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Politika na meji 
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Pod drobnogled smo vzeli dogajanje v občinskih 
svetih v prvi polovici mandata 2014-2018. 
Kot ugotavljamo, ni bilo (z izjemo občine 
Kostanjevica na Krki) nič kaj razburljivo. Morda 
se bo bolj iskrilo v drugi polovici mandata.

 Stran 2–3

Še več hrupa nad 
Cerkljami in okolico?

Nedavni preleti vojaških letal, ki so ljudem 
povzročala nemalo hrupa, so vznemirili 
prebivalce Cerkelj ob Krki in okolice. S 
posodobitvijo cerkljanskega letališča, ki je tako 
rekoč že končana, naj bi bilo še več vojaških vaj 
ter preletov in pristajanj »težkokategornikov«. 
Če temu dodamo še morebitno dirkališko stezo v 
Gaju, so skrbi domačinov zagotovo upravičene.

 Stran 6

REKE ŠE VEDNO PRIVLAČIJO - Čeprav nam letošnje poletje ni postreglo s kakšnim posebno hudim 
vročinskim valom, že prav jesensko sveže noči pa kažejo, da se počasi poslavlja, so mnogi v minulih 
dneh in tednih poiskali ohladitev in osvežitev v naravnih kopališčih, ki jih ponujajo reke in jezera. Eno 
najbolj obiskanih tovrstnih kopališč je pri severnem kostanjeviškem mostu, kjer poleg kopalcev vseh 
generacij naletimo tudi na najrazličnejša vodna plovila, od tradicionalnih lesenih čolnov do plastičnih 
kajakov in kanujev, pa tudi vse bolj priljubljenih t. i. supov (SUP = stand up paddling, veslanje stoje), 
na katerih smo minulo nedeljo ujeli trojico mladih. Lesen most v ozadju pa je še en dokaz, da se tudi 
tradicionalnost in sodobnost (lahko) dobro ujameta.  Foto: Peter Pavlovič
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OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI PRAZNUJE

V kostanjeviški občini se pričenjajo praznični dnevi, katerih 
vrhunec bo naslednji petek, 19. avgusta, ko bo v Galeriji 
Božidar Jakac slavnostna seja s podelitvijo občinskih 
priznanj. Kulturni program z naslovom »Dokler gledamo 
v bodočnost, smo mladi!« bo posvečen 100-letnici smrti 
domačega pesnika in slikarja Jožeta Cvelbarja, slavnostni 
govornik ob 10-letnici razglasitve samostojne občine pa bo 
predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez. Prazniku so 
namenjene strani 11-16, ki prinašajo pogovor s podžupanom 
Alešem Kegljevičem, predstavitev izvedenih projektov 
v minulem obdobju, obrazložitve letošnjih občinskih 
nagrajencev ter voščila organizacij in podjetij.

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila
vse dni v tednu!
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Kljub pričakovanemu umirje-
nemu začetku mandata smo 
spremljevalci dogajanja v ob-
činskih svetih vendarle priča-
kovali (in upali), da se bodo 
razprave na sejah, tudi zaradi 
preboja nekaterih novih strank 
in list, ki so poleg »novih obra-
zov« obljubljale tudi »novo po-
litiko«, bolj razživele, a tega - z 
izjemo nekaterih prebliskov - 
doslej še nismo dočakali. (Iz-
jema je občina Kostanjevica 
na Krki, a o tem malo kasne-
je.) Velikih tem, o katerih so 
se v preteklosti kresala mne-
nja, npr. umeščanje odlagališča 
NSRAO, hidroelektrarn in po-
dobnih večjih objektov v pros-
tor, delitev t. i. jedrske rente 
itd., je malo, zato so seje v pri-
merjavi z nekaterimi prejšnji-
mi mandati večinoma manj 
polemične in tudi krajše, saj 
se svetniške skupine o večini 
zadev »uskladijo« že v okviru 
delovnih teles, na sejah pa gre 
(pre)pogosto le za dvigovanje 
rok oz. pritiskanje na zelene 
gumbe na glasovalnih napra-
vah. Tudi v razpravah večino-
ma sodelujejo eni in isti bolj 
aktivni svetniki in svetnice, 
nekateri se oglasijo zgolj ob-
časno, nekateri v celem man-
datu praktično ne odprejo ust 
… Tako rekoč v vseh občinah 
imajo župani s svojimi svetni-
škimi skupinami, ki se jim v 
neformalnih koalicijah pridru-
žujejo še nekatere bolj ali manj 
sorodne svetniške skupine in 
samostojni svetniki, večino, s 
pomočjo katere spravijo skozi 
proceduro praktično vse svo-
je predloge oz. se jim pri tem 
le redkokdaj zatakne. V ozadju 
tega je seveda pogosto politič-
ni pragmatizem, ki na eni stra-
ni županom omogoča nemote-
no vladanje, na drugi strani pa 
manjšim političnim skupinam 
možnost, da izpolnijo kakšno 
predvolilno obljubo na svojih 
»vrtičkih« oz. interesnih sfe-
rah. Vse skupaj pogosto spo-
minja na »politični dolgčas«, 
ki se odraža tudi v za marsi-
kateri okus suhoparnem po-
ročanju o sejah, saj razprav, ki 
bi jih izpostavili, pogosto eno-
stavno ni …

Pa poglejmo podrobneje po 
občinah.

KRŠKO: 
OPOZICIJA RAZDROBLJENA, 
ZATO ŠIBKA

V krškem občinskem svetu je 
bilo kljub prepričljivi volilni 

zmagi mag. Mirana Stanka, 
ki je dobil skoraj tričetrtinsko 
podporo volivcev, in ponov-
nem zmagoslavju njegove SLS, 
ki ima deset od 30 svetnikov, 
morda pričakovati bolj težav-
no vladanje kot v preteklosti, 
saj je bilo v občinski svet izvo-
ljenih kar 17 novih svetnikov 
(ali povratnikov) glede na prej-
šnji mandat, ki so v začetnem 
zanosu v »lokalni parlament« 
nedvomno vnesli nekaj sve-
žine in nove energije. Stanko 
sicer ni sklepal formalne ko-

alicije z drugimi svetniškimi 
skupinami, a se kljub izraže-
nim pomislekom pri glasova-
nju svetnikom ljudske stranke 
navadno priključi tudi večina 
ostalih svetniških skupin in sa-
mostojnih svetnikov, tako da 
so predlogi župana in občin-
ske uprave, v kateri je prišlo 
do nekaterih organizacijskih in 
kadrovskih sprememb, v glav-
nem potrjeni soglasno. V opo-
zicijsko držo se pri določenih 
točkah najpogosteje postavijo 
svetniki SMC, SDS, SD in IDS, a 
ker gre za precej raznorodne 
in tudi med sabo konkurenčne 
politične skupine, se ne uspe-
jo (ali ne želijo) povezati v bolj 
strnjeno in močnejšo opozici-
jo. Med najbolj aktivnimi po-
samezniki v občinskem sve-
tu lahko izpostavimo svetnici 
Tamaro Vonta in Olivero Mir
ković ter njuna moška kolega 
Antona Petroviča in Jožeta 
Olovca.

Še največ prahu so v doseda-
njem poteku mandata dvig-
nile naslednje točke: odlok o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za stanovanj-
sko gradnjo Gmajna 3, to je 
na območju Lok, ki se posre-
dno nanaša na izselitev osmih 
tamkajšnjih romskih družin, 
ki prebivajo v nelegaliziranih 
gradnjah; večkrat obravnavan 
(ne)nakup zemljišča za potre-
be novogradnje Valvasorjeve 
knjižnice od družine Komočar, 

pri čemer so na zadnji junijski 
seji potrdili umestitev knjižni-
ce in njeno razširitev na obmo-
čju Kapucinskega samostana; 
imenovanje članov Sveta Nad-
zornega sveta v družbi Kostak; 
prav tako na zadnji seji predla-
gano (a ne potrjeno) poviša-
nje cen programov vrtcev po 
občini na račun ukinitve ene 
od subvencij iz naslova nado-
mestila zaradi omejene rabe 
prostora. Nekaj več javne po-
zornosti (v občinskem svetu o 
tem ni bilo posebne razprave) 
je zbudila tudi nedavna kadro-
vska zamenjava Katje Ceglar z 
Darjo Planinc na čelu javne-
ga zavoda Kulturni dom Krško. 
Sicer je občinski svet vse seje 
v dosedanjem poteku manda-
ta zaključil v prvem sklicu, kar 
potrjuje uvodno tezo o njiho-
vi ne pretirani polemičnosti. V 
drugi polovici mandata bo go-

tovo še prišlo do razprave o 
že omenjeni porabi sredstev 
NORP, morda pa politična kon-
kurenca dolgoletni vladavini 
stranke SLS skriva še kakšne-
ga asa v rokavu oz. za vodstvo 
občine manj prijetno temo …

SEVNICA: 
SLS V NAVEZI Z LEVICO

»Ljudsko« oblast že nekaj 
mandatov (zaenkrat neu-
spešno) poskuša ovreči poli-
tična konkurenca v sevniški 
občini, tako z levega kot s po-
litično bolj sorodnega desne-
ga pola, predvsem stranke SDS 
s poslancem DZ Tomažem Li
scem na čelu. Župan Sreč
ko Ocvirk, ki je na volitvah 
2014 dobil zavidljivo, več kot 
60-odstotno podporo, se je s 
svojo devetčlansko svetniško 
skupino (iz katere izhaja tudi 
podžupan Janez Kukec) v 
25-članskem občinskem svetu, 
v katerega je prišlo kar 15 no-
vincev, (neformalno) povezal s 
svetniškimi skupinami SMC (ki 
ji je namenil drugo podžupan-
sko mesto, zaseda ga Danica 

Božič), DeSUS in tudi SD, kar 
priča o tem, da so strankarske 
povezave na lokalni ravni po-
gosto precej drugačne kot na 
državni in glede na (ideološka) 
razmerja med strankami tudi 
nenavadne, lahko pa bi rek-
li tudi »praktične«. V opozici-
ji tako ostajata zlasti - pogosto 
dokaj usklajeni - svetniški sku-
pini že omenjene SDS in Liste 
Janeza Šerjaka, ki se je pojavi-
la pred volitvami in se prebila 
v občinski svet. Poleg že ome-
njenega Lisca lahko med bolj 
aktivnimi svetniki izpostavi-

mo »borca za Mirnsko dolino« 
Rada Kostrevca (SD), Ivana 
Orešnika (SDS) in predstav-
nico mlajše generacije Vanjo 
Žulič z Liste Janeza Šerjaka.

Tudi v Sevnici so predlogi na 
dnevnem redu sej navadno 
usklajeni že na sejah odborov 

in komisij pred sejo, določe-
ne točke pa vendarle izzove-
jo nekaj razprave. Ena takšnih 
stalnic je vzdrževanje in ob-
nova cest. Tudi v tem manda-
tu je bil podan predlog o zdru-
žitvi Javnega podjetja Plinovod 
Sevnica s Komunalo Sevnica in 
na letošnji  aprilski seji je bilo 
ponovno rečeno (tako kot že 
leta 2014), da bo na eni od 
naslednjih sej potekala teme-
ljitejša obravnava o možnosti 
združitve Plinovoda, ki se so-
oča z zaostreno tržno situaci-
jo na področju prodaje plina, 
s Komunalo. Daljšo in bur-

povedali so - o slovenskih borcih na tujem

Metka Resnik, Krško: To je odločitev vsake-
ga posameznika. Za to se odločijo, ker to čuti-
jo kot svoje poslanstvo, tako kot se mi odlo-
čimo za svoj poklic. Verjetno se zavedajo, da 
je to lahko zelo nevarno za njih same kot tudi 
družinske člane in prijatelje. Dogodki na bo-
jišču zagotovo pustijo posledice na posame-

zniku. Kot vsak bojevnik je lahko tudi on potencialna varno-
stna grožnja, še posebej, če tam doživi hujšo vojno izkušnjo.

Ivan Cajner, Okič: Vsak ima svoje osebno 
mnenje o tem, zakaj se državljani udeležuje-
jo bojev v tujem kulturnem, verskem in soci-
alnem okolju. V mislih imam tiste, ki se udele-
žujejo bojev na strani Sunitov in Šiitov. Lahko 
je to protest proti družbi, v kateri živijo, krivi-
cam, ki jih je storil Zahod, ali vpliv ideologije, 

o čemer je pisal že Bartol v Alamutu. Nevarne in sovražne ljudi 
ustvarjamo mi sami, samo se tega ne zavedamo.

Stanislav Zlobko, Gazice: Eden od razlogov 
za njihovo bojevanje v tujih vrstah je zagoto-
vo avantura, saj vojaško udejstvovanje pome-
ni določen izziv. Kot drugo je v igri tudi zas-
lužek, bojujejo se za denar. V tem primeru ne 
gre za varnostno grožnjo, ko se borci vrnejo 
v svojo državo. Če pa se vključijo v skrajne 

skupine, pa je velika verjetnost, da prevzamejo povsem druge 
vrednote od naših in potem res nastopi varnostno vprašanje.

KRŠKO – Krški občinski svetniki so 25. julija na 7. korespon
denčni seji z večino glasov potrdili sklep o imenovanju Dar
je Planinc za direktorico Kulturnega doma Krško. 

Potem ko je bila Občina Krško 12. julija seznanjena s tožbo, ki jo 
je na Upravno sodišče RS vložila neizbrana kandidatka, doseda-
nja direktorica Katja Ceglar, je Občina 19. julija prejela sodbo 
v imenu ljudstva in sklep, v katerem je Upravno sodišče 15. juli-
ja odločilo, da se sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda 
Kulturni dom Krško in obvestilo neizbrani kandidatki odpravita. 
»Kot je v sodbi zapisalo sodišče, je po njihovem mnenju sklep, 
sprejet na zadnji seji občinskega sveta v juniju, pomanjkljiv, saj 
ni vseboval obrazložitve kot sestavni del, zato sodišče ni moglo 
odločati o samem postopku izbire direktorice Kulturnega doma 
Krško,« so pojasnili na Občini Krško. Kot so še zapisali v sporo-
čilu za javnost, se sodišče v konkretni sodbi ni opredelilo glede 
vsebine, temveč je kot razlog za odpravo obeh sklepov navedlo, 
da bi morala oba akta vsebovati obrazložitev, ki omogoča preso-
jo zakonitosti akta o izbiri z vidika razpisnih pogojev, torej gre za 
formalno »pomanjkljivost« sklepa, ki ne vpliva na vsebino odlo-
čitve občinskega sveta.

Odločitev Upravnega sodišča RS in nastalo situacijo je Komisi-
ja za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala na 
1. izredni seji 20. julija in soglasno sprejela naslednji sklep: »Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinske-
mu svetu predlaga enak oz. dopolnjen sklep (z obrazložitvijo) oz. 
mu ponovno predlaga, da za direktorico javnega zavoda Kultur-
ni dom Krško imenuje Darjo Planinc, univerzitetno diplomira-
no ekonomistko, rojeno 20. 3. 1975, stanujočo v Koprivnici, Ve-
liki Dol 40, za mandatno obdobje petih let. Mandat direktorice 
začne teči 16. 8. 2016.« P. P. 

Potrdili imenovanje Planinčeve

BREŽICE - Evropski projekt »Občuti svobodo vode«, ki ga Ob
čina Brežice pod okriljem programa Erasmus+ izvaja s par
tnerskimi organizacijami, je v letošnjem letu zaživel skozi 
različne dejavnosti. Poleg aktivnosti za projektne partner
je so se pričele tudi dejavnosti, namenjene uporabnikom. 

Do sedaj so izvedli številne individualne in skupinske treninge 
ter testiranja opreme, s katerimi poskušajo invalidom približati 
vodne športe in izboljšati njihovo uporabniško izkušnjo s prila-
goditvijo športnih pripomočkov ter jih vključiti v družbeno doga-
janje, ki ga gradijo na osnovi vodnih športov. Projektne aktivnosti 
so se pričele marca 2016 s srečanjem predstavnikov projektnih 
partnerjev t. i. konzorcija z županom občine Brežice Ivanom 
Molanom, ki je pokrovitelj projekta, in podžupanjo občine Bre-
žice Katjo Čanžar, ki je prevzela vodenje projekta. V sklopu ak-
tivnosti projekta so se že pokazali nekateri konkretni rezultati. 
Občina Brežice je s pomočjo Kajak kanu kluba Čatež organizira-
la tri vodne treninge, poimenovane »cross treningi«, v katerih so 
se udeleženci preizkušali v veslanju v kanuju, kajaku, na SUP de-
ski in deskanju na vodi. Občina ravno tako zagotavlja tedensko 
vadbo na prostem, na fitnes napravah in s športnimi pripomoč-
ki, s pomočjo katerih se udeleženci spoznavajo s tehnikami ve-
slanja ter pripravljajo na uporabo čolnov in desk. Ekipa Športne-
ga društva Muha se je usposabljala za delo z invalidi-deskarji in 
prilagojeno opremo za deskanje na vodi. Nove udeležence bodo 
z veseljem sprejeli v svojo družbo tudi v nadaljevanju projekta, 
ki traja do konca leta 2018.  Vir: Občina Brežice

Nič kaj razburljiva prva polovica mandata v občinskih svetih
POSAVJE - Mandat lokalnih oblasti 2014-2018 se približuje polovici. Poletno politično zatišje izkoriščamo 
za povzetek dogajanja v prvi polovici mandata, za katero je že sicer značilno, da je bolj mirna kot druga po
lovica, ko se politične strasti v pripravah na novo volilno tekmo ponavadi bolj zaostrijo.

Tamara Vonta

Olivera Mirković

Rado Kostrevc

Vanja Žulič

Prvi rezultati že na vidiku

Sodelujoča v projektu Jernej Agrež in Simona Potočar sta in-
validom omogočila nepozabno izkušnjo SUP-anja.
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nejšo razpravo je na junijski 
seji doživel predlog o izdela-
vi celostne prometne strategi-
je sevniške občine, s katerim 
pa bi ta strateški dokument 
vzpostavil samo trajnostno 
načrtovanja prometa pred-
vsem v mestu Sevnica, sve-
tniki in svetnice, predvsem iz 
Mirnske doline pa si želijo po-
doben dokument tudi za tam-
kajšnje kraje, ki so z občinskim 
središčem prometno slabo po-
vezani. 'Rak rani' sta še pre-
potrebna obnova sevniške-
ga 'nadvožnjaka' ter izgradnja 
mostu iz starega dela Sevnice 
na Log. Pričakovati je, da bo 
jeseni tudi v občinskem svetu 
aktualno umeščanje 3. razvoj-
ne osi v prostor oz. vpraša-
nje, ali bo šla po Mirnski do-
lini (Boštanj - Trebnje - Novo 
mesto) ali po predoru skozi 
Brunk (Radeče - Brunk - Šen-
tjanž - Trebnje - Novo mesto), 
vendar druga varianta za Sev-
nico in njen gospodarski ra-
zvoj ni najboljša perspektiva.

BREŽICE: ŽUPAN IN SDS 
ČVRSTO V SEDLU 

Precej podobna kot v Krškem 
in Sevnici je tudi situacija v 
Brežicah, le da je tam names-
to SLS na oblasti stranka SDS. 
Tako župan Ivan Molan z dob-
rimi 55 % glasov kot stranka 
z devetimi od 30 svetniških 
sedežev sta na volitvah sicer 
dobila manj podpore, kot sta 
je bila vajena v preteklosti, v 
občinski svet pa je prišlo ne-

kaj novih strank in list ter kar 
19 »novih obrazov«, zato se je 
obetalo morda malo več poli-
tičnih trenj. Do slednjih sicer 
res prihaja, zlasti med nek-
danjim županom, poslancem 
v DZ in ministrom mag. An
drejem Vizjakom iz SDS ter 
aktualnim poslancem v DZ 
Igorjem Zorčičem, a je zdaj 
že izkušeni Molan znal sesta-
viti dovolj široko zavezništvo, 
v katero je ob svoji svetniški 
skupini pritegnil še Listo Son-
ce, ki ji je namenil podžupan-
sko mesto, pa tudi Listo ROK 
in SD, bolj na opozicijski stra-
ni pa so ostale svetniške sku-
pine SMC, DeSUS in IDS, kate-
re svetnika Aljoša Rovan in 
Peter Dirnbek poleg svetni-
ka mag. Jožefa Piltaverja iz 
(podžupanove!) Liste Sonce 
najglasneje nasprotujeta žu-
panovim predlogom. Kmalu 
po začetku mandata je iz niko-
li povsem pojasnjenih razlogov 
odstopil večni županov kritik 
Ivan Sušin iz SLS. Sicer pa so 
tudi v Brežicah stvari povečini 
usklajene že prej na odborih, 

tako da so kljub kakšni kritič-
ni razpravi glasovanja na sejah 
pogosto samo še formalnost in 
veliko sklepov je sprejetih so-
glasno.

Za največ razprave so poskr-
bele teme, ki so jih obravna-
vali na izrednih sejah (jedrska 
renta, Komunala Brežice, pro-
jekt v Gaju, migrantska kriza in 
gradnja HE Brežice oz. proti-
poplavna varnost), pa tudi ne-
katere na rednih sejah (npr. re-
organizacija občinske uprave 
in prihodnost bivšega DU Bre-
žice - svetniki so na veliko ža-
lost župana sklep o brezplač-
nem prenosu lastništva DU na 
Občino najprej zavrnili, nato 
pa so točko čez nekaj sej za-
radi pomanjkanja podatkov v 
gradivu ponovno obravnavali 
in potrdili sklep, a se je usta-

vilo na relaciji Občina - mini-
strstvo, ki se ne strinja z dolo-
čenimi zahtevami občinskega 
sveta, tako da zadeva trenutno 
stoji, DU pa še naprej propada). 
Na naslednjih sejah je pričako-
vati razpravo o bizeljskem vo-
dovodu, glede česar je v občini 
zelo vroče in bo zadeva gotovo 
dobila tudi politično konotaci-
jo, v zvezi s tem bi se znala po-
novno zaostriti tudi polemika 
o novem komunalnem podje-
tju, ki je v zadnjem času neko-
liko potihnila, pa o gradnji HE 
Brežice in HE Mokrice (še po-
sebej, če ne bo zagotovljenih 
sredstev s strani države), ne-
katerim gre v nos tudi preveč 
sredstev za Fakulteto za turi-
zem in še kaj se bo našlo. Ome-
niti velja še, da je imel brežiški 
občinski svet v tem mandatu 
že pet izrednih sej in tri nada-
ljevanja rednih sej, zato bodo, 
kot je dejal župan, seje odslej 
manj pogoste (ne več vsak me-
sec), saj zmanjkuje denarja za 
sejnine … 

RADEČE: 
PREPRIČLJIVA LEVA VEČINA

V 16-članskem radeškem ob-
činskem svetu ima kar polo-
vico sedežev stranka SD, ki ji 
pripadata tudi župan Tomaž 
Režun in podžupan Janez 
Prešiček, že tradicionalno je 
njena zaveznica lista Zveza za 
napredek Radeč s tremi sve-
tniki vključno s prejšnjo župa-
njo Rafaelo Pintarič, tako da 
ima ta koalicija, edina v Posav-
ju, v kateri ima večino levica, 
prepričljivo večino. Opozicijo 
tako predstavljata predvsem 
svetnici, izvoljeni na listi SDS, 
Helena Bregar Šramel in 
mag. Damjana Petavar Do
bovšek (ki po spomladanskem 

izstopu iz stranke sicer delu-
je kot neodvisna svetnica) ter 
svetnik NSi Miran Prnaver, a 
pretirano dolge razprave niso 
pogoste, saj so predlogi uskla-
jeni že na predhodnih sejah 
odborov. Seje tako potekajo 
dokaj mirno, čutiti je poveza-
nost in željo, da bi občina doži-
vela napredek, kar pa je mogo-
če le v sodelovanju in podpori 
vseh deležnikov. Radečani so 
v lanskem letu uspeli podpi-
sati in podaljšati pogodbo za 
nadaljnjih pet let med lastniki 
in najemniki dvorca Novi dvor 
na Hotemežu, kjer ima prosto-
re Prevzgojni dom Radeče, ki 

je edini tovrstni dom za mlade 
prestopnike v Sloveniji, hkrati 
pa ta ustanova nudi tudi zapo-
slitve domačinom. Tema, s ka-
tero se bodo ukvarjali v priho-

dnosti, je zagotovo umestitev 
3. razvojne osi v prostor in z 
njo tudi (prepotrebna) uredi-
tev regionalne ceste Radeče - 
Zidani Most - Hrastnik, kar je 
njihova dolgoletna želja.

