepljena in čipirana, 
želi si skrbne družine in tople-
ga doma. 

BEN 
Bister leto dni star kuža je pri-
jazen do otrok. Rad je v druž-
bi ljudi,  novega lastnika bo z 
veseljem spremljal na dolgih 
sprehodih.

MUCA 
Zelo prijazna in igriva štirime-
sečna mucka si želi varnega 
doma in odgovornega lastnika.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Poziv k podajanju predlogov 
za imenovanje predstavnika uporabnikov 

oz. zainteresirane javnosti 
v Svet javnega zavoda Knjižnica Brežice

Na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavo-
da Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št. 87/03 in 77/11; 
v nadaljevanju Odlok) Svet zavoda Knjižnice Brežice (v 
nadaljnjem besedilu: Svet zavoda) šteje pet članov, in 
sicer tri predstavnike ustanovitelja, enega predstavni-
ka strokovnih delavcev in enega predstavnika zaintere-
sirane javnosti. 

V skladu z navedenim župan občine Brežice imenuje 
predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti 
izmed aktivnih članov knjižnice. 

Zato pozivamo aktivne člane Knjižnice Brežice, da po-
date svoje predloge za člana oz. članico Sveta javnega 
zavoda Knjižnica Brežice, najkasneje do 25. 8. 2014, na 
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice ali na elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si. 

Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandida-
tih, in sicer: 
• ime in priimek, 
• rojstni podatki, 
• naslov ter 
• soglasje kandidata. 

OBVESTILO

Novi prostori vrtca  priložnost in izziv 
za sodobne načine predšolske vzgoje
BREŽICE – V novi stavbi Vrtca Mavrica v teh dneh zaključujejo z montažo opreme, izvaja se generalno 
čiščenje in s tem še zadnje priprave pred mesecem septembrom, ko bodo nove prostore prvič napolnili 
otroci. V petek, 29. avgusta, bo potekala prireditev ob svečani predaji novozgrajenega vrtca v namen. 
Na Občini Brežice so ponosni na uspešno izpeljano zahtevno investicijo in veseli, da bo cilj dosežen – 
otroci in zaposleni bodo z novim šolskim letom imeli izboljšane bivalne pogoje ter pogoje dela. Verja-
mejo, da bo nova zasnova vrtca vodstvu ter zaposlenim izziv za čim boljše koriščenje novih prostorov z 
inovativnimi in sodobnimi pristopi pri izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje.

Stari vrtec Novi vrtec
Normativ za 
20 oddelkov/

maks. kapaciteta

Neto tlorisna površina (m2) 1.498,53 4.099,00

Število oddelkov:
• 1. starostno obdobje
• 2. starostno obdobje
• razvojni oddelek

13 20
12

7
1

ne glede na dejansko 
število se pri izračunu 
upošteva 22 otrok/
oddelek

Število otrok: 246 342 440

A) Igralni prostori :
• Igralnice
• Osrednji prostor in telovadnica ter dodatni 

prostori za dejavnost otrok
SKUPAJ A:

552,04
73,18

625,22

851,07
965,14

1.816,21

840
480

1.320

B) Ostali prostori:
• Prostori za otroke (sanitarije, garderobe, 

individualno delo, shrambe za rekvizite, 
sanitarije otrok na igrišču

• Prostori za strokovne delavce (zbornica, 
pedagoške sobe, svetovalni delavec, vzgojna 
sredstva in pripomočki, sanitarije, shramba 
vrtna igrala, uprava, gospodarski prostori,

SKUPAJ B:
C) Komunikacije
• SKUPAJ B+C:

266,14

383,84

649,94
223,37
873,31

613,51

982,17

1.595,68
686,85

2.282,51

426,67

976,67

1.403,33
410,00

1.813.33

SKUPAJ A+B+C: 1.498,53 4.099,00 3.133,30

m2 igralnih površin (A)/otroka 2,54 4,13 3

m2 vseh površin (A+B+C)/otroka 6,09 11,95 7,10

Pregled površin starega vrtca v primerjavi s površinami novega vrtca ter primerjava 
z normativi in standardi - povzeto iz PGD za gradnjo novega vrtca

Površina zemljišč, namenje-
nih gradnji: 12.531,60 m2.

Novo igrišče za vrtec meri 
6.601,00 m2 ali 15m2 na 
otroka (ob upoštevanju nor-
mativnega števila otrok v 
20-oddelčnem vrtcu, to je 
440 otrok), Glede na predvi-
deno število otrok v novem 
vrtcu (342 otrok) bo na otro-
ka 19,30 m2 zunanjih igral-
nih površin.

Zunanje terase so po norma-
tivih in standardih predvide-
ne za oddelke 1. starostne-
ga obdobja, in sicer 24 m2/

oddelek. Dejansko imajo od-
delki 1. starostnega obdo-
bja skupaj 339 m2 zunanjih 
teras, kar predstavlja 26,08 
m2/oddelek (predvidenih 12 
oddelkov 1. starostnega ob-
dobja). Zunanje terase so za-
gotovljene tudi za vse oddel-
ke 2. starostnega obdobja, 
kljub temu, da po normati-
vih niso zahtevane. Skupna 
površina zunanjih teras za 2. 
starostno obdobje meri do-
brih 100 m2 ali dobrih 14 m2/
oddelek (predvidenih sedem 
oddelkov 2. starostnega ob-
dobja).

Vhod v novi vrtec Mavrica

Atrij novega vrtca

Možnost najema telovadnice 
v novi stavbi 

Vrtca Mavrica Brežice
Vrtec Mavrica obvešča vse zainteresirane organizacije, 
društva in klube, da bo od 1. 9. 2014 možno najeti telovadnico 
v novem vrtcu (Šolska ulica 5, Brežice). 

Zainteresirane za najem prosijo, da svojo namero sporočijo 
do ponedeljka, 25. 8. 2014, in sicer na elektronski naslov 
vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si ali na telefonsko 
številko 07 499 13 70. 

www.brezice.si
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S 1. avgustom je v Loki pri Zidanem Mostu pričela poslova-
ti pogodbena pošta. Preoblikovanje prej obstoječe pošte v 
Pogodbeno pošto Loka prinaša ohranjanje večine dosedanjih 
storitev, vključno s plačilnim prometom, novost pa je širši 
delovni čas, kar je za krajane velikega pomena. 
Poštne storitve bodo odslej na voljo v daljšem delovnem času, 
in sicer vsak delovni dan dopoldan od 9. do 12. ure ter v po-
poldanskem času med 15. in 17. uro. Pošta bo poslovala tudi 
ob sobotah od 8. do 11. ure.  Pošto je v upravljanje prevzel 
samostojni podjetnik Dušan Skušek, prostori pošte pa so ods-
lej na novem naslovu Loka pri Zidanem Mostu 90, poleg bara 
Orhideja. Na območju občine Sevnica je to že druga pogodbena 
pošta, prva je s poslovanjem pričela novembra lani na Blanci. 

V Boštanju obnovili gasilski dom
V sklopu priprav na praznovanje 90-letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj, ki jo bodo 
obeležili septembra, so v Boštanju celovito obnovili tamkajšnji gasilski dom. Otvoritev s proslavo ob tem 
visokem jubileju bo 7. septembra 2014.

Prednostna naloga je bila ob-
nova strehe, kajti zob časa 
stavbi ni prizanesel. Obnova 
ostrešja je vključevala zamen-
javo strešne kritine, toplot-
no izolacijo, obnovo žlebov 
in strelovoda. Sočasno so v 
podstrešnem delu uredili nov 
prostor za potrebe arhiva ter 
prostoren večnamenski pros-
tor, kjer se bodo lahko izvajala 
izobraževanja in druge dejav-
nosti, namenjene članom ga-
silskega društva, drugim dru-
štvom in krajanom. Dom je z 
novo fasado dobil tudi celovi-
to olepšano zunanjo podobo. 

Izvedbo del v sklopu obno-
ve so skupaj finančno pod-

prli številni donatorji, Gasil-
ska zveza Sevnica, Krajevna 
skupnost Boštanj in Občina 
Sevnica. Poleg obnove gasil-
skega doma je društvo hkrati 
uspešno zaključilo tudi aktiv-
nosti za razvitje novega gas-
ilskega prapora.

Osrednja slovesnost ob praz-
novanju 90-letnice bo 7. sep-
tembra, v programu pa bodo 
poleg otvoritve prenovljenega 
gasilskega doma izvedeni mi-
mohod uniformiranih gasilcev, 
proslava ob visokem jubileju, 
razvitje in blagoslov novega 
prapora ter nagovori gostov, 
sledila pa bo vrtna veselica z 
ansamblom Modrijani. 

Gasilski dom v Boštanju z novo podobo (Foto: Občina 
Sevnica)

Možnost priključevanja 
vseh zainteresiranih 
na optično omrežje

Gradnja omrežja in priključevanje uporabnikov odprtega 
širokopasovnega optičnega omrežja na belih lisah se za-
ključuje, hkrati pa je odprta možnost pričetka priključe-
vanja zainteresiranih uporabnikov na sivih lisah. 

Podjetje GVO d.o.o. je kot upravljavec odprtega širokopa-
sovnega omrežja elektronskih komunikacij v juliju javno ob-
javilo vzorčno ponudbo in pogoje, namenjene vsem ope-
raterjem, ki so v skladu z veljavno zakonodajo upravičeni 
opravljati javne komunikacijske storitve in jih namerava-
jo opravljati preko odprtega širokopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij za dostop do končnih uporabnikov na 
območju sivih lis na območju posamezne občine. 

Telekom Slovenije se je na objavo odzval in na podlagi pod-
pisa pogodbe z družbo GVO d.o.o. objavil vzorčno ponudbo 
za dostop do končnih uporabnikov preko odprtega širokopa-
sovnega omrežja na območju sivih lis. Priključevanje upo-
rabnikov se je pričelo v začetku tega tedna.

Za priklop storitev na naslovu uporabnika morajo biti iz-
polnjeni pogoji: izbira operaterja storitev (trenutno lahko 
uporabnike vključujeta operaterja Telekom Slovenije-sto-
ritev SiOL in Zavod kabelske televizije NHM Sevnica), skle-
nitev pogodbe z izbranim operaterjem in zgrajen priklju-
ček do doma.

Če zainteresirani uporabnik priključka do doma še nima 
zgrajenega, se za izvedbo obrne na družbo GVO d.o.o. 
Za namestitev hišne napeljave se uporabnik dogovori z 
operaterjem, s katerim je sklenil pogodbo. Vključitev 
na optično omrežje izvede operater v sodelovanju z 
upravljavcem omrežja, GVO d.o.o., ko so za to izpolnjeni 
vsi zgoraj opisani pogoji. 

Za dodatne informacije se občani lahko obrnejo na upravl-
javca omrežja oziroma ponudnika storitev. Kontakti pred-
stavnikov GVO d.o.o. so dostopni tudi na spletni strani www.
obcina-sevnica.si. 

Razpis za dobitnike priznanj 
Občine Sevnica

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, po-
deljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, pod-
jetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem ter 
drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno pris-
pevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu živl-
jenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na pod-
ročju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti 
in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.
 
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike občinskih 
priznanj je objavljen na spletni strani Občine Sevnica 
in je odprt do vključno 19. avgusta 2014.

Priprava strokovnih podlag za 
sosesko Boštanj–sveti Križ
Občina Sevnica je s podjetjem Savaprojekt d.d. iz Krškega 
podpisala pogodbo za pripravo strokovnih podlag za izdela-
vo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanj-
sko sosesko Boštanj–sveti Križ. Občina je s sprejetim prostor-
skim načrtom dobila možnost za pozidavo dela območja trase 
boštanjske obvoznice, za katero je bil rezerviran prostor v 
državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Boštanj. 
Zato se je zaradi potreb v prostoru ter težnje k postopnemu 
povezovanju poselitvenega območja spodnjega in zgornjega 
dela Boštanja z načrtovano stanovanjsko pozidavo odločila, 
da pristopi k pripravi strokovnih podlag za območje predvi-
denega podrobnega prostorskega načrta.

Namen priprave strokovnih podlag je preveriti prostorske po-
goje, s katerimi bo v Boštanju zagotovljena možnost sodobne 
stanovanjske gradnje, določitev pogojev za ureditev zelenih 
rekreacijskih površin ter prometno, energetsko in komunal-
no opremo območja. Območje obravnave prostorskega na-
črta z atraktivnostjo lokacije, kakovostnim umeščanjem na-
črtovanih posegov in prostorskim potencialom nudi odlične 
možnosti za razvoj celotnega naselja.

Pogled na obravnavano območje (Foto: Občina Sevnica)

Občina Sevnica je pristopila k ureditvi parkirišča za osebna 
vozila pred staro osnovno šolo v Krmelju. Dosedanje parki-
rišče je bilo zaradi neurejenih zalednih in meteornih voda 
ob večjem dežju neuporabno ter premajhno za potrebe par-
kiranja. 

Ureditvena dela zajemajo razširitev obstoječega parkirišča, 
kjer je predvidenih enajst novih parkirnih mest, prav tako 
pa tudi ureditev brežin ter zalednih in meteornih voda. Dela 
izvaja podjetje GM Prijatelj s.p. iz Šentjanža, vrednost in-
vesticije pa znaša 22.000 evrov. 

Ureditev parkirišča pri stari šoli 
v Krmelju

Ureditev parkirišča v teku (Foto: Občina Sevnica)

V Loki pri Zidanem Mostu odslej 
pogodbena pošta

Občina Sevnica je v prizadevanjih po ureditvi in oživitvi dela 
območja starega mestnega jedra Sevnice pristopila k pripra-
vi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Lani so bile 
izdelane strokovne podlage za načrtovane ureditve, nedav-
no pa je Občina Sevnica s podjetjem Savaprojekt d.d. Krško 
podpisala tudi pogodbo za izdelavo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN). 

Namen priprave in izdelave OPPN je izdelati prostorski načrt 
vključno z izdelavo variantnih rešitev oziroma idejnih zasnov 
ureditev občinskega upravnega objekta, odprtih površin za mi-
rujoči promet na tem območju, ureditev občinskega parka in 
zasnovo ureditev prometnih povezav ob železniški progi na juž-
ni strani območja urejanja. Prostorski načrt bo zajemal tudi 
izdelavo zasnove rekreacijskih ureditev in pristanov ob Savi s 
predvidenimi dostopi ter ureditev območja s komunalno, ener-
getsko, telekomunikacijsko in prometno infrastrukturo.

6. avgusta so se v rani jutranji uri podali z železniške posta-
je v Sevnici po označeni Sevniški planinski poti, ki je dolga 
približno 107 kilometrov, podjetnik Stanko Kranjec iz Vran-
ja, ki je bil tudi pobudnik pohoda, upokojenec Jože Jere iz 
Sevnice in pripadnik Slovenske vojske Gregor Glas. Slednji 
je po približno 40 kilometrih odstopil zaradi žuljev, ki jih je 
povzročila neuhojena, sposojena obutev. Stanko Kranjec in 
Jože Jere sta pot nadaljevala ter jo uspešno prehodila v 22 
urah, čeprav je predviden čas hoje 34 ur.

