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POLETJE NA VRHUNCU - V teh dneh temperature spet krepko presegajo 30 stopinj Celzija, saj smo 
priča že četrtemu vročinskemu valu v letošnjem poletju, ki naj bi bil po napovedih vremenoslovcev 
tudi zadnji. Visoke temperature so kot nalašč za vodne aktivnosti, ki poskrbijo za ohladitev in zabavo. 
V Posavju je, kot si lahko preberete v tokratni aktualni temi na str. 3, veliko možnosti za uživanje ob, 
v in na vodi. Poleg tega na našem območju poleti organizirajo tudi nekatera tekmovanja, povezana 
z vodo. Taki so tradicionalni skoki v Krko na Borštu, s katerih je tudi fotografija. Stalni udeleženci 
skokov Klemen Lopatič, Slavko Piltaver in Sergej Manfreda so za konec prihranili še tradicionalni 
skupinski skok. Tudi vam, dragi bralci, želimo v prihodnjih dneh še kak osvežilen skok v reko, bazen 
ali morje.    Foto: Rok Retelj

Zbornik za sedanje 
in bodoče rodove
V Društvu vinogradnikov Raka so ob desetletnici 
delovanja in raškem krajevnem prazniku izdali 
zbornik »Raka, ljudje in vino«. Poleg izčrpnega 
opisa o delovanju društva, ki se ponaša s prvo 
ambasado cvička na Dolenjskem, obsežno čtivo 
zajema tudi izčrpno zgodovino kraja, življenja in 
običajev tamkajšnjih ljudi skozi čas. 
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 
Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Osvežilni sladoledi, 
smutiji in presne tortice.

OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI PRAZNUJE

Občanke in občani občine Kostanjevica na Krki 
bodo jutri, 14. avgusta, z osrednjo prireditvijo 
- slavnostno sejo občinskega sveta v nekdanji 
samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac - 
obeležili letošnji občinski praznik. Na njej bo v 
kulturnem programu z naslovom »Najboljšega 
vredni« v filmski podobi predstavljena zgodovina 
gledališke dejavnosti v Kostanjevici na Krki, podelili 
pa bodo tudi občinska priznanja. Kostanjeviškemu 
prazniku so posvečene strani 13–16. 

Dr. Andrej Smrekar, častni meščan 
Kostanjevice na Krki:

Človeka umetnost 
izpolnjuje, potrebna 
je za ravnotežje
 str. 4

Priznanje Metelkovi in Vizlarju
KRAJEVNI PRAZNIK NA RAKI   str. 7

MEDNARODNA IZMENJAVA  str. 9

RADEŠKA PODJETNOST  str. 12

S SEJ OBČINSKIH SVETOV  str. 2

Oživljali uskoško pot in tradicijo

Podjetniške ideje: veselje in izziv

Potrdili preimenovanje šole
Rebalans razdelil svetnike na pol

Krško živi za nogomet
Nogometaši Krškega so sanjsko začeli krstno se-
zono v 1. SNL, saj so bili en teden celo najbolj-
ši klub v državi. Nato sta prišla dva poraza, ven-
dar ne gre prezreti dejstva, da je Krško trenutno 
na drugem mestu po obiskanosti tekem, takoj za 
Mariborom. Prve tri tekme na krškem stadionu si 
je namreč ogledalo več kot 6000 gledalcev.
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Motorist Leon Fišer: 

Že pri šestih letih 
na motorju
 
 str. 32
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povedali so - o arbitražni aferi

Ignac Slakonja, Čatež ob Savi: Prav gotovo 
bo afera negativno vplivala na mejno vpraša-
nje. So nas pa sosedje pustili na cedilu že, ko 
je bila osamosvojitvena vojna. Ne želim si, da 
bi se kaj takega ponovno zgodilo. Kljub vse-
mu upam, da bo arbitraža uspešno zaključe-
na in bo končno meja pravično rešena. Bil bi 

že čas, da se obe strani dogovorita o mejnem vprašanju, ne 
pa da poslušamo samo o aferah in obtoževanjih z obeh strani.

Stanislav Rostohar, Kostanjevica na Krki: 
Hrvaška je privolila v arbitražni sporazum 
samo zato, da je dobila vstopnico za EU. Splo-
šno prepričanje na Hrvaškem je, da bi dobili 
bistveno več ozemlja, če bi spor reševalo ka-
kšno drugo pristojno sodišče. Ta situacija bo 
zagotovo imela negativne posledice na odno-

se med državama. Stališče, da Slovenija vztraja pri arbitraži, 
se mi zdi pravilno, tudi z vidika mednarodne verodostojnosti.

Anton Petrovič, Senovo: Hrvaška stran išče 
rešilno bilko in vsaka 'nerodnost' s sloven-
ske strani jim pride prav. Lahko bi se dogo-
vorili že prej, saj zgodovinska dejstva nespor-
no omogočajo Sloveniji dostop do odprtega 
morja. Slovenci smo že pregovorno znani po 
svoji servilnosti in nujno bi bilo, da tudi po-

litika nastopi poenoteno, ne pa da se nabirajo politične točke. 
Vsekakor pa moramo vztrajati na arbitražni rešitvi problema.

Občinska uprava je rebalans 
aprila sprejetega proračuna 
predlagala, ker je Ministrstvo 
za okolje in prostor občini odo-
brilo slabih 120 tisoč evrov dr-
žavnih sredstev za sanacijo ce-
stnega usada na lokalni cesti 
Vrtača – Vrbje, do katerega je 
prišlo ob lanskih septembr-
skih poplavah. K sanaciji bi 58 
tisoč evrov primaknila še obči-
na sama, polovico teh sredstev 
so želeli prestaviti s postavke 
za fekalno kanalizacijo Globo-
čice – Slinovce, ki je letos ne 
bo možno izvesti. V proračun 
so ob tem vnseli še nekaj dru-
gih manjših popravkov. 

Na podlagi razprave, ki jo je z 
vložitvijo dveh amandmajev 
sprožil svetnik Andrej Rajar 
(z enim je predlagal zvišanje 
postavke za kostanjeviški pi-
halni orkester za 600 evrov na 
račun občinskega glasila Ko-
stanjeviške novice, z drugim 
pa zvišanje postavke za tekoče 
vzdrževanje cest za 2000 evrov 
na račun materialnih stroškov 
občinske uprave) in župano-
vih »kontra-amandmajev« so 
na predlog podžupana Aleša 
Keg ljeviča sprejeli kompromi-
sni sklep, da se ob naslednjem 
rebalansu proračuna društvom 
v javnem interesu (obema ga-
silskima društvoma in pihalne-
mu orkestru) vrnejo sredstva 
na raven z leta 2014. Pred tem 
so si opozicijska skupina sve-

Rebalans razdelil svetnike na pol
KOSTANJEVICA NA KRKI - Drugi sklic 6. redne seje kostanjeviškega občinskega sveta je vendarle uspel in v 
občinski sejni sobi na Kambičevem trgu se je zbralo vseh deset svetnikov in svetnic. Seja je bila znova bur-
na, svetniki pa so potrdili vse sklepe razen rebalansa občinskega proračuna.

tnikov na eni ter županu bolj 
naklonjeni svetniki in občin-
ska uprava na drugi strani iz-
menjali vrsto očitkov, kdo je 
kriv za 10-odstotno znižanje 
sredstev društvom v letošnjem 
proračunu. 

V razpravi o rebalansu je pred-
sednik odbora za infrastruktu-
ro Lovro Metelko dejal, da žu-
pan kljub večkratnim pozivom 
ni sklical seje omenjenega od-
bora, na katerem bi morali 
obravnavati nekaj po njegovem 
mnenju zelo perečih proble-
mov občanov, zato rebalansa 
ne bo podprl. »Do zdaj nisem 
do konca povedal niti enega 
stavka oz. sem bil vedno pre-
kinjen in tudi preko odborov 
nisem mogel sprožiti nobene 
stvari, ki bi se tikala občanov. 

Težko sodelujem z županom 
na ta način,« je po seji pojasnil 
Metelko, pridružil pa se mu je 
tudi Rajar, rekoč da bi se mo-
rali pogovarjati vsebinsko. »Ne 
bom hodil na seje le dvigova-
ti roke,« je dejal. Župan Ladko 
Petretič je pojasnil, da odbora 
ni sklical zaradi velikega deleža 
že porabljenih sredstev za seje 
odborov in komisij, poleg tega 
nekatere točke po njegovem 
mnenju niso v pristojnosti od-
bora. Na glasovanju je polovi-
ca svetnikov rebalans proraču-
na podprla, polovica pa je bila 
proti, tako da ni bil sprejet. Kaj 
to pomeni za projekt obnove 
omenjenega plazu (v nadalje-
vanju so gladko sprejeli DIIP za 
ta projekt), še ni povsem jasno. 
»Če bodo zahtevali rebalans, se 
lahko za ta sredstva obrišemo 
pod nosom,« je po seji menil 
Petretič, kot glavni razlog za 
nasprotovanje svetnikov reba-
lansu pa znova izpostavil spor 
glede vračila vlaganj v telefoni-
jo, ki je že več mesecev na viš-
jem sodišču v Ljubljani. 

OSTALI SKLEPI POTRJENI

Manj zapletov je bilo pri osta-
lih predlaganih sklepih. Tako je 
občinski svet potrdil pravilnik 
o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeže-
lja v občini za programsko ob-
dobje 2015–2020, ki omogo-
ča izvedbo javnega razpisa za 
kmetijstvo. Odobrili so tudi do-
polnitev programa asfaltiranja 
makadamskih občinskih poti, 
v katerega so za letos dodali 
še najbolj kritičen odsek javne 
poti občinska meja – Kroglan-
ki. Potrdili so sklep o delnem 
povračilu stroškov organiza-
torjem volilne kampanje za 
lanske lokalne volitve v višini 
0,33 evrov za dobljeni glas, do 
katerega je upravičena le stran-
ka SD, soglašali s ceno storitve 

Pomoč na domu za leto 2015, 
ki bo za uporabnike malenkost 
nižja (6,03 evra na uro), izdali 
soglasje k sistemizaciji delov-
nih mest v kostanjeviškem vrt-
cu, ki ga bo v novem šolskem 
letu v sedmih oddelkih obisko-
valo 118 otrok (devet več kot v 
minulem), ter potrdili nove, ne-
koliko višje cene programov v 
vrtcu, ki pa so, kot je zatrdila 
svetnica in hkrati ravnateljica 
kostanjeviške šole Melita Sku-
šek, še vedno nižje, kot so bile 
pred petimi leti.

POBUDA OBČANOV

Svetnica Jožica Lešnjak je pri 
sprejemanju dnevnega reda 
nanj želela uvrstiti t. i. pobudo 
ljudske iniciative, vendar je di-
rektorica občinske uprave Ju-
dita Lajkovič pojasnila, da sle-
dnja ni bila vložena v skladu s 
statutom občinskega sveta, ki 
za obravnavo takšne pobude 
zahteva 5 % podpisov volivcev. 
Svetnika Marjan Jerele in Ro-
bert Zagorc sta ob tem menila, 
da bi morali biti dopisi in pobu-
de, ki krožijo po občini, podpi-
sani z imeni in priimki, name-
sto da je večina anonimnih. 
Lešnjakova je (nepodpisano) 
pobudo, naslovljeno na župa-
na, tako prebrala pri svetniških 
vprašanjih, pobudah in predlo-
gih. V njej je predlagana prese-
litev klavnice in skladišča trgo-
vine z gradbenim materialom z 
otoka najkasneje do konca leta 
denimo v obrtno cono ter ure-
ditev dostopov do reke Krke. 
Pobudo so ocenili kot smisel-
no, v kolikor se bodo njeni av-
torji javno izpostavili, pa naj bi 
jo obravnavali jeseni. Še ta me-
sec pa naj bi se po Petretičevih 
besedah sestali na izredni seji, 
na kateri bodo ponovno obrav-
navali in glasovali o rebalansu 
proračuna.
� Peter�Pavlovič

Letošnji občinski nagrajenci
Občinski svet je potrdil sklep o podelitvi občinskih priznanj za 
leto 2015. Kostanjeviški srebrnik bodo prejeli Ivanka (Slavi-
ca) Kuhar za 20-letno delovanje v Društvu podeželskih žena 
Pod Gorjanci, Roman Jordan za več kot 30-letno aktivno vlo-
go v različnih društvih ter Marija Gjurekovič za dolgoletno 
delo na družbenem in humanitarnem področju. Župan bo zla-
ti listini za delovanje v društvu podelil Stanetu Levičniku in 
Martinu Hodniku (že podeljena), zlati listini za obletnici de-
lovanja pa Radioklubu Iskra Prekopa in Društvu podeželskih 
žena Pod Gorjanci. S ključem mesta Kostanjevica in nazivom 
častni meščan bo nagradil dr. Andreja Smrekarja.

Pri�glasovanju�o�rebalansu�proračuna�je�bilo�v�zraku�samo�pet�zelenih�kartončkov.

BREŽICE - Občinski svet občine Brežice se je na julijski redni 
seji med drugim seznanil še s poročilom o realizaciji občin-
skega proračuna v prvih šestih mesecih tega leta.

Kot je omenil vodja občinskega oddelka za proračun in finance 
Aleksander Denžič, je realizacija prihodkov od januarja do kon-
ca junija letos znašala dobrih 41 %, realizacija odhodkov pa sla-
bih 33 %. V tem času so se zaključevale investicije temeljite obno-
ve Prosvetnega doma Artiče in Večnamenskega doma Bizeljsko, 
zaključila se je ureditev zunanjih športnih površin pri OŠ Dobo-
va in izgradnja mostu v Zgornjem Obrežu. V drugi polovici leta 
se zaključuje večletni projekt Hidravlične izboljšave vodovodne-
ga sistema ter izgradnja pločnikov Bukošek in Dobova. Svetniki 
so po skrajšanem postopku sprejeli odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o preoblikovanju vzgojno-izobraževalnega za-
voda OŠ Dobova. Sprememba odloka zajema preimenovanje šole 
v OŠ dr. Jožeta Toporišiča, vodilnemu slovenskemu jezikoslovcu v 
spomin in priznanje. Toporišič je bil rojen na Mostecu, osnovno 
šolo je obiskoval v Dobovi in bil tudi častni občan občine Brežice. 

Svetnikom je prostorska načrtovalka Mateja Sušin Brence iz 
podjetja M Mundus predstavila OPPN za stanovanjsko naselje 
Kaptol - Dobova. Območje ureditve se nahaja v severnem delu 
Dobove, na območju nepozidanih stavbnih zemljišč južno od 
Kaptolske poti in zahodno od Kapelske ceste ter v neposredni 
bližini dobovske šole in vrtca. Skupna površina OPPN obsega pri-
bližno 3,8 hektarja. Pobudo za izdelavo OPPN je podala občina, 
saj gre za območje kvalitetnega stanovanjskega dela mesta, več 
zemljišč na tem območju je tudi v lasti občine. Območje je pri-
merno za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, v delu ob Ka-
pelski cesti pa bo možna tudi umestitev nemotečih centralnih de-
javnosti (oskrbnih, storitvenih, poslovnih ipd.). Občinski svet je 
potrdil tudi spremembo meje OPPN za Terme Čatež, ki omogoča 
širitev tematskih vsebin, zeleno luč so svetniki prižgali tudi skle-
pu o potrditvi investicijske dokumentacije za objekt »Izgradnja 
pločnika na Velikih Malencah«, ki bo podlaga za objavo javne-
ga naročila za izbor izvajalca. Načrtovana trasa sega od Gostilne 
Prah do pokopališča pri cerkvi sv. Martina na Velikih Malencah. 
Poleg izgradnje pločnika v dolžini približno 700 metrov bo ure-
jeno tudi odvodnjavanje in razširjen most. Investicija v vredno-
sti približno 474.000 evrov se bo zaključila v letu 2017. 

Med svetniškimi pobudami in vprašanji velja omeniti dr. Stanko 
Preskar (SMC), ki jo je zanimalo, kako je s priključitvami na ko-
munalno omrežje v Globokem vseh tistih, ki se v preteklih letih 
niso priključili, hkrati pa je dala pobudo za ureditev dela parce-
le pri bivši brežiški blagovnici (zadaj, kjer so parkirišča), ki pro-
pada in je zelo zaraščena ter kazi mesto Brežice. Darko Udovič 
(SMC) pa je izpostavil vprašanje varnega dostopa otrok do šole v 
Cerkljah ob Krki, saj bodo imeli od septembra šolarji zaradi pre-
nove šole pouk v vojašnici. Vodja oddelka za družbene dejavno-
sti Anica Hribar mu je odgovorila, da so preučevali dve možno-
sti – ureditev ustrezne pešpoti ali prevoz otrok. Prva po njenem 
ne pride v poštev, saj ni možnosti za izgradnjo pločnika ob glavni 
cesti, ker imajo lastniki zemljišč svoje ograje praktično do roba 
cestišča. Za najboljšo možnost se je tako izkazala druga, kar po-
meni, da bodo otroci iz Cerkelj ob Krki in Župeče vasi prihaja-
li ali pred cerkljansko pošto ali do cerkve oz. gasilskega doma - 
kar se jim zdi še boljše -, kjer jih bo pobral avtobus in jih odpeljal 
do vojašnice, enako pa bo veljalo tudi za odhod domov. Udovič je 
še dejal, da je bila sestavljena komisija za reševanje romske pro-
blematike, vendar še do danes ni imela ustanovne seje, čeprav je 
tovrstna problematika vedno aktualna.� Rok�Retelj

Potrdili preimenovanje šole

ČATEŽ OB SAVI - Dosedanji prvi mož DZS Bojan Petan je s 1. av-
gustom avgustom na vrhu Term Čatež zamenjal Sebastjana Se-
lana, ki je s tega položaja odstopil in kateremu so nadzorniki nov 
mandat podelili maja. Kot so preko spletne strani Ljubljanske bor-
ze sporočili iz DZS, je Petan zaradi odhoda v Terme Čatež odstopil 
s položaja predsednika uprave DZS. Tako so nadzorniki za njego-
vega namestnika imenovali Jožeta Jaklina. Petan je mandat ge-
neralnega direktorja Term Čatež dobil za obdobje dveh let. Kot 
so še sporočili iz Term Čatež, se je njihov nadzorni svet na zadnji 
julijski četrtek seznanil tudi z rezultati poslovanja družbe v prvi 
polovici leta in finančnim stanjem v družbi. Podrobnejših infor-
macij o tem sicer niso podali.  R.�R./vir:�STA

Petan spet na čelu Term Čatež

BREŽICE - 11. avgusta so svetniki iz svetniške skupine SMC v ob-
činskem svetu občine Brežice vložili pobudo za podpis sporazu-
ma o izvedbi odpusta dolgov, saj bo samo tako tistim, ki jih je kri-
za najhuje prizadela, omogočeno, da z upniki sklenejo dogovor 
o odpustu dolgov. Predlog za sklenitev dogovora mora biti po-
dan najkasneje do 31. oktobra 2015, do istega datuma pa mora 
upnik podpisati tudi sporazum o izvedbi odpusta dolgov z Vlado 
RS.  V brežiški SMC poudarjajo, da v primeru sklenjenega dogo-
vora dolžniki ne bodo zavezani k plačilu dohodnine, kar je obi-
čajno pri odpustu dolga mimo zakona o pogojih za izvedbo ukre-
pa odpusta dolgov.

SMC za odpust dolgov
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ENA NAJPRIVLAČNEJŠIH 
TURISTIČNIH DESTINACIJ

Terme Čatež so največje slo-
vensko naravno zdravilišče 
s približno 700.000 prenoči-
tvami na leto, kar predstavlja 
sedem odstotkov vseh turi-
stičnih nočitev v Sloveniji in 
četrtino vseh nočitev vseh slo-
venskih naravnih zdravilišč. So 
terme s tradicijo, saj se je na 
tem območju zdraviliška de-
javnost začela že leta 1925, ko 
je bil zgrajen prvi hotel Topli-
ce. V zadnjih desetletjih so Ter-
me Čatež svojo ponudbo še do-
polnjevale in prenavljale, tako 
da spadajo danes s številni-
mi turističnimi produkti med 
najprivlačnejše turistične de-
stinacije v Evropi. Rdečo nit ra-
zvoja in ponudbe Term Čatež 
predstavljajo termalna voda in 
vodni programi, Termalna rivi-
era pa je njihova vodilna »bla-
govna znamka«. Poletna Ter-
malna riviera ponuja vodne 
atrakcije in bazene raznih ve-
likosti s temperaturo termalne 
vode od 26 do 36 stopinj Cel-
zija. Kopalci se lahko zabava-
jo na vodnih drčah, gusarskem 
otoku za najmlajše, toboganih, 
bazenu z valovi, Termalni for-
muli, počasni reki ali prepu-
stijo svoje telo blagodejni ma-
saži v bazenih z mehurčki, če 
kopanje prekine slabo vreme, 
pa pod tri kupole zimske Ter-
malne riviere vabijo bazeni, 
slapovi, masažna ležišča, div-
ja reka, tobogan z zaprto cevjo 
s svetlobnimi učinki itd. Pole-
tna Termalna riviera je v sezo-
ni vsakodnevno odprta med 8. 
in 20. uro, zimska Termalna ri-
viera pa od 9. do 21. ure. Juni-
ja letos je Terme Čatež skupaj 
z enodnevnimi gosti obiskalo 
96.459 kopalcev, kar je 5,2 % 
več kot junija lani, v juliju pa 
so zabeležili 139.655 kopal-
cev oz. 6 % več kot julija 2014. 
Lani so približno polovico no-
čitev ustvarili gostje iz Sloveni-
je, med tujimi pa so prevlado-
vali Italijani, Nizozemci, Hrvati 
in Rusi, je sporočila Nevenka 
Petan iz Službe za odnose z 
javnostmi v Termah Čatež.

TERME Z 
VISOKOKAKOVOSTNO 
TERMALNO VODO

Družina Cvetkovič iz Dobo-
ve je začela izkoriščati termal-
no vodo, za katero je pridobila 
koncesijo in izvrtala vrtino, že 
leta 2010, ko so najprej zgra-
dili manjši hotel in center za 
sprostitev. V naslednjem letu 
so z lastnimi sredstvi dogradi-
li še zunanji in pokriti bazen, 
leto pozneje pa še otroški ba-
zen in manjši tobogan. Temelj 
turistične ponudbe Term Pa-
radiso, najmlajših slovenskih 
term, ki se razprostirajo na 
1.800 m2 notranjih in zunanjih 
termalnih površin, predstavlja 
visokokakovostna termalna 
voda, ki blagodejno vpliva na 
različne oblike revmatizma in 

ohranjanje funkcionalnosti gi-
balnega aparata, razlaga Mar-
tina Cizel iz Term Paradiso. V 
termah lahko gostje uživajo v 
plavalnih, večnamenskih baze-
nih in otroških bazenih z igrali. 
Za še več vodnih užitkov zuna-
nji bazenski kompleks ponu-
ja tudi tri steze za spuščanje, 
Kamikaze tobogan in poča-
sno reko. Poleg tega sta go-
stom na voljo dva bara z boga-
to izbiro jedi in pijač, masaže 
pod masažnim paviljonom, fi-

tnes center ter Oaza Paradiso s 
kar osmimi različnimi vrstami 
savn, zasebnim bazenom, ro-
mantičnim iglujem in FKK nu-
dističnim kotičkom. Obiskoval-
ce razvajajo tudi z mesečnimi 
ugodnostmi v Spa & Wellness 
centru Paradiso ter pestro iz-
biro jedi v à la carte restavra-
ciji Paradiso kot tudi v Piceri-
ji in gostilni Valentina. Bazeni 
obratujejo od 9. do 22. ure, ob 
petkih in sobotah do polnoči. V 
letošnjem letu beležijo porast 
hrvaških gostov. V Termah Pa-
radiso ponujajo cenovno zelo 
ugodne triurne, dnevne in po-
poldanske vstopnice za kopa-
nje.
 
NA BAZEN BRESTANICA 
PRIHAJA VSE VEČ TUJCEV

Kompleks ŠRC Brestanica, ki 
zajema 11.000 m2 površin, je 
bil leta 1978 zgrajen s samo-
prispevkom krajanov, od leta 
1997 pa delovanje bazena v 
kopalni sezoni zagotavlja Ob-
čina Krško, ki kompleks od-
daja v upravljanje izbranemu 
ponudniku. Kot je še sporočil 
Tomaž Blatnik, vodja mar-
ketinga Bazena Brestanica, je 
leta 2010 občina pristopila k 
investiciji s ciljem zagotavlja-
nja pogojev za zagotavljanje 
možnosti plavanja vseh obča-
nov. Obnova je obsegala po-
stavitev nove bazenske školj-
ke, ob tem pa tudi večjo širino 
bazena – 25 x 50 metrov. Izve-
dli so sanacijo otroškega baze-
na, postavitev nove strojnice in 
bazenske tehnike, prav tako je 
bil v celoti obnovljen tudi spre-
mljajoči objekt z garderobami 
in sanitarijami ter pripadajo-
če zunanje ureditve. Za delo-
vanje bazena se je zagotovilo 
tudi lastno dogrevanje kopal-
ne vode. Lani je občina upra-

vljanje ŠRC Brestanica dodeli-
la Mladinskemu centru Krško 
za obdobje treh let. Bazen Bre-
stanica sestavljata dva bazena 
na prostem - velik bazen z glo-
bino od 1,35 m (neplavalci) do 
2,2 m (plavalci) ter mali bazen 
(čofotalnik), primeren za otro-
ke, s 132 m2 vodne površine z 
maksimalno globino vode 0,4 
m. Kopalna sezona se prične s 
prvim ponedeljkom v juniju in 
konča predvidoma v začetku 
septembra. Za kopalce je ba-

zen odprt od 9. do 20. ure, za-
dnja ura je brezplačna, od 18. 
do 19. ure je vstopnica samo 
1 €. V kolikor vreme dopu-
šča, poskušajo dvakrat teden-
sko (ponedeljek in sredo) izve-
sti nočno kopanje. V zadnjem 
času beležijo vse več obisko-
valcev iz tujine - Čehov, Fran-
cozov, Nemcev in drugih.

SEVNIČANI ZA DALJŠO 
ODPRTOST BAZENA

Starejša generacija Sevničank 
in Sevničanov se še vedno rada 
spominja naravnega kopališča 
ob Savi v starem sevniškem 
mestnem jedru, »šmarski otro-
ci« pa kopanja v Sevnični pri 
zapornicah, ki jih že nekaj let 
ni več, pred mnogimi desetletji 
je bilo urejeno tudi kopališče 
ob reki Mirni v Dolenjem Bo-
štanju. Zadnja tri desetletja (ali 
pa morda kakšno leto manj) 
so mnogi našli prijeten koti-
ček za druženje in sprostitev v 
vodi na sevniškem bazenu. Ko-
pališče z olimpijskim in otro-
škim bazenom se navadno od-
pre sredi junija in zapre sredi 
septembra, pohvali pa se lah-
ko tudi z eno najčistejših vod 
v slovenskih kopališčih. Med 
številnimi kopalci so tudi re-
kreativni plavalci, ki si že dalj 
časa prizadevajo za daljši od-
piralni čas z možnostjo ju-
tranjega in nočnega kopanja. 
Mojca Pernovšek, direktori-
ca javnega zavoda KŠTM, ki je 
upravljalec bazena, odgovar-
ja: »Bazen v Sevnici je že vrsto 
let odprt od 8. ure dalje, kar ni 
praksa drugih bazenov v ne-
posredni bližini. Jutranji pla-
valci lahko bazen uporablja-
jo vse do 10. ure, ne da bi se 
v tem času v vodi odvijale ka-
kršne koli druge aktivnosti, ra-
zen plavanja. V času letošnjih 

visokih temperatur smo od-
piralni čas podaljšali in smo 
bazen zapirali ob 20. uri. Ba-
zen v Sevnici se lahko pohvali 
z dobro urejenostjo in vodo, ki 
ustreza vsem higienskim mini-
mumom, to pa dosegamo z re-
dnim čiščenjem, ki traja tudi 
do tri ure na dan. Vsako po-
daljšanje odpiralnega časa pa 
pomeni krajši čas za pripravo 
vode in s tem možnost nedo-
seganja normativov, ki opre-
deljujejo ustreznost vode. Na 
sevniškem bazenu še nikoli ni 
bilo organizirano nočno ko-
panje, ker bazen za tovrstno 
aktivnost ni ustrezno opre-
mljen.« Vse do lanskega leta 
se je število kopalcev na sezo-
no gibalo okoli 17.000, v lan-
skem letu pa je zaradi velike-
ga zmanjšanja števila kopalnih 
dni ta številka znašala le malo 
nad 8.000. V letošnjem letu si 
obetajo podoben obisk kot v 
letu 2013.

RADEČANI IMAJO BAZEN 
NA HRIBU

Radeško letno kopališče v na-
selju Njivice je eno redkih ko-
pališč, ki leži na hribu, v narav-
nem okolju. Zgrajeno je bilo 
leta 1956 in je bilo sprva na-
menjeno rezervoarju požarne 
vode za potrebe podjetja Ra-
deče Papir. Bazen, ki ga je za-
snoval arhitekt Franc Cacak, pa 
je po zaključeni gradnji kmalu 
postal prijetno letno kopališče. 
Njegova podoba se v več kot 
pol stoletja delovanja ni spre-
minjala, bazenski kompleks je 
v celoti ohranil prvotno obliko. 
Pred 15 leti je ljubljansko dru-
štvo arhitektov v sodelovanju 
s Fakulteto za arhitekturo ba-
zen v Radečah prepoznalo tudi 
kot arhitekturno dediščino in 
s tem preneslo na Občino Ra-
deče, ki je lastnica, veliko mo-

ralno odgovornost za njego-
vo ohranitev. Radeški bazen, 
ki ima tudi otroški bazen, je 
sicer eden manjših in po ve-
ljavnih predpisih lahko dnev-
no sprejme do 250 kopalcev. 
V poletnih mesecih se njegova 
vrata odprejo ob 9. in zapre-
jo ob 19. uri, vendar je v njem 
vsak večer možno od 19. do 21. 
ure tudi rekreacijsko plavanje. 
Že vrsto let imajo tudi nočno 
kopanje, in sicer ob torkih in 
petkih, ko se je mogoče preda-
jati tudi romantičnemu vzduš-
ju, ki ga pričarajo posebej v 
ta namen vgrajene bazenske 
luči. Letno kopališče Njivice, 
ki meri 3.624 m2, letno obišče 
okoli 6.500 kopalcev.

DRUGE MOŽNOSTI ZA 
KOPANJE IN VODNE 
AKTIVNOSTI

Letos poteka peta sezona, od-
kar so pognali First Wake Park 
(FWP) - center za deskanje in 
smučanje na vodi. FWP se na-
haja na gramoznici Boršt v ne-
posredni bližini letališča Cer-
klje ob Krki. Namenjen je tako 
začetnikom kot tudi bolj na-
prednim uporabnikom. Vod-
nega doživetja željnim obisko-
valcem ni potrebno skrbeti 
za opremo, saj jo ob nakupu 
vstopnice dobijo brezplačno. 
V poletnih mesecih FWP med 
tednom obratuje od 15. ure da-
lje in med vikendi od 13. ure 
naprej. Pred to uro se je mo-
žno najaviti ali rezervirati cen-
ter samo zase oz. za zaključno 
skupino. Da bi bila vodna osve-
žitev še večja, FWP sodeluje s 
SUP Čatež, ki priskrbi vse bolj 
priljubljene deske za stoječe 
veslanje (SUP). Kot je odgovo-
ril Igor Kežman, jih na FWP 
veseli dejstvo, da jih obiskuje-
jo tako domačini kot tudi obi-
skovalci iz drugih delov Slove-

nije, pogosto pa jih obiščejo 
tudi Hrvati in tuji gostje iz bli-
žnjih term. 

Termalni izviri v Bušeči vasi 
so znani tudi širom Slovenije. 
Iz lesenega kopališča je voda 
po cevi speljana v zunanji ba-
zen, ki so ga zgradili leta 1984. 
Sedanji lastnik Milan Lekić je 
povedal, da je poleti v Kluno-
vih toplicah zelo živahno, saj 
prihaja sem veliko ljudi različ-
nih generacij, med njimi tudi 
šolarji, ki imajo plavalni tečaj. 
Voda v bazenu ima vedno 27 
stopinj Celzija, povprečna glo-
bina pa je 1,2 m. Obiskoval-
ci lahko igrajo še odbojko na 
mivki ali se kopajo v bližnji 
Krki. Bazen je na voljo poleti 
vsak dan med 8. in 20. uro, vse 
do danes pa se niso izneverili 
tradiciji, saj še vedno pobirajo 
samo prostovoljne prispevke.

Med poletnimi meseci je ve-
dno poln ŠRC Grič na Velikih 
Malencah, ki ponuja tudi na-
jem piknik prostorov in vpis 
v kajakaško šolo, ki jo orga-
nizira Kajak kanu klub Čatež. 
V Kostanjevici na Krki so naj-
bolj obiskana kopališča pri se-
vernem mostu - na gmajni in 
pod tamkajšnjo okrepčevalni-
co Štraus. Na Mostecu se pona-
šajo s kar 130-letno splavarsko 
tradicijo, saj turiste vsako-
dnevno od Term Čatež do Mo-
steca in nazaj poleti med 11. in 
23. uro vozi brod po reki Savi, 
ki ga upravlja Brodarsko turi-
stično društvo Mostec. Seveda 
pa velja omeniti tudi vaška na-
ravna kopališča, saj imajo sko-
raj v vsaki vasi ob Krki urejen 
prostor za kopanje (npr. v Cer-
kljah ob Krki, Velikem Mraše-
vem, Krški vasi, Borštu, Gazi-
cah).

� Rok�Retelj,�Smilja�Radi

Posavje - raj za vodne aktivnosti
POSAVJE - Letošnje poletje nam je bilo močno naklonjeno, saj so se temperature dvignile krepko nad 30 stopinj Celzija, zato so mnogi iskali osvežitev ob in v ba-
zenih, pogumnejši pa tudi v rekah, saj so nekatere naše reke še vedno primerne za kopanje. V Posavju je tako za kopanje kot ostale vodne aktivnosti veliko mo-
žnosti, zato v nadaljevanju predstavljamo nekatere najbolj znane lokacije.

Klunove�toplice�v�Bušeči�vasi
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STROJ DELAVCU ODREZAL ROKO - 22. 7. se je v družbi Rade-
če papir pri delu hudo poškodoval 35-letni delavec, kateremu 
je stroj za pripravo bombaža odrezal roko v višini komolca. Po-
škodovanega so odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico. 

VANDALI RAZDEJALI DVORIŠČE ŠOLE - Brežiški policisti so 
na tožilstvo ovadili tri mlade objestneže, dva mladoletnika in 
21-letnega osumljenca, ki so v noči na 25. 7. na parkirnem pro-
storu in dvorišču osnovne šole v Pišecah poškodovali leseno 
skulpturo, cvetlična korita, razbili luči, table z napisi in poško-
dovali fasado. Povzročili so za več kot 3000 € škode.

NASILEN DO PARTNERKE - 30. 7. so policisti na območju Po-
savja posredovali zaradi nasilja v družini. 26-letnemu nasilne-
žu so izrekli prepoved približevanja partnerki in otroku zara-
di suma, da bi utegnil ogroziti njuni življenji, osebno varnost 
in svobodo. Ugotovili so namreč, da že več let partnerko pre-
tepa, ustrahuje, ponižuje in ji grozi, tudi ob prisotnosti otroka.

S TATVINO OSKRUNJEN SPOMENIK - V Krškem je bilo v noči 
na 1. 8. vlomljeno v lesen objekt ob stanovanjski hiši, iz njega 
pa ukradena motorna žaga, baterijski vrtalnik in električni sko-
belnik v skupni vrednosti 2.000 €, iz odklenjene stanovanjske 
hiše v okolici Krškega pa je nepridiprav ukradel 900 € gotovine. 
Med 20. 7. in 2. 8. je neznanec iz kleti stanovanjskega bloka v 
Brežicah odtujil gorsko kolo in lastnika oškodoval za 700 €, s 
krajo ženskega gorskega kolesa iz stanovanjskega bloka v Kr-
škem pa je bila 28. 7. lastnici povzročena škoda v višini 1500 €. 
Ne le veliko materialno škodo, pač pa tudi psihične bolečine 
svojcem je povzročil zmikavt, ki je z nagrobnika na krškem 
pokopališču med 3. in 4. 8. ukradel bakreno skulpturo v vre-
dnosti okoli 2000 €. 

S KOLESOM PO AC - 29. 7. so brežiški policisti oglobili dva Ar-
gentinca, stara 34 in 38 let, ki sta iz smeri Obrežja proti Čate-
žu ob Savi kolesarila kar po avtocesti.

TOVORNI VLAK POVOZIL OBČANA - 11. 8. je okoli pol tre-
tje ure zjutraj pri kraju Orehovo tovorni vlak povozil občana. 
Gasilci PGD Sevnica so z razsvetljevanjem nudili pomoč poli-
cistom in reševalcem NMP Sevnica. Oseba je zaradi hudih po-
škodb umrla na kraju dogodka.
 Zbrala:�B.�M.

Vladimir Kotar, Brežice: Štopanje mi ni tuje. Če 
vzameš nekoga s sabo, vožnja tako hitreje mine, 
saj se ponavadi zapleteš v pogovor z njim. Nega-
tivnih izkušenj še nisem imel, se je pa zgodilo, da 
sem kot najstnik štopal ponoči, ampak mi zara-
di teme niso vedno ustavili. Sicer pa menim, da 
vozniki neradi ustavljajo štoparjem, ker se jim 

največkrat mudi ali nimajo več prostora.

Đorđe Kosić, Leskovec pri Krškem: Sam sem 
štopal nekajkrat, a še kot študent v Ljubljani. 
Seveda nisem prevoza dobil takoj (se nasmeh-
ne), a tudi ljudem se ni tako »mudilo«. Štoparjev 
je manj, mladi se poslužujejo predvsem spleta, 
strani, kot je prevozi.org, ki je namenjena prav 
temu. Verjetno temu botruje tudi razlog, da je 

danes izpit nujen že praktično za vsakega posameznika.

Anja Baškovč, Brežice: Sama še nikoli nisem 
štopala in si tudi nekako ne želim, ker se mi ne 
zdi dovolj varno. Tudi ustavila še nisem niko-
li nobeni osebi. Ustavila bi le v primeru, če bi 
osebo poznala in bi vedela kam je namenjena, 
drugače pa ne, saj ne zaupam osebam, ki stojijo 
ob cesti, ker nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ.

Alenka Pintar, Sevnica: Še nikoli nisem štopa-
la. Preden se odpravim na pot, dobro premislim, 
kako bom prišla do cilja. V današnjem času je 
vožnja v avtu neznanca precej veliko tveganje. 
Na spletnih straneh lahko z malo sreče najde-
mo ugoden in zanesljiv prevoz z avtomobilom 
po zelo ugodni ceni. Mislim, da te spletne stra-

ni, ki jih mladi poznamo, postajajo sodobni avtoštop 21. stoletja.

Z avtoštopom lahko brezplačno pridemo do želenega ci-
lja. Ali ste že kdaj štopali in s kakšnim namenom (zara-
di avanture, okvare vozila, iz radovednosti ...)? Je bil av-
toštop pozitivna ali negativna izkušnja? Tudi vi ustavljate 
štoparjem? Ali vozniki radi ustavljajo tistim, ki štopajo?

anketa

Izkušnje s štopanjem

Kostanjevica na Krki. Kaj 
vam pomenijo te tri besede?
Pravzaprav vse. To je kraj, kjer 
sem bil rojen, v šoli na Gorjan-
ski 2, v prvem nadstropju, juž-
no krilo. In kamor se nenehno 
vračam – nikoli nisem spre-
menil identitete. Jaz sem ostal 
Kostanjevičan, ne počutim se 
kot Ljubljančan. Sem tukaj na 
delu, potem pa hodim »do-
mov«, tako da se žena razbur-
ja, pa kje si ti pravzaprav doma 
– si tukaj ali tam? To je nekaj, 
kar se pri mojih letih ne bo nič 
spremenilo.