KOSTANJEVICA NA KRKI: 
OBČINA V BLOKADI

Povsem drugače kot v vseh 
treh večjih posavskih občinah 
in radeški, kjer imajo župani v 
občinskih svetih večino svetni-
kov na svoji strani, je v Kosta-
njevici na Krki, kjer smo priča 

redko videni politični blokadi, 
ki ji ni videti konca oz. rešitve. 
Da bi znalo biti tako, je nakazo-
valo že preštevanje, kdo je na 
čigavi strani, na volilni večer, 
ki je pokazalo, da župan Lad

ko Petretič, ki je izzivalca An
dreja Kerina premagal s tes-
no razliko nekaj desetih glasov, 
nima večine v občinskem sve-
tu. Vedelo se je, da bodo župa-
nu nenaklonjeni svetniki na 
čelu z Andrejem Rajarjem 
in Jožico Lešnjak vztrajali pri 
reviziji vračil vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje, 
a da se bodo razmere zaradi 
tega vprašanja tako zaostrile, 
najbrž takrat ni nihče pričako-
val. Po županovih zdravstvenih 
težavah v začetku leta je vode-
nje občine začasno prevzel po-
džupan Aleš Kegljevič, ki prav 
tako ne najde skupnega jezika 
s svetniško skupino. Nesklepč-
nost pri glasovanjih, čeprav je 
dejansko prisotnih dovolj sve-
tnikov, obstrukcija in presta-
vljanje sej, umikanje točk, 
zlasti tistih najpomembnejših 
za delovanje občine (npr. pro-
račun), seja na hodniku pred 
občinsko sejno sobo, seja brez 
prisotnosti vodstva občine in 
občinske uprave, sprejemanje 
ad hoc oblikovanih sklepov … 
Zdi se, da smo v Kostanjevici 
videli že vse. Zaenkrat še prav 
nič ne kaže, da bi kdo presekal 
gordijski vozel medsebojnih 
obtoževanj in nepopustljivos-
ti. Pred skorajšnjim občinskim 
praznikom tako sprti strani os-
tajata vsaka na svojem bregu, 
občina pa edina med 212 v 
Sloveniji brez sprejetega pro-
računa. Nekateri v svetniških 
vrstah pričakujejo, da se bodo 
razmere umirile z vrnitvijo žu-
pana Petretiča. Pred Občino je 
sicer še vrsta nedokončanih iz-
zivov, v prvi vrsti nujni ukrepi 
za večjo poplavno varnost, pa 
dokončanje obnove ceste sko-
zi Prekopo in seveda napre-
dek glede turistične ponudbe 
z izkoriščanjem izvira termal-
ne vode, ki - tako kot zagon ob 
ustanovitvi občine pred dese-
tletjem - ponika v zemljo …
Če smo novinarji v ostalih ob-
činskih občinah pogosto v di-
lemi, o čem sploh pisati, saj ni 
veliko »sočnih« razprav, ima-
mo v Kostanjevici nasprotno 
težavo – kako iz dolgih debat, 
v katerih očitki letijo z vseh in 
na vse strani, izluščiti za jav-
nost najbolj relevantna mne-
nja, hkrati pa ostati na tanki 
liniji ravnotežja med obema 
poloma.

BISTRICA: VČASIH BURNO, 
A KONSTRUKTIVNO

Bistriški župan Franjo Debe
lak v volilni tekmi ni imel kon-
kurence, v sedemčlanski ob-
činski svet pa je prišlo kar pet 
novincev, med njimi tudi Du
šan Berkovič, ki se je izkazal 
za najtesnejšega županovega 
zaveznika, zato ni bilo prese-
netljivo, da mu je zaupal po-
džupansko funkcijo. Svetniki 
sicer pripadajo trem različ-
nim listam (neodvisni župa-
novi, SLS in NSi), vendar pri 
delovanju občinskega sveta 
ni čutiti kakršne koli politič-
ne pripadnosti, nemalokrat je 
prav kateri izmed svetnikov z 
županove neodvisne liste kri-
tičen do dela župana ali občin-
ske uprave. Svetniki so pri svo-

jem delu temeljiti, saj doslej še 
nobena seja ni minila v manj 
kot dveh urah. Zlasti zahtev-
ne so obravnave proračuna ali 
novih cen storitev javnih služb. 
Na začetku leta so tako zavrni-
li podražitev cen za vrtčevsko 
varstvo, ki je zato prešlo v 
strošek občinskega proraču-
na. Precej burno obdobje je 
občina prestala pol leta po vo-
litvah, ko so prejeli zahtevek 
za vračilo evropskega denar-
ja iz projekta obnove cest Sv. 

Križ. Ker je občinski svet za to 
izvedel šele iz medijev, so ta-
koj zahtevali pojasnila župa-
na in z dnevnega reda umak-
nili obravnavo proračuna, ker 
v njem niso bila predvidena 

sredstva za morebitno vračilo. 
Precej dolge razprave so pote-
kale tudi glede nakupa novega 
gasilskega vozila, saj se je veči-
na zavzemala za dogovor z ga-
silci, da bi ti novo vozilo nudili 
tudi za izposojo za druga lokal-
na društv, vendar do dogovora 
kasneje ni prišlo. Svetniki sicer 
nastopajo konstruktivno, na 
seje vselej prinesejo tudi po-
bude občanov, zlasti kar zade-
va urejanja lokalne infrastruk-
ture ali potreb društev. 
V naslednjih dveh letih bodo 
morda v ospredju prizade-
vanja za sanacijo regional-
ne ceste Golobinjek – Bistrica 
ob Sotli, kar pa je odvisno od 
posluha države. Ravno zadnja 
seja pa je odprla še eno zanimi-
vo temo, povezano z zapušči-
no prejšnjega občinskega vod-
stva. Metoda Denžič, ki poleg 
Jožeta Vračuna tudi sicer 
največkrat replicira na župa-
nova pojasnila, je namreč po-
dala pobudo, da se občanom 
končno pojasni, kako je obči-
na pristopila k Regionalni ra-
zvojni agenciji Posavje ter ali 
je pred tem upoštevala sklepe 
občinskega sveta. 

 Peter Pavlovič

Nič kaj razburljiva prva polovica mandata v občinskih svetih

Aljoša Rovan

mag. Jožef Piltaver

Helena Bregar Šramel

Miran Prnaver

Andrej Rajar Metoda Denžič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je 28. 
julija opravil 5. izredno sejo, ki jo je sklical podžupan Aleš 
Kegljevič. Na dnevnem redu sta bili le dve vsebinski točki: 
predlog proračuna za leto 2016 in zaključni račun proraču
na za leto 2015, a nobena ni dobila zadostne podpore sve
tnikov.

Občinska finančnica Karla Gašpar je najprej predstavila načrt 
ravnanja z občinskim nepremičnim premoženjem v letu 2016. 
Njegova skupna vrednost znaša 251.000 evrov, polletna realiza-
cija pa le 4.800 evrov, zato je Gašparjeva menila, da bo letos prak-
tično nemogoče načrt izvršiti v celoti. Svetniki in svetnice so ime-
li na načrt nekaj konkretnih pripomb, predvsem pa so menili, da 
je treba postavke v načrtu zreducirati in jih vsaj okvirno ovre-
dnotiti. Gašparjeva je predstavila tudi predlog letošnjega prora-
čuna, ki je bil prvič na dnevnem redu občinskega sveta že decem-
bra lani, a ga doslej še niso obravnavali. V njem je predvidenih 
okoli 2,5 milijona evrov prihodkov in odhodkov, od tega 800 ti-
soč evrov za investicije. Predlog proračuna naj bi šel z nasled-
njim dnem v (najmanj) 15-dnevno javno razpravo, v času kate-
re bi ga obravnavali tudi pristojni odbori. 
Sledila je kar  obširna razprava, v kateri so člani svetniške sku-
pine podžupanu in občinski upravi očitali, da jim je predstavila 
zastarele številke iz lanskega decembra in da bi bilo treba pred-
log popraviti z aktualnimi podatki. Podžupan je odvrnil, da bi 
bilo neracionalno vsak mesec pripravljati nov predlog in da bodo 
vse potrebne spremembe lahko vnešene v času javne razprave, 
ko naj bi jih usklajevali tudi na dodatnem sestanku. Zanimalo 
jih je tudi, zakaj niso v proračun vključene obresti iz naslova t. i. 
telefonije, vendar Kegljevič o tej temi ni želel razpravljati, dejal 
je le, da je sklepe v zvezi s tem, sprejete na 10. redni seji, zavr-
nil. Sledili so obojestranski očitki o tem, kdo je kriv, da letošnji 
proračun še ni sprejet in da je Kostanjevica na Krki edina med 
212 slovenskimi občinami brez veljavnega proračuna. Čeprav 
je svetnica Melita Skušek kolege pozvala, naj predlog proraču-
na vendarle pošljejo v javno razpravo, skozi katero bodo lahko 
uveljavili svoje predloge, so ga, tako kot načrt ravnanja z nepre-
mičninami, zavrnili z dvema glasovoma za in štirimi proti. Za-
radi ugotovljene nesklepčnosti (prijavili so jo le štirje svetniki) 
ni bil izglasovan niti sklep, ki so ga predlagali svetniki, prebrala 
pa Jožica Lešnjak, da se točka prekine, nadaljuje pa na nasled-
nji redni seji 18. avgusta, na kateri naj bi župan predstavil nov 
predlog proračuna na podlagi realno pričakovanih prihodkih in 
predvidenih prihodkih.
Gašparjeva je predstavila še zaključni račun lanskega proraču-
na, v katerem je bilo realiziranih približno 2,3 milijona evrov pri-
hodkov in odhodkov. Posebne razprave o tem ni bilo, za potrdi-
tev zaključnega računa pa sta ponovno glasovala le dva svetnika. 
Seja se je tako končala brez kakršnega koli potrjenega sklepa.
 P. Pavlovič 

Predlogu proračuna rekli »ne«
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HUDA NESREČA PRI BRESTANICI - 4. 8. nekaj po 17. uri se 
je pri Brestanici zgodila huda prometna nesreča. 20-letni vo-
znik začetnik, ki je imel vozniško dovoljenje šele 14 dni, je vo-
zil osebni avtomobil znamke Peugeot, v katerem so bili še tri-
je potniki, iz smeri Boštanja proti Krškemu. Pri Brestanici je 
v ostrem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast 
nad vozilom, ki je drselo po cesti, zapeljalo na travnati ukop 
in se prevrnilo. Med prevračanjem je iz vozila padel 21-letni 
sopotnik na prednjem desnem sedežu, ki ni bil pripet z varno-
stnim pasom, in hudo poškodovan obležal ob cesti. Reševalci 
so v bolnišnico odpeljali tudi voznika, 17-letnega potnika in 
17-letno potnico, ki so se v nesreči lažje poškodovali. Policisti 
so ugotovili, da tudi potnica med vožnjo ni uporabljala varno-
stnega pasu. Po zaključeni preiskavi bodo policisti povzročite-
lja ovadili na pristojno tožilstvo zaradi nevarne vožnje. 

»POČILO« TUDI PRI BOŠTANJU - Pri Boštanju se je 3. 8. oko-
li 15.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je 19-letna voznica 
vozila osebni avtomobil iz smeri Tržišča proti Boštanju. Tam se 
je v križišču vključevala na prednostno cesto in izsilila pred-
nost 27-letnemu vozniku, ki je pravilno pripeljal po prednostni 
cesti. Poškodovane voznico, voznika in potnico v njegovem av-
tomobilu so reševalci odpeljali v bolnišnico. Udeleženca pro-
metne nesreče med vožnjo nista uporabljala varnostnega pasu.

HUDO POŠKODOVAN MOTORIST - 31. 7. nekaj pred 20. uro 
je na cesti med Ribnikom in Zavratcem na območju Sevnice 
padel 57-letni motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti iz-
gubil oblast nad motorjem. Hudo poškodovanega motorista 
so reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. 

STRMOGLAVIL PADALEC - Zadnjega julija pod večer je v Bu-
kovju v občini Brežice strmoglavil jadralni padalec. Reševal-
ci NMP Brežice in gasilci PGD Bizeljsko so ga na težko dostop-
nem terenu oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

POLICISTA PREPREČILA SAMOMOR - V noči na 3. 8. so bili 
policisti obveščeni, da naj bi v Sevnici ženska zaradi osebnih 
težav nameravala skočiti z mostu. Na kraj sta takoj odšla sev-
niška policista, se ji previdno približala, jo s pogovorom sku-
šala odvrniti od njene namere in ji ob primernem trenutku s 
telesno silo preprečila skok z mostu. Odpeljala sta jo v zdra-
vstveni dom, kjer so jo prevzeli reševalci. Zbral: P. P.

Robert Cvek, Buče: Olimpijado bom sprem-
ljal, predvsem atletiko in tudi plavanje. Lepo bi 
bilo, če bi kdo od naših osvojil medaljo, vendar 
tega ne upam pričakovati, morda pa bo uspe-
lo rokometašem. Olimpijske igre spremlja strah 
pred virusom zika in neurejenimi nastanitvami. 
Upam, da se ne bo ponovila zgodba iz Pekin-

ga, ko so imeli športniki veliko težav s prevozi na tekmovališča.

Gaber Dernač, Sevnica: Kar se tiče olimpij-
skih iger, nimam načrtov. Bolj podrobno bom 
spremljal le košarko in srbsko reprezentanco, 
ki je seveda za ameriško po mojem mnenju da-
leč najmočnejša, glede na to, da na turnirju ni 
Slovenije. Poizkusil bom ujeti tudi Usaina Bolta, 
če bo kakšen rekord, in pa naše, kar bomo ujeli 

na programu. Poletje je zunaj in ga moramo izkoristiti tudi sami.

Vanesa Krkovič, Mrtvice: Olimpijske igre 
spremljam občasno. Najbolj rokomet, ker sem 
bila sama rokometašica in seveda zato, ker so 
Slovenci zraven. Zanimive so mi tudi še atleti-
ka, košarka in odbojka. Če bo ponoči kakšna po-
membna tekma naših športnikov, se bom verje-
tno zbudila in jo spremljala. Največ pričakujem 

od rokometašev, ki imajo po moje lepe možnosti tudi za medaljo.

Evgen Kozole, Log: Olimpijske igre so izjemen 
športni spektakel, gotovo bodo tudi naši špor-
tniki, ki tam zastopajo našo državo, uspešni. Že 
navijači bodo prispevali k boljšemu počutju tek-
movalcev. Sam navijam za našega rojaka, roko-
metaša Blaža Janca. Na Logu smo nanj ponosni 
in ga spremljamo od začetka športne poti. Roko-

metašem želim, da bi bili čim boljši, gledam pa tudi druge športe.   

Minuli konec tedna so se v brazilskem Riu de Janeiru za
čele olimpijske igre v brazilskem Riu. Naše tokratne sogo
vornike smo vprašali, ali in v kolikšnem obsegu jih bodo 
spremljali, katerih športov se najbolj veselijo in od kate
rih naših športnikov pričakujejo največ.

anketa

Spremljate olimpijado?

Kostanjeviško galerijo ste 
vodili več kot 20 let. Kako je 
bilo »stopiti v čevlje« Lada 
Smrekarja?
Klic Lada Smrekarja poleti ali 
jeseni leta 1995 me je zelo 
presenetil. Sprva sem povabi-
lo, da bi prišel v Kostanjevico, 
odklonil, ker v tistem trenutku 
nisem bil prepričan, da bi lah-
ko vse to, kar se je tukaj doga-
jalo, dostojno nadaljeval oz. do-
dal še nekaj novega. Potem sva 
se kar nekajkrat resno pogo-
varjala, tako da me je na kon-
cu prepričal. 
Kako je s čevlji, je težko reči 
… Mislim, da je Lado Smrekar 
za Kostanjevico gotovo nare-
dil nekaj, kar se ne dogaja vsak 
dan. Če dandanes gledamo na-
zaj, je skoraj težko verjeti, da je 
to uspelo enemu človeku v nje-
govem času in prostoru ter ob 
obveznostih, ki jih je imel kot 
učitelj in potem ravnatelj šole, 
ob tem, da je bil duša kultur-
nega društva, vodil gledališko 
skupino … Da je ob vsem tem 
sprejel klic ruševin, ki so bile 
tu, ter se lotil oživljanja in ob-
nove tega spomenika ter gra-
jenja in dodajanja vsebin. To je 
veliko delo. Včasih dobim ob-
čutek, da se tudi ljudje, ki tukaj 
živijo, ne zavedajo, kaj je bilo 
mlajšim generacijam dano, sta-
rejšim pa, kaj so soustvarjali.

Katere vrhunce, dosežke 
in največje pridobitve teh 
dveh desetletij bi izpostavi
li, najprej recimo na t. i. in
vesticijskem področju?
Spomniti se je treba, da je bil 
ta objekt po drugi svetovni voj-
ni več ali manj v pepelu in na 
tleh, do mojega prihoda pa je 
bil kolikor toliko urejen glede 
na možnosti, kakršne so takrat 
bile. Najprej smo se lotili zvo-
nika, ki mu je grozilo podrtje. 
Potem smo izdelali projekt ce-
lostne prenove nekdanjega cis-
tercijanskega samostana. Eden 
od začetnih posegov je bila ure-
ditev sanitarij, nato smo prek-
rili vseh 7.300 m2 streh, kar je 
velika stvar, da je objekt s tega 
vidika varen. V nadaljevanju 
smo uredili celotno odvodnja-
vanje, uredili dvorišče, opravili 
statično sanacijo v zahodnem 
delu objekta, to je v stari pre-
laturi, in v južnem traktu, ki je 
bil najbolj problematičen, ce-
loten objekt smo podtemeljili. 
Zatem smo se lotili zahodne-
ga, opečnatega dela, ki smo ga 
povezali z armiranobetonski-
mi ploščami, nadaljevali smo 
z deli na baročni kulisi, v celo-
ti so bile urejene vzhodna, za-
hodna, južna in severozaho-
dna fasada, tako da smo uredili 
tudi zunanji videz objekta. Vsa-
ko leto smo se lotevali nujnih 
posegov, kolikor se je pač dalo. 
Izpostavil bi še ureditev peda-
goškega prostora, kjer je bila 
nekdaj restavracija, in prosto-
rov za shram bo likovnih del oz. 
depoja. Ob tem se je fokus ves 
čas nagibal k stavbi na vhodu, 

ki je bila nekoč mlin in je bila 
v slabem stanju. Obnovili smo 
tudi to in danes je to naša vs-
topna točka ter skromna mu-
zejska trgovina.

Letos odprti novi razstavni 
prostori v zahodnem traktu 
so nekakšna pika na i vaše
mu obdobju. Kaj to pomeni 
za galerijo?
Če človek dela, ima potem te-
žave – prostor smo uredili, 
zdaj pa ga je treba napolniti, 
za kar pa rabimo sredstva, ki 
se zmanjšujejo, ne pa zvišuje-
jo. Globoko upam, da bo tudi 
spodnji prostor prišel na vrsto 

in da bo celoten zahodni trakt 
povezan z atrijem pred cerkvi-
jo in samo cerkvijo. Ko smo 
doslej hoteli prenesti deni-
mo 100 slik klasičnega forma-
ta, ni šlo, ker bi morali podre-
ti stalne postavitve, tudi to se 
je že zgodilo. S tem, kar smo 
zdaj vzpostavili, lahko gosti-
mo tudi večje razstave, kar se 
je pokazalo tudi pri Omanovi, 
ki je povsem spodobna v pri-
merjavi s tistimi drugje. To je 
bila odlična introdukcija za na-
daljnje delo v teh prostorih in 
tudi za vnaprej se nakazujejo 
nosilni projekti te hiše, ki bodo 
pritegnili večje število obisko-
valcev, poleg tega razstave ne 
bodo odprte le dva ali tri me-
sece, ampak v obdobju enega 
leta. Prostor je velika prido-
bitev ne le po vizualni, ampak 
tudi po vsebinski plati.

Verjetno je treba v tem kon
tekstu omeniti tudi posto
pek denacionalizacije.
Da, to je bil zelo velik zalogaj, 
ki je trajal predolgo. Po res 
dolgotrajnih pogajanjih se je 
zadeva leta 2011 dokončno 
zaključila in kompleks s pri-
padajočimi zemljišči je last dr-
žave Republike Slovenije, mi 
pa smo ga dobili s pogodbo 
v upravljanje. V času, ko smo 
stopili v Evropsko unijo, je bilo 
na voljo kar nekaj sredstev iz 
evropskih skladov, vendar ker 
nismo bili lastniki objektov, 
smo bili na kar nekaj razpisih 
neuspešni, ker nismo izpolnje-

vali pogojev. V fazi urejanja je 
še kompleks nekdanje dreve-
snice, a upam, da bo v bližnji 
prihodnosti galerija upravlja-
la tudi s tem in da bo to pos-
tal park, povezan s Forma vivo. 

Kaj je še ostalo oz. kaj bi bilo 
še potrebno obnove?
Najprej bi poudaril vstopni 
del oz. nekdanji upravni del 
samostana, ki je statično ure-
jen in ima vsebinsko zasno-
vo. V prvem nadstropju naj bi 
bili upravni prostori galerije, 
v drugem nadstropju pa naj 
bi prikazali zgodovino cister-
cijanov oz. njihov vpliv na go-
spodarski, duhovni, družbeno-
-politični in še kakšen razvoj 
območja, v katerem so delo-
vali. To tej hiši manjka. V konč-
ni fazi govorimo o nekdanjem 
samostanu, ki je od leta 1234 

dalje pa do ukinitve soobli-
koval podobo tega območja. 
Druga stvar je spodnji pros-
tor zahodnega dela, ki je na tri 
četrt pripravljen in ga je treba 
zaključiti, tretja pa je severni 
del oz. cerkev in del arkadnih 
hodnikov z dostopom v zvonik 
ter ureditev križnega hodnika, 
na katerega bi lahko postavi-
li arhitekturne ostanke, ki so 
zdaj raztreseni povsod. Osta-
ne nam še opatova dvorana, 
ki ji je bila nekoč namenjena 
namembnost kongresne dvo-
rane in dvorane za komorne 
koncerte, vendar danes brez 
sodobne tehnologije tega nima 
smisla delati, mi pa imamo še 
predpotopno telefonijo. Tukaj 
se bo treba uskladiti z načrti 
občine in videti, kaj se da na-
rediti. Če bo dovolj sredstev in 
če bodo opredeljene program-
ske vsebine, so za ureditev na 
voljo še vsa podstrešja. Dejstvo 
pa je, da tega procesa nikoli ne 
končaš. 

Galerijske zbirke nosijo ne 
le umetniško, pač pa tudi 
povsem konkretno ogrom
no finančno vrednost. Kako 
skrbite za njihovo varnost?
Posodobili smo celoten sistem 
varovanja, fizično, požarno in 
protivlomno. Zelo smo se prib-
ližali, ali pa jih celo izpolnjuje-
mo, standardom, ki jih zahte-
vajo pravilniki o galerijskem 
poslovanju. Zabeležili smo ne-
kaj bolj pobalinskih poskusov 
vlomov, ki so sicer povzroči-
li tudi nekaj materialne ško-
de, najbolj problematičen pa 
je bil poskus vloma v prosto-
re pleterske zbirke, a jim ni us-
pelo. Sistem varovanja je odi-
gral svojo vlogo in policisti so 
nadobudneža prijeli na delu. 
Vemo, da je bil to naročen in za 
zdaj edini zelo resen načrtovan 
poskus vloma, ki se je k sreči 
dobro končal za nas, poleg tega 
nas je opozoril, da nismo imuni 
na te zadeve.