Sevniška planinska pot oz. Pot Lojzeta Motoreta je bila ure-
jena leta 1974 in vodi po skoraj vseh grebenih na desni in 
levi strani Save v okolici Sevnice. Trije pohodniki so se odlo-
čili, da bodo pot prehodili "za spodbudo sevniškemu in po-
savskemu športu ter planinstvu in vsem ljudem, ki se borijo 
iz dneva v dan za ljubi kruhek".  S. R., foto: S. K. Mirt

Priprava OPPN za območje 
starega mestnega jedra Sevnice

Del ureditvenega območja v starem mestnem jedru Sev-
nice (Foto: Občina Sevnica)

Po Sevniški planinski poti 

Pot po Sevniški planinski poti sta Stanko Kranjec in Jože 
Jere po 22 urah hoje zaključila v Loki pri Zidanem Mos-
tu, Gregor Glas pa je pot predčasno zaključil na Bučki.
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Spoštovane bralke in bralci,
drage občanke in občani občine Kostanjevica na Krki,

ob našem prazniku vam najprej iskreno čestitam, 
želim vse dobro in najlepše.

Verjamem, da bo tokratni praznik prava priložnost, da se bomo 
znova spomnili na vse ustvarjeno v minulem obdobju ter

pohvalili in poudarili trud tistih med nami, 
ki pomembno krojijo utrip naše občine.

S skupnimi močmi in prizadevanji lahko ustvarimo veliko dobrega,
najpomembneje pa je, da nas vedno določajo pozitivne 

vrednote ter plemenita in odločna dejanja,
na katera bodo lahko ponosni tudi naši zanamci.

Vaš župan Mojmir Pustoslemšek
s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Kostanjevica na Krki,

znova je tu lep dogodek - vaš praznik, 
ob katerem vam izrekam iskrene čestitke 
in vam želim obilo delovnega 
in ustvarjalnega zagona še naprej.

Vzemite si čas za srečanja, druženje, praznovanje 
ter skozi pozitivne poglede in vrednote, 
ki vas združujejo, gradite načrte za prihodnost.

Veselimo se našega sodelovanja in sobivanja 
še naprej,

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

v poletnem času, ko obeležujete praznik vaše občine, 
vam želim obilico prijetnega druženja in veselja ob dosežkih, 

s katerimi ustvarjate kakovostne pogoje 
za življenje v vaši občini. 

Prepričan sem, da boste s skupnimi močmi 
znali izbrati prave poti in uresničiti dobre ideje, 

s katerimi boste tudi v prihodnje razvijali vaše kraje. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje 

v naši skupni posavski regiji 
in vam čestitam ob občinskem prazniku! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Drage občanke, občani občine 
Kostanjevica na Krki,

v času, ko se veselite dosežkov 
in uspehov preteklega leta 

ter si zastavljate nove cilje za razvoj 
in prihodnost vaše občine, 

vam iskreno čestitam in želim, 
da se tudi v prihodnje s pogumom 

ter veliko ustvarjalne in povezovalne energije 
podate na pot novih izzivov tako v občini 

kot širše v naši skupni regiji. 
Iskrene čestitke in prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Kostanjevica na Krki. 

Tudi iz občine Sevnica vam ob občinskem prazniku iskreno čestitamo. 
Želimo vam veliko z želenimi cilji nagrajenih uspehov, 

tako na poslovnih kot vsakodnevnih osebnih poteh. 
Še posebej ob tej priložnosti čestitamo prejemnikom priznanj, 

ki v lokalni skupnosti puščate poseben pečat. 

Ob občinskem prazniku naj doseženi rezultati zasluženo zasijejo 
v še močnejši luči in dajejo zagon novim izzivom in idejam. 

Verjamem, da bomo vse občine, ki nas povezuje skupna regija, 
tudi v bodoče znale razvojno uresničevati naše skupne cilje. 

Želimo vam prijetne praznične dni ter veliko ustvarjalne in 
povezovalne energije še vnaprej. 

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Vsem občankam in občanom

ter poslovnim partnerjem

čestitamo ob prazniku občine Kostanjevica na Krki

ter želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.
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Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki že 20 let uspešno in plodno 
deluje na področju amaterske 
kulture. Na začetku, po ustano-
vitvi leta 1994, je deloval kot 
sekcija Kulturnega društva Ko-
stanjevica na Krki, leta 2007 pa 
se je registriral kot samostojno 
društvo in ima status društva v 
javnem interesu na področju 
kulture.

Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki nadaljuje bogato tradicijo 

godb, ki so v »Dolenjskih Benet-
kah« delovale že pred prvo sve-
tovno vojno. Njeni začetki sega-
jo še pred leto 1900, vendar je 
leta 1955, žal, skoraj povsem za-
mrla. Od vsega začetka se z izzi-
vi, ki jih ponuja dirigentska pa-
lica, pogumno in z veliko mero 
potrpežljivosti ter vztrajnosti 
spopada dirigent Toni Homan. 
Za uren in strumen korak ter 
obilico dobre volje pa poskrbi 
kapelnik – predvodnik Matjaž 
Krhin – Hini. 

V vseh teh letih orkester vsako 
leto pripravi dva samostojna 
koncerta in tako so v tem času 
izvedli 41 samostojnih koncer-
tov in sodelovali na 520 prire-
ditvah. Svoj program soustvar-
jajo skupaj z zvenečimi imeni 
slovenskega glasbenega pro-
stora: Nušo Derenda, Alenko 
Godec, Otom Pestnerjem, an-
samblom Igor in Zlati zvoki, Se-
vero Gjurin in drugimi. 

Orkester je v okviru tekmo-
vanja Zveze slovenskih godb 
leta 1997 osvojil zlato plake-
to na tekmovanju pihalnih or-
kestrov v 3. težavnostni skupi-
ni in leta 2003 v 2. težavnostni 
stopnji. Redno se udeležujejo 
tudi srečanj pihalnih orkestrov 
in godb Dolenjske in Bele kra-
jine. Pihalni orkester je za svo-
je delovanje leta 1999 prejel 
bronasto Prešernovo plaketo, 
ob 20–letnici delovanja pa sre-
brno jubilejno priznanje JSKD 
(javnega sklada za kulturne de-
javnosti). 

Godbeniki so veseli, da se jim 
vsako leto pridržijo novi, mladi 
člani, tako da poleg glasbene-
ga udejstvovanja skrbijo tudi 
za izobraževanje njihovih čla-
nov ter jim pomagajo razvija-
ti čut in odgovornost do druž-
be, katere člani so. Osnovno 
poslanstvo pihalnega orkestra 
je delovanje na področju ama-
terske kulture v občini Kosta-
njevica na Krki, pa tudi širšem 
slovenskem prostoru, omogo-
čiti mladim aktivno glasbeno 
udejstvovanje, soustvarjati in 
bogatiti kulturni utrip občine 
Kostanjevica na Krki, uspešno 
sodelovati z občino in drugi-
mi društvi pri popestritvi turi-
stične ponudbe ter organizaciji 
kulturnih in turističnih priredi-
tev, razvijati čut za skupno do-
bro ter odgovorno medseboj-
no sodelovanje. 

Oražnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki
 Tel. 07 49 870 78  www.gkh.si

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

Gostilna Kmečki Hram

Ribje jedi, divjačina,
jedi z žara in sladice.

Vabljeni!

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja,kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

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

Ob občinskem prazniku vam želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov!

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

Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki
ZLATO LISTINO ZA POSEBNE DOSEŽKE 

NA GOSPODARSKEM PODROČJU 
prejme

Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d. iz Krškega
za 60 let delovanja. 

Šestdeset let delovanja družbe 
Kostak d.d. kaže na izjemne do-
sežke podjetja, ki je uspelo z ra-
zvojno vizijo in jasnimi poslovni-
mi cilji nenehno širiti dejavnosti 
ter izpolniti visoka pričakova-
nja skupnosti, v kateri deluje. 
Iz majhne komunalne uprave z 
dvanajstimi zaposlenimi v letu 
1954 so se razvili v podjetje, ki 
izvaja gospodarske javne služ-
be v občinah Krško in Kostanje-
vica na Krki, tržne dejavnosti na 
področjih gradbeništva, trgo-
vine, komunale, vzdrževanja in 
ima danes v skupini Kostak 380 
zaposlenih. V Posavju se po šte-
vilu zaposlenih uvršča na četrto 
mesto, po prihodkih pa na sed-
mo mesto med podjetji.

Družba ohranja visoko kako-
vost storitev ter s tem pripo-
more k višji kakovosti življenja 
v regiji. Prevzema odgovornost 
za gospodarski razvoj v lokal-
nem prostoru, razvija zdravo 
konkurenco, uspešno izvaja ra-
zvojne in poslovne programe. 
Dejavnosti opravlja v skladu s 
standardi kakovosti ISO 9001 
in vodenja sistema ravnanja z 
okoljem ISO 14001, z načeli var-

nosti in zdravja pri delu OHSAS 
18001 ter v skladu z energet-
skim standardom ISO 50001.

Družba Kostak daje velik pou-
darek na svoje zaposlene in raz-
vija odgovoren odnos do za-
poslenih kot njihovih družin. V 
letu 2012 je, kot prvo komunal-
no podjetje v Sloveniji, pridobi-
lo polni certifikat Družini prija-
zno podjetje, kar terja še večjo 
zavzetost, večjo družbeno od-
govornost ter viša merila in bo-
gati spoznanja.

Podjetje Kostak d.d. izkazuje 
odgovoren odnos do okolja z 
okoljskimi projekti, vodooskr-
bo in energetsko učinkovito-
stjo, družba pa je v letu 2011 kot 
prvo podjetje v Sloveniji s stra-
ni SIQ - Slovenskega instituta za 
kakovost in meroslovje prejela 
certifikat za sistem upravljanja 
z energijo SIST EN 16001.

Ustvarjati dodano vrednost v 
gospodarskemu sektorju ob 
prepoznanju, da le tehnolo-
ška politika omogoča konku-
renčnost gospodarstva, je bilo 
vodilo podjetja Kostak d.d. pri 

postavitvi sodobne sortirne li-
nije v Centru za ravnanje z od-
padki Spodnji Stari Grad avgu-
sta 2012. S pomočjo mehanske 
sortirne linije količina ločeno 
zbranih odpadkov presega 60 
odstotkov, kar spada med naj-
boljše občine v Sloveniji.

Letos je bila podjetju podelje-
na nagrada Zbornice komunal-
nega gospodarstva za 60-letno 
uspešno delovanje na komu-
nalnem področju.
 
Z Občino Kostanjevica na Krki 
je podjetje v letu 2010 podpi-
salo koncesijsko pogodbo za 
izvajanje gospodarskih javnih 
služb za obdobje osmih let, svoj 
pečat na tem območju pa so 
pustili tudi z izvajanjem grad-
benih del.

Leta 1979 so v Kostanjevici na 
Krki zgradili prvi blok z deveti-
mi stanovanji, konec 90-ih so 
začeli z obsežno obnovo oto-
ka, ki je doprinesla k lepšemu 
praznovanju 750-letnice mesta. 
Zgradili so tudi čistilno napra-
vo, 1. fazo rekonstrukcije ceste 
skozi naselje Prekopa, 1. fazo in-
frastrukture v obrtni coni, Špor-
tno-rekreacijski center in druge 
objekte. Izvedba vseh teh za-
dnjih pomembnejših projektov 
je bila, kot najugodnejši ponu-
dnik, pridobljena v postopkih 
javnega naročanja, kar kaže na 
izjemno konkurenčnost pod-
jetja, občini pa je s tem, glede 
na ostale ponudbe, prihranilo 
300.000 EUR.

Družba Kostak se s podporo 
različnim društvom in dogod-
kom vključuje tudi v širše druž-
beno okolje. Humanitarna, kul-
turna in športna dejavnost 
so področja, na katerih so ve-
dno sodelovali in jim namenja-
li sredstva ter na tak način vra-
čali okolju.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK 
prejme

Kulturno društvo 
Pihalni orkester Kostanjevica na Krki

za 20 let delovanja. 

Iskrene čestitke ob prazniku 
občine Kostanjevica na Krki!

GOSTILNA ŽOLNIR
Gostilna žolnir d.o.o.

Krška cesta 4, 
Kostanjevica na Krki

tel.: 07 498 71 33

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

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

Kolektiv Gostilne Žolnir
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Klub jamarjev Kostanjevica na 
Krki praznuje letos Abrahama, 
katerega kostanjeviški jamarji 
razumejo nekoliko drugače kot 
navadni smrtniki. V podzemni 
kraški svet ostane jamar zalju-
bljen do konca svojih dni. In po 
mnenju nepoznavalcev jamar-
stva moraš biti malo čez les, da 
rineš v blatne rove in se vlečeš 
tam, kamor te sicer za denar ne 
morejo dobiti. 

Jamarstvo se je v Kostanjevici na 
Krki začelo že prej kot pred 50 
leti. Skrivnostni podzemni svet 
je privlačil posameznike, da so 
raziskovali jame, ki so bile v te-
danjem času dostopne s skro-
mno opremo. V zadnjih 50 letih 
pa so številni naši jamarji in mno-
gi drugi krajani, organizirani na 
neštetih delovnih akcijah, pusti-
li globok pečat v klubu, za kar se 
jim le-ta iskreno zahvaljuje.

V minulih petdesetih letih je 
klub vzgojil in usposobil števil-
ne jamarje, ki so uspešno odkri-
vali nove in nove jame, se udele-
ževali tudi mednarodnih odprav 

na Češko in Slovaško, nekajkrat 
v Paklenico na Hrvaškem in leta 
2009, kot prva slovenska jamar-
ska odprava, na Novo Zelandijo. 

V posebno čast si štejejo, da so 
prvi začetki organiziranega ja-
marstva pri nas potekali pod 
vodstvom Kluba jamarjev Novo 
mesto. Klub jamarjev kostanje-
viškim jamarjem pomeni res ve-
liko. Zato z veseljem poprimejo 
za vsako delo. Rezultat tega je 
prelep lesen objekt, njihov ko-
zolec, kot velika klubska prido-
bitev ob okrogli obletnici, ki jim 
bo nudil streho po akcijah v Ko-
stanjeviški ali pa Bizjakovi jami tu 

v bližini. Tu bodo njihovi člani in 
tudi krajani praznovali svoje fan-
tovščine, dekliščine, obletnice in 
Abrahame. Dve desetletji odre-
kanj, načrtnega »šparanja« je 
bilo potrebno, da jim je tovrsten 
podvig tudi uspel. V negotovih 
časih, v katerih se nahajamo, pa 
so seveda še toliko bolj hvaležni 
za podporo sponzorjev, ki ceni-
jo njihove napore in jim po svo-
jih najboljših močeh pomagajo. 

Kostanjeviška jama je nedvo-
mno tudi eden od slovenskih 
turističnih biserov. V minulih 
desetletjih je tako našo jamo 
obiskalo več deset tisoč obi-
skovalcev iz vsaj tridesetih raz-
ličnih držav in poneslo v svet 
sporočilo o lepotah dolenjske-
ga kraškega sveta. 

Jamarstvo je zahteven šport, 
tudi turizem v zvezi z jamar-
stvom zahteva kar veliko pri-
prav in sposobnosti, da so tu-
risti zadovoljni. Zato nam 
kostanjeviški jamarji obljublja-
jo, da bodo še naprej enako de-
lovni ter v ponos svojemu kra-
ju in občini.