Je bilo otroštvo na otoku za-
nimivo, razgibano?
Ne, jaz sem s Kandije. To je 
zelo važno, že zaradi tega, ker 
smo imeli odbojarske in no-
gometne ekipe Otok – Kandija 
(smeh). Mislim, da si je lepše 
otroštvo težko predstavlja-
ti. Zaradi izjemnosti kraja sa-
mega. Mogoče danes malo po-
grešam utrip kraja, ki sem ga 
poznal v mladosti. To je verje-
tno zaradi demografskih spre-
memb, glede na to, da se je po-
pulacija na otoku postarala, 
kraj se je tudi malo razširil. Za 
nas pa je Kostanjevica še ve-
dno obstajala iz otoka in Lju-
bljanske ceste oz. magnatske 
četrti, kot je nekdo napisal na 
staro razglednico. V zimskem 
času smo gravitirali bolj proti 
Slinovcam in Štangrabom, kjer 
so bila smučišča in sankališča, 
čim se je malo ogrelo, pa že k 
čolnom. Zelo lepo se je bilo vo-
ziti ob naraslih vodah, ko smo 
lahko prišli višje ob Studeni. 
Dlje od jeza sicer ne. Pomla-
dne vode imajo sploh pose-
ben čar. 
Poleti smo praktično ves dan 
preživeli na čolnu ali pod mo-
stom, tako da je bilo odveč iti 
domov na kosilo. Kopališče je 
bilo za sladoledarjem pri mo-
stu, stanovali pa smo v šoli, 
tako da mi je bilo predaleč iti 
okoli po cesti čez most, am-
pak sem raje bredel čez Stu-
deno, da so me gležnji boleli 
od mraza in ničkolikokrat sem 
se porezal na steklu v strugi. V 
spominih so čoln, otok, ribo-
lov, skoki na glavo, potaplja-
nje na bojah, most ... To je ne-
kaj posebno kostanjeviškega, 
del lokalne folklore, ki jo je ne-
kaj generacij otrok vzdrževalo. 
Niti na kopališča se nismo ho-
dili sušit, smo raje kar na ste-
brih sloneli, se malo pogreli in 
plavali naprej. Zelo zabavno je 
bilo, ko so "ljubljanske srajce" 
prihajale na počitnice in smo 
jih okoli vozili – oni so v vodo 
stopali previdno in počasi, mi 
pa smo poznali vsak steber 
posebej, načine, kako se izo-
gibati, kako se skrivati ... 

Z vsemi kulturnimi središči 
Kostanjevice - Formo Vivo, 
Lamutovim salonom, Gor-
jupovo galerijo pa tudi z Ga-

lerijo Božidar Jakac - ste po-
vezani že od samih začetkov. 
Kako ste kot direktor Naro-
dne galerije gledali na »do-
mačo« galerijo?
Vse naštete institucije so kot 
moje sestre in bratje. Jaz sem 
predvsem imel predstavo 
neke hierarhične povezave, 
ne preveč tesne, da ne bi bila 
vprašljiva samostojnost za-
voda, ampak bolj v tem smi-
slu, da bi nacionalne institu-
cije oblikovale infrastrukturo, 
ki je nima smisla vzdrževati v 
manjših muzejih in galerijah. 

Predstavljal sem si veliko več 
sodelovanja nacionalnih insti-
tucij z muzejsko mrežo. 
A galeriji sta bili od nekdaj po-
vezani. Dokumentacija prve 
zbirke Gorjupove galerije je 
bila predano, a amatersko na-
stavljena. In ko smo ustano-
vili Galerijo Božidar Jakac, je 
fond začel hitro rasti in je bilo 
to treba dati na resne osno-
ve. Takrat sem šel še kot štu-
dent v Narodno galerijo, kjer 
sta me dr. Cevčeva in dr. Roz-
manova uvedli v muzejsko do-
kumentacijo in smo dokumen-
tarne knjige naredili po vzoru 
Narodne galerije. Potem smo 
delali generalno inventuro in 
izpopolnjevali podatke tudi s 
kolegi s fakultete. V času štu-
dijskih počitnic smo prišli v 
Kostanjevico, delali smo v šoli, 
ki je imela takrat še dvoizmen-
ski pouk – delavnik se je začel 
ob 18. uri in končal ob 4. uri 
zjutraj. To sodelovanje je tudi 
sicer zelo dobro teklo že prej. 
Dr. Emilijan Cevc je celo izumil 
sintagmo Forma Viva, spre-
mljal simpozije in projekte. V 
Narodni galeriji mi je prav pri-
šlo poznavanje zbirk v Kosta-
njevici, navsezadnje se prete-
žno ukvarjam s poznim 19. in 
20. stoletjem. Prišel sem iz in-
stitucije izven centra države in 

sem vedel, kaj takšne instituci-
je želijo od nacionalke, in sem 
to poskušal postaviti. Moram 
pa reči, da posebnega razume-
vanja za to ni bilo.

Kakšen je pomen Galerije 
Božidar Jakac danes?
Odigrala je zelo pomembno 
vlogo v zadnji četrtini 20. sto-
letja z izpostavo opusov eks-
presionistične generacije, ki 
so v precejšnji meri nacional-
no obarvani. To je bil čas, ko 
so generacije zlasti zelo dobro 
poznale Toneta Kralja zaradi 

njegovega delovanja med obe-
ma vojnama na Primorskem. 
On je posegel v to primorsko 
antifašistično identiteto, drug 
vidik pa je bil Božidar Jakac, 
ki je bil ustanovitelj Akademi-
je in najznamenitejši slovenski 
umetnik druge polovice 20. 
stoletja s posebnim statusom 
v državi in je imel toliko obo-
ževalcev, da s svojo produkcijo 
ni mogel nasititi povpraševa-
nja. Potem pa smo še Gorjupa 
lahko pritegnili zraven kot na-
šega domačega ustvarjalca in 
Franceta Kralja, ki pa je ven-
darle ustvarjalno najmočnej-
ša figura v tej generaciji. In 
te samostojne predstavitve 
so bile precej popularne. To 
je bilo povezano tudi z notra-
njim prometom v državi, ki je 
potekal v smeri zahod-vzhod: 
iz zahodne slovenije so si na 
Čatež hodili ogledovat rastli-
njake in naprej na zagrebški 
velesejem, Kostanjevica pa je 
postala vmesna postaja. To je 
bil enodnevni turizem, zato ni-
koli ni bilo potrebe po razvo-
ju nekih nočitvenih kapacitet. 
Z druge strani pa je Kostanje-
vica tudi v zaledju Zagreba. 
Zavedati se moramo, da je od 
Novega mesta navzdol še med 
obema vojnama veliko ljudi s 
tega področja hodilo na za-

grebško univerzo in da je med 
zagrebškimi umetniki kup lju-
di, ki so doma s Krškega po-
lja. In to bližino Zagreba smo 
izkoriščali tako, da smo v raz-
stavnem programu vzdrževa-
li predstavitve hrvaških ume-
tnikov. 
Po osamosvojitvi pa so se stva-
ri zelo obrnile. Prišlo je tudi 
do menjave generacij, seda-
njih nosilcev družbenega do-
gajanja že zgodovina ne za-
nima toliko, kot jih je prej, ne 
identificirajo se več na ta na-
čin. In galerija nujno potrebuje 
prenovo programa. Program v 
cerkvi s »site-specific« razsta-
vami, razstavami prilagojeni-
mi prostoru, je po 20 letih že 
etabliran – to je vidik, ki bi se 
ga dalo nadgraditi v rezidenč-
ni program in v to vključiti še 
Formo Vivo. Tako kot Forma 
Viva teče sedaj, za ustvarjalno 
atmosfero ni dovolj, tudi sa-
mostojne zbirke bi bilo treba 
malo preformulirati. Že v leto-
šnjem letu smo poskušali za-
gnati program letnih razstav. 
Prva naj bi bila razstava zbir-
ke Narodne galerije v Beogra-
du, ki pa je zaradi nesrečnega 
sovpadanja s procesom suk-
cesije zaenkrat ne bo. Pozicija 
države, ki je Galeriji namesto 
pomoči ob tem spodmakni-
la stol, je precej nerazumljiva. 

Imate občutek, da jo Kosta-
njevičani jemljejo za »svo-
jo«, dihajo z njo?
Kostanjevičani jo jemljejo za 
svojo, ampak problem je v 
tem, da ta galerija nima smi-
sla, če bi morala služiti samo 
Kostanjevičanom. Vse te de-
javnosti so prej temeljile na 
regijskem in nadregijskem 
pokrivanju. Kostanjeviška pu-
blika je bila razpeta med osre-
dnjo Slovenijo in Zagrebom in 
ta segment smo izgubili in ga 
je treba na nov način motivi-
rati s prenovo programa. Pro-
blem je po mojem bolj, da z 
druge strani ni dovolj inici-
ative za organizacijo spre-
mljevalnih stvari, razširjanje 
infrastrukture, ki bi lahko po-
spešila razvoj. So poskusi, de-
lajo na področju dediščine v 
okviru posameznih projektov, 
odprli so Uskoško pot, Pot če-
stitk, ampak to seveda ni do-
volj. Ne moreš Ljubljančanom 
dopovedati, da se splača za-
peljati po Uskoški poti, ker je 
to tako lepo. To ni dovolj. Po-
tenciali so, ampak vprašanje, 
kako je s kapitalom. Kapital pa 
pride v okolja, ki so dovolj ho-
mogena, kjer sodelovanje za-
gotavlja dobro naložbo itn., ne 
pa prepiri in tožarjenje. 
Kraj se s hišo identificira, ne 
pa toliko, da bi ustanovili javni 
zavod. Galerija še vedno deluje 
provizorično, videti pa je tako, 
kot da bi občina najraje to od-
dala nekomu in ne bi imela več 
težav s tem. Država pa se tudi 

Dr. Andrej Smrekar, častni meščan Kostanjevice na Krki:

Človeka umetnost izpolnjuje, 
KOSTANJEVICA NA KRKI, LJUBLJANA - Če si rojen v družino, kjer pogovor o umetnosti in njenem razgrinja-
nju različnim občinstvom pogosto predhaja vse ostale pogovorne teme, potem je precej verjetno, da ti bo 
»ars« zlezla pod kožo. Morda celo postala tvoja koža: nekaj, na kar bodo pomislili mimoidoči, ko te bodo 
srečali. V Andreju Smrekarju mnogi vidijo kustosa ali direktorja, ki je vodil Narodno galerijo po osamosvo-
jitvi. Drugi opazijo ostrega kritika odnosa do kulturne dediščine. Za poznavalce je umetnostni zgodovinar 

Dr.�Andrej�Smrekar
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umika in ne more pristati na 
nekaj takega, kar ji tudi sistem 
delovanja poruši. Poleg tega 
pa bi bilo to zelo slabo. Iz pre-
prostega razloga, ker bi tretjič 
ali četrtič ponovili zgodovin-
sko paradigmo nasprotovanja 
med samostanom in mestom. 
In zdaj naj država, ki je že tako 
ali tako lastnik te infrastruk-
ture, še financira program po 
svoji podobi in Kostanjeviča-
ni ne bi imeli s tem nič opra-
viti – mislim da se tukaj lahko 
ponovi zgodovinsko preklet-
stvo. Zato je treba Kostanjevi-
čane spodbujati, da bi to razu-
meli. Seveda vemo, da je tako 
velik zavod veliko breme za 
občinski proračun, a najdejo 
se načini, da se te stvari olaj-
ša. Galerija je vendarle kosta-
njeviška in lasten prihodek, ki 
ga ustvari, in tega ni tako malo, 
se da predstaviti kot udeležbo 
lokalne skupnosti, zato jih ne 
bi smelo biti tako strah pre-
vzeti te odgovornosti. 

V začetku leta ste v medijih 
znova opozorili na zanemar-
janje in rušenje pomembnih 
kulturnih spomenikov. Kdo 
je »primum movens«, ko se 
pogovarjamo o obnovi?
Mislim, da v vsakem prime-
ru kapital. Če ni, potem se te 
stvari dogajajo v omejenem 
obsegu in zelo dolgo trajajo. 
Pomagajo evropska sredstva, 
ampak tudi nad tem roko drži 
država. Torej je to podreje-
no neki centralni politiki. Pri 
nas smo se sedaj, v veliko ve-
čji meri kot kdaj prej, soočili 
s situacijo, da se kapital pola-
sti dediščine in jo degradira do 
tiste meje, ko zakon omogoča 
odstranitev spomenika. Vzpo-
staviti učinkovite vzvode, da 
preprečimo takšna ravnanja, 
je zelo težko. Osebno mi je v 
osemdesetih letih v ZDA ravno 
naše takratno ravnanje z dedi-
ščino predstavljalo vir nekega 
ponosa in samozavesti. Raku-
schev mlin v Celju je eklatan-
tna zadeva, ker sem prepričan, 
da je bil objekt obsojen na ru-
šenje tisti hip, ko je župan so-
sednjo parcelo prodal Lidlu 
in mu morda celo obljubil, da 
bodo to pometli drugam. Ko 
bi se vendar dalo vsaj lupino 
ohraniti in znotraj npr. nare-
diti neko nakupovalno sredi-
šče. Da bi se industrijska de-
diščina ohranila. A raje imamo 
konfekcijsko arhitekturo, ki je 
v vsakem kraju enaka, da lah-
ko rečemo: aha, tudi mi ima-
mo Lidl! Seveda, stroka se 
mora s temi stvarmi spopasti, 
a ne tako, da posamezne insti-
tucije gledajo druga drugi pod 
prste ter se obmetavajo in kre-
gajo. Delno je temu kriva tudi 
upravna razdrobljenost drža-
ve. 
Omalovaževanje stroke se ma-
ščuje. Lep primer za to je ko-
stanjeviška obvoznica. Na 

vsak način je bilo potrebno 
most spraviti bližje, kot ga je 
stroka priporočala. Čeprav 
vemo, da tisti ovinek ne bi bil 
nobena taka ovira. Meni tudi 
vizualno ta pozicija ni v redu, a 
se je pri stoletnih vodah poka-
zalo, da je ta poseg problema-
tičen in da je težko obvladova-
ti vodni režim. Takšna zapora, 
kot jo imamo pri Dobravi, bi v 
bistvu pomenila zadrževanje 
vode skozi Krakovski gozd v 
Sajevce, mi pa smo jo spustili 
preblizu. Prijatelji mi pravijo, 
da je tok poplavnih voda spre-
menjen, in vprašanje je, kaj to 
pomeni za otok. Tudi otok je 
treba vzdrževati, organizirati 
čiščenje struge, bregov, utrje-
vanje, kontrolo vode ipd., sicer 
bomo otok čez nekaj genera-
cij izgubili.

Kaj Slovenci kot narod spo-
ročamo s svojim (pasivnim) 
odnosom do dediščine?  
Lahko rečem nekaj grdega? 
Sporočamo to, kar sporočamo 
tudi s prodajo Telekoma. Ima-
mo nek mentalen problem ta 
trenutek. Država je v moralni 
stiski in takšna stvar se prav-
zaprav najprej pokaže v odno-
su do dediščine. Profesor Šumi 
nam je zmeraj rekel: »Veste, vsi 
družbeni problemi se najprej 
pokažejo v kulturi, samo pre-
brati jih je treba znati.« 

In tudi napredek naroda se 
seveda najprej pokaže v kul-
turi?
V obe smeri gre, da. Ampak, 
poglejte, saj smo povsem iz-
gubili občutek za identiteto, 
kdo smo, kaj pravzaprav hoče-
mo! Saj ne vemo, kaj bi s svo-
jim gospodarstvom počeli. Ne 
vemo, kako zagotoviti, da ne 
bi padli na raven neke koloni-
je, perifernega območja, s ka-
terega kapital zmerom odteka. 
V poznih 90. letih smo še ve-
dno zelo veliko govorili o na-
cionalnem interesu, a se je po-
kazalo, da je nacionalni interes 
to le toliko časa, kolikor kaj na-
vrže. Služil je za izgovor, da so 
razgrabili družbeno premože-
nje. In namesto, da bi ga takoj 
prodali nekim perspektivnim 
strateškim partnerjem, je na-
stopil interes Kajmanskih oto-
kov. To je povzročilo moralno 
krizo. Ljudje ne zaupajo vla-
dam in tudi demoralizirani so, 
ne vidijo izhoda. 
Objektov, ki jih načenja zob 
časa, je ogromno. Je pa res tudi 
to, da jih izgubimo, ker nismo 
sposobni vlagati vanje, obsoja-
mo pa, če jih nekdo kupi in pu-
sti propasti, da bi zgradil nekaj 
novega. Obstajati bi moral nek 
nacionalni konsenz o določe-
nem naboru spomenikov, ki so 
nepogrešljivi za našo identite-
to in za katere bi obstajal dr-
žavni program, kako gospoda-
riti z njimi. To bi morala biti 
naloga Direktorata za dedišči-

no, ostalo pa prepustiti izobra-
ževanju, dvigovanju zavesti o 
pomenu dediščine. 

Kaj vas je tako pritegnilo k 
nadrealizmu, da ste mu po-
svetili doktorsko delo?
Tega pa se skoraj ne spomnim 
več (smeh). To je bila zelo 
kompleksna zadeva. Meni se 
v življenju pogosto dogaja, da 
me obnorijo stvari, ki me dol-
go prav nič ne zanimajo. Giaco-
metti je bil za seminar, nato pa 
me je to delo povedlo k surre-
alistom. Moj mentor je bil Tim 
Clark, eden od očetov moder-
ne umetnostne zgodovine, ki je 
ravno takrat prevzel profesu-
ro na Harvardu. V tistem času 
je bil surrealizem precej v zra-
ku, saj so ga prijeli kot drugo 
stran modernističnega kovan-
ca. V modernističnem kanonu 
je bila to vedno drugorazredna 
umetnost, takrat pa se je zače-
njala kritika modernizma, a ne 
toliko iz Bretonove percepcije, 
temveč iz Batailleve in skupi-
ne okoli revije Documents. De-
lal sem analizo kritike, takra-
tne in poznejše, na koncu sem 
spoznal, da je idealna struktu-
ra likovnega surrealističnega 
dela oksimoron. Sceno so pe-
ljali literati, tako da je temelj-
na zadrega surrelistične ume-
tnosti verjetno v sami metodi, 
ki je diahrona, slika pa zmeraj 
sinhrona.

Ko sva pri surrealistih in po-
stopkih nezavednega - kako 
se vi osvobajate uma?
Saj se ne. Dolgo sem bil pre-
pričan, da to nima nobene-
ga smisla. Ampak z leti se člo-
vek malo obrusi in izkusi še kaj 
drugega, tako da to seveda ob-
staja, ni pa nekaj, kar bi počel 
kot neko metodo. Najlepše je 
iti na dopust in ta omejen čas 
delati tisto, kar ti pade izpod 
neba. Moram pa reči, da zelo 
uživam v svobodnih asociaci-
jah, ki so lahko tudi zelo krea-
tivne, a v glavnem ima to opra-
viti s humorjem.

Ljubezen do umetnosti je 
bila sidrišče vaše družine. Je 
vaš današnji odnos do ume-
tnosti v čem drugačen?
V bistvu se ni spremenil, samo 
v teoretskem smislu sem vsto-
pal v stroko. Se mi je pa zmeraj 
zdelo, da brez polja umetno-
sti življenja ne more biti. Ozi-
roma, da je tako življenje zelo 
prazno. Tako prazno, da člove-
ka degradira kot bitje. Človeka 
umetnost izpolnjuje – ne more 
te vsakodnevni posel izpolnje-
vati tako kot nekaj, kar ni nuj-
no za dihanje. Kar je pravza-
prav potrebno za ravnotežje.

Mlade vodite skozi ume-
tnost. Opazite razlike?
Mislim, da je v vsaki genera-
ciji nek krog, tanjša plast lju-
di, ki se s tem bolj intenzivno 

ukvarjajo. Umetnost se je zelo 
spremenila v zadnjih 30 letih. 
Vse, kar smo nekoč v umetno-
sti verjeli, se je obrnilo v svoje 
nasprotje. Ena mojih največjih 
zablod je bila, da je abstrakci-
ja čisti materializem. Platno, 
barva, čopič in umetnik. In 
sem potem kar lep čas potre-
boval, da sem spoznal, da gre 
v bistvu za spiritualizem, ki ga 
nikoli nisem maral. 

Ste racionalist?
Ja. Ampak imam zato še vedno 
rad te stvari. 

In potem se krešejo mnenja 
o tem, ali je preprosta črna 
pika na beli podlagi že ume-
tnost?
Zgrešeno je bilo to, da smo is-
kali razlago v tisti piki, ne pa 
v strategiji, ki jo je umetnik 
ustvaril. 

Pomemben je angažma, ki 
ga v nas ustvari neko ume-
tniško delo?
Tako je in potrebno je ugoto-
viti nek sistem in to predsta-
viti. Ustvariti je treba diskurz 
umetnika, kritikov. Diskurziv-
ni vidiki človeške eksistence 
so najbrž veliko bolj pomemb-
ni kot materialni. Najbrž se 
manj zavedamo moči besede 
in se premalo posvečamo nje-
ni sistematični rabi. Še zmeraj 
preveč instinktivno reagiramo. 
Konec koncev je komunikacija, 
ne le jezikovna, sijajno orodje, 
ki pa ga je treba znati upora-
bljati v skladu z nekimi etični-
mi normami.

Vrnili ste se z dopusta. Ste 
kot turist poklicno deformi-
rani? 
Saj to je najlepše! Zgradbe, ki 
same govorijo. Ko vse sprego-
vori. Jaz sem na primer nav-
dušen nad tem, kar je bilo na-
rejeno s Slovensko cesto in 
Ljubljano. Nekoč, ko smo v 
času izgradnje Narodne gale-
rije želeli doseči, da bi se zapr-
lo jedro, si je bilo to nemogoče 
zamisliti. Za vsem je pravza-
prav Janez Koželj in to, da Jan-
ković posluša njegove odlične 
ideje, ta sinergija, to je sijajno.

Kaj vam je prišlo pod prste 
kot počitniško branje?
Priznati moram, da sem Pod-
bevškovega Jakopiča še enkrat 
sklenil prebrati. Pa sem ga od-
ložil po nekaj desetih straneh, 
nato pa sem bral Civilizacijo, 
Sapiensa in slučajno Ljubimca 
Durasove, ker ga je imel brat 
s sabo, pa Kocbekovo Listino 
sem prebral. 

V Kostanjevico se vračate 
kot častni meščan. Kaj vam 
pomeni to priznanje?
Izjemno veliko. Hvaležen sem. 
Veste, doma ni nihče prerok.

� Maruša�Mavsar

BREŽICE - V juliju je brežiška Fa-
kulteta za turizem dobila nove-
ga dekana izr. prof. dr. Boštjana 
Brumna, ki bo na čelu fakultete 
naslednja štiri leta. Kot je izja-
vil za naš časopis, je njegov prvi 
cilj, ki si ga je zadal kot dekan, 
fakulteta zadovoljnih študentov 
in sodelavcev. Študenti so zanj 
na prvem mestu, saj je fakulte-
ta v prvi vrsti namenjena njim 
in njihovemu pridobivanju naj-
novejših spoznanj na področju 
turizma. Po njegovem mnenju je 
zadovoljstvo študentov s študi-

jem pogojeno z zadovoljstvom zaposlenih - tako pedagoškega kot 
nepedagoškega osebja, kar pomeni zagotavljanje stabilnih pogo-
jev za delo in možnost napredovanja zaposlenih tako osebnostno 
kot profesionalno. Njegova glavna cilja v mandatu sta pridobi-
tev temeljnih, aplikativnih in tržnih raziskovalnih projektov ter 
na podlagi tako pridobljenih projektov dokončanje izobraževal-
ne vertikale na fakulteti, tj. akreditacija doktorskega študijskega 
programa. Dodal je še, da so s tem, ko so Brežice pridobile viso-
košolsko inštitucijo, iz obmejnega mesta postale univerzitetno 
središče, kar že samo po sebi predstavlja izjemen dogodek v luči 
več kot 750-letne zgodovine mesta. »S tem, ko v mestu perma-
nentno ostajajo mladi in vanj prihajajo tudi iz drugih krajev Slo-
venije in tujine, se odpirajo številne dodatne možnosti sodelo-
vanja, od kulturnih prireditev do znanstvenih dogodkov. Glede 
na to, da je v mestu Fakulteta za turizem, si bomo posebno pri-
zadevali za poglobitev sodelovanja na področju turizma. Lokal-
nemu okolju ponujamo pomoč pri oblikovanju in posodobitvi 
strategije razvoja turizma, promocijskih aktivnosti, oblikovanju 
inovativnih turističnih produktov in navsezadnje pri pridobiva-
nju sredstev iz evropskih in drugih skladov,« je še zaključil Bru-
men.  R.�R.

Študenti na prvem mestu

Boštjan� Brumen� na� julijski�
inavguraciji

RIBOGOJSTVO GORIČAR – 
vzreja, predelava in prodaja rib 

in ribjih izdelkov (postrvi in sladkovodnih rib).

V neokrnjenih dolenjskih vodah reke Krke, potokov Studene in 
Kolarice vzrejamo najkvalitetnejše sladkovodne ribe, ki jih tudi 
sami predelujemo. Držimo se najvišjih ekoloških in živilskih 
standardov ter maksimalnega odnosa do rib in ekosistema. 
Vse naše vzrejne kvalitete izhajajo iz maksimalno naravnega in 
neokrnjenega okolja čistih voda, zato smo jih označili z lastno 
ribogojno znamko "natur". Prav tako je naša predelava rib 
okolju prijazna, za kar skrbimo z rastlinsko čistilno napravo.

www.naturomrezje.com

- živi program / natur 
- sveži program / omrežje
- zamrznjeni program / okusi vodovja
- delikatesni program / Ribela

Proizvodni program:

041 795 715

Slivje 2, Podbočje

s harvardskim doktoratom iz recepcije surrealizma v Parizu. Naši okolici je znan tudi kot sin, ki je zavest o 
prav posebnem poslanstvu Kostanjevice na Krki podedoval od očeta, utemeljitelja tamkajšnjih kulturnih 
institucij in kulturnih gibanj, Lada Smrekarja. Brat, mož, oče. Je sogovornik, ki prehajanje iz teme na temo 
bistveno olajša s svojo koherentno mislijo in mirnim govorom.

potrebna je za ravnotežje

BREŽICE - Občina Brežice je junija uspešno prestala obnovitveno 
presojo za certifikat kakovosti sistema vodenja ISO 9001:2008, 
ki ga je pridobila v letu 2009, potrjevati pa ga je treba vsako leto. 
Na občini s pomočjo anket spremljajo zadovoljstvo uporabnikov 
storitev občinske uprave. Rezultati ankete, ki so jo izvedli lanske-
ga decembra, kažejo, da je 90 % občanov zadovoljnih z delom ob-
činske uprave, ki so ji namenili povprečno oceno 3,59 (od 1 do 
4). Kot pravijo na občini, si v prihodnje želijo še več sodelovanja 
in predlogov s strani občanov, ki jih bodo v skladu z možnostmi 
tudi skušali uresničiti. 
Sicer pa na brežiški občini že zbirajo prijave dogodkov za pro-
gram prireditev v počastitev občinskega praznika, ki ga obele-
žujejo 28. oktobra. Društva, klubi in organizacije lahko podatke 
o prireditvah, ki jih želijo vključiti v Brežiški oktober, posredu-
jejo do četrtka, 10. septembra. Več na strani 17.

V Brežicah obnovili certifikat; 
zbirajo prijave za praznik
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Spoštovane občanke in občani občine Kostanjevi-
ca na Krki, spoštovani župan, podžupan, spošto-
vane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam 
v svojem imenu in v imenu naših občanov iskreno 
čestitam ter se vam zahvaljujem za naše dosedanje 
odlično medsebojno sodelovanje v okviru posavske 
regije. Nikakor ne dvomim, da bo temu tako tudi 
v prihodnosti, saj so koristi sodelovanja za manj-

še občine še toliko pomembnejše. Še enkrat hvala in iskrene čestitke!
 Tomaž Režun, 
 župan občine Radeče, s sodelavci

Malonogometno igrišče na Jagnjenici je že desetletja dolgo osre-
dnje športno igrišče v tem delu naše občine, zato je za kraj in širšo 
okolico velikega pomena. V zadnjih letih je bilo igrišče v precej sla-
bem stanju, saj so se pojavile razpoke, asfaltna podlaga pa je za re-
sno igranje malega nogometa in tudi košarke po dolgih letih upo-
rabe postala pregroba.  

V začetku letošnjega poletja 
je Občina Radeče v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo Ja-
gnjenica in Telesno-kulturnim 
društvom Jagnjenica pristopi-
la k projektu celovite obnove 
igrišča, tako da igrišče ni bilo le 
preplaščeno, pač pa je bila za-
menjana tudi ograja okoli igri-
šča, stare reflektorje so nado-

mestili novi, kupljena sta bila nova koša, gola pa sta bila obnovljena. 
Projekt je trenutno v zaključni fazi realizacije, tako da bo igrišče še 
pred koncem poletja pripravljeno na uporabo. Posebej pa je potreb-
no poudariti, da je bilo v obnovo igrišča na Jagnjenici vloženih ogro-
mno prostovoljnih ur dela, saj so večino potrebnih del opravili kar 
prostovoljci oz. uporabniki igrišča. V prvi vrsti je tu potrebno izpo-
staviti prizadevne člane TKD Jagnjenica, katerim so pomagali tudi 
člani Kluba malega nogometa Žebnik in številni krajani, ki so v pro-
jektu sodelovali tudi s posojo orodja in strojev.

Obnova športnega igrišča na Jagnjenici

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, 
št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) Javno podje-
tje Komunala Radeče d.o.o. izdaja naslednje

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2014
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. s pitno vodo oskrbuje cca. 
3.150 prebivalcev občine Radeče. Skupna količina distribuirane vode 
v letu 2014 je bila 248.349 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo 
ima Komunala Radeče vzpostavljen notranji nadzor na osnovi siste-
ma HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omogoča 
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lah-
ko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje po-
trebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora v oskrbi s pitno 
vodo. Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem vzorcev 
vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se skladnost pitne vode 
spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod.
Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na 
sistemih redne in občasne dezinfekcije pitne vode s kloriranjem. Re-
dno kloriranje izvajamo na vodovodnih sistemih Brunk in Svibno, 
ostale vodovodne sisteme kloriramo občasno. V letu 2014 je bilo 
na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notranjega nadzora, odvzetih 
58 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 14 vzorcev 
za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je iz-
polnjevalo 51 (92 %) vzorcev za mikrobiološke preiskave in vsi vzorci 
za fizikalno-kemijske preiskave. V okviru državnega monitoringa pi-
tnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 11 vzor-
cev. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 9 (91 %) vzorcev.
V primerih, ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika o pi-
tni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi ukre-
pi za njihovo odpravo. 
Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridoblje-
nih tako v okviru notranjega nadzora kot državnega monitoringa, so 
javni in na vpogled pri upravljavcu.
Razširjeno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljavca, 
na naslovu www.komunala-radece.si.

Društveni prapor, za katerega 
je prispevalo trakove prek 60 
darovalcev, večje število kra-
janov in drugih donatorjev pa 
je prispevalo tudi za srebrne 
in zlate žebljičke, kar samo po 
sebi ponazarja veliko podpo-
ro delovanju pred desetimi 
leti ustanovljenemu Društvu 
vinogradnikov Raka, je razvil 
predsednik Vinko Simončič 
in ga v nadaljevanju slavno-
stno predal praporščaku Jo-
šku Vidoviču in pomočniku 
Ivanu Šterku. Da bi prapor 
tudi v prihodnje promoviral 
društvo, kraj, pridelavo ka-
kovostnih vin in kulturo pi-
tja, je ob blagoslovu prapora 
članom zaželel tudi raški žu-
pnik Franc Levičar, ki je hkra-
ti blagoslov namenil tudi novi 
pridobitvi, mobilni ambasadi 
cvička, ki so jo zagnani mladi 
člani društva uspeli izdelati v 
pičlih šestih mesecih. Kot je 
povedal aktualni predsednik 
Simončič, je društvo v usta-
novnem letu 2005 štelo 93 
članov, do danes pa preraslo 
že v 320-glavo društvo, ki ga 
odlikuje dobra organiziranost, 
delavnost in strokovnost, skrb 
za obdelavo vinorodnih povr-
šin, urejeno podobo podežel-
ske krajine in razvoj društva, 
ki ga je vse do letošnjega leta 
požrtovalno in z vizijo v pri-
hodnost vodil njegov njegov 
predhodnik Ivan Vizlar. Zato 
je predsednik ob podelitvi 
spominskih plaket ustanov-
nim članom društva v zahva-
lo Vizlarju podelil še posebno 
priznanje in darilo.

Ivan Vizlar pa ni bil le predse-
dnik društva, pač pa kot amba-
sador cvička in član cvičkovega 
dvora - naziv mu je bil podeljen 
leta 2009 - prizadeven promo-

Raka, ljudje in vino
RAKA - 7. avgusta, dan po osrednji raški prireditvi, se je na igrišču pod šolo v organizaciji Društva vinogra-
dnikov Raka zvrstil že 11. leto zapored Cvičkov večer, ki je letos potekal v znamenju razvitja društvenega 
prapora, predstavitve mobilnega hrama cvička in zbornika z naslovom »Raka, ljudje in vino«. 

tor društva, vina z raških gri-
čev in kraja tudi širše, hkrati 
pa pobudnik gradnje cvičkov-
ega hrama v Cirju pod Rako, 
ki so ga v društvu slavnostno 
predali namenu na 6. cvičkov-
em večeru letu 2010, ko mu je 
Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske (ZDVD) s posebno 
listino podelila tudi naziv Prva 
ambasada cvička. Vse od usta-
novitve pa vsako leto ob kra-
jevnem prazniku na Raki orga-
nizirajo tudi odmeven cvičkov 
večer, v sklopu katerega se vsa-
ko leto zvrsti okrogla miza na 
temo vinogradništva, letos pa 
je bil večer namenjen pred-
stavitvi novoizdanega zbor-
nika »Raka, ljudje in vino«. 
Tudi slednji obsežen zapis je 
nastal na pobudo nekdanjega 
predsednika, v novem manda-
tu pa podpredsednika društva 
Viz larja, ki je vsa leta skrbno 
beležil društvena dogajanja 
ter skrbno zbiral in arhiviral 
teks tovno in fotografsko gra-

divo, zaradi česar je prvotno 
zasnovana brošura prerasla v 
250 strani obsežen zbornik. 
Slednjega je poleg Vizlarja na 
omenjeni okrogli mizi predsta-
vilo tudi več avtorjev prispev-
kov v njem: prof. dr. Janez Bo-
gataj, prof. dr. Stane Granda, 
Alenka Žabkar, prof. slov. je-
zika, dipl. inž. agronomije Bo-
štjan Godec, nekdanja rav-
nateljica šole v kraju Justina 
Molan, ob navedenih pa so te-
kstovne prispevke v knjigi pri-
spevali še doc. dr. Kozma Aha-
čič, doc. dr. Igor Sapač, Franc 
Bajc, dr. Julij Nemanič, dr. 
Lea Marija Colarič - Jakše 
in še nekaj drugih avtorjev. Že 
navedeni avtorji potrjujejo, da 
je zbornik, ki so ga oblikovali 
in pripravili za tisk v Fotogra-
fiki Krško - Boštjan Colarič 
s.p., izšel pa je v nakladi 500 
izvodov, vse prej kot društve-
na kronika, temveč je v njem 
zajeta vsa krajevna zgodovi-
na, od delnega prevoda Rec-

ljevih Gorskih bukev, zgodo-
vine gradu, trga in Rake nekoč 
in danes, življenja prebival-
cev v stoletju nevarnosti izu-
mrtja vinogradništva, pa zapis 
o čebelarju in sadjarju Mar-
tinu Humeku, vinu, pridela-
vi in kulinaričnih posebnostih 
Rake idr. Zbornik bo pomem-
ben pom nik in vir podatkov o 
življenju na Raki tudi bodočim 
generacijam, hkrati pa bo ob-
sežen zapis nedvomno oboga-
til že izdano krajevno, občin-
sko literaturo in tudi širšo.

Cvičkov večer je povezoval 
filmski in gledališki igralec Pa-
vle Ravnohrib, še preden pa 
so se številni udeleženci veče-
ra razplesali ob zvokih Ansam-
bla Toneta Rusa, pa so v ura-
dnem delu nastopili še moški 
zbori vinogradniških društev 
z Rake, Čateža pod Zaplazom 
in Šentjanža.

� Bojana�Mavsar���

Na�prireditvi�udeleženi�člani�ustanovnega�upravnega�odbora�DV�Raka�v�letu�2005

Kot je na novinarski konferen-
ci po obisku dejala Nussdor-
ferjeva, je bila osrednja tema-
tika stisk občanov vezana na 
brezposelnost. Ko pride do iz-
gube socialne varnosti, drža-
vljani namreč padejo v krog 
državnih institucij, ki deluje-
jo prepočasi in preveč biro-
kratsko ter premalo sočutno 
glede na situacijo posamezni-
ka, včasih celo arogantno. Po-
membna skupina težav je bila 
tudi ravnanje v primeru razve-
ze zakoncev oz. partnerjev, ki 
sprožajo vprašanja zaupanja 
otrok v varstvo in vzgojo ter 
omogočanje stikov otrok z ro-
diteljema. V treh primerih so 
se dotaknili tudi sodnega pod-
ročja, kjer so občani izpostavi-
li dolgotrajnost, v katerih sod-
ni mlini procese meljejo tudi 
dvajset let, kar je vsekakor ne-

Varuhinja prisluhnila Radečanom
RADEČE - Občino Radeče je 5. avgusta obiskala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer skupaj z na-
mestnikom Tonetom Dolčičem ter svetovalkama Mojco Valjavec in Nevo Šturm. Po predhodni najavi na 
osnovi obvestil v medijih je na pogovor z varuhinjo prišlo deset posameznikov. 

razumen rok obravnave. Izpo-
stavljene so bile tudi napake 
v delu odvetnikov. Varuhinja 
človekovih pravic je poveda-
la še, da ljudje večkrat pride-
jo tudi zato, da povedo svojo 
zgodbo, ker drugje niso sli-
šani in ne prejmejo ustreznih 

napotkov glede nadaljnjega 
ukrepanja o konkretnih situa-
cijah, vračajo pa se tudi takšni, 
ki so z varuhinjo že govorili v 
preteklosti in pridejo povedat, 
kako so se zadeve razpletle ter 
izrazijo pohvalo za opravljeno 
delo. 

Varuhinja je izrazila zadovolj-
stvo, da v Radečah ni deložacij, 
s čimer se sicer srečujejo v ve-
čini slovenskih občin, in da se v 
občini brezposelnost nekoliko 
znižuje zaradi odpiranja novih 
delovnih mest, tudi s ponov-
nim zagonom Papirnice Ra-
deče. Problem pa vendarle ob-
staja v dostopnosti področja 
zaradi slabših cestnih povezav.
 
Ob zaključku obiska je sprego-
voril tudi župan Tomaž Režun, 
ki je dejal, da so na občini vabi-
lo, da gostijo varuhinjo, z vese-
ljem sprejeli ter poudaril, da so 
v manjših občinah prav župani 
neke vrste lokalni varuhi, saj so 
v sklopu delovnih dolžnosti po-
gosto med ljudmi, zato se obča-
ni lažje obrnejo nanje in njiho-
ve sodelavce. 
� Doroteja�Jazbec/P.�P.