Če se dotakneva še največjih 
dosežkov v programskem 
smislu, ki jih je zagotovo ve
liko in jih boste težko vse 
našteli …
Ja, to je težko. Gospod Smrekar 
je uspel narediti fenomenalno 
stvar, ko je prepričal sloven-
ske umetnike, da so darovali 
svoja dela za postavitve stal-
nih zbirk. Imel je tudi srečo, da 
je živel v času, ko so bivali in 
ustvarjali eminentni slovenski 
kulturni ustvarjalci - likovniki, 
gledališčniki, pisatelji, pesni-
ki itd., s katerimi se je osebno 
poznal in so prihajali sem. Bo-
židar Jakac je ponudil del svo-
jega opusa, istočasno je prišel 
poleg Tone Kralj in potem je šla 
zgodba naprej. Lahko smo po-
nosni, da smo naredili distink-
cijo med razstavnimi progra-
mi, da smo razstave v nekdanji 
cerkvi postavili na tako visok 
nivo ter da je zanje veliko pov-
praševanje in čakalna vrsta …

Bojan Božič, direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki:

Pogrešam več zaupanja med ljudmi in energije za skupne cilje
KOSTANJEVICA NA KRKI – Po skoraj 21 letih se konec tega meseca z direktorskega mesta Galerije Božidar Jakac, ene osre
dnjih kulturnih ustanov v naši regiji, zaradi upokojitve poslavlja Bojan Božič. Kostanjevica na Krki se mu bo ob občinskem 
prazniku poklonila s ključem mesta in nazivom častni meščan.

Bojan Božič je bil rojen leta 1951 v Novem mestu, otroštvo in 
mladost je preživljal na Dolžu pod Gorjanci. Po osnovni šoli v 
Stopičah in gimnaziji v Pazinu je leta 1976 diplomiral iz spe-
cialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Viso-
ki šoli za socialno delo je opravil specialistični študij s pod-
ročja managementa v družbenih dejavnostih, usposabljal se je 
tudi na izobraževanju za vodilne delavce v kulturi na Gea Co-
llegu. Leta 1976 se je zaposlil v Domu za učence Majde Šilc v 
Novem mestu, v letih 1984-1987 je delal v Samoupravni inte-
resni skupnosti za kulturo v Novem mestu, leta 1987 je prev-
zel vodenje Dolenjskega muzeja v Novem mestu, v obdobju 
1994-1995 je delal na TV Vaš kanal, od 1. 1. 1996 je direktor 
Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Z ženo, s katero 
imata dve hčeri, živi v Rumanji vasi v občini Straža.



Posavski obzornik - leto XX, številka 16, četrtek, 11. 8. 2016 5UTRIP REGIJE

Pogrešam več zaupanja med ljudmi in energije za skupne cilje
… te razstave nosijo poseb
no težo, kajne?
Prostor gotske cerkve z baro-
kom in romaniko je prelep in 
nosi svojo težo že sam po sebi, 
arhitektura in zgodovinsko 
sporočilo sta izjemno močna. 
Pri umetnikih je bila vedno di-
lema, kaj izpostaviti: lastni ego 
in ustvarjalnost ter jo postavi-
ti nad vse, kar je notri, ali svo-
jo idejo in delo prilagoditi ter 
uskladiti s tistim, kar obstaja. 
Nekateri so to sporočilo spre-
jeli, drugi ga niso. Tisti, ki so 
delali v soglasju s prostorom, 
so praviloma naredili projek-
te, ki so odmevali in nalete-
li na dobre kritike, tisti, ki so 
izpostavljali svoj ego, pa so 
ponavadi dobili negativen fe-
edback. Ponudbe za razstavo 
smo dobili tudi z Islandije, Ita-
lije, Nemčije, Poljske, tako da 
to ni kar tako. Tudi pri sloven-
skih umetnikih je za ta prostor 
veliko interesa in je tako rekoč 
že stvar prestiža. 

Če nadaljujeva pri program
skih dosežkih …
Kot razstavni prostor smo 
usposobili spodnje prosto-
re južnega dela, ki jim reče-
mu lapidarij, in nadaljevali 
program v Lamutovem likov-
nem salonu v središču Kosta-
njevice na Krki. Posebej pa bi 
rad izpostavil prenovo stal-
nih postavitev, od Gorjupove 
v osnovni šoli do Jakčeve, To-
neta in Franceta Kralja, Zorana 
Didka, ostale so nam še zbirke 
Janeza Boljke, Franceta Gorše-
ta in Jožeta Gorjupa ter pleter-
ska zbirka, ki naj bi bila pre-
novljena in osvežena odprta 
3. decembra letos. V tem času 
nam je še Bogdan Borčić po-
nudil donacijo svojih grafič-
nih del, ki smo jo dopolnili še 
z risbami, in danes je to im-
pozantna stalna zbirka enega 
pomembnih slovenskih likov-
nih ustvarjalcev. Tudi pri Did-
ku smo odkupili in predstavili 
večje število risb, pri Francetu 
Kralju pa smo odkupili dela, ki 
so bila pri nas na posojo in je 
zdaj celotna zbirka last te hiše.

Kako pa zagotavljate sred-
stva za te odkupe?
To ni lahko. Pri Kralju smo pre-
cej pomoči dobili od Ministr-
stva za kulturo, ravno pri njem 
pa smo v odkup vložili tudi kar 
veliko sponzorskega denarja. 
Mesec dni pred odprtjem pre-
novljene zbirke 2002 je nekdo 
poklical, da ima njegovo sliko, 
ki bi jo rad prodal. Šli smo pog-
ledat in šlo je za sliko Marijino 
Oznanjenje, enega vrhuncev 
Kraljeve sakralne umetnosti. 
Kako ne boš tega kupil, v žepu 
pa nimaš prebite pare? Lastni-
ka sem prepričal, da sta ceno 
spustila več kot za pol, s po-
godbo pa smo se dogovorili, 
da bomo plačali v enem letu, 
v tem času pa sem našel mož-
nosti za sredstva in slika je pri 
nas. Ne moreš čakati, da boš 
dobil denar na račun, saj bi ti 
ljudje lahko tisto sliko proda-
li v enem tednu, ne glede na 

ceno. Če bi imeli samo sredstva 
Ministrstva za kulturo, ki so 
namenjena za odkupe, gotovo 
tri četrt stvari ne bi pridobili. 
Zelo sem hvaležen ljudem, ki 
so vodili določena podjetja, da 
so to razumeli in nam pomaga-
li. Kostanjevico so sprejeli kot 
del širše slovenske kulture, ne 
kot neko zakotno zadevo, to se 
mi zdi zelo pomembno. Kruta 
resnica pa je, da smo kar ne-
kaj donacij zavrnili in zelo tež-
ko mi je šlo z jezika: oprostite, 
žal ne moremo, ker ne more-
mo izpolniti vaših zahtev. 

Nisva se še dotaknila občas
nih razstav …
Na leto pripravimo približno 
osem do enajst razstav, večina 
so to naše lastne razstave, to-
rej ne prenašamo le del, ki so 
že nekje drugje. Pri tem mo-
ram omeniti naš projekt Naš 
pogled, s katerim skuša naša 
hiša področje, ki ga pokriva, 
predstavljati tudi z vidika nje-
gove ustvarjalnosti.

Eden najbolj prepoznavnih 
projektov vaše galerije je za
gotovo Forma viva. 
Ko sem prihajal v galerijo, sem 
v programu zapisal oživitev 
mednarodnega simpozija ki-
parjev in ponovno vzpostavi-
tev blagovne znamke Forma 
viva z vsemi štirimi delovišči. 
Prvi del smo v celoti uresniči-
li. Nismo šli z desetimi ali več 
umetniki, ampak smo se odlo-
čili za tri, trši oreh pa je bilo 
medsebojno povezovanje de-
lovišč, ampak v lanskem letu 
smo uspeli tudi s tem in ob 
50-letnici izdali drugi del mo-
nografije Forma viva, pri ka-
teri so sodelovali vsi in to se 
nadaljuje. Poleg tega se kole-
gi pripravljajo na razpis, da bi 
s pomočjo evropskih sredstev 
naredili določene posege v 
skulpture.

Galerija, še posebno pa For
ma viva, je Kostanjevico 
opre delila kot kulturno-tu
ristični cilj. Je Kostanjevica 
to dejstvo dovolj izkoristila?
Mislim, da ne, a ne vem, zakaj. 
Vseh so nas polna usta turizma, 
ko pa je treba za to kaj narediti, 
nimamo vedno dovolj moči. V 
Kostanjevici pogrešam več za-
upanja med ljudmi in skupne 
energije za skupne cilje. V tu-
rističnem društvu, ki se zdaj 
ponovno postavlja na noge, je 
v nekaj letih zevala velika lu-
knja. Kot pri vsaki stvari so bili 
tudi tukaj vzponi in padci in re-
cimo, da smo zdaj na dnu in bo 
šlo navzgor.

Kako bi ocenili vaše sodelo
vanje z lokalno skupnostjo?
Včasih nam očitajo, da smo 
tukaj sami zase, vendar smo 
zelo vpeti v dogajanje v lokalni 
skupnosti, od 750-letnice mes-
ta, če jo izpostavim kot največ-
ji dogodek v krajevni zgodo-
vini, z izidom zbornika Vekov 
tek do nekaterih manj vidnih 
zadev, denimo soorganizacije 
arhitekturnih delavnic, s kate-

rimi naj bi dobili smernice za 
urejanje podobe kraja, in sode-
lovanja v različnih telesih obči-
ne. Pihalni orkester ima redne 
koncerte tukaj ali pred Lamu-
tovim likovnim salonom, je pa 
res, da tukaj ni prostor za vsa-
ko veselico.
Po drugi strani pa včasih vi-
dim, da nekateri ne vedo, kaj 
bi z nami. Da ne bo pomote: 
nočem se vtikati v stvari, ki se 
me ne tičejo, ker nisem kra-
jan, se me pa tičejo, ker sem na 
čelu hiše, ki je ena prepoznav-
nih točk Kostanjevice. Razu-
mem boj med pozicijo in opo-
zicijo, demokracijo in vse to, 
da pa se stvari ustavijo na toč-
ki nič in gredo celo v minus, ne 
razumem. Nikoli ne more biti 
vse za vse prav, vendar: izloči-
mo stvari, ki niso prav, in se o 
njih pogovarjajmo, druge stva-
ri pa naj gredo naprej! 
Kljub temu smo veliko sode-
lovali in tu se moram spomni-
ti pokojnega Milana Herakovi-
ča, s katerim sva ničkolikokrat 
modrovala za to mizo. Hočem 
reči, da smo imeli neposredne 
in pristne stike ter da smo se 
veliko dogovorili in naredili, 
zdaj pa to traja dalj časa, veli-
ko je formalnosti.

Ravno deset let je, odkar se 
je Kostanjevica ločila od kr
ške občine. Ker se poslavlja
te s funkcije, morda lahko 
nekoliko bolj odkrito poves
te, kako je to vplivalo na po
goje, v katerih deluje vaša 
ustanova? 
Saj ne boste zamerili, če od-
govorim z znanim srbskim re-
kom: 'Pouzdaj se u se i u svoje 
kljuse.' To sem v teh letih dosti-
krat spoznal in doživljal ob vsej 
načelni podpori. Kar se same 
občine tiče, smo bili vsi, z me-
noj vred, prepričani, da bo ta 
odločitev prinesla napredek, ki 
bo neodvisen od Krškega. Gle-
de galerije je bilo velikokrat sli-
šati, kako fino je, da jo imamo, 
ko pa sem - tudi še v prejšnji, 
skupni občini - prosil za dolo-
čena sredstva, sem slišal, da to 
ni naše in da naj to plača drža-
va. Vedno je ta dualnost - po-
hvalili bi se z galerijo, dali za-
njo pa ne. Tukaj smo dostikrat 
prišli do kakšnega kratkega sti-
ka, bilo je že tako daleč, da se 
je občina skorajda odpovedala 
soustanoviteljstvu galerije, kar 
me je neizmerno presenetilo 
ter sem to tudi jasno in glasno 
povedal. K sreči so zmogli do-
volj pameti in nehali s tem. Je 
pa res, da če bi kostanjeviška in 
krška občina kot soustanovite-
ljici morali pokrivati funkcioni-
ranje galerije v celoti, si tega ta 
trenutek ne predstavljam. Dru-
go so vlaganja v infrastruktu-
ro, povezano z galerijo, prej 
sem že omenil telefonijo, pa 
denimo ureditev pločnikov in 
kanalizacije. Samo želim si, da 
bi vsi, ki upravljajo to občino, 
ne glede na medsebojne razli-
ke zbrali toliko moči in trezne 
presoje, da bi sledili dolgoroč-
nim ciljem za dobrobit vseh ob-
čanov. Sva se pa z mojim nasle-

dnikom pogovarjala, da bi bilo 
mogoče treba narediti več, da 
ljudem še bolj predstavimo ga-
lerijo, saj včasih zgleda, da je to 
za ne vem koga - za vse nas je 
in vsakdo lahko doživi kultur-
ni dogodek, koncert, razstavo. 
Želim, da bi ta prostor postal 
še bolj združevalen, kot je zdaj.

Vam je v spominu ostala 
kakšna posebna izkušnja oz. 
anekdota s katerim od umet
nikov?
Hm, veliko jih je … (Se ozre na 
veliko modro sliko na steni pi-
sarne.) Ena je povezana s to 
sliko Andraža Šalamuna, bra-
ta znanega pesnika Tomaža, ki 
je pred leti razstavljal pri nas v 
cerkvi. Najprej je rekel, da bo 
vanjo postavil svoja že obstoje-
ča dela, saj da jih ima dovolj, ko 
pa smo šli na ogled prostora, je 
naenkrat dejal: jaz moram ta-
koj domov. Zakaj, smo vpraša-
li, je kaj narobe? Ne, ampak za 
ta prostor moram narediti pov-
sem novo razstavo, je odgovo-
ril. Bali smo se, ali mu bo us-
pelo, saj ni bilo več veliko časa, 
vendar mu je. No, s te razstave 
je tudi ta diptih, katerega dru-
gi del je v osnovni šoli.

Čeprav niste domačin, če-
prav marsikdo misli, da ste, 
se zagotovo zdaj počutite 
tudi malo Kostanjevičana … 
Ali ste kdaj pomislili, da bi se 
preselili v Kostanjevico?
Res je, da nisem domačin, lah-
ko pa povem, da se nameravam 
v zelo kratkem času, če bo vse 
po sreči, preseliti v neposredno 
bližino galerije, v Podstrm pod 
vodeniško cerkvijo. Ne glede 
na vse, kar sem rekel, je tukaj 
veliko neverjetnih, prijaznih, 
odprtih ljudi. Tudi svojim so-
delavcem sem povedal, da jih 
imam vse po vrsti zelo rad, da 
sem vesel, ker sem imel mož-
nost z njimi deliti teh 20 let, 
v katerih smo doživeli veli-
ko lepih, pa tudi kakšen gre-
nak trenutek. Ko bom odkora-
kal v pokoj, bom še prihajal na 
otvoritve razstav in se - upam, 
da se ne bom ugriznil v jezik 
- ne bom mešal v njihove od-
ločitve, bom pa z veseljem in 
pozornostjo spremljal, kar se 
dogaja. Galeriji res želim, da bi 
šla še stopničko višje, in to, kar 
zapuščam, mi vliva optimizem, 
da se bo to tudi zgodilo.

S kakšnimi občutki spreje
mate občinsko priznanje - 
ključ mesta z nazivom ča
stni meščan?
Ko sem odprl to pošto, sem 
bil presenečen. To, da so opa-
zili moj prispevek, mi seveda 
godi. Vendar Kostanjevičani s 
tem, da so me počastili s pri-
znanjem, sprejemajo tudi to, da 
bodo od tega častnega mešča-
na občasno tudi kaj slišali, pa 
če jim bo prav ali pa ne. Ne na-
povedujem, da bom tukaj edi-
ni razsodnik, se mi pa zdi, da 
nas je še kar nekaj pri življenju 
in moči, da bomo lahko kaj po-
vedali.
 Peter Pavlovič

BREŽICE - Na poletni terasi pred Mestno hišo se je 30. julija za-
ključila letošnja Mestna promenada Brežice. Črto pod celotno le-
tošnje dogajanje je potegnil novomeški pevec Gašper Rifelj, ki 
je svojo glasbeno pot pričel v narodnozabavnih vodah in kasneje 
presedlal na področje pop glasbe. Z uspehi na Slovenski popevki, 
Emi, Misiji Evroviziji in številnih drugih zvenečih projektih je do-
kazal, da se uvršča med najbolj perspektivne mlade glasbenike v 
Sloveniji. Na tokratnem koncertu so obiskovalci, ki so spet lepo 
napolnili poletno teraso, lahko prisluhnili tako avtorski glasbi 
mladega umetnika kot tudi slovenski popevki in priredbam šte-
vilnih svetovno znanih izvajalcev. Na odru so mu družbo dela-
li tudi domačina Tadeja Molan (vokal) in Robi Petan (kontra-
bas) ter Primož Hudoklin (kitara) in Erni Miklič (klaviature).

S tem se je torej zaključila letošnja 15-dnevna mestna prome-
nada. Uvod vanjo je pripadel Adiju Smolarju, nastopili so še 
tamburaška zasedba U laganom ritmu, Katja Šulc, najmlajši so 
lahko spremljali Gvidove dogodivščine in si ogledali edino stan-
d-up predstavo za otroke v Sloveniji - Princeska Jokica v izvedbi 
Burekteatra, Plesno društvo SalSon je organiziralo s salso obar-
vane ponedeljke, s cirkuško predstavo pa je očarala žonglerska in 
ognjena skupina Čupakabra. Promenado so popestrile tudi oku-
sne »street-food« jedi lokalnih ponudnikov, za osvežilne poletne 
napitke pa so skrbeli organizatorji iz Zavoda za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice, ki pravijo, da jim je bilo letos vreme več 
kot naklonjeno, tako da so izpeljali vse načrtovane dogodke, ra-
zen Talent festa za otroke, ker je takrat večina uživala na morju. 
Dodajajo še, da je letošnja mestna promenada še en dokaz več, 
da tovrstne prireditve Brežice potrebujejo, saj so bili vsi dogod-
ki zelo dobro obiskani. Napovedujejo, da bodo naslednje leto or-
ganizirali še več dogodkov in trajanje promenade verjetno še po-
daljšali. R. R.

Brežiško mestno promenado 
za letos zaključili

Mestno promenado je zaključil Gašper Rifelj, ki je imel ob sebi 
tudi dva Posavca, Tadejo Molan in Robija Petana.

VIC, BREŽICE - Mešani pevski zbor Viva Brežice je med 14. in 
17. julijem sodeloval na mednarodnem festivalu glasbe Can
tonigròs v mestu Vic v katalonskem delu Španije.

Festival, ki je privabil mnoge zborovske in plesne skupine iz 
Evrope in Azije, ima bogato tradicijo in je globoko zasidran v 
življenje mesta. V letošnjem letu smo se mešani zbori predsta-
vili z obvezno sakralno pesmijo Ave Maria, ki jo je napisal To-
mas Luis de Victoria (1548-1611), eden izmed najpomembnej-
ših skladateljev svojega časa. 
Viva je tekmovala v dveh kategorijah, v kategoriji mešanih zbo-
rov in kategoriji ljudskih pesmi. Poleg tekmovalnega dela smo 
imeli še dva večerna nastopa in nedeljski koncert v mestni kate-
drali. Predstavili smo se z različnimi programi in tako približa-
li našo ljubezen do glasbe ne samo tekmovalni komisiji, ampak 
tudi širši publiki. V široki in pestri konkurenci devetnajstih zbo-
rov smo dosegli 4. mesto s posebno nagrado festivala. Na ta do-
sežek smo izjemno ponosni in predstavlja nov del bogatega Vi-
vinega tekmovalnega mozaika.
Seveda Viva rada tudi uživa, zatorej smo našo špansko dogo-
divščino podaljšali in obogatili z različnimi ogledi znamenito-
sti Barcelone, okušali katalonsko hrano ter nabirali ustvarjalno 
energijo za nadaljnje delo. 
 Mateja Račič, MePZ Viva Brežice

Vivina španska dogodivščina

Vivin nastop v Španiji (foto: David Fajula)
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Kaj »pametnega« napisati v času, ko ve-
čina bralcev razmišlja, kako je bilo na 
dopustu, uživa na dopustu ali pa do-
pust šele čaka? Priznam, tudi tale pri-
spevek se piše v hladnem zavetrju te-
rase ob morju. Verjetno bodo nekateri 
pomislili, da si poslanci itak ne zaslu-
žijo dopusta, drugi pa, da nas bi posla-
li na doživljenjski dopust. In ljudje (vo-
livci) imajo vedno prav. 

Tudi sam bi dal glavo najraje 100 % na off. A tako kot pri veliki 
večini ne gre. Predvsem v času, ko je mir na morju, možgani be-
gajo. Malo v preteklost, malo v prihodnost. Od družine, službe, 
ostalih aktivnosti. Sam bi bil veliko zadovoljen, če bi bil član ko-
alicijske poslanske skupine. Ideje ne gredo tolikokrat v prazno, 
veliko lažji je dostop do ministrov ter drugih funkcionarjev in 
uradnikov. Priznam, tudi večja odgovornost. Tako pa, ko pogle-
dam svoje delo v 2016 do sedaj, vidim, da sem sicer med bolj ak-
tivnimi poslanci pri oglašanju iz poslanskih klopi, pri postavlja-
nju ustnih in pisnih poslanskih vprašanj … Izkupiček: glede na 
koalicijo, ki še nikoli ni bila tako brutalna do opozicije (zavra-
čanje vseh zakonskih predlogov, pobud in vprašanj), ne preve-
lik. A se da. Vsaj opozoriti na probleme. Bil sem nosilec nekaterih 
pomembnih zakonov, ki jih je predlagala SDS, in nosilec zako-
nov, ki jih je predlagala koalicija. Veliko napisanih amandma-
jev. Tu pa tam kak minister celo javno prizna, da gre tvoj pred-
log ali razprava v pravo smer, a ... Ta »a« pomeni, da koalicijski 
poslanci vse to zavrnejo. Le občasno z vsebinskimi argumenti, 
večinoma pa le preberejo besedila v uvodih zakonov (cilji, raz-
logi, posledice) ali pa celo v ihti in neznanju/nepoznavanju pre-
idejo v banalne izgovore ali celo osebno diskreditacijo. Večino-
ma to slišimo od novih poslancev, ki so v politiko vstopili julija 
2014. Prej se niso veliko brigali za »skupno dobro«, sedaj pa so 
glavni poznavalci vseh zadev na vseh področjih. No, takšni po-
navadi preživijo le en mandat (če vmes ali po izteku mandata 
ne zamenjajo strankarske izkaznice). Čeprav se kot opozicijski 
poslanec da priti do ministrov. Ker včasih zaležeta argumenti-
rana razprava in prijazna beseda, včasih pa nenehno teženje in 
opozarjanje na probleme. Posamezni zakoni, ki sem jih sam pi-
sal s pomočjo naših strokovnih sodelavcev, včasih dobijo mesto 
v vladnih besedilih zakonov (vajeništvo, dimnikarstvo, avtorske 
in sorodne pravice, kmetijstvo, šolstvo ...). Nimam problemov, če 
si zasluge lastijo drugi. Važno je tudi poznavanje visokih uradni-
kov. Ki sicer največkrat zakomplicirajo zakone, uredbe, pravil-
nike, predvsem pa vsakdanje življenje. A četudi tem argumenti-
rano težiš, da npr. za Sevnico ogromno pomeni ohranitev nujne 
medicinske pomoči, t. i. nadvoz v Šmarju ali plovnost reke Save, 
se da. Pa se sprejme kakšna uredba ali pravilnik. Ali pa potegne 
kak dokument iz predala.

Kako naprej? No, najprej želim še do konca tedna izkoristi-
ti dopust z družino. Ki jo med letom prevečkrat puščam samo 
doma. Mislim, da se strinjamo, da si vsaj poleti majhni otro-
ci zaslužijo še več pozornosti. No, tudi stanovanje je potrebno 
malo preurediti in osvežiti. Se srečati s prijatelji. A v glavi so 
že zadeve za drugo polovico leta. Sem nosilec zakona o dimni-
karski službi, zakona o visokem šolstvu in zakona o urejanju 
avtorskih in sorodnih pravic – o teh zakonih več v naslednjih 
kolumnah. Šefom sem obljubil pripravo dveh nujnih sej s pod-
ročja kmetijstva in lokalne samouprave. Ministri so mi dolžni 
še nekaj odgovorov na poslanska vprašanja. Tudi lokalno ne 
zmanjka zadev. Začela se bosta pripravljati državni in občinski 
proračun. Potrebno je poskrbeti, da kak projekt ne izpade in da 
se kam uvrsti kak nov projekt. Idej je dovolj. Če imate kakšno 
tudi vi, me kontaktirajte – ali v poslanski pisarni, preko elek-
tronske pošte, mobi kontakta … Včasih se vseh problemov ne 
opazi. Čeprav se vseh tudi ne da rešiti (takoj), pa se mora na-
nje vsaj opozoriti. Včasih pa so problemi enostavno rešljivi. A 
priznam, težje tu na terasi. Vsaj tisti »politični«. 