Etnološko društvo Prforcenhaus 
Kostanjevica na Krki je društvo, 
ki ohranja najstarejši pustni 
obred na Slovenskem. To edin-
stveno pustovanje, imenovano 
Šelmarija, ki mu je etnološka 
veda namenila ustrezno pozor-
nost in ga z vpisom v Register 
žive kulturne dediščine posta-
vila v krog najpomembnejših 
predstavnikov kulturne dedi-
ščine, v letu 2014 praznuje 160. 
obletnico delovanja. 

Letnica 1854, ki je zapisana v 
grbu šelme, simbolizira začetek 
šelmarije, ki že leta povezuje in 

združuje Kostanjevičane. Do leta 
2007 je bila sekcija Šelmarija v 
okviru Turističnega društva Ko-
stanjevica na Krki. Na pobudo 
pokojnega Milana Kuplenika pa 
v letu 2007 postane samostojno 
društvo, imenovano Etnološko 
društvo Prforcenhaus. Danes šte-
je društvo okrog 120 članov, ima 
svoj statut in kodeks. 

Vizija razvoja društva je ohra-
njanje običajev in tradicije v pu-
stnem času, cilj društva pa je 
večja prepoznavnost na kultur-
nem in turističnem področju. Z 
delom, s tradicijo druženja, pri-

pravo razstav in publikacij, izda-
jo poštne znamke in knjige Ko-
stanjeviška šelmarija je preraslo 
v društvo občinskega in državne-
ga pomena.

Najpomembnejši tradicionalni 
prireditvi sta Šelmarija in Kosta-
njeviška noč. Šelmarija je pusto-
vanje, značilno za Kostanjevico 
na Krki, ki traja od pustne ne-
delje do pepelnične srede. Ko-
stanjeviška noč pa je kultur-
no–etnološka prireditev, kjer 
se srečajo pustne skupine in pi-
halni orkestri. S spustom tisočih 
lučk, z okrašenimi čolni in ognje-
metom se pričara lepa poletna 
noč, polna veselja in radosti. 

Etnološko društvo ima v okvi-
ru statuta in kodeksa zapisane 
kriterije za pridobitev pohva-
le in priznanja. Vsako leto dru-
štvo podeli prehodni pokal Šel-
ma najbolj aktivnemu članu za 
delo v pustnem letu v last za eno 
leto. V letu 2014 je bilo prvič po-
deljeno najvišje priznanje za ži-
vljenjsko delo Zlata šelma, ki jo 
je prejel ugledni član društva, 
oče Šelme Tine Hodnik.

Delo društva je usmerjeno v so-
delovanje s Pihalnim orkestrom 
Kostanjevica na Krki in z drugimi 
skupinami, ki ohranjajo kultur-
no dediščino. Sodeluje pri šte-
vilnih prireditvah, tako v času 
pustovanja in tekom celotnega 
leta, je prepoznavno v občini in 
širše, prizadevno delo vsake-
ga člana pa predstavlja mozaik 
uspehov društva.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK 
prejme

Klub jamarjev Kostanjevica na Krki
za 50 let delovanja. 

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK 
prejme

Etnološko društvo Prforcenhaus 
Kostanjevica na Krki

za 160 let delovanja. 

Iskrene čestitke
ob prazniku občine
Kostanjevica na Krki.

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

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

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

AVGUSTOVSKE 
POČITNIŠKE 
AKTIVNOSTI 
V MC KRŠKO

 MC Krško,
od 25.8. do 29.8. 2014, 

od 8.00 do 16.00

Program: ustvarjanje, 
športne igre v naravi, pohod 
na Trško goro, spoznavanje 

kmečkih opravil na kmetiji in 
še marsikaj...

Prijave do 21.8.2014 
na e naslov:

karmen.abram@mc-krsko.si

Prisrčno vabljeni!

Petek, 15.8.2014 

Petek, 15.8.2014

Sobota, 23.8.2014

Sobota, 30.8.2014

 Sobota, 30.8.2014

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

Oratorij spet popestril počitnice
POSAVJE – Tudi v tem poletju so v več kot 240 kra-
jih po Sloveniji potekali počitniški vzgojni programi 
za otroke oz. oratoriji , ki se jih udeležuje okrog 15 
tisoč otrok, zanje pa skrbi več kot štiri tisoč mla-
dih prostovoljcev - animatorjev. Oratorij je v svoji 
osnovi enotedenski program za otroke, ki združu-
je dramske predstave, ustvarjalne delavnice, igro, 
učenje, petje, duhovnost, sproščenost in vzgojo. 
Glavni junak letošnjih oratorijev, ki se odvijajo pod 
geslom »Na tvojo besedo«, je sveti Peter, eden iz-
med 12 apostolov, ki je bil najprej preprost ribič, 
kasneje pa eden najbolj gorečih Jezusovih učen-
cev in tudi prvi papež. Oratorijski tedni so poteka-
li tudi v nekaterih posavskih župnijah. O sevniškem 
oratoriju smo poročali že v prejšnji številki časo-
pisa, tokrat pa prinašamo še utrinke z oratorijev v 
Podbočju, Kapelah, Krškem, Bizeljskem in Cerkljah 
ob Krki. R. R.

BIZELJSKO – Na Bizeljskem oratorij poteka že 11 let, le-
tošnjega se je takoj po končanem pouku udeležilo 40 ot-
rok in več kot 15 mladih animatorjev. Obiskal jih je tudi 
salezijanec Boštjan Jamnik, voditelj Oratorija Slovenija. 
Oratorij sta vodila Peter Stermecki in Andreja Špeljak, ki 
sta skupaj z župnikom Vladom Leskovarjem in animator-
jem Luko skozi igro otrokom predstavila zgodbo sv. Pet-
ra. Tretji dan so se odpravili na nekaj kilometrski pohod 
do Dramlje in cerkvice sv. Duha, po maši pa pot nadalje-
vali do ribnika, kjer so pripravili zaključni piknik. S. V.

CERKLJE OB KRKI – Med 7. in 12. julijem so oratorij pri-
pravili tudi v Cerkljah ob Krki. Udeležilo se ga je okoli 
70 otrok in več kot 20 animatorjev, pri čemer sta ime-
la glavno vlogo Ana Marija Duhanič in Jan Rudman, seve-
da ob pomoči domačega župnika mag. Janeza Žaklja. Na 
izlet so se odpravili v Galerijo Božidar Jakac v Kostanje-
vici na Krki, za otroke pa so pripravili tudi presenečenje 
– glasbeno zabavo z Nušo Derenda. Oratorij se je tradici-
onalno zaključil s sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Mar-
ka. R. R., foto: L. R.

KAPELE - V Kapelah je med 3. in 10. avgustom potekal 
oratorij, ki se ga je udeležilo rekordno število otrok, 56, 
in 25 animatorjev. Po besedah Valentine Levak, voditelji-
ce oratorija, ki povezuje udeležence in animatorje župnij 
Brežice, Kapele, Dobova in Artiče, so pričeli že dan prej, 
ko so si otroci pripravili svoje klice in imena, podobno 
kot pri skavtih. Na izlet so odšli na Rifnik, kjer je najdiš-
če zgodnjekrščanskih cerkva. En dan so tudi prespali v 
šotorih. Oratorij so zaključili z mašo in športnimi dejav-
nostmi. Pri izvedbi oratorija sta jim finančno pomagala 
tudi Društvo 1824 in Občina Brežice. R. R.

KRŠKO – V Krškem, točneje v Župniji sv. Ruperta na Vidmu, 
so prve dni julija pripravili oratorij. Pod vodstvom župni-
ka Mitje Markoviča in njegove desne roke Urbana Lesjaka 
ter še 40 animatorjev in desetih ostalih, ki so poskrbeli, 
da je vse teklo usklajeno, je oratorijske dneve obiskova-
lo 140 otrok. Markovič je izrazil veliko zadovoljstvo nad 
velikim posluhom lokalne skupnosti ter se zahvalil raznim 
organizacijam in društvom (na fotografiji ena izmed de-
setih skupin letošnjega oratorija na Vidmu). M. H.

PODBOČJE - Oratorijske dni so v prvem pravem počitniš-
kem tednu znova pripravili tudi v Župniji Sveti Križ – Pod-
bočje. Udeleževalo se jih je približno 40 otrok, za katere 
je skrbelo 15 animatorjev pod vodstvom Ane Martinčič. 
Četrti dan petdnevnega druženja so namenili izletu na 
Ptujsko Goro, oratorij pa zaključili z večerno sveto ma-
šo, pri kateri so sodelovali udeleženci (na fotografiji pri 
levu na trgu pred cerkvijo). P. P.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 14. 8.

• ob 17.00 pod velikim šoto-
rom pri OŠ Koprivnica: Ko-
privniška noč – 10. obletnica 
MT Veliki Kamen: ustvarjal-
ne delavnice za mlade, ob 
19.00: Pokaži, kaj znaš, ob 
21.00: nastop skupine Se-
dukt, ob 23.00: nastop za-
sedbe Uranium Pills Project

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: osrednja prireditev ob 
prazniku občine Kostanjevi-
ca na Krki

Petek, 15. 8.

• od 9.00 dalje na asfaltnem 
igrišču Športno-rekreacij-
skega centra Brestanica: 
turnir v malem nogometu

• od 11.15 dalje v Dolenji 
vasi: praznovanje krajevne-
ga praznika – svečana maša 
in položitev venca pred spo-
menikom žrtvam 2. svetov-
ne vojne, od 12.00 dalje 
v večnamenskem domu: 
ogled razstave ročnih del, 
od 14.00 dalje pred večna-
menskim domom: športne 
igre, ob 18.00: svečana 
seja s kulturnim programom

• ob 16.00 v Koprivnici: Ko-
privniška noč – praznik KS 
Koprivnica: tradicional-
ne vaške igre s podelitvi-
jo krajevnih priznanj, ob 
19.00 pod velikim šotorom 
pri OŠ Koprivnica: nastop 
Navihank

• od 17.00 do 19.00 v MT 
Senovo: vrtnarjenje na na-
šem vrtu

• ob 19.00 v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah: 250 let romarske 
cerkve sv. Roka – sv. maša z 
blagoslovom zdravilnih rož, 
po njej prvi ogled predsta-
vitvenega filma Rokova cer-
kev in Rokovo

• od 19.00 dalje na tera-
si Bara Dile pri Športnem 
domu Sevnica: 8. velika 
kitariada, nastopajo Naša 
stvar, Svit, BB thing, Roc-

kstazy, Samorastniki in Mo-
dre zvezde

• ob 20.30 v atriju Gradu 
Rajhenburg v Brestanici: 
letni kino – Z Molierom na 
kolesu

• zvečer na Velikih Malen-
cah: 22. moto srečanje 
Moto kluba Škorpijon Breži-
ce, nastopajo Metallica tri-
bute band, Doctor Doctor, 
Prismojeni profesorji blue-
sa in The Drinkers

Sobota, 16. 8.

• ob 9.00 v Sevnici: turnirja 
v odbojki na mivki in tenisu

• ob 10.00 v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah: 250 let romarske 
cerkve sv. Roka – osrednje 
slovesno bogoslužje, ki ga 
vodi celjski škof dr. Stani-
slav Lipovšek, po njem slo-
vesno odprtje obnovljenega 
platoja pred cerkvijo (na-
stopa Nuša Derenda) in dru-
ženje; od 8.00 do 13.00: 
rokodelski Rokov sejem

• ob 10.30 v MT Senovo: 
otroška ustvarjalnica – iz-
delava recikliranega lonč-
ka za pisala

• od 13.00 dalje na Gra-
du Rajhenburg: Srednje-
veški dan – od 13.00 do 
17.00: srednjeveške de-
lavnice za otroke in odra-
sle, ob 17.00 v romanski 
dvorani Gradu Rajhenburg: 
slovesnost ob 50-letnici Tu-
rističnega društva Brestani-
ca in predstavitev fotomo-
nografije »Brestanica«, ob 
19.00: večer srednjeveške-
ga plesa in glasbe, nastopa-
jo srednjeveška skupina KD 
Svoboda Brestanica, sopra-
nistka Mojca Perganc, teno-
rist Marko Železnik in flav-
tistka Klara Drstvenšek

• od 19.00 dalje na igri-
šču pred Športnim domom 
Sevnica: 8. velika kitaria-
da, nastopajo Nina Pušlar, 
Morg, Jacksoni, Tuned Fish, 
X Ray – AC/DC cover band in 
ansambel Patina

• ob 20.00 na Pokleku: gasil-

ska veselica z ansamblom 
Biseri

• zvečer na Velikih Malen-
cah: 22. moto srečanje 
Moto kluba Škorpijon Bre-
žice – moto igre ter nasto-
pi skupin Good Vibrations, 
Uranium Pills Project, Va-
trena voda in Let 3

Nedelja, 17. 8.

• ob 20.00 v cerkvi sv. Petra 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
pianistke Kaje Draksler in 
kitarista Matissa Čudarsa

Ponedeljek, 18. 8.

• od 10.00 do 16.00 v stu-
diu Luksuz produkcije v Kr-
škem (CKŽ 105): mladinska 
filmska delavnica, starost: 
10 do 18 let, prijave na 
luksuz.produkcija@gmail.
com (vsak dan do 22. 8.)

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice (v primeru dežja v 
MC Brežice): nastop men-
torjev 2. mednarodnih glas-
benih delavnic

Sreda, 20. 8.

• ob 19.30 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 2. 
Anin glasbeni večer – Simon 
Roguljić (kitara)

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice (v primeru dežja v 
MC Brežice): nastop ude-
ležencev 2. mednarodnih 
glasbenih delavnic

Četrtek, 21. 8.

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v prime-
ru dežja v klubu KD Krško): 
koncert zasedbe Duur (Du-
bravko Lapaine – didgeri-
doo, Ivan Uranić Urkowsky 
– akustična kitara), iz cikla 
Akustika

Petek, 22. 8.

• ob 16.30 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• ob 17.00 pri Izletniški kme-
tiji Dular v Kostanjku: po-
stavljanje klopotca Društva 
vinogradnikov Sremič

• ob 18.00 v športni dvora-
ni OŠ Koprivnica: otvoritev 
jubilejne 10. letne razstave 
vezenin sekcije ročnih del 
»Ivančice« KD Anton Aškerc 
Koprivnica z naslovom »10 
let rdeče niti« (razstava na 
ogled tudi 23. in 24. 8. med 
10.00 in 18.00)

• ob 19.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah (v prime-
ru dežja v Viteški dvorani): 

zaključni nastop udeležen-
cev 2. mednarodnih glasbe-
nih delavnic

Sobota, 23. 8.

• ob 15.00 pri mostu HE Vr-
hovo: tekmovanje gasilskih 
enot v veslanju na Savi

• ob 19.00 v atriju Gradu 
Sevnica: glasbeni večer s 
Fanti izpod Lisce

• ob 20.00 v atriju Gradu 
Rajhenburg (v primeru dež-
ja v veliki dvorani gradu): 
monokomedija Mojce Par-
tljič »Čistilka Marija«

Nedelja, 24. 8.