Varuhinja�Vlasta�Nussdorfer�z�namestnikom�Tonetom�Dolči-
čem�in�radeškim�županom�Tomažem�Režunom
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

KRŠKO - Stanovalci in stanovalke Cankarjeve ulice 1/a so 21. ju-
lija pripravili otvoritev nove fasade njihovega bloka, ki ga je pod-
jetje SGP Pionir zgradilo leta 1974, obnovitvena dela, vključno z 
nekaterimi spremembami na objektu po željah stanovalcev, pa je 
v dobrem mesecu dni izvedlo podjetje Saramati. Ivan Repec se 
je v imenu stanovalcev posebej zahvalil omenjenemu izvajalcu 
za kvalitetno in hitro opravljeno delo. »Veselim se skupaj z vami, 
da smo naš prelepi objekt po 40 letih odeli v novo čudovito toplo 
preobleko za naše bodoče generacije. Novo preobleko smo izbrali 
sami stanovalci. Izbrali smo prave barve, ki bodo krasile naša sta-
novanja vrsto let in bodo v zavist marsikateremu mimoidočemu,« 
je še dejal Repec in se zahvalil vsem stanovalcem za pomoč in po-
trpljenje v času obnove. Franc Janževec je kot najstarejši stano-
valec odkril tablico v spomin na izgradnjo objekta, Adem Sara-
mati pa tablico v spomin na obnovo fasade. Najzaslužnejšim za 
obnovo so podelili zahvale, prejeli pa so jih: Janez Žiberna, Sandi 
Strupeh, Janko Slapšak, Ivan Repec, Zdravko Kadivnik, Stane 
Kalin, Adem Saramati v imenu svojega podjetja in Goran Udovč 
v imenu podjetja Rudar kot upravnika stavbe.  Foto:�Sv.�M.

Stanovanjski blok na Cankarjevi 
1a v novi preobleki

Prejemniki�zahval

Vir: pregled tarif za poslovanje preko transakcijskega računa - Banka Slovenije 
*Obrazložitev: Osebni račun z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine v Delavski hranilnici.

OBČANKE IN OBČANI SE SPRAŠUJETE KAKO  
DO PRIHRANKA VSAJ 16 EUROV NA MESEC?
Število osebnih računov iz leta v leto povečujemo! Zakaj?
Zaradi prihrankov, ki vam jih osebni račun* prinaša.

Pričakujemo vas od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00 ure
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00, Sevnica, Glavni trg 24, tel.: 07 620 05 10 

 Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

UGODNI KREDITI SAMO ZA VAS
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam ugodne akcijske kredite:

•  kredite od 61 do 96 mesecev z obrestno mero od 6M euribor + 3,60 %
 ali fiksna obrestna mera od 4,60 %

•  STANOVANJSKE KREDITE z obrestno mero
od 6M euribor + 1,90 %
ali fiksna obrestna mera od 3,30 %

PRODUKTI: DELAVSKA 
HRANILNICA

DRUGE
BANKE

MESEČNI 
PRIHRANEK

LETNI 
PRIHRANEK

Osebni račun
- vodenje

- nadomestilo za dvig gotovine 
na bankomatih 

- sprememba višine limita

1,25 €
(prvo leto brez)

0 €

0 €

2,10 €

0,50 €

4,36 €

2,10 €

5,00 €
(za 10 dvigov)

0,36 €

25,20 €

60,00 €

4,36 €
Elektronsko bančništvo
- pristopnina
- mesečno nadomestilo uporabe

0 €
0,40 €

20,00 €
0,50 €

1,67 €
0,10 €

20,00 €
1,20 €

Plačilni promet
- nakazilo z UPN obrazcem na 

bančnem okencu
- direktna obremenitev

0,30 € *

0,12 €

1,50 €

0,22 €

6,00 €
(za 5 plačil)

0,50 €
(za 5 plačil)

72,00 €

6,00 €

MasterCard kartica 
- letno nadomestilo za  

uporabo kartice
12,50 € 16,30 € 0,32 € 3,80 €

PRIHRANEK 16,05 € 192,60 €

In to še ni vse ...  

Osebni račun vam omogoča 
tudi znižano kreditno 
obrestno mero za 0,6% 
točke,
• potrošniški kredit do 120 mesecev 

s fiksno obrestno mero,
• hipotekarni kredit do 360 mesecev 

z ugodno obrestno mero.

NAJUGODNEJŠA BANČNA INŠTITUCIJA

BUKOŠEK - Pri spomeniku v 
spomin na ustreljene borce 
krške partizanske čete v goz-
du Dobrava pri Bukošku je 
na prvi avgustovski dan po-
tekala vsakoletna komemo-
racija, na kateri se spominja-
jo devetih borcev in borke, 
ki so bili leta 1941 ravno na 
tem mestu ustreljeni s strani 
nemškega okupatorja.

Letošnjo spominsko slovesnost 
sta povezovala predsednik 
Združenja borcev za vredno-
te (ZBV) NOB Brežice Stane 
Preskar in predsednica KO 
ZBV NOB Brežice Breda Vide-
nič Kuplenik, ki sta podrobno 
orisala dogajanje pred 74 leti 
in vmes recitirala pesmi pe-
snika Franca Živiča, ki so po-
svečene izgnanski tematiki in 
partizanskemu boju. Delegaci-
ji ZBV NOB Brežice in Krško sta 
obenem k spomeniku položili 
venca, vsi navzoči so se z mi-
nuto molka poklonili spominu 
na ustreljene borce. Za glasbe-
no spremljavo je poskrbel kan-
tavtor Peter Dirnbek, ki je re-

V atriju že dodobra obnovlje-
nega gradu so 6. avgusta kra-
janke in krajani krajevne sku-
pnosti Raka na slavnostni 
prireditvi obeležili krajev-
ni praznik, ki je posvečen za-
vetniku tamkajšnje župnijske 
cerkve sv. Lovrencu ter spomi-
nu na rojaka, čebelarja in sad-
jarja Martina Humeka, ki se je 
rodil in mladost preživljal v 
Gradišču pri Raki. V uvodu je 
zbrane pozdravil gostitelj pri-
reditve in lastnik gradu Rok 
Mejak, ki jih je z besedami po-
peljal skozi zgodovino gradu, 
ki ga je kupil decembra lani in 
mu od tedaj do danes z inten-
zivnimi obnovitvenimi deli že 
korenito spremenil podobo, 
zaradi česar so ga številni obi-
skovalci nagradili z dolgim in 
bučnim aplavzom. Kot je de-
jal Mejak, bo po že opravljenih 
delih z novo kritino prekrit še 
preostanek grajskega kom-
pleksa, temu pa sledijo zuna-
nja fasaderska dela in v pri-
hodnjem dveletnem obdobju 
tudi opremljanje gradu s sta-
rinskim pohištvom, ki ga sicer 
vrsto let zbirata in restavrira-
ta njegova starša. 

Kot je v nadaljevanju slovesno-
sti poudaril tudi predsednik 
KS Raka Silvo Krošelj, je ure-
jen grad iz 12. stoletja, ki velja 
za enega najstarejših gradov 
na Slovenskem, nedvomno ve-

Priznanje Metelkovi in Vizlarju
RAKA – Krajevna skupnost Raka je letošnji priznanji ob krajevnem praznovanju za predano društveno 
delo in promocijo KS namenila Faniki Metelko in Ivanu Vizlarju, tamkajšnje Turistično društvo Lovrenc pa 
je s priznanji za najlepše urejene domačije nagradilo družine Češnovar, Tomažin in Pavkovič.

lika pridobitev za podobo kra-
ja, v katerem so začeli tudi z 
deli na ureditvi osrednjega 
trga. Po porušitvi vogalne Var-
škove hiše nasproti cerkve sv. 
Lovrenca bodo še v tem letu 
dokončali obzidje okoli kra-
jevnega pokopališča, na ka-
terem bodo po pridobitvi so-
glasij tudi porušili poslovilni 
objekt in ga nadomestili z no-
vogradnjo, med večjimi pose-
gi pa naj bi stekla tudi dela in 
izgradnja fekalnega ter mete-
ornega omrežja v naseljih Cir-
je in Raka. 

Ob kulturnem programu, ki 
so ga oblikovali domača mo-
ška pevska zasedba Lavren-
cij, glasbenica in kantavtorka 
Stanka Macur, sopranistka, 
operna pevka in članica različ-

nih komornih zasedb Valerija 
Šoster, glasbena družinska za-
sedba Lenart, z branjem poezi-
je članica Etnološkega društva 
Terica Marija Gorenc in go-
spoda z dvorca Rus s Šentvida 
pri Lukovici, sta Krošelj in kr-
ška podžupanja Ana Somrak 
podelila letošnji krajevni pri-
znanji, ki sta ga za večletno po-
žrtvovalno delo prejela Ivan 
Vizlar, pred desetimi leti sou-
stanovitelj in dolgoletni pred-
sednik Društva vinogradni-
kov Raka, pobudnik gradnje 
cvičko vega hrama, kateremu je 
bil kot prvemu vinogradniške-
mu društvenemu hramu v Slo-
veniji podeljen naziv Ambasa-
da cvička, in Fanika Metelko, 
predsednica Društva upoko-
jencev Raka, ki je v letošnjem 
letu dopolnilo 40 let delova-

nja. Alojz Kerin, predsednik 
domačega Turističnega dru-
štva Lovrenc, pa je ob tej pri-
ložnosti razglasil in podelil pri-
znanja letošnjim prejemnikom 
za najlepše urejene domačije, 
ki so jih na podlagi ocenjeva-
nja prejele družine Češnovar z 
Malega Korena za naravno vo-
dno ureditev pri domačiji, Pav-
kovič z Jelenika za parkovno 
ureditev okoli hiše in Toma-
žin z Gmajne za estetsko ure-
jeno dvorišče.

V toplem poletnem večeru je v 
parku pred gradom, kjer je na 
novo urejen tudi manjši ribnik, 
sledilo tradicionalno druženje 
krajanov ob glasbi in pogosti-
tvi, na stojnicah so se pred-
stavila tudi v kraju in širše 
delujoča domača društva, obi-
skovalci pa so se ob tej prilo-
žnosti v velikem številu spre-
hodili tudi po obnovljenih, v 
manjšem delu pa tudi že opre-
mljenih grajskih prostorih.
� Bojana�Mavsar�

Letošnja�nagrajenca�Fanika�Metelko�in�Ivan�Vizlar�s�predse-
dnikom�Silvom�Krošljem�in�podžupanjo�Ano�Somrak

Komemoracija v Dobravi

citiral tudi Živičevo pesem Prvi 
talki. Komemoraciji so priso-
stvovali tudi praporščaki in 
vojaki iz cerkljanske vojašnice.

Kurirka PK ZKS Celje Ivanka 
Uranjek je konec julija 1941 is-
kala borce krške partizanske 
čete, brate Kaplan, Preskar, Ka-
stelic, Jožeta Graberja in Petra 
Jernejca, da bi jim predala pro-
pagandni material in navodila 
za začetek upora. Ker je zgreši-
la zvezo in v brivnici pozabila 

material, so, ko so se naposled 
našli v taborišču v Rorah pri 
Krškem, že bili izdani. Zjutraj 
30. julija 1941 je zvezane bor-
ce krške čete in kurirko okupa-
tor privlekel do kraja, kjer stoji 
spomenik, jih privezal k smre-
kam in ustrelil. Zločin ni ostal 
skrit, saj se je logar Geč iz Župe-
levca odpravil za skrivnostnimi 
streli in na mestu zločina zasa-
dil posebno drevo, dobravsko 
žviko, tako da so po vojni zlah-
ka našli ta kraj.   R.�Retelj

Predsednik�ZBV�NOB�Brežice�Stane�Preskar�med�povezova-
njem�komemoracije�pri�spomeniku�v�gozdu�Dobrava
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GORENJI LESKOVEC – 26. julija je bila v župniji Brestanica 
posebna slovesnost, saj so na Anino nedeljo v Gorenjem Le-
skovcu blagoslovili novo cerkveno hišo ter obnovljeno cer-
kev sv. Antona. Mašno daritev in poseben blagoslov je opra-
vil kardinal dr. Franc Rode.

Gradnja cerkvene hiše se je začela pred štirimi leti, cerkev pa je 
pričela novo podobo dobivati letos. Sveto mašo je ob somaše-
vanju domačega župnika Jožeta Špesa in kaplana Tomaža Šoj-
ča daroval kardinal dr. Franc Rode. V svoji pridigi se je dotaknil 
tako obnove cerkve in v prispodobi dejal, da je vsakdo lahko ka-
menček v tisti trdnosti, ki gradi temelje božje besede in vere, da 
drug drugega tako lažje razumemo ter med sabo to razumeva-
nje utrjujemo, širimo dobroto, smo si bratje in sestre v najširšem 
pomenu besede. Pevce domačega pevskega zbora so spremlja-
li Blanški vinogradniki. Podeljene so bile tudi posebne zahvale 
vsem dobrotnikom pri gradnji in obnovi.

Ob zaključku mašne daritve pa je kardinal Rode blagoslovil vsa 
cestna vozila in udeležence v prometu, kajti po slovenskih cer-
kvah so obenem obeleževali Krištofovo nedeljo, saj je sv. Krištof 
zavetnik in varuh vseh na njihovih poteh. Cerkev sv. Antona je 
bila pretesna za vse vernike, ki so se udeležili slovesnosti, zato 
so poskrbeli za dobro ozvočenje pred cerkvijo. Kljub rahlim de-
žnim kapljam pa je bilo čutiti dobro razpoloženje tudi po zaključ-
ku, zato so se številni zbrani zadržali v družabnem delu na pogo-
stitvi.  Marija�Hrvatin

Blagoslov opravil kardinal Rode

Dr.�Franc�Rode�med�pridigo�v�cerkvi�sv.�Antona

LISCA - Drugo julijsko sobo-
to je več kot 35 koscev preiz-
kušalo ostrino svojih kos na 
velikem travnatem pobočju 
948 metrov visoke Lisce.

Med kosci je bila tudi predstav-
nica nežnejšega spola, 83-let-
na Terezija Frece iz Loke pri 
Zidanem Mostu, najstarejši ko-
sec pa je bil 86-letni Ivan Palč-
nik s Kremena. Pri košnji je so-
delovalo tudi pet klepačev, ki 
so takoj poklepali koso, če je 
bilo potrebno. Pridne grabljice 
so redi trave za kosci raztrosi-
le, nato pa suho travo, pokoše-
no prejšnji dan, pograbile ter 
jo pomagale naložiti na voz. 
Odlično domačo malico, ki jo 
je sestavljala domača ocvirko-
va puhla, ajdova ocvirkova po-
tica, klobase, prekajeno meso, 
kuhana jajca, sveža šalotka in 
druge domače dobrote, je na 

Ohranjajo tradicijo ročne košnje 

lojtrnem vozu, ki ga je vlekel 
par močnih konjev pod vajet-
mi Stanka Klenovška, pripel-
jal skupaj s sodom vina gospo-
dar Milan Volavšek.   
Po malici, ki se je v vročem 
popoldnevu v hladni senci po-
šteno prilegla, je organizator, 

KŠTD Blaž Jurko Razbor pod 
Lisco, za otroke pripravil is-
kanje sladkih dobrot v kopi-
cah sena ter sankanje po tra-
vi, kar so skupaj s številnimi 
otroki preizkusili tudi nekate-
ri odrasli. Do večera so kosci 
travo pokosili in večji del so jo 

grabljice obgrabile, za kar gre 
zasluga vsem sodelujočim mo-
žem in ženam iz vasi in zasel-
kov izpod Lisce - z Razborja, iz 
Loke in Šmiklavža, z Vrha nad 
Laškim, iz Jurkloštra, s Planine 
pri Sevnici, iz Sevnice in Tržiš-
ča ter od drugod.

Dogodek s tradicionalnim pri-
kazom košnje je privabil šte-
vilne obiskovalce od blizu in 
daleč, ki so si čas popestrili še 
z nakupom izdelkov na stoj-
nicah, na katerih so se pred-
stavljali regionalni obrtniki in 
pridelovalci hrane. Za dodatno 
dobro razpoloženje so poskr-
beli še Loški zeliščarji, Folklor-
na skupina Blaž Jurko Razbor, 
mlada in odlična harmonikarja 
Žiga Kališnik in Jakob Štigl, 
kvartet Jarica in moderator 
prireditve Ciril Dolinšek. 
 M.�Imperl/S.�R.

Na�Lisci�je�peto�leto�zapored�potekal�prikaz�ročne�košnje�tra-
ve�na�način,�ki�je�še�redko�kje�ohranjen.�

Zakaj se ta idiličen kraj v sev-
niški občini imenuje Pekel, ne 
zna nihče povedati, veliko po-
hvalnih besed pa je bilo mogo-
če slišati o izviru bistre vode 
v neposredni bližini, ki naj bi 
imela tudi zdravilno in kre-
pilno moč. »To je najboljša 
voda, čista, vedno enako mr-
zla,« je dejal domačin, ki se 
je prvo julijsko soboto ude-
ležil zaključka štiridnevnega 
mednarodnega likovnega sre-
čanja. V tem koščku »raja« je 
enajst umetnikov našlo mno-
go različnih navdihov in ustva-
rilo zanimiva dela, tudi na 
temo vode, ter jih postavilo 
na ogled. Razstavni prostor je 
bila stena gospodarskega po-
slopja, pročelje hiše, travnik, 
stara drvarnica pa je bila celo 
prostor za umetniško ustvar-
janje ... Za okvirje nastalih sli-
karskih del so nekateri upora-
bili kar ogrodja starih lesenih 
oken, kar je dajalo slikarski 
vsebini poseben nostalgičen 
pridih. 

Pekel - nebesa za umetnike
PEKEL - V neokrnjenem naravnem okolju, v objemu gozda in ob sotočju dveh potokov, stoji sredi gozdne 
jase domačija družine Felicijan, kjer je že drugo leto zapored potekala mednarodna likovna manifestacija 
ArtEko Šentjanž. 

Sodelujoči v štiridnevni likov-
ni koloniji, katere strokovni 
vodja je bila sevniška umetni-
ca Jerca Šantej, organizator pa 
Turistično društvo Šentjanž s 
prizadevno predsednico Pe-
tro Majcen in Zavod Qra iz 
Sevnice, so bili: Dime Temkov 
iz Makedonije, Ana Žerjal iz 
Nove Gorice (del otvoritvene-
ga programa je popestrila še s 
plesom ob gorečih baklah), Ta-
mara Grbavac in Mišel Stoja-
nović iz Bosne in Hercegovine, 

Jože Šubic iz Maribora, Tomaž 
Drnovšek - Vinči iz Vač pri Li-
tiji, Vesna Davidovič iz Do-
bove, Mojca Marija Vilar iz 
Domžal, Ana Jazbec iz Sevni-
ce in Elena Sigmund iz Budne 
vasi pri Šentjanžu. Štiridnevno 
dogajanje na Felicijanovi do-
mačiji v Peklu je beležil skozi 
fotografski objektiv svetovni 
popotnik in fotograf Toni Vu-
čajnk iz Dobove, Matic Svažič 
iz Sevnice je poskrbel za mul-
timedijsko predstavitev, ne-

pogrešljiv del ekipe pa je bil 
tudi kuhar Matjaž Derstven-
šek. Tako kot vsa pretekla leta 
se je ustvarjalkam in ustvarjal-
cem 5. likovne kolonije ArtEko 
Šentjanž tudi letos pridružil 
Anton Komat, naravovarstve-
nik in raziskovalec, ki je z veli-
kim veseljem raziskoval okoli-
co in pri tem naletel na izjemen 
naravni pojav – jezerce s šo-
tnim mahom sredi šentjanške-
ga gozda. »To je četrto takšno 
jezero v Sloveniji in je pomem-
ben naravni pojav, ki ga je po-
trebno obvarovati!« je navdu-
šeno pripovedoval o svojem 
odkritju, ki ga je prijetno pre-
senetilo, umetnikom pa se ve-
dno znova z veseljem pridruži, 
ker je mnenja, da je umetnost 
tista, s katero lahko dosežemo 
enost telesa in duha. Edinstven 
dogodek so v zaključnem veče-
ru z glasbenim delom popestri-
li glasbeniki - Zoran Košir na 
kitari, Andrej Fon na saksofo-
nu in Mitja Vidmar na »conga« 
bobnih.  S.�Radi

Predsednica�TD�Šentjanž�Petra�Majcen�med�nagovorom

TELČE - 25. julija je Prostovoljno gasilsko društvo Telče ob 
60-letnici delovanja pripravilo posebno svečanost, na kate-
ri je društvo prevzelo v upravljanje tudi novo gasilsko vozi-
lo znamke GVV-1.

PGD Telče, ki šteje 57 članic in članov, je bilo ustanovljeno leta 
1955 in je pomemben del Gasilske zveze Sevnica. Priprave 
zemlji šča za gradnjo gasilskega doma v središču vasi so se zače-
le leta 1958, dom pa je bil zgrajen leta 1964. Leta 1989 je dru-
štvo prevzelo objekt tamkajšnje osnovne šole in ga začelo posto-
poma urejati za gasilske in druge kulturne namene. Ob letošnjem 
visokem jubileju so v uporabo prejeli novo gasilsko vozilo GVV-
1 (manjše gasilsko vozilo z vodo). Za novo pridobitev se je na 
prireditvi zahvalila predsednica PGD Telče Zdenka Slapšak, ki 
je dejala, da bo društvo s sodobnejšo opremo še uspešnejše pri 
varovanju ljudi in premoženja (v društvu so do letošnjega leta 
uporabljali osnovno vozilo GVM-1 - manjše vozilo za prevoz mo-
štva in prikolico z motorno brizgalno). Zahvalila se je tudi Gas-
ilski zvezi Sevnica, Krajevni skupnosti Tržišče in Občini Sevnica 
za finančno pomoč pri nakupu vozila. Zbrane na Telčah so nago-
vorili še predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez, pred-
stavnik Gasilske zveze Slovenije Slavko Jalovec in sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. Blagoslov vozila je opravil škocjanski župnik 
Tone Dular. Najzvestejši dolgoletni člani in članice PGD Telče pa 
so na prireditvi prejeli priznanja.

V spremljajočem kulturnem programu so nastopili Ljudske pev-
ke s Telč, Godba Sevnica pod vodstvom Matica Nejca Kreče in 
pevski zbor Florjani, ki deluje pri PGD Sevnica pod vodstvom To-
neta Šeška. Slovesnost je povezoval Darko Povše.
  S.�R.,�foto:�S.�Markovič

60 let PGD Telče

PGD�Telče�je�v�juliju�praznovalo�60-letnico�delovanja.

LISCA – V vhodnem prosto-
ru Tončkovega doma na Li-
sci je nameščen avtomatski 
defibrilator (AED), ki ga je v 
mesecu maju predalo v jav-
no uporabo Območno zdru-
ženje Rdečega križa Sevnica. 
Vse sobote v juniju so pote-
kali prikazi njegove uporabe.
 
Na OZ RK Sevnica, kjer ima-
jo usposobljeni dve ekipi prve 
pomoči za hitro posredovanje 
v primeru večjih ali množičnih 
nesreč, so se odločili, da bodo 
znanje o oživljanju in upora-
bi AED (prenosne elektronske 
naprave, ki je sposobna zazna-

Prikazovali oživljanje z AED

ti zastoj srca pri človeku, s po-
močjo električnega sunka pa 
lahko srce ponovno požene in 
s tem reši življenje) prikazali 
na Lisci vsako soboto v juniju 
ob 10. uri. Vsaka predstavitev 

je bila zani-
miva in po-
učna, mnogi 
pa so bili tudi  
presenečeni 
nad enostav-
no upora-
bo AED-ja, ki 
daje navodila 
v slovenščini. 
»Če se člove-
ku ustavi srce 

in mu nihče ne pomaga, umre 
v približno 10 minutah. Z avto-
matskim defibrilatorjem damo 
možnost vsakemu očividcu, da 
prične s postopki oživljanja že 
pred prihodom reševalne eki-

pe. Hitreje ko začnemo z oži-
vljanjem, več možnosti za pre-
živetje ostane. Strokovnjaki si 
želijo, da bi človeka prvič stre-
sli z električnim sunkom v treh 
do petih minutah od časa, ko 
se je zgrudil, kar seveda reše-
valna ekipa z rešilcem ne zmo-
re. Očividec, ki je ob dogodku 
prisoten, pa to zmore,« je med 
drugim zapisala v sporočilu se-
kretarka OZ RK Sevnica Mojca 
Pinterič Krajnc in še dodala, 
da so mnogi obiskovalci me-
nili, da bi morali znanje o prvi 
pomoči redno obnavljati. 

� S.�Radi

Prikaz�delovanja�avtomatskega�defibrilatorja
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BORŠT - Društvo tabornikov Rod stražnih ognjev iz Kranja je tudi 
letos v juliju 14 dni taborilo na travnati jasi blizu Boršta. Tovrst-
no taborjenje so organizirali že dvanajstič, prvič pa so v te kon-
ce prišli leta 2001. Kot sta nam zaupala Jasmina Tirovič s ta-
borniškim imenom Guma in Jošt Stojko (po taborniško Žvčk), 
ki sta bila letos v vlogah vodje in starešine tabora, je bilo s štiri- 
in petletniki, ki so šli po prvem tednu domov, približno sto ude-
ležencev tabora. Otroci od 4. do 9. razreda so se odpravili z vla-
kom iz Kranja do Novega mesta, od koder so morali v štirih dneh 
priti do tabora na Borštu, tako da so pešačili in vsak dan prespa-
li pod milim nebom. Ko so 9. julija prispeli v tabor, se je tabor-
jenje tudi uradno začelo in trajalo do 18. julija. Sogovornika sta 
še povedala, da so taborniki dneve pričenjali s himno in dvigom 
zastave, jutranjo telovadbo in zajtrkom, nato je sledil bolj duho-
ven del, ko so se skupine povezale med sabo, v gozdni šoli so se 
naučili taborniških veščin in imeli različne aktivnosti, vmes je bil 
tudi čas za počitek, zvečer so imeli spet zbor s himno in spustom 
zastave, potem pa različne večere ob velikem taborniškem ogn-
ju. V taborniške dejavnosti ponavadi vključijo tudi domačine in 
tako so letos z njimi »kradli zastavo«. Ko zapustimo jaso, ostane 
vse čisto in brez smeti, še pravita Jasmina in Jošt ter se ob tej pri-
ložnosti zahvaljujeta Silvestru Lopatiču, ki jim vsako leto rade 
volje odstopi svojo jaso. Prav tako sta pohvalila domačine, ki da 
so zelo prijazni in ustrežljivi. � R.�Retelj

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

PODBOČJE - Na OŠ Podbočje od leta 2006 deluje turistični pod-
mladek TD Podbočje, ves čas pa ga vodi prof. Suzana Čuš. Že leta 
2007 so pripravili projekt »Pridni dekliči pridte, prat se mudi« za 
natečaj »Turizmu pomaga lastna glava« v okviru Turistične zve-
ze Slovenije, v naslednjih letih pa še projekte »Z Bočkom skozi 
čas«, »En hribček bom kupil«, »Dolenjska lepotica brez meja« in 
letos »Odpri vrata lev kamniti«. S to nalogo so osvojili zlato pri-
znanje in projekt predstavili tudi na na zaključni tržnici 29. festi-
vala »Turizmu pomaga lastna glava«, ki je potekal aprila v Mari-
boru na temo »Zgodbe turizma«. Pri projektu so letos sodelovali 
Nik Reberšek, Lana Kodrič, Anja Goričar, Lora Ana Jurečič, 
Tjaša Pacek Glinšek in Zala Jurečič.
V začetku junija so na predstavitev projekta in druženje povabi-
li krajane in krajanke, ki so se odzvali v lepem številu. Tako se je 
na potovanje po označeni turistični poti po Slinovki, ob katerem 
so skupaj s »princem« iskali urok, ki bo izpod levovih šap rešil 
»princesko«, podalo kar sedem ekip, vključno z učenci 3. razreda 
podboške šole. Med iskanjem rešitve so se pomerili v prepozna-
vanju nadevov za palačinke, ožemanju perila, »plastičnem polju-
bu«, streljanju z lokom, prepoznavanju žit, risanju, kovanju, se-
stavljanju … Na koncu sta Suzana Čuš in Ivanka Černelič Jurečič 
iz turističnega društva vsem podelili nagrade za sodelovanje, po-
sebne nagrade pa so prejeli avtorji idej za izvirne spominke in eki-
pa »opankarji«, ki je zbrala vse delčke sestavljanke. Na prireditvi 
ob krajevnem prazniku je turistični podmladek na čelu z mento-
rico Čuševo prejel tudi priznanje TD Podbočje za desetletje delo-
vanja, raziskovanja in promocije kraja.� P.�Pavlovič

Desetletje turističnega podmladka

Z�zaključka�junijske�predstavitve�projekta

Vsako leto pridejo na Boršt

V 16. in 17. stoletju so območje 
t. i. Vojne krajine naselili pri-
seljenci iz južnejših območij 
Balkana. V širokem pasu Gor-
jancev/ Žumberka so ustvarili 
pester mozaik kultur, etničnih 
pripadnosti, verstev in jezikov-
nih posebnosti. Kulturno dedi-
ščino tega območja so na Ob-
čini Kostanjevica na Krki pred 
nekaj leti obeležili z vzposta-
vitvijo krožne Uskoške poti (v 
okviru programa LEADER), ki 
povezuje Črnečo vas, Črešnje-
vec in Oštrc. »V tem projektu 
vidimo priložnost, da oživi-
mo Uskoško pot, da dobi svo-
jo spletno stran, da aktiviramo 
mlade in vse generacije, ki ži-
vijo ob njej. Radi pa bi to prilo-
žnost izkoristili tudi za to, da 
se mladi učijo postati lokalni 
vodiči v smislu doživljajskega 
vodenja, da znajo razmišljati 
o zgodovini svojega prostora, 
ustvarjati in tržiti zgodbe tega 
prostora,« je ob tem poveda-
la predsednica društva Ter-
ra Vera in vodja mednarodne 
izmenjave Jana Milovanović. 

Kot je še pojasnila, naj bi se 
Uskoki po nekaterih virih na 
to območje naselili v drugem 
selitvenem valu v 17. stoletju 
po sklenitvi premirja med Av-
strijo in Benetkami, šlo pa naj 
bi za uskoke, ki so na Jadranu 
ropali najprej beneške, nato pa 

Oživljali uskoško pot in tradicijo
KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera iz Kostanjevice na Krki je v času od 13. 
do 21. julija gostilo mednarodno mladinsko izmenjavo, naslovljeno »Uskoška pot«, ki se jo je udeležilo 28 
udeležencev iz Turčije, Portugalske, Sardinije (Italija) in Slovenije.

avstrijske ladje. Sprva so bile 
to nomadske skupine, o kate-
rih je pisal že Valvasor, kasneje 
so se ustalili in se med drugim 
začeli ukvarjati z vinogradni-
štvom. Na vprašanje, kje se 
najbolj očitno odražajo usko-
ške sledi na tem območju, Mi-
lovanovićeva odgovarja, da 
predvsem v priimkih in jeziku, 
ki ima precej skupnega z dal-
matinskimi dialekti, pa tudi 
v nekaterih kulinaričnih po-
sebnostih, kot je denimo niz-
ka pogača 'cop na lop', ki je v 
nasprotju z avstrijskimi vzha-
janimi belimi kruhi bolj po-
dobna balkanski in vzhodnja-
ški tradiciji, npr. belokranjski 

pogači, bosanski lepinji, gruzij-
skemu hačepuriju ipd.

V okviru mednarodne izme-
njave, ki je bila financirana s 
strani programa Erasmus+, 
je potekala množica aktivno-
sti, predstavitev dobrih praks, 
predavanj in delavnic, ki so 
bile odprte tudi za širšo jav-
nost. Kulturna antropologinja 
doc. dr. Alenka Bartulović je 
v uvodnih predavanjih pred-
stavila lik ‘Turka’ v slovenski 
folklori, dediščino v medkul-
turnem kontekstu in položaj 
žensk na podeželju. Z lokal-
no vodičko Aljo Pincolič so 
se učili doživljanja prostora 

in učinkovitega podajanja do-
živetij, Joana Alves (Portu-
galska) pa je predstavila por-
tugalsko izkušnjo lokalnega 
vodiča. Pravljičarka Špela Fr-
lic je vodila delavnico pripove-
dovanja, saj se prav t.i. ‘zgod-
barjenje’, 40.000 let star medij, 
v zadnjem času znova prepo-
znava kot najučinkovitejše 
orodje pri razvoju in trženju 
turističnih destinacij in pro-
duktov, ki obiskovalcem nudi 
poglobljeno čustveno izkušnjo. 
Udeleženci iz tujine so domači-
nom predstavili tudi stare igre 
na prostem iz Antalije (Turči-
ja), Sardinije (Italija) in Por-
tugalske, v zameno pa so se 
naučili 'kozo zbit' in 'kamenč-
kanje'. V delavnice so vključili 
tudi glasbo, skupaj s domači-
ni pekli omenjeno nizko po-
gačo 'cop na lop' in odkrivali 
bogato zgodovinsko, kultur-
no in naravno dediščino ob-
močja. Beležili so utrip življe-
nja v odročnih vaseh, posneli 
serijo intervjujev z obmejni-
mi prebivalci in jih vključili v 
spletno stran, ki jo bodo sami 
oblikovali v izključno promo-
cijo Uskoške poti. Ob zaključku 
izmenjave so pripravili tudi fe-
stival Uskoške poti s pohodom 
po njej, tradicionalnimi igrami 
na prostem in piknikom ter ve-
čerom pripovedovanja zgodb.
� Peter�Pavlovič

Mladi�iz�tujine�so�domačinom�predstavili�igre�na�prostem�iz�
svojih�dežel�in�obratno�(foto:�društvo�Terra�vera).

26. julija 1887 je namreč polj-
ski očesni zdravnik Ludwik 
Zamenhof izdal prvo knjigo v 
esperantskem jeziku »Unua li-
bro«. Srečanje, ki ga je organi-
ziral Klub esperantistov Po-
savja (KEP) v sodelovanju z 
Združenjem za esperanto Slo-
venije (ZES) in je pretežno po-
tekalo v esperantskem jeziku, 
se je začelo z esperantsko hi-
mno, ki govori o upanju (espe-
ranto dobesedno pomeni »ti-
sti, ki upa«). Sledil je pozdrav 
predsednika KEP mag. Antona 
Miheliča in predsednika ZES 
mag. Janeza Juga ter brežiške 
podžupanje Katje Čanžar, ki 
je obenem udeležencem pred-
stavila značilnosti občine Bre-
žice. Nato je bila na vrsti glav-
na tema srečanja z naslovom 
»Sodelovanje med esperant-
skimi društvi v regiji«, med 
katero so nekaj besed sprego-
vorili gostje iz slovenskih, hr-
vaških in bosanskega društva 
esperantistov. Med njimi je 
bil tudi predsednik hrvaškega 
združenja esperantistov Anto 
Mlinar. Vsi so v en glas zatr-
dili, da se bodo odslej bolj po-
vezali med sabo in organizira-
li skupne dogodke. 

Za kulturni program srečanja 
so poskrbeli člani Mešanega 

Esperanto želijo približati mladim
BREŽICE – 25. julija se je v Mestni hiši Brežice odvijalo prvo mednarodno prijateljsko srečanje esperanti-
stov. Okoli 50 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in BiH se je zbralo v počastitev dneva esperanta (26. julij).

pevskega zbora KD Franc Bo-
govič Dobova pod vodstvom 
Andreje Barič Kerin, ki so za-
dnjo pesem Prav lepo je res na 
deželi zapeli v esperantskem 
jeziku. Vmes je nastopila tudi 
recitatorska skupina KEP z re-
citacijo v esperanto prevede-
nih pesmi Srečka Kosovela in 
Ivane Vatovec. Po krajšem 
premoru, v katerem so udele-
ženci pokušali lokalne dobrote 
in županovo vino, so se pred-
stavila še gostujoča esperant-
ska društva, nato je sledil vo-

den ogled Posavskega muzeja 
Brežice in mesta Brežice, sre-
čanje pa se je zaključilo ob pri-
jetnem druženju na Turistični 
kmetiji Vimpolšek v Brežicah.

Kot je za Posavski obzornik 
povedal Mihelič, KEP trenutno 
sestavlja sedem članov. Usta-
novljen je bil po končanem 
študijskem krožku esperanta 
na Ljudski univerzi Krško, kjer 
se je porodila tudi ideja o usta-
novitvi. Dan njegove ustanovi-
tve je 14. februar 2013. Najprej 

je klub deloval v okviru literar-
ne sekcije Beseda KD Franc Bo-
govič Dobova, sedaj pa deluje 
kot neodvisna skupina. »Naše 
poslanstvo je prispevati h gi-
banju za ideje esperanta, ker 
menimo, da je esperanto lah-
ko najpravičnejši, najbolj nev-
tralen jezik v mednarodnem 
komuniciranju, ki ni od niko-
gar vsiljen, a je istočasno lahko 
last vseh,« je razložil in dodal, 
da sodelujejo na vseh literar-
nih večerih, ki jih organizira 
literarna sekcija Beseda, letos 
so drugič sodelovali na tradi-
cionalni prvomajski proslavi 
na Šentvidu, organizirajo tudi 
študijske krožke in tečaje, prav 
tako želijo tovrstna mednaro-
dna srečanja v bodoče še orga-
nizirati. »Želimo, da bi prodr-
li med mlade, v šole, predvsem 
na mednarodni dan jezikov, ki 
je 26. septembra, zato smo šo-
lam ponudili možnost, da lahko 
predvsem višjim letnikom pri-
bližamo esperanto,« je še de-
jal Mihelič in zaključil, da ima-
jo v bližnji prihodnosti namen 
organizirati nov 30-urni tečaj 
esperanta ter se udeležiti Za-
menhofovega dneva v Maribo-
ru in mednarodne konference 
Alpe-Adria v Opatiji.

� Rok�Retelj

Recitatorska�skupina�KEP:�(z�leve)�Ivana�Vatovec�ter�mag.�An-
ton�in�Reneja�Mihelič

ELEKTRO TRGOVINA

NOVO V BREŽICAH

PRI VODOVODNEM STOLPU

051 240 100
BIBO TRGOVINA D.O.O. Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice 
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iz uredniškega arhiva

Potem ko smo v začetku leta naredili »inventuro« in objavili kar zajeten sveženj član-
kov, ki so se nabrali v uredniškem arhivu, smo »čas kislih kumaric«, kot v medijih po-
gosto pravimo z dogodki malo manj bogatemu poletnemu času, znova izkoristili za po-
doben pregled še neobjavljenih prispevkov tako naše novinarske ekipe kot zunanjih 
sodelavcev o dogodkih v minulih mesecih. Verjamemo, da bo tudi zapoznela objava 
razveselila marsikoga, ki je tako ali drugače sodeloval pri opisanih dogodkih.  Ur.