Naj bo dopust lep. 

Čas kislih kumaric – čas pregleda 
dela, počitek ali načrtovanje 
aktivnosti?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Zrakoplovi, ki so junija sodelo-
vali na vaji Jadranski udar, so 
vsakodnevno vzletali in prista-
jali na cerkljanskem letališču, 
sama vaja pa je na območju 
Posavja potekala v sevniških 
koncih. Kot so sporočili iz Vo-
jašnice Jerneja Molana, je ob-
čina Sevnica udeležencem 
vaje omogočala urjenje in iz-
vajanje navajanja letalnikov 
v urbanem okolju. Letališče v 
Cerkljah je bilo središče do-
gajanja, saj je nudilo podpo-
ro 35 letalnikom ter povelj-
stvu in podpornim elementom 
vaje. Na vaji je sodelovalo 600 
udeležencev, med njimi je bilo 
350 pripadnikov iz 15 držav 
zavezništva. Ti so koristili na-
mestitve ter turistične in kuli-
narične storitve ponudnikov v 
Posavju. Dnevno je bilo opra-
vljenih 320 nočitev, v povpre-
čju sedem nočitev na osebo, 
navajajo. »Ob tej priložnos-
ti se Slovenska vojska prebi-
valcem območij, na katerih so 
potekale aktivnosti, povezane 
z usposabljanjem usmerjeval-
cev združenih ognjev, zahva-

ljuje za podporo in izkazano 
razumevanje,« še pravijo. Rav-
no o razumevanju bi se dalo 
razpravljati. Prebivalci vasi v 
neposredni bližini cerkljan-
skega letališča so se v vseh 
teh letih hrupa, ki ga povzro-
čajo vojaška letala in helikop-
terji, dodobra navadili, vendar 
pa predvsem starejšo popula-
cijo vseeno zmotijo vaje, kot 
je tovrstna v Cerkljah. Na Za-
sapu, ki leži najbližje letališču, 
že dolgo tožijo nad nepresta-
nim hrupom in se tudi tokrat 
sprašujejo, ali so ob preletava-
nju letal, predvsem čeških mi-
gov, ki so se nekajkrat spustili 
zelo nizko nad hišami, opravi-
li meritve hrupa v okolju. Kot 
še pravijo na Zasapu, so se v 
vseh teh letih, tudi zaradi pre-
letavanja helikopterjev in le-
tal, na njihovih hišah naredi-
le že zelo vidne razpoke. Sicer 
so nekateri s strani Ministrstva 
za obrambo celo dobili nekaj 
odškodnine, vendar jim je bilo 
do sedaj veliko več obljubljeno, 
kot dejansko realizirano. 

MEŠANI ODZIVI NA VAJO

O odzivih na vajo smo povpra-
šali tudi nekaj posameznikov. 
Kot nam je povedal Aleksan
der Gajski s Hrastja, je bilo v 
času vaje zaznati večje število 

Hrup letal le ena od skrbi
CERKLJE OB KRKI - Mednarodna vojaška vaja Jadranski udar, lovca, ki sta prebila zvočni zid, preletavanje 
in pristanek ameriških F-16 - vse to se je v zadnjem času dogajalo tudi na posavskem nebu, in kot smo lah
ko večkrat slišali na terenu, je bilo izrečenih kar veliko kritik na račun hrupa, ki ga povzročajo zrakoplovi.

vojaških vozil na okoliških ce-
stah predvsem v jutranjih in 
popoldanskih urah in seveda 
močno povečan zračni promet. 
Slednji za razliko od prvega ni 
bil omejen zgolj na dve dnevni 
»špici«. »Če je bilo preletava-
nje letal in helikopterjev prvi 
dan ali dva morda še zanimivo, 

je sčasoma postalo dokaj mo-
teče. Razlog je seveda izključ-
no v hrupu, in to predvsem za 
stanujoče v neposredni bližini 
letališča,« pravi Gajski in obe-
nem dodaja, da ima vaja tudi 
svojo pozitivno stran, saj ver-
jame, da so ponudniki realizi-
rali dobršno število nočitev na 
osnovi gostujočega vojaškega 
osebja. »Če k temu prišteje-
mo njihovo porabo za gostin-
ske storitve, gorivo in morda 
še kaj, pridemo do nezane-
marljivih ekonomskih učin-
kov te vaje,« je še pristavil. 
Tudi Davor Kalin s Skopic je 
deljenega mnenja, saj na eni 
strani pozdravlja uporabo le-
tališča za namene vojaških vaj, 
kot je ta, po drugi pa prav tako 
razume starejše, ki so se tudi 
v njihovi vasi pritoževali nad 
prekomernim hrupom. »Ker 
sem krajevni svetnik, smo se 
o tem pogovarjali tudi na seji 
sveta KS Skopice in se zmeni-
li, da če se bo vaja tudi v pri-
hodnje dogajala samo enkrat 
letno, ne bomo oporekali, če pa 
bi v bodoče večkrat organizira-
li podobne vaje, ne bomo tiho, 
ampak se bodo morali organi-
zatorji najprej posvetovati z 
okoliškimi vasmi.« Kot je dejal 
Kalin, je včasih veljal dogovor, 
da vasi okoli letališča dobiva-
jo odškodnino, vendar danes 

to ne velja več. »V okoliških 
vaseh obstaja določen strah, 
da bi se takšne vaje vedno po-
gosteje dogajale,« še prizna-
va. Pridobili pa smo tudi od-
ziv Sevničanke Petre Puc, ki 
pravi, da je Sevnica dala čez že 
kar nekaj vojaških vaj. Od za-
četka jih je opazovala in obču-
dovala »akrobacije« letal, ven-
dar se je sedaj že navadila. »So 
sicer precej hrupni, še posebej, 
ko se spustijo nižje, vendar me 
osebno to ne moti, saj vem, da 
imajo vajo in da nekje pač mo-
rajo vaditi,« še pove.

ODSLEJ ŠE VEČ PROMETA IN 
VAJ NA LETALIŠČU?

Dopoldne petega julijskega 
dne je zmotilo glasno bob-
nenje, ki je močno prestraši-
lo prebivalce širšega območja 
Dolenjske, deležni so ga bili 
tudi Posavci. Italijanska lovca 
sta namreč v okviru Natove-
ga nadzora zračnega prosto-
ra spremljala izraelsko potni-
ško letalo, ki je prejelo grožnjo 
z bombo in se zaradi morebi-
tne povzročitve varnostnega 
incidenta v Sloveniji ob vsto-
pu v slovenski zračni prostor 
javilo civilni kontroli, nakar 
so se zaradi potrebe po zava-
rovanju Slovenije v skladu s 
predpisi takoj odzvali in ak-
tivirali lovca ter jima dovolili 
letenje z nadzvočno hitrostjo, 
zaradi česar sta blizu Šentjer-
neja tudi prebila zvočni zid in 
povzročila močan pok. Letalo 
je naš zračni prostor zapustilo 
na območju Dobove, lovca pa 
sta se s podzvočno hitrostjo 
vrnila v matično bazo v Itali-
ji, so takrat sporočili z ministr-
stva za obrambo. 25. julija pa 
smo lahko spremljali prelet in 
pristanek dveh ameriških letal 
F-16 na cerkljanskem letališču. 
Pristanka potrjujeta uspešen 
zaključek priprav in usposo-
bljenost letališča ter osebja za 
pristanke F-16 in sodelovanje 
v najzahtevnejših Natovih ope-
racijah. Kot je poudaril Jože 
Lacko z Ministrstva za ob-
rambo, tudi vodja projekta po-
sodobitve cerkljanskega letali-
šča, je letališče končano, zanj 
imajo pridobljene vse tehnič-
ne dokumentacije, zaključuje-

jo samo še nekaj logističnih za-
dev, kot je skladišče goriva in 
vzpostavitev sistema za zau-
stavljanje zaradi večjih varno-
stnih standardov. »Letališče 
sedaj omogoča letenje tako 
podnevi kot ponoči in ob slab-
ši vidljivosti. Glede na to, da 
je vojaško, ima vse specifične 
in logistične zadeve, potrebne 
za oskrbo letal. Steza, dolga tri 
kilometre, omogoča pristanek 
največjih letal,« je dejal in do-
dal, da bo odslej verjetno več 
prometa na letališču in tudi še 
kakšna vaja več, ker je letali-
šče s prenovo dobilo določeno 
mesto v Natovem sistemu leta-
lišč, ki se občasno uporabljajo. 
To bo zagotovo povzročilo še 
več negodovanja med okoliš-
kimi prebivalci.

A hrup zaradi letal, ki smo ga 
bili deležni v minulih tednih, 
ni edina skrb v zvezi z letališ-
čem v Cerkljah ob Krki. Že ne-
kaj časa se razvnema polemi-
ka, kako bo s hrupom zaradi 
nastajajoče proge za hitrostne 
preizkušnje, ki jo domačini 
vidijo kot dirkališče, v Gaju. 
Pa tudi sicer so, kot pri mno-
gih rečeh pri nas, mnenja o 
potrebnosti modernizacije 
cerkljanskega letališča deljena. 
Medtem ko eni mislijo, da je 
treba letališče razvijati in upo-
rabljati tako v vojaške kot ci-
vilne namene in da je samo po 
sebi faktor odvračanja more-
bitnega sovražnika, drugi me-
nijo, da je povsem nepotreb-
no in da bi bilo bolje sredstva 
vlagati kam drugam. V vse bolj 
nestabilnih časih naj bi bilo le-
tališče, s tem pa tudi okoliški 
kraji med prvimi tarčami na-
padalcev, mnoge skrbi sose-
ščina jedrske elektrarne, ki je 
prav tako na seznamu tako po-
tencialnih klasičnih kot terori-
stičnih napadalcev. Prav tako 
menijo, da bo tovrstni vojaš-
ki letalski »turizem«, ki se bo 
z modernizacijo letališča samo 
še krepil, utegnil slabo vpliva-
ti na posavski turizem nasploh. 
Postavlja se torej veliko vpra-
šanj in ugibanj, za katere pa 
lokalno prebivalstvo verjetno 
nikoli ne bo dobilo pravega od-
govora.
 Rok Retelj

Letalo F-16 nad cerkljanskim letališčem

Eden od ameriških lovcev je letališče zapustil še isti dan, drugi pa čez deset dni.

V naslednji  številki,  k i  bo izšla 25. avgusta ,
 bomo pripravili  

tradicionalne tematske strani "Znanje".

Več informacij  na:  
07 49 05 780 in marketing@posavje.info
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BELTINCI - Člani Folklorne skupine kulturno-umetniškega 
društva Oton Župančič Artiče so se na vročo nedeljo, 24. julija, 
v Beltincih udeležili 1. dela srečanja odraslih folklornih skupin 
(2. del bo predvidoma v oktobru v Žalcu) z naslovom »Le plesat 
me pelji«. Predstavili so se z novo odrsko postavitvijo koroških 
plesov, ki sta jih pripravila vodja skupine Gregor Tuljak in čla-
nica folklorne skupine Anja Čurič. Splet, kot plesu rečejo sami 
folklorniki, so popestrili z novo kostumsko podobo, ki je nastaja-
la ob pomoči dr. Bojana Knifica in dr. Katarine Šrimpf Vendra
min ter tako poskrbela za popolno podobo skupine in njenega 
plesa. Skupina je z uvrstitvijo med 12 najboljših folklornih sku-
pin v Sloveniji ponovno dokazala, da je v samem vrhu folklorne 
dejavnosti.  A. M. Žerjav

PIŠECE - »Naših deset vese
lih let …«, je bilo z velikimi 
črkami zapisano 26. juni
ja v Domu krajanov Pišece. 
Za člane in članice Pihalne 
godbe Pišece je letošnje leto 
svečano, saj praznujejo de
set let skupnega delovanja. 

Po besedah predsednika PGD 
Bukošek Viktorja Deržiča so, 
ker so bile potrebe gasilcev po 
prostoru vse večje, v 50. letih 
prejšnjega stoletja odkupili 
nekaj zemlje ter začeli graditi 
gasilski dom z garažo, dvora-
no in kuhinjo. Dolga leta so v 
Bukošku gasilci prirejali razna 
športna tekmovanja, še pose-
bej pa je bilo veselo na amater-
skem odru, saj je v gledaliških 
igrah sodelovala cela vas, ime-
li pa so tudi tamburaški zbor. 
Predsednik je ponosen na ge-
neracijo članov in članic A, ki 
so zelo dejavni v društvu in 
obenem tudi mentorji gasil-
skega podmladka, kar je dober 
obet za prihodnost društva. V 
zadnjem desetletju so se od-
ločili za obnovo gasilskega 
doma, saj ga je načel zob časa, 
pojavile pa so se tudi nove 
potrebe, tako da je dom postal 
večnamenski. »Na srečo živi-
mo v taki vasi, kjer smo skoraj 
vsi gasilci, vendar tudi ostali 
vaščani razumejo poslanstvo 
in potrebe gasilcev, zato so in 
nam še vedno pomagajo z de-
lom in prostovoljnimi prispev-
ki,« je še dejal Deržič. Kot smo 
lahko slišali iz društvene kro-
nike, ki sta jo prebirala Leona 
Rezelj in David Bratanič, so 
v Bukošku že pred vojno ime-

BUKOŠEK - Praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje je bil zadnjo julij-
sko soboto povsem gasilsko obarvan. Ob 90-letnici PGD Bukošek 
so organizirali prvo tekmovanje »Mini fire combat«. Pri članih je 
bila najboljša prva ekipa Pokleka, pri članicah pa Fedre, ki so jo 
sestavljale gasilke PGD Videž in PGD Slovenska Bistrica. Med 14 
sodelujočimi ekipami pri članih so nastopili še gasilci PGD Zabu-
kovje, tri ekipe PGD Rakovec, PGD Gabrje in PGD Brežice - mesto, 
med sedmerico ekip pri članicah pa so bile tudi gasilke PGD Za-
bukovje, PGD Bukošek, PGD Sevnica, PGD Rakovec in PGD Križe 
1999. Krajevni praznik se je nadaljeval s svečanostjo ob jubile-
ju PGD, na kateri so udeležence pozdravili predsednik PGD Bu-
košek Viktor Deržič, predstavnica KS Zakot-Bukošek-Trnje Sta
nislava Molan in podžupan občine Brežice Jure Pezdirc. Ob tej 
priložnosti so predstavili tudi na novo izdani zbornik ob jubileju 
domačega gasilskega društva. Dogajanje so popestrili člani Gasil-
skega pihalnega orkestra Loče in najmlajši člani PGD Bukošek s 
pesmijo Gasilci smo. Sledila je veselica z ansamblom Hervol. Ude-
leženci dogodka, predvsem Bukošani, so s ponosom ugotavlja-
li, da takšne veselice v Bukošku že dolgo ni bilo, kar je dokazala 
tudi vztrajnost ljudi, saj se je že danilo, ko so še zadnji zapušča-
li prizorišče pred domačim gasilskim domom.  R. R.

V Bukošku skoraj vsi gasilci
BUKOŠEK - 22. julija so v gasilskem domu v Bukošku s svečano sejo obeležili 90. obletnico domačega pro
stovoljnega gasilskega društva. Spomnili so se prehojene poti v tem času in najzaslužnejšim članom ter os
talim, ki so jim priskočili na pomoč, podelili zahvale in priznanja.

li gasilski avto, saj so iznajdlji-
vi domači obrtniki predelali 
starega Forda, tako da je služil 
svojemu namenu. V Bukošku 
je bilo vseskozi prisotno dru-
žabno in kulturno življenje. Po-
leg tamburašev se je oblikoval 
tudi Gasilski ansambel Buko-
šek, katerega naslednik je bil 
narodnozabavni ansambel 
Veseli vandrovčki. Leta 1983 
se je izpolnila dolgoletna že-
lja članov društva, saj so raz-
vili prvi prapor. Leta 1988 je 
prišel na čelo društva Jernej 
Molan, vendar so bili njegovi 
ambiciozni cilji le delno reali-
zirani, saj je čez tri leta padel 
v vojni za Slovenijo. PGD Bu-

košek se lahko pohvali s števil-
nimi uspehi na področju gasil-
skih tekmovanj skozi celotno 
zgodovino, najbolj so izstopa-
li člani A in zdajšnji člani B le-
tnikov 1970-1980, ki so osem-
krat postali občinski prvaki in 
dvakrat regijski, desetina sta-
rejših gasilcev je sedemkrat 
zapored postala prvak občin-
ske gasilske zveze, enkrat pa 
regijski, članice pa so največji 
uspeh dosegle lani, ko so pos-
tale regijske prvakinje in tako 
letos prvič v zgodovini društva 
zelo uspešno sodelovale na dr-
žavnem tekmovanju v Kopru. 

Predsednik društva in povelj-

nik Vilko Vogrinc sta najprej 
podelila zahvale članom 
društva, zatem pa še prizna-
nja. Za posebej predano delo 
pri krepitvi gasilske organiza-
cije na področju gasilske ope-
rative, vzgoje in usposablja-
nja ter prostovoljnega dela 
je plaketo PGD Bukošek pre-
jel poveljnik Vilko Vogrinc, za 
požrtvovalno in predano po-
moč gasilskemu društvu ter 
prispevek k napredku vasi Bu-
košek pa je plaketa šla v roke 
Stanislavi Molan. Navzoče 
so pozdravili tudi predsednik 
sveta KS Zakot-Bukošek-Trnje 
Adi Brod, predsednik Gasil-
ske zveze Brežice Mihael Bo
ranič in brežiški župan Ivan 
Molan. Boranič je v imenu 
Gasilske zveze Slovenije dru-
štvu podelil gasilsko plame-
nico I. stopnje in v imenu GZ 
Brežice plaketo, župan Molan 
pa je predsedniku Deržiču iz-
ročil plaketo Občine Brežice. V 
spremljevalnem programu, ki 
ga je povezovala Iva Hrastov
šek, so nastopili Valentina in 
Mateja Levak, Ela Žnideršič, 
Nika Slovenc, Nina Poček, 
Sara Žnideršič, Luka Molan 
Polovič, Hana Brod, Rea Ber
gant in Matic Bratanič.

 Rok Retelj

Predsednik PGD Bukošek Viktor Deržič (levo) med izročitvijo 
plakete poveljniku Vilku Vogrincu

Praznik v znamenju gasilcev

Najmlajši člani PGD Bukošek (foto: Iva Hrastovšek)

Deset veselih let pišeške godbe

Artiška folklora v državnem vrhu

Artiški folklorniki v Beltincih

V Pišecah so svojo pihalno 
godbo imeli že v letih od 1927 
do 1969 pod imenom Godbeno 
društvo Pišece. Nato je godba 
s svojim delovanjem preneha-
la vse do leta 2006, ko je pod 
okriljem KD Orlica Pišece pri-
čela delovati nova godbena za-

sedba z imenom Pihalna godba 
Pišece. Na jubilejnem koncer-
tu niso nastopili samo čla-
ni domače godbe, ampak so 
pri izvedbi koncerta s svojim 
nastopom pripomogli tudi po-
vabljeni gostje, ki so na kakr-
šen koli način povezani s Pi-
halno godbo Pišece. Tako so 
na koncertu nastopili tudi čla-
ni in članice Pihalne godbe Or-
lica iz Bistrice ob Sotli ter člani 
ansamblov Kranjski muzikan-
ti in Slovenski zvoki. Program 
koncerta je povezoval Vin
ko Šimek. Da je bil koncert 
še bolj svečan, je pripomogla 
tudi svečana podelitev članom 
in članicam pihalne godbe. Po-
deljene so bile Gallusove znač-
ke za aktivno udejstvovanje na 
področju ljubiteljske glasbene 
dejavnosti, priznanje Zveze 
kulturnih društev Brežice ter 
plakete, priznanja in zahvale 
Pihalne godbe Pišece. 

Pihalna godba Pišece med nastopom na jubilejnem koncertu

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

Jubilejni koncert je tako po-
tekal ob zvokih in melodijah 
priredb Avsenikovih skladb 
in različnih drugih skladbah 
za godbe. Pred skupno pesmi-
jo, ki so jo odigrali vsi nasto-
pajoči na koncertu ob prepe-
vanju poslušalcev v dvorani, 
se je Jože Drugovič, predse-
dnik Pihalne godbe Pišece, v 
svojem zahvalnem govoru od 
vseh navzočih poslovil z že-
ljo, da bi se ob takšni glasbe-
ni priložnosti srečevali še vsa 
nadaljnja leta.
 
 J. Drugovič, 
 foto: B. Kovačič 

www.avtoline.si
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BREZOVICA - V juniju je potekala spominska svečanost ob 
zapisu imena padlega komisarja Komande mesta Koper  Ja
neza Leniča – Rudarja, ki je bil dolga leta vpisan na spome
nik padlim borcem in drugim žrtvam fašističnega terorja na 
pokopališču v vasi Brezovica v Brkinih kot neznan partizan.

Janez Lenič - Rudar je luč sveta  ugledal leta 1903 sredi dolenj-
skih gričev v Pavli vasi na Malkovcu pri Tržišču. Za boljšim ko-
som kruha se je podal v rudnike na Nizozemsko. Tam je spoznal 
kapitalistično izkoriščanje delavcev in se vključil v boj za dela-
vske pravice. Ko je izgubil delo, se je vrnil domov in se preživljal 
z delom na siromašni zemlji in dninami. Ob okupaciji je organi-
ziral mlade vaščane za zbiranje orožja in vojaške opreme. Po pri-
hodu 2. čete 1. dolenjskega bataljona na Otavnik je organiziral 
srečanje domačinov s partizani v Čehnarjevi dolini in nekaj dni 
za tem je povedel še 13 mladeničev v Duletovo četo, ki je po ne-
kaj tednih prerasla v 2. bataljon Dolenjskega odreda in nato Kr-
škega odreda. Po odhodu bataljona v Gubčevo brigado je ostal v 
Zapadnodolenjskem odredu v junaški Robkovi četi. Ob kapitula-
ciji Italije je iz odreda nastala  9. SNOUB Kočevska, ki jo je bojna 
pot zanesla v Gorski Kotar. Tu je postal komisar čete. Njegov ba-
taljon je aprila 1944 okrepil Istrski odred. Sredi septembra 1944 
je postal politkomisar Komande mesta Koper. Padel je na začetku 
2. nemške ofenzive 25. novembra 1944 na Brkine in Čičarijo sku-
paj z dvema kurirjema pri Povžanah. Je nosilec Spomenice 1941.
Spominske svečanosti, ki je bila organizrana na pobudo Krajev-
ne organizacije borcev za vrednote NOB Tržišče, so se udeležili 
tudi domačini iz Mirnske doline in sevniške občine. 
 S. R./V. Blas, foto: M. Povšič

Neznan partizan postal znan

Spominske slovesnosti sta se udeležila tudi hči in sin padlega 
Janeza Leniča - Rudarja Štefka Keše in Janez Lenič.

Letos je KTRC Radeče prvič organiziral poletni tabor na Magolni-
ku. V osrčju neokrnjene narave je osemnajst otrok preživelo pet 
nadvse zanimivih dni.