• ob 9.00 na parkirišču pri 
Vili Istenič v Stari vasi na 
Bizeljskem: začetek 3. po-
hoda po Poti ob Sotli (zbor 
pol ure prej)

• od 21.00 do 24.00 v Me-
stnem muzeju Krško: po-
letna muzejska delavni-
ca »Vesolje v planetariju«, 
vodi: Sebastijan Jakša

Ponedeljek, 25. 8.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: avgustovske počitni-
ške aktivnosti (vsak dan do 
29. 8.)

• ob 15.30 v predavalnici 
ZD Sevnica: prvi del tečaja 
prve pomoči za bodoče vo-
znike in vse, ki želijo zna-
nje obnoviti

Torek, 26. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: pole-
tne delavnice – zvok (de-
monstrator: Garsia Kosinac)

• ob 15.30 v predavalnici ZD 
Sevnica: drugi del tečaja 
prve pomoči za bodoče vo-
znike in vse, ki želijo zna-
nje obnoviti

• ob 19.00 v mestnem par-
ku v Krškem: Poletni večeri 
v parku – Večeri pred dne-
vi poezije in vina, branja 
domačih in tujih pesnikov, 
glasbeni gost: Peter Dirnbek

Sreda, 27. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Svetu 
energije v Vrbini: poletne 
delavnice – zračni tlak (de-
monstrator: Garsia Kosinac)

Četrtek, 28. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: pole-
tne delavnice – škatla eks-
perimentov (demonstrator: 
Garsia Kosinac)

Dlan mi je polzela po široki glavi belega labradorca 
Arsa. Ars je bil prijatelj Neže, naše bele labradorke, 
ki smo jo morali dati uspavati lanskega decembra. 
Ampak ne, Ars je še vedno Nežin prijatelj. Ko gre 
z enim od svojih gospodarjev mimo Nežinega nek-
danjega doma, se ustavi, leže na pločnik in s topli-
mi rjavimi očmi opreza po balkonu, ali ga bo Neža 
le prišla pozdravit. Tak je bil njun ritual, ko je nato 
naša 'pesa' zdrvela po stopnicah, vrata pa niso bila  
nikoli dovolj hitro odprta. 

Z njima si je svoj poseben mačji odnos vzpostavil 
moj »mačkonast tigruh«; če prevedem to ljubkoval-
nost, bi to pomenilo tigrasti maček. Kličem ga Miki, 
pa še Miiki in Miiiki, če ga po moji presoji ni pre-
dolgo na spregled. Je takšen, da si ga ogledujejo, 
tudi božajo, otroci in odrasli, ki hodijo tod mimo. 
Mačjeglavo mi sledi kot kuža, oglaša se mi svojstve-
no, denimo: »Daj, no, ti, saj je kar lep dan …« Ži-
vali so terapevti. Dokazano. Prijateljice, tudi doka-
zano.

»Daj, no, napiši, da smo ljudje packe vseh pack. 
Nekdo je odvrgel šop muck, ki so se pri bolnišnici 
prestrašene razbežale in poskrile pod avtomobile. 
Nekako sem jih polovila izpod avtomobilov in jih 
odpeljala v zavetišče. Kaj, za vraga je ljudem, da 
kar tako zavržejo celo leglo,« je tresoče stresala bes 
znanka. »Lahko verjameš, da so sosedje danes po-
noči dobili na dvorišče pošiljko že odraslih, sestra-
danih psov? So že vedeli, kam jih je treba odvreči, 
ograja je ravno tako visoka, da niso mogli ven,« me 
je le nekaj ur po mačkasti zgodbi obvestila še prija-
teljica. Tudi pasja zgodba se je zaključila v zaveti-
šču.

Ne nameravam oglaševati zavetišča, tudi poimen-
sko ne živalskih dobrotnikov. Se pa sprašujem, do 
kdaj bomo mi, ki pišemo in rišemo zgodbe, te zgod-
be še morali risati, pisati in fotografirati? Živali v 
naše življenje prinašajo veliko veselja. Predstavlja-
jo pa tudi veliko odgovornost in odnos do nje. Tega 
bi se moral zavedati čisto vsak, ki se odloča, da bo 
imel žival. V Posavju pa smo v prid odnosov do ži-
vali res že veliko postorili.

Odnosi so zelo kompleksna zadeva. Negujemo ali 
rušimo jih lahko vedno in povsod. Do vsega in do 
vsakogar. V vsakem primeru kažemo na to, kdo smo 
in kakšni smo. Pokažemo svojo notranjo osebno iz-
kaznico. 

Odnosi.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

DUUR
koncert iz cikla Akustika

Dubravko Lapaine – didgeridoo
Ivan Uranić Urkowsky – akustična kitara

četrtek, 21.8., ob 20. uri
ATRIJ MESTNEGA MUZEJA KRŠKO 

(Klub KDK v primeru dežja)

ČISTILKA MARIJA
monokomedija

Igralka: Mojca Partljič, Avtor: Tone Partljič
Režiser: Vito Taufer

sobota, 23.8., ob 20. uri
ATRIJ GRADU RAJHENBURG 

(velika dvorana gradu v primeru dežja)

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

KOPRIVNICA- Letos boste v četrtek, 14., in petek, 15. avgu-
sta, lahko doživeli zanimivo in kar dvodnevno Koprivniško 
noč, ki jo prinaša praznovanje praznika Krajevne skupnosti 
Koprivnica. Dogajanje pod velikim šotorom pred Osnovno šolo 
Koprivnica bo namenjeno vsem generacijam: najprej že v če-
trtek, 14. avgusta, Mladinska točka Veliki Kamen praznuje 

svojih deset let delovanja. Za otroke bo na voljo brezplačen 
napihljiv grad, za mlade in mlade po srcu pa brezplačen me-
hanski rodeo bik, kjer bodo iskali junaka ali junakinjo, ki se 
bo najdlje obdržal na njem. Od 17. ure naprej bodo poteka-
le ustvarjalne delavnice za otroke, zvečer pa koncerti glas-
benih skupin Popsi in Uranium Pills Project ter povezovalni 
ritmi DJ Jacka Bixbya. V petek, na praznik velikega šmarna, 
pa bodo od 16. ure dalje potekale že 16. tradicionalne vaške 
igre, sledila bo podelitev nagrad ob prazniku krajevne sku-
pnosti, veselje pa se bo nadaljevalo še pozno v noč z razni-
mi presenečenji, srečelovom ter veliko gasilsko veselico z An-
samblom Navihanke. IZ PGD Veliki Kamen še sporočajo, da 
si več o dogodku lahko pogledate tudi na spletni strani dru-
štva www.pgdvelikikamen.si, facebook.com/koprivniska.noc. 
 M. M., S. L.

Koprivniška noč vabi

Ob občinskem prazniku občine 
Kostanjevica na Krki 

se zahvaljujemo za dobro sodelovanje.

Vsem občanom in občankam 
čestitamo ob prazniku, 

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

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško
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NOVI CITROËN C4 PICASSO
Povprečna poraba goriva: od 6,3 l/100 km, emisija CO2: od 145g/km,  emisijska stopnja: EURO 5, specifične emisije dušikovih oksidov od 0,0311g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Citroen Financiranje.Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 Picasso – stranka prejme tudi jamstvo Citroën za dobo 3 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 40.000 km; mesečno odplačevan-
je; mesečni obrok je 166 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 6.05.2014 znaša 7,7% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno 
letno obrestno mero 6,3%; financirana vrednost 10.885 EUR; skupni znesek za plačilo 18.255 EUR; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 50% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën.

 že za

15.550 €
 v primeru Citroën Financiranja

PODBOČJE - V prostorih OŠ Podbočje je v organizaciji ŠD Tim 
1 od 5. do 9 . julija potekal že šesti petdnevni košarkarski ta-
bor, ki se ga je udeležilo 30 mladih nadebudnih košarkarjev, 
med njimi tudi dve dekleti. Otroci so izpopolnjevali svoje ko-
šarkarsko znanje, poleg košarke pa so se seznanili še s števil-
nimi drugimi aktivnostmi. Vsako leto jih obišče znan košarkar, 
letos je bil to 210 cm visoki Smiljan Pavič, član KK Krka. Za-

dnji dan, ko pridejo starši po svoje košarkarje, so pripravili 
zaključna tekmovanja, kjer sta se pomerili ekipi vzhoda in 
zahoda. Tekmovanje v igri 1:1 je potekalo v štirih starostnih 
kategorijah. Zmagovalci so bili Antonio Rozman, Anže Cola-
rič, Maj Rozman in Leon Strgar. V prostih metih so bili naj-
bolj natančni Patrik Kožar, Maj Rozman in Nik Reberšek. V 
metanju trojk so bili najuspešnejši Žiga Kramer, Žiga Brata-
nič in Žan Škrabl. MVP košarkar tabora je postal Jan Sintič. 
Košarkarsko znanje so delili Frenk Rozman, Alojz Komlja-
nec, Tim Rozman in Marjeta Škrbina Rozman. 
 Marjeta Š. Rozman

RAVNE NA KOROŠKEM – Prvi avgustovski vikend je na Ravnah 
na Koroškem potekalo kadetsko, mladinsko in absolutno dr-
žavno prvenstvo v plavanju, na katerem so odlično nastopili 
tudi krški plavalci, saj so si priplavali 20 finalnih nastopov in 
domov prinesli osem medalj. Mladinka Nika Bizjak je osvo-
jila kar štiri medalje – srebrna je bila na 50 prosto, 50 hrb-
tno in 100 prosto ter bronasta na 100 hrbtno. Ob tem je bila 
še 4. na 200 in 400 prosto ter 5. na 200 mešano. Kadetinja 
Žana Maruša je bila srebrna na 1500 prosto, bronasta na 200 
in 800 prosto ter 4. na 400 prosto in 8. na 100 prosto. Štafe-
ta mladink v postavi Karmen Zorič, Lara Jambriško, Špela 
Grilc in Nika Bizjak je na 4 x 200 prosto osvojila 2. mesto in 
bila dvakrat 4. (4 x 100 prosto in 4 x 100 mešano). Nastopi-
li so tudi mladinci Andraž Dostal (7. na 400 mešano in 200 
delfin), Marko Mišanovič (7. na 400 mešano in 8. na 200 pr-
sno) in Špela Grilc (6. na 200 prsno, 7. na 100 prsno in 8. na 
50 prsno) ter kadetinja Nastja Sevšek (8. na 400 mešano). 9. 
mesto so osvojili kadeti (Jan Žičkar, Marko Mišanovič, Lovro 
Arh, Anže Kozole) v štafeti 4 x 100 prosto, tik za finalom pa 
sta v več disciplinah ostali Lara Jambriško in Karmen Zorič.
 R. R., vir: PK Celulozar

TRŽIŠČE - Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast 
iz Tržišča je prvo soboto v avgustu organiziral že petnajsto 
dirko za pokal Malkovca, ki je štela tudi za državno prven-
stvo v hitrostnem motociklizmu starodobnikov. 

»Štartov za državno prvenstvo je bilo 50 in 15 za promocijsko 
vožnjo,« je dejal po zaključeni dirki predsednik kluba Hrast 
Toni Janežič, ki je tudi podelil pokale prvim trem najboljšim 
v vsaki kategoriji. Najboljši iz domačega kluba Hrast je bil Sašo 
Grm, ki je s svojim Tomosom 80 v kategoriji "Pokalno prven-
stvo do 60 ccm do letnika izdelave 1964" osvojil drugo mesto. 
V kategoriji "Starodobna motorna kolesa od 61 ccm do 175 ccm 
do leta 1964" je Igor Lisec s svojim starodobnim motociklom 
DKW 175 osvojil 3. mesto, njegov klubski kolega Alojz Medved 
pa je v isti kategoriji z motociklom Puch 175 pristal na 6. me-
stu. Njihov klubski kolega Iztok Bence je v promocijski vožnji 
zasedel s svojim starodobnim štirikolesnikom 3. mesto. Naj-
hitrejši čas na 2,2 kilometra dolgi progi Tržišče - Malkovec je 
dosegel Bine Štern iz AMD Kranj z motorjem Honda 750, ki je 
progo prevozil v času 1 minute 12 sekund in 26 stotink. Dirko je 
spremljala in povezovala domačinka Milena Knez, ki je v leto-
šnjem letu prevzela tudi vodenje Turističnega društva Tržišče.
V otvoritvenem delu programa je nastopila Godba Sevnica s 
sevniškimi mažoretami, po zaključenem tekmovanju in po-
delitvi pokalov pa je sledila še prava gasilska veselica z an-
samblom Toneta Rusa.  S. Radi

Že šesti košarkarski tabor

Preden so se razšli, so naredili še skupinsko fotografijo 
in si zaželeli lepe počitnice.

20 finalov in osem medalj

Iz kluba Hrast najboljši Grm

Sašo Grm je v kategoriji B1 osvojil 2. mesto.

CELJE – Na prvi avgustovski 
vikend je v Celju potekalo 
člansko državno prvenstvo 
v atletiki, ki so ga z novimi 
uspehi obeležili tudi posa-
vski atleti. Nova državna na-
slova sta pred odhodom na 
evropsko prvenstvo v Züri-
ch osvojila brežiška šampi-
ona v metu kladiva Primož 
Kozmus (77,44 m) in Bar-
bara Špiler (66,72 m). Bar-
barin brat Marko je v metu 
krogle z rezultatom 17,42 m 
osvojil drugo mesto, Jan Pu-
stavrh pa je bil med sloven-
skimi 'kladivaši' tretji (51,40 
m). Sevničanka Alenka Ra-
dej je osvojila bron v teku 
na 3000 m z osebnim rekor-
dom 10:24,68, Čatežan Vid 
Zevnik je v dresu celjske-
ga Kladivarja zmagal v teku 
na 5000 m (14:54,34), Zdo-
lan Jan Breznik pa je bil v 
dresu Velenja tretji na 3000 
m (8:38,39). Ambrož Tičar 
(Brežice) je v skoku s pali-
co osvojil 4. mesto (420 cm).
  P. P.