Branje povezuje

SEVNICA, IMPOLJCA - Že peto leto zapored se nekateri stano-
valci Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca med drugim 
udeležujejo tudi pravljičnih ur za odrasle. Te potekajo enkrat 
mesečno v sodelovanju s Knjižnico Sevnica v prostorih doma. 
S prebiranjem različnih kratkih zgodb se odpirajo novi sveto-
vi in stari spomini, ki nudijo dobre iztočnice za pogovor o na-
šem doživljanju ter o svetlih in temnih plateh našega vsakda-
na. Udeleženci pravljičnih ur skozi doživljanja knjižnih junakov 
spregovorijo o sebi ter spoznavajo in odkrivajo drug drugega. 
Včasih žalostni, drugič veseli, vedno pa odprti in družabni. In 
tako kot vsako leto smo se tudi letos v hladnem junijskem ju-
tru odpravili na krajši in osvežujoč sprehod po sevniškem me-
stnem drevoredu pri Srednji šoli Sevnica. Ob zaključku prije-
tnega srečanja so udeleženke in udeleženci prejeli pohvale za 
udeležbo in aktivno sodelovanje, ob tem pa smo svoj pogled 
usmerili že v naslednjo sezono pravljičnih ur z željo, da skupaj 
ponovno prisluhnemo dobrim zgodbam.  Anica�Ganc

Tenis turnir za reševalce 
SEVNICA - 13. junija je potekal na teniškem igrišču 
pri sevniškem bazenu 8. teniški turnir v organizaci-
ji reševalcev Zdravstvenega doma Sevnica. Tekmova-
nja se je udeležilo 14 reševalcev - tenisačev, in sicer 
iz Zdravstvenega doma Brežice, Slovenske Bistrice in 
Sevnice. Prvo mesto je osvojil Miro Kumer iz Sloven-
ske Bistrice, drugo njegov sokrajan Kristjan Bohak, 
tretji je bil Sevničan Damjan Krajnc. Po končanem 
finalu za leto 2015 se je odigralo še lanskoletno fina-
le, ki je bilo prekinjeno zaradi dežja. Zmagovalec te-
niškega turnirja za leto 2014 je postal Miro Kumer, 
Damjan Krajnc je osvojil drugo mesto, Brežičan Jure 
Glogovšek je bil tretji. 
 Vir:�ZD�Sevnica

Otroci pri čebelarju in kozicah

DOLENJA VAS, LIBNA - Otroci, ki obiskujejo Vrtec Tonček v Dolenji vasi, s svojimi vzgojiteljica-
mi radi spoznavajo svojo bližnjo okolico in krajevne znamenitosti. V sklopu obogatitvenih vse-
bin vrtca sodi tudi obisk čebelarja, pa tudi drugih posebnosti. Tako so se mali nadobudneži 14. 
maja odpravili na Libno, da bi obiskali čebelarja Miho Planinca, ki jih je povabil v čebelnjak, 
v katerem je približno 35 panjev. Otroci so spremljali, kaj čebele v panju delajo, in z zanima-
njem poslušali njihovo brenčanje. Čebelar je odgovarjal na njihova vprašanja in ugotavljal, da 
tudi sami o njih že veliko vedo. Pokazal jim je, kako se pripravi satnica in tudi napravo za toče-
nje medu. Navdušeni so bili nad medenjaki, ki so jih dobili po končanem ogledu. Razveselili so 
se tudi sveže točenega medu, ki so ga dobili za popotnico, da se bodo lahko še v vrtcu posladka-
li. Da je bila mera vtisov polna, so se ustavili še v Planinčevem hlevu, kjer imajo koze, ter jih ob 
Mihi in Robiju nahranili in smeli pobožati mladičke. Z zanimanjem pa so si ogledali tudi zajklji 
in zajčke.  M.�H.

KOSTANJEK – 1. maja, na praznik sv. Jožefa Delavca, so se v Grabnu, ki spada v vas Kostanjek, 
pri blagoslovu obnovljene kapelice in novega kipa zbrali potomci Jožefa in Ane Habinc, roj. Ko-
stanjšek, ki sta na gozdni jasi postavila kapelico v čast Lurški materi božji, in njihovi sosedje. 
Blagoslov in sv. mašo je daroval brestaniški župnik Jože Špes ob sodelovanju vseh navzočih. V 
mašnem nagovoru je orisal, kako se je Marija prikazovala v lurški votlini, in pohvalil delo se-
danjega gospodarja Stanka Habinca ter njegovo zavzetost in požrtvovalnost, s katerima skr-
bi za to znamenje, ki so ga pred stoletjem postavili njegovi predniki. Kapelica je grajena iz ka-
menja, tako da predstavlja lurško votlino. V kapelico so postavili Marijin kip, ki je bil izdelan iz 
mavca. Vremenske nevšečnosti so Marijin kip močno poškodovale. Pred petimi leti je hišni go-
spodar Stanko kip popolnoma obnovil, letos pa je prejšnji mavčni kip zamenjal z novim, ki bo 
lažje kljuboval vremenu, in zraven dal izdelati tudi kipec sv. Bernardke.  Marija�Ferlin/R.�R.

Živahna nedelja v vojašnici
CERKLJE OB KRKI - 31. maja je bilo v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki zelo ži-
vahno, saj so organizirali dan odprtih vrat vojašnice in letališča, ki so ga združili z otvo-
ritvijo mednarodne vojaške vaje Jadranski udar oz. Adriatic Strike 2015.

Na otvoritvi vaje je udeležen-
ce iz 15 držav, ki so bili zbrani 
v postroju, nagovoril podpol-
kovnik Klemen Medja, vod-
ja mednarodne vojaške vaje. 
Omenil je, da je vaja v Slove-
niji potekala četrto leto zapo-
red, na njej pa je sodelovalo 
več kot 400 pripadnikov obo-
roženih sil iz 15 držav, med 
njimi 200 gostujočih udele-
žencev iz Avstrije, Belgije, 
Češke, Črne gore, Francije, 
Hrvaške, Italije, Litve, Latvi-
je, Madžarske, Nizozemske, 
Romunije, Slovaške, ZDA in 
Turčije kot opazovalke. Kot 
je še opisal Medja, so udele-
ženci skozi vajo nadgradili že 
dosežene standarde in izme-
njali dragocene izkušnje. Vajo 
je vodil 15. polk vojaškega le-
talstva, na njej pa so se uspo-

sabljali načrtovalci in usmer-
jevalci združenega ognja ter 
letalske enote. Usposablja-
nje usmerjevalcev združene-
ga ognja je potekalo na petih 
različnih lokacijah po Slove-
niji, tudi na območju sevniške 
občine. Poveljnik 15. polka 
vojaškega letalstva podpol-
kovnik Bojan Brecelj je na-
štel letala in helikopterje, ki 
so sodelovali na vaji. Poleg 
vseh slovenskih letal še češki 
L-139 Alce, avstrijski Pilatu-
si PC-7, hrvaški Pilatusi PC-
9, madžarska letala Gripen, 
od helikopterjev pa so poleg 
slovenskih sodelovale še čr-
nogorske Gazele, avstrijske 
Kiowe in prvič na vaji romun-
ske oborožene Super Pume. 
Američani so tokrat prispe-
vali svoje ekipe usmerjeval-

cev ognja iz zraka, letal pa ne 
zaradi drugih obveznosti.

Sicer pa je dan odprtih vrat 
vojašnice privabil lepo šte-
vilo obiskovalcev, ki so pri-
šli na svoj račun. Za ljubitelje 
vojaškega poklica je poteka-
la predstavitev vojaškega po-
klica ter helikopterjev, letal 
in druge opreme SV, obisko-
valci niso bili prikrajšani niti 
za vragolije helikopterjev in 
letal v zraku, razstavljena so 
bila starodobna vojaška in 
druga vozila, na ogled je bila 
oprema za zaščito in reševa-
nje, predstavila se je radioa-
materska sekcija, poskrbljeno 
pa je bilo tudi za otroke in go-
stinsko ponudbo.

� R.�Retelj

BREŽICE� –� Dijak� Gimnazije�
Brežice� Timotej� Pavlin� (na�
fotografiji)�je�28.�maja�v�avli�
gimnazije�z�otvoritvijo�svo-
je�prve�samostojne�razstave�
v�razstavni�prostor�prinesel�
vzdušje�starega�slovanstva.�
Razstava�»XИCCTOPY:�Po�po-
teh�prednikov«�je�prikazova-
la� »šesto� umetnost«,� strip,�
ki� združuje� pisano� besedo�
in� risbo.� Kar� 26� samostoj-
nih�risb,�ki�skupaj�sestavlja-
jo�imenitno�zgodbo�o�življe-
nju� in�bitki�starih�Slovanov�
pri�Ajdovskem�gradcu� in�ki�
pozornemu� opazovalcu� in�
bralcu�razkrijejo�marsikate-
ro�zgodovinsko�podrobnost,�
je�nastalo�pod�mentorstvom�
profesorja� Alojza� Konca.� 
� K.�S./R.�R.�(foto:�A.�Konec)

Dolenjevaški�vrtičkarji�so�v�Planinčevem�hlevu�hranili�kozice.�(foto:�D.�Bošnjak).

Nekateri�stanovalci�in�stanovalke�DUO�Impoljca�se�udele-
žujejo�pravljičnih�ur�za�odrasle,�ki�jih�vodi�bibliotekarka�
Anica�Ganc.

Obiskovalci�so�največ�zanimanja�pokazali�za�letala�in�helikopterje,�ki�so�sodelovali�na�med-
narodni�vojaški�vaji�Adriatic�Strike�2015.

Letošnji�zmagovalci�teniškega�turnir-
ja�reševalcev�treh�zdravstvenih�domov
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Kozolci pod kozolcem 

ŠMARČNA - »Enkrat na leto, ob obletnici obnove kozolca, bom 
pripravil prireditev, da bo imel naš domač kozolec tudi kultur-
ni pomen. Letos je bila razstava bratov Popelar, ker se navezu-
je na kozolce, na les, na naravo ...« je pripovedoval lastnik Ciril 
Dolinšek, ki mu idej, kako oživiti in razgibati življenje pod ko-
zolcem in na kozolcu ne manjka. Letos je bila med 9. in 10. ma-
jem pod obnovljenim Dolinškovim kozolcem na Šmarčni po-
stavljena na ogled razstava lesenih maket slovenskih kozolcev, 
ki jih je ustvaril arhitekt Damjan Popelar iz Zgornjih Mladeti-
čev v sevniški občini. Slikarska platna na temo kozolcev – ume-
tnikov pogled skozi sušilne line kozolcev in ornamenti, pa je 
postavil na ogled Sebastjan Popelar. Obiskovalke in obisko-
valci so si lahko ogledali tudi zbirko starih kmečkih in gospo-
dinjskih pripomočkov, pohištva in oblačil na podu kozolca, ki 
bo vasi zagotovo še dolgo v ponos, pa tudi kraj za prijetna dru-
ženja.  S.�R.

Ohranjajo ljudsko petje 

BRUNK - V srednjeveški cerkvi na Brunku, ki jo v eni izmed svojih pridig omenja v sredini 16. 
stoletja že Primož Trubar, se je 14. junija slišala slovenska ljudska pesem. Ljudske pevke Solzi-
ce, članice Kulturno umetniškega društva Budna vas, so pripravile skupaj z gosti koncert ljud-
skih pesmi z naslovom »Kdor poje rad, v srcu je bogat«. Obiskovalke in obiskovalci so prisluhnili 
prepevanju Ljudskih pevk Solzice iz Budne vasi, pevkam in pevcem Folklornega društva Bru-
sači iz Radeč, Fantom z Razborja, Ljudskim pevkam iz Ponikve pri Žalcu in Tamburaški skupini 
Klasje iz Novega mesta. Koncert je povezovala Veronika Sigmund, predsednica društva Mag-
da Sigmund pa se je zahvalila vsem, ki so kakor koli pomagali pri izvedbi koncerta in zaželela 
ponovno snidenje na naslednji prireditvi.  S.�R.

Poletno likovno ustvarjanje 
KLADJE PRI KRMELJU - 27. junija so 
v vasi Kladje pri Krmelju potekale ot-
roške likovne delavnice, ki jih je v so-
delovanju z družino Zupan pripravi-
la Likovna sekcija ART Lipa Kulturno 
umetniškega društva Budna vas. Zbra-
li so se otroci različnih starosti - starej-
ši so se ukvarjali s poslikavo na steklo, 
mlajši so ustvarjali z vodenimi barva-
mi. Pod vodstvom Elene Sigmund in 
Marije Oven so postali kozarci za vla-
ganje prave umetnine, primerne za 
shranjevanje raznih stvari ali za dari-
lo. Pod vodstvom Gordane Dobriha 
in Mojce Musar so nastajale zanimive 
podobe na papirju tudi pod prsti mlaj-
ših. Najlepši izdelki po izboru mento-
ric so bili nagrajeni.  M.�S./S.�R.

Dobrodelna večerja za Nepal

VRH PRI BOŠTANJU - Potres, ki je konec letošnjega aprila prizadel Nepal in zahteval več tisoč 
življenj ter več kot četrtini prebivalstva uničil skoraj vse, je bil razlog, da so se 19. maja zbra-
li na dobrodelni večerji v Gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju članice in člani Rotary kluba 
Sevnica. Dobrodelnega dogodka se je udeležil tudi častni generalni konzul Nepala v Sloveniji 
mag. Aswin Kumar Shrestha. Večer sta glasbeno popestrila vrhunska pevka Nuša Derenda 
ter kitarski virtuoz Zoran Košir. Z dobrodelnimi prispevki in dražbo, ki jo je odlično vodil Žiga 
Vavpotič, pa so prisotni zbrali skoraj 3000 evrov, ki jih je združenje World Chefs Without Bor-
ders namenilo prizadetim ljudem v Nepalu.  S.�R.,�vir:�Rotary�klub�Sevnica

MIHALOVEC - 9. maja so imeli vaščani Mihalovca čistilno akcijo. S čistilno akcijo so pričeli že 
zjutraj, ko so se zbrali pri gasilskem domu, kjer so se razdelili po skupinah in šli v akcijo. Zbralo 
se jih je okoli 20. Pobirali so smeti na območju k.o. Mihalovec, in sicer po Vrbini, ob reki Gaber-
nici, Markovem kotu, Vrbenču, Doljnem Kleču in vse do reke Save. Po končani čistilni akciji je 
bilo za vse udeležence pripravljeno kosilo pri gasilskem domu. Razlog tovrstnih akcij je nespa-
metno ravnanje mnogih ljudi, ki odpadke, namesto da bi jih odložili v zbirnem centru ali druga-
če poskrbeli za pravilno ravnanje z njimi, odvržejo v naravo in s tem v največji meri negativno 
vplivajo na okolje. Vsem udeležencem se predsednica vaške skupnosti Mihalovec Vesna Čan-
čer Supančič zahvaljuje za udeležbo na čistilni akciji, saj so s tem pokazali, da jim ni vseeno za 
naravo. �R.�R.

Zaključek bralne sezone 
v naravi

SEVNICA - Dvanajst uporabnikov sevniške enote Varstveno 
delovnega centra Krško-Leskovec je pridno bralo ali poslu-
šalo zgodbe tudi letošnje leto, in sicer v centru, na srečanjih 
v knjižnici pa smo se o njih še malo pogovorili. Naša skupna 
druženja smo vedno tudi s čim popestrili. Ker smo želeli iz-
vedeti še več o čebelah, smo medse povabili čebelarja Gre-
gorja, ki se je odzval tudi vabilu na zaključno srečanje, ki se 
je odvijalo v naravnem okolju Planinskega zavetišča pod Sve-
tim Rokom, kjer sta nas prijazno sprejela Darinka in Janko. 
Za pridno branje so vsi »bralni značkarji« prejeli priznanje in 
knjižno nagrado - darilo Društva Bralna značka Slovenije. Pri-
znanja in knjige so si prislužili tudi Biserka, ki v VDC-ju izva-
ja bralne ure, in vsi, ki so pomagali pri izvedbi prijetnega za-
ključka bralne značke. Razšli smo se bogatejši za novo znanje 
in izkušnje ter z novimi načrti za naslednjo bralno sezono.  
 Jožica�Prah

Tekmovanje v ruskem kegljanju

BREŽICE - 29. maja je Društvo upokojencev Brežice gostilo po 
štiri moške in ženske športne ekipe s področja Posavja, ki so 
se pomerile v kegljanju s kroglo na vrvici (t. i. rusko keglja-
nje). Tekmovanje se je odvijalo na novopostavljenem keglji-
šču pred sedežem DU Brežice in je potekalo v prijateljskem 
športnem druženju. Vabilu na otvoritev se je prijazno odzval 
tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je prvenstvo odprl 
s prvim metom krogle in padcem prvih kegljev (na fotografi-
ji). Po zaključku tekmovanja so predsednica DU Brežice Joži-
ca Sušin, referent športne sekcije društva Stanislav Golobič 
in glavni sodnik Roman Verstovšek podelili pokale in prizna-
nja tekmovalnim ekipam. Najboljše rezultate v moški in žen-
ski konkurenci sta dosegli ekipi DU Brežice, najboljša posa-
meznika v kegljanju pa sta bila člana brežiških ekip Roman 
Verstovšek in Jožica Barbič. Obe zmagovalni ekipi DU Breži-
ce sta nastopili tudi na državnem prvenstvu v ruskem keglja-
nju.  S.�P./R.�R.

Pevski�nastopi�v�cerkvi�na�Brunku�so�se�zaključili�s�skupno�pesmijo.

Dolinškov�kozolec�na�Šmarčni,�ki�je�bil�obnovljen�v�lanskem�
letu,�privablja�z�zbirko�ohranjenih�kmečkih�orodij�ter�s�pri-
reditvijo,�ki�jo�lastnik�pripravi�ob�obletnici�obnove�tega�go-
spodarskega�poslopja.�

Varovanke�in�varovanci�Varstveno�delovnega�centra�Kr-
ško-Leskovec�so�letošnjo�bralno�sezono�zaključili�v�sevni-
škem�planinskem�zavetišču.

Elena�Sigmund�je�udeležencem�z�najlepšimi�izdelki�iz-
ročila�tudi�nagrade.
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PROIZVODNJA – JULIJ 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 0 - 46 300 2 100 0 0

PB4 KOEL 8 - 88 400 7 100 0 2

PB5 ZP 0 - 90 300 1 100 0 0

PB5 KOEL 1 - 75 400 2 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3,

PB4 in PB5
2.822.873 44 17

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

BREŽICE - V Javnem podjetju Komunala Brežice, ki že vsa leta 
svojega delovanja na prvo mesto postavlja svoje zaposlene, so 
pripravili program »Zdrava komunala«, s katerim želijo ozavesti-
ti zaposlene v komunalnih podjetjih po Sloveniji ter njihove dru-
žinske člane o pomenu ohranjanja zdravja na osebnem in poklic-
nem področju. Z aktivnostmi v sklopu projekta želijo izboljšati 
njihovo zdravje in zmanjšati odsotnost na delovnem mestu ter s 
tem zmanjšati stroške za zdravstveno varstvo. S projektom so se 
prijavili tudi na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in pridobili nepovratna sredstva. Z njimi bodo izvedli 
aktivnosti za izboljšanje medsebojne komunikacije in upravlja-
nje s stresom in psihosocialnimi tveganji. S programom »Zdrava 
Komunala«, ki vključuje aktivnosti za promocijo zdravja na de-
lovnem mestu, so združili deset komunalnih podjetij (Komunala 
Novo mesto d.o.o., Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Komunala 
Kranj d.o.o., Komunala Sevnica d.o.o., Komunala Trebnje d.o.o., 
Komunala Metlika, Komunala Kočevje d.o.o., Hydrovod d.o.o., Ko-
munala Brežice d.o.o., Javno komunalno podjetje d.o.o. Sloven-
ske Konjice in Kostak d.d.) in Zbornico komunalnega gospodar-
stva.  Vir:�Komunala�Brežice

Komunala za zdravje zaposlenih

Po uspešno opravljenem šti-
rimesečnem usposabljanju 
prve skupine iskalcev zaposli-
tve v okviru razpisa projekta 
»Podjetno v svet podjetništva 
za občino Radeče«, ki ga je v 
lanskem decembru razpisala 
Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, je v mesecu 
juliju z razvijanjem lastne po-
slovne ideje začela še druga 
skupina na javnem razpisu iz-
branih udeleženk in udeležen-
cev. Le-ti so v času štirimeseč-
nega usposabljanja zaposleni 
pri Regionalni razvojni agenci-
ji Posavje in jim za to obdobje 
pripada plačilo v višini mini-
malne plače ter vsa nadome-
stila, ki pripadajo delavcu v 
skladu z veljavno delovno-
pravno zakonodajo; na vsako-
dnevnem osemurnem uspo-
sabljanju pa osvajajo veščine 
vodenja poslovnih knjig, tr-
ženja, komunikacije, izdelave 
poslovnega načrta ... Pri tem 
je cilj vsakega udeleženca, da 
najkasneje v enem letu po za-

Podjetniške ideje: veselje in izziv
RADEČE - 30. julija je v prostorih radeškega doma kulture svoje podjetniške ideje predstavila že druga sku-
pina desetih iskalcev zaposlitve v okviru projekta »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče v okvi-
ru programa spodbujanja konkurečnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje občin Hra-
stnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018«.

ključku usposabljanja ustanovi 
lastno podjetje, se samozapo-
sli ali se zaposli pri drugem de-
lodajalcu. »Skupina, ki je pri-
čela z usposabljanjem 1. julija, 
zaključila pa ga bo 31. oktobra, 
je zelo delovna. Starostna in iz-
obrazbena raznolikost skupine 
se izkazuje kot prednost, ki se 
dnevno čuti pri izmenjavi zna-
nja, izkušenj in pri medseboj-
nem spodbujanju. Ideje, ki jih 
razvijajo, večinoma izhajajo iz 
njihovih hobijev oziroma po-
klicev, ki jih z veseljem opra-
vljajo, kar je eden od pogojev 
za uspešnost,« je dejala koor-
dinatorica omenjenega pro-
jekta za radeško občino Dani-
ca Kramžar.

Prva izmed predstavljenih 
podjetniških idej je bila pri-
delava in prodaja lokalno pri-
delane hrane ter zelišč in ze-
liščnih izdelkov. S to idejo se 
poigrava Irena Špilak, ki živi 
na kmetiji, ima pa tudi certifi-

kat iz zeliščarstva. Študij soci-
ologije je Petro Bajc pripeljal 
do ideje, da bi ponudila kvalita-
tivno in kvantitativno metodo 
raziskovanja predvsem manj-
šim podjetjem, samostojnim 
podjetnikom in zavodom, ki bi 
želeli izvedeti kaj več o profi-
lu svojih strank. Diplomirana 
germanistka Melanija Istenič 
se vidi v prevajalskem podje-
tju, v turistični agenciji, kot in-
štruktorica posameznikom, ki 
bi potrebovali njeno pomoč pri 
prevodih iz slovenščine v nem-
ščino in obratno. Svoje veselje 
do plesa, predvsem do salse, bi 
združila z linijo plesnih oblačil, 
s katerimi bi sledila svetovnim 
modnim trendom, modna obli-
kovalka Pia Česnik, kajti v Slo-
veniji specializirane trgovine 
z oblačili za salso ni. Avtokle-
par in strojni tehnik Primož 
Smergut razvija idejo o odku-
pu in prodaji rabljenih vozil, ki 
bi bila »strokovno pregledana, 
brez skritih napak, z realnimi 

kilometri, s 24-urno asisten-
co in garancijo ter možnostjo 
predhodnega preizkusa vozi-
la«. Z organizacijo prireditev in 
animacijo za otroke se je Ta-
nja Žibret že srečala, a želi jo 
nadgraditi in še nekoliko raz-
širiti na nekatera druga podro-
čja (koncerti, poroke, rojstno-
dnevne zabave …). Frizerka in 
maserka Mojca Lazar bi želela 
v poslovnem svetu uspeti s po-
nudbo mobilne pedikure, re-
fleksne terapije stopal in dlani 
ter masaže telesa. Ljubiteljica 
dekorativnih izdelkov in naki-
ta Monika Rugole Ravnikar, 
ki ima registrirano osebno do-
polnilno delo, bi želela ustva-
riti lastno blagovno znamko 
nakita za različne priložnosti. 
Življenja brez nogometa si ne 
predstavlja Jernej Čeh, diplo-
mirani inženir prometa s pe-
dagoško-andragoško izobraz-
bo in trener v NK Radeče, zato 
razmišlja o ustanovitvi nogo-
metne šole ter o izdelkih, ki bi 
krasili sobe predvsem mlajših 
nogometašev.

Po zaključenih predstavitvah 
je direktor RRA Posavje Mar-
tin Bratanič dejal: »Iskreno in 
prijetno sem presenečen nad 
poslovnimi idejami, ki so vse 
izvedljive. Ponujate nov pogled 
na možnosti sobivanja v oko-
lju. Ustvarjate neko novo zgod-
bo. Hvala, ker si upate in naj 
vaše poslovne ideje še naprej 
ostajajo vaše veselje.« Direkto-
rica radeške občinske uprave 
Brigita Stopar pa je dodala, da 
jim bo skušala Občina Radeče 
po svojih najboljših močeh po-
magati pri uresničevanju pod-
jetniških idej. 
 Smilja�Radi

Udeleženke� in�udeleženci� letošnje�druge�skupine�projekta�
Podjetno�v�svet�podjetništva�za�občino�Radeče�s�koordinato-
rico�Danico�Kramžar

SEVNICA - Delavska hranilnica d. d. je 6. avgusta v starem me-
stnem jedru Sevnice odprla vrata že druge poslovalnice v Posav-
ju. »Delavska hranilnica obstaja že 25 let in ima skupaj s Posloval-
nico Sevnica že 33 poslovalnic po celi Sloveniji. Trenutno imamo 
25-odstotno rast in 1-odstotni tržni delež, naš največji uspeh pa 
temelji na dobrem ugledu in zaupanju ljudi,« je poudaril pred-
sednik uprave Jože Stegne. Pred velikim številom zbranih ljudi 
je otvoritev poslovalnice pozdravil tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki je še posebej izrekel dobrodošlico in poudaril, da je 
stari del mesta pravi prostor za tradicionalni model bančništva 
in tako prispeva k oživitvi tega dela mesta. Po slovesni otvoritvi 
so lahko Sevničani že opravili prve bančne storitve v povsem no-
vih in prijetnih prostorih. Otvoritev so popestrili tudi pevci, po-
skrbljeno je bilo za pijačo in prigrizke, kot tudi za prijetno glas-
bo ob spoznavnem druženju po otvoritvi.  K.�J.

LJUBLJANA - Vlada RS se je ko-
nec julija na 48. redni seji se-
znanila s poročilom o stanju 
na področju energetike v letu 
2014 v Sloveniji. Kot je razvi-
dno iz poročila, so slovenske 
elektrarne v preteklem letu 
proizvedle skupaj 16.628 GWh 
električne energije, dejanska 
proizvodnja električne energi-
je pa je bila manjša in je znaša-
la 13.597 GWh. K proizvodnji 
električne energije, ki pripa-
da Sloveniji, upoštevaje le po-
lovico proizvodnje NEK (to je 
3.030 GWh od skupno proi-
zvedenih 6.060 GWh el. ener-
gije), so največji delež lani pri-
spevale hidroelektrarne, ki so 
proizvedle 43,6 % vse električ-
ne energije, namenjene slo-
venskemu trgu, delež termo-
elektrarn je znašal 24,5 % in 
jedrske elektrarne 22,3 %. Hi-
droelektrarne so skupno proi-
zvedle 5.923 Gwh el. energije.
� B.�M.�

Delavska hranilnica tudi v Sevnici

Otvoritev�Delavske�hranilnice�v�Sevnici�je�obiskalo�veliko�šte-
vilo�ljudi.

Energetika 
v letu 2014

Letno poročilo o porabi NORP
KRŠKO - Občina Krško je drugo leto zapored pripravila letno 
poročilo o porabi sredstev iz naslova nadomestila zaradi ome-
jene rabe prostora. Gre predvsem za naložbe v infrastruktu-
ro, obnovo kulturnih, šolskih in drugih objektov ter sofinanci-
ranje različnih programov. Med večje projekte sodijo prenova 
Dalmatinove ulice, CKŽ in Zatona, izgradnja črpališča za zale-
dne vode za zaščito mestnega jedra, hidravlične izboljšave vo-
dovodnega sistema, izgradnja kompostarne, obnova kulturne 
dvorane ter energetske sanacije osnovnih šol v Krškem, Bre-
stanici in Leskovcu pri Krškem. Ob tem občina nadomestila 
namenja tudi za t.i. programsko rabo, v okviru katere poleg 
programov na področju kulture in športa posebno pozornost 
namenja izboljšanju pogojev za razvoj gospodarstva in podje-
tniškega okolja, boljšim pogojem izobraževanja od predšolske 
vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, zdravstvene oskrbe 
vključno z dobro organizirano in učinkovito ekipo nujne medi-
cinske pomoči, višjimi standardi pri pomoči na domu in omo-
gočanju kvalitetnejšega bivanja in oskrbe starejših občanov na 
eni strani ter dodatnimi programi in aktivnostmi za šolarje na 
drugi strani. V okviru individualne rabe je bilo največ sredstev 
namenjenih sofinanciranju razlike v ceni za vrtce, komunalne-
ga prispevka, šole v naravi, letovanje otrok, pomoči na domu 
in izvedbi drugih projektov.� B.�M.

BIZELJSKO - ZPTM  Brežice je 
v Večnamenskem domu Bizelj-
sko v času od 8. 8. do 12. 9. po-
skusno zagnal dodaten Turi-
stično informativni center, ki 
bo v tem obdobju deloval vsa-
ko soboto od 10. do 14. ure, 
izven tega časa pa bodo turi-
stom na voljo tudi telefonske 
številke ostalih dveh enot (TIC 
Brežice in TIC Čatež ob Savi). 
Zanj so se odločili na podla-
gi izraženega interesa s strani 
krajanov, ki zaznavajo potrebo 
po tovrstni info točki. 

Poskusni TIC 
na Bizeljskem
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

14. 8. 2015 | 19.00 
Nekdanja samostanska cerkev Galerije Božidar Jakac 

PRIREDITEV NAJBOLJŠEGA VREDNI 
osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, slavnostna seja 

občinskega sveta in podelitev občinskih priznanj 
Organizator: Občina Kostanjevica na Krki

15. 8. 2015 | 9.00 – 12.00 – 13.00 | Mestna tržnica
»V TRETJE GRE RADO« - 

mednarodna tematska tržnica 
s predstavitvijo različnih vrst čebule 

(raška, ptujska, čebula s Krka) in različnih vrst medu  

OBISK ŠENTJERNEJČANOV NA MESTNI TRŽNICI 
(prihod z vozovi)

Organizator: Zavod Otok

16. 8. 2015 | 8.30 | Parkirišče pred Galerijo Božidar Jakac 
CVIČKOV POHOD

Organizator: Planinsko društvo Polon

19.8.2015 | 20.00 | Vila Castanea
POLETJE NA DVORIŠČU

Večer srednjeveške glasbe s skupino Gita in 
Eleonoro Sobjesko ter plesno skupino Harlekin

Organizator: KD Harlekin 

KOLEDAR PRIREDITEV 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015

Po besedah župana Ladka Petre-
tiča bodo avgusta zaključili tre-
nutno največjo investicijo v ob-
čini, in sicer novogradnjo petih 
vodovodnih odsekov v skupni 
dolžini nekaj več kot šest kilo-
metrov, ki so jo izvajali v sode-
lovanju z občinama Krško in 
Brežice v okviru projekta Hi-
dravlična izboljšava vodovodne-
ga sistema na območju Posavja. 
Vrednost investicije je približno 
800.000 evrov, od tega je dve 
tretjini evropskih sredstev, pre-
ostala sredstva pa je občina za-
gotovila iz občinskega proračuna 
skozi obdobje 2008-2015. Reali-
zacija projekta bo po Petretiče-
vem mnenju pomenila bistveno 
izboljšanje zanesljivosti oskrbe s 
pitno vodo, povezani bodo z vo-
dovodnim sistemom občine Kr-
ško, kar jim bo omogočilo tudi 
oskrbo z neoporečno vodo, ko 
bo kostanjeviško zajetje Jama v 
primeru neurij oporečno. Zni-
žali bodo tudi število okvar na 
sistemu, saj s projektom nado-
meščajo stare salonitne cevi ob-
stoječega sistema in posledično 
vodne izgube. »Poudaril bi rad, 
da imamo v občini na javni vo-
dovod priključenih prek 99  % 
prebivalcev, s čimer sodimo v 
vrh slovenskih občin,« pravi ko-
stanjeviški župan. 

SANACIJA PLAZU VRTAČA

V občini Kostanjevica na Krki 
so v preteklem letu velik po-
udarek dajali skrbi za poplav-
no varnost. V to so jih še pose-
bej prisilile lanske septembrske 
poplave, ki so povzročile veli-
ko škode tako na objektih v za-
sebni lasti, občinski infrastruk-
turi in kmetijstvu. S tem, da je 
bila skoraj prepolovljena ško-
da na objektih glede na popla-
ve leta 2010, kar kaže na oza-
veščenost ljudi pri ravnanju ob 
naravnih nesrečah, in povečana 
škoda na občinski infrastruktu-
ri, ki je pred petimi leti skoraj ni 
bilo. Od občinske infrastruktu-
re je daleč največjo škodo utrpe-
la cestna infrastruktura, saj so se 
sprožili številni plazovi. Obči-
na je izvedla sanacijske ukrepe v 
vrednosti približno 50.000 evrov 
z lastnimi sredstvi, s katerimi je 
omogočila nemoteno prome-
tno varnost. »Za trajno sanacijo 
največjega škodnega primera, tj. 
plazu na lokalni cesti Kostanje-

»Najprej bo treba očistiti 
Krko in ostale vodotoke«
KOSTANJEVICA NA KRKI - Potem ko so lani v Kostanjevici na Krki v času praznovanja občinskega pra-
znika zaključili veliko investicijo v vrtec, so v naslednjih mesecih nadaljevali z izboljšavo vodovodnega siste-
ma, asfaltiranjem cest, obnovo tržnice v okviru projekta Posavska špajza in sanacijo po poplavah, pred njimi 
pa sta med drugim investicija v sanacijo plazu Vrtača ter izgradnja parkirišča z avtobusnim postajališčem.

vica na Krki–Črneča vas–Pru-
šnja vas v naselju Vrtača, smo 
zaprosili državo za financiranje 
in dobili odobrenih približno 
118.000 evrov, tako da namera-
vamo do novembra izvesti tudi 
sanacijo tega plazu, katere oce-
njena skupna vrednost je pribli-
žno 177.000 evrov. Pričakujemo, 

da bo dejanska vrednost sanaci-
je nižja od ocenjene,« razlaga Pe-
tretič. Ali bo omenjeni plaz sa-
niran v predvidenem roku, bo 
odvisno od sprejema rebalansa 
proračuna. »Upamo, da bo pre-
vladala zdrava pamet in bomo 
na izredni seji, ki bo še ta mesec, 
sprejeli rebalans in lahko sanira-
li ta plaz,« ob tem dodaja župan. 
Slednji je bil s svojo ekipo takoj 
po lanskih poplavah tudi na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor pri 
ministrici in državni sekretar-
ki, predstavniki MOP in ARSO 
Agencije za vode pa so obisk ka-
sneje vrnili. S čolni so se zapelja-
li po Krki in si ogledali situaci-
jo. Pred tem je župan s sodelavci 
že tudi sam opravil ogled. »Ugo-
tovili smo, da je treba reko oči-
stiti, saj je veliko drevja, raznih 
nanosov, gramoza, zemlje, ve-
liko škodo dela tudi bober, ki 
ruši drevesa, ki padajo v Krko, 
in imamo zaradi tega dodatne 
stroške s čiščenjem okoli mostov, 
kjer se drevesa zagozdijo,« pra-

vi. Predstavniki MOP so dejali, 
da je izboljšanje poplavne varno-
sti državni projekt vseh občin ob 
porečju Krke in ga bodo reševa-
li v celoti, tudi s pomočjo evrop-
skih sredstev. S kostanjeviške 
strani so predlagali tudi obno-
vo starega projekta Krakovskega 
gozda, kjer se nahajajo razlivne 

površine. »Trenutno tudi razliva-
nje vode ni možno, saj so vodo-
toki, ki prihajajo iz Krakovske-
ga gozda, popolnoma zamašeni. 
Poleg Krke je torej pomembno 
tudi urejanje ostalih vodotokov,« 
dodaja Petretič, ki pričakuje, da 
se bo šlo interventno v izvedbo 
čiščenja vodotokov, odvisno pa 
je, koliko denarja bo imela dr-
žava. 

POSAVSKA ŠPAJZA

V zadnjem letu so v Kostanjevici 
v okviru regijskega projekta Po-
savska špajza vzpostavili mes t-
no tržnico, pri čemer so sanira-
li celoten spodnji del stavbe, ki 
je v občinski lasti, poleg tega pa 
pridobili sejno sobo, prostore za 
arhiv in TIC, ki ga imajo namen 
drugo leto prestaviti na otok. 
Mestna tržnica je tako zaživela 
pod upravljanjem zavoda »Otok 
zavod za razvoj« in je dobrodo-
šla turističnoponudbena pope-
stritev k oživitvi mestnega jedra. 

ASFALTIRANJE JAVNIH 
POTI

Letos pospešeno delajo tudi na 
asfaltiranju preostalih maka-
damskih javnih poti. Pričakuje-
jo, da bodo do konca leta asfal-
tirali devet odsekov javnih poti 
v vrednosti približno 150.000 
evrov. Lani v jeseni so že asfal-
tirali javno pot od Vodeniške 
ceste proti Bandlju, Unetiču in 
Pustoslemšku, letos pa so asfal-
tirali del javne poti Globočice–
Slinovce in javno pot proti Žar-
nu. Župan obljublja, da bodo 
čim več sredstev skušali name-
niti za asfaltiranje makadam-
skih poti, ker imajo z njihovim 
vzdrževanjem vsako leto velike 
stroške. O nadaljevanju sanaci-
je ceste skozi Prekopo pa Petre-
tič pravi: »Jeseni bomo videli, 
kaj bo. Imamo že vse pripravlje-
no za 3. fazo, DRSC ima že dve 
leti pripravljen postopek za iz-
biro izvajalca, vendar ker ni de-
narja v proračunu, ne pridemo 
na vrsto. Zagotovil ni niti za leto 
2016. Kot občina smo s svojim 
deležem pripravljeni, odvisno 
pa je od države, kdaj bo šel ta 
projekt dalje.«

IZGRADNJA PARKIRIŠČA 
Z AVTOBUSNIM 
POSTAJALIŠČEM

Predvidoma v septembru bodo 
v Kostanjevici pričeli z gradbe-
nimi deli v okviru projekta Par-
kirišča z avtobusnim postaja-
liščem pri Zdravstveni postaji 
Kostanjevica na Krki, ki ga bodo 
zaključili do junija 2016. Vre-
dnost investicije je ocenjena na 
približno 250.000 evrov, od tega 
imajo trenutno zagotovljenih 
33.000 evrov na podlagi 21. čle-
na Zakona o financiranju občin, 
preostala sredstva pa bodo zago-
tovili iz lastnih virov občinskega 
proračuna. Po županovih bese-
dah potihoma računajo, da bodo 
tudi v 2016 pridobili sredstva na 
podlagi omenjenega člena in bo 
zaradi situacije na gradbenem 
trgu dejanska cena gradnje pre-
cej nižja od načrtovane. Z reali-
ziranim projektom bodo prido-
bili 43 prepotrebnih parkirišč 
za osebna vozila, tri parkirišča 
za turistične avtobuse in posta-
jališče za avtobuse z nadstrešni-
co. Uredili bodo tudi javno raz-
svetljavo do Tercialskega mostu. 

»Projekt je pomemben z več vi-
dikov, saj bomo z njegovo reali-
zacijo umaknili avtobusni pro-
met skozi mestno jedro, kar bo 
imelo pozitivne učinke tako na 
lesene mostove kot tudi sam 
otok. Imamo namreč ogromne 
stroške s popravilom mostov, ki 
so dotrajani ter niso primerni za 
avtobusni in tovorni promet. Po 
izgradnji parkirišča bo otok od-
prt samo za osebna vozila,« pra-
vi Petretič. Na zadnji seji občin-
skega sveta se je med pobudami 
znašla tudi ta, da bi bilo potreb-
no klavnico in trgovino z grad-
benim materialom preseliti z 
otoka. Župan o tem meni: »Vsi 
vemo, da klavnica in gradbena 
trgovina ne sodita na otok, kar je 
v določenih dokumentih že za-
pisano. Vendar mora biti to nek 
postopek, ne gre to kar tako čez 
noč. Potrebno je tudi vedeti, kaj 
bomo s temi prostori, drugače 
bomo imeli na otoku še dve raz-
padajoči stavbi. Vendar mi po-
trebujemo kmetijsko trgovino in 
je ne moremo kar nagnati iz me-

sta, prav tako kmetje potrebuje-
jo klavnico.«

POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME

Kostanjeviška občina se je pri-
ključila skupnemu projektu 60 
slovenskih občin, v okviru ka-
terega bodo uredili postajališča 
za avtodome. Trenutno so v fazi 
iskanja optimalnih lokacij. Pre-
dlagali so dve – na »gmajni« oz. 
pri severnem mostu, kot rezerv-
no pa pri potoku Studena od šole 
proti pokopališču. 