Osnovnošolci, vključeni v tabor, so razdeljeni v manjše skupine in 
pod vodstvom pedagogov ter prostovoljcev Jožeta, Jolande, Erike, 
Marije, Mateje, Ksenje, Ajde, Tanje in Jureta aktivno preživeli čudo-
vite počitniške dni v družbi starih in novih prijateljev. Ob igri v čudo-
viti, nedotaknjeni naravi so spoznavali gozd, gozdne živali in gozdne 
sadeže. Za mnoge izmed njih je bil to prvi teden, ki so ga preživeli 
brez staršev. Nekateri so prvič prespali v šotoru. Nabiranje borovnic, 
peka kruha in gozdna pedagogika so bile aktivnosti, ki so se prepleta-
le s pohodništvom, obiskom kmetije Žonta in vsakodnevno pripravo 
tabornega ognja. S svojim obiskom so počitnice popestrili tudi ko-
nji s kmetije Kramžar iz sosednje Dobovice ter planinska vodnika, ki 
sta predstavila obvezno in dodatno planinsko opremo za varno pot 
v gore. Igre z žogo in druge družabne igre so zapolnile čas med ak-
tivnostmi, posebna izkušnja pa je bila zagotovo zabava v pižamah 
in spanje na ležiščih v zgornji etaži Hiše na Magolniku. Za lačne že-
lodčke je ves teden skrbel Zvone. Pripravljal je odlične jedi po željah 
otrok, ves čas pa je bilo na voljo tudi dovolj sadja in zdrave pijače. 
Ob prihodu v tabor so otroci izdelali svojo zastavo in sestavili himno. 
Tako se je po obronkih magolniškega hriba vsako jutro in vsak večer 
razlegala otroška pesem. Da pa so bili otroci v mislih vseeno pove-
zani s svojimi družinami, pričajo izdelki, ki so jih ustvarili za starše. 
Zadnje urice zadnjega dne tabora so otroci starše povabili tudi na 
kratek obisk, na katerem so jim prikazali delček na novo pridoblje-
nega znanja o naravi. Tabor so zaključili s spustom zastave in z ob-
ljubo, da se zopet srečamo naslednje leto.

Ureditev razsvetljave in garderobe 
v športni dvorani 

Športna dvorana Radeče

V poletnih mesecih, ko v njej skoraj ni aktivnosti, upravljavec JZ KTRC 
Radeče športno dvorano pripravlja na novo sezono. Poleg rednih 
vzdrževalnih del pa so bila v dvorani v zadnjem mesecu izvedena 
tudi investicijska vlaganja. 
Za izvajanje športnih aktivnosti v dvorani je velikega pomena uredi-
tev razsvetljave, ki zajema zamenjavo 56-ih starih in izjemno potra-
tnih 400 W halogenskih reflektorjev z novimi varčnejšimi 28-imi 
180 W LED svetilkami. Zamenjava je usmerjena predvsem v ustvar-
janje energetskih prihrankov, investicija pa se bo zaradi prihrankov 
povrnila v roku dveh let. 
Sočasno pa je bila v celoti prenovljena tudi kopalnica v t. i. garde-
robi 6. Zamenjana je bila keramika, celotne instalacije, namešče-
ni so bili novi tuši.   

Poletni tabor pri Hiši na Magolniku

Udeleženci poletnega tabora

SEVNICA  Prvo sredo v avgustu je na sevniškem gradu v okvi
ru redne mesečne prireditve Radogost potekala predstavi
tev slikarja, grafika in kiparja s črne celine.

Svetovno priznani umetnik Momodou Ceesay, ki je bil rojen 
leta 1945 v Gambiji, je razpet med Anglijo in Gambijo. V Londo-
nu živi in ustvarja, v Gambiji ima galerijo in studio. S sevniškim 
umetnikom Rudijem Stoparjem sta se spoznala leta 1976 na 
taboru likovnih samorastnikov v Trebnjem, kamor je prišel kot 
študent pariške Sorbone. »Njegove grafične mojstrovine in slike 
podolžnega formata so nas v hipu osvojile. Spoznali nismo samo 
tipično afriškega slikarstva, pač pa tudi aplikacijo na moderno 
slikarstvo. Momodou je bil v tistem času, in je še danes, državljan 
Sveta in pokončen človek. Takrat se je Afrika osvobajala koloni-
alizma in v ta dogajanja je bil s svojim slikarstvom močno vpet,« 
pripoveduje Stopar, ki se je odločil in v grajsko okno Radogost 
postavil na ogled umetnikove grafične liste, ki jih je prejel v dar. 
»Grafični listi so slika zatiranega afriškega človeka, brez svobo-
de. Čez barvito polje slike je naslikana podoba človeka vklenjenih 
udov in z lesenim čepom zapečatenih ust, kar vse ponazorijo atri-
buti priprav, ki so jih uporabljali lovci na sužnje,« nadaljuje so-
govornik, ki se je želel s tokratno razstavo dotakniti tudi vpraša-
nja smisla človekovega bivanja, cene življenja in osebne svobode.
V spremljevalnem kulturnem programu, ki je potekal v grajski 
kapeli, sta se z izborom pesmi predstavila Anica in Jožef Pirš, 
člana literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič iz Dobove. 
 S. R., foto: A. Pirš

Grafike afriškega umetnika

Vodja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Va-
bič Nose je pogosta obiskovalka Radogosta, prireditve, ki jo 
redno mesečno pripravlja že peto leto zapored Rudi Stopar. 
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Komemoracija se je pričela s 
slovensko himno, nato sta de-
legaciji krške in brežiške bor-
čevske organizacije položi-
li venec in prižgali svečo pri 
spomeniku, kasneje pa so se 
vsi navzoči padlim pokloni-
li še z minuto molka. Predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB 
Krško Anton Vodišek je po 
zahvali vsem, ki so se udele-
žili slovesnosti, praporšča-
kom in pripadnikom 15. polka 
vojaškega letalstva, napove-
dal slavnostnega govornika 
spominske slovesnosti An
dreja Marinca, enega najvi-
dnejših politikov v prejšnjem 
političnem sistemu, ki je bil 
med drugim predsednik Iz-
vršnega sveta Skupščine So-
cialistične republike Sloveni-
je, podpredsednik zveznega 
izvršnega sveta in član pred-
sedstva Socialistične republi-
ke Slovenije. Marinc je v nago-
voru najprej izrazil sožalje in 
spoštovanje že četrti genera-
ciji svojcev padlih partizanov 
ter obenem tudi organizator-
jem borčevskih organizacij iz 

KOPRIVNICA - Prostovoljni gasilci z Velikega Kamna že tretje 
leto zapored organizirajo dvodnevno prireditev Koprivniška 
noč, ki bo tudi letos združevala znana imena, posebne goste, 
dober namen in najboljšo zabavo. Pod velikim šotorom na igri-
šču pri OŠ Koprivnica se 13. in 15. avgusta obeta nepozaben 
kulturni program – kot vselej – dopolnjen z dobrodelno noto. 

Ker je leto 2016 za 
PGD Veliki Kamen 
jubilejno, obeležu-
jejo namreč 90 let 
delovanja, bo do-
brodelna nota le-
tošnje prireditve 
zbiranje sredstev 
za nakup nove za-
ščitne in reševalne 

gasilske opreme (v vrednosti 13 tisoč evrov). Spomnimo, da so 
gasilci v lanskem letu uspešno zbrali sredstva za nakup prve-
ga javno dostopnega defibrilatorja v občini Krško, ki je name-
njen prebivalcem KS Koprivnica. Društvo si posodobitev ga-
silske opreme letos zares zasluži, saj so člani zelo aktivni na 
mnogih področjih, kar potrjuje tudi letošnji laskavi naziv Naj 
prostovoljska organizacija v letu 2015 v občini Krško. 
Organizatorji, ki so se v preteklih letih dokazali z vrhunsko 
organizacijo, tudi letos pripravljajo nekaj novosti, npr. prost 
dostop do brezžičnega interneta za vse obiskovalce, preko ka-
terega bodo ti lahko delili nepozabne trenutke Koprivniške 
noči s svojimi prijatelji. Podrobnejši program prireditve pa si 
lahko pogledate na zadnji strani časopisa. 
 Foto: S. Košir

Navzoči so med drugim pris-
luhnili poročilu predsednice 
KO DIS Cerklje Slavice Prah. 
Izpostavila je, da je njihova 
osnovna naloga tako kot do 
zdaj skrb za članstvo in ohra-
njanje spomina na težke čase 
pregona tukajšnjih ljudi med 
drugo svetovno vojno. Zara-
di vse večje umrljivosti članov 
v svoje vrste vabijo sorodni-
ke in druge mlajše prostovolj-
ce, da jim pomagajo pri delu. 
Prahova je še omenila, da čla-
ni odbora, ki so obenem tudi 
poverjeniki, najmanj trikrat le-
tno obiščejo člane cerkljanske 
KO, se z njimi pogovorijo in na 
ta način ohranjajo tesne vezi. 
Za božične in novoletne pra-

V Dobravi peli partizanske pesmi
BUKOŠEK - Pri spomeniku padlim desetim krškim borcem v gozdu Dobrava pri Bukošku se je zadnjo julij
sko soboto zbrala lepa množica ljudi in se spomnila dogodkov pred 75 leti, ko so Nemci v tem gozdu ustre
lili devet mladih Krčanov in eno Celjanko, ki so bili prve žrtve partizanskega odpora v Sloveniji.

Krškega in Brežic, ki ohra-
njajo spomin na dejanja ta-
kratne mlade generacije do-
moljubov in idealistov. »Prvo 
dejanje osvobodilne fronte, 
katere 75-letnico letos pra-
znujemo, je bila mobilizacija 
ljudi in zbiranje orožja za boj 
proti okupatorju. V zgodnjem 
obdobju okupacije je bilo v 
Posavju v dejavnost odpora 
vključenih prek 70 mladih, ki 
so bili povečini še neizkušeni 

in neusposobljeni za dejavnost 
odpora. Skupina v Krškem in 
okolici je bila ena najaktivnej-
ših. Po obvestilu o možnosti 
aretacije se je umaknila v ta-
bor v gozd Rore nad Krškim, 
oblikovala se je kot bojna sku-
pina s svojim vodstvom z na-
menom boriti se in se pre-
makniti na varnejša področja. 
Na žalost sta nespretnost in iz-
dajstvo botrovala, da je okupa-
tor obvladal desetino prvobor-

cev, ki so bili odvedeni v krški 
zapor. Sledilo je kruto zasliše-
vanje in tajna likvidacija tu v 
Dobravi,« je takratne dogodke 
opisal Marinc.

Dodal je še, da sta Posavje in 
Obsotelje po začetnem obdob-
ju okupacije in partizanske-
ga odpora zaradi svojega po-
membnega položaja doživela 
izgon večine prebivalstva, ki je 
bil ena od posebnih oblik ge-
nocida na Slovenskem. Omenil 
je še Brežiško četo, kot desetle-
tnik pa je spoznal tudi Marjana 
Tominca, enega od ožje skupi-
ne več kot 70-članske skupine 
aktivistov OF iz Posavja, ki je 
padel kot član Brežiške čete. V 
kulturnem programu sta sode-
lovali Ana Breznikar z recita-
lom pesmi Franca Živiča in 
Izolanka Marjetka Popovski 
z izborom partizanskih pe-
smi, ki so jih skupaj z njo po-
nosno zapeli tudi navzoči na 
komemoraciji. Za povezova-
nje dogodka je poskrbel Ja
kob Gašpir.
 Rok Retelj

Slavnostni govornik Andrej Marinc ob navzočnosti praporšča-
kov in pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva

Izgnancem se godi krivica
CERKLJE OB KRKI - V dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob Krki je potekal letni občni zbor Krajevne or
ganizacije Društva izgnancev Slovenije Cerklje ob Krki. Udeležila se ga je dobra tretjina od 167 članov, koli
kor jih je trenutno v KO DIS Cerklje. 

znike vsako leto obiščejo bolne 
in onemogle člane, tudi tiste, 
ki so v domovih upokojencev. 
Najbolj so ponosni na spomin-
sko obeležje, ki ga skrbno ure-

jajo. Sledilo je še blagajniško 
poročilo, ki ga je v imenu bla-
gajničarke Ane Lopatič preb-
ral tajnik Alojz Božič, ter po-
ročilo nadzornega odbora, ki 
ga je predstavila predsednica 
Dragica Andrejaš. 

Med povabljenimi gosti so 
se občnega zbora udeležili in 
zbrane pozdravili tudi pred-
stavnica upokojencev v Zpi-
zu Anka Tominšek, predse-
dnica KO DIS Brežice Emilija 
Držanič, predsednica KO DIS 
Čatež ob Savi Jožica Stezinar, 
predstavnika bizeljske in do-
bovske krajevne organizacije, 
cerkljanski župnik mag. Janez 
Žakelj in pomočnica ravnate-

ljice OŠ Cerklje ob Krki Rena
ta Baznik. Tominškova je med 
drugim izpostavila, da se bo še 
naprej vneto zavzemala za to, 
da bodo upokojenci prejemali 
takšne pokojnine, kot so si jih 
s trdim delom tudi zaslužili, ne 
pa da se dandanes z borih 400 
evrov težko prebijejo čez me-
sec. Tajnik KO DIS Cerklje Božič 
pa je ogorčeno prebral odgovor 
državnih institucij v zvezi z voj-
no odškodnino, ki jo zahtevajo 
izgnanci, saj pravni red naj ne 
bi dovoljeval državi, da izgnan-
cem izplača odškodnino. Sled-
nje je označil za največjo sra-
moto v naši državi, vse tiste, ki 
odločajo o usodi naše države in 
naroda, pa imenoval »pošastni-
ki«. Prav tako se je obregnil ob 
še eno neporavnano krivico s 
strani države, odškodnino za 
premično in nepremično pre-
moženje oz. gmoto škodo. De-
jal je, da morajo izgnanci sto-
piti skupaj in si izboriti, da jim 
bodo to krivico popravili. Še 
pred začetkom občnega zbo-
ra je potekal kulturni program 
v izvedbi Ljudskih pevk iz Cer-
kelj. R. Retelj

Predsednica KO DIS Cerklje 
ob Krki Slavica Prah

Koprivniška noč v znamenju 
90. obletnice PGD Veliki Kamen

GADOVA PEČ - Prvo septembrsko soboto bo sredi vinskih 
goric prva revija ženskih ansamblov narodno-zabavne glas
be za Veliko nagrado Gadove peči. Na temo Deželica sonca 
in grozdja bodo risale akademske slikarke in pesnice skla
dale verze.

Vinogradniško-turistično društvo Gadova peč je zadnja leta opo-
zorilo nase z izvirno zamislijo, ko so domačini za obiskovalce 
odprli svoje zidanice in hrame, v teku pa je tudi širši projekt 
prenove vlaških hramov okrog Gadove peči v brežiški in Brezo-
vice v krški občini. To jesen bodo znova presenetili, saj se ob za-
mislih znanih slovenskih ustvarjalcev Toneta Fornezzija-Tofa 
in Romana Končarja lotevajo novega projekta z naslovom Je-
sen v Gadovi peči. 
Osrednji dogodek bo v soboto, 3. septembra, ko se bo pod šoto-
rom srečalo sedem prijavljenih ženskih ansamblov narodno-za-
bavne glasbe iz Slovenije, v prihodnosti pa naj bi se jim priključi-
le še gostje iz sosednje Hrvaške in sosednjih dežel. Reviji ženskih 
ansamblov bo seveda sledila tudi veselica pod šotorom z ženskim 
ansamblom M.J.A.V. Ob tem bodo razglasili še najboljša pesni-
ška dela, ki jih bo izbrala tričlanska žirija. Že dan prej, v petek, 2. 
septembra, bo s kulturnim programom ob 20. uri v zidanici Ko-
matar zaključena likovna kolonija, na kateri bodo vsaj štiri aka-
demske slikarke prikazale rezultate svojega večdnevnega dela v 
poljudni tehniki slikanja, razstavljena pa bodo med drugim tudi 
v ljubljanski Mestni hiši. 
Kot je na zadnjem delovnem sestanku, ki sta se ga udeležila tudi 
Tone Fornezzi-Tof in Roman Končar, poudaril brežiški podžupan 
Jure Pezdirc v vlogi predsednika organizacijskega odbora pri-
reditve Jesen v Gadovi peči, želijo tudi s tem projektom opozo-
riti na značilnosti in lepote tega območja, mu povrniti nekdanji 
sloves in pripeljati v te kraje kar največ obiskovalcev. Projekt Je-
sen v Gadovi peči bo obenem promoviral občino Brežice in šir-
še okolje Posavja.
Ker računajo, da bo prireditev tradicionalna, postopno pa posta-
la mednarodna, je v ospredju vseh priprav predvsem kakovost. 
Tudi zato so pritegnili strokovnjake z vseh treh področij; med 
glasbeniki bodo to Vilko Avsenik, Nuša Derenda, Silvo Lopa
tič in Toni Sotošek, med slikarji Jože Marinč in pri pesnicah 
Društvo slovenskih pisateljev. In posebej je seveda pomembno, 
da bo revijo ženskih ansamblov posnela TV Slovenija, da bo so-
deloval tudi Vaš kanal, pa seveda Nedeljski dnevnik in številne 
druge medijske hiše.
 Vlado Podgoršek

Jesen bo ženskega spola

 gasilska veselica
90 let gasilstva v KAPELAH

z ansamblom

MODRIJANI
 

v soboto, 27. avgusta 2016 ob 20.00 uri, 
pod šotorom v KAPELAH

BREZ VSTOPNINE
Generalni pokrovitelj prireditve Gostinske storitve nudi 

N
ar

oč
ni

k:
 P

ro
st

ov
ol

jn
o 

ga
si

ls
ko

 d
ru

št
vo

 K
AP

EL
E,

 K
ap

el
e 

13
, 8

25
8 

KA
PE

LE



Posavski obzornik - leto XX, številka 16, četrtek, 11. 8. 201610 GOSPODARSTVO

PROIZVODNJA – JULIJ 2016

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

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB5 ZP 3 - 112 300 7 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
29.843 1 3

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Februarja sta bili podpisani ključni pogodbi, in sicer pogodba za 
dobavo glavne tehnološke opreme (LOT 1), kamor sodijo plinska 
turbina, generator, dimnik in diesel elektro agregat, ter pogodba 
za izvedbo gradbenih del (LOT 4). Pogodba za LOT 1 je bila sklenje-
na s konzorcijem Stenmark (Siemens Slovenija in Siemens Šved-
ska), pogodba za LOT 4 pa s podjetjem CGP d. d. Po podpisu po-
godb in uvedbi izvajalcev v delo smo pričeli z urejanjem gradbišča 
ter izgradnjo pomožne infrastrukture, v sklopu katere bodo zgraje-
ne nove povezovalne kinete, platoji za transformatorje in hladilne 
celice ter ostali pomožni sistemi. Glavnina del se trenutno izvaja 
na izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje 
izvedene vse potrebne tehnološke (strojne in elektro) povezave 
med novim plinskim agregatom in obstoječimi tehnološkimi sis-
temi (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Vzporedno z 
omenjenimi deli se izvajajo aktivnosti pri umeščanju glavne teh-
nološke opreme v stavbo plinske turbine in izdelavi projektne do-
kumentacije za ta segment. Konec julija so se pričela obsežna in 

zahtevna zemeljska dela za gradnjo stavbe glavnega pogonskega 
objekta. V tem času bo povečan promet tovornih vozil skozi Bre-
stanico, o čemer smo v Posavskem obzorniku javnost že obves-
tili. Trenutno smo tudi v fazi izvajanja javnih naročil za preostala 
dva sklopa (LOT 2 in LOT 3), v okviru katerih bo dobavljena tehno-
loška elektro oprema (transformatorji, visokonapetostni kabli …) 
ter ostali pomožni tehnološki sistemi (dovod goriva, dovod kom-
primiranega zraka …). V letu 2017 je predvidena dobava glavne 
tehnološke opreme, v prvi polovici 2018 pa je predviden pričetek 
komercialnega obratovanja novega plinskega bloka.

CPB 18, 8280 Brestanica

Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1-3 ─ 
Izgradnja plinskega bloka GT26 v TE Brestanica
V TE Brestanica smo letos pričeli z realizacijo osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 - Iz-
gradnja plinskega bloka GT26, v sklopu katerega bo v prvi fazi zgrajen nov plinski agregat z inštalirano močjo 50 MW, 
pripravljena bo tudi infrastruktura za postavitev še enega agregata. 

Izgradnja povezovalne kinete Pripravljalna dela pred izkopom gradbene jame za turbinsko 
zgradbo (odriv humusa) 

KRŠKO - Kostak Krško kot izvajalec del je v mesecu juniju začel 
izvajati gradbena dela pri urejanju križišča na Cesti krških žrtev 
z izgradnjo četrtega kraka, ki predstavlja dostop k trgovskemu 
centru Hofer na Cesti krških žrtev 133 v Krškem. Medtem ko je že 
zaključeno pilotiranje za postavitev mostne konstrukcije preko 
Leskovškega potoka, je v sklopu del predvidena izgradnja ceste 
s prometno ureditvijo, ureditev meteorne kanalizacije in vodo-
toka navedenega potoka ter izvedba cestne razsvetljave. Križi-
šče bo urejeno s stop znaki in znaki za prednostno cesto, pred 
križiščem, ki se navezuje na drugi strani tudi na dostop do Doma 
starejših občanov in Šolskega centra Krško - Sevnica, pa bo ure-
jen tudi prehod za pešce. Za tovorna vozila bo veljala prepoved 
koriščenja nove cestne povezave do Hoferja, zato bodo ta upora-
bljala dosedanjo dostopno pot mimo trgovskega centra Tuš. Na-
ročnik del, ki naj bi bila zaključena v mesecu septembru, je Hofer 
Slovenija, ki je del nemške trgovske skupine ALDI Süd. B. M.

Gradnja dostopa do Hoferja

Gradbišče novega dostopa (foto: P. P.)

Komasacija v Velikem Podlogu 

POSAVJE - Pridelovalci grozdja, mošta in vina, vpisani v Register 
pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2015, so 
v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina 
dolžni najkasneje do 7. septembra 2016 upravni enoti prijaviti 
zaloge vina na dan 31. julij 2016. Dodatne informacije in obraz-
ci so na voljo na upravnih enotah in na spletni strani eUprava.

Prijavite zaloge vina 

KRŠKO, VELIKI PODLOG - Upravna enota Krško je 21. junija izda-
la odločbo o uvedbi komasacijskega postopka na komasacijskem 
območju Veliki Podlog, ki zajema zemljišča v skupni površini 138 
hektarjev. Komasacijsko območje je v lasti 171 posameznikov in 
obsega 411 parcel. Z uvedbo komasacijskega postopka so v skla-
du z Zakonom o kmetijskih zemljiščih na komasacijskem obmo-
čju prepovedani: parcelacija zemljišč, graditev ter sajenje oziroma 
odstranjevanje nasadov in gozdnega drevja, če ni z idejno zasno-
vo ureditve komasacijskega območja določeno drugače. Promet 
z zemljišči je dovoljen do konca razgrnitve elaborata obstoječega 
stanja zemljišč komasacijskega sklada. Ne glede na fazo komasaci-
je je dovoljen prenos lastništva, če gre za prenos lastništva na Re-
publiko Slovenijo ali lokalno skupnost, za prenos lastništva zaradi 
izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na 
komasacijskem območju, ki so v lasti enega ali več lastnikov, na 
enega dediča. Ko bo izvajalec geodetskih del izdelal elaborat ob-
stoječega stanja zemljišč, bo Upravna enota Krško sklep o njegovi 
razgrnitvi javno objavila, vsi lastniki zemljišč pa bodo na razgrni-
tev elaborata tudi osebno vabljeni.  Vir: UE Krško

Potem ko je Občina Sevnica 
po osmih letih pridobila vod-
no dovoljenje za ureditev Pri-
stana Orehovo, sprejela plovb-
ni režim, določila upravljavca 
plovbnega območja in z dogo-
vorom o sistemu obveščanja 
zagotovila možnosti za vzpo-
stavitev plovbe na motorni po-

Dovoljena plovba z motorjem
OREHOVO - Na akumulacijskem jezeru HE Boštanj je po večletnih prizadevanjih lokalne skupnosti dovolje
na plovba motornih plovil za osebne in rekreacijske namene, vendar pa plovila ne smejo presegati hitrosti 
10 km/h. 

gon na akumulacijskem jezeru 
HE Boštanj, si je plovbno ob-
močje ogledal tudi inšpektor 
za plovbo po celinskih vodah, 
mag. Jože Klemenčič. Šlo je za 
redni inšpekcijski nadzor, ki je 
zajemal ugotavljanje varnos-
ti za privez plovil, za vkrcanje 
in izkrcanje, stanje in vzdrže-
vanje globin, ki so potrebne za 
varno plovbo, preverila se je 
prisotnost ovir na plovbnem 
območju ter izvajanje plovb-
nega režima z vidika varstva 
človeškega življenja in okolja. 
Pri nadzoru ni bilo ugotovlje-
nih nepravilnosti in kršitev za-
konodaje. Inšpektor je ocenil, 
da je ureditev objektov prista-
nišča, vstopno-izstopnih mest, 
označitev plovbnega območja 
ter sistem obveščanja prime-
ren za varno izvajanje plovbe. 
Le-ta je mogoča le na določe-
nem območju akumulacijske-
ga jezera HE Boštanj, in sicer 
od 1. aprila do 31. oktobra  za 
nemotorna plovila ter od 25. 
aprila do 30. septembra za mo-
torna. Plovila ne smejo prese-
gati hitrosti 10 km/h, uporab-
nik pa je sam odgovoren za 
varno vplutje in izplutje plovi-
la ter za vkrcanje in izkrcanje 
oseb ter blaga. Uporaba vod-
nih skuterjev je prepovedana. 
Podrobnješe informacije o var-
ni plovbi je mogoče pridobiti 

na spletni strani www.obcina-
-sevnica.si/plovba.