Sedem medalj 
posavskih 
atletov

Nastop v ZDA, kjer sta sicer 
tekmovali v konkurenci pre-
cej starejših atletinj (do le-
tnika 1995), se jima ni izšel 
po načrtih, saj je Krošlje-
va v kvalifikacijah preskočila 
375 cm in osvojila 28. mesto, 
Omerzujeva pa je brez pre-
skočene začetne višine kon-
čala na 30. mestu. Z nasto-
pom seveda nobena od njiju 
ni bila zadovoljna, neuspehu 
pa je botrovalo tudi dejstvo, 
da s sabo nista imeli svo-
jih trenerjev, kar je za tako 
mladi tekmovalki zelo težko. 
Kljub temu sta doživeli izje-
mno izkušnjo tekmovanja in 
druženja s športniki, ki bodo 
čez eno ali dve leti krojili 
sam svetovni vrh. »Spomine 
na Ameriko imam lepe, tek-
mo pa skušam čim prej po-
zabiti,« je dejala Lara, Leda 
pa: »Čeprav spomin na tek-
mo ni najlepši, je bila izku-
šnja res neverjetna.« 

Lari Omerzu je bila atletika 
tako rekoč »položena v zibel-
ko«, saj sta jo starša (nekda-
nji atlet in zdaj atletski tre-
ner Henrik ter nekdaj zelo 
uspešna atletinja Vladka Lo-
patič) že v prvem letu življe-
nja vodila s sabo na atletski 
štadion, tako da je odraščala 
s športom. Pri sedmih letih je 
začela trenirati in se spozna-
vati z disciplinami, zaradi vi-
šine pa se je pri 15 letih bolj 
posvetila skoku v višino, če-
prav si še vedno želi, po vzo-
ru mame, trenirati mnogo-
boj. Zabeležila je že veliko 
uspehov na državnih prven-
stvih, tudi v drugih discipli-
nah, v lasti ima tudi nekaj 
državnih rekordov, njen naj-
večji uspeh pa je bron na lan-
ski evropski olimpijadi v Utre-
chtu. Njen osebni rekord v 
skoku v višino znaša 182 cm, 
ki pa ga bo poskušala izbolj-
šati že v Nanjingu oz. podreti 
državni rekord pri mlajših in 
starejših mladinkah, ki znaša 
184 cm. Lara je sicer trenu-
tno najboljša skakalka v viši-
no tudi med članicami in bi to 

Na Kitajsko po rekordne višine
BREŽICE – Mladi brežiški atletinji, skakalka s palico Leda Krošelj (letnik 1997) in skakalka v višino Lara 
Omerzu (letnik 1998), sta se konec julija udeležili mladinskega svetovnega prvenstva v ameriškem me-
stu Eugene, pred dnevi pa sta odpotovali na še eno veliko tekmovanje, mladinske olimpijske igre (MOI) 
v kitajski Nanjing. 

zlahka potrdila na nedavnem 
državnem prvenstvu, a se ga 
zaradi priprav na Kitajsko ni 
udeležila.

Tudi Leda Krošelj ima po oče-
tu Francu »atletske gene«, 
po prvem srečanju z atletiko 
pa je trenirala še gimnastiko 
in ples, vendar se je kmalu vr-
nila k atletiki. V 8. razredu 
osnovne šole je poskusila skok 
s palico, ki ga je sprva tre-
nirala bolj za zabavo, kmalu 
pa je v tej disciplini našla ne-
kaj več in zdaj atletika pred-
stavlja velik del njenega ži-
vljenja. Poleg več naslovov 
državne prvakinje med naj-
večje uspehe šteje bron na 
evropskih olimpijskih dnevih 
mladih lani v nizozemskem 
Utrechtu, 16. mesto na prav 
tako lanskem svetovnem pr-
venstvu do 18 let v ukrajin-
skem Donecku ter 4. mesto 
na letošnjih evropskih kvali-
fikacijah za mladinske olim-
pijske igre, ki so konec maja 
potekale v azerbajdžanskem 
Bakuju. Njen osebni rekord in 
hkrati tudi mladinski državni 
rekord je 3,95 m, čim prej, 
po možnosti že na Kitajskem, 
pa si želi skočiti preko »ma-
gične meje« štirih metrov. 

Kot smo že omenili, je pred 
njima veliko tekmovanje na 
Kitajskem, kjer ju kvalifika-
cije čakajo 20. (Leda) oz. 21. 
avgusta (Lara). Na MOI so se 
sicer uvrstile le štiri slovenske 
atletinje, od tega kar dve iz 
brežiškega kluba, z njima pa 
gresta tudi trenerja Timi Ko-
strevc in Henrik Omerzu, kar 
je dokaz, da se v klubu dobro 
strokovno dela. »Tako kot na 
vsako tekmo se tudi na Kitaj-
sko odpravljam s ciljem, da 
dosežem čim boljši rezultat, 

tudi o osebnem rekordu raz-
mišljam. Poseben cilj pa je 
uvrstitev v finale, to je med 
najboljših osem. Olimpijske 
igre bodo zelo velika tekma, 
ki mi bo prinesla ogromno 
novih in koristnih izkušenj za 
naprej,« pravi Leda. »Glede 
na zadnje treninge lahko po-
trdim, da se forma vzpenja. 
Odločilno vlogo na tej tekmi 
bo odigrala psihična pripra-
vljenost, zato si ne upam na-
povedovati, kaj se lahko zgo-
di. Moj cilj je, da se najprej 
uvrstim v finale, če pa mi to 
uspe, bom poskušala s seboj 
prinesti še kaj več kot samo 
lepe spomine,« pa je kar na 
medaljo namignila Lara. 

S pogoji za delo in trening v 
Brežicah sta obe zelo zado-
voljni, zlasti odkar je atletom 
na voljo »balon« s tartanom, 
ki jim omogoča nemoteno 
vadbo tudi pozimi. »Seve-
da so tu tudi nekatere po-
manjkljivosti, npr. da ključa 
za vstop v dvorano nimamo 
mi, ampak Zavod za šport. 
Mislim, da imamo v Brežicah 
trenutno najboljše pogoje v 
Sloveniji, kar se tiče tehnič-
nih disciplin, manjka nam le 
daljša notranja steza. Žalo-
stno je, da Slovenija ne pre-
more krožne 200 m dvora-
ne, ki jo imajo skoraj povsod 
po svetu,« o stanju v atleti-
ki pravi Lara, Leda pa v pri-
merjavi s konkurentkami vidi 
največjo razliko v količini pri-

prav. »Nekateri moji vrstniki 
so letno tudi po več mesecev 
na pripravah, kjer se poveže-
jo z drugimi trenerji in atleti. 
Jaz sem bila letos na pripra-
vah le pet dni, vendar mislim, 
da bomo v prihodnje tudi na 
tem področju še kaj spreme-
nili,« pojasnjuje.

Sicer pa imata obe v atleti-
ki velike ambicije, saj ju že 
naslednje leto čakajo nova 
velika tekmovanja (Laro 
svetovno prvenstvo za mlaj-
še mladince v Kolumbiji in 
evropske mladinske olimpij-
ske igre v Gruziji, Ledo pa 
evropsko prvenstvo za mla-
dince na Švedskem, leto za 
tem še svetovno prvenstvo za 
mladince v Rusiji), kjer pri-
čakujeta nove dobre rezulta-
te. »Sicer še ne vem, v kate-
ri disciplini bom tekmovala, 
saj po Kitajskem začnemo de-
lati tudi na mnogoboju, kar 
me zelo veseli. Če ne bo po-
škodb in če bom napredova-
la, se mogoče vidim tudi na 
olimpijadi 2016 v Riu, ampak 
s tem se ne obremenjujem 
preveč,« svoje načrte poja-
snjuje Lara. »Upam, da bom 
uspešna kot članica, vendar 
je pot do tam še zelo dolga. 
Šport je zelo nepredvidljiv in 
zelo hitro se lahko vse obrne. 
Želim si, da bi se moji rezul-
tati vsako sezono izboljševali 
in da bi napredovala na vseh 
področjih treninga,« pa pra-
vi Leda in dodaja, da o bolj 
oddaljenih tekmovanjih tre-
nutno še ne razmišlja. Obe 
sta poleg na športnem uspe-
šni tudi na šolskem področju, 
kjer jima gredo v Gimnaziji 
Brežice zelo na roke, da lahko 
nadoknadita zamujeno zara-
di treningov in tekem. »Želim 
si uspešno dokončati gimnazi-
jo in nadaljevati izobraževa-
nje na fakulteti, ki jo bom iz-
brala,« pravi Leda, Lara pa, 
da je že dobila tudi nekaj po-
nudb za izobraževanje v ZDA. 
»Vendar mislim, da bom osta-
la kar doma, saj sva z atijem 
super ekipa!« dodaja. 

 Peter Pavlovič

Lara Omerzu in Leda Krošelj

V Nanjing tudi rokometaša
Med 48 slovenskimi športniki, ki se udeležujejo druge mla-
dinske olimpijade, sta v rokometni reprezentanci tudi po-
savska rokometaša, vratar Urh Kastelic (RK Krško) in desno 
krilo Blaž Janc (RK Celje Pivovarna Laško).
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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

Stojan Kržan in Natalija Sikošek, oba z Raven pri 
Zdolah, 19. julij 2014, park v Krškem

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Stelita Suhodolčan, Pavla 

vas – deklico,
• Mirela Remić, Sevnica – 

deklico,
• Ivana Vusilović, Mikote – 

deklico,
• Špela Fekonja, Krško – 

deklico,
• Martina Cizel, Veliki 

Obrež – deklico,
• Maja Ilić, Piršenbreg – 

dečka,
• Katja Marković, Jesenice 

na Dolenjskem – deklico,
• Dragana Jurkovič, 

Kerinov Grm – dečka,
• Dragica Vračun, 

Dekmanca – deklico,
• Jožica Radej, Straža pri 

Krškem - dečka, 
• Jasmina Sinanović, Krško 

– dečka,
• Mojca Dragan, Krsinji Vrh 

– deklico,
• Iris Majcen Aupič, 

Šentjanž  – dečka,
• Tina Križnar Martinčič, 

Mala Hubajnica – deklico,
• Jasmina Travnikar, Krško 

– deklico,
• Urška Budič, Brežice – 

deklico,

rojstva

poroke

• Janez Požar iz Stare vasi-
Bizeljsko in Vanja Levak 
iz Vrhja,

• Primož Sintič in Jasmina 
Krapež, oba iz Kočarije,

• Boštjan Strnad z Zdol in 
Katja Gračner z Okroglic,

• Matjaž Valek in Ivanka 
Sodič, oba iz Koritnega,

• Marko Krušlin z Velikega 
Obreža in Martina Stipetić 
iz Prudnic (Hrvaška),

• Bojan Krahulec iz Brežic 
in Zlatka Škrban iz Mostja 
pri Lendavi.

ČESTITAMO!

• Anamarija Pavlovič, Izvir 
– deklico,

• Elvisa Majetić, Brežice – 
deklico,

• Manca Knez, Brežice – 
deklico,

• Klavdija Kerin, Slinovce 
– dečka,

• Maja Pušnik, Pristava pri 
Lesičnem – dečka,

• Irena Klenovšek, Metni 
Vrh – deklico.

ČESTITAMO!

V spominih, v katerih pisatelj ubesedi 
hrepenenje po izgubljeni osebi, 
spremljamo nastanek in razvoj odnosa 
med dvema neznancema, ki ju druži 
želja po potovanju, odkrivanje puščavske 
ničnosti, bogatejše od siceršnjega 

vsakdanjika, ter njuno medsebojno prilagajanje v neznanem 
okolju in v nepredvidljivih okoliščinah. Sledimo moškemu in 
ženskemu dialogu, njunim mislim, ki se nikoli niso ubesedile v 
izgovorjenem jeziku. Roman je tudi poklon sahari, njeni tišini 
in možnosti, ki jo nudi: da se soočimo s svojo samoto, s samim 
seboj.

V TVOJI PUŠČAVI
portugalski avtor Miguel Sousa 
Tavares
Cankarjeva založba 2013

Vabljeni k branju!

TROJKE
slovenski avtor Milan Kleč
Študentska založba 2012

Trojke so roman o prijateljskih trojkah, 
o ljubezenskih trikotnikih in o treh 
počitniških destinacijah. O zgodovini 
prijateljstva in ljubezni v teh prostorih 
in zadnjih desetletjih. O človeku, ki ga 
skrbi nenehno druženje z nezanesljivimi 
moškimi prijatelji in skrhana ljubezenska 

zveza, nazadnje pa izpade iz vseh trojk in ostane sam. Tako zelo 
sam, da se mu začne resničnost vse bolj kriviti. Vsa njegova 
premišljevanja in kompliciranja pa v glavnem prikrivajo 
predvsem strah pred staranjem, eksistenčno negotovostjo, 
vdanostjo v usodo in pred osamljenostjo.

VILA AMALIA
francoski avtor Pascal Quignard
Sanje 2013

Glavna junakinja Ann Hidden, ženska 
v srednjih letih, vilo Amalio najame 
po ločitvi s partnerjem, se jo odloči 
prenoviti in v njej zaživeti, ponovno 
najti samo sebe in način, kako živeti 
svojo strast, obuditi vznemirjenost, 
se sprehajati v rojevanju svetlobe, se 

predajati preplavljanju globine in novim ljubeznim. Avtor 
v skrajno stilizirani pripovedi zaobjame poglavitne teme 
posameznikovega prevpraševanja identitete in iskanja smisla 
onstran ozkih meja. Z mnogimi prodornimi mislimi ponuja več 
kot le zgodbo zaradi zgodbe, čeprav ga je mogoče brati tudi na 
manj zavezujoč način.

BREŽICE – Članica Društva 
likovnikov Brežice Metka 
Vimpolšek, ki se slikar-
stvu zavzeto posveča 16 
let, se je v juliju pred-
stavila v avli Mladinske-
ga centra Brežice, to-
krat v kubističnem stilu. 
Kot pravi, ji aktivno delo 
višje medicinske sestre in 
skrb za dom pred upoko-
jitvijo nista dopuščala, da 
bi v njej zaigrale barve, 
ki so hotele na plano. V pokoju obiskuje tečaje keramike in 
slikarstva ter s tem uresničuje svoje želje in potrebo. Not-
ranja moč jo vodi k raziskovanju in učenju teh zvrsti umet-
nosti. V slikarstvu jo vlečejo novi stili in tehnike, ki jo osvo-
bajajo, pomirjajo, raznežijo, razvnamejo, duhovno bogatijo, 
krepijo in zdravijo ter legitimirajo in zavezujejo. Najbolj jo 
pritegnejo tečaji akademskega slikarja Rajka Čubra, ker je 
njegova strokovna pomoč vsestranska in vzpodbudna. Ime-
la je že nekaj samostojnih razstav, sodeluje pa tudi na sku-
pinskih razstavah, s tokratno razstavo pa je želela del svoje 
energije v kubističnem stilu podeliti z obiskovalci Mladinske-
ga centra. N. J. S. 

Metkin kubistični stil

Metka Vimpolšek

NOVA GORA - Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je 3. 
avgusta že četrto leto zapored zbralo lepo število koscev na 
Pustovi domačiji v Novi Gori. A tokrat niso kosili sena, tem-
več otavo, ki je bila za kosce in kosico malo drugačen izziv. 
Otava je namreč druga košnja trave in je zato bolj gosta in 

Na Velikem Trnu kosili po 
starem, tokrat otavo

»mladikava«, vmes pa veliko »ojstrice«, ki je košnjo še bolj 
otežila. In kot je že letos v navadi, nam je seveda ponagaja-
lo tudi vreme, zaradi katerega smo morali košnjo kmalu pre-
kiniti. Dež pa ni mogel pokvariti razposajenega vzdušja, pe-
tja, igranja in krepčanja z okusno malico in žlahtno kapljico, 
ki je trajalo še do poznega večera. Le gospodar Pustove do-
mačije naslednji dan ni bil preveč zadovoljen, ko je spoznal, 
da ga čaka še nedokončano delo ... A dobra volja in druže-
nje veselih podeželskih ljudi vedno odpihne skrbi, kot bo tudi 
sonce nekega dne odpihnilo te deževne oblake.  M. P.Tokrat so pripravili košnjo otave.