IZGRADNJA »TERM«

Župan je še omenil, da aktivno-
sti v zvezi z načrtovanjem term 
potekajo, trenutno so v fazi pri-
dobivanja koncesije za termalno 
vodo. V teh dneh so imeli obisk 
iz Geološkega zavoda Ljubljana, 
konec avgusta bo še sestanek na 
MOP, prav tako se intenzivno 
išče investitor.
 Rok Retelj

Ladko Petretič

Spoštovane bralke in bralci,
drage občanke in občani občine 

Kostanjevica na Krki,

naš praznik je tu, zato ga sprejmimo kot priložnost za 
pozitiven pogled na vse naloge, ki so pred nami, in pozdravimo 
vse dobro, kar smo že ustvarili. Naj bo praznovanje prijetno 
in priložnost, da se srečamo tudi v bolj sproščenem vzdušju.

Iskrene čestitke,
vaš župan Ladko Petretič
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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

Slavica Kuhar je članica društva že vse od njegove ustanovitve 29. juni-
ja 1995, ko je v restavraciji Pod Gorjanci v Kostanjevici na Krki 16 ta-
kratnih članic Društva kmetic Krško z območja Kostanjevice na Krki 
in Podbočja ustanovilo Aktiv kmečkih žena Kostanjevica na Krki in 
med ustanoviteljicami je bila tudi Slavica. Bila je med prvimi pevka-
mi pevskega zbora, ki je začel prepevati že pred uradno ustanovitvijo 
Aktiva kmečkih žena. Slavica je aktivna in povezovalna prav na vseh 
področjih delovanja društva vseh 20 let. Ob vsem kmečkem delu in 
družinskih skrbeh vedno najde čas za pevske vaje, čeprav je včasih nje-
no edino prevozno sredstvo kolo, udeležbo na prireditvah in sodelo-
vanje z domačimi društvi. Nikoli ji ni težko in žal speči hlebca kruha 
in sirove potice, pa naj bo to za predstavitev, pogostitev ali prodajo na 
društveni stojnici. Vedno, kadar je govora o povračilu za opravljeno 
delo, skromno in radodarno pove, da je treba kdaj tudi kaj zastonj na-

rediti. Včasih je veselo prepevala v društvenem zboru, sedaj pa v pevski skupini Pod Gorjanci, ki je v za-
dnjih letih začela prepevati ljudske pesmi. Z enako korajžo zapoje kot ena izmed trinajstih pevk ali kot 
tista, ki »mora začeti«. Slavica ima velike zasluge tudi za prvi koncert pevk na terenu, v domači vasi na 
Malencah. Izkazala se je kot organizator in koordinator v vseh pripravah. Veliko je pripomogla k uspe-
hu prireditve in ostale članice s tem opogumila, da s tem konceptom nadaljujejo vsako leto v drugi vasi. 
Slavica predstavlja dragocen zgled delavnosti in velike pripadnosti društvenim ciljem in vrednotam.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme

ROMAN JORDAN
za aktivno vlogo v različnih društvih.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme

MARIJA GJUREKOVIČ
za dolgoletno delo v občini Kostanjevica na Krki na družbenem 

in humanitarnem področju.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme

IVANKA (SLAVICA) KUHAR
za 20-letno delovanje v Društvu podeželskih žena Pod Gorjanci.

KLJUČ MESTA KOSTANJEVICA NA KRKI 
IN NAZIV ČASTNEGA MEŠČANA

prejme

dr. ANDREJ SMREKAR
za njegov prispevek k razvoju, napredku, povezovanju 

in prepoznavnosti mesta Kostanjevica na Krki.

Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki

Ko imamo v mislih dr. Andreja Smrekarja, ne moremo mimo dejstva - 
ob vseh drugih atributih, ki mu jih s ponosom pripisujemo -, da je že z 
materinim mlekom srkal predanost in zavezanost rodnemu kraju, nje-
govim ljudem, navadam in dogajanju. Že v najzgodnejšem obdobju, v 
časih, ko so bili bistveno drugačni od današnjih, je neposredno spre-
mljal kulturo preboja mesta, ki se je z velikopoteznimi projekti posta-
vilo ob bok večjim domačim in tujim središčem. Tako ne preseneča, da 
je vse darove, ki so mu bili dobesedno položeni v zibko, uspešno raz-
vijal v sistemu šolanja doma in v tujini ter ob prevzemu odgovornih 
funkcij osebnostno in strokovno rasel. Kaliti se je začel v brbotajočem 
kultu kulturnih dogodkov v Kostanjevici na Krki (Dolenjski kulturni 
festival, Forma viva, razstave, ustanovitev Galerije Božidar Jakac), kjer 
je v polni meri uporabil pridobljeno znanje.
Ob vsem strokovnem delu, ki ga je v teh letih opravljal, je kljub formal-

ni odsotnosti iz Kostanjevice na Krki z njo in zanjo živel, kar je razvidno iz njegovega strokovnega dela v 
Galeriji Božidar Jakac, publicistični dejavnosti (prispevki v razstavnih katalogih, monografiji Krško skozi 
čas, monografiji Jožeta Gorjupa, zborniku Vekov tek, katerega urednik je bil, študiji, objavljeni v katalo-
gu nove postavitve Franceta Kralja …). Ob vseh obveznostih je vedno našel čas za svoje mesto. Zelo na-
tančno je spremljal dogajanja v kraju. S konkretnimi predlogi je spremljal dogajanje na različnih podro-
čjih, posebej je neprecenljiv njegov prispevek pri razvoju likovne dejavnosti, ki jo ves čas budno spremlja.

Roman Jordan je dolgoletni član Čebelarskega društva Kostanjevica na 
Krki. 24 let je bil tudi predsednik društva in ga uspešno vodil. Društvo 
je zastopal kot član izvršnega odbora na Čebelarski zvezi Slovenije, ob-
činski Čebelarski zvezi Krško in regijski Čebelarski zvezi Petra Pavla 
Glavarja. S svojim aktivnim udejstvovanjem je pomembno prispeval 
k prepoznavnosti lokalnega čebelarskega društva ter Kostanjevice na 
Krki kot kraja in samostojne občine. Bil je dolgoletni mentor čebelar-
skega krožka v domači osnovni šoli, kjer še sedaj pomaga pri vodenju 
krožka in skrbi za čebelje panje. Vsako leto se udeleži akcije »Medeni 
zajtrk v vrtce in šole« in otrokom predstavi čebele ter njihov pomen 
za naravo in zdravo hrano. Zavzema se tudi za sajenje medovitih ra-
stlin, ohranjanje avtohtone pasme kranjske sivke ter izobraževanje in 
promocijo čebelarstva. Z veseljem in veliko ljubeznijo do čebel, nara-
ve in druženja s čebelarji tudi uspešno čebelari doma v Ivanjšah. Svo-

je humano poslanstvo opravlja tudi v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ko vsa-
ko leto kot prostovoljec sodeluje pri varovanju šolarjev. 
Poleg tega je Roman že vse življenje predan kulturnemu udejstvovanju. Po začetnih korakih na doma-
čem gledališkem odru, kjer je pod mentorstvom Lada Smrekarja ustvaril nekaj zanimivih likov, je več kot 
dve desetletji aktivno sodeloval v Kostanjeviškem oktetu. Zadnja leta je njegovo poslanstvo povezano z 
najmlajšimi, saj je nepogrešljiv v vlogi decembrskih dobrih mož. V vlogi Božička je obiskal prav vse vasi 
v kostanjeviški občini in zadnjih 25 let si brez njega vaščani težko predstavljajo prednovoletno vzdušje.

Marija Gjurekovič v Radioklubu Iskra Prekopa deluje že vrsto let kot 
prostovoljna blagajničarka in neumorna podpornica humanitarne de-
javnosti radiokluba. S svojim znanjem in pripravljenostjo je pomagala 
marsikateremu občanu. Je osrednja osebnost kraja, ki jo krajani dobro 
poznajo po dejanjih in pripravljenosti pomagati pomoči potrebnim. 
Poznana je kot človek, na katerega se lahko zaneseš. Še bolj pa jo pozna-
jo po neposrednem delu v društvih in organizacijah: radioamaterjev, 
gasilcev, borčevskem združenju za ohranjanje tradicije NOB in drugih 
humanitarnih organizacijah. V svojem življenju je bila tudi drugače 
vedno med prvimi prepoznavnimi dejavniki kraja. Bila je prva usluž-
benka krajevnega odbora Prekopa in uslužbenka prve Občine Kosta-
njevica na Krki, po razpustitvi občine pa še prva tajnica osnovne šole 
ter bila poleg ob nastajanju in oblikovanju galerije Jožeta Gorjupa, La-
mutovega likovnega salona in Forme vive z Jakčevo galerijo. Bila je tudi 

matičarka in dodala pomemben prispevek k Dolenjskemu kulturnemu festivalu. S svojim delom je prav 
gotovo prispevala k prepoznavnosti, ugledu ter razvoju kraja in občine.
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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!

Spoštovane občanke in občani občine
Kostanjevica na Krki!

Ob tej lepi priložnosti praznika vam v svojem 
in imenu ostalih občanov občine Bistrica ob Sotli 
želim prijetno praznovanje!

Verjamem, da boste ob prazniku našli marsikatero 
novo, dobro idejo za prihodnje čase in prepoznali vse 
pozitivno, kar ste skupaj že ustvarili.

Želim vam kar najbolj uspešno pot še naprej, odločno 
in složno premagovanje ovir, vse za to, da bi se kraji 
vaše občine razvijali v najboljši smeri in bili vedno 
prijetni za bivanje tako za domačine kot mnoge 
turiste, ki vaše naravne zaklade z veseljem obiščejo.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

iskreno vam čestitam za vaš praznik 
in za številne uspešno izvedene projekte 

ter vam želim mnogo ustvarjalnosti 
pri snovanju novih načrtov za vašo občino. 

Verjamem, da so cilji usmerjeni 
predvsem v ustvarjanje prijaznega 

in kakovostnega življenja 
tako v občini kot tudi posavski regiji. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Drage občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

te dni do vas prihajajo dobre želje vseh, 
ki vam želimo uspešno uresničitev vseh ciljev 

in kar najprijetnejše praznovanje 
občinskega praznika!

Naj vam prav vse majhne in večje zgodbe 
prinesejo rast, zadovoljstvo, skupnosti pa 

skladen razvoj in ustvarjalno sodelovanje.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Kostanjevica na Krki.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in vam želimo, 
da kot celotna skupnost tudi v bodoče složno rastete ter dajete zgled 

prijetnega in kulturno dovzetnega okolja. V praznično obarvanih dneh 
naj se pripadnost domačim krajem še dodatno okrepi in vas povezuje.

Županu s sodelavci, občinskemu svetu, krajevnim skupnostim 
ter podjetjem, organizacijam, društvom in posameznikom, 

ki vsakodnevno delujete v dobrobit občine, tudi v bodoče želimo 
uspešno delo. Vse to naj nas povezuje tudi v naši celotni skupni regiji.

Prijetno praznovanje in vse dobro.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prihajajočem občinskem prazniku. 

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

Gostilna Kmečki Hram
Ribje jedi, divjačina,
jedi z žara in sladice.

Vabljeni!

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

Klub jamarjev 
Kostanjevica na Krki

www.kostanjeviska-jama.com

Čestitamo ob 
prazniku občine

Kostanjevica na Krki
Informacije za oglede: 

041 297 001

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

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.

aša
knjižnica
že 50 let

Va l v a so r j e v a  kn j i žn i c a  Kr ško  50
Kostanjevica na Krki 15 Senovo 10

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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Leta 2012 smo se preselili v Obrtno cono v Kostanje-
vici na Krki v nov, velik objekt, v katerem so sedaj po-
slovni prostor, skladišče ter nov CNC stroj za razrez in 
obdelavo konstrukcijskega lesa. Trenutno imamo že 15 
redno zaposlenih iz lokalnega okolja.
 
V začetku smo se ukvarjali predvsem z izdelavo in po-
krivanjem ostrešij hiš, gospodarskih poslopij, cerkva, 
šol, industrijskih objektov ... Naši trenutni izdelki so za-
hvaljujoč CNC-ju računalniško izrisani in izdelani do po-
tankosti, tako da se na samem terenu leseni deli glede 
na skico le še sestavijo.

Naš asortiman izdelkov se je razširil še na izdelavo ko-
zolcev, vrtnih ut, pergol, različnih nadstreškov, vse večji 
poudarek pa dajemo izdelavi lesenih skeletnih hiš, bru-
naricam in hramom. Strehe pokrivamo z različno kritino 
(Bramac, Tondach, Esal, pločevinasta kritina ...), vgra-
jujemo izolacijo, solarne panele, strešna okna (Roto, 
Velux) ...

Naši kupci so v velikem številu predvsem fizične osebe, 
ostalo so podjetja. Večji referenčni objekti so naslednji: 
grad - Galerija Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, 
osnovna šola in vrtec v Kostanjevici na Krki, Dom sta-
rejših občanov v Krškem, Zdravstveni dom v Krškem, 
Kartuzija Pleterje, grajski stolp v Brestanici, Srednja 
šola Črnomelj, Dijaški dom Novo mesto, Osnovna šola 
Studenec, Srednja kmetijska šola Grm, Medicinska fa-
kulteta v Ljubljani, Kulturni dom Krško, Kulturni cen-
ter v Šentjerneju, Mencingerjeva hiša v Krškem, vrtni 
center Kalia Novo mesto, stavbe in skladišča podjetja 
Evrosad, poslovni objekt Willy Stadler ...

Z nekaterimi dobavitelji že leta in leta zelo dobro in 
korektno sodelujemo in si tega seveda želimo še na-
prej. V današnjih časih je še kako pomembna lojal-
nost s partnerji, saj je konkurence vse več. Pri naših 
izdelkih dajemo poudarek kvaliteti uporabljenih ma-
terialov ter večjo toplotno izolativnost, saj bo poraba 
energije v prihodnost čedalje bolj pomembna tako za 
ogrevanje kot hlajenje gradbenih objektov. To pa lah-
ko zagotovimo le z res kvalitetnimi materiali, ki pa žal 
niso najcenejši, kot nekateri zmotno mislijo. Naša že-
lja pa je prodreti tudi na hrvaški trg, s tem pa se po-
sledično odpirajo nove možnosti za zaposlitve v lokal-
nem območju. 

Poudarek kvaliteti uporabljenih materialov
Podjetje KT Tršinar smo ustanovili v aprilu 1996 in ga nenehno povečevali in razvijali, leta 2000 smo imeli že sedem redno zaposlenih 
delavcev. Nenehni razvoj nas je postavil pred dejstvo, da za stabilno in čim bolj uspešnejše delo potrebujemo več prostora. 

Obdelava lesa na CNC stroju

Izdelava lesene hiše

Končni izgled strehe

Kompletno izdelana zidanica

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

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

www.krovstvo-trsinar.si

Iskrene čestitke
ob prazniku občine
Kostanjevica na Krki.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

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. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

DINA (15206B) je naš veliki car-
tljivček. Je še majhna mladič-
ka, stara približno 4 mesece, ki 
pa bo najverjetneje zrasla v ve-
likega kužka. Zelo rada hodi na 
sprehode, se igra in ponagaja 
ostalim kužkom. Si pa hitro želi 
v topel dom z odgovornimi last-
niki.

SKOK (15187P) išče dom! Na-
smejani skokec je aktiven, ži-
vahen, učljiv samec, mešanec z 
nemškim ovčarjem, star cca. 7 
mesecev. Priporočamo ga aktiv-
nim ljudem, družinam, ki bi mu 
nudili dolge sprehode, učne uri-
ce, kolesarjenje in ga sprejeli kot 
družinskega člana.

FIFI (15251KO) je naš najnovej-
ši pritepenček, ki išče odgovor-
nega lastnika. Je zelo prijazen in 
poslušen kuža, star približno 3 
leta. Je manjše rasti, svetlo-rja-
ve barve s srednje dolgo dlako.

Pričetek zbiranja prijav dogodkov za program 
prireditev v počastitev 28. oktobra, 

praznika Občine Brežice
Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načr-
tujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, 
da do četrtka, 10. septembra 2015, posredujejo podatke o prire-
ditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2015. 

Predlogi bodo lahko upoštevani in uvrščeni v program, če bodo 
pisno sporočeni do navedenega datuma. Prijave sprejemamo po 
elektronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si, osebno v Ka-
binetu župana (1. nadstropje, soba št. 26) ali po pošti (Občina Bre-
žice, s pripisom Prijava prireditev v oktobru, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice). 

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

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

Kontaktna oseba za prijavo prireditev: Lavra Kreačič, Kabinet žu-
pana Občine Brežice, tel. št.: 07 620 55 04.
Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in 
elektronski program Brežiškega oktobra 2015. Prijavitelj priredit-
ve je odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov. 
Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku po-
tekajo v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj 
in pokroviteljstva za leto 2015 (pogoji in besedilo razpisa so ob-
javljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubri-
ki RAZPISI). 

PRESOJEVALCI POHVALILI 
SISTEM SPREMLJANJA 
ZADOVOLJSTVA OBČANOV
Med presojo so ocenjevalci pre-
poznali niz pozitivnih ugotovi-
tev, ki so jih v svojem poročilu 
o opravljeni presoji tudi izpo-
stavili. Pohvalili so dobro razvit 
sistem spremljanja zadovoljstva 
uporabnikov – občanov, uresni-
čevanje razvojne vizije, številne 
komunikacijske poti z občani, in-
vesticijsko naravnanost občine 
ter uspešnost pri pridobivanju 
evropskih sredstev. Prepoznali 
so usmerjenost občine k zagota-
vljanju kakovosti življenja speci-
fičnih skupin občanov s projekti 
za mlade, starejše (računalniško 
opismenjevanje, šport za zdravo 
starost …) in nudenjem pomoči 
socialnim podjetjem. Izpostavi-
li so še delovanje civilne zaščite 

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
Na podlagi 60. člena v povezavi s 50. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 Odl. US, 
14/15-ZUUJFO) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OB-
MOČJE RAZPRŠENE POSELITVE DOLENJA VAS – Ap 1247,

ki bo potekala 30 dni od 14. 8. 2015 do vključno 14. 9. 2015 na 
Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice ter v 
prostorih Krajevne skupnosti Artiče.
Predmet akta se nanaša na ureditev dveh objektov, in sicer le-
galizacijo rabe objektov glede na dejansko rabo (stanovanjska) 
in sanacijo stanja. 
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udele-
žite 9. 9. 2015 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve in javne obravna-
ve podajo v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali po-
sredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko na-
črtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Župan Občine Brežice
Ivan Molan

BREŽICE, VELIKA DOLINA - Stavba Osnovne šole Velika Dolina je 
bila v l. 2014 energetsko sanirana, zamenjana je bila streha in del 
stavbnega pohištva, v letošnjem letu pa bo z ureditvijo kotlovni-
ce posodobljen ogrevalni sistem šole, dograjen bo z izkoriščanjem 
obnovljivih virov energije. Z izvedenimi deli, ki bodo trajala pred-
vidoma od 3. avgusta do konca septembra, se pričakuje bistvena 
manjša poraba energentov za ogrevanje, kar bo predstavljalo tudi 
določen prihranek pri stroških. 

NADGRADNJA ENERGETSKE SANACIJE IZ L. 2014 – PREHOD 
NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Projekt »Ureditev kotlovnice OŠ Velika Dolina« predstavlja drugo fazo 
energetske sanacije stavbe osnovne šole. V prvi fazi (2014) je obči-
na s pomočjo evropskih sredstev izvedla posege na stavbnem ovo-
ju (zamenjava strehe in stavbnega pohištva), v drugi fazi sledi poso-
dobitev ogrevalnega sistema šole in dograditev sistema ogrevanja z 
izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Ogrevanje šole bo poteka-
lo s toplotno črpalko zrak – voda, obstoječi vir energije - plin, ki je 
eden najdražjih energentov, pa bo uporabljen le v primeru izjemno 
nizkih temperatur. Plinski kotel iz leta 1997 bosta zaradi dotrajano-
sti in slabih izkoristkov nadomestila dva nova kondenzacijska plin-
ska kotla, ki bosta imela bistveno boljše izkoristke energenta od ob-
stoječega. Namen investicije je vgradnja kvalitetnega in zanesljivega 
sistema ogrevanja, ki bo optimalno prilagojen dejavnosti šole in bo 
zagotavljal energetsko učinkovitost objekta. Dela so se pričela v za-
četku avgusta, zaključek del pa je načrtovan konec septembra 2015.

100.000 EVROV VREDEN PROJEKT 
Vrednost celotnega projekta znaša 100.000 evrov, od tega predsta-
vlja vrednost pogodbenih del dobrih 75.000 evrov. Projektno doku-
mentacijo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., izvajalec del pa je 
v postopku javnega naročanja izbrani najugodnejši ponudnik, to je 
podjetje Sl-inženiring d.o.o s podizvajalcem Antea Bojsno d.o.o. Na 
javni razpis je sicer prispelo 8 ponudb različnih izvajalcev.

Občina Brežice z odliko opravila obnovitveno 
presojo za ISO certifikat
Junija 2015 je na Občini Brežice potekala obnovitvena presoja za certifikat kakovosti sistema vodenja ISO 9001:2008. 
Občinska uprava je uspešno prestala presojo in pridobila uradno potrditev kakovosti in učinkovitosti svojega dela. V 
letu 2009 pridobljeni standard kakovosti Občina Brežice vsako leto potrjuje z izpolnjevanjem zahtev standarda, s ka-
terim dokazuje uspešno izvajanje strategije dolgoročnega trajnostnega razvoja, ki je namenjen zagotavljanju kakovo-
stnih pogojev bivanja in dela vseh občanov. 

občine, ki se vključuje v aktivno-
sti ob večjih naravnih nesrečah 
(pomoč občini Logatec pri od-
pravljanju posledic žledoloma) 
in s prenašanjem dobrih praks. 
Pri tem so pohvalili organizira-
nje 1. mednarodne konferen-
ce s področja zaščite in reševa-
nja. Občina bo tudi v prihodnje 
sledila načelu nenehnih izbolj-
šav s ciljem zagotoviti občanom 
kakovostno bivanje v občini, za 
kar se vsakodnevno trudimo na 
vseh področjih. 

90 % OBČANOV 
ZADOVOLJNIH Z DELOM 
OBČINSKE UPRAVE
Zagotavljanje kakovostnih stori-
tev v uporabnikom dostopnem 
in prijaznem okolju je eno izmed 
osnovnih vodil občinske uprave. 
Občina Brežice od uvedbe siste-

ma vodenja kakovosti s pomo-
čjo anket spremlja zadovoljstva 
uporabnikov storitev občinske 
uprave. Rezultati ankete, ki je 
potekala decembra 2014, kaže-
jo, da so občani 90 %, natančne-
je 89,75 %, zadovoljni z delom 
občinske uprave. Od 4 možnih 
točk je uprava prejela povpreč-
no oceno 3,59 točke. Z najvišjimi 
ocenami so uporabniki storitev 
občinske uprave ocenili dosto-
pnost in razumljivost potrebnih 
informacij za stranke ter pripra-
vljenost zaposlenih pomagati 
uporabniku (stranki).

URESNIČEVANJE VIZIJE DO 
UPORABNIKOV PRIJAZNE 
USTANOVE 
Povprečna ocena zadovolj-
stva strank v l. 2014 je znašala 
3,59 (možne ocene na lestvici 

od 1 – najslabše do 4 - najbolj-
še) ali 89,75 %, kar pomeni, da 
je povprečna stopnja zadovolj-
stva uporabnikov visoka. Za pri-
merjavo - v l. 2013 je ta znašala 
84,25 % oz. 3,37. Primerjava re-
zultatov kaže, da so občani vse 
od l. 2011 več kot 84 % zadovolj-
ni s storitvami, ki jih zanje izva-
ja občinska uprava. Rezultati an-
kete predstavljajo Občini Brežice 
potrditev, da je na pravi poti k 
uresničevanju svoje vizije obči-
ne, prijazne do vseh občank in 
občanov. V prihodnje si občinska 
upravi želi še več sodelovanja in 
predlogov s strani občanov, ki 
jih bo v skladu z možnostmi tudi 
skušala uresničiti. Te lahko zain-
teresirani občanke in občani od-
dajo preko spletne strani Občine 
Brežice www.brezice.si – rubrika 
Vprašajte nas.

Šolarji se bodo jeseni vrnili v energetsko 
učinkovitejšo šolo
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JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Krško za leto 2015

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresniče-
vanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 
2015 v okvirni višini 132.000 evrov bruto, in sicer za pomoč za 
naložbe v opredmetena in neopredmeten sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 
evrov, prav tako 10.000 evrov za pomoč za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekme-
tijsko dejavnost na kmetiji ter 2.000 evrov za štipendiranje bodo-
čih nosilcev kmetij. 

Vloge pričakujemo na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodar-
ske dejavnosti, CKŽ 14, Krško do torka, 11. avgusta 2015, za vse 
ukrepe, razen za prevzemnike kmetij, za te je rok za oddajo vlog 
sreda, 30. september 2015.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku za-
interesirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za go-
spodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne 
informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-pošta: 
magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Tudi v občini Krško na poti 
celostnega načrtovanja prometa
Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, ampak nižjih stroškov za mobil-
nost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja ter posledično bolj zdra-
vega okolja. Strateška obravnava prometa prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in po-
večanje možnosti lokalne skupnosti za uspešen razvoj. Zato je tudi Občina Krško pristopila k celostnemu načrtovanju 
prometa, pri tem pa želi vključiti čim širši krog občank in občanov, organizacij, društev in podjetij, da sodelujejo v vseh 
fazah procesa priprave Celostne prometne strategije.

Celostno načrtovanje prome-
ta izhaja iz izkušenj dobro de-
lujočih praks mnogih evropskih 
mest, ki z velikim uspehom ure-
sničujejo ključna načela tega pri-
stopa. Takšen pristop k izzivom 
prometa nadgrajuje trenutne 
načrtovalske prakse s kakovo-

stnim zagotavljanjem dostopno-
sti in mobilnosti prebivalcev. 
Ključni korak v smeri celostnega 
prometnega načrtovanja je pri-
prava Celostne prometne strate-
gije. To je strateški dokument, s 
katerim občina oriše učinkovito 
zaporedje ukrepov na področju 

prometa, ki ji med uresničeva-
njem pomagajo doseči celostne 
spremembe in posledično višjo 
kakovost bivanja. 

NAČRTOVANJE ZA LJUDI
Celostno načrtovanje prometa 
pomeni načrtovanje za ljudi in 
ne za avtomobile in promet. To 
se odraža na primer v boljši ka-
kovosti javnih prostorov, izbolj-
šani varnosti otrok, zmanjšanju 
količine toplogrednih plinov in 
podobno.

POZITIVNI UČINKI NA 
OKOLJE IN ZDRAVJE
Delovanje v smeri izboljšanja ka-
kovosti zraka, zmanjševanja hru-
pa in blaženja podnebnih spre-
memb ter spodbujanje aktivne 
mobilnosti prebivalcev, da bi 
hodili peš ali se vozili s kolesom, 
ima pozitivne učinke na zdravje.

IZBOLJŠANI MOBILNOST IN 
DOSTOPNOST
Celostno načrtovanje prome-
ta zagotavlja boljšo mobilnost 
vseh prebivalcev in lajša dosto-
pnost do posameznih območij 
in storitev. 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V 
OBČINI KRŠKO
V občini Krško so predvidene 
različne aktivnosti, in sicer na 
področju kolesarske infrastruk-
ture je načrtovana povezava ko-
lesarskih poti z drugimi obči-
nami, kolesarske in pešpoti od 
tržnice do Evrosada, na brežinah 
in nasipih reke Save, vzpostavi-
tev samopostrežne izposoje ko-
les; na področju javnega prevoza 
je med drugim predviden prevoz 
na klic za telesno ovirane osebe 
ter uskladitev prevoznih linij vla-
kov in avtobusov. S ciljem zmanj-
šati osebni promet z avtomobi-
li so predvidena javna parkirišča 
in javne parkirne hiše, polnilnica 
za vozila za metan in polnilnice 
za električna vozila, ki so v sta-
rem mestnem jedru Krškega že 
postavljene, vzpostavitev prevo-
zov s taksijem, predvsem iz od-
daljenih krajev … Za pešce je na-
črtovan peš most, ki bo povezal 
Videm s starim mestnim jedrom 
Krškega, ter obnova vojaškega 
mostu (industrijska cona – Vi-
pap) in podobno. 

Predloge glede celostne strategije prometa v občini Krško občan-
ke in občani, javni zavodi, krajevne skupnosti in ostali lahko posre-
dujejo na naslov: Lokalna energetska agencija Dolenjska Posavje 
Bela krajina, Cesta krških žrtev 30, SI-8270 Krško ali na elektronski 
naslov info@lea-d.si ali na Oddelek za gospodarsko infrastruktu-
ro na Občini Krško na elektronski naslov romana.pecnik@krsko.
si do konca septembra 2015.

Projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občini Krško 
se zaključuje, saj je v gradnji zadnji od 14 odsekov, in sicer odsek 
ČN Brestanica – HE Krško skozi Sotelsko. Poleg hidravličnih izbolj-
šav so se na odseku Presladol - Dolenji Leskovec v začetku poletja 
začela dela sanacije plazu na Košenem Vrhu. 

Konec poletja se bo tako projekt hidravličnih izboljšav v občini Kr-
ško zaključil. Zgrajenih bo 14 odsekov, ki bodo med seboj poveza-
li obstoječe vodovodne sisteme, ponekod novi odseki cevovodov, 
vodohrani in prečrpališča. Celotna vrednost projekta, ki ga Občina 
Krško izvaja skupaj z Občino Kostanjevica na Krki, znaša 7,4 milijona 
evrov, od tega 3,3 milijona evrov predstavlja delež evropskih sred-
stev iz kohezijskega sklada, nekaj manj kot 600.000 evrov bo zago-
tovila država, preostanek pa občini sami. 
Poleg rekonstrukcije vodovodnega sistema projekt vključuje tudi no-
vogradnjo, kar pomeni, da bodo v prihodnje tisti deli občine, kjer 
kakovostnih vodnih virov primanjkuje, lahko oskrbovani iz central-
nega sistema Krško, ki bo po novem povezan s Podbočjem, Kosta-
njevico, Senovim in ostalimi kraji, kjer naravnih pitnih virov ni dovolj. 

Dela hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema v zaključni fazi

Eden od zadnjih dveh odsekov hidravličnih izboljšav je odsek Pre-
sladol – Dolenji Leskovec, ki je že zaključen.

Začetek gradnje pločnikov na Sremiški v Krškem

Na Sremiški ulici so že stekla dela prve faze izgradnje pločnikov in 
celovite obnove ostale komunalne infrastrukture.

V juliju so se na Sremiški ulici v Krškem začela dela prve faze izgra-
dnje pločnikov in ostale infrastrukture, in sicer pločnik z začetkom 
50 metrov nad priključkom na regionalno cesto Krško – Zdole in za-
ključkom pri uvozu za okrepčevalnico Resa. V sklopu tega projekta 
bo Občina Krško na omenjenem odseku uredila tudi oporne zidove, 
obnovila vodovod, zgradila meteorno in fekalno kanalizacijo, široko-
pasovno omrežje in javno razsvetljavo. Zaradi gradbenih del bo na 
Sremiški ulici nekaj mesecev oviran promet, ki bo potekal izmenič-
no enosmerno, zato občane prosimo za razumevanje in upošteva-
nje prometne signalizacije. Vrednost del, ki bodo predvidoma tra-
jala do konca tega leta, znaša 361.000 evrov.

Obnova Stadiona Matije Gubca
V okviru načrtovane obnove stadiona Matije Gubca, ki bo vključe-
vala obnovo glavne tribune, in sicer delno sanacijo strehe glavne 
tribune, nadkritje pasaže za dostop na tribuno, rušenje starih »bo-
ksov« AMD Krško in postavitev nadstreškov ter nadkritje klančine na 
objektu AMD Krško, je trenutno odprt javni razpis za rušenje obsto-
ječih »boksov« ter za izgradnjo zidu in ureditev platojev na isti loka-
ciji. Dela bodo zaključena predvidoma v septembru, pred speedway 
dirko za Veliko nagrado 12. septembra. Po tej dirki pa bodo stekla 
dela izgradnje nadstrešnice nad pasažo tribune ter nad dvižno ram-
po, za katere teče postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

KOPRIVNICA - Danes ob 18.30 bo v sklopu krajevnega praznika KS 
Koprivnica in prireditve Koprivniška noč pri tamkajšnji osnovni šoli 
potekala dobrodelna prireditev »AED rešuje življenja«. 

Gre za zbiranje sredstev za nakup polavtomatskega zunanjega defi-
brilatorja (AED), ki se uporablja v primeru nenadnega srčnega zasto-
ja in bo namenjen prebivalcem KS Koprivnica, pa tudi prebivalcem 
mejnih območij v KS Senovo in KS Brestanica. Območje KS Koprivni-
ca je namreč od prvih reševalcev nujne medicinske pomoči oddalje-
no več kot 15 km, kar pomeni vsaj toliko minut, da reševalci po pozi-
vu prispejo do pomoči potrebnega v najbolj odročnih krajih krajevne 
skupnosti. Časa za ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju je zelo 
malo, v prvih treh minutah je namreč možnost za preživetje 70-od-
stotna, po 10 minutah pa so možnosti za preživetje zanemarljive. 

Ambasadorja na nocojšnji dobrodelni prireditvi, ki bo potekala v or-
ganizaciji PGD Veliki Kamen pri koprivniški osnovni šoli, bosta vrhun-
ska športnika, svetovna in olimpijska prvaka Primož Kozmus in Iztok 
Čop, sklepno dejanje prireditve pa bo ob 19.30 zaokrožila gledališka 
igra Matjaža Javšnika, monokomedija »Striptiz« (z nakupom vsto-
pnice za njen ogled bodo obiskovalci prispevali k zbiranju sredstev za 
nakup AED). S tem pa letošnja Koprivniška noč še ne bo zaključena, 
saj bo že čez dva dni, 15. 8., ponovno živahno. Najprej se bodo v po-
poldanskih urah (15.30) pri šoli zvrstile tradicionalne družabno-špor-
tne, predvsem pa igrive in zabavne vaške igre, ki jim bosta ob 19.00 
sledili še slavnostna podelitev priznanj KS in veselo druženje ob zvo-
kih Ansambla Navihanke.
 M. Kranjec/B. M.

AED rešuje življenja
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Podjetje CGP d. d. iz Novega mesta izvaja sanacijo v lanskem jesen-
skem neurju in poplavah poškodovanega mostu čez potok Sevnična. 
Most na javni poti v Orešju nad Sevnico, pri odcepu Žnidar–Jamnik, 
je sicer le eden izmed več mostov na tem potoku, ki ima izrazit hu-
dourniški značaj. Most je bil že pred naravno nesrečo v zelo slabem 
stanju in večkrat poškodovan ter izpostavljen hudourniškemu delo-
vanju vode, zato bo na tem mestu zgrajen nov most v celoti, kar bo 
po terminskem planu izvajalca del predvidoma zaključeno do jese-
ni. Še preostale mostove, potrebne obnove, bo postopoma potreb-
no urediti v prihodnjih letih.
 Foto: Občina Sevnica

Za skrbno ravnanje z odpadki
Skrb za okolje udejanjamo z različnimi vzvodi, med njimi je tudi ločeno zbiranje odpadkov. V sevniški občini je tovr-
stno ločevanje urejeno z zbiranjem ločenih frakcij na ekoloških otokih – zbiralnicah, kamor občani lahko prinašajo ste-
kleno, papirno in kartonsko ter drobno sestavljeno embalažo. 

Zabojniki imajo zaradi lažje raz-
poznavnosti različne barve po-
krovov in nalepke z jasnimi 
navodili. V občini je trenutno raz-
porejenih že 145 ekoloških oto-
kov, ki se redno praznijo enkrat, 
nekateri pa tudi dvakrat teden-
sko. Praznjenja s komunalnim 
vozilom se vršijo z ločenim od-
vozom vsake od frakcij na Zbirni 
center za odpadke na Savski cesti 
v Sevnici, kjer se začasno skladi-
ščijo do oddaje v predelavo. Vsi 

uporabniki si lahko rezultate to-
vrstnega ločevanja na zbirnem 
centru tudi ogledajo. 

Ločeno zbiranje je na visokem 
nivoju, Javno podjetje Komu-
nala d. o. o. Sevnica kot izvaja-
lec obvezne gospodarske službe 
ravnanja z odpadki letno bele-

ži 20 % rast zbranih količin em-
balaže. Kljub temu pa na ne-
katerih lokacijah tedensko še 
prihaja do izrednih odvozov in 
čiščenj onesnaženih ekoloških 
otokov, na katere posamezniki 
prinašajo odpadke, ki tja ne so-
dijo, kot so kosovni in nevarni 
odpadki, plenice, vrečke s pas-
jimi iztrebki, gradbeni odpadki, 
smeti. Takšno ravnanje onesna-
žuje naravo, privablja glodavce 
in plazilce ter viša stroške sto-

ritve ravnanja z odpadki. S tem 
so ogroženi tako komunalni de-
lavci kot sami uporabniki ekolo-
ških otokov.

Z namenom odprave takšnih po-
sameznih primerov se je pričelo 
izvrševanje intenzivnega nadzo-
ra neustrezno odloženih odpad-

kov. Kršitelji bodo prijavljeni 
Medobčinskemu inšpektoratu 
– Skupnemu prekrškovnemu or-
ganu posavskih občin, ki za neu-
strezno odložene odpadke pred-
piše globo. Komunala Sevnica 
naproša, da v primeru opažene-
ga neustreznega odlaganja od-
padkov na ekoloških otokih ali v 
naravo o tem čim prej obvestite 
komunalno podjetje. 

Posebna pozornost je namenje-
na tudi kosovnim odpadkom, ki 
že po svoji velikosti ne sodijo v 
zabojnike za mešane odpadke. 
Kosovne odpadke lahko upo-
rabniki komunalnih storitev z 
območja občine sami brezplač-
no dostavljajo na sevniški Zbirni 

center za odpadke, naročijo pa 
lahko tudi individualni odvoz, 
in sicer tako, da preko spletne 
strani www.komunala-sevnica.
si oziroma po navadni pošti pri-
dobijo obrazec »Naročilnica za 
odvoz kosovnih odpadkov iz go-
spodinjstva«, ki jo je potrebno iz-
polniti po pripravljenem navodi-
lu na obrazcu in vrniti Komunali 
Sevnica. Realizacija odvoza je v 
roku 14 dni ali po dogovoru. Vsa-
ko gospodinjstvo z območja sev-
niške občine, ki ima poravnane 
obveznosti za komunalne stori-
tve, ima pravico do brezplačne-
ga odvoza dveh kubičnih metrov 
kosovnih odpadkov enkrat letno.

 Foto: Komunala d. o. o. Sevnica

Nekatera naselja v občini imajo ekološke otoke zgledno urejene 
tudi s pomočjo vaščanov, ki jih uporabljajo in tudi lepo vzdržujejo.

Verjetno se ob tovrstnih situacijah ne počutijo neprijetno le ljudje, 
ki živijo v neposredni bližini, ali mimoidoči. Verjamemo, da ni vse-
eno tudi tistim, ki takšno razdejanje puščajo za seboj.

Izgradnja nove telovadnice v Šentjanžu
Občina Sevnica je konec julija s podjetjem NGD d. o. o. iz Ljubljane 
podpisala pogodbo o izgradnji telovadnice pri osnovni šoli v Šen-
tjanžu. Težko pričakovana investicija izpolnjuje dolgoletno potre-
bo po sodobnih prostorih za delo v osnovni šoli, prav tako pa tudi 
potrebo po večjem prostoru za večnamensko rabo, namenjene-
mu kraju in krajanom. 