»Osrednji namen prizadevanj 
lokalne skupnosti za sprejem 
tega dokumenta je bil večna-
mensko in okolju primerno 
dopolniti turistično ponud-
bo ob reki Savi. Sonaravna in 
večnamenska raba akumula-
cijskih jezer hidroelektrarn je 
usmeritev lokalne skupnosti 
od samega pričetka izgradnje 
hidroelektrarn. Stališče je bilo 
vseskozi takšno, da je indivi-
dualna plovba z manjšimi mo-

tornimi plovili sprejemljiva ter 
se ob zdravorazumskem nači-
nu ureditve, kakršnega je pre-
dlagala lokalna skupnost, dob-
ro povezuje z vsemi drugimi, 
že obstoječimi aktivnostmi. 
Časovno in teritorialno omeje-
na motorna plovba se pridru-
žuje obstoječim načinom rabe 
obsavskega prostora, z njimi 
je usklajena oziroma jih do-
polnjuje,« so sporočili z Obči-
ne Sevnica, ki je skrbnica plov-
bnega območja, upravljalec pa 
je KŠTM. 
 S. Radi

V začetku letošnjih poletnih dni so na Orehovem zgradili le-
sen pomol, s katerega je mogoč vstop in izstop na oz. s čolna, 
prihodnje leto naj bi bili urejeni še privezi za plovila.
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

11. 8. 2016 | ob 9. uri 
Parkirišče pred Galerijo Božidar Jakac

POHOD ZA ČLANE DRUŠTVA
Društvo upokojencev Kostanjevica na Krki

14. 8. 2016 | ob 9. uri 
Parkirišče pred Galerijo Božidar Jakac

CVIČKOV POHOD
Planinsko društvo Polom

17. 8. 2016 | ob 20.30 uri | Galerija Božidar Jakac
QUADRIGA CONSORT, KONCERT

Seviqc Brežice

19. 8. 2016 | ob 19. uri | Galerija Božidar Jakac
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

26. 8. 2016 | ob 19. uri | Lamutov likovni salon
OTVORITEV RAZSTAVE 

DEL DONACIJE DUHOVNIKA ANTONA VINDIŠARJA

KOLEDAR PRIREDITEV 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2016

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Občinski praznik, ob katerem se s 
ponosom spominjamo bogate zgodovine 
našega kraja, je priložnost, da se ozremo 
na dosežke in pridobitve v minulem letu 
ter se še posebej poklonimo tistim, ki so 
dali pečat kulturnemu in družabnemu 
življenju naše občine. Lepo vas vabim na 

praznične prireditve, ki naj nas kljub različnim pogledom 
povežejo, da bomo skupaj zmogli uresničiti nove razvojne 
načrte.

Iskrene čestitke,
vaš župan Ladko Petretič

Kostanjeviška občina je pred ob-
činskim praznikom v politični 
blokadi, ki se odraža tudi v tem, 
da edina med 212 slovenskimi 
občinami nima veljavnega pro-
računa za letošnje leto. »Delova-
nje občinskega sveta ne funkci-
onira, kot bi moralo, že od prve 
seje dalje v tem sestavu. Takrat je 
svetniška skupina jasno poveda-
la, da je zanje prioriteta reševanje 
vračila vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje in da želijo to 
zaključiti preden se bodo lotili 
kakršnega koli drugega projek-
ta,« pravi podžupan Aleš Keglje-
vič. Lani jeseni so uspeli izvesti 
rebalans proračuna in na podla-
gi tega počrpali državna sredstva 
za sanacijo plazu v Vrtači, potem 
pa je svetniška skupina po Keg-
ljevičevih besedah zaostrila pri-
tiske glede reševanja t. i. telefoni-
je, čeprav vsi postopki na sodišču 
še niso zaključeni. 

»EN PRIMER NE MORE 
BITI MERILO«
Glede sodbe Višjega sodišča, ki 
je v tožbi občana proti občini 
ugodilo prvemu, pa podžupan 
pravi: »Postopek, ki poteka zoper 
občino s strani ene fizične osebe, 
ne more biti merilo za spremem-
be pri vseh do sedaj izplačanih 
vračilih.« Kot je znano, je Okraj-
no sodišče odločilo v korist ob-
čine, Višje sodišče pa v korist to-
žnika. »Po našem mnenju je bila 
sodba napačna oz. si je sodnica 
napačno tolmačila zakon o vra-
čanju vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje in naš velja-
ven občinski odlok. V zvezi s tem 
bomo podali ustavno pritožbo, 
ki je še edina možna pravna pot, 
kljub temu, da smo morali to-
žniku v zakonitem roku izplačati 
znesek, ki je bil določen v sodbi,« 
pravi, a dodaja, da zaradi tega ne 
bodo pripravili novih izračunov 
vsem upravičencem. Telefonski 
denar, gre za 232 tisoč evrov, os-
taja na računu občine. »Občina 
zavzema stališče, da denarja ne 
bomo več delili fizičnim osebam, 
razen tistim, ki še niso podpisa-
li poravnav. Stvar politične od-
ločitve je, kam ga bomo investi-
rali. Naš predlog je bil že večkrat 
jasno izražen: sorazmerno inve-
stiranje v infrastrukturo na ob-
močju celotne občine, denimo v 
športno-rekreativne objekte oz. 
igrišča,« glede tega zaključuje 
Kegljevič.

IZBOLJŠALI KVALITETO 
IN ZANESLJIVOST 
VODOOSKRBE
Največji projekt, zaključen v ob-
dobju med lanskim in letošnjim 

občinskim praznikom, je bila 
lansko jesen končana in pre-
dana v uporabo hidravlična iz-

boljšava vodovodnega omrežja. 
V skupnem projektu treh posa-
vskih občin, brežiške, krške in 
kostanjeviške, je bilo v slednji 
zgrajenih pet vodovodnih odse-
kov v skupni dolžini cca. 6 km, 
ki nadomeščajo zastarele odse-
ke vodovodov, med katerimi sta 
bila dva še iz azbestnih cevi. Po-
membna pridobitev projekta je 
tudi povezava kostanjeviškega 
vodovodnega sistema z vodovo-
dnim sistemom občine Krško, 
kar omogoča večjo zanesljivost 
oskrbe kostanjeviških občanov 
s kakovostno pitno vodo. Še en 
velik korak na področju vodo-
oskrbe je bila letošnja vgradnja 
filtrirnega sistema v vodnem za-
jetju Jama, ki prebivalcem obči-
ne Kostanjevica na Krki zagota-
vlja konstantno kvalitetno pitno 
vodo, tudi v času visokih voda, 
ko jo je bilo treba v preteklosti 
prekuhavati. »Letos smo že ime-
li nekajkrat obilne padavine in 
se je ta filtrirna naprava izkazala 
za upravičeno, saj je zagotavljala 
dovolj neoporečne vode,« pravi 
podžupan Aleš Kegljevič. Ome-
niti velja še priključitev nekaj go-
spodinjstev na Slinovcah na jav-
no vodovodno omrežje.

PARKIRIŠČE Z 
AVTOBUSNO POSTAJO 
PRED ZAKLJUČKOM
Obiskovalci Kostanjevice na 
Krki so gotovo opazili, da je pri 

zdravstveni postaji praktično že 
zgrajeno parkirišče z avtobusnim 
postajališčem. Gradnja se je pri-

čela septembra lani in nadalje-
vala letošnjo pomlad. »Parki-
rišča so označena, postajališče je 
postavljeno, urejena je razsvetlja-
va, postavljena je signalizacija, v 
okviru istega projekta pa se nada-
ljuje izgradnja pločnika od parki-
rišča mimo zdravstvene postaje 
do obstoječega pločnika na Lju-
bljanski cesti, kar bo omogoči-
lo varno povezavo med mestom 
in zdravstveno postajo oz. av-
tobusnim postajališčem, ureje-
na pa bo tudi povezava s t. i. ter-
cialskim mostom. Vzporedno s 
parkiriščem je bila urejena tudi 
javna razsvetljava do omenje-
nega mostu in v novem naselju 
na Ljubljanski cesti,« pojasnju-
je podžupan. Pločnik bo pred-
vidoma zgrajen do 31. avgusta, 
zatem bodo celoten projekt ura-
dno predali namenu. 

V okviru vseslovenskega pro-
jekta vzpostavitve mreže po-
stajališč za avtodome, h katere-
mu je pristopila kostanjeviška 
občina, se je začelo tudi ureja-
nje parkirišča za avtodome pri 
severnem mostu. Zaenkrat so 
samo zarisana parkirišča za pet 
avtodomov in postavljeni koši 
za smeti, v načrtu pa je uredi-
tev celotne infrastrukture s pot-
rebnimi priključki. Prvi odziv je 
pozitiven, poudarja Kegljevič, in 
kaže na potrebo za ureditev to-
vrstnega prostora.

PLAZOVI, CESTE, 
KABLOVOD, STRAŽNI 
STOLP …
Lani so sanirali tri plazove, več-
jega pod vasjo Vrtača ter manjša 
v Gundah in na Malih Vodeni-
cah, ter asfaltirali nekaj občin-
skih javnih poti. V Koprivniku 
je bil spomladi obnovljen most 
na državni cesti, ki povezuje 
Kostanjevico z avtocesto. Keg-
ljevič med zaključenimi pro-
jekti izpostavlja še zaključek iz-
gradnje novega kablovoda in 
trafo postaje v obrtni coni, kar 
je izvedlo podjetje Elektro Ce-
lje. Projekt zagotavlja Kosta-
njevici na Krki nemoteno oskr-
bo z električno energijo tudi v 
času neurij oz. strel. Premika se 
tudi na področju poplavne var-
nosti, kjer je bilo opravljeno či-
ščenje potoka Obrh, v kratkem 
pa se bo začelo tudi načrtovano 
čiščenje struge oz. obrežja reke 
Krke. »Opravljen je bil ogled te-
rena in popis del, izbran je iz-
vajalec za izvedbo prvih nujnih 
ukrepov, tako da pričakujemo, 
da bomo že v avgustu pričeli z 
deli na strugi reke Krke, od vasi 
Dobe okoli kostanjeviškega oto-
ka do Karlč,« pojasnjuje podžu-
pan.

Na stražnem stolpu v Črneči 
vasi so obnovili streho in teme-
lje, zdaj pa je na vrsti ureditev 
notranjosti in okolice. V stolpu 
naj bi uredili muzej Uskokov in 
razgledno točko nad kostanje-
viško dolino, bližnjo Liparjevo 
hišo pa naj bi podrli in s tem pri-
dobili prostor za parkirišče ter 
postavitev miz in stolov.

ZADNJA FAZA PROJEKTA 
PREKOPA
Največja načrtovana investicija v 
občini pa je 3. faza obnove ces-
te skozi Prekopo, ki naj bi se pri-
čela v kratkem. Gre za ureditev 
še zadnjih 700 metrov cestišča z 
vso pripadajočo infrastrukturo. 
Občinski delež pri cca. 700 ti-
soč evrov vrednemu projektu bo 
večji, kot je bil pri prejšnjih dveh 
fazah, saj je zajetih več postavk, 
ki jih financira občina sama - fe-
kalna kanalizacija, pločniki, jav-
na razsvetljava, avtobusni posta-
jališči ipd. Hkrati bo asfaltiran 
še manjkajoči odsek na relaciji 
Dobe–Dobrava. Kegljevič pou-
darja, da projekt ni pomemben 
le za Prekopo, pač pa je ta ces-
ta tudi ena pomembnejših regi-
onalnih povezav in ne nazadnje 
doslej ne ravno zgledno ureje-
na vstopna točka v Kostanjevi-
co na Krki. 

TURIZEM 
PROFESIONALIZIRATI
Na zadnji seji občinskega sveta 
je bila omenjena možnost usta-
novitve gospodarske družbe 
(d.o.o.) v lasti občine, ki bi pri-
dobila in upravljala s koncesijo 
za termalno vodo na Poljanah v 
Krakovskem gozdu. Pri tem je 
možno tudi solastništvo z zu-
nanjimi partnerji, hkrati pa bi 
to podjetje skrbelo tudi za pri-
pravo in razvoj celotnega pro-
jekta izgradnje toplic, v kolikor 
bi pridobili ustreznega investi-
torja. »Vsi se zavedamo, da ima 
Kostanjevica naravne in kultur-
ne potenciale, ki privabljajo turi-
ste, vendar bomo morali turistič-
no dejavnost vključno s TIC-em 
profesionalizirati bodisi preko te 
družbe bodisi z zaposlitvijo na 
občini,« meni Kegljevič in do-
daja, da turistični razvoj občine 
ne more temeljiti na prostovolj-
nih aktivnostih v okviru društev. 
»Vsem mora biti jasno, da če ne 
bodo nastopili skupaj, ne bo re-
zultatov, vsak zase ne bo mogel 
uspeti,« poziva k povezovanju 
ponudnikov na področju turiz-
ma v občini, pa tudi nujno k tu-

rističnemu povezovanju z dru-
gimi občinami, od Šentjerneja 
do Brežic. Kar se tiče turizma, je 
poleg že omenjenega postajališča 
za avtodome in obnove stražne-
ga stolpa v Črneči vasi v predlog 
letošnjega proračuna vključena 
tudi ureditev lesenega objekta na 
kopališču pri južnem mostu, ka-
kršen je nekoč že bil. 

SODELOVANJE S SOSEDI
Kostanjevica na Krki se je po iz-
ločitvi iz krške občine odločila, 
da nadaljuje svojo pot v okviru 
regije Posavje in medobčinsko 
sodelovanje v regiji je po Keg-
ljevičevi oceni zelo dobro. »Le-
tos spomladi smo skupaj pod-
pisali sporazum o medsebojnem 
sodelovanju z Zagrebško župa-
nijo, pri katerem smo se zave-
zali, da bomo skupaj kandidirali 
za sredstva EU, namenjena ure-
janju infrastrukture na obmej-
nih območjih,« še pravi kosta-
njeviški podžupan, ki v tem vidi 
priložnost za izgradnjo cest in 
komunalne infrastrukture na si-
cer majhnem kostanjeviškem ob-
mejnem območju.
 Peter Pavlovič

»V turizmu se bo treba povezati«
KOSTANJEVICA NA KRKI - V kostanjeviški občini so, čeprav se o njej zadnje mesece sliši zlasti v povezavi z zapleti v 
delovanju občinskega sveta, zaključili številne projekte. O njih, seveda pa tudi o aktualnem političnem stanju v občini, 
smo se pogovarjali s podžupanom Alešem Kegljevičem, ki v odsotnosti župana Ladka Petretiča vodi občino.

Aleš Kegljevič
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OSKRBA S PITNO VODO

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema 
na območju Posavja

Oktobra 2015 smo skupaj z Občinama Brežice in Krško svečano pre-
dali v uporabo največjo investicijo v občini, in sicer novogradnjo 
petih vodovodnih odsekov v skupni dolžini nekaj več kot šest kilo-
metrov, ki smo jo izvajali v okviru projekta Hidravlična izboljšava vo-
dovodnega sistema na območju Posavja. Vrednost investicije je bila 
713.625 EUR, od tega 471.525 EUR evropskih sredstev in 242.100 
EUR sredstev občinskega proračuna.

Filtrirni sistem v zajetju Jama

V decembru 2015 smo v sodelovanju s koncesionarjem, družbo Kos-
tak d. d. iz Krškega, pričeli z deli vgradnje filtrirnega sistema, ki smo 
ga predali v uporabo februarja letos. Ob tem smo obnovili tudi ob-
stoječi objekt in okolico. Vrednost naložbe je 97.445 EUR. 

Vodovod Slinovce

V drugi polovici leta 2015 smo pričeli z izgradnjo manjkajočega dela 
javnega vodovoda v naselju Slinovce in ga predali v uporabo v febru-
arju letošnjega leta. S tem smo zagotovili oskrbo s pitno vodo petim 
gospodinjstvom. Vrednost naložbe je bila 21.243 EUR.

PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN JAVNE POVRŠINE

Parkirišča z avtobusnim postajališčem 
pri Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki

Septembra 2015 smo začeli z gradbenimi deli v okviru projekta Par-
kirišča z avtobusnim postajališčem pri Zdravstveni postaji Kostanje-
vica na Krki in prvotno predviden obseg del zaključili s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja avgusta letos. S tem smo pridobili 43 parki-
rišč za osebna vozila, tri parkirišča za turistične avtobuse in postaja-
lišče za avtobuse z nadstrešnico. Uredili smo tudi javno razsvetljavo 
parkirišča, javne poti do Tercialskega mostu in del v novem naselju 
Ljubljanske ceste.   

Konec julija pa smo nadaljevali projekt še z izgradnjo povezovalne-
ga pločnika s pripadajočo infrastrukturo, ki bo predvidoma zaklju-
čen do konca avgusta.  

Projekt je pomemben z več vidikov, saj bomo z njegovo realizacijo 
umaknili avtobusni promet skozi mestno jedro, kar bo imelo pozi-
tivne učinke tako na lesene mostove kot tudi na sam otok. Imamo 
namreč ogromne stroške s popravilom mostov, ki so dotrajani ter 
niso primerni za avtobusni in tovorni promet. Po izgradnji parki-
rišča bo otok odprt samo za osebna vozila in lokalni tovorni promet.

Vrednost investicije je 174.604 EUR, od tega smo v letu 2015 dobi-
li 32.659 EUR na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin, v 
letu 2016 pa računamo še na dodatnih 67.597 EUR. Preostalih 74.348 
EUR bomo zagotovili iz občinskega proračuna.

Postajališče za avtodome

Občina se je priključila skupnemu projektu 60 slovenskih občin, v 
okviru katerega bomo uredili postajališča za avtodome. V letu 2016 
smo realizirali prvo fazo projekta. Na opuščeni državni cesti na 
»gmajni« oz. pri severnem mostu smo z vertikalno in horizontal-
no signalizacijo označili pet parkirnih mest za avtodome in names-
tili koše za odpadke.

Postajališči za avtobuse

Konec leta 2015 smo uredili dva avtobusna nadstreška, in sicer v na-
seljih Črneča vas in Dolšce. Vrednost naložbe je 8.810 EUR.

Državne ceste

Po večletnih prizadevanjih je Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo v pomladnih mesecih letošnjega leta zgradila nov betonski 
most čez potok Lokavec v Koprivniku. 

Občinske ceste

V obdobju od septembra 2015 do avgusta letošnjega leta smo preda-
li v uporabo 8 asfaltiranih odsekov preostalih makadamskih javnih 
poti. Vrednost naložbe je bila cca. 160.000 EUR. 

Predstavitev izvedenih projektov v občini Kostanjevica na Krki
Od lanskega do letošnjega občinskega praznika je Občina Kostanjevica na Krki kot investitor predala v uporabo naslednje investicije  v skupni vrednosti cca. 1.335.000 EUR. 

Kočarija - Pirc

Pirc, Velike Vodenice

Kroglanki
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SANACIJE PO NEURJU IN POPLAVAH 
V SEPTEMBRU 2014

Plaz na LC 191221 pod naseljem Vrtača

Izvedli smo sanacijo največjega plazu na lokalni cesti Kostanjevica 
na Krki–Črneča vas–Prušnja vas pod naseljem Vrtača. Prav tako pa 
smo sanirali tudi plaz na javni poti Slinovce-Jablance v Gundah in 
plaz na javni poti v naselju Male Vodenice. Skupna vrednost je cca. 
106.253 EUR, od tega smo za sanacijo plazu pod naseljem Vrtača pri-
dobili od države 75.024 EUR.

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN 
TELEKOMUNIKACIJAMI

Izgradnja novih kablovodov in trafo postaj

V jeseni 2015 je Elektro Celje – enota Krško pričela z izvedbo več-
milijonskega projekta, izgradnje novih kablovodov in trafo postaj na 
območju Kostanjevice na Krki, ki se nadaljuje v letošnjem letu. Po 
končani izvedbi bomo pridobili zanesljivo oskrbo z električno ener-
gijo in odstranitev nadzemnih daljnovodov.

Prav tako je Telekom d. d. zgradil širokopasovno optično omrežje 
elektronskih komunikacij na območju od Kostanjevice na Krki do 
Oštrca in dela Gornje Prekope, trenutno pa izvaja dela na območju 
Dolnje Prekope.

OSTALI PROJEKTI

Stražni stolp v Črneči vasi

V jeseni 2015 je bila izvedena delna obnova stražnega stolpa v Čr-
neči vasi z zamenjavo strešne konstrukcije in kritine, ojačitvijo te-
meljev in izgradnjo škarpe z delno ureditvijo okolice. Vrednost na-
ložbe je bila 12.948 EUR.

Sofinanciranje nove strehe na večstanovanjskem objektu 
na Ulici talcev 20

Občina je v drugi polovici leta 2015, skupaj z ostalimi lastniki sta-
novanj sofinancirala zamenjavo strehe na večstanovanjskem objek-
tu. Vrednost naložbe je bila 9.350 EUR. 

Sofinanciranje novega dela strehe na Zdravstveni postaji 

V jeseni 2015 je bila izvedena zamenjava pločevinaste strehe na rav-
nem delu Zdravstvene postaje v Kostanjevici na Krki. Vrednost na-
ložbe je bila 30.390 EUR, od tega je občina prispevala 15.927 EUR, 
Zdravstveni dom Krško pa 14.463 EUR. 

Predstavitev izvedenih projektov v občini Kostanjevica na Krki
Od lanskega do letošnjega občinskega praznika je Občina Kostanjevica na Krki kot investitor predala v uporabo naslednje investicije  v skupni vrednosti cca. 1.335.000 EUR. 

Dolnja Prekopa - Šuštaršič

Saniran plaz pod Vrtačo

Saniran plaz v Gundah

Oštrc - Marš

Orehovec – Pisek, Mihelin

Dolnja Prekopa - Kovačič

Žolnir - Dornik
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Lovska družina Kostanjevica na Krki, ki danes šteje 74 članov, je bila ustanovljena leta 1946. Današnjo 
podobo v javnosti si je ustvarila z dobrimi odnosi in trdim delom ter zavedanjem o pomembnosti gos-
podarjenja z divjadjo in s tem ohranjanja ravnovesja v naravi in trajnostne rabe prostora.

Poleg Aleksandrove koče, kjer so se lovci srečevali dolga leta, je lovska družina leta 1984 pridobila v 
upravljanje logarnico na Polanah v Krakovskem gozdu, ki so jo v celoti obnovili, poleg pa so uredili tudi 
strelišče za malokalibrsko puško in strelišče za glinaste golobe. V začetku devetdesetih let so pričeli z iz-
gradnjo lovskega bivaka na Ravneh v Gorjancih, ki danes predstavlja osrednjo točko družabnega življe-
nja članov lovske družine in vsakoletnega druženja z občani.

Od osemdesetih let dalje so člani Lovske družine Kostanjevica na Krki kupili nekaj manjših parcel, med 
njimi Račnik na Malencah, kjer so leta 2003 postavili oboro za fazane. Poleg vsakoletnih tradicional-
nih biotehničnih prostovoljnih del v lovišču veliko skrbi namenjajo obdelovanju krmnih njiv in zalaga-
nju centralnih krmišč za živali. S tem zagotavljajo divjadi, predvsem divjim prašičem, potrebno dodat-
no hrano in tako poskrbijo, da le-ti ne povzročajo škode na njivah. 

Lovska družina je leta 2009 od države na podlagi koncesije za 20 let pridobila v upravljanje lovišče, ki se 
razprostira na celotnem območju občine Kostanjevica na Krki in obsega okrog 4800 ha.