Novice iz Posavja
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Gabi Pevc, Bogojina 25, 
9222 Bogojina. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. VIKEND - Stala je sama
 2. (1.) Ans. ERAZEM - U oštariji 
 3. (7.) Ans. TIK - TAK - Pesem ljubezni
 4. (2.) Ans. NAPEV - Reci mi, da moja si
 5. (5.) Ans. GADI - Poljubi jo zame
 6. (3.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 7. (8.) Ans. GORENJSKI KVINTET - Poslušaj svoje srce
 8. (9.) Ans. TOMAŽA ROTA - Jaz čakam te 
 9. (10.) Ans. DONAČKA - Na sladoled
 10. (-.) Ans. VESELI DOLENJCI - Ukradena ljubezen

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Javor - Poročni dan

Kupon št. 219
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, 16. avgust, ob 17. uri

Edinstven spot skupine Puppetz, narodnozabavni rap 
Tonija Sotoška z družino, poletni uspehi Nuške Dra-
šček. Tokrat preberite:

Posavsko-dolenjska naveza Puppetz (na fotografiji) 
predstavlja prvi videospot v regiji, ki je bil posnet v 
tehniki 360 stopinj. Gre za tehnološko zanimivost, ki 
popolnoma odstopa od meja klasične produkcije video-

spotov, v njem pa boste zasledili tudi mesto Krško. »Vi-
deospot je posnet v tehniki 360 stopinj, tako da je vi-
deti kot svet v malem. Za to tehniko smo se odločili, 
ker je v svetu zelo nova in do sedaj še nismo videli ta-
kšnega rock videospota, zato smo želeli biti prvi, prav 
tako pa popolnoma sovpada s sporočilom komada Top 
of the world, saj so vse scene videti, kot da smo sne-
mali videospot na majhnih planetkih.« Top of the Wor-
ld je postal prvi singel skupine v angleškem jeziku, obe-
nem pa tudi napovednik za izid druge studijske plošče. 
Kot še pravijo fantje: »Skladba združuje britanski zvok 
z moderno produkcijo, ohranja pa stil pisanja glasbe, 
značilen za Puppetz – nalezljive kitarske teme skupaj 
z refreni, ki gredo takoj v uho, in zanimiv aranžma.«

Družinskega ansambla Sotošek najverjetneje ni treba 
posebej predstavljati. Toni Sotošek je znan harmoni-
kar in učitelj harmonike, ki zadnja leta ustvarja glas-
bo predvsem s svojo družino. Tako so skupaj posneli kar 
nekaj pesmi in videospotov, kot so: Splača se učit, Moji 
mamici ... Tokrat pa se predstavljajo v malce drugačni 
luči. Toni Sotošek ml. je namreč posnel neke vrste na-
rodnozabavni rap s pomenljivim imenom To si želim, ki 

se na nek način dotakne problematike današnje mla-
dine kot tudi celotne družbe: »Vsak dan ista zgodba, 
da 'rataš' bolan, korupcija vlada in vlada razpada, na 
konc' pa edino pošten človek nastrada.« Avtor besedi-
la in glasbe je Toni Sotošek, aranžma pa je delo Soto-
ška in Marka Pezdirca. V spotu (utrinek na fotografiji) 
nastopajo plesalke Glasbene šole Krško pod vodstvom 
mentorice Rosane Horvat. Prisluhnite!

Pod okriljem Marežganskega mladinskega društva (MAD) 
in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je 
v Marezigah nad Koprom izzvenel že 10. mednarodni 
festival big bandov, MareziJazz, ki je ponovno požel 
številne pohvale s strani obiskovalcev in udeležencev. 
Predstavilo se je 14 odličnih big bandov in spremljeval-
nih glasbenih zasedb, ki so obiskovalce popeljale v pro-
gramsko pester svet jazza, swinga, latina, fusiona, fun-
ka in rocka. Pod vodstvom priznanih mentorjev pa je že 
4. leto zapored potekal jazz seminar Zgrabi zvok. Prvi 
dan festivala se je kot eden zadnjih med jazz orkestri 
predstavil tudi Big band Krško.

Že nekaj časa nismo pisali o 
pevki iz Radeč Nuški Drašček 
(na fotografiji). To poletje se 
ji namreč dogajajo same lepe 
stvari. Pred kratkim je osvo-
jila še drugo nagrado na pre-
stižnem italijanskem pevskem 
tekmovanju Festival di Bella-
gio, z odliko opravila zadnji iz-
pit na Akademiji za glasbo in 
za nagrado obiskala koncert 
opernih arij v izvedbi priznane 
operne pevke Eline Garanča. 
»Noro! Pravi navdih, kako čudovita umetnica, res! Ne-
verjeten glas, čista milina barvnih odtenkov. Prava 'gro-
upie' sem,« se je Nuška še pošalila v medijih.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: nahrbtnik z logom Telekoma Slovenije
2. nagrada: nosilec za telefon ali tablico
3. nagrada: bidon za kolo z logom Telekoma Slovenije

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21. avgusta 2014, na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripi-
som „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PRIMO TELEFONIJA D.O.O. 
PE KRŠKO, CKŽ 5, KRŠKO

Geslo 14/2014 številke: 

PRI NAS MESO DOMAČE DIŠI DRUGAČE
Nagrade, ki jih podarja Mesni butik Mlakar, prejmejo:

1. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 25 €; 
 Sonja Vračun, Krško
2. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 20 €; 
 Sonja Molan, Trebež
3. nagrada:  meso in mesni izdelki v vrednosti 15 €; 
 Brane Bec, Vrh pri Boštanju

mobilni paketi
internet in
telefonija SiOL
SiOL TV

PRIMO TELEFONIJA d.o.o. 
- PE Krško, CKŽ 5, 8270 Krško
- PE Sevnica, Planinska cesta 8, 8290 Sevnica

BORŠT – Športno društvo Boršt je 2. avgusta že 12-ič organi-
ziralo tradicionalne skoke z mostu v reko Krko. V tokrat mal-
ce naraslo in hladnejšo Krko je skakalo osem tekmovalcev, ki 
so prikazali nadvse zanimive in na trenutke tudi atraktivne 
skoke. Zmagovalec je postal Vladimir Kotar iz Brežic (119,90 

točk), na drugo mesto se je uvrstil Andrej Beuc iz Globokega 
(84,00), tretji pa je bil domačin Rok Vegelj (80,80). Za naj-
boljšimi tremi so se zvrstili še Anže Brišar iz Vrhovske vasi 
(69,60), Slavko Piltaver (69,30), Gregor Baškovič (67,20), 
Jernej Piltaver (45,10), vsi prihajajo iz Krške vasi, in Tilen 
Halozar iz Spodnje Libne (41,25). Vsi nastopajoči, nekateri 
so že stari znanci borških skokov v vodo, so skakali s pribli-
žno osemmetrske prirejene skakalnice, njihove skoke pa je 
budno spremljala komisija. Po skokih je sledila zabava pod 
šotorom, za katero so poskrbeli Werner, Brigita Šuler, Fra-
jerji, Robert Ficker in drugi. Uvod v dvodnevno dogajanje 
na Borštu pa je bil že v petek, ko so obiskovalce zabavali Vla-
do Pilja, ansambli Kolovrat, Šantej in Toplar, harmonikašica 
Karmen Razbornik in drugi.
 R. R., foto: S. Furlan

Najlepše skoke pokazal Kotar

Vladimir Kotar v elementu
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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 Ma-
tije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti ob-
čine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure (razen srede), po 
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslo-
vu zahvale@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. 
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izi-
dom časopisa, do 10. ure.

skozi vaš objektiv

Bralka iz Dobove nam je poslala nekaj fotografij, ki, kot 
je zapisala, prikazujejo »urejenost« dobovskega pokopa-
lišča. »Medtem ko vaščani skrbijo, da imajo svoja dvorišča 
lepa in urejena, je očitno nekdo pozabil na pokopališče v 
Dobovi. Na njem že dolgo ni bilo slišati brnenja kosilnice, 
žalostno je, da so odgovorni pozabili na zadnji dom na-
ših svojcev. Niso pa pozabili na položnico za pristojbino 
za vzdrževanje pokopališč,« je še dodala. 

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

Mož Edi, hčerki Edita in Renata z družinama

Hvala vsem, ki se spomnite nanjo, postojite ob njenem grobu 
in ji prižgete svečo.

MIRJANA BLAŽEVIČ

V SPOMIN
13. avgusta je minilo žalostno leto,

odkar nas je zapustila naša draga žena, 
mamica, sestra in babica

Je čas, ki da, je čas, ki vzame, 
pravijo, je čas, ki celi rane. 
In je čas, ki nikdar ne mine, 

ko zasanjaš se v spomine.

iz Sel pri Dobovi.

TILKE TRŠELIČ 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, babice, 

prababice in tete 

Pride čas, 
ko si izmučeno srce želi le spati ...

v večni sen odpotovati ...

z Gorenjih Skopic 6 

JOŽE KUHAR

V SPOMIN

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate sveče.

iz Mladja 2.

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v naših sanjah,

le tvojega koraka se več ne sliši.
Povsod je sled žuljavih rok,
ki so kot luč spomina nate!

15. avgusta bo minilo žalostno leto, odkar se je od nas poslovil

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika sem v prispevku z 
naslovom »Kostanjevica v znamenju lučk in številnih obisko-
valcev« napačno navedel govor podžupana Ladka Petretiča 
na prireditvi Kostanjeviška noč. Napisal sem, da je podžupan 
med drugim dejal, da bodo ob letošnjem občinskem prazni-
ku Etnološkemu društvu Prforcenhaus ob njegovi 160-letnici 
podelili tudi najvišjo občinsko nagrado – Kostanjeviški sre-
brnik, kar pa ni res, saj je v resnici dejal, da bodo podelili 
visoko občinsko priznanje – Kostanjeviški srebrnik. Za napa-
čen zapis se opravičujem. 
 Rok Retelj

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in bivšim sodelavcem. Hvala sosedom za svete maše, hvala vašča-
nom Dolenjih in Gorenjih Skopic, ki ste nam v težkih trenutkih sta-
li ob strani, darovali sveče in za svete maše. Hvala pogrebni služ-
bi Žičkar za lepo opravljen pogreb, pevcem za pesmi slovesa in 
trobentaču. Hvala nosilcem praporjev, križa in slovenske zastave. 
Posebno hvala gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen 
cerkveni obred in sveto mašo, za ganljiv govor o njeni življenjski 
poti. Hvala Dializnemu centru Novo mesto, internemu oddelku 1 
bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, njeni osebni zdravnici dr. 
Blaževičevi, sestri Stanki, patronažni sestri, Teji iz Centra za po-
moč in nego na domu. Hvala tudi Martinovim iz Globočic.
Še enkrat hvala vsem in vsakomur, tudi tistim, ki niste posebej 
imenovani in ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti. Hvala.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFE GABRIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, sveče in darove za cerkev. 
Posebna zahvala vsem župnikom, pevcem z Velikega Trna in 
pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen obred, dr. Damjanu 
Obradoviću, patronažni sestri Mojci Kink in Bernardi Gabrič za skrb 
in nego. Hvala sinovoma, Marjanu in Janku z družinama, za pomoč 
v zadnjih težkih dnevih bolezni.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi drage mame, 
babice in prababice

iz Ženj 1

VOJKA JERETA

ZAHVALA

Ob nenadnem izbruhu bolezni in še hitrejši izgubi mojega 
življenjskega sopotnika se najtopleje in iz srca zahvaljujem 
vsem dobrim sosedom in najinim prijateljem iz Sromelj, ki so 
se tako v velikem številu poslovili od njega na pokopališču v 
Zagorju. Prav tako iskrena hvala tudi praporščakom ZZB Sromlje, 
katerih podporni član je bil. Hvala tudi za podporo, tolažbo in 
ostalo pomoč, ki ste jo nudili meni in svojcem. V tolažbo nam je 
misel, da je bil Vojč zadnja leta, ki jih je preživel na Sromljah, 
srečen, tudi po zaslugi vas, ki ste naju sprejeli medse! Žal je 
usoda hotela drugače.

Vem, da ga boste ohranili v srcu in da ga bomo pogrešali!

Žena Lidija z otrokoma Manco in Maticem

ob prerani izgubi moža

(1954-2014) iz Sromelj

FRANC BUDNA st.

V SPOMIN
3. avgusta je minilo žalostno leto, 

odkar nas je zapustil 
naš dragi mož, ati, brat, stric in boter

Žena Metka, sin Franci ter sin Bojan z Lariso

z Mrzle Planine 33 a.

Življenje celo si garal,
vse za dom, družino dal.

Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu in mu 
prižigate sveče ter ga ohranjate v lepem spominu.

Vedno boš v naših srcih.

IVANKE KRŽAN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje 
ter denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo sprejemali, poslušali, 
spoštovali in jo imeli radi ter ji  s tem omogočili lepše in polnejše 
življenje.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri obredu in jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

iz Globokega 68

Ob boleči izgubi naše drage

»V 16. številki Posavskega obzornika sem prebrala, kako 
uspešno brežiška občina gradi pločnike in razsvetljavo po 
občini. Zelo lepo in prav. Sprašujem pa, kdaj bo prišla na 
vrsto Trdinova ulica v mestu Brežice, ki je brez razsve-
tljave in dokončanega pločnika, s katerim bi se priključila 
na Dobovsko cesto. To je namreč ulica, ki poteka od kro-
žišča na Bizeljski cesti do Dobovske ceste in naprej pro-
ti pokopališču. Na tej ulici je dvojni ovinek in to zelo ne-
pregleden. Niti bankine se ne kosijo, kar priča tudi slika, 
ki tudi vse pove o zanemarjenosti te prometne ceste,« 
je ob zgornji fotografiji zapisala Brežičanka Danica Fux. 
Kot je še dodala, so dali prebivalci Marofa že leta 2010, 
ko je občina delala kanalizacijo v naselju in je bila uli-
ca razkopana, pisno pobudo županu, da se ob tej prili-
ki pločnik podaljša in napelje razsvetljava, vendar odgo-
vora niso dobili.

Hvala vsem, ki se ga še vedno radi spominjate,
postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečo.

Hvala tudi vsem, ki njegova dobra dela še naprej nosite v srcih.

STANKO ŠKOF

V SPOMIN
10. avgusta je minilo žalostnih 10 let, 

odkar nas je zapustil

Nasmešek tvoj nikoli 
v nas ne bo zbledel,

tvoj obraz v spominu 
nam večno bo živel.

iz Bojsnega.

Vsi njegovi

Poletna krvodajalska akcija
V Mladinskem centru Krško bo v četrtek, 21. avgusta, 
od 7. do 13. ure krvodajalska akcija, ki jo organizira Ob-
močno združenje Rdečega križa Krško. Vabljeni!