Ureditev šole, kjer prav v teh dneh poteka tudi energetska sanacija 
celotne stavbe, bo skupaj z novo telovadnico osnova za nadaljnje 
urejanje okolice šole. Gradnjo nove telovadnice bo izvedlo na jav-
nem razpisu izbrano podjetje NGD d. o. o. iz Ljubljane. Izvedba za-
jema vsa gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, pogodbena vre-
dnost celotne investicije pa znaša dobrih 713.000 evrov.
Podpis pogodbe so poleg župana Srečka Ocvirka s sodelavci z vese-
ljem pospremili tudi ravnateljica Osnovne šole Milana Majcna Šen-
tjanž Marija Brce, predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan 
Krmelj, predstavnik Sveta šole Dragan Tominc ter odgovorni nadzor-
nik gradnje. Kljub naporom, ki jih bodo morali v šoli z novim šolskim 
letom vložiti v prilagajanje utečenega šolskega reda zaradi gradnje 
in gradbišča pri šoli, se že veselijo, da bodo predvidoma ob koncu 
zime prihodnje leto že pričeli z delom v novih, sodobnih prostorih.
 Foto: Občina Sevnica

Nova telovadnica bo nadomestila že porušeno staro telovadnico. 
Do jeseni bo energetsko preurejena tudi šola, kjer od maja pote-
ka sanacija fasade in strehe. 

Konec julija je bila v prostorih podružnične šole OŠ Sava Kladnika 
Sevnica v Loki podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del, pod-
jetjem Optimum skupina d. o. o. iz Ljubljane o izvedbi energetske 
sanacije šole. V sklopu investicije je predvidena ureditev toplotne 
izolacije dela kleti, toplotna izolacija podstrešja ter menjava dela 
zunanjega stavbnega pohištva. Izvajalec je že bil uveden v delo in je 
pričel z deli na objektu. Učenci na tamkajšnji podružnični šoli bodo 
tako jeseni že lahko pričeli pouk v energetsko bolj varčni stavbi. 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, iz-
vaja pa se v okviru operativnega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska 
sanacija javnih stavb«.

Razpis za dobitnike priznanj Občine Sevnica
V teku je razpis za zbiranje predlogov za letošnje dobitnike pri-
znanj Občine Sevnica. Občina Sevnica ob prazniku, 12. novembru, 
podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizaci-
jam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalite-
tnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu ob-
čine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti 
in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. Rok za podajo pre-
dlogov za dobitnike priznanj je do vključno 7. septembra 2015 na 
naslov Občine Sevnica. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na 
www.obcina-sevnica.si. 

Odprtje Grajske kavarne na Gradu Sevnica
Na Gradu Sevnica je v začetku avgusta vrata zopet odprla Graj-
ska kavarna. Novi najemnik Klemen Lisec bo standardno ponud-
bo kavarne dopolnil s slaščicami in razširil ponudbo pijač. Nov od-
piralni čas Grajske kavarne je od ponedeljka do četrtka med 12. 
in 22. uro, ob petkih in sobotah med 7. in 24. uro, ob nedeljah pa 
med 7. in 22. uro. Za obiskovalce številnih dogodkov in drugih ak-
tivnosti, ki se odvijajo na gradu in v grajskem parku, je ponudba 
kavarne zelo dobrodošla, prav tako pa bo kavarna obogatila turi-
stično in drugo ponudbo na sevniškem gradu.

Energetska sanacija tudi šole v Loki

Župan Srečko Ocvirk in Ivan Kovač v imenu podjetja Optimum sku-
pina d. o. o. pri podpisu pogodbe za energetsko sanacijo šole v Lo-
ki (Foto: Občina Sevnica)

Sanacija mostu čez potok Sevnična

Ureditev mostu
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – 25. julija so se v organizaciji Žu-
pnije Leskovec pri Krškem in domačega Kulturnega društva 
v cerkvi sv. Ane pričeli že 13. Anini glasbeni večeri. Svoj na-
stop so pripravile dobovske pevke Vokalne skupine Aria.

Uvod v Anine glasbene večere so na predvečer Aninega godova-
nja pripravili z Vokalno skupino Aria. Mlade pevke Anja Bogo-
vič, Sara Tomić, Katja Bogovič, ki je tudi umetniški vodja, Ela 
Urek in Anja Tomše prihajajo iz Dobove in od leta 2013 delu-
jejo kot sekcija Kulturnega društva Zvezda Dobova. Njihov re-
pertoar obsega slovensko ljudsko in umetniško glasbo, skladbe 
zlatega časa slovenske popevke, večkrat pa se v njihovih mapah 
najde tudi kakšna tuja popularna skladba, kar so pokazale tudi 
na sobotnem nastopu. 

S klavirsko spremljavo je večer popestrila Špela Troha, ki je v 
minulem letu prejela Prešernovo nagrado Akademije za glasbo, 
v letošnjem pa zaključuje magistrski študij klavirja. Prireditev je 
povezovala Doroteja Jazbec, kot vinar večera pa se je predstavil 
Janko Žarn iz Velikega Mraševega. Kot je dejala vodja projekta 
Darja Hrastelj, je v sklopu štirih večerov naslednji na programu 
17. avgusta, ko se bo občinstvu predstavil Tres Aves, nato pa bo-
sta v septembru še dva, in sicer 2. 9., ko bo koncertirala Mladin-
ska vokalna skupina Uosm, 28. 9. pa  klavirski trio. 
  M.�Hrvatin

Anine večere pričeli z Ario

Vokalna�skupina�Aria�ob�klavirski�spremljavi�Špele�Troha

KRŠKO - V organizaciji krške izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, Valvasorjeve knjižnice in Krajevne sku-
pnosti mesta Krško sta se 16. in 23. julija zvrstili še dve pri-
reditvi v nizu letošnjih Poletnih večerov v parku, s katerimi 
si soorganizatorji prizadevajo oživeti staro mestno jedro.

V juliju so se zvrstili kar trije ve-
čeri, po likovni razstavi Mesta 
pod zvezdami Roberta Gabri-
ča sta bila tretji in četrti poletni 
večer dramsko in pevsko obar-
vana. 16. julija je Zdenko Perec, 
član dramske skupine Kulturne-
ga društva Leskovec pri Krškem, 
v senci stoletnih dreves uprizo-
ril monokomedijo Saše Pavček 
Al' en al' dva, ki sta jo režirala 
Alen Jelen in Klavdija Mirt. Za 

omenjeno predstavo je leskovško društvo na letošnjem zaključ-
nem regijskem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških sku-
pin z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja prejelo prizna-
nje za najboljšo predstavo, Perec pa za najboljšo odigrano moško 
vlogo. Navedeno predstavo si je ogledalo dobrih sto obiskoval-
cev. 23. julija, ko je po dnevih hude vročine dež s svojo blagodej-
nostjo in občasno ihtavostjo pojil zemljo, pa je zbrano občinstvo 
v Dvorani v parku uživalo v zanimivi sončni glasbeni izvedbi kr-
ške rojakinje, karizmatične jazz pevke in šansonjerke Katje Šulc, 
ki je predstavila avtorska in poetično obarvana besedila iz svo-
jega drugega albuma Twisted Delight. Prijeten večer, ki ga je so-
oblikoval DJ Pier, soavtor glasbe in glasbeni producent plošče 
ter pionir slovenske basovske kulture, se je tako kot vsi dose-
danji letošnji poletni večeri zaključil z druženjem obiskovalcev 
ob vinski kapljici vinarja Vinske kleti Kodela in dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Sremič. 

V tem mesecu se bosta v mestnem parku zvrstili še dve priredi-
tvi, 20. avgusta koncert Big Banda Krško, pet dni kasneje pa že 
tradicionalna prireditev Večeri pred dnevi poezije in vina, bra-
nja besedil domačih in tujih pesnikov pa bosta obogatila sakso-
fonist Aleš Suša in kitarist Miha Koretič.
� B.�Mavsar

SEVNICA - V juliju so bile v grajskem oknu Radogost in v zbir-
ki Ogled na sevniškem gradu postavljene na ogled slikarske mi-
niature slikarja Božidarja Zavška - Dareta iz Žalca, ki je že de-
setletja vpet v likovna dogajanja v Savinjski dolini. Umetnik, ki 
ga že od nekdaj zanima svet, v katerem ni vse dorečeno, pač pa 
sluteno, nakazano, ovito v njegovo estetiko, v domišljijo in fan-
tastične barve, ustvarja v okolju, prežetem s spomini, s predme-
ti, ki ga spominjajo na otroštvo in vzbujajo v njem nostalgijo - v 
hiši, v kateri sta vsaka podrobnost, vsak detajl izdelana z ljube-
znijo, z občutkom za lepo, mikavno ... sredi razkošnega cvetja in 
tisočerih prijaznih predmetov. 

Njegove slike, ki jim je skozi leta in leta umetniškega ustvarja-
nja vtisnil lastno ikonografijo, simboliko in značilno likovno gra-
dnjo, nimajo podpisa (vendar je skrit v sliki), tudi naslova ne, 
ker dopuščajo gledalcu različna gledanja in interpretacije, kot 
je značilno za različne načine nadrealnega upodabljanja. »To-
ple« barvne kombinacije in preverjene poteze čopiča so posta-
le slikarjeva individualna likovna govorica, pri čemer je pozo-
ren tudi na opremo slik - tudi skrbno izbrani okvirji dajejo sliki 
brezčasno veličasnost. 

35 miniatur v grajskem oknu in 15 miniatur v zbirki Ogled vse-
kakor očara, začara, prevzame, tako kot je prvo julijsko sredo v 
grajski kapeli na sevniškem gradu očarala z zaigranimi sedmimi 
kratkimi skladbami slikarjeva hči Eva Zavšek. Prof. glasbe, tol-
kalistka, ki je pred letom dni opravila z odliko magistrski študij 
na Akademiji za glasbo, je s paličicami nežno, a hkrati odločno 
izvabljala iz marimbe (tradicionalnega afriškega glasbila) prije-
tne zvoke.  S.�Radi

SEVNICA - V galeriji Esculap v sevniškem zdravstvenem domu 
so na ogled fotografije Fotosekcije Društva Trg Sevnica, ki so jih 
prispevali Bojan Dremelj, Jože Hvala, Ljubo Motore, Jože Se-
čen, Drago Slukan, Vinko Šeško, Jože Teraž, Judith Zgonec 
in ginekologinja Alenka Krenčič Zagode. Razstavo fotografij, 
ki bodo nekaj prihodnjih mesecev krasile nekatere čakalnice v 
zdravstvenem domu, je uradno odprla direktorica »hiše zdrav-
ja« Vladimira Tomšič, ki je pred tem zbranim namenila nekaj 
prijaznih besed in nato prepustila besedo še nečakinji Evi Zali 
Kobal, ki je prebrala svoj nagrajen spis z letošnjega literarnega 
natečja »Je slovenščina še moj jezik?«, ki ga je za osnovnošolce 
že tretje leto zapored razpisalo OZVVS Sevnica. Predsednik sev-
niške fotosekcije Ljubo Motore je predstavil razstavljavce in se 
jim zahvalil za vložen trud pri iskanju izjemnih motivov v nara-
vi, ki jih bodo lahko odslej občudovali tudi pacienti, ter osebju 
zdravstvenega doma, ki nesebično nudi prostor. Razstavljena 
dela je pohvalil tudi župan Srečko Ocvirk, ki se je udeležil otvo-
ritve skupaj s soprogo.  S.�R.

Dramski in glasbeni poletni večer

Katja�Šulc�med�nastopom

Slikarske miniature v Radogostu

Osrednji�gost�sevniškega�umetnika�Rudija�Stoparja�je�bil�sli-
kar�Dare�Zavšek�iz�Žalca�(na�sredini)�s�hčerko�Evo.

Foto utrinki v zdravstvenem domu

V�juliju�so�v�sevniškem�zdravstvenem�domu�odprli�novo�foto-
grafsko�razstavo.

Otvoritev skulptur se je priče-
la na krožišču pri Dobah, kjer 
stoji kip akademskega slikarja 
Jožeta Marinča, poimenovan 
Pravljica. Kot je dejal njen av-
tor, se po gostilnah vedno go-
vori, da nekdo govori pravljice, 
kar pomeni, da veliko govori, 
a brez pomena. Marinč je po-
nosen, da se je ta Pravljica z 
vsem mučenjem po petih le-
tih končala. »Kip je bil narejen 
že prej, ker smo imeli ambicijo, 
da bi na vpadnicah v Kostanje-
vico označili, da je to kulturno 
mesto. Skulptura ima okna, v 
vsakem od njih se nekaj do-
gaja tako kot v vsaki hiši, vsa-
ko okno govori svojo zgodbo. 
V mojem kipu živijo pravljič-
na bitja, ki pa se seveda ne vi-
dijo. Prihajate od zunaj in gle-
date moj kip, imate spet svojo 
zgodbo, pravljico ter se lahko o 
tem pogovarjate,« je svoje delo 
opisal Marinč. Nekaj besed je 
spregovoril tudi kostanjevi-
ški župan Ladko Petretič, ki 
je poudaril, da bodo s tema 
skulpturama olepšali in obo-
gatili vpadnice v samo Kosta-
njevico na Krki kot tudi kultur-
no in turistično ponudbo kraja. 

Nato so se udeleženci otvori-
tve, na čelu katerih so bili no-
vomeške mažoretke in kosta-
njeviški pihalni orkester, peš 
podali do krožišča »na gmaj-
ni« oz. pri lesenem mostu, kjer 
stoji skulptura akademskega 

Skulpturi kot znak kulture mesta
KOSTANJEVICA NA KRKI – 7. avgusta so v Kostanjevici na Krki pričeli z dogodki ob letošnjem praznovanju 
občinskega praznika. Na obeh kostanjeviških krožiščih (»na gmajni« in pri Dobah) so uradno odprli skulp-
turi Jožeta Marinča in Dušana Tršarja ter s tem zaključili letošnjo Forma vivo. 

kiparja Dušana Tršarja, po-
imenovana Srečanje. Kot je o 
njej povedal direktor Galerije 
Božidar Jakac Bojan Božič, jo 
označuje kot vrata, ki pomeni-
jo odprtost do kulture. Dejal je, 
da je bila letošnja Forma viva 
drugačna od prejšnjih, saj niso 
brnele žage niti odmevala kla-
diva in dleta, ampak je bila do 
konca uresničena nekajletna 
ideja o postavitvi skulptur, ki 
bi na nek simboličen način še 
posebej poudarile kostanjevi-
ško kulturno zgodbo. To ide-
jo je, kot je omenil Božič, vse-
boval že projekt kostanjeviške 
obvoznice, vendar je vse sku-
paj padlo v vodo, tudi zaradi fi-
nančnih razlogov. V naslednjih 
letih so jo oživljali in oživljali, a 
brez uspeha, vse dokler ni lo-
kalna skupnost prepoznala to 

vsebino kot izvedljivo. Pojavi-
la se je še ena ideja, da se na 
simboličen način izpriča pri-
padnost kulturi mesta Kosta-
njevica na Krki in se ponudi 
možnost ustvarjalcema, ki ži-
vita na tem prostoru. Letos je 
ta ideja dokončno dozorela, k 
temu je pripomogla tudi Ma-

rinčeva upornost, je povedal 
Božič, ki je za Tršarjevo Sreča-
nje dejal, da je ne glede na kra-
tek čas in majhen atelje opravil 
odlično delo, ki so ga dokonča-
li v livarni umetnin v Zagrebu. 
Marinčevo Pravljico pa je opi-
sal kot resnično pravljico, saj 
gre za »brezčasno skulpturo, 
ki se bo v času njegovega ži-
vljenja spreminjala tako, kot 
bo sam to pravljico doživljal, 
mi pa si bomo naredili svojo 
pravljico«.

Po otvoritvi skulptur se je do-
gajanje prestavilo na vrt go-
stilne Kmečki hram, kjer se je 
v prijetnem ambientu ob Krki 
z akustičnim koncertom pred-
stavila skupina Čedahuči, žu-
pan Petretič pa je nato s pri-
žigom mestnega ognja tudi 
uradno odprl letošnje prazno-
vanje kostanjeviškega občin-
skega praznika.
� Rok�Retelj

Avtorja�obeh�skulptur�Dušan�Tršar�(levo)�in�Jože�Marinč,�za�
njima�del�Tršarjevega�Srečanja

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice je do 30. avgusta na og-
led gostujoča mednarodna umetnostna razstava Ruže Klein Me-
štrović iz zbirke Moderne galerije Zagreb Posavski muzej Bre-
žice, ki so jo odprli 11. junija v počastitev 40-letnice razglasitve 
mednarodnega dneva žena. Klein Meštrovićeva, rojena 20. 6. 
1883 v Donji Višnjici blizu Varaždina, umrla pa je 10. 2. 1942 v 
Zagrebu, je najbolj znana po tem, da je bila prva žena najbolj zna-
nega hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića. Kljub njegovemu sve-
tovnemu slovesu je sama ustvarila vreden in vsestranski umet-
niški opus, čeprav je bila stilsko pod vplivom moževih del. Živela 
je skromno in umaknjeno ter je vedno ostajala zvesta visokim 
estetskim kriterijem. Razstavo je predstavila kustosinja in mu-
zejska svetovalka Moderne galerije Zagreb Dajana Vlaisavlje-
vić, sicer Brežičanka, zahvaljujoč se ob tem za pomoč brežiški 
kustosinji Oži Lorber, odprla pa jo je podžupanja občine Breži-
ce Katja Čanžar. Kulturni dogodek sta obogatila pevka Željka 
Smičibrada in pianist Joe Kaplowitz.  N.�J.�S. 

Gostujoča razstava Meštrovićeve



Posavski obzornik - leto XIX, številka 16, četrtek, 13. 8. 2015 21KULTURA

Četrtek, 13. 8. 

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gra-
du Podsreda 2015 - komor-
ne skupine saksofonov 

• ob 18.30 na športnem igri-
šču pri OŠ Koprivnica: do-
brodelna prireditev za 
nakup defibrlatorja z vrhun-
skima športnikoma Iztokom 
Čopom in Primožem Kozmu-
som; ob 19.30 monokome-
dija Striptiz v izvedbi Matja-
ža Javšnika

• ob 20.00 v gradu Brežice: 
koncert Big banda Krško

Petek, 14. 8.

• od 15.00 dalje na Velikih 
Malencah: 23. srečanje mo-
toristov, od 20.30 dalje 
koncerti skupin Scorpions 
3, The trio (AC/DC) in San 
Di Ego

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gra-
du Podsreda 2015 - Ladie-
saxophone quartet 

• ob 19.30 v Termah Čatež: 
Petkova pumpa

• ob 20.00 pred Športnim do-
mom Sevnica: 9. velika kita-
riada

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg (v primeru dežja ob 
20.45 v veliki dvorani KD Kr-
ško): stand up Ranka Babića 
»Moška copata«

Sobota, 15. 8. 

• od 10.00 dalje v Dolenji 
vasi: praznovanje krajevne-
ga praznika - ob 10.00: sve-
čana maša in položitev ven-
ca pred spomenikom žrtvam 
II. svetovne voje, ob 14.00: 
ogled razstave ročnih del 
v večnamenskem domu in 
športne igre pred večna-
menskim domom, ob 18.00: 
kulturni program in nadalje-
vanje druženja ob prigrizku 
in pijači

• ob 13.00 v Športno-skakal-
nem centru Sp. Dule: zaklju-
ček praznika KS Gora s smu-
čarskimi skoki, kmečkimi 

igrami in druženje ob zvo-
kih Ansambla bratov Žerjav

• ob 15.30 na športnem igri-
šču pri OŠ Koprivnica: 17. 
tradicionalne vaške igre, ob 
18.00 podelitev priznanj KS 
Koprivnica, ob 19.00: vese-
lica z Ansamblom Navihan-
ke

• ob 15.30 na Velikih Malen-
cah: 23. srečanje motori-
stov - turistična vožnja s po-
stankom pri MC Brežice, ob 
17.30 zabavne moto igre, od 
20.30 dalje koncerti skupin 
The trio (ZZ Top), Uranium 
Pills Project in EightBomb

• ob 18.00 na gradu Pod-
sreda: Glasbeno poletje na 
gradu Podsreda 2015 - za-
ključni koncert udeležencev 
seminarja za saksofon 

• ob 19.30 v Termah Čatež: 
Veseljakov vikend

• ob 20.00 pred Športnim do-
mom Sevnica: 9. velika kita-
riada

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert skupine Kar-
makoma

• ob 21.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: letni kino 
- Višja sila

Nedelja, 16. 8.

• ob 10.00 na Trgu Mati-
je Gubca v Krškem: start 
13. kolesarskega maratona 
Po deželi cvička; prijave od 
8.00 dalje na ploščadi pred 
KD Krško

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg (v primeru dežja ob 
20.15 v veliki dvorani KD Kr-
ško): koncert Maje Keuc tria 

(Maja Keuc - vokal, Lenart 
Krečič - saksofon, Miha Ko-
retič - kitara)

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: kino pod zvezdami

Ponedeljek, 17. 8.

• ob 18.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 19.00 v avli Valvasorje-
ve knjižnice Krško: otvoritev 
fotografske razstave Društva 
ljubiteljev fotografije Krško 
in predstavitev Simfonične-
ga orkestra Glasbene šole 
Krško

• ob 19.30 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 2. 
Anin glasbeni večer - kon-
cert komornega baročne-
ga ansambla Akademije za 
glasbo Univerze v Ljubljani 
Tres Aves

Sreda, 19. 8.

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmske srede

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: koncert Žbend-a

Četrtek, 20. 8.

• ob 19.00 v prostoru pred Vi-
teško dvorano gradu Breži-
ce: odprtje Posavske muzej-
ske vitrine/Pot domov »Ata, 
vračam se!« - Mobiliziran v 
nemško vojsko: Vladimir Ja-
nez Cerjak, rojen leta 1921

Petek, 21. 8.

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: animacijski večer 
Captain's Gang

Sobota, 22. 8.

• od 15.00 dalje na Gradu 
Rajhenburg: Srednjeveški 
dan na gradu - ogled gra-
du, različne delavnice (sre-
dnjeveških plesov, izdelava 
mečev, ščitov, spretnostne 
igre, peka kruha iz zelišč, 
lokostrelstvo, iskanje skri-
tega zaklada ipd.), 19.00 - 
lov na vepra v izvedbi Vi-
tezov Zelengradskih, 19.30 
- prihod grajske gospode, 
viteški dvoboji, nastop sre-
dnjeveških plesnih skupin, 
puntarji, ognjeni program

• ob 20.30 v Termah Ča-
tež: nastop skupine 
Doctor&Doctor in ansambla 
Krajnski muzikanti

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert Help! The Bea-
tles real tribute

Nedelja, 23. 8.

• ob 11.00 na Banovi doma-
čiji v Artičah: blagoslov konj

Ponedeljek, 24. 8.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: celotedenske počitniške 
aktivnosti za otroke od 1. do 
6. razreda OŠ (vsak dan do 
28. 8.)

• ob 18.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

Torek, 25. 8.

• ob 21.00 v gradu Brežice: 
kino na grajskem dvorišču

Sreda, 26. 8.

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmske srede

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Kostanjevica na Krki so na 
str. 13.

kam v posavju

Ste počitniško sproščeno srkali prvo jutranjo kavo 
in listali časopis ali elektronsko knjigo? Ali pa ste že 
v naglici pripravljali dokumente za bližajoči sesta-
nek? Morda ste po tekočem traku poslali kopico no-
vih izdelkov? Kaj pa, če ste slučajno usklajevali z 
zdravstvenim osebjem zadnje podrobnosti za prvo 
jutranjo operacijo? Nekateri ste bili gotovo na cesti, 
saj ste se vračali iz trgovine ali pa iz vrtca, kamor 
ste odpeljali vnuke?

Kako bi bilo, če bi se vaš svet danes, ob 8.16 uri, na-
enkrat silovito ustavil? Najprej bi le za desetinko 
sekunde uzrli svetel, nemi blisk, nato pa bi vstopi-
li v pekel na zemlji. Temperatura bi narasla na oko-
li 4000 stopinj Celzija, prav vsa vaša okolica bi se 
v nekaj sekundah spremenila v zastrašujoče in ne-
prepoznavne ruševine, na asfaltu pa bi opazili le še 
sence ljudi, ki jih je eksplozija neusmiljeno upari-
la. Če bi po sklopu neverjetnih naključij telesno pre-
živeli in nato psihično prestali še izgubo vsega, kar 
ste kdaj ljubili in poznali ... bi postali »hibakuša«. 
Hibakuša – tisti, ki je preživel jedrsko eksplozijo. V 
nadaljnjih letih bi za nesočutne tuje strokovnjake 
predstavljali le dragoceni primerek posledic radia-
cijske bolezni, telo bi vam najbrž propadalo košček 
za koščkom, svet pa bi bil nečloveško gluh za vaše tr-
peče pozive na pomoč. 

Hirošima se je zgodila 6. avgusta 1945, ob natanko 
8.16 uri. Namenoma takrat, ko je bilo mesto najbolj 
živo, da bo sovražniku prizadejana kar največja 
rana. Znanstveni raj in vojaška obsesija sta rodili 
nepredstavljivo grozoto, ki se je ponovila še tri dni 
kasneje, ko je »veter usode« bombnika B-29, kakor je 
zapisal kupljeni novinar William Laurence, name-
sto načrtovane Kokure ob 11.05 zjutraj izbral še me-
sto Nagasaki. Hirošima: prvi dan 80.000 mrtvih, do 
leta 2007 za posledicami vsaj še 260.000 ljudi. Na-
gasaki: prvi dan 74.000 mrtvih, v naslednjih letih še 
sto tisoče žrtev. Na mesti sta padli dve bombi z ljub-
kima imenoma – Fantek (Little boy), uranska, in 
Debeluh (Fat man), plutonijeva.

»Kar je bilo storjeno tu, je največji znanstveni dose-
žek organizirane znanosti v zgodovini,« je zadonel 
hvalospevni glas predsednika Harrya S. Trumana. 
Tri dni kasneje je dodal tudi: »Razumem tragični 
pomen atomskih bomb. Njihova izdelava in upora-
ba nista bili vzeti z lahkega s strani Vlade. A vede-
li smo, da jo iščejo tudi naši sovražniki (...) Ker smo 
jo iznašli, smo jo uporabili (...), da bi skrajšali ago-
nijo vojne, da bi rešili življenja tisoče in tisoče mla-
dih Američanov (...) Zahvaljujemo se Bogu, da je 
prišla k nam (op. a. bomba), namesto k našim sovra-
žnikom; in molimo, naj nas On vodi pri uporabi na 
Njegov način in za Njegove namene ...«

Torej je bila sovražnik tudi Sadako Sasaki? Kot 
dveletna deklica je preživela Hirošimo, desetletje 
pozneje pa zbolela za hitro napredujočo levkemijo. 
Njeno željo postati učiteljica telovadbe je zamenjala 
le ena želja: ozdraveti. V skladu z japonsko mitolo-
gijo je deklica verjela v čudežno moč »senbazuruja«: 
1000 papirnatih origamijev v obliki žerjava. In jih 
je neumorno, pazljivo zlagala v svoji mali bolniški 
postelji, enega za drugim. Zgodbe pravijo, da naj bi 
ji jih uspelo narediti 990, muzej miru v Hirošimi pa 
razkriva še bolj žalosten konec: niti 1300-ti žerjav, ki 
ga je še zadnjega zložila pred smrtjo in so ga obesi-
li pod strop bolniške sobe, je ni uspel obvarovati. Sa-
dako Sasaki je za vedno zaprla nedolžne otroške oči.

V zgodovini so po mojem mejniki, ki vpijejo do 
neba. Hirošima in Nagasaki sta takšna. Prva deset-
letja glasu jedrskega razdejanja ni bilo slišati zara-
di vztrajne cenzure in strateških interesov svetovnih 
držav, ki jih je tragedija še spodbudila v oboroži-
tveni tekmi. Danes pa tudi potrošniške banalno-
sti izpodrivajo razmislek o tem, kako destruktiv-
no je naše vedenje, kako nenasitljiv je naš ego, kako 
neverjetno omejen je naš sebični um in kako bolno 
kratkoviden naš pogled v prihodnost. In čisto zares 
- kaj nas sploh dela ljudi? Smo pozabili ali se nismo 
tega pravzaprav nikdar naučili?

Kje ste bili 
danes, ob 8.16? 

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

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

Ranko Babić: MOŠKA COPATA
monokomedija, atrij Gradu Rajhenburg

petek, 14.8., ob 20.30 uri

MAJA KEUC TRIO
koncert iz cikla Akustika, 
atrij Gradu Rajhenburg

nedelja, 16.8., ob 20. uri

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. Ob  ponedeljkih zaprto.
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na muhi ...

Renault priporoča
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renault.si

Renault CAPTUR
Že za

99€ / mesec* z vključenim

5 let podaljšanega jamstva 
Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za prvo leto
5 let brezplačnega vzdrževanja

Prepustite se užitku,
za varnost je poskrbljeno.

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na www.renault.si. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in 
podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 5 let brezplačnega vzdrževanja vključuje pogodbo o vzdrževanju My Revision, ki obsega redno vzdrževanje za 5 let oz. 100.000 km.

PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,6 – 5,4 l/100 km. EMISIJE CO2 95 – 125 g/km. Emisijska stopnja: Euro 5b. Emisija NOx: 0,0155 – 0,1491 g/km. Emisija trdih delcev: 
0,00021 – 0,00024 g/km. Število delcev (x1011): 1,38 – 3,55. 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.   

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Množična�udeležba�krajank�in�krajanov�na�osrednji�prire-
ditvi�v�počastitev�raškega�krajevnega�praznika�je�po�številu�
obiskovalcev�zdaleč�prekašala�vse�dosedanje,�saj�so�ti�zapol-
nili�prav�vse�sedeže�v�atriju�raškega�gradu,�večje�število�ude-
ležencev�pa�je�ostalo�celo�pred�vrati.�Resnici�na�ljubo�pa�te-
ga�ne�gre�pripisati�samemu�dogodku,�pač�pa�lastniku�gradu�
Roku�Mejaku�(na�fotografiji�v�pogovoru�s�predsednikom�KS�
Veliki�Trn�Francem�Lekšetom�in�krško�podžupanjo�Somrako-
vo),�ki�je�tega�dne�potešil�radovednost�številnih�domačinov,�
ki�do�sedaj,�razen�bližnjih�sosedov,�ki�so�mu�delovno�vnemo,�
kot�je�sam�povedal,�večkrat�pogasili�s�šnopcem�in�kavo,�še�ni-
so�uspeli�pokukati�v�notranjost�in�se�na�lastne�oči�prepriča-
ti,�kaj�ustvarja�novodobni�graščak.�Slednji�je�grad�kupil�za�
100.000�€�decembra�lani,�po�videnem�pa�lahko�sklepamo,�da�
je�do�sedaj�že�precej�več�kot�toliko�vložil�v�obnovo.�Ob�tem�je�
domačine�presenetil�tudi�s�svojo�pojavnostjo,�saj�so�mnogi�na-
mesto�v�oguljenih�kavbojkah�ter�od�dela�in�vročine�preznoje-
nega�mladeniča�pričakovali�»zakravatenega«�Ljubljančana,�
poleg�tega�jim�je�ta�kot�iz�rokava�natresel�podatke�o�zgodovi-
ni�gradu,�deloma�pa�postregel�tudi�z�informacijami�o�načrtih�
v�prihodnje.�Sicer�pa�je�Mejak,�ko�ni�»graščak«,�direktor�pre-
vajalske�agencije�v�Ljubljani,�ki�ima�podružnico�tudi�na�sose-
dnjem�Hrvaškem.��(B.�M.)�

Le�kdo�se�skriva�za�sončnimi�očali?�Gradbenica�Alenka�Gu-
ček,�ki�jo�je�najpogosteje�mogoče�srečati�na�katerem�izmed�
gradbišč�v�domači,�sevniški�občini,�ter�vodja�Oddelka�za�oko-
lje�in�prostor�na�sevniški�občini�Roman�Perčič.�Oba�sta�imela�
pomembno�vlogo�pri�uspešni�izpeljavi�izgradnje�novega�po-
slovnega�objekta�v�Tržišču.�(S.�R.)

Predsednik�KD�Godba�Blanški�vinogradniki�Roman�Kragl�je�
pogosto�blažen�med�ženami,�saj�blanški�godbeniki�odlično�so-
delujejo�z�domačim�aktivom�kmečkih�žena,�o�dobrotah�kate-
rih�se�dober�glas�širi�daleč�naokoli.�(S.�R.)��

Z�uvrstitvijo�krških�nogome-
tašev�v�prvo�ligo�je�pravi�raz-
cvet�doživela�tudi�navijaška�
skupina�Nuclear�power�bo-
ys,� ki� je� letos� sicer� obeleži-
la�že�20-letnico�ustanovitve.�
»Nuklearci«�bučno� spodbu-
jajo�krško�ekipo�ne�le�na�do-
mačih�tekmah,�ampak�so�se�
izkazali�tudi�na�prvem�leto-
šnjem�gostovanju�v�Maribo-
ru,�kar�ni�ostalo�neopaženo�
v�številnih�slovenskih�medi-
jih.�Še�posebej�so�se�pripra-
vili� za� sobotno� tekmo�proti�
ljubljanski� Olimpiji.� Takole�
ubrano� so� zapeli� že�ob�pri-
hodu�na�stadion�Matije�Gub-
ca,�za�razliko�od�gostujočih�
navijačev�Green�Dragonsov,�
ki�so�provocirali�domače�ob-
činstvo�z�vulgarnimi�vzkliki,�
pa� jih� lahko� pohvalimo� tu-
di�za�športno�navijanje�med�
tekmo.�(P.�P.)

Po�koncu�spominske�slovesnosti�pri�spomeniku�padlim�pr-
vim�krškim�borcem�v�gozdu�Dobrava�so�se�pred�obeležjem�
fotografirali�pripadniki�Slovenske�vojske�iz�Vojašnice�Jerne-
ja�Molana�Cerklje�ob�Krki,�ki�so�bili�prisotni�na�komemora-

ciji.�Ker�pa�so�želeli�imeti�ob�
sebi�žensko�družbo,�so�med-
se�poklicali�povezovalko�pri-
reditve� in� predsednico� KO�
ZBV�NOB�Brežice�Bredo�Vide-
nič�Kuplenik.� Slednja� je� za-
dnja�leta�zelo�aktivna,�ko�gre�
za�borčevske�prireditve,�saj�
jo�je�mogoče�srečati�prav�na�
vsaki,�naj�bo�to�v�vlogi�obisko-
valke,�povezovalke�ali�članice�
Gorjanske�čete.�(R.�R.)

CERKLJE OB KRKI, IZMIR - 12 učencev OŠ Cerklje ob Krki z men-
torjema Alojzem Blažičem in Metko Krošelj Molan (na foto-
grafiji) se je v začetku poletja mudilo v Turčiji na mednarodnem 
poletnem taboru Space Camp Turkey. Cerkljanska šola se je kot 
prva slovenska šola vključila v projekt mednarodne poletne šole, 
ki deluje v okviru mednarodnega programa ameriške vesoljske 
agencije NASA za izobraževanje otrok pri spodbujanju za na-
daljnjo kariero v znanosti in tehnologiji. Učenci so se seznanili, 
kaj vse sodi v poznavanje vesolja, kakšno je potovanje po njem, 
spoznali so izkušnje astronavta Michaela J. Foremana, opazo-
vali so zvezde, planete in ostale nebesne pojave v planetariju ter 
skozi teleskop, lahko so poskusili simulacijo hoje po Luni, vožnje 
po Marsu, breztežnostnega prostora, izpeljati misijo pristanka z 
vesoljskim plovilom ... Mentorja in učenci se zahvaljujejo vsem, 
ki so jim omogočili izjemno izkušnjo, še posebej pa v. d. ravna-
teljice Sandri Glogovšek, ki je projekt v celoti podprla.  R.�R.

Učenci spoznavali vesolje
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posavsko dekle
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Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Urška Šušterič, Senuše - 

deklico,
• Janja Škoflanc Cerjak, 

Brežice - deklico,
• Bajramsha Saramati, 

Trebež - dečka,
• Jelena Galič, Obrežje - 

dečka,
• Iris Korošec Kocjan, 

Sevnica - deklico,
• Sonja Povh, Obrežje - 

dečka,
• Anja Zevnik, Piršenbreg - 

deklico,
• Tina Pflege, Brežice - 

deklico,
• Mateja Prah, Hudo Brezje - 

deklico in dečka,
• Tanja Brajdič, Kerinov 

Grm - deklico,
• Anja Kosovan, Mali Podlog 

- deklico,
• Mevlude Meha, Krško - 

deklico,
• Barbara Stanič, Gorenja 

Pirošica - dečka,
• Polonca Fabjančič, Mali 

Koren - dečka,
• Aleksandra Sovdat, Blanca 

- dečka,
• Jelena Pavlič, Bukošek - 

deklico,
• Valentina Zajec, Dobova - 

deklico,
• Vesna Klavžar, Mrčna sela 

- deklico,
• Sara Ojsteršek, Reštanj - 

deklico,
• Martina Osojnik,  Trebče  - 

dečka, 
• Danijela Razum, Senovo - 

dečka, 
• Željana Mikić, Golek  - 

dečka, 
• Alma Beganović, Osredek 

pri Trški Gori - deklico, 
• Maruša Urbanč, Vihre - 

deklico, 
• Leonita Martinaj, Krško - 

dečka, 
• Anja Bolčina, Golek - 

deklico,
• Katarina Zakšek, Brežice 

- dečka,
• Sonja Zavišek, Dramlja - 

deklico,
• Iva Jerković, Veliki Obrež - 

dečka,

rojstva

• Ivan Arh in Nataša 
Klenovšek, oba iz Krškega,

• Šemso Kadić iz BiH in 
Damjana Golob iz Sevnice,

• Primož Pirc iz Krškega in 
Simona Pangrčič iz Brežic,

• Danijel Sršen in Alenka 
Adamič, oba iz Nove Gore,

• Benjamin Ašič iz Krškega 
in Andreja Vodopivec iz 
Šmalčje vasi,

• Vitali Sidaruk iz Minska, 
Belorusija, in Kaja Nanel 
Kovač iz Krškega,

• Jure Žlak iz Londona in 
Barbara Srečković iz 
Brezine,

• Jože Avsec iz Studenega na 
Blokah in Mojca Kosem z 
Mosteca,

• Robert Zofič s Cirnika in 
Jožica Cirnski iz Ribnice,

• Damjan Žerjav iz Spodnje 
Pohance in Ana Marija 
Duhanič z Gazic,

• Marko Avbar iz Gorenjega 
Globodola in Edita Dimc iz 
Sel pri Dobovi,

• Januš Žibert iz Radeč in 
Janja Jager z Orehovega,

• Roman Zgonc in Nataša 
Krepek, oba iz Velike 
Hubajnice,

• Urban Zelič iz Vrhovega in 
Hana Brečko iz Prapretna,

• Nino Popadić s Senovega 
in Maja Kozole iz Sevnice,

• Robi Horvatiček in 
Natalija Štojs, oba iz 
Krškega,

• Dušan Žižek in Andreja 
Šoln, oba iz Brestanice.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših do-
godkov v življenju. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj 
v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, 
in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po 
e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in 
priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj 
in kje je bila fotografija posneta ter ime in priimek fotografa.

Dražen�Radej�iz�Krškega�in�Mojca�Jankovič�s�Trške�Go-
re,�27.�junij�2015,�Dvorana�v�parku�Krško�(Foto:�Boštjan�
Colarič)

moja poroka• Sabina Blatnik, Loke - 
deklico,

• Ivanka Valek, Koritno - 
dečka,

• Nina Gramc, Podbočje - 
deklico,

• Jasmina Sintič, Kočarija - 
dečka,

• Janja Švajger, Pleterje - 
deklico,

• Anita Travnikar, Vrhje - 
deklico,

• Marina Balon, Gregovce - 
deklico.

ČESTITAMO!

Nekje v Afganistanu ali kje drugje. Zgodba 
se začne v goli sobi, brez okrasa. Na 
postelji leži nepremično telo moškega, na 
prsih katerega počiva ženska roka. Po treh 
tednih se žena še vedno trudi izpolnjevati 
zahteve mule, vendar ji je to vse težje. 