Poleg svojih rednih dejavnosti so leta 2011 prevzeli tudi glavnino organizacije 13. evropskega prvenstva 
v oponašanju jelenjega rukanja, na katerem so sodelovali predstavniki devetih držav.

Letos LD Kostanjevica na Krki praznuje 70 let uspešnega delovanja, s svojim vestnim delom, znanjem 
in prizadevnostjo pa ves čas izpolnjujejo tako zakonske obveznosti kot moralne obveznosti do divjadi 
in ostalih prostoživečih živalskih vrst v lovišču, skrbijo za negovanje lovskega tovarištva in dobre odno-
se z občani, obenem pa se ves čas trudijo zagotavljati trajnostno rabo prostora. 

Zaradi vsega navedenega Lovska družina Kostanjevica na Krki prejme priznanje Občine Kostanjevica 
na Krki – srebrno plaketo za leto 2016.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme

LIDIA ČERNOŠA
za 20-letno delovanje v Pihalnem orkestru ter za prispevek k 

prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine.

SREBRNO PLAKETO
prejme

Lovska družina Kostanjevica na Krki
za 70-letno delovanje in prispevek k prepoznavnosti, ugledu 

in razvoju občine.

KLJUČ MESTA KOSTANJEVICA NA KRKI 
Z NAZIVOM ČASTNI MEŠČAN

prejme

BOJAN BOŽIČ
za posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine.

Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki

Bojan Božič je bil rojen leta 1951 v Novem mestu. Otroštvo in mladost 
je preživljal pod Gorjanci, na Dolžu, študijska pot pa ga je nato pelja-
la v Ljubljano, kjer je leta 1976 diplomiral na Pedagoški akademiji – 
oddelku za specialne pedagoge in leta 1979 uspešno opravil strokovni 
izpit iz pedagoške dejavnosti. S študijem je nadaljeval in opravil spe-
cializacijo za management v družbenih dejavnostih. Osredotočil se je 
predvsem na proučevanje trženja v kulturi. Po končani specializaciji je 
na isti šoli zaključil študij še na drugi stopnji. V intenzivnih letih de-
lovanja v muzejskem poklicu se je usposabljal tudi na organiziranem 
izobraževanju za vodilne delavce v kulturi v organizaciji Gea College. 
Leta 1976 se je najprej zaposlil v Domu za učence Majde Šilc v Novem 
mestu, sredi osemdesetih let pa je sprejel izziv in se zaposlil v takra-
tni Samoupravni interesni skupnosti za kulturo v Novem mestu, s či-
mer se je zapisal delovanju v kulturi znotraj institucionalnega sistema. 

Leta 1987 je prevzel vodenje Dolenjskega muzeja v Novem mestu, nato pa se je leta 1995 odzval povabilu 
in z veliko mero spoštovanja do opravljenega dela ustanovitelja Galerije Božidar Jakac Lada Smrekarja, 
ogromnega likovnega bogastva, potenciala kulturnega spomenika in kraja samega prevzel vodenje ene-
ga najeminentnejših specialnih muzejev v Sloveniji - Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ter 
to poslanstvo s smelo vizijo in osebno požrtvovalnostjo opravljal do danes.

V obdobju konstruiranja lastne države se je pri svojem delu srečeval z mnogimi formalno-pravnimi za-
gatami, predvsem nedokončanim postopkom denacionalizacije tako celotnega samostanskega komple-
ksa kot Lamutovega likovnega salona, ki je bila po mnogih letih uspešno zaključena, s tem pa je bilo tudi 
usklajeno pravno področje delovanja zavoda. S pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Ob-
čine Kostanjevica na Krki in Občine Krško, sodelavcev, sponzorjev in prijateljev je nadaljeval proces ob-
nove spomenika, organizacijo odmevnih razstav, prenovo stalnih zbirk, obnovljen in restavriran je bil 
nekdanji samostanski mlin, ki danes služi tudi kot vstopna točka v kompleks. S posebno naklonjenostjo 
pa je občinstvo sprejelo oživitev Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva, daleč naokoli prepozna-
ne blagovne znamke Kostanjevice na Krki. Bojan Božič je aktivno sodeloval pri načrtovanju in izvedbi 
mnogih kulturnih projektov v kraju, katerih vrhunec je bil prav gotovo projekt 750-letnice prve omem-
be mesta Kostanjevica na Krki in produkcija prestižnega zbornika Vekov tek. Vse to je samo še utrdilo 
pomen in vlogo Kostanjevice na Krki na kulturnem zemljevidu.

Z razstavnim programom kot osrednjo dejavnostjo javnega zavoda je galerija pod njegovim vodstvom 
dosegla zavidljivo raven tako doma kot na tujem in tako ponesla ime Kostanjevice na Krki v svet. Za od-
mevne razstavne projekte, ki so bili pripravljeni predvsem za prostore nekdanje samostanske cerkve, so 
mnogi avtorji prejeli številne prestižne nagrade, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada, o mnogih 
med njimi pa javnost govori še desetletja. Galerija Božidar Jakac, kot specializiran likovni muzej, med 
drugim skozi kar enajst sistematično urejenih likovnih zbirk strokovno skrbi in v obliki stalnih postavi-
tev javnosti prezentira pomemben segment nacionalne kulturne dediščine, kjer vsa ta leta načrtno sledi 
tudi mednarodnim muzejskim standardom. S tem utrjuje pomen Kostanjevice na Krki kot ene najpre-
stižnejših in eminentnejših lokacij na zemljevidu nacionalne vizualne kulture.

Kot krona dolgoletnega delovanja in stremljenj Bojana Božiča pri konstituiranju močnega likovnega cen-
tra v tem delu države je bila prav gotovo dokončna prenova in odprtje razstavnih prostorov v zahodnem 
traktu, ki so jih z retrospektivno razstavo akademskega slikarja Valentina Omana letos predali v upora-
bo javnosti in umetnosti. To je temelj, na katerem bo Galerija Božidar Jakac gradila svojo dejavnost in 
prepoznavnost tudi v bodoče.

Ob vseh teh letih predanega in požrtvovalnega dela sta se Kostanjevica na Krki in direktor Bojan Božič 
navezala do te mere, da si je v nedrjih Gorjancev uredil domovanje, s katerega lahko ponosno in zado-
voljno usmeri pogled v mogočen kompleks nekdanjega cistercijanskega samostana, danes Galerije Boži-
dar Jakac. Pogled, ki je prav zaradi njegovega skrbnega dolgotrajnega vodenja lahko miren in spokojen.
Z velikim veseljem in spoštovanjem mu zato ob tej priložnosti izrekamo priznanje za življenjsko delo 
in mu ob občinskem prazniku podeljujemo ključ mesta Kostanjevice in naziv častni meščan Kostanje-
vice na Krki.

Lidia Černoša je predana in nepogrešljiva članica Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki že od njego-
ve ustanovitve leta 1994. Sprva je zasedala mesto klarinetistke, nato je nesebično zaradi potreb orkestra 
klarinet zamenjala za tenor saksofon. Ves čas aktivno deluje v upravnem odboru orkestra, dolga leta je 
bila požrtvovalna in neutrudna tajnica vsem dosedanjim predsednikom. 

Leta 2007 je bila ena od pobudnic in pooblaščenka članov pihalnega orkestra za ustanovitev in registra-

cijo lastnega društva, ki je bilo kot Kulturno društvo Pihalni orkester 
Kostanjevica na Krki vpisano v register društev 2. novembra 2007. 
Lidia Černoša je poskrbela tudi za to, da je društvo pridobilo status 
društva v javnem interesu na področju kulture. S tem nazivom je Pi-
halni orkester postal drugo društvo v občini Kostanjevica na Krki, ki 
lahko svoja sredstva črpa tudi iz dela dohodnine, s katerim razpola-
ga vsak posameznik. 

Leta 2010 je kot prva ženska zasedla mesto predsednice orkestra. V 
okviru praznovanja 20. obletnice delovanja Pihalnega orkestra je leta 
2014 organizirala in izpeljala slavnostni koncert v čudovitem ambi-
entu dvorišča Galerije Božidar Jakac z gostjo Severo Gjurin in med-
narodno srečanje Zveze godb Dolenjske in Bele krajine, ki je v Kosta-
njevico na Krki pripeljalo kar enajst pihalnih orkestrov iz Slovenije in 

Hrvaške. Prireditev je v Kostanjevico na Krki privabila več kot 450 godbenikov, veliko število obisko-
valcev koncerta in prireditve ter z močno medijsko pokritostjo ponesla v širši slovenski prostor dober 
glas tudi o občini Kostanjevica na Krki. 

Lidia Černoša je človek z veliko začetnico. Skromna, kot je, svojih dejanj nikoli ne želi izpostavljati, z 
mirnim, pozitivnim in toplim pristopom ima velik vpliv zlasti na mlade člane orkestra, ki jih nenehno 
spodbuja k izobraževanju, s svojo prodorno mislijo pa vedno poskrbi za konstruktivne pogovore ter mo-
tivacijo celotnega pihalnega orkestra.

Za 20-letno prizadevno delo v lokalni skupnosti ter prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Pihal-
nega orkestra Kostanjevice na Krki Lidia Černoša prejme priznanje Kostanjeviški srebrnik za leto 2016.
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Spoštovane občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

iskreno vam čestitam ob prazniku vaše občine,
ko skupaj praznujete dosežke in nove pridobitve,

s katerimi skrbite za razvoj in izboljšanje kakovosti življenja 
v vaši skupnosti. Naj bo praznik priložnost 

za pristen pogovor in pogumne načrte za prihodnost.

Iskrene čestitke  vsem prejemnikom priznanj, 
ki jih boste prejeli v znak zahvale 

za vaš doprinos k razvoju lokalne skupnosti.

Vse lepo in dobro ob vašem prazniku.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Drage občanke, spoštovani občani občine 
Kostanjevica na Krki!

Naši občini druži večdesetletna skupna zgodovina, v kateri 
so se med nami spletle tesne prijateljske in profesionalne 

vezi, zato budno spremljamo vašo samostojno pot, 
na katero ste se podali pred desetletjem.

Ob vašem prazniku, s katerim se spominjate začetkov 
bogate in znamenite zgodovine vašega kraja, vam želimo, 

da bi se z zanosom, energijo in povezanostjo spopadali z 
izzivi, ki jih prinaša življenje v lokalni skupnosti. Dnevi 

praznovanja pa naj vam prinesejo zlasti veselje 
in prijetne trenutke ob druženju na prireditvah.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

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

podžupan, spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega praznika 
se vam iskreno zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje 

v prepričanju, da bomo v okviru posavske regije 
plodno soustvarjali tudi v prihodnosti. 

V svojem imenu in v imenu naših občanov 
vam ob prazniku vaše občine izrekamo iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Tudi iz sevniške občine 
na vse občanke in občane Kostanjevice na Krki 

naslavljamo najlepša voščila ob prazniku. 

Ta naj vas povezuje in razveseljuje, 
z družabnim dogajanjem pa še dodatno obogati vsakdan.

Vsem, ki oblikujete celoto skupnosti, želimo dobrih odločitev; 
prav takšne naj nas tudi v prihodnje povezujejo 

v skupni posavski regiji. 

Želimo vam lepo praznovanje občinskega praznika 
in vse dobro na vsakodnevnih poteh življenja. 

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Poleg sobivanja v skupni regiji Posavje, vsaka na 
njenem drugem koncu, je našim občinam skupna 

odločitev, da se iz večjih občin podamo na samostojno 
pot. Vemo, kako strma in polna ovir je lahko ta pot, a 

prinaša tudi mnogo zadovoljstva ob doseženih uspehih, 
ki izboljšujejo kvaliteto življenja v majhnih krajih.

Ob vašem občinskem prazniku vam v lastnem imenu in 
v imenu vseh naših občank in občanov želim, da bi se 

znali razveseliti svojih dosežkov, ob tem pa našli čim več 
novih idej, ki bodo vašo občino, znano po številnih 
naravnih in kulturnih znamenitostih, še obogatile.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

KOSTANJEVICA NA KRKI  
Kostanjevica na Krki poleg 
naravnih in kulturnih zna
menitosti ponuja tudi vrsto  
možnosti za rekreacijo, od 
pohodniških in kolesarskih 
poti do raznih aktivnosti na 
in ob vodi.

Najbolj pestra je izbira poho-
dniških poti. Izrazito panoram-
ska, 7 km dolga Uskoška pot 
se začne in zaključi pri cerkvi 
sv. Mohorja v Črneči vasi, pote-
ka pa po okoliških gričih, goz-

dovih, travnikih in vinogradih. 
Daljša in zahtevnejša je Trdi
nova pot po Gorjancih, ki se 
začne pri nekdanjem cisterci-
janskem samostanu, do konč-
nega cilja na Trdinovem vrhu 
pa pridemo po dveh smereh, 
ki se združita pri nekdanji 
planinski koči na Polomu ozi-
roma 200 m naprej na križi-
šču. 23 km dolga pot ima tudi 
skoraj 1200 m višinske razli-
ke. 12 km dolga Cvičkova pot 
MohorGradnje, katere zače-
tek in cilj je v Zavodah, pote-
ka med vinogradi in hrami po 
vinskih goricah Kostanjevice 
na Krki in Podbočja. Pravljič
na pot vil Čestitk, dolga 4 km, 
ima osnovo v bajki o vilah Če-
stitkah, ki so pred davnimi časi 
živele v teh krajih. Začne se na 
parkirišču Galerije Božidar Ja-
kac, od koder vodi na Gorjan-
ce, do tlakovane police pred 
podzemno jamo Čestitke. Zah-
tevna, 12 km dolga Rutenska 
krožna pot se začne na no-
gometnem igrišču v Orehov-
cu, od koder vodi v strmino in 

proti Polomu, do Rdeče hiše, 
Aleksandrove koče in lovske-
ga bivaka, od koder je prelep 
razgled na Kostanjevico z oko-
lico, ob lepem vremenu se vi-
dijo tudi Kamniške Alpe s Tri-
glavom. Lažja in krajša (6 km) 
je Pot na Kičer s parkirišča 
Kostanjeviške jame do ome-
njenega hriba, pod katerim je 
postavljen velik križ, na njem 
pa je tudi skrinjica z vpisno 
knjigo obiskovalcev. Tistim, 
ki imajo raje ravninske poti, 
je na voljo 8 km dolga Resslo

va gozdna pot od Kostanjevi-
ce na Krki v Krakovski gozd, 
mimo mokrišča Trstenik, do 
roba pragozdnega rezervata. 
Ob povratku se lahko ustavi-
te ob Cvelbarjevem hrastu – 
drugem najdebelejšem hrastu 
dobu v Sloveniji. 

Tudi ljubiteljem kolesarjenja je 
na voljo nekaj začrtanih poti. 
29 km dolga Cvičkova kole
sarska pot ima izhodišče v 
Kostanjevici na Krki (Kmeč-
ki hram) in vodi po obron-
kih Gorjancev do Gadove peči, 
nato pa po desnem bregu reke 
Krke nazaj do Kostanjevice. 
Tudi izhodišče 15 km dolge 
Panoramske kolesarske poti 
je Kmečki hram, nato pa pote-
ka do nekdanjega cistercijan-
skega samostana mimo Ivanjš 
in Kočarije proti Malim Vode-
nicam, od koder se spusti proti 
Orehovcu, nato pa mimo Dolšc, 
Avguštin, Jablanc in Slinovce 
na cilj v Kostanjevico. Reslje
va kolesarska pot (29 km) 
se prav tako začne pri Kmeč-

kem hramu, od koder se zape-
ljemo na levi breg reke Krke in 
po obronkih Krakovskega goz-
da mimo Malenc do Zameške-
ga, nadaljujemo proti Smedni-
ku in prikolesarimo do Rimša, 
od koder nadaljujemo do Veli-
ke vasi, nato pa zavijemo pro-
ti Križaju in nazaj na začetek 
poti. Najdaljša je 65 km dol-
ga Trdinova kolesarska pot. 
Izpred Kmečkega hrama kole-
sarimo na levi breg reke Krke 
proti Malencam in do Zame-
škega, kjer zavijemo do Šen-

tjerneja proti samostanu Ple-
terje. Od tam se vzpnemo pod 
Javorovico in pod Mirčevim 
gričem dosežemo kapelo Mir-
čev križ. Nato se spuščamo 
mimo nekdanjega planinskega 
doma na Polomu, Titove, Rde-
če in Aleksandrove koče do lo-
vskega bivaka na Ravneh in 
vasi Oštrc, sledi vzpon do Čr-
neče vasi in spust v Straški ja-
rek, nato mimo Vrtače in Vrb-
ja prikolesarimo do hrvaške 
meje, nadaljujemo do Prušnje 
vasi in zavijemo proti Plani-
ni, najvišji točki poti. Pot nato 
vodi skozi Premagovce do Ga-
dove peči in Stojanskega Vrha 
ter mimo Poštene vasi in Buše-
če vasi do ravnine na desnem 
bregu reke Krke, po kateri se 
vrnemo v Kostanjevico. 
Reka Krka pa seveda nudi šte-
vilne možnosti za rekreacijo 
na vodi, od veslanja z lesenimi 
čolni, kanuji ali kajaki, vožnje 
s pedalini in vodnimi kolesi do 
vse bolj popularnega »supa-
nja« (veslanja stoje na deski).
 P. Pavlovič

Pestre možnosti za rekreativce

Izhodišče ravninske Resslove gozdne poti je pri gostilni Žolnir.
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Občankam in 
občanom čestitamo 
ob prazniku občine 
Kostanjevica na Krki. 

Z vami želimo še 
naprej kreativno 
soustvarjati širši 
kulturni prostor 
regije.

Kolektiv Galerije 
Božidar Jakac

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

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prihajajočem občinskem prazniku.

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

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!

Občini Kostanjevica na Krki ob praznovanju izrekamo 
iskrene čestitke ter se našemu ustanovitelju in 

obiskovalcem knjižnice zahvaljujemo za dobro sodelovanje. 
Vsem občankam in občanom tudi v nadaljnje želimo 

veliko dobrega branja. 

  Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija
Dejan Obradović s.p.

Kočarija 15, 8311 Kostanjevica na Krki, Tel.: 031 508 499

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam želimo prijetno praznovanje.

Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo 
Marko Luštek s.p.

Ledeča vas 2, 8310 Šentjernej, tel.: 041 651 864

Iskrene čestitke ob prazniku občine 
Kostanjevica na Krki in veliko dobrega 

sodelovanja tudi v prihodnje.

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.

MALENCE - Kostanjeviška občina se ponaša z drugim najdebelejšim hrastom dobom v Sloveni-
ji – približno 300 let starim Cvelbarjevih hrastom, ki raste na robu Krakovskega gozda v Ma-
lencah. Njegov obseg je 750 cm, premer 233 cm, visok je 33 metrov, njegova lesna masa pa je 
ocenjena na 65 m3. Takšne dimenzije mu je omogočil neomejen rastni prostor, zato je razvil 
za osamelca značilno široko krošnjo z debelimi vejami, kakršnih v gozdu ne boste našli. P. P.



Posavski obzornik - leto XX, številka 16, četrtek, 11. 8. 2016 17
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

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.

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.

NALA (16168KK) 
je prijazna, razigrana psička, 
manjše rasti, stara približno 
2 meseca. V zavetišče je priš-
la kot enotedenska mladička, 
z veliko truda in pomoči s stra-
ni prostovoljcev in veterinarjev 
pa je zrasla v lepotičko. Je že či-
pirana in cepljena, pred odho-
dom pa bo tudi sterilizirana. 

AJA (16249KK) 
je izredno igriva psička, stara 
približno 4 mesece, manjše do 
srednje rasti, s črno dlako. Išče 
prijazne in odgovorne lastnike, 
ki ji bodo nudili topel dom. 

JAK (16175B) 
je 3 in pol leta star mešanec 
večje rasti in rjave barve. Je pri-
jazen do ljudi in ima ogromno 
energije, s pasjimi samci pa se 
ne razume najbolje. Primeren 
je za aktivne posvojitelje, ki že 
imajo izkušnje s psi. 

POVABILO GOSPODARSKIM SUBJEKTOM - OBRTNI IN KMETIJSKI SEJEM BREŽICE 2016
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vabi vse, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo, k sodelovanju na že šestem 

Podjetniško–obrtnem in kmetijskem sejmu Brežice 2016. Sejem bo potekal 15. in 16. 10. 2016 v Športni dvorani Brežice.

Vabljeni, da izkoristite ugodnejši prijavni rok. Prvi rok: 18. 8. 2016; drugi rok: 18. 9. 2016 oz. do zapolnitve mest.

Več informacij in prijavnica: www.pcbrezice.si oz. na: info@pcbrezice.si.

BREZOVICA NA BIZELJSKEM – Konec meseca julija je 90. rojstni dan 
praznovala Marija Kelher iz Brezovice na Bizeljskem. Vabilu druži-
ne se je z veseljem odzval župan občine Brežice Ivan Molan in ob 
visokem jubileju obiskal slavljenko na njenem domu. Voščil ji je 
obilo zdravja in dobrega počutja v krogu njenih najbližjih.
 

Marija Kelher se je rodila 15. julija 1926 v Zgornji Sušici 22 (pod Sve-
tim Vidom) v družini Jelčičevih, kjer je bila ena izmed sedmih otrok. 
Leta 1941 je bila družina izgnana v Nemčijo, kjer je Marija kljub mla-
dosti opravljala dela v pekarni in pozneje v hotelu. Po koncu vojne se 
je z družino vrnila na opustošeno in izropano domačijo. Leta 1947 
je spoznala bodočega moža Franca in stopila sta na skupno življenj-
sko pot. Dom sta si ustvarila na Kelherjevi domačiji in se razveselila 
šestih otrok – petih hčera in sina. Danes pa jo razveseljuje še devet 
vnukov in sedem pravnukov
Gospa Marija je čila in aktivna pri domačih opravilih. Ker je bila nje-
na želja, da bi imeli doma kmečki turizem, z veseljem sprejme goste 
in obiskovalce. Postreže jim z dobrotami, ki jih pripravi sama – poti-
co, štrudljem in domačim kruhom ter vsem, kar se prileže domače-
mu vinu, vsako leto pa pogosti tudi udeležence pohoda k repnicam. 
Po besedah njenega sina Franca gospe Mariji zaradi njenih aktivno-
sti vedno primanjkuje časa, za vsak dan ima tudi narejen načrt op-
ravil, za nazaj pa ne razmišlja. Rada se druži in poklepeta z gosti ter 
obiskovalci. Spomin ji odlično služi, po televiziji pa redno spremlja 
tudi dnevno dogajanje. Obilo lepega in dobrega so gospe Mariji ob 
njenem rojstnem dnevu zaželeli številni sorodniki, znanci in prija-
telji. Obiskale so jo tudi članice društva kmetic, katerega dolgole-
tna članica je. 

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine 
Brežice (Ur. list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena 

Poslovnika o delu Komisije v postopku podeljevanja priznanj, 
z dne 9. 10. 1996 in 2. 9. 2011

R A Z P I S U J E

OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016

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

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za iz-
redno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnos-
ti, podjetja, druge organizacije ter društva, najkasneje do 15. 
septembra 2016. Predlogov, ki bodo prispeli po tem roku, Ko-
misija ne bo upoštevala.

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina 
Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in prizna-
nja občine Brežice«. 

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

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

sežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
• če gre za življenjsko delo, pa pomen njegovega dela za go-

spodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.

7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 
2016 bo ob prazniku občine Brežice.

mag. Andrej Vizjak,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Občina Brežice je že ob uredi-
tvi starega mestnega jedra že-
lela zagotoviti večjo varnost v 
križišču Ceste prvih borcev, Čer-
nelčeve ulice in Trga izgnancev 
v Brežicah. Zaradi večjih vozil, 
kot je avtobus, ki je v tem kri-
žišču dnevno prisoten, in zara-
di obstoječega stanja ulic je bilo 
potrebno v križišču zagotoviti 
ustrezne povozne površine za-
radi zavijanja avtobusov, pred-
vsem iz Černelčeve ulice na Trg 
izgnancev in v obratni smeri. Žal 
pa se je hitro pokazalo, da voz-
niki pogosto ne upoštevajo ce-
stnoprometnih predpisov in na 
povozni površini v samem križi-
šču puščajo svoja vozila za kraj-
ši pa tudi daljši čas. Na pogos-
te kršitve oz. napačno parkiranje 
so opozarjali tudi občani. V pe-
tih letih je bilo zabeleženih čez 

Na podlagi 16. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list 

RS, št. 25/08) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
predloga Odloka o preimenovanju dela ulice 

v naselju Brežice,

ki bo potekala od 12. 8. 2016 do vključno 26. 8. 2016 v 
času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v 

prostorih Krajevne skupnosti Brežice.