Zahvala
Radi bi se javno zahvalili vsem, ki ste nam kakor koli poma-
gali ob požaru, ki je 20. avgusta pozno popoldan zajel kme-
tijsko poslopje v kraju Ostrešje v Sevnici. V prvi vrsti gre za-
hvala vsem gasilcem iz PGD Sevnica in Boštanj, ki ste se na 
klic na pomoč odzvali hitro in v velikem številu ter s svojim 
znanjem in požrtvovalnostjo uspešno omejili požar ter tako 
preprečili hujšo gmotno škodo. Velika zahvala gre tudi sose-
dom, sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sovaščanom, ki 
ste nam po svojih močeh na kakršen koli način velikodušno 
pomagali. Ta dogodek je dokaz, da nesreča prav res nikoli 
ne počiva, prav tako pa tudi ne solidarnost in pomoč sose-
du, sorodniku, prijatelju, znancu, pa tudi neznancu v stiski. 
Še enkrat iskrena HVALA VSEM!

 Družini Drstvenšek in Čerček



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 17, četrtek, 14. 8. 201422 OBVESTILA, OD TU IN TAM

Ka
m

no
se

št
vo

 Ja
kš

a 
gr

an
iti

ka
 d

.o
.o

.

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

Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

format 154 x 216 mm
156 strani, trda vezava

cena: 15,00 €
naročila:

07 49 05 780 / 040 634 783
zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)

-40%

-50%

otvoritveni popusti na

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

090 62 22

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

Pokliči me!
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Želim si te
 !

BIZELJSKO, PODSREDA – 16. julija so na gradu Podsreda pri-
pravili fotografsko razstavo »Tam, kjer sem doma« Lee Ba-
bič z Bizeljskega, ki je zmagala na foto natečaju Ex tem-
pore Kozjansko jabolko 2011. 

Lea Babič je kronistka dogodkov in okolice v domačem kra-
ju ter v sebi skriva veliko talentov. Tako se ukvarja z razni-
mi ročnimi deli, ponaša pa se tudi z zbirko majolik. Tokrat-
na razstava, ki bo na ogled do 24. avgusta, ponuja naravo 
skozi njene oči, čutno zaznavo različnih vrst ptic, kjer je v 
objektiv ujela dokaj neznane, kot so pogorelček, plotni str-
nad, vijeglavka, kobilar, pa tudi hranjenje mlade kukavic. 
Avtoričino ustvarjalno pot sta podrobneje predstavila pove-
zovalka programa Nataša Ferlinc Krašovic in direktor Koz-
janskega parka mag. Hrvoje Teo Oršanič. S kulturnim prog-
ramom pa so dogodek zaznamovali Ljudski pevci Bizeljsko z 
bratoma Miho in Markom Zagmajstrom, flavtistki Lara Se-
nica in Hana Kavčič ter klarinetistka Katjana Rener ob kla-
virski spremljavi Andreje Markun.  M. Hrvatin

Fotografije Babičeve na podsreškem gradu

Lea Babič (desno) med obiskovalci razstave (foto: B. Brečko)

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 26. junija je v leskovški cerkvici 
sv. Ane potekal prvi od štirih Aninih glasbenih večerov, ki 
jih že 12. leto v sodelovanju z gostujočimi glasbeniki pri-
rejata Literarna sekcija Kulturnega društva Leskovec pri 
Krškem ter tamkajšnja župnija.

Kot prva izmed na-
stopajočih v novi se-
zoni je na koncertu 
prav na dan godova-
nja sv. Ane, ki velja 
za zavetnico proti re-
vščini, pa tudi nevih-
tami, pred zbranim 
občinstvom nasto-
pila 26-letna sopra-
nistka Anja Žabkar 
iz Krškega, ki je uvo-
dno Gomezovo Ave 
Marijo posvetila prvi 
obletnici blagoslova 
obnovljenih orgel v cerkvi. Sicer je Žabkarjeva svoje prve 
glasbene pevske korake naredila v Glasbeni šoli Krško, kjer 
se je solo petja učila pri prof. Aljažu Farasinu, izobraževa-
nje pa nadaljuje pri prof. Janji Hvala v Ljubljani in se pri-
pravlja na sprejemne izpite za vpis na Akademijo za glasbo, 
saj si želi nastopiti tudi na opernih odrih. Do sedaj se je s 
petjem predstavila že na različnih prireditvah in koncertih, 
tudi v duetu s tenoristom Markom Železnikom v okviru Pev-
skega društva Naša pesem. Njeno petje je na Aninem veče-
ru s spremljavo na klavir in orgle še dodatno obogatila pro-
fesorica klavirja Eva Uršič Pekovšek iz Ljubljane. Več kot 
sto zbranih poslušalcev je ob klavirski spremljavi Martina 
Šušteršiča, profesorja na krški glasbeni šoli, ki je koncerti-
ral že z mnogimi uveljavljenimi glasbeniki iz našega okolja, 
z igranjem na klarinet navdušila tudi Anjina 17-letna sestra 
Valentina Žabkar, ki se je osem let učila v krški šoli tambu-
rico, zatem pa se je pred štirimi leti vzporedno vpisala tudi 
na pouk klarineta. Do sedaj je imela že dva samostojna kon-
certa s tamburico in klarinetom.
Organizatorja drugega od skupno štirih Aninih glasbenih ve-
čerov pripravljata 20. avgusta, na njem pa bo nastopil kita-
rist Simon Roguljić iz Brežic, ki se je najprej igranja kitare 
učil v domači glasbeni šoli, nadaljeval šolanje na zagrebškem 
Glasbenem učilišču Elly Bašić, po uspešno opravljenih spre-
jemnih izpitih pa bo jeseni izobraževanje nadaljeval na Kon-
servatoriju za glasbo na Dunaju. Bojana Mavsar, 
 foto: Sven Mavsar 

Sestri Žabkar zvezdi prvega 
Aninega večera

Sopranistka Anja Žabkar

Sofinanciranje projekta Stara šola iz Evropskega socialnega 
sklada se počasi približuje koncu, vendar bodo rezultati živeli 
še naprej. V času projekta smo odprli kar pet trgovin Stara šola 
po Posavju in Zasavju, nameravamo pa se še širiti, saj je naš 
slogan „Staro šolo v vsako vas“! Obdržali bomo tudi večino za-
poslenih iz ekipe, ki je bila zaposlena preko projekta, celotno 
socialno podjetje trenutno zaposluje devet oseb.

Za tiste, ki nas še ne poznate: Stara šola je trgovina z ra-
bljenimi predmeti, kjer lahko po simboličnih cenah kupite 
najrazličnejše predmete od rabljenega pohištva, tehnike, kuhin-
jskih pripomočkov do oblačil, otroške opreme in starin. Stari šoli 
lahko tudi podarite lepo ohranjene predmete vseh vrst, ki jih ne 
potrebujete več. V Posavju se te trgovine nahajajo v Sevnici in 
Krškem, v Brežicah pa se trgovina trenutno seli na novo lokacijo. 
Če se kdaj potepate v drugih koncih Slovenije, pa lahko obiščete 
tudi Staro šolo v Trbovljah in celo na turistični točki GEOSS pri 
Litiji. Poleg trgovin z rabljeno opremo razvijamo tudi kolekcijo 
preoblikovanega pohištva in tekstila v sodelovanju z različnimi 
dizajnerji iz Posavja. Kakšen kos iz kolekcije bo na ogled tudi v 
Starih šolah, vsi izdelki pa bodo objavljeni na spletu na www.
starasola.si, kjer bo možno tudi naročilo. 

V juniju smo priredili kar tri modne revije Re-fahsion show, kjer 
smo prikazali, kako ženstveno, odštekano in srčkano učinkujejo 
kombinacije oblačil iz različnih časov. Predelane kose vse bolj 
cenijo tisti, ki želijo imeti v svojem domu unikatne predmete 
s šarmom preteklosti, vse bolj ozaveščene pa so tudi javne in-
stitucije, knjižnice, šole, katerim pohištvo iz ponovne uporabe 
po meri izdelamo.

Z nakupom ponovno uporabljenih oblačil, pohištva, knjig pris-
pevate k ohranjanju okolja, ustvarjanju novih delovnih mest, v 
svoj dom pa prinesete zanimive predmete, katerim omogočite, 
da ponovno zaživijo in pišejo nove zgodbe. 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost 
možnosti in spodbujanja socialne sključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve 
»Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.«

Zgodba Stare šole 
se nadaljuje

ŠMRK Društvo K.N.O.F., Ob gozdu 11, 8290 Sevnica
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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 

Prodam kmetijsko zemljišče 
na Ravnah pri Zdolah (2,2 
ha), asfalt, vodohran, cena 
1 €/m2. Tel.: 041 722 756

Prodamo komunalno ureje-
no gradbeno parcelo na zelo 
ugodni lokaciji v Artičah. 
Tel.: 041 221 139

Zelo ugodno prodam kmeč-
ko hišo in hlev z ohišnico na 
Razborju pod Lisco, lahko 
samo hišo z vrtom. Asfalt, 
elektrika, vodovod, inter-
net. Tel.: 041 746 779

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

Oddam v najem enosob-
no opremljeno stanovanje v 
Brežicah. Tel.: 07 4962 476

V Dobovi prodamo opremlje-
no dvoinpolsobno stanova-
nje, blok pri pošti, velikosti 
61 m2. Tel.: 041 548 390

Oddam v najem poslovni 
prostor v Brežicah, 42 m2. 
Tel.: 07 49 61 172

Oddam sobo v najem študen-
tu/študentki ali zaposlene-
mu. Stanovanje je na mirni 
lokaciji v Ljubljani Bežigrad. 
Tel.: 051 696 384

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Ugodno prodam dobro ohra-
njen avto Maruti Suzuki. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 279 089

Prodamo cviček, 1000 l, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 670 666

Prodam mehansko prešo (80 
l) in mlin mikser s trofaznim 
motorjem, generalno obno-
vljen. Tel.: 031 528 437

Prodam cisterno (170 l) in 
pretočno črpalko. 
Tel.: 041 933 957

Prodam mlin pecljalnik za 
grozdje inox s pumpo in bre-
jo kobilo haflinger z žrebe-
tom, ekološka reja. 
Tel.: 07 49 61 057

Prodam krompir kenebek, 
rdeč desire in ječmen. 
Tel.: 041 825 153

Prodam bel in rdeč krompir, 
koruzo in prašiče. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam 10 kg sveže ružene-
ga fižola in 1 tono krompir-
ja romano. Tel.: 031 573 849

Prodam svež fižol, ružen in 
stročji, okolica Krškega. Tel.: 
031 550 712, 07 49 20 745

Prodam ptujski česen in fi-
žol v zrnju. Tel.: 031 444 684

Prodam letošnjo zelo lepo, 
suho ajdo. Ugodno. 
Tel.: 040 726 807

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko za 
zakol ali nadaljnjo rejo in 
odojke, težke 25-30 kg. 
Tel.: 051 263 351

Prodam 2 telički, simental-
ko in limuzin, stari 3 mesece. 
Tel.: 041 380 075, 0749 56 236

Prodam teličko simentalko, 
staro 2 meseca. 
Tel.: 031 880 657

Prodam bikca sivca, starega 
3 mesece, in prašiča, 60 kg. 
Tel.: 031 590 523

Ugodno prodam prašiče, 
mesnate, in odojke. Doma-
ča hrana, možen zakol, raz-
lična teža. Kupci bodo nagra-
jeni. Tel.: 031 664 286

KMETIJSTVO

Prodam zgrabalnik Vicon, ši-
rina 4 m, kot nov. 
Tel.: 031 557 321

Ugodno prodam 300-litrsko 
škropilnico Creina s 6 metr-
skimi cevmi za njivo. 
Tel.: 041 446 760

Prodam kosilnico Bucher 
brez kosilnega grebena. 
Tel.: 041 613 311

Prodam balirko Klas Markant 
40, kocke, koruzo in ječmen 
v zrnju. Tel.: 031 615 722

Prodam zemeljski vrtalnik za 
postavljanje stebrov v vino-
gradu ali pašniku. 
Tel.: 031 438 264

Prodam koruzo v zrnju in 
ječmen. Franci Peterkoč, 
Gabrje 23, Dobova. 
Tel.: 031 610 933 

Prodam koruzo, sušeno v ko-
ruznjaku, ječmen in ličkalnik 
za koruzo. Tel.: 041 755 334

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

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

Prodam bukova drva, mo-
žen razrez in dostava, ter 
vino cviček. Tel.: 040 319 448

Prodam žagana in kalana (na 
33 cm) hrastova drva, cena 
45 €/m2 in 2 inoks soda (220 
l in 300 l). Tel.: 041 491 140

Prodam mešana drva, žagana 
in cepljena po želji. Možna 
dostava. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno; ba-
lirko za kockaste bale in tro-
silec hlevskega gnoja. Poda-
rim pa tri okrasne prašiče. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suha bukova drva, 25 
m, možna dostava. Okolica 
Senovega. Tel.: 031 542 029

Prodam mešana drva, krat-
ko žagana, in železni sta-
rinski voz (za okras). Okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Kupim bukova in gabrova 
drva. Po možnosti suha, ne 
črviva, razrezana na 33 cm in 
kalana. V okolici Brežic. 
Tel.: 07 49 59 435

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO, 

ŽIVILA

Prodam belo vino ali me-
njam za drva. Cena 1 €/l. 
Tel.: 051 399 567

Prodam modro frankinjo, 
muškat, bizeljsko rdeče in 
belo vino ter vinsko žganje. 
Tel.: 041 638 868, popoldan

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček, 1500 l. V Sevnici oddam 
opremljeno dvosobno stano-
vanje. Tel.: 041 228 594 

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 77 450

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 051 483 060

Prodam merjasca, težkega 
okoli 300 kg. Tel.: 041 587 261

Prodam 2 prašička, težka 25-
30 kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam odojke. 
Tel.: 040 345 693

Prodam pujske, 25-50 kg. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

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

Prodam prašiče, težke cca. 
35 do 45 kg, za 2,20 €/kg. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam dva 60 kg prašiča. 
Tel.: 031 563 503

Prodamo pujske, težke 25-
30 kg. Smo iz okolice Sevni-
ce. Tel.: 041 390 068

Prodamo kozico slovenske 
sanjske pasme (mladica) in 
starejši par vietnamskih pra-
šičev. Cena ugodna. 
Tel.: 031 701 748

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

Mlade muce (bele, črne) po-
darim ljubitelju mačk. 
Tel.: 051 306 519

RAZNO

Izdelujemo lesene WC kabi-
ne, primerne za vikende, na-
sade in gradbišča. Tel.: 040 
229 459, Miran Lopatič s.p., 
Pirošica 3b, Cerklje 

Iščemo natakarico za delo 
v strežbi, lokacija Cerklje 
ob Krki, Sonček Bar. Elektro 
Kralj Anton Kralj s.p., Prvo-
majska cesta 4, Šentjernej. 
Tel.: 041 618 526 

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

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724

- 23. avgusta prodaja belih 
kilogramskih piščancev ter 

rjavih in grahastih jarkic pri Mirt 
Alojzu na Gmajni 28, Raka ter

- 25. avgusta prodaja na 
Kajuhovi 3, Senovo.

Vsak četrtek pa si lahko 
priskrbite enodnevne bele 

piščance.

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

rjave jarkice, stare 16 tednov,
enoletne kokoši,
grahasti petelini 

in grahaste jarkice
vsak delavnik po 17. uri,

Tel.: 041 716 154

od 1. septembra dalje pa beli 
kilogramski piščanci.