Ostala je popolnoma sama z možem in dvema deklicama. Vsi, še 
celo tašča so odšli. Umaknili so se pred vojno vihro, ki divja zunaj. 
Znotraj te sobe pa se sprva zdi, kot da se je zanje čas ustavil. Žena v 
obupu in jezi, brez upanja na moževo ozdravitev, vse bolj pogumno 
in odločno začne odstirati skrivnosti svojega življenja. Eksplozije 
zunaj vse bolj odmevajo, hiše se rušijo, ljudje bežijo za gola življenja 
in tako so tudi ženine skrivnosti vse težje in globoke. Zgodba nas 
pripelje do bridkega konca in odmeva v naših mislih še potem, ko 
knjigo že zapremo. (Alenka Cvelbar)

SYNGUE SABOUR - KAMEN 
POTRPLJENJA
francoski avtor Atiq Rahimi
Mladinska knjiga 2012

Vabljeni k branju!

PUTINOVA RUSIJA
ruska avtorica Ana Politkovska
Učila 2007

Putinova Rusija je knjiga, ki podaja 
kritiko Vladimirju Putinu ter njegovi 
vladavini Rusije. Gre za skupek uradnih 
dokumentov ter pričevanj zatiranih, 
prestrašenih in revnih državljanov, ki 
se bojijo lastne vlade, skorumpiranih 
uradnikov ter novodobnih bogatašev. Pri 

prebiranju knjige se poraja predvsem vprašanje, ali je res tako 
slabo živeti v naši mali Sloveniji. (Doroteja Žnideršič)

ŠEPETANJE LIP
slovenski avtor Rudi Mlinar
Mohorjeva založba 2010

Knjiga Šepetanje lip je pripoved o 
pisatelju Franc Ksaverju Mešku. Že v 
mladosti se je odločil, da bo pisal. Zaradi 
materine želje se je šolal za duhovnika, 
pri tem pa sklenil. da bo tudi pisatelj. 
Pred oltarjem bo služil bogu, s svojimi 
zgodbami domovini. Pisanje mu je 

pomagalo pregnati bolečino in razočaranje vsakdana. Opisano 
je njegovo službovanje na Koroškem do plebiscita, življenje 
v Jugoslaviji pred vojno in po njej. Je roman o človeškem 
življenju, njegovih svetlih in temnih straneh, ki se še danes v 
marsičem ni spremenilo. (Vanda Gorenjc)

RADEČE - Na Občini Radeče sta 25. julija ob prisotnosti poobla-
ščenca za sklepanje zakonskih zvez in poslanca DZ Matjaža Hana 
ter prijateljev in sorodnikov sklenila zlato poroko Martin Anton 
in Milena Deržanič. Lenka in Darko, kakor ju poznajo najbliž-
ji, sta skupno življenjsko pot mlada in polna optimizma začela 
leta 1965. Rodili sta se jima hčerki Doroteja in Darka, ob obilici 
dela v službi in doma pa sta vedno našla čas za družino, skupne 
izlete in obiske svojih staršev. Po zgodnji upokojitvi je Darko na 
Brunški Gori pozidal malo hišico, ki celi družini, vključno z vnu-
ki Nino, Aljo, Evo, Žigo in Dašo, nudi veliko veselja. Ob obnovi-
tvi zakonske zveze sta prejela zlatnik, zlatoporočno listino in šo-
pek, čestitke vseh prisotnih, pevci MoPZ Jagnjenica pa so jima s 
pesmijo polepšali svečan dan. �Vir:�Občina�Radeče

Zlata poroka zakoncev Deržanič

Zlatoporočenca�s�hčerkama

PIŠECE - Župan občine Brežice Ivan Molan se je z veseljem 
odzval povabilu in ob visokem življenjskem jubileju voščil 
slavljenki Milki Šuler obilo zdravja in dobrega počutja. Jubi-
lantka je rojstni dan proslavljala v krogu svojih najdražjih. 

Gospa Milka se je ro-
dila 3. 8. 1925 materi 
Jožefi in očetu Vinku 
Travnikarju kot peta 
od desetih otrok. Že 
pri rosnih treh le-
tih jo je k sebi vze-
la stara mama na Bi-
zeljsko, pozneje pa je 
živela pri stričevi dru-
žini na Bizeljskem. Na 
Bizeljskem je končala 
osnovno šolo, njeno 

mladost je prekinila 2. svetovna vojna, in ker so okupatorji začeli 
izseljevati krajane Bizeljskega, se je Milka vrnila v Podgorje. Tudi 
na domačiji je družina živela v nenehnem strahu pred okupator-
ji in v strahu za brata, ki sta bila vpoklicana v nemško vojsko. 

Po koncu vojne se je gospa Milka zaposlila na krajevnem uradu 
v Pišecah, po poroki s sosedom Francem Šulerjem pa se je po-
svetila domačiji in skrbela za dom ter moževe starše. Milki in 
Francu se je najprej rodila hči Milka, nekaj let pozneje pa še hči 
Marinka. Gospa Milka je kljub obilici dela na domačiji in skrbi 
za družino vedno pomagala, kadar so pomoč potrebovali sosed-
je ali kraj. Vedno je bila vesela napredka v kraju, po svojih mo-
čeh je prispevala pri pridobivanju elektrike, vodovoda, telefona 
in asfalta. Po poroki hčerke Marinke, ki je ostala na domačiji, je 
Milka skupaj z možem pomagala pri gradnji novega doma. Raz-
veselila se je rojstva vnukov Gregorja in Jožeta. Bližina druži-
ne ji je bila v tolažbo, ko je leta 1989 preminil mož Franc. Izguba 
življenjskega sopotnika jo je zelo prizadela, v veliko oporo sta ji 
bili hčerki in ostala družina. 

Danes gospa Milka še vedno skrbi za cvetje, ki obdaja njeno do-
mačijo, sama izbira in sadi rože, rada prebira knjige in časopise, 
še posebej pri srcu ji je Posavski obzornik z novicami iz doma-
čih krajev, zvečer pa si ogleda nadaljevanke na televiziji. V veli-
ko veselje sta ji vnuka Gregor in Jože, ki jo še posebej razveseli-
ta z igranjem veselih viž.  
 Vir:�Občina�Brežice

90 poletij Milke Šuler
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Zgodovinska turneja skupine Laibach, Fantom izpod 
Lisce je vroče, nov ženski ansambel. Tokrat preberite:

Legendarna skupina Laibach (na fotografiji), katere člana 
sta tudi naša posavska rojaka Janez Gabrič in Rok Lopa-
tič, je za 19. in 20. avgust napovedala zgodovinsko turnejo 

v Severni Koreji. Diktator Kim Jong Un se je namreč že od-
ločil, da bo omogočil prvi nastop tuje rock skupine v drža-
vi. Na koncertih bodo izvedli nekaj znanih skladb s svojega 
repertoarja, nekaj predelav skladb iz muzikala Moje pesmi, 
moje sanje ter nekaj tradicionalnih in sodobnih korejskih 
skladb. Napovedani dogodek ni ostal neopažen niti v ZDA, 
saj se je znani komik John Oliver na to temo pozabaval v 
svoji oddaji: »Če še ne poznate skupine, prisluhnite tej vese-
li praznični glasbi, ki jo bodo poslušali Korejci,« je napove-
dal in zavrtel video pesmi skupine Laibach o razpadajoči 
Evropi z naslovom Eurovision. Opaženi torej z vseh strani.

Posavski narodnozabavni ansambel, ki sliši na ime Fan-
tje izpod Lisce (na fotografiji), smo v naši rubriki že pred-
stavili. Fantje kljub navalu vročine ne poznajo počitka, saj 
uspešne sklad-
be in videospo-
te nizajo ene-
ga za drugim. 
Nova skladba, 
ki so jo postre-
gli poslušal-
cem, je polka 
s pomenljivim 
naslovom A ti 
je vroče?, za ka-
tero je besedi-
lo ustvaril Ma-
tej Kocjančič, 
glasbo in aranžma je dodal Marjan Turk, melodijo pa so 
posneli v Studiu Klemna Hribarja. Fantje izpod Lisce so 
za omenjeno polko posneli tudi videospot, v katerem na-
zorno prikazujejo, kako se spopadajo z vročino – s pomo-
čjo bazena in obilice lepih deklet.

Frajerke (foto: Edi Masnec) so nova ženska skupina na slo-
venski glasbeni sceni. Z delovanjem so pričele v začetku fe-
bruarja 2015, skupino pa sestavlja pet energičnih deklet: 
Marjetka Gričnik (kitara), Monika Leber (bas), Lidija 

Križnik (vokal), Andreja Grosek (citre) in Sevničanka 
Natalija Hočevar (harmonika). Njihova prva skladba nosi 
naslov Ljubi me, posnele so jo tako v slovenski kot nemški 
verziji in zanjo posnele tudi videospot, katerega premiera 
je še čisto sveža in ga predstavljajo te dni. »Na nemško go-
vorečih področjih je tovrstna glasba prav tako zelo cenje-
na. Kljub temu, da je slovenski jezik zelo lep, ga govori zgolj 
nekaj več kot dva milijona ljudi in škoda bi bilo, da se zara-
di jezika omejimo zgolj na eno področje. Sicer pa je sklad-
ba nastala v sodelovanju z Vero Šolinc, gre pa za malo dru-
gačne, lahkotne ritme,« medijem še zaupajo dekleta, ki so 
na snemanju na slovenski obali neizmerno uživala. Men-
da pa Frajerke po njihovih besedah v naslednjem mesecu 
pričakujejo čisto pravega frajerja ... Pustimo se presenetiti.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada: presoterapija
2. nagrada: savna blazina
3. nagrada: čiščenje ušes s tulci iz čebeljega voska

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. avgusta, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

VITA MARIN, 
ALEXANDRA GRAMC S.P., CPB 47, 8280 BRESTANICA 

Geslo 14/2015 številke: 

NEDELJSKA KOSILA
Nagrade, ki jih podarja Gostišče Senica, Senovo, prejmejo:

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za 2 osebi; 
 Marija Simonišek, Senovo
2. nagrada:  družinska pica; 
 Andraž Povhe, Stolovnik
3. nagrada:  2 uri bowlinga; 
 Anica Gomilšek, Krško

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Cvetku Tušku, Sveti Lenart 71, 

4227 Selca. 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. VESELI MUZIKANTI - Kdor živi kot mi
 2. (1.) Ans. HINKO KRČEK s prijatelji - Ti domača hiša
 3. (2.) Ans. ROSA - Babica naša slavi
 4. (3.) Ans. VESELI SVATJE - Se ti kaj kolca
 5. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Najin večer
 6. (5.) Ans. VIKEND - Sin 
 7. (8.) Ans. VIHAR - Ljubiti muzikanta
 8. (9.) Ans. MAJ - Ne bom te prosila
 9. (10.) FANTJE IZPOD LISCE - A ti je vroče
 10. (-.) BISERI - Selfi s tabo 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Žargon - Le veter ve za tvoje sanje

 
Kupon št. 271

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, 15. avgust, ob 17. uri

BRESTANICABRESTANICA
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www.vita-marin.com

POPOLNA NEGA OBRAZA
diamantni pilling, laser, naravna kozmetika

POPOLNA NEGA TELESA 
savna, blazina z blatom, kavitacija, 
anticelulitni program

MASAŽE, PEDIKURA, MANIKURA, 
LIČENJE, DARILNI BONI

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Bondex lazure
Spectra classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA
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SEVNICA - Mažorete društva Trg Sevnica so bile v mesecu juliju 
skupaj z Godbo Sevnica na enotedenski turneji po Franciji. Eki-
pa, ki je štela skupaj 53 godbenic, godbenikov in mažoret, je pri-
pravila zelo pester in razgiban program, s katerim so se najprej 
predstavili na tridnevnem gostovanju v mestu Mazamet. Sevni-
ška ekipa je dnevno opravila dva do tri nastope, več kot 18.000 

Francozov pa je vse nastope nagradilo z bučnimi aplavzi, se foto-
grafiralo z nastopajočimi, zbiralo informacije o skupini in na raz-
lične načine izražalo naklonjenost glasbi in plesu. Njihova pot se 
je nato nadaljevala v mesto Lodève, kjer je bil eden izmed nasto-
pov precej emocionalen, saj je bil namenjen bolnim starostni-
kom, ki so se odzvali zelo čustveno. Po napornih nastopih je sledil 
prost dan v mestu Alba, ki bo konec avgusta prizorišče evropske-
ga prvenstva mažoret in kjer se bodo za najboljša mesta med vso 
evropsko mažoretno elito borila tudi sevniška dekleta z dvema 
skupinama mažoret. Zadnji dan velikega gostovanja v Franciji je 
potekal v mestu Ales, kjer je  vladalo neverjetno vzdušnje in že po-
poldanske nastope je na ulicah ob ekstremno visoki temperaturi 
spremljalo preko 10.000 ljudi. Večerni nastop, ki si ga je ogleda-
lo preko 30.000 gledalcev, pa je bil eksplozija dovršenosti glasbe, 
plesa in navdušenosti publike nad sevniškimi mažoretami in god-
bo. Sevniški godbeniki in godbenice ter mažorete so na festivalih 
po Franciji gostovali z najboljšimi ekipami z vsega sveta - Bolga-
ri, Slovaki, Poljaki, Madžari in drugimi. Konkurenca med skupi-
nami je bila izredno velika, saj se vsi zavedajo, da le najboljši do-
bijo priložnost za udeležbo na vedno boljših, zahtevnejših in bolj 
obiskanih festivalih. Sevničani so prejeli izredne čestitke za na-
stope in pričeli so se že prvi pogovori za nastop na festivalih na-
slednje leto.  Vir:�Društvo�Trg�Sevnica,�sekcija�mažoret

POKLEK� NAD� BLANCO� -� Na�
uredništvo� Posavskega� ob-
zornika� smo�dobili� zgornjo�
fotografijo,�na�kateri�je�Neža,�
z�naslednjim�pripisom:�»Joc�
Strnad�s�Pokleka�nad�Blanco�
veliko�časa�nameni�svojemu�
rastlinjaku.�V�njem�vsako�leto�
zrasteta�paradižnik�in�pap-
rika,�včasih�tudi�kakšna�lu-
benica.�Letos�pa�mu�je�uspelo�
pridelati�paradižnik�velikan,�
ki�mu�je�polepšal�dan,�saj�je�
tehtal�kar�2350�g.«��

BREŽICE�-�Na�vrtu�Zinke�Žni-
deršič�iz�Brežic�je�letos�zra-
sel� paradižnik,� ki� je� tehtal�
1004�g�(na�fotografiji�s�pa-
radižnikom�njena� vnukinja�
Sara).�»Sem�hči�vrtnarja,�to-
rej�imam�prirojeno�ljubezen�
do�vrtnarjenja.�Vrtnine�vzga-
jam�sama.�Vzgajam�rastlini-
ce� kar� v� zabojčkih� v� stano-
vanju.�Imam�tudi�rastlinjak,�
kamor�prestavim�sadike� že�
konec�marca�ali�začetek�apri-
la,�tako�da�moj�prvi�paradi-
žnik�dozori�že�v�prvih�dneh�
junija.�Na�mojem�vrtu�je�vse�
ekološko!�Najlepše�je,�ko�na-
bereš�svežo�zelenjavo�zjutraj�
na�vrtu� in� si� skuhaš�obrok,�
saj�samo�tako�veš,�kaj� ješ!«�
še�dodaja�Zinka.

BREŽICE - V soboto, 25. juli-
ja, je na tržnici Brežice zopet 
zadišalo, saj so člani društva 
Regrat v sodelovanju z gos-
tilno Splavar in vinsko kletjo 
Komatar iz Gadove Peči pri-
pravili kulinarično doživetje. 
Obiskovalci so okušali doma-
če njoke z ricotto in zelenjav-
no omako iz sezonske zelenja-
ve, se osvežili z mešano solato 
z rukolo in popečeno govedi-
no na žaru ter se posladkali s 
popečenimi breskvami z vani-
lijevim sladoledom in praženi-
mi lešniki. Preteklo soboto pa 
se je tudi uradno odprla ku-
hinjica društva Regrat, pripra-
vili so zajtrk z jajci in šampin-

Pospešujejo obisk na tržnici

Mednarodna športna izmenjava »SPORT WILL SECURE YOUR YOUTH«
Iščemo mlade prostovoljce, stare od 14 do 19 let, ki bi želeli sodelo-
vati na mednarodni športni izmenjavi SPORT WILL SECURE YOUR 
YOUTH. Izmenjava bo od 20.8. do 28.8.2015 in se izvaja v okviru 
programa Erasmus+. Teme tabora so mladi, šport, zdrav način 
življenja, zdrava prehrana, udeležila pa se ga bo skupina desetih 
mladih iz Makedonije, Francije in Slovenije. Tekom izmenjave se 
bodo zvrstile številne športne igre na prostem, kopanje na bazenu 
Brestanica, ribolov, kampiranje pod zvezdami na Bohorju. Udeležba 
na izmenjavi je za vse udeležence brezplačna, prav tako hrana ter 
nastanitev v hostlu Kozmus v Brestanici. K prijavi vabljeni vsi željni 
novih doživetij in spoznanstev

Dodatne informacije: 
stajni.afro@gmail.com ali katjaa.rajh@gmail.com

Počitniške aktivnosti za otroke od 1. do 6. razreda osnovne šole
Med 24.8. in 28.8.2015 vabljeni na celotedenske počitniške aktivnos-
ti v Mladinskem centru Krško. Čakajo vas igre na prostem, ogledi 
filmov, različne ustvarjalne delavnice, kopanje na Bazenu Brestanica, 
obisk gasilske postaje Krško, potep po Josipinini poti, obisk Hiše 
narave z degustacijo zdravih obrokov, gusarske dogodivščine.

Prijave in dodatne informacije: katja.rozman@mc-krsko.si 

Ponedeljek-Petek, 24.8.-28.8.2015, od 8.00 od 16.00, MC 
Krško

BAZEN BRESTANICA

     15.8. 2015 - 
Karmakoma

      22.8. 2015 - 
Help! A Beatles 
tribute band

Vstop na vse koncerte je brezplačen!

jone gojitelja gob g. Šetinca iz 
Rakovca ter kruh kmetije Bo-
golin z Mrtvic. Na preizkušn-
jo so bila žganja družine Pres-
kar iz Oklukove Gore, domači 
med in medene izdelke čebe-
larstva Tomše z Globočic, ja-
bolčni sok kmetije Kovačič iz 
Dramlje pri Bizeljskem, svo-
je izdelke je prinesel tudi sad-
jar Viktor Pavlič, dobro je bila 
obiskana tudi akcija Prinesi - 
Odnesi Komunale Brežice, na 
voljo so bila dišeča mila in iz-
delki Darje Zanut Darovi na-
rave, Tina iz Ekološke trgovi-
ne Julija pa je z mlinom mlela 
polnovredno pšenično moko. 
� J.�B.,�M.�M.�

Potem�ko�so�bile�posavske�tržnice�obnovljene,�se�bodo�v�vsa-
ki�občini�soočili�z�vprašanjem�animacije.�Na�brežiški�se�je�te-
ga�lotil�Regrat.

Na gostovanju v Franciji

Sevniške�mažorete�so�skupaj�z�Godbo�Sevnica�navdušile�na�
enotedenski�turneji�v�Franciji.�
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BORŠT - Športno društvo Boršt je tudi letos pripravilo pri-
reditev Boršt 2015, katere vrhunec so tradicionalni skoki 
v vodo z borškega mostu, ki so bili letos že trinajsti. Kljub 
skromnejši udeležbi skakalcev in obiskovalcev so organiza-
torji tridnevno prireditev uspeli spraviti pod streho. 

S približno 10-metrske prire-
jene skakalnice je 1. avgusta v 
Krko, ki je imela 21 stopinj Cel-
zija, skakalo šest tekmovalcev. 
Pod budnim očesom komisije 
je najboljša in najelegantnejša 
skoka prikazal 18-letni Tim Se-
všek iz Leskovca pri Krškem, ki 
je zbral 88,4 točke. Drugo mesto 
je osvojil Alen Jungić iz Rado-
vljice (78,4), tretji pa je bil Slav-
ko Piltaver iz Krške vasi (76). 
Četrto mesto je zasedel Erik Pil-
taver iz Krške vasi (62,0), peto 
mesto pa sta si delila Klemen 

Lopatič iz Krške vasi in Sergej Manfreda z Mosta na Soči, ki sta 
zbrala po 61,8 točke. Pokale, nagrade in priznanja skakalcem je 
nato na podelitvi podeljeval predsednik ŠD Boršt Franci Stopar. 
Prav tako se je zahvalil komisiji, ki so jo sestavljali Tomaž Strel, 
večkratni udeleženec skokov v vodo, Vladimir Kotar, zmago-
valec zadnjih dveh skokov v vodo na Borštu, ter domačini An-
drej Horžen, Janko Močnik in Silvester Lopatič. Zapisnikarja 
sta bila Vinko Stopar in Klemen Srpčič, potapljača, ki k sreči 
nista imela nobenega dela, pa Damjan Kodrič in Albert Unetič. 

Prireditev Boršt 2015 se je začela dan prej, ko je bil turnir v od-
bojki na mivki, ki sta ga med osmimi sodelujočimi dvojicami do-
bila Daniel Ovniček in Matej Ajster, in koncert rock skupine 
Sting Ray 3, v soboto po skokih je zbrane zabavala hrvaška sku-
pina Panorama, v nedeljo pa je bil na travnatem igrišču na Bor-
štu na sporedu še prvi turnir v nogometu, na katerem je sodelo-
valo 11 ekip in ga je osvojila ekipa Oblak Brege.
� R.�Retelj

13. KOLESARSKI MARATON 
PO DEŽELI CVIČKA

Start bo v Krškem, Trg Matije Gubca

ki bo v nedeljo, 16. avgusta 2015, ob 10. uri
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PRAGA, KRŠKO - 3. 
in 4. julija je v Pragi 
na Češkem potekalo 
evropsko prvenstvo v 
stepu. V reprezentan-
ci Slovenije je bilo tudi 
11 plesalcev iz Plesne-
ga kluba Lukec Krško. 
Prvi dan prvenstva so 
se pomerili otroci in 
mladinci. Med najmlaj-
šimi je v kategoriji step 
solo otroci podprvak 
postal Alen Halilović. 
Med mladinskimi soli-
sti je med fanti tekmo-
val Tomy Gaberšček 
Škoda, ki si je priple-
sal finale in na koncu osvojil 6. mesto. Prav tako je 6. mesto v fi-
nalu osvojila mladinska solistka Lena Škoda. Odličen rezultat, 4. 
mesto, je osvojila tudi mladinska mala skupina Sound Warriors, 
ki jo sestavljajo Alen Halilović, Erazem Brinovec, Gal Zakšek, 
Tilen Bogovič, Lena Škoda in Tomy Gaberšček Škoda. Mladin-
ski tekmovalci so z osvojenimi rezultati še enkrat več dokazali, 
kako kvalitetna je šola stepa pod taktirko trenerja in koreogra-
fa Sebastijana Vodlana. V soboto so tekmovanje nadaljevali še 
člani. Finalno uvrstitev sta za las zgrešili le Sara Jurkas Omer-
zo in Dana de Costa, ki sta med članskimi pari osvojili 6. me-
sto. V kategoriji solo člani je 5. mesto osvojil Luka Vodlan. V ka-
tegoriji parov je Luka nastopil skupaj z Brino Lukež in postala 
sta evropska podprvaka. Že pred odhodom so plesalci Lukca naj-
boljše rezultate pričakovali med članskimi trii in malimi skupi-
nami. Pričakovanja so bila upravičena, saj so Lukci v obeh kate-
gorijah prepričljivo osvojili naslov evropskih prvakov. Med trii 
so to postali Brina Lukež ter Sebastijan in Luka Vodlan s točko 
Folk Tap, med malimi skupinami pa sta skupaj z njimi zaplesali 
še Sara Jurkas Omerzo in Dana de Costa. 
 R.�R./vir:�PK�Lukec

Uspeh »Lukcev« na EP v stepu

V prejšnji številki smo že poro-
čali o zgodovinski prvi zmagi 
Krškega med prvoligaško dru-
ščino, tudi druga tekma proti 
Luki Koper se je končala fanta-
stično – z golom za zmago 1:0 je 
največ veselja tisti večer prine-
sel David Poljanec. 1700-gla-
va množica je tako še drugo 
tekmo zapored stadion Mati-
je Gubca v Krškem zapuščala 
prešernih obrazov. Krški trener 
Tomaž Petrovič je na tiskovni 
konferenci po tekmi dejal, da so 
njegovi fantje dali svoj maksi-
mum in pred čudovito atmos-
fero se je na koncu vse »poklo-
pilo«. Na prvi avgustovski dan 
je sledilo tudi prvo gostovanje. 
In to ne kakršno koli. Približno 
3000 gledalcev v mariborskem 
Ljudskem vrtu je prišlo pogle-
dat, kako se bo »hit prvenstva« 
Krško, kot se je v določenih me-
dijih že dalo prebrati, kosalo z 
igralci kluba z največ lovori-
kami v samostojni Sloveniji in 
lanskega udeleženca lige pr-
vakov. Maribor je že po četrt 
ure igre upravičil vlogo favo-
rita in povedel z 2:0, krški vra-
tar Marko Zalokar je bil prvič 
v tej sezoni premagan. Igralci v 
vijoličastih dresih so vodili že 
s 3:0, a Krčani se niso preda-
li. Po lepi podaji Žige Jurečiča 
je po dobri uri igre še drugič v 

Vrhunsko vzdušje na Gubcu
KRŠKO - Nogometaši NK Krško so že lepo zakorakali v svojo krstno sezono v 1. slovenski nogometni ligi. Po 
štirih odigranih tekmah so zbrali šest točk, začelo se je sanjsko, saj so po dveh krogih kot edini s polnim iz-
kupičkom zasedali celo 1. mesto na lestvici. Nato sta prišla dva poraza proti verjetno glavnima favoritoma 
za naslov prvaka, Mariboru in Olimpiji.

sezoni zadel Poljanec. Maribor-
čani so do konca tekme dosegli 
še en gol in tako so se krški no-
gometaši domov vrnili s prvim 
porazom v sezoni in posledič-
no tudi izgubili vodstvo na le-
stvici. Nogometaše je v Mari-
boru spremljalo približno sto 
najzvestejših krških navijačev, 
Nuclear Power Boysov in osta-
lih, ki so dokazali, kako odlične 
navijače ima krški klub.

Z glasnim navijanjem skozi 

vso tekmo so Krčane spodbu-
jali tudi na domači tekmi pro-
ti Olimpiji, ki je bila 8. avgusta. 
Na Gubcu se je zbralo rekordno 
število ljudi, približno 2500, 
prvič so bili na tekmi tudi go-
stujoči navijači, in sicer pribli-
žno sto članov ljubljanske navi-
jaške skupine Green Dragons. 
Tekmo si je lahko pred mali-
mi zasloni ogledala širna Slo-
venija, saj jo je prenašala ena 
od komercialnih televizij, ki je 
letos pridobila pravice prenosa 

tekem 1. SNL. Olimpija je tek-
mo dobila z 2:0 po golih Ricar-
da Alvesa in Andraža Šporar-
ja. V prvem delu tekme so bili 
Krčani boljši nasprotnik, saj so 
si priigrali kar nekaj (pol)pri-
ložnosti, vendar žoga po stre-
lih Poljanca, Jurečiča, Tima 
Čeha in Bojana Đukića ni na-
šla poti v mrežo. V drugem delu 
so igralci Olimpije prevzeli po-
budo in tekmo mirno pripe-
ljali do konca. Domači strateg 
Petrovič je po tekmi čestital 
Olimpiji za zasluženo zmago 
in priznal, da so »zmaji« poka-
zali razliko v kakovosti in je re-
zultat realen. Zahvalil se je tudi 
gledalcem: »V takem vzdušju je 
bilo za obe ekipi vrhunsko igra-
ti.« Tudi sicer so vsi gostujoči 
trenerji do sedaj poudarili fan-
tastično vzdušje na tekmah v 
Krškem. Petrovič je še dejal, da 
zaenkrat ne načrtujejo več no-
benih okrepitev, čeprav se pre-
stopni rok zaključi konec avgu-
sta in se lahko še kaj zgodi. 

Krško je po štirih odigranih 
krogih 1. SNL s šestimi točkami 
zasedalo 6. mesto, v vodstvu pa 
je bila Gorica z devetimi. Tek-
me 5. kroga so bile na sporedu 
že v torek in včeraj, Krčani pa 
so gostovali v Velenju pri Ru-
darju. � Rok�Retelj

Dvoboj�igralcev,�ki�sta�igrala�že�za�oba�kluba,�Enesa�Rujovića�
(v�zelenem�dresu)�in�Dejana�Kelharja.

Najbolje skočil Tim Sevšek

Tim�Sevšek

Naslednja domača tekma, spet pred TV kamerami, bo že 
na prihajajočo praznično soboto ob 17.45, ko v Krško pri-
haja Krka iz Novega mesta.

Lukčeva�članska�mala�skupina

Šah spodbuja družabnost in iz-
jemno vpliva na celotno paleto 
mentalnih sposobnosti, razvija 
logično sklepanje in osredoto-
čenost, večina šahistov dosega 
tudi visoke stopnje izobrazbe. 
V Krškem osnovo za tekmo-
valne uspehe črpajo pri delu z 
mladimi. Šahovske krožke vo-
dijo po šolah v krški občini, 
močno bazo imajo tudi v Cer-
kljah ob Krki. V obdobju za-
dnjih let doživlja šah v Slove-
niji velik razcvet, saj so uspeli 
na Šahovski zvezi Slovenije 
tudi preko evropskih sredstev 
sofinancirati projekt za večjo 
popularizacijo šaha. V krškem 
šahovskem klubu so izkoristili 
ponujene priložnosti in dvigni-
li kakovost in strokovnost dela 
z mladimi. Vsaki šoli, kjer po-
tekajo šahovski krožki, so za-
gotovili od 10 do 20 šahovnic 
s figurami. Vse bolj sodeluje-

Krški šah v državnem vrhu
KRŠKO – Šah ima v Krškem več kot 50-letno tradicijo. Po pionirskih letih je sledil premor v delovanju, sre-
di 80-ih let prejšnjega stoletja pa so šahovski zanesenjaki v Krškem obudili dejavnost in zastavili temelje 
današnjemu klubu. ŠK Triglav Krško se danes redno uvršča v sam vrh pri delu z mladimi v Sloveniji. 

jo z bližnjima novomeškim in 
kočevskim šahovskim klubom, 
predvsem pri organizaciji tur-
nirjev mlajših kategorij, kar po-
meni več kakovostnih partij za 
mlade šahiste.

Krčani pa ne počivajo s tekmo-
valnimi uspehi za šahovskimi 
deskami. Z letošnjimi dosež-
ki so trenutno celo na drugem 
mestu najuspešnejših šaho-
vskih klubov v Sloveniji. Pod 
vodstvom trenerja Sama Štaj-
nerja je prišla letošnja krona 
uspehov, saj je njegov varova-
nec Peter Urbanč med posa-
mezniki v absolutni mladinski 
konkurenci osvojil naslov dr-
žavnega prvaka, s čimer se je 
uvrstil tudi na svetovno mla-
dinsko prvenstvo v letu 2016. 
Kadetinje so pod vodstvom tre-
nerja Marjana Božiča osvoji-
le naslov državnih prvakinj 

(Larisa Kuhar, Ana Urbanč). 
Kadeti so v ekipni konkuren-
ci  osvojili 4. mesto (Matej Po-
žun, Aleksander Bajc, Kle-
men Zupančič). Uspešni so 
bili tudi najmlajši. Na prven-
stvu osnovnih šol je Kristjan 
Kodrič Plevnik osvojil naslov 
prvaka (do 7 let), Jan Kraševec 
(do 8 let) pa naslov podprvaka. 
Oba vadita pod vodstvom Hil-
mije Ahmatoviča, kateremu 
pri mladih selekcijah pomaga 
še Smiljana Jurečič. Pia Marie 
Ružič (do 12 let) se je pod vod-
stvom trenerja Marjana Boži-
ča prav tako okitila z naslovom 
podprvakinje in potovala tudi 
na svetovno šolsko prvenstvo v 
Pattayo (Tajska). Tam je dose-
gla polovičen izkupiček v hitro-
poteznem šahu in osvojila 16. 
mesto, v standardnem pa 30. 
mesto. V absolutni konkurenci 
sta v pospešenem šahu osvoji-

la Ana Urbanč (do 14 let) sre-
brno in Tijan Zorko (do 8 let) 
bronasto kolajno, v standar-
dnem šahu pa Ana Urbanč (do 
14 let) in Peter Urbanč (do 18 
let) bronasti kolajni. 

Šahovski klub Triglav iz Krške-
ga je od 80-ih let dalje osvojil 
kar 40 naslovov državnih prva-
kov. Članska ekipa je osvajala 
naslove tako državnih prvakov 
(1x) kot pokalnih zmagovalcev 
(3x), še uspešnejša pa so bila 
dekleta s tremi naslovi držav-
nih prvakinj. Med članicami je 
ob osvajanju naslovov ekipnih 
prvakinj v preteklosti sodelo-
vala tudi Maryja Muzychuk iz 
Ukrajine, letošnja svetovna ša-
hovska prvakinja. Njenega oče-
ta Olega so v Krškem tedaj pri-
vabili k sodelovanju in prenosu 
znanja tudi na domače trener-
je. � Luka�Šebek
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RADEČE - Športna plezalka Liza Novak iz Radeč je pri svojih de-
setih letih na začetku športne poti, na kateri si z vztrajnim delom 
in zahtevnimi treningi pod okriljem Plezalnega kluba Laško kuje 
pot proti vrhu. »Pajkova Liza«, kot pravijo cicibanki iz Radeč, je 
letošnjo pomlad zaključila z zmago v Vzhodni ligi, ki si jo je pri-
borila s štirimi zmagami in enim četrtim mestom, prav tako je 
odlično začela predpočitniški del tekmovanj za državno prven-
stvo, kjer je zmagala tako v kategoriji »težavnost« kot v kategori-
ji »balvani«. Med 10. in 12. julijem se je udeležila močnega med-
narodnega tekmovanja v Avstriji, kjer je sodelovalo 21 držav, in 
osvojila 3. mesto v balvanih ter 2. mesto v težavnosti. Skupno je 
zasedla 3. mesto, saj se je k mestoma na stopničkah prištel še re-
zultat v kategoriji hitrost, kjer je osvojila 11. mesto. Z doseženi-
mi rezultati je dokazala, da je med najboljšimi mladimi plezal-
kami tudi v svetovnem merilu. Lizine dosežke lahko spremljate 
tudi preko njenega spletnega dnevnika http://liza-novak.blog-
spot.com/.   Vir:�PK�Laško

Uspešna mlada plezalka 

PLATAK, KRŠKO, SEVNICA – Med 17. in 19. julijem je v hrvaškem 
Gorskem Kotarju v kraju Platak potekalo tekmovanje BARDF – 
Balkansko prvenstvo v ARG ali t. i. lovu na lisico. Udeležili so se 
ga tudi Posavci in se domov vrnili s štirimi kolajnami. Iz Radio-
kluba Amater Sevnica je tekmoval Danilo Kunšek v kategori-
ji Seniorji in na UKV osvojil 5., na KV pa 4. mesto. Iz Radiokluba 
Krško so tekmovali: Tomislav Haring v kategoriji M14 na UKV 
(4.) in KV (3.), Blaž Hrvatin v kategoriji M19 na UKV (4.), na KV 
(3.) ter Janez Kuselj v kategoriji M70 in več let na UKV (2.) in 
KV (3.).  M.�H.

TBILISI, BREŽICE - V 
gruzijskem glavnem me-
stu Tbilisi so od 26. juli-
ja do 1. avgusta poteka-
le evropske olimpijske 
igre mladih, na katerih 
so Slovenijo zastopali 
štirje brežiški atleti. Vsi 
so uspešno opravili kva-
lifikacijske nastope in se 
uvrstili v finale med 12 
najboljših. Nika Plankar 
je v skoku v višino pre-

skočila 165 cm in bila dvanajsta. Rok Doberšek je v finalu skoka 
ob palici preskočil 430 cm in bil 8., pri dekletih pa je bila Nastja 
Modic s 365 cm prav tako 8. Najboljši rezultat je dosegla Nika 
Glojnarič, ki je v finalu teka na 100 m ovire zasedla 3. mesto z re-
zultatom 13,84 s. Slovenska reprezentanca se je 2. avgusta vrnila 
domov. Na letališču Jožeta Pučnika so štiri atlete in dva trener-
ja AK Brežice pričakali najbližji, v Brežicah pred športno dvora-
no pa še ostali prijatelji in ljubitelji atletike. Letošnje leto je zelo 
uspešno za brežiško atletiko, saj toliko mladih atletov z nastopi 
na največjih tekmovanjih niso imeli še nikoli v zgodovini kluba.
  R.�R./vir:�AK�Brežice

Bron Nike Glojnarič

Nika�Glojnarič

Posavci uspešni v lovu na lisico

Lara Omerzu in Nastja Mo-
dic sta nastopili na svetovnem 
prvenstvu za mlajše mladince 
v kolumbijskem Caliju. Obe sta 
se uvrstili v finale, in sicer je 
Lara v skoku v višini s presko-
čenimi 175 cm osvojila 9. me-
sto, Nastja pa je v skoku ob pa-
lici dosegla osebni rekord in s 
preskočenimi 385 cm osvoji-
la 11. mesto. Lara je na spre-
jemu izjavila, da bi bila nje-
na uvrstitev lahko boljša, saj 
je bil njen cilj uvrstitev med 
dobitnice medalj, kar bi bilo 
glede na njene letošnje rezul-
tate, ko je preskočila tudi že 
185 cm, tudi z lahkoto dose-
gljivo. »Malo nam je ponaga-
jala utrujenost zaradi zamuje-
nega leta v Madridu, tako da 
ni bilo dovolj časa za regene-
racijo in nismo mogli opravi-
ti nobenega treninga v Kolum-
biji,« je dejala. Laro in Nastjo 
sta spremljala tudi njuna tre-
nerja Henrik Omerzu in Jure 
Rovan. Direktor GEN energi-
je Martin Novšak je čestital 
vsem atletom, ki so se udele-
žili sprejema, in obljubil, da bo 
GEN energija še naprej podpi-
rala slovenske atlete na nji-
hovi poti do uresničitve sanj. 
Predsednik AZS Gregor Ben-
čina je izrazil veliko zadovolj-
stvo nad uspehom mladih slo-
venskih atletov in dejal, da so 

Lara in Nastja na sprejemu AZS
VRBINA - 23. julija je v prostorih GEN energije v Vrbini potekal sprejem Atletske zveze Slovenije (AZS) za 
mladince in mlajše člane, ki so se s treh velikih tekmovanj vrnili s šestimi medaljami in sedmimi finalnimi 
nastopi. Med udeleženci sprejema sta bili tudi Lara Omerzu in Nastja Modic iz AK Brežice.

ti uspehi težko ponovljivi. Po-
udaril je, da bo AZS v to nadar-
jeno generacijo v prihodnosti 
vlagala še več in jim omogoči-
la še boljše pogoje za trening. 
Letos bodo za njihovo podpo-
ro namenili približno 20 % več 
sredstev kot v preteklih letih. 
Do sedaj je AZS nastopom in 
pripravam atletov letno name-
nila približno 600.000 evrov. 
Po njegovih besedah so njiho-
va prizadevanja v tem trenut-
ku usmerjena predvsem v dva 
projekta, in sicer v pridobitev 
pokrite dvorane oz. najmanj 
pokritega šotora na področju 
Novega mesta in v projekt ob-
nove atletskega stadiona v Ši-
ški v Ljubljani.

Na sprejemu so bili prisotni 
še ostali mladi slovenski atle-
ti: Matija Muhar (zlat v metu 
kopja na EP za starejše mla-
dince na Švedskem), Veroni-
ka Domjan (srebrna v metu 

diska na EP za st. mladince), 
Robert Renner (zlat v skoku 
ob palici na EP za mlajše člane 
v Estoniji), Luka Janežič (bro-
nast v teku na 400 m na EP za 
ml. člane), Žan Rudolf (bro-
nast v teku na 800 m na EP za 
ml. člane), Maja Bedrač (bro-
nasta v skoku v daljino na SP 
za ml. mladince), Maja Pogo-
revc (4. v teku na 400 m na EP 
za st. mladince), Blaž Marn 
(12. v metu kopja na EP za ml. 
člane), sprejema pa se zaradi 
drugih obveznosti nista mogli 
udeležiti Eva Mustar (7. v tro-
skoku na EP za st. mladince) in 
Maruša Mišmaš (5. v teku na 
3000 m z zaprekami na EP za 
ml. člane). Rennerja je predse-
dnik AZS Benčina še dodatno 
nagradil, saj mu je sporočil, da 
je uvrščen v reprezentanco za 
OI 2016 v Riu. � R.�Retelj

Lara�Omerzu�in�Nastja�Modic�s�trenerjema�Juretom�Rovanom�
in�Henrikom�Omerzujem

Za prijavo na vadbo ali dodatne informacije pokličite: 

Mitja Oštrbenk, 040 757 756 ali mitja@sport-party.com

Tečaj nordijske hoje 
Vodita: Jaroslav Kovačič in Sandra Bizjak

Komu je vadba namenjena? Vadba je namenjena 
najprej starejšim. Vključi pa se lahko vsakdo, ki si želi 
aktivnega preživljanja prostega časa, spoznavanja 
posamezne vadbe, druženja …
Kje in kdaj vadba poteka? Vadba poteka na različnih 
lokacijah v različnih terminih po občini Brežice. 
Informacije so navedene pri posamezni vadbi.
Kdo vodi vadbo? Vadbo vodijo strokovno 
usposobljeni vaditelji, ki so si dodatna znanja pridobili 
tudi v usposabljanjih projekta »Šport ZA zdravo 
starost«.
Koliko vadba stane? Vadba je za vse udeležence 
brezplačna. Pogoj za udeležbo je čim bolj redna 
udeležba in čim večja aktivnost ter dobra volja 
posameznika. 
Kako se vključim? Pred prvim prihodom se na vadbo 
prijavite na kontakte, navedene na koncu prispevka. 
Prijava za izvedbo delavnice nordijske hoje je 
obvezna.
Kakšne vaje vključuje vadba? Vse vadbe vključujejo 
vaje, ki so namenjene boljši gibljivosti, krepitvi mišic, 
ozaveščanju globinskih mišic in stabilizatorjev, vaje 
proti bolečinam v križu in celotni hrbtenici, vaje proti 
inkontinenci in še veliko drugega …

Vadba za hrbtenico in ohranjanje telesne 
sposobnosti (vadbo vodita Marjanca Pečar in 
Klemen Žerjav)
ponedeljek, sreda, četrtek 8.00 – 9.00 / Športno 
rekreativni center Grič

Pilates (vadbo vodi Petra Nežka Koritnik)
torek, četrtek 8.00 – 9.00 / grajski park Brežice
torek, četrtek 9.30 – 10.30 / igrišče ob Prosvetnem 
domu Artiče
sreda 19.00 / grajski park Brežice

Splošna rekreativna vadba (vadbo vodita Vladka 
Lopatič in Klemen Žerjav)
ponedeljek, sreda 19.00 – 20.00 / igrišče ob 
Večnamenskem domu Bizeljsko
torek, četrtek 18.45 – 19.45 / Telovadnica ETrŠ 
Brežice
torek, četrtek 20.00 – 21.00 / pri brodu na Mostecu

Rekreacija s starinskimi in ljudskimi plesi (vadbo 
vodi Hedvika Lopatič) 
ponedeljek, sreda 20.00 – 21.00 / Večnamenski dom 
Skopice
torek, četrtek 20.00 – 21.00 / Dom Krajevne 
skupnosti Globoko 

Nordijska hoja-redna vadba (vadbo vodita Jaroslav 
Kovačič in Sandra Bizjak)
ponedeljek, sreda 7.15 – 8.15 / Dom upokojencev 
Brežice
torek, četrtek 18.00 – 19.00 / grajski park Brežice

Veslanje in SUPanje (vadbo vodita Marjanca Pečar in 
Klemen Žerjav)
ponedeljek – petek 19.00 – 20.00 / Boršt ali ŠRC Grič 
Za vadbo predhodno pokličite na: 040 757 756 
(Mitja) ali 051 302 097 (Marjanca) 

Kdaj? petek, 21. 8. 2015 (17.00 – 20.00) in 
           sobota, 22. 8. 2015 (8.00 – 11.00) 
Kje?   Grajski park Brežice

Vsebina tečaja: krajši teoretični uvod (pozitivne 
lastnosti NH in oprema), prikaz in izvajanje vaj za 
razgibavanje, krepitev in ravnotežje, učenje 
osnovne in ostalih tehnik, tekaški korak in hoja po 
bregu navzdol, hoja v praksi in raztezne vaje z 
uporabo palic.

Brežice – Projekt »Šport ZA zdravo starost«, ki ga je Občina Brežice skupaj s partnerji uspešno 
prijavila na razpis Evropske komisije Erasmus +, vabi vse, da počitnice preživite aktivno in se, v 
obdobju do 30. 9. 2015, vključite v brezplačno športno vadbo. 
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KRŠKO - Krožek z naslovom »Pa zapojmo eno po slovensko« 
na Ljudski univerzi Krško nas je obiskovalo sedem članov, naša 
animatorka pa je bila Monika Novšak, ki se ji zahvaljujemo za 
požrtvovalnost in spodbude. Program slovenskih ljudskih pes-
mi je predlagala Anica Zorko, bivša članica Pevskega zbora Ro-
ženkravt. 

Slovenske ljudske pesmi so se razvijale iz preprostih, ljudskih 
napevov. Peli in igrali so jih naši predniki ob raznih družabnih 
dogodkih, kot so ženitovanja, sedmine, veselice, sejmi, martino-
vanja, pustovanja, koledovanja, kresovanja, jurjevanja … Peli pa 
so jih tudi ob zaključkih večjih kmečkih del. Tako so zelo radi 
opevali žetev, košnjo, sečnjo, mlačvo, oranje, trgatev, ličkanje 
… Tudi mi v krožku smo prepevali pesmi s tako vsebino, poleg 
tega pa smo v naših srcih obudili izvirno slovensko, ljudsko pe-
sem. Ves čas, ko smo prepevali, nas je prevevala domoljubna mi-
sel, da bodimo ponosni na naše lepe izpovedne slovenske pes-
mi.  Zavedajmo se svojih, slovenskih korenin, kajti le tako bomo 
ohranili svojo lastno identiteto. Pa še to: imejmo več samospoš-
tovanja in spoštovanja do naših prednikov, ki so skozi stoletja 
končno izbojevali boj, da smo Slovenci obstali kot samostojen 
narod. Pri tem asociiram na preroški rek našega slavnega Pri-
moža Trubarja, ki je dejal: »Stati inu obstati!« Obstali pa bomo 
kot narod le, če se bomo zavedni Slovenci trudili, da bomo ne-
nehno negovali naš lep slovenski jezik in s tem tudi ohranjali 
bogato zakladnico naše kulturne dediščine. 
 Zora Pevec

Na fotografiji, ki nam jo je poslal krajan Cerkelj ob Krki, je 
ovinek na obvoznici pri Zasapu, za katerega je napisal, da 
je vse prej kot varen: »Pred kratkim sta se v roku parih dni 
namesto na levo kar naravnost zapeljala že dva voznika ter 
zaradi kupa peska in zemlje uničila svoj avtomobil, k sreči 
resnih poškodb ni bilo. Dokler ne bo prišlo še do hujše 
nesreče, bi bilo prav, da se ga ustrezno zavaruje s prometno 
signalizacijo, da bo viden predvsem ponoči. Kup peska in 
opozorilne table so premalo za tako nevaren ovinek.«

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.

skozi vaš objektiv

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

MARJAN KRŽIČNIK

SPOMIN

14. avgusta je minilo pet let,
odkar si nas zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Tvoji: žena in otroci ter vnuki

iz Kalce - Nakla.

Kot�reka�v�daljavo�se�izgubi,
odšel�od�nas�si�ti.
Čeprav�te�več�ni,

spomin�v�nas�in�tvojih�vnučkih�še�živi.

ANA JUHART

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, 
ki ji prižgete sveče in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

iz Ribnice 11.

Minilo�je�leto,
odkar�te�ni�več�na�vrtu,�ne�v�hiši.

Nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši.
Če�lučko�na�grobu
upihnil�bo�vihar,

v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

VOJKO OMERZU

SPOMIN

Minilo je pet let, odkar ni več z nami

Hvala vsem, ki še ohranjate spomin nanj,
postojite ob njegovem zadnjem domu in mu prižgete svečo. 

Zelo, zelo ga pogrešamo!
Vsi njegovi

Spomin�je�svetloba,
ki�dušo�obliva,

spomin�je�ljubezen,
ki�v�srcu�prebiva.

s Senovega.

ROZIKA AGREŽ

SPOMIN

Še slišimo tvoj glas v daljavi, še čutimo prisotnost tvojo. 
Mati, tu si in vedno boš ostala z nami.

V tihi žalosti: mož in sinovi z družinami

iz Blatnega.

Nihče�ne�sliši,�kadar�jočem,
nihče�mi�solze�ne�otre,

nihče�me�nežno�ne�poboža
in�vpraša�me,�kako�mi�je.

Minevata dve leti, odkar te ni, 
naša draga žena in mama

Zahvala
Zahvaljujem se članom PGD Trnovec, sosedom, podjetju GGM 
Trefalt in družini Krmelj za pomoč, ki ste mi jo nudili pri sa-
naciji objekta, ki ga je 25. julija uničilo neurje. Hvala tudi vsem 
tistim, ki ste pomoč ponudili, a je nismo potrebovali. Iskrena 
hvala vsem še enkrat.  Štefka�Senica

Vodja skupine za samopomoč 
v Posavju je Brigita Ninković, 
sicer članica upravnega odbo-
ra slovenskega društva, skupi-
na pa šteje 31 članov iz raznih 
krajev: Radeč, Senovega, Sev-
nice, Krškega, Brežic, Dobove, 
Kapel, Velikega Obreža, Treb-
njega, Krške vasi in Žejnega. 

Kaj je sindrom fibromialgije 
(SFM)? Strokovnjaki SFM uvr-
ščajo v kategorijo funkcional-
nih bolečinskih sindromov. 
Svetovna zdravstvena organi-
zacija je SFM priznala kot sa-
mostojni bolečinski sindrom, 
pri katerem se poleg bole-
čin pojavljajo in prepletajo še 
številni drugi simptomi, in ji s 
tem priznala status prave te-
lesne bolezni. Bolnika z dia-
gnozo SFM največkrat ne ra-
zumejo – celo njegov izbrani 
zdravnik, specialist družinske 
medicine, ne. Zato za izbrane 
zdravnike najprej velja, da mo-
rajo svoje paciente poslušati in 
jim verjeti, saj zgodnja posta-
vitev diagnoze SFM lahko pre-
preči nepotrebne dodatne pre-
iskave in omogoči pravočasen 
začetek lajšanja težav. Začetek 
bolezni lahko sprožijo dolgo-
trajni psihični in fizični stresi, 
razne okužbe, poškodba vra-
tne hrbtenice, prsnega koša, 
dolgotrajni nočni hrup, opusti-
tev določenih zdravil. Med po-
membnejše dejavnike tveganja 

Malo znana, a huda bolezen
BREŽICE – Leta 2004 je bilo ustanovljeno slovensko Društvo za fibromialgijo s sedežem v Ljubljani, katere-
ga predsednica je Veronika Felicijan iz Posavja. V okviru društva delujejo po Sloveniji regijske skupine za 
samopomoč, ki jih vodijo bolniki sami, ena med njimi tudi v Posavju.

za nastanek SFM zagotovo so-
dijo posameznikove neugodne 
psihosocialne razmere, vključ-
no s stresnimi dogodki ali sta-
nji v otroštvu ali v odrasli dobi.

SFM je kronični mišično-ske-
letni bolečinski sindrom z ne 
popolnoma pojasnjenimi raz-
širjenimi bolečinami v miši-
cah in sklepih, ki jih spremlja-
jo številni vegetativni znaki in 
simptomi. Strokovnjaki jo uvr-
ščajo v skupino zunajsklepne-
ga revmatizma. Lahko je sa-
mostojna, če pa je pridružena 
kateri drugi bolezni, govorijo o 
sekundarni FM. Po večini zbo-
levajo ženske v srednjem ži-
vljenjskem obdobju, razmer-
je med moškimi in ženskami 
je 1:9. Za sindrom je značilna 
več kot trimesečna trajajoča 
bolečina po vsem telesu. Bole-

čina se pogosto začne pojavlja-
ti najprej v vratu ali ramenih, 
kasneje postane splošnejša. 
Najpogostejši simptomi ozi-
roma znaki FM so: utrujenost 
in pomanjkanje energije (zla-
sti zjutraj in proti večeru), ju-
tranja okorelost, boleče točke 
v mišicah, težave s spanjem 
(rahel spanec, pogosto prebu-
janje, nespečnost), glavoboli, 
motnje spomina in koncentra-
cije, depresija in neopredeljen 
strah, pogost občutek otekline 
v rokah in nogah, vzdraženost 
trebušnih organov (bolečine v 
trebuhu, zaprtost, driske), te-
žave s sečili (večkratna potre-
ba po uriniranju, pekoče uri-
niranje), suha usta, nos in oči, 
občutljivost na mraz, nemirne 
noge, netipični vzorci občutlji-
vosti v rokah ali nogah, boleče 
menstruacije …

Sicer pa SFM še vedno ni pov-
sem pojasnjeno stanje. V pre-
teklosti so bolezen pogosto 
obravnavali kot duševno mo-
tnjo (da je obolenje le v bol-
nikovi »glavi« in da se bol-
nik samo »počuti« bolnega). 
Kasnejše proučevanje je po-
kazalo, da SFM ni duševno 
obolenje, kljub temu, da so 
pri bolnikih pogosto opažali 
simptome depresije in tesno-
be. Gre za staro bolezen, saj je 
veliko dokazov, da so ljudje za-
radi nje trpeli že v davni pre-
teklosti (tudi Alfred Nobel, Na-
poleon, angleška med. sestra 
Florence Nightingale). Prepri-
čanje, da je bolezen čustve-
na in psihosomatska motnja, 
je prevladovalo tudi pri nas, 
družinski zdravniki, ki so jo 
poznali in jo priznavali, so bili 
le redki. Fibromialgijo že vrsto 
let uvrščajo v strokovne pro-
grame mednarodnih revma-
toloških kongresov v evrop-
skem in svetovnem merilu. V 
zadnjem obdobju se tudi pri 
nas vse pogosteje uvršča na 
strokovne sestanke. Pri tem 
je posebno aktivno društvo za 
fibromialgijo, ki je zelo zaslu-
žno za večjo prepoznavnost 
in bolj strokovno obravnavo 
te bolezni pri nas. Po do sedaj 
znanih podatkih je v Sloveniji 
okoli 800 bolnikov s SFM.

� N.�Jenko�Sunčič

Del�članic�posavske�skupine,�ki�se�dobiva�vsako�prvo�sredo�v�
mesecu.�Društvo�ima�organizirano�dežurstvo�vsak�četrtek�od�
12.�do�14.�ure,�informacije�na�041�753�392.

Pa zapojmo eno po slovensko

Člani�krožka�na�festivalu�LU�Krško,�kjer�so�se�predstavili�z�dve-
ma�pesmima
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.
 Uredništvo

Dopisništvo v Sevnici je od 1. do 15. avgusta ZAPRTO.

ANICE JALOVEC

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi naše drage
žene, mamice, babice, tašče, tete in sestre

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob boleči izgubi stali ob strani, nam 
izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše ter jo pospremili 
na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se g. župniku, pevkam skupine M. J. A. V., g. Žičkarju 
za opravljen obred in ge. Mihaeli Jenžur za govor.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

Hvala�mami�za�življenje,
hvala�ti�za�vsaki�dan.

Pusta�zdaj�bo�naša�hiša,
ker�te�več�ne�bo�nazaj.

roj. Škoda, z DrnovegaJULIJE BELINC

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage

žene, sestre in tete

se iskreno zahvalujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala vsem, ki ste se od nje 
poslovili in jo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

Mož Jože, sestri Cilka in Karolina, nečakinje in nečaki

rojene Nečemer, iz Radeč

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZA PIRNAUERJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi
dragega moža, očeta, dedka in tasta

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem,
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani.

iz Župeče vasi.

Na�svetu�mnogo�je�poti,
a�samo�ena�vodi�tja,

kjer�boš�ti.
Po�tej�poti�za�teboj

pridemo�mi�vsi.

ZOFIJE VOLOVEC

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste v dneh žalosti sočustvovali 
z nami. Hvala za tolažilne besede in stiske rok. Hvala vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, jo spoštovali, imeli radi in se od nje poslovili.

Vsi njeni, ki smo jo imeli radi

iz Mihalovca

Pride�čas,
ko�si�izmučeno�srce�želi�le�spati�…,

v�večni�sen�odpotovati.

Posebna zahvala
Težko je v teh poletnih mesecih govoriti o slovesu. A usoda je 
neizprosna. 14. julija se je to zgodilo tudi nam. Zato se iz srca 
zahvaljujemo vsem, ki so našo mamico Anico Jalovec takoj za-
čeli iskati. Hvala vsem policistom, prostovoljnim gasilcem, eki-
pi kinološkega društva, ekipi v helikopterju, reševalcem, pota-
pljačem, sosedom, vaščanom in vsem ljudem, ki ste kakor koli 
pomagali. Hvala tudi ribiču, ki jo je našel, da smo se lahko od 
naše drage mamice poslovili. Hvala!

� Mož�Milan,�hčerki�Damjana�in�Anita�z�družinama

MIRAN GERMŠEK

SPOMIN

27. julija je minilo žalostno leto, 
odkar te ni več med nami, naš dragi

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče in po-
stojite ob njegovem preranem grobu. Posebna zahvala vsem tistim, 
ki nam še vedno pomagate in nam v težkih trenutkih stojite ob strani.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

iz Dečnega sela.

Ni�večje�bolečine
kot�v�dneh�žalosti

nositi v srcu
srečnih�dni�spomine.

ZVONKA HRIBAR

ZAHVALA

Na svoj 85. rojstni dan je umrla
naša draga mama

Zahvalujemo se vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku iz Podbočja in pogrebni službi Žičkar za lepo 
opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Sajevc pri Kostanjevici na Krki.

Mama,�moja�si,
rada�te�imam,

nikoli�te�ne�bom�pozabila.
(Tia)

DRAGICE ŠTRUKELJ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše dobre in nadvse drage 
mame, stare mame in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Prav poseb-
no in srčno zahvalo izrekamo njeni zdravnici dr. Ivani Jelovčan in 
medicinski sestri Jožici Habinc.
Zahvaljujemo se praporščakom Društva izgnancev Slovenije – Kra-
jevna organizacija Sevnica, Združenju borcev za vrednote NOB Sev-
nica, Društvu upokojencev Sevnica, pevcem društva Petan iz No-
vega mesta ter trobentaču Sergeju Sumraku za odigrane pesmi ob 
slovesu. Iskrena hvala cvetličarni Zelena pika in podjetju Komuna-
la za organizacijo pogrebne svečanosti.
Še enkrat srčna hvala vsem in vsakemu posebej za tolažilne bese-
de in tople stiske rok. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo 
spoštovali,  imeli radi in se od nje poslovili v tako velikem številu.

iz Sevnice

Življenja,�ki�ti�ga�je�dala�mati,
ti�ne�more�dati�nihče�...

Mami,�hvala!

Njeni: Slavica s Tonetom, Zlata, Loti, Katja, Tadej, Tajda in Manca

ALOJZIJE RADANOVIČ

ZAHVALA

Hvala mama, zbogom mama, so bile izrečene zadnje besede slovesa 
na pišeškem pokopališču, ko smo se poslavljali od naše drage mame, 

stare mame, tašče, tete in dobre sosede

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno ustno in pisno sožalje, 
darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala 
gospodu dekanu Jožetu Špesu, duhovnikom Francu Rataju, Mateju 
Užmahu in Silvu Molanu za lepo opravljen cerkveni pogreb.
Hvala župnijskemu svetu za molitev rožnega venca, nosilcema 
praporja in križa, internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, 
pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete pesmi, gospodu Arhu za 
zaigrano zadnjo melodijo, fotografu Juretu Ureku, Društvu kmetic 
Brežice in gostilni Kocjan.
Hvala govornikoma gospodu Martinu Dušiču in Silvu Molanu za 
prečudovite besede slovesa.
Posebno zahvalo dolgujemo gospe Ivici Sotelšek in Teji Vogrinc za 
vsestransko pomoč.
Hvala tudi Tonetu Sumraku za pomoč pri organizaciji pogreba, 
Mileni Dušič in vsem tistim, ki ste nam kakorkoli pomagali.
Hvala gospodu župniku Francu Rataju za sveto bolniško maziljenje 
in vsem, ki ste našo mamo obiskovali v času njene bolezni in ji 
krajšali trenutke trpljenja.

Žalujoči: sinova Ivan in Branko ter hčerka Slavica z družino

Hvala�mama�za�življenje,
hvala�ti�za�vsaki�dan,

prazna�zdaj�bo�naša�hiša,
ker�te�več�ne�bo�nazaj.

iz Blatnega 8.

ZINKA RUMPRET
Življensko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Od nje smo se poslovili v četrtek, 6. avgusta 2015,
na pokopališču v Krškem.

Vsi lepi spomini ostajajo z nami.

Kolektiv Lekarne Krško

CKŽ 35, 8270 Krško.

VIDA BERŠNAK

SPOMIN

Minili sta leti dve,
odkar nas za vedno zapustila je

Iskrena hvala vsem, ki ji prinašate cvetje, prižigate svečke
ali postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

Kogar�imaš�rad,
ta�ti�v�srcu�nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je.

iz Sevnice, Florjanska ulica.

TEREZIJA (SLAVA) SAVNIK

SPOMIN

29. julija je minilo dolgih 20 žalostnih let,
odkar nas je po težki nesreči zapustila naša predraga mama in babica

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite pri njenem grobu.
Ni dneva, da se je ne spominjamo.

Naj�ti�bo�lepo�potovanje�in�le�večkrat�se�vračaj�v�naše�sanje,�
draga�mama.

Vsi tvoji, ki te zelo pogrešamo

iz Pesjega pri Krškem.

Zopet�poletje�se�je�prebudilo,
tvoje�večne�sanje�ni�zbudilo,
le�spi,�le�spi�draga�mama,
saj�je�bilo�dosti�trpljenja

in�le�malo�veselja.

Popravek 
V objavljeni zahvali ob smrti Jožefa Cirnskega v PO 15 je pri-
šlo do dveh napak oziroma netočnosti. Žalujoči se zahvaljujejo 
tudi pogrebni službi Žičkar in gospe Žižek (namesto gospodu).
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Prodamo transporter za koc-
kaste bale (dolžina 6 m) in ko-
zličke slovenske sanjske pa-
sme, stare 3 mesece. Tel.: 07 
81 88 218, 031 701 748

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

Prodam piro, neoluščeno, in ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 031 566 370

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

Prodam koruzo v zrnju, trdin-
ko, naravno sušeno. 
Tel.: 031 497 749

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. Okolica Kapel. 
Tel.: 031 451 669

Prodam koruzo in ječmen, na-
ravno sušena, ter plohe Jaged, 
dimenzije 10 x 70 x 400. 
Tel.: 041 587 261

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka, sušeno. Tel.: 07 49 
67 328, 031 369 753 (sms)

Prodam koruzo na rasti, 80 
arov, Arško polje. Kupim 1000 
kg belega grozdja. 
Tel.: 031 312 651

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo ali menjam za kostanje-
vo kolje. Tel.: 041 538 237

V Krškem najamemo po-
slovne prostore v skupni ve-
likosti od 50 do 60 m2 (po 
možnosti en manjši cca. 15-
20 m2 in drugi večji) za pi-
sarniško dejavnost. Ponud-
be na tel.: 07 49 05 783 ali 
na e-naslov: 

uprava@posavje.info

OBVESTILO: Fakulteta za 
turizem Univerza v Mari-
boru obvešča, da bo jeseni 
v Brežice prišlo večje števi-
lo študentov, ki bodo iska-
li nastanitev. V kolikor od-
dajate sobe (stanovanja) v 
najem, lahko vaš oglas ob-
javimo na spletni strani fa-
kultete. Kontakt: ft@um.si 
ali na 08 20 57 067

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

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

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 613 586

Prodam koruzo v zrnju, pšeni-
co in ječmen. Prodam tudi pra-
šiče. Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, pakirano v vreče. 
Tel.: 041 601 691

Prodam krmni grah. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 594 443

Ugodno prodam piro v Kr-
škem in Brežicah z okolico. 
Tel.: 040 726 807

Prodam 250 kock letošnje 
prve in druge košnje ali me-
njam za ječmen ali manjšega 
pujska. Tel.: 031 863 724

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

Prodam 300 kockastih bal 
sena, 2 €/bala, in 3 jagenjčke 
za zakol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824

Prodam seno v kockah, je-
čmen, pšenico in koruzo za si-
lažo. Tel.: 041 541 539

Prodam kombi KIA Pregio 
TDI, letnik 2005, registriran. 
Tel.: 031 274 865

Prodam Škodo Octavio Ele-
gance 1.6, limuzina, bencin, 
75 KW, bež barve, letnik 2005, 
180.000 km, prvi lastnik, gara-
žiran. Tel.: 031 832 155

Prodam avto Renault Kan-
goo, let. 2003, inox sod (200 l), 
travniško brano, sejalnico za 
žita, krmilnike za drobnico in 
mrežo za ograjo. 
Tel.: 041 439 288

Prodam Fiat Punto 1.2, let. 
2003, modre barve, 5 vrat, pre-
voženih 175.000 km, opravljen 
veliki servis. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 213 009

KMETIJSTVO
Prodam motorno žago Hu-
sqvarna 281 XPG, malo rablje-
no. Tel.: 051 814 474

Prodam kosilnico BCS 602, 
primerno za hribe, motokulti-
vator Honda 450, kosilnico SIP 
165 (4 diski) in kosilnico BCS 
127. Tel.: 051 496 012

Prodam traktorsko prikolico 
(zelo močna in v odličnem sta-
nju) za srednje traktorje, pri-
merna za prevoz drv. Pokličite 
zjutraj ali zvečer. 
Tel.: 07 49 63 362 

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL Posredovanje in svetovanje 

pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

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.

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

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTITrdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

V centru Podčetrtka oddam 
ali prodam novo, popolnoma 
opremljeno garsonjero. Cena 
po dogovoru. Tel: 070 759 040

Kupim manjše stanovanje 
v Sevnici, Krškem, v nižjem 
nadstropju. Resen kupec. 
Tel.: 041 621 285

Oddam 2-sobno stanovanje v 
Brežicah, od 1. septembra da-
lje. Tel.: 031 542 579 ali 07 49 
62 476

Oddam hiško, Mandre, Pag, 
prosto avgust, september, 
plaža 50 m, do 7 oseb, kli-
ma, velika terasa, žar, privez 
za čoln. Tel.: 041 339 199

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
notranja oprema, zunanja ure-
ditev vseh objektov. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška ulica 24, Krško. 
Tel: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Sromlje, Javrovec pri Sromljah 
- 23.594 m2 veliko gozdno in 
delno kmetijsko zemljišče v 
Curnovcu – Javrovec proda-
mo. Ob opuščenem vinogradu 
je vinski hram. Cena 20.000 €. 
Tel.: 051 395 069

Prodamo gradbeno parcelo 
na lepi lokaciji v Artičah, elek-
trika, voda, telefon, kanalizaci-
ja na parceli. Tel.: 031 615 989

Oddam v najem gostinski lo-
kal Beli konjiček v Brežicah. 
Tel.: 031 250 354 

V Žadovinku oddam v najem 
hišo z vrtom in uto. 
Tel.: 051 337 493
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Prodam kravi simentalki, breji 
v 7. in 8. mesecu, telico, brejo 4 
mesece, in teličko, staro 14 dni. 
Tel.: 041 680 695

Prodam kravo simentalko, 
brejo 9 mesecev s tretjim tele-
tom, in telico simentalko, staro 
14 mesecev. Tel.: 07 49 65 017

Prodam prašiče, težke 40 kg 
in 100 kg. Tel.: 031 306 626

Prodamo 2 odojka, težka od 
25 do 30 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656

Prodam prašiče (odojke), 
težke od 25 do 40 kg. Domača 
reja. Tel.: 051 422 161

Prodam 2 prašiča, težka po 95 
kg. Tel.: 040 389 015

Ugodno prodam odojke, jag-
nje in prašiče (mesnati tip) za 
nadaljnjo rejo, teža 40-150 kg. 
Možen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam odojke, težke 30 kg, 
možen zakol, in kravo simen-
talko za zakol. 
Tel.: 041 503 556

Prodamo pujske, težke do 30 
kg, in ječmen letošnje žetve v 
refuzi. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 35 do 55 kg, in traktor 
Dojc 45-006. Tel.: 031 751 324

Prodam 4 odojke, težke 30 kg. 
Tel.: 07 49 78 289

Prodam 4 jagenjčke za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 549 680

Prodam plemenske kunce, ve-
like mesnate pasme, in mlade 
domače pure, primerne za na-
daljno rejo. Tel.: 051 358 306

PVC vinske kadi (1000 l in 350 
l), inox cisterne (200 l in 220 
l), stiskalnico (120 l) prodam. 
Tel.: 07 49 78 142

Prodam ročno prešo (80 l) ter 
mlin za mletje sadja in prašičje 
hrane (surove ali kuhane) s tri-
fazni motorjem, v dobrem sta-
nju. Tel.: 031 528 437

Prodam hidravlično vinogra-
dniško stiskalnico (160 l), ner-
javeči sod (300 l) ter ječmen. 
Možna menjava za drva. 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam še nerabljen inox 
mlin za sadje na elektro po-
gon. Tel.: 041 590 320

Prodam kozje mleko. 
Tel.: 041 637 692

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 07 49 20 432

Prodam zajkle za pleme ali za-
kol, svinjo krškopoljske pas-
me, pšenico za seme ali moko, 
fižol in krompir. Vse ekološko. 
Tel.: 041 243 343 

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 223 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam slamo v okroglih ba-
lah, ječmen in koruzo, naravno 
sušena, ter mešana drva. 
Tel.: 031 431 681

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam metrska bukova drva, 
okolica Sevnice. Možna dosta-
va. Tel.: 041 867 814

Prodam bukova, hrastova ter 
mešana kalana drva (možna 
dostava), balirko za kockaste 
bale, cepilec drv (20 t), trak-
torski štihač. Tel.: 031 594 663

Prodam mešana metrska drva 
in hlodovino, 45 €/m3. 
Tel.: 031 305 839

Prodam kvalitetna suha buko-
va drva, 6 m3, Podsreda. 
Tel.: 041 613 954

Prodam suha bukova kalana 
drva. Tel.: 041 380 075 
ali 07 49 56 236

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam vino, belo in rdeče. 
Tel.: 031 566 370

Prodam vino cviček. Tel.: 031 
263 338, 031 204 621

Prodam rdeče vino, sremiški 
okoliš. Tel.: 07 49 27 651

Prodam cisterne za vino, kadi 
za grozdje, pecljalnik za grozdje 
in škropilnico. Tel.: 040 718 656

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 dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave 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 opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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!

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: 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/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku 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. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: 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: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (17/2015) bo izšla v 
četrtek, 27. avgusta 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. avgust.

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

s Senovega sporoča, 
da bo 26. avgusta 

potekala prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

ter rjavih jarkic. 
Vsak četrtek pa lahko 

kupite enodnevne bele 
piščance s predhodnim 

naročilom na
07 49 73 190 

ali 031 676 724.

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info
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PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice, 
tik pred nesnostjo, 

ter enoletne kokoši vsak 
delavnik med 8. in 18. uro,
bele kilogramske piščance 

pa 1. septembra.

Tel.: 041 716 154

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 
v torek, 1. septembra, mlade 

rjave in grahaste jarkice 
pa si lahko priskrbite vsak 

delavnik med 18. in 19. uro.

Spoštovane 
stranke! 

Prodam večje število japon-
skih rac. Tel.: 07 49 27 448

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam vrtno garnituo, trd 
les, miza (dim. 90x200 cm), 
2 klopi z naslonjali (dim. 
40x200 cm). 
Tel.: 041 879 467

Prodam rabljeno zamrzoval-
no skrinjo (310 l) in hladil-
nik. Oboje Gorenje, v odlič-
nem stanju. Tel.: 031 620 476

Prodam zamrzovalno oma-
ro Candy, »no frost«, volu-
men 176 l, pod garancijo do 
06/2016. Tel.: 041 773 484

Prodam sedežno garnituro, 
nepoškodovano, za simbolič-
no ceno. Možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam prenosno klimo Vi-
vax Cool, 2,6 kW, letnik 2012, 
malo rabljena, cena 215 €. 
Tel.: 040 788 499

Prodam toplotno črpalko za 
sanitarno vodo, oljni grelec 
Hanza in ekspanzijsko poso-
do. Tel.: 041 527 195

Prodam štedilnik kiperbuš, 
dve cisterni za vino (300 l) 
in cisterno za gorivo (500 l). 
Tel.: 031 213 825

RAZNO
Izdelava nagrobnih napi-
sov in nagrobnikov ter obno-
va. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

Oddam večjo količino izo-
lirnih plošč (kamena volna). 
Tel.: 031 532 656

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. 
Tel.: 041 802 054, Žibert Ro-
bert s.p., Podulce 41, Raka

Invalidski skuter, močnejši, in 
voziček, oba nova, električna 
in primerna za starejše, ugo-
dno prodam, dostavim. 
Tel.: 041 517 900

Prodam lesene gajbice, 6 €/
kom. Dostavim. 
Tel.: 031 298 906

Podjetje Sanabela d.o.o., Ce-
sta Dolomitskega odreda 10c, 
Ljubljana, zaradi uspešne rasti 
podjetja zaposli komercialiste 
za delo v telefonskem studiu v 
Krškem. Zaželeni so tudi upo-
kojenci. Tel.: 070 773 027

STIKI
Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

Iščem vdovo ali ločenko (40 – 
55 let) za skupno življenje. 
Tel.: 031 542 579 ali 07 49 62 
476

68-letnik želi spoznati žensko 
v Brežicah ali Krškem za prija-
teljska srečanja in pogovore ob 
kavici. Tel.: 068 177 943
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Omenjeno tekmovanje je raz-
deljeno na dve kategoriji, in 
sicer kolo (tekmujejo osnov-
nošolci) in kolo z motorjem/
skuter (srednješolci). Ko je 
hodil še v OŠ Artiče, je 19-letni 
Leon Fišer iz Gornjega Lenar-
ta med kolesarji na državnem 
tekmovanju osvojil 3. mesto. 
Takrat si verjetno ni predsta-
vljal, da bo v naslednjih letih 
kot dijak dvakrat zmagal na 
državnem nivoju in bil še en-
krat drugi. Letos je torej še 
drugič premagal vso konku-
renco (prvič mu je to uspe-
lo že leta 2012) in svojo zbir-
ko pokalov in medalj povečal 
na sedem. Prejel je dve zlati 
in srebrno medaljo na držav-
nem tekmovanju ter štiri po-
kale za uvrstitev med najbolj-
še tri na občinskem. Letošnje 
državno tekmovanje je pote-
kalo 30. maja na OŠ Bršljin v 
Novem mestu in po mestu sa-
mem. Tekmovalci najprej piše-
jo teste, nato gredo na cesto, 
na koncu pa imajo še spre-
tnostno vožnjo po poligonu. 
Kot razlaga Leon, je potrebno 
biti skozi celotno tekmovanje 
zelo skoncentriran, še posebej 

Že pri šestih letih na motorju
GORNJI LENART - Državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«, ki ga je letos 24-ič organizirala Javna agenci-
ja RS za varnost prometa, na lokalni ravni pa občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je 
največ veselja spet prineslo Šolskemu centru Krško-Sevnica, natančneje Leonu Fišerju.

na poligonu, kjer te vsak do-
tik z nogo ob tla stane pet ka-
zenskih točk, podrtje ovire pa 
deset. Sam s tem ni imel pre-
tiranih težav, tudi zato, ker v 
Krškem dijaki vsako leto pred 
občinskim prvenstvom pridno 
trenirajo in so res pripravlje-
ni za tekmovanje. Največja za-
hvala za to gre zagotovo men-
torju prof. Jožetu Bučarju, ki 
je krške dijake pripravljal na 
tekmovanje. Njegovo delo je 
obrodilo bogate sadove, saj si 
je krška šola v zadnjih letih do-

besedno pokorila konkuren-
co. Med letošnjimi udeležen-
ci iz ŠC Krško-Sevnica sta bila 
poleg Leona še lanski državni 
prvak Danijel Tkalec in Anže 
Rabzelj. 

»Prvi motor sem dobil pri še-
stih letih, tako da sem kolo hi-
tro zamenjal za motor. Druge-
ga sem imel samo zato, da sem 
se naučil prestavljati. Nato sem 
kupil Yamaho YZ85 cross, am-
pak sem imel probleme s sose-
di zaradi pretiranega ropota-

nja. Naslednja štiri leta je bila 
pri meni suša glede motorjev, 
saj sem jih zamenjal za kolo in 
veliko prekolesaril. Pri 16 letih 
sem naredil izpit za 125-ku-
bični motor. V dveh letih sem 
z njim naredil kar 32.000 ki-
lometrov. Pred enim mesecem 
sem si kupil Yamaho FZ1 in z 
njo naredil že 2000 kilome-
trov, letos pa imam za sabo že 
8500 prevoženih kilometrov,« 
Leon dokazuje, da je že od ma-
lega predan motorjem. Kot še 
pravi, si v prihodnosti želi de-
lati nekaj v povezavi s prome-
tom, na primer kot inštruktor 
varne vožnje. »Veliko bolj me 
veseli ljudem pomagati, sve-
tovati, kot pa recimo delati za 
stružnico,« priznava Leon, ki 
je tudi prostovoljni gasilec, in 
kar malce žalostno dodaja, da 
je bil letošnji naslov zagotovo 
njegov zadnji, saj drugo leto ne 
bo več dijak, kar pomeni, da ne 
bo imel več pravice nastopa na 
tekmovanju. Ne glede na to pa 
bo po slovenskih in tudi tujih 
cestah in dirkaških stezah še 
vedno nabiral kilometre in, kot 
sam pove, nadvse užival v tem.
� Rok�Retelj

Leon�Fišer�na�svoji�Yamahi�FZ1

RAKA�-�Moto�klub�Rak�z�Rake�je�pred�kratkim�končal�dobro-
delno�zbiranje�donacij�in�igrač�z�naslovom�»Otroci�za�otroke«.�
Pri�zbiranju�so�sodelovali�Občina�Krško,�OŠ�Jurija�Dalmatina�
Krško,�OŠ�Leskovec�pri�Krškem,�OŠ�Raka,�OŠ�Adama�Bohori-
ča�Brestanica,�OŠ�XIV.�divizije�Senovo,�OŠ�Podbočje,�pridruži-
le�pa�so�se�tudi�učiteljice�OŠ�Bršljin.�Ker�je�bilo�zbranih�več�kot�
40�paketov�igrač,�sta�predsednik�MK�Rak�Janez�Mede�in�pred-
sednik�MK�Kune�Božidar�Vrselj�igrače�razdelila�Centru�za�av-
tizem�v�Osijeku,�v�sodelovanju�z��MK�Golubice�Vukovar�ter�MK�
Đakovo�so�igrače�razdelili�še�v�vrtce�v�Vukovarju�in�Đakovem,�
z�denarnimi�sredstvi�190�evrov�pa�so�nabavili�še�LED�televi-
zor�in�DVD�za�pediatrijo.�Oba�predsednika�MK�se�tako�zahva-
ljujeta�vsem�donatorjem,�vsem,�ki�so�pomagali�zbirati�igrače,�
vsem�prijateljskim�MK�klubom�ter�ostalim�motoristom,�ki�so�
pospremili�MK�Kune�do�mejnega�prehoda.�� A.�Hruševar