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

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

Prodam 2 ročna vrtalna stro-
ja z reduktorjem za sveder Ø 
23 in Ø 32. Tel.: 041 613 311

Voziček Peg Perego (3-del-
ni, oranžen), ležalnik Baby 
Bjorn, otroško gugalnico in 
banico ugodno prodam. 
Tel.: 051 615 140

Prodam rovokopač IMP SKIP 
(IMT 560) v delovnem stanju. 
Gume, akumulatorji skoraj 
novi, cena 2.500 €. 
Tel.: 031 702 003

Prodam vgradni hladilnik Go-
renje 146/17L v brezhibnem 
stanju, višina 102, širina 54 
cm. Po želji skupaj z omaro. 
Tel.: 07 4962 310

Invalidski skuter in voziček, 
oba nova, električna in pri-
merna za starejše, ugodno 
prodam. Dostava na dom. 
Tel.: 041 517 900

STIKI

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

Moški, star 46 let, s svojo 
hišo, bi rad spoznal žensko 
za skupno življenje. 
Tel.: 051 743 901

Vem, da živi dekle ali mami-
ca, osamljena, razočarana v 
ljubezni, stara približno 45 
let. Tel.: 040 309 412

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! 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

POSAVJE - Tudi letos je ko-
misija za strelstvo pri Zve-
zi lovskih družin Posavja iz-
vedla tekmovanje v lovski 
kombinaciji, ki je bilo tudi 
izbirno za državno prven-
stvo. V ligi, v kateri so iz-
vedli štiri tekme, je sode-
lovalo enajst ekip oz. 44 
strelcev. Ekipno je v kom-
binaciji zmagala LD Pišece, 
ki je zmagala tudi v strel-
janju na glinaste golobe in 
MK. Drugo mesto je osvojila 
LD Videm, ki je bila druga 
tudi v obeh posameznih dis-
ciplinah, tretja pa LD Zabu-
kovje, ravno tako tretja v obeh disciplinah. Posamezno je v 
kombinaciji zmagal Damjan Rožman, ki je zmagal tudi v dis-
ciplini glinasti golobi, drugi je bil Boštjan Lipar, ki je zma-
gal v disciplini MK (oba LD Pišece), tretji pa Jože Štefančič 
(LD Videm).  D. Rožman 

Lovci tudi letos tekmovali

Najboljši trije strelci med lov-
ci v Posavju, z leve: Boštjan 
Lipar, Damjan Rožman in Jo-
že Štefančič

KRŠKO - Članska ekipa Nogometnega kluba Krško je z zmago pri-
čela novo, že 13. zaporedno sezono v 2. slovenski nogometni ligi. 
Krčani, ki jih vodi trener Tomaž Petrovič, so v prvem kolu pred 
350 gledalci na domačem štadionu z 1:0 ugnali ekipo kranjskega 
Triglava, ki je še v lanski sezoni igrala v 1. slovenski ligi. Precej 
izenačeno tekmo, v kateri so domačini v drugem polčasu pre-
vzeli pobudo, je z zadetkom v 67. minuti odločil najbolj izku-
šen član krške vrste, 35-letni Slaviša Dvorančič. Krčani so igrali 
v postavi: Marko Zalokar, Jure Babnik (Sašo Ribič), Jože Bar-
kovič, Jure Petric, Gregor Sikošek, Tomaž Kožar (Luka Šte-
fanac), Miha Drnovšek, Klemen Slivšek, Žiga Jurečič (David 
Bučar), Igor Blažinčič in Slaviša Dvorančič. Manj uspešni so bili 
mladinci in kadeti, ki so za začetek nove sezone v 1. slovenski 
ligi, v katero so se uvrstili letos, gostovali pri ljubljanskem In-
terblocku. Mladinci so izgubili z 0:5, kadeti pa z 0:1.   P. P.

Krčani za uvod premagali Triglav
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27-letni Iztok Franko je v 
Aziji dobil redno službo, saj 
je z aprilom začel opravlja-
ti funkcijo marketing ma-
nagerja za dubajsko podje-
tje Ramy 4x4, ki se ukvarja s 
predelavo off-road vozil. Kot 
zatrjuje, se v podjetju poču-
ti odlično. »Tako kot v Slove-
niji je tudi v ZAE pomembno, 
v katero podjetje vstopiš, ka-
kšna je energija v podjetju in 
kakšni so odnosi. Moram pri-
znati, da imam srečo. Morda 
zaradi moje energije. Vzduš-
je v podjetju, kjer delam, je 
zelo družinsko. Odlično se ra-
zumem tako s svojima nad-
rejenima kot tudi podrejeni-
mi. V izziv mi je mednarodno 
okolje, kjer se v isti pisarni 
govori filipinsko, indijsko, 
južnoafriško, arabsko in se-
veda tudi angleško,« pravi 
Iztok, ki se v Dubaju poleg 
službe ukvarja še z avtomobi-
lističnim novinarstvom ter te-
stiranjem superšportnih vozil 
za portala Avto.Over.Net in 
CarbonOctane.com. Na naše 
vprašanje, kaj je bil glavni 
razlog za odhod v tujino, od-
govarja, da se je v Sloveniji 
ogromno naučil in v zadnjih 
desetih letih pridobil veliko 
izkušenj, saj je svoje življe-
nje posvetil delu, predvsem 
na področju avtomobilizma. 
»Kljub mladosti menim, da 
sem precej dosegel in prišel 
do točke, ko sem videl, da 
se ne premikam več naprej. 
Praktično večji del Sloveni-
je stoji, stagnira. Podjetja 

se v večini primerov sprašu-
jejo, kako preživeti, in ne, 
kako se razvijati in biti bolj-
ši. Z dekletom sva se v letu 
2013 dvakrat odpravila v Du-
baj, da ga raziščeva. V dru-
go sva bila že odločena, da 
želiva tam tudi delati. Lahko 
rečem, da je na mojem ka-
riernem področju to pravi, 
smiseln korak naprej.«

Naselje Pesakrompir – 
mladi na svoje
Iztok zase pravi, da je avto-
mobilistični odvisnež, vendar 
pa njegova diplomska naloga 
še zdaleč nima povezave z 
jeklenimi konjički. Na začet-
ku letošnjega leta je namreč 
diplomiral na višji strokovni 
šoli Erudio kot organizator 
socialne mreže, in sicer z di-
plomsko nalogo oz. kar pro-
jektom »naselje Pesakrom-
pir«. Kot pravi, se je že pred 
leti med dopustovanjem nav-
dušil nad mobilnimi hiškami, 

V Dubaju kot v Big Brotherju
DUBAJ, ČREŠNJICE – »Kvaliteta življenja je vsekakor boljša kot v Sloveniji, 
če jo primerjam z dobrinami. Živeti v varovani stolpnici z možnostjo 24-urne 
uporabe bazena in fitnesa je zelo pomembno. Ko delaš deset ali več ur na 
dan, ko je zunaj 56°C, potrebuješ neko sprostitev. Sam sem se navadil, da 
grem že pred službo za nekaj minut plavat. V tem času se sprostim, pripra-
vim misli za službo, zajtrkujem kar ob bazenu in se nato odpravim v službo. 
Takšnega načina življenja si zaenkrat ne bi uspel privoščiti v Sloveniji,« raz-
laga Iztok Franko iz Črešnjic pri Cerkljah ob Krki, ki se je marca letos z de-
kletom preselil v Dubaj v Združenih arabskih emiratih (ZAE).

ki ponujajo ravno dovolj pro-
stora za lagodno življenje na 
svojem. Začel je preverja-
ti cene hišk in tekom študi-
ja razdelal svojo idejo ter jo 
nato leta 2012 s prijateljem 
Gregorjem Srpčičem pred-
stavil na posavskem razpi-
su za podjetniško idejo ter 
v letu 2014 še kot zaključe-
no diplomsko nalogo. Ideja 
je po njegovem preprosta – 
mladim ponuditi alternativo 
za osamosvajanje. »Nismo vsi 
za grajenje lastnih hiš. Nima-
mo vsi prihodka za to in tudi 
ne časa. Hkrati nismo vsi za 
to, da bi živeli v stanovanjih 
v blokih. Naselje Pesakrom-
pir je zasnovano kot nase-

lje za odprte ljudi, ki živijo 
v idiličnem majhnem naselju 
s hišicami kvadratur, ki pov-
sem zadoščajo za preprosto 
življenje. Ljudje se namreč 
ne zavedajo, koliko dejan-
sko potrebujejo v življenju. 
Postajajo požrešni in želijo 
več in več. Gradijo preveli-
ke hiše. Se zakreditirajo in so 
nato nesrečni. Kdor bi se od-
ločil za kaj takšnega, kot je 
naselje Pesakrompir, bi se iz-
ognil tem tegobam in se raje 
posvečal svoji karieri oz. ti-
stemu, kar ga veseli,« poja-
sni Iztok. Odzivi na njegov 
projekt so bili različni. Pozi-
tivno so se odzvali predvsem 
tisti, ki se vidijo v tem nase-
lju. Le-teh je bilo iz cele Slo-
venije ogromno, tako mladih 
kot tudi starejših. Kontak-
tiralo ga je tudi precej po-
tencialnih investitorjev, ki bi 
želeli pomagati pri realizaciji 
tega projekta, ki je bil izde-
lan za Posavje, izvedljiv pa je 
kjer koli, predvsem s pogle-

dom na Evropo. Takšnih nase-
lij bi moralo biti več, da bi se 
mladi lažje preselili iz ene-
ga v drugi kraj, dodaja Iztok.

Pri nas preveč 
'zaplankanosti'
Glede na to, da je v Dubaju 
dobil službo za nedoločen čas, 
smo želeli še izvedeti, ali se 
bo sploh še kdaj vrnil domov in 
kaj meni o številnih mladih, ki 
v zadnjem času zapuščajo do-
movino. »Težko je napoveda-
ti prihodnost. Pred tremi leti 
bi z gotovostjo lahko trdil, da 
se ne mislim seliti iz Sloveni-
je. Sedaj še težje kar koli na-
povem. Ob zadnjem povrat-
ku v Dubaj sem imel na letalu 
precej časa za razmišljanje o 
svoji prihodnosti. Morda zara-
di svojega dela zamujam ogro-
mno drugih stvari, ki jih doži-
vljajo moji sovrstniki, vendar 
pa me po drugi strani neizmer-
no veseli, ko sedem za volan 
ali službenega Jeepa Wran-
glerja V6 ali pa kakšnega te-
stnega Aston Martina DB9. Si-
cer pa pogrešam predvsem 
domače in prijatelje. V Du-
baju si kot v Big Brotherju. 
Izoliran od teh, s katerimi si 
odraščal. Drugače pa sta naj-
večji problem v naših krajih 
politika in miselnost 'zaplan-
kanih' ljudi. Spomnim se, ko 
sem bil med največjimi zago-
vorniki za takratno dirkališče 
Mobikrog pri Cerkljah ob Krki. 
Začutil sem prezir in neodo-
bravanje od množice ljudi, ki 
si ne želijo sprememb in raje 
stokajo, kot da kaj naredijo, 
da bi bilo bolje. To me je za-
čelo dušiti, ko sem sprevidel, 
da ne morem dopovedati lju-
dem, da lahko takšno dirkali-
šče prinese precej v domače 
okolje. Odpravil sem se štu-
dirat v Ljubljano, imel tudi 
svoje podjetje, delal različne 
projekte, vendar me je ponov-
no negativno razmišljanje po-
tisnilo, tako da sem zapustil 
državo. Mladi si želimo opti-
mizma, napredka in zaradi že-
lje po tem zapuščamo Slove-
nijo. Ali se bomo kdaj vrnili? 
Morda. Vendar predvsem za-
radi domotožja in prelepe po-
krajine. Redko kdo se vrne za-
radi tega, da bi bolje finančno 
živel.«
 Rok Retelj,
 foto: osebni arhiv

Iztok Franko med jutranjo sprostitvijo v bazenu ...

... in v enem od testnih avtomobilov. 

Ob tej priložnosti bodo or-
ganizirane tudi kreativne 
delavnice, nagradne igre, 
otroški kotiček za igro in 
podobne zanimivosti. Cilj 
projekta Posavska špajza je 
tudi ta, da se postopoma 
okrepi pomembna vez med 
lokalnimi pridelovalci in kup-
ci, pri čemer obe strani ve-
liko pridobita. 

Otvoritev v Sevnici in živahen 
teden na tržnicah
POSAVJE - Na tržnicah po Posavju bo naslednji teden znova pestro - od 
ponedeljka, 18., do sobote, 30. avgusta, se bo izmenično zopet odvijal t. i. 
Živahen teden Posavske špajze. Ob tej priložnosti bodo obiskovalci tržnic 
lahko opravili nakup vseh vrst izdelkov iz lokalnega okolja, od zelenjave, 
mlečnih izdelkov, čajev, pekovskih izdelkov, vina, medu, naravne kozmetike, 
ročno izdelanih darilc in podobno. 

Prva prenovljena tržnica 
je bila uradno odprta juli-
ja v Brežicah, naslednja pa 
bo že 30. avgusta v Sevni-
ci. Na Trgu svobode bo tako 
na sončni sobotni dopoldan 
predzadnjega dne v mesecu 
potekala otvoritev sevniške 
tržnice. Naslednja dva ted-
na izkoristite in si vzemite ta 
čas zase, prisrčna srečanja, 

pogovore in dobre nakupe na 
domačih tržnicah.
 M. M.

Živahni dnevi na 
tržnicah:

Ponedeljek, 18.8.2014 
Radeče, mestni trg, 

od 16. do 18.ure

Petek, 22.8.2014
Krško, ob tržnici, 
od 16. do 18.ure

Sobota, 23.8.2014 
Kostanjevica na Krki, 

mestni trg, 
od 9. do 12.ure

Nedelja, 24.8.2014 
Bistrica ob Sotli, 

mestni trg, 
od 8. do 11. ure

Sobota, 30.8.2014 
Sevnica, tržnica, 
od 9. do 12.ure

Sevniška tržnica bo kmalu pripravljena na otvoritev.

CELOVEC, KRŠKO – Med 19. in 22. junijem so v Celovcu potekale svetovne igre mladih, 
ki se jih je udeležilo več kot 6000 športnikov iz več kot 45 držav, med njimi je bilo tu-
di 100 tekmovalcev iz Krškega. V Avstriji so tako nastopili Teniški klub Krško, Košar-
karski klub Posavje Krško, Posavski odbojkarski klub Krško, Odbojkarski klub Kostan-
jevica na Krki in Nogometni klub Krško, ob pomoči Športne zveze Krško, Občine Krško 
in Občine Kostanjevica na Krki. Vsi so zelo uspešno zastopali Posavje in tudi Slove-
nijo, saj so tako posamezniki kot tudi skoraj vse ekipe končali bodisi povsem na vr-
hu bodisi malo pod njim ter se domov vrnili zelo zadovoljni in z mednarodno izkušnjo 
več. R. R., vir in foto: ŠZ Krško

Priključi se tudi ti!

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru 
vabi k vpisu v študijske programe

I., II. in III. stopnje Energetika

Rok za prijavo:
Drugi prijavni rok I. stopnja: od 22. 8. do 29. 8. 2014

Prvi prijavni rok II. in III. stopnja: od 2. 6. do 25. 8. 2014
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krško - velenje