Predmet predloga odloka je preimenovanje dela ulice v naselju 
Brežice. Preimenuje se del ulice z imenom Trg izgnancev, ki 
poteka v smeri mimo Doma kulture Brežice proti Dijaškemu 
domu Brežice in se zaključi neposredno pred Knjižnico Brežice. 
Preimenovanje dela ulice zadeva objekte na dosedanjih 
naslovih Trg izgnancev s hišnimi številkami 12, 12a in 12b. Del 
na novo poimenovane ulice se imenuje z imenom: Trg Jožeta 
Toporišiča.
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na predlog odloka, 
lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigi 
pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po pošti 
na naslov Občina Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter 
na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Nov povozni rondo na Trgu izgnancev
BREŽICE - Občina Brežice se trudi zagotavljati prometno varnost v celotni občini z vzdrževanjem cest in gradnjo ploč-
nikov ter v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice, z medobčinskim prekr-
škovnim organom in policijo. 

300 kršitev in vsaj toliko opozo-
ril voznikom, ki so z nepravilnim 
parkiranjem na povozni površi-
ni ogrožali prometno varnost. 

Zaradi pogostega nespoštovanja 
prometnih pravil je občini preos-
talo le, da prometni režim na tej 
točki spremeni. S tem namenom 

so strokovne službe s projektan-
tom poiskale drugo rešitev, kar 
predstavlja povozno krožno kri-
žišče (rondo) na isti lokaciji, ki 
je zarisano s talnimi označbami 
in označeno s prometnimi zna-
ki na vseh treh vhodih v kroži-
šče. To ne pomeni, da velja za 
vsa vozila prometni režim tako 

kot v ostalih krožnih križiščih, 
torej velja dogovorjena samo 
ena smer vožnje za vsa vozila z 
ustreznim vključevanjem in izvo-
zom. Za vsa večja vozila, ki bi jih 
prometno zarisane označbe teh-
nično omejevale pri zavijanju, je 
mogoče sredinski del povoziti 
– npr. za avtobuse, tovornjake, 
kombije ... ali komunalna vozila.

Občina Brežice želi s prometnimi 
ureditvami izboljšati prometno 
varnost za vse udeležence v pro-
metu in zato tudi apelira na vse 
voznike, da svoja vozila parkira-
jo na za to ustrezno predvidenih 
površinah in ne na cesti. Varnost 
v prometu je odgovornost vseh 
udeležencev, zato pozivamo, da 
vsak prispeva svoj del ter s tem 
izboljša pretočnost in varnost 
prometa.

Marija Kelhar praznovala 90. rojstni dan

Jubilantka Marija Kelher z županom in otroki
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 17. septembra 2016, 

s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7.11 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica v pred stavbo občine
 11:30 Brestanica – spodnji grad
 12:00  Krško – Raceland Vrbina
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, 

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno petka, 9. septembra 2016, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni!

Javni razpis za malo 
gospodarstvo 
Občina Krško je v Uradnem listu dne 
5. 8. 2016 objavila Javni razpis o do-
deljevanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Krško za leto 
2016.

Predmet javnega razpisa je dode-
ljevanje nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v občini Krško s subven-
cioniranjem naslednjih ukrepov, ki 
so se izvajali in bili plačani v razpi-
snem obdobju od 24. 9. 2015 do 21. 
9. 2016 na območju občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in 

nematerialnih investicij,
B. svetovalne storitve za izdelavo 

razpisne dokumentacije za pri-
javo na državne in mednarodne 
razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na 
sejmih in razstavah,

D. posebno usposabljanje in dodat-
no izobraževanje,

E. spodbujanje delovanja strokov-
nih društev in združenj na podro-
čju podjetništva.

Za vsak posamezen ukrep je na raz-
polago ločena razpisna dokumenta-
cija, ki je dosegljiva na spletni strani 
Občine Krško www.krsko.si v rubriki 
javni razpisi ali v času uradnih ur na 
Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Vloge z zahtevano dokumentacijo 
morajo prispeti na naslov Občine Kr-
ško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje 
do srede 21.9.2016. Dodatne infor-
macije v zvezi z javnim razpisom pos-
reduje Irena Mesinger, tel. 07/49-
81-292, e-mail: irena.mesinger@
krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

V občini Krško so naselja Krško, 
Senovo, Brestanica, Leskovec, 
Brege, Drnovo, Mrtvice, Velika 
vas pri Krškem, Veniše, Vihre, 
Vrbina, Spodnji Stari Grad, Do-
lenja vas, Podbočje, Žadovinek 
delno ali v celoti že opremljena 
z javno kanalizacijo. Skupna dol-
žina kanalizacije znaša 133.000 
metrov, odpadne vode iz teh 
naselij pa se čistijo na čistilnih 
napravah ČN Vipap, ČN Bresta-
nica in ČN Podbočje. 

IZGRADNJA NA SENOVEM, 
BRESTANICI IN LESKOVCU PRI 
KRŠKEM
V letošnjem letu nadaljujemo z 
izgradnjo kanalizacijskega siste-
ma v skladu z državnim opera-
tivnim programom, in sicer na 

Nadgradnja kanalizacijskega omrežja 
Voda je za človeka in njegovo okolje življenjskega pomena, zato v občini Krško varovanju okolja, zaščiti podtalnice, pitne 
vode in površinskih voda posvečamo vedno več pozornosti. Komunalne odpadne vode predstavljajo večji delež vsega 
onesnaževanja voda. Državni Operativni program na tem področju predvideva ustrezno opremljenost gosteje poseljenih 
področij z javno kanalizacijo oziroma izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na področju razpršene poselitve. 

območjih krajevnih skupnosti 
Senovo, Brestanica in Leskovec 
pri Krškem. Na območju KS Se-
novo se zaključujejo dela izgrad-
nje kanalizacijskega sistema na 
Kajuhovi ulici, na območju Ces-

te 1. maja in v Dovškem – na od-
seku Gače pa se bodo dela zače-
la še letos. Trenutno sta za oba 
odseka objavljena razpisa za iz-
bor izvajalce del, ki se bosta za-
ključila v avgustu. Ravno tako 

sta objavljena razpisa za izbor 
izvajalca za izgradnjo kanaliza-
cijskega sistema v KS Bresta-
nica, in sicer na odseku Jetrno 
selo – OŠ Adama Bohoriča Bres-
tanica ter v KS Leskovec pri Krš-
kem v Venišah – na odseku Zajč-
ki. Ko bodo vsi pogoji za začetek 
del izpolnjeni, se bodo dela na 
teh odsekih začela v jesenskem 
času in se predvidoma zaključi-
la v letu 2017. V načrtu je tudi 
dokončanje kanalizacijskega 
sistema v Stari vasi.

Sicer pa Občina Krško v letu 
2017 načrtuje tudi izgradnjo ka-
nalizacijskega sistema v Leskov-
cu pri Krškem (II. faza) in na Ros-
toharjevi ulici v Krškem.

Izgradnja kanalizacijskega sistema na Kajuhovi ulici na Senovem

Na parkirišču pri pokopališču v Brestanici so konec junija stekla 
dela izgradnje nadstrešnice oz. poslovilnega objekta med cerkvijo 
in pokopališčem, sanacija pokopališkega zidu, prestavitev komu-
nalne infrastrukture ter ureditev prostora pred vhodom v cerkev v 
skupni vrednosti okoli 250.000 evrov. Nadstrešnica, ki bo namen-
jena kot poslovilni prostor in prostor za obrede, bo postavljena na 
dvignjeno ploščad. 

V gradnji poslovilni objekt na pokopališču Brestanica 

Gradbišče poslovilnega objekta na brestaniškem pokopališču

Nagradni natečaj – 
idejne rešitve za širše območje 

Hočevarjevega trga
Občina Krško načrtuje spremembo prometnega režima na šir-
šem območju Hočevarjevega trga v starem mestnem jedru 
Krškega ter ureditev površin za mestotvorne dejavnosti, pri 
čemer želimo pridobiti različne idejne rešitve. Zato k sodelo-
vanju vabimo vse, od različnih organizacij do posameznikov, 
da svoje ideje podajo do 1. septembra na naslov romana.pec-
nik@krsko.si.

Trenutno je izdelana prometna ureditev, Zavod za varstvo kul-
turne dediščine pa je podal strokovno stališče o preureditvi 
trga. Idejne rešitve za celovito ureditev tega območja, ki jih pri-
čakujemo do 1. septembra, bomo razstavili v času Evropskega 
tedna mobilnosti (od 16. do 22. septembra 2016), jih ocenili 
ter najboljše tri tudi nagradili. Vse dodatne informacije posre-
duje Romana Pečnik (romana.pecnik@krsko.si). 

Vabljeni k sodelovanju!

Ob zgornji cesti pri gradu bo Občina Krško do jeseni zgradila 25 
bočnih parkirišč s pripadajočo javno razsvetljavo. Občina Krško je 
za projekt, katerega ocenjena vrednost znaša 50.000 evrov, prido-
bila vso potrebno projektno dokumentacijo za gradnjo, soglasja in 
pravico graditi na tem območju.

Ureditev parkirišč pri gradu Rajhenburg

25 parkirnih mest bo zgrajenih tik ob dostopni cesti na zgornji 
strani gradu iz smeri Dolenjega Leskovca. 
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V poletnem času po sevniški občini več 
posodobitev cestne infrastrukture
Po občini Sevnica v teh poletnih dneh na več lokacijah potekajo ureditve lokalne cestne infrastrukture, nekaj investicij 
je bilo že predanih namenu, aktivno pa je tudi na področju urejanja državnih cestnih povezav.

Na odseku lokalne ceste med 
Dolenjim Boštanjem in Bošta-
njem, od razdelilne elektro po-
staje proti železniški postaji, se 
izvaja obnova vozišča. Poleg ob-
nove vozišča poteka še grad-
nja manjkajočega enostranske-
ga pločnika z javno razsvetljavo 
in podpornimi zidovi, vgrajen pa 
bo tudi odsek kanalizacije. Dela 
bodo predvidoma zaključena do 
sredine septembra.

Do septembra bodo predvido-
ma zaključena tudi dela v Sevni-
ci, kjer se na odseku od bencin-
skega servisa proti pokopališču 
gradi enostranski pločnik z jav-
no razsvetljavo. Ob pločniku bo 
vgrajena tudi varovalna ograja 
za pešce.

V tem času poteka še rekon-
strukcija mostu čez Hinjo v Pod-
borštu v krajevni skupnosti Šen-
tjanž. Projekt zajema ojačitev 
betonskih temeljev prej obstoje-
čega, dotrajanega mostu, v celo-
ti pa bo zamenjana in razširjena 
voziščna konstrukcija s sočasno 
ureditvijo spremljajoče infra-
strukture. Dela bodo predvido-
ma zaključena do septembra.

Poleg treh zgoraj naštetih pro-
jektov sta bili med poletjem že 
zaključeni in namenu preda-
ni še dve večji cestni investici-
ji, in sicer v juniju sanacija lo-
kalne ceste Blanca–Krajna Brda 
ter rekonstrukcija lokalne ces-
te Metni Vrh–Drožanje, katere 
otvoritev je potekala konec juli-
ja. V sklopu ureditve odseka lo-
kalne ceste Metni Vrh-Drožanje, 
ki pomeni bistveno izboljšanje 

pogojev bivanja, boljšo dosto-
pnost in izboljšanje prometne 
varnosti, je bila opravljena za-
menjava spodnjega in zgor-
njega ustroja cestišča, obno-
va prepustov in vtočnih jaškov 
ter preplastitev z novo asfaltno 
prevleko.

S tem se zaokrožajo letošnji, v 
proračunu za leto 2016 načrto-
vani projekti na lokalnih cestah, 
sofinancirani na podlagi 23. čle-
na Zakona o financiranju občin. 
Tudi krajevne skupnosti, vsaka 
na svojem območju in skladno s 
svojimi plani dela, skrbijo za re-
dno in investicijsko vzdrževanje 
javnih poti.

Kljub pomanjkanju sredstev tudi 
Direkcija Republike Slovenije za 
ceste v skladu z zmožnostmi na-
črtuje in izvaja nujne posege ter 
pri tem sodeluje z občinami, ki 
neposredno zaznavajo probleme 
zaradi slabih in nevarnih cestnih 
povezav. Med ureditvami na dr-
žavnih cestah je bila tako nedav-
no izvedena posodobitev enega 
bolj dotrajanih cestnih odsekov 
na relaciji Sevnica–Tržišče. 

Med večjimi načrtovanimi ure-
ditvami sta v sevniški občini re-
konstrukcija nadvoza v Šmar-
ju in mostu čez Črni potok. Oba 

projekta, ki ju postopkovno, 
vsebinsko in finančno vodi Di-
rekcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, sta v fazi izbo-
ra izvajalca. Pričakujemo, da se 
bodo dela na terenu pričela iz-
vajati jeseni. 

V polnem teku pa je tudi grad-
nja krožišča v sklopu trgovsko–
poslovnega centra Šmarje s 
spremljajočimi infrastrukturni-
mi ureditvami. Zaključek grad-
nje krožišča je po informacijah 
investitorja, podjetja Kostak GIP 
d.o.o., predviden do 10. oktobra 
2016. Foto: Občina Sevnica

Dela v Boštanju

Dela v Sevnici

Prenova Lekarne Sevnica

Prenova Lekarne Sevnica (Foto: Občina Sevnica)
Lekarna Sevnica obvešča o izvajanju prenove lekarne, ki vključuje 
posodobitev informacijske tehnologije in preureditev prostorov. Le-
karna kljub gradbenim delom deluje na isti lokaciji, strokovno ose-
bje lekarne pa se vsakodnevno trudi za nemoten potek dela, tako 
pri izdaji zdravil kot drugih izdelkov. Ob tem vljudno naprošajo za 
razumevanje in strpnost v času izvajanja del.

V Loki novo igrišče za odbojko na mivki

Igrišče za odbojko na mivki (Foto: Občina Sevnica)
Krajani Loke pri Zidanem Mostu se veselijo pridobitve, ki omogoča 
novo obliko preživljanja časa in rekreacije na prostem. Ob že prej 
obstoječem igrišču sta Občina Sevnica in Krajevna skupnost Loka pri 
Zidanem Mostu, ob velikem angažiranju in prostovoljnem delu čla-
nov Športnega društva Loka ter ostalih krajanov, uredili in opremili 
igrišče za odbojko na mivki. Igrišče je svoj prvi uradni preizkus do-
živelo konec julija, ko je društvo priredilo turnir v odbojki na mivki, 
čemur je sledilo še družabno srečanje ob novi pridobitvi.

Razpis za dobitnike priznanj Občine Sevnica
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje pri-
znanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in sku-
pinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica 
na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti. 
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike občinskih priznanj za 
leto 2016 je objavljen na spletni strani Občine Sevnica na naslo-
vu www.obcina-sevnica.si/informacije/javni-razpisi in je odprt 
do vključno 12. septembra 2016.

Prejšnji teden je 90 let praznovala Marija Vresk z Razborja v krajev-
ni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. Na pobudo Društva upoko-
jencev Razbor je slavljenko obiskal in ji vse dobro voščil tudi župan 
Srečko Ocvirk, skupaj s predstavniki tamkajšnje krajevne skupnos-
ti, Društva upokojencev Razbor, krajevne organizacije Rdečega Kri-
ža in Koordinacijskega odbora Društva izgnancev Slovenije–Sevnica. 
V sproščenem klepetu je z zbranimi delila nekaj utrinkov iz svojega 
življenja, pa tudi ugotovitev, da srečna in zadovoljna v krogu druži-
ne preživlja zelo lepe trenutke.

90 let Marije Vresk

Slavljenka se je obiskov zelo razveselila. (Foto: Občina Sevnica)

Gradnja mostu čez Hinjo

Ureditev ceste na Metnem Vrhu

Ob državni cesti sta preurejeni tudi avtobusni postajališči in od-
cep proti kraju Hinjce.



Posavski obzornik - leto XX, številka 16, četrtek, 11. 8. 201620 KULTURA

                                                                                                                                           
Četrtek, 11. avgust, 21.00                                                                              
Grajsko dvorišče, KONCERT DŠB: EVA CASSIDY TRIBUTE                                      
(Tjaša Zidanič, Saša Venek, Kristjan Račič)     

Torek, 16. avgust
21.00: KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
Slovenski film režiserja Miha Knifica: Štiri stvari, ki sem jih 
hotel početi s tabo.
V glavnih vlogah: Klemen Novak, Mojca Fatur, Iva Krajnc 
in Marko Mandić.
Za degustacijo vina bo poskrbela Kmečka zadruga Krško 
z.o.o., Vinska klet Krško.
Vstopnina: 2 € za odrasle, 1 € za otroke.                                                     

Sreda, 24. avgust, 19.30                                                                                              
Viteška dvorana, KONCERT VS PLAMEN TORONTO                                        
Organizator: JSKD Brežice. Vstopnina.                                                                                   

Četrtek, 25. avgust, 20.00                                                                           
ODPRTJE POSAVSKE MUZEJSKE VITRINE: 
MOST NA SOTOČJU SAVE IN KRKE 110 LET                                                                                               
Avtorica razstave: Vlasta Dejak. 
Na ogled do 16. oktobra 2016.                                                                                                                  

Četrtek, 25. avgust, 21.00                                                                                
Grajsko dvorišče, KONCERT DŠB: PETER DIRNBEK 
in VOX POPULI                 

Petek, 26. avgust, 20.30                                                                                       
Viteška dvorana, KONCERT SEVIQC BREŽICE: Zefiro Torna 
(BE): Il Divino Orlando Lasso – Miraris Mundum. Vstopnina.                               

Prijazno vabljeni!

AVGUST V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

Več informacij: vodnik@pmb.si, 466 05 17

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice v poletnih dneh vabi 
na ogled slikarske razstave svoje članice Ane Mamilovič, ki 
s svojimi desetimi barvno živahnimi deli nagovarja obisko
valce Kafe bara Rosca in jih ob ogledu vabi na Vizualna raz
mišljanja, kot je avtorica naslovila razstavo.

Ker so dela abstraktne smeri, poizvedujem pri avtorici, zakaj ab-
straktno v vizualnem razmišljanju: »Vizualna razmišljanja zato, 
ker se mi zdi slikanje pripovedovanje, razmišljanje o stvareh, ki 
jim potem daš (damo) neko podobo (podobe) sveta, kot se kaže 
meni (nam). V to moje (naše) videnje pa vnašam (vnašamo) ka-
tegorije človeškega zrenja. S tem stvari, takšne, kot so, objektiv-
ne po sebi, spreminjam, kot so zame ali za vse nas, ki ob preu-
čevanju slikarskih del razmišljajo vizualno, ko je vendar vsako 
razmišljanje vizualno. Tako si gledalec lahko in sme ali naj bi si 
ustvaril svojo svobodo gledanja,« je nekako logična razlaga pro-
fesorice filozofije in sociologije v pokoju, ki je zelo, zelo daleč od 
pokoja. Ana likovno pripoveduje že vsaj deset let, bila je priza-
devna in uspešna predsednica brežiškega likovnega društva, ko 
še zavrtam, od kdaj interes za umetniško ustvarjanje: »Teoret-
sko sem se vedno srečevala s problemi estetike – posredno ali 
neposredno. Na primer, Platon za vrhovne ideje o svetu postavi 
Lepo – Dobro – Resnično, in to so zanj sinonimi. Stik duhovnega 
in materialnega pa se še bolj izraža pri delu, oblikovanju kerami-
ke, ki je posebna sekcija v društvu.« Med desetimi deli v Rosci je 
tudi razstavljena slika, ki jo je na razpis JSKD naslikala za regij-
sko razstavo, potem pa je bila izbrana za republiško in je poto-
vala na razstavah po Sloveniji. N. J. S.

PEKEL - 9. julija je na domačiji družine Felicijan potekal za
ključek letošnje štiridnevne likovne manifestacije ArtEko 
Šentjanž s poudarkom na okoljski odgovornosti in spodbu
janju ustvarjalne reciklaže.

Na stičišču dveh potokov, Pekel in Mrzli potok, ob izviru 100-le-
tne pitne vode, so ustvarjali slikarki Mojca Marija Vilar in Ina 
Fakin, akademski kiparki Ana Žerjal in Brina Ivanetič, kipar 
Gal Košnik, modna oblikovalka Ana Jazbec, slikar Tomaž Der
novšek – Vinči in slikarka Jerca Šantej kot strokovni vodja. Do-
gajanje je s fotoaparatom v roki spremljal Toni Vučajnk, kamer-
man je bil Matic Svažič. Kot poseben gost se je umetnicam in 
umetnikom pridružil slovenski svobodni raziskovalec, pisec, sce-
narist, publicist in naravovarstvenik Anton Komat, ki je dejal, 
da umetnost odpira polja duhovne svobode. Umetnice in ume-
tniki so s svojo delovno razstavo nastalih likovnih del tokrat že-
leli poudariti vlogo ženske, saj je bila osrednji element njihove-
ga tokratnega likovnega izražanja dojka – simbol materinstva in 
življenja. Del umetniške inspiracije je bil namenjen tudi vodi, ki 
je tako kot materino mleko pomembna za naš obstoj. 
Za glasbeno popestritev dogodka je poskrbel z igranjem na sa-
ksofon Andrej Fon, za svobodno literarno umetniško besedo 
pa priljubljeni Andrej Rozman Roza, mnogim znan predvsem 
kot dramski igralec. 
Nastala umetniška dela na Felicijanovi domačiji v Peklu pri Jabla-
nici si bo mogoče ogledati 8. septembra na otvoritvi razstave na 
gradu Podsreda in zadnjo septembrsko soboto na prireditvi Šen-
tjanška tržnica.  S. Radi

Tom Kobe iz Stopič pri Novem 
mestu, diplomant dentalne 
medicine, ki je kot zobozdrav-
nik zaposlen v Zdravstvenem 
domu Novo mesto, se je vzpo-
redno ob študiju šolal na Kon-
servatoriju za glasbo Jurij 
Slatkonja, na katerem je kon-
čal višjo stopnjo programa 
solo petja in v letu 2012 ma-
turiral srednješolsko stopnjo 
programa glasbeni stavek. Ob 
tem se ukvarja tudi s sklada-
njem, saj je uglasbil komorno 
opero Krst pri Savici, s to Pre-
šernovo epsko pesnitvijo pa 
tudi diplomiral pod mentor-
stvom skladatelja prof. Ale
ša Makovca. Trenutno skla-
da novo slovensko opero Pod 
svobodnim soncem, iz navede-
nega uglasbenega dela, zasno-
vanega po podlagi istoimen-
skega zgodovinskega romana 

SEVNICA  Do konca avgusta 
so v večnamenskem prosto
ru Knjižnice Sevnice na ogled 
slikarska dela ljubiteljske 
slikarke Jožice Ameršek. 

Amerškova je veselje do likov-
nega izražanja kazala vse od 
vstopa v osnovno šolo, ume-

t n i š ke m u 
ustvarjanju 
v toplih in 
svetlih bar-
vah pa se je 
p o p o l n o -
ma preda-
la pred 13 
leti, ko se 

je vključila v likovno sekcijo 
pri Zvezi paraplegikov Slove-
nije. Kasneje je začela obisko-
vati razne likovne delavnice, 
preizkusila se je v grafiki, na 
natečaju za zlato plaketo pa 
je osvojila certifikat kakovo-
sti z grafiko Prešernova izba. 
Doslej je razstavljala na mno-

gih skupinskih razstavah, v 
domačem kraju pa se pred-
stavlja prvič, in sicer na svo-
ji tretji samostojni razstavi. 
Otvoritev razstave je poteka-
la prvo sredo v juliju, z glasbe-
nim nastopom sta jo obogatili 
sestri Nejka in Tinkara Jene. 
 S. R.

Večer pod svobodnim soncem
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 26. julija pod večer, na god sv. Ane, je bila po njej imenovana cerkvica v Leskovcu 
pri Krškem že 14. leto zapored prizorišče prvega od štirih Aninih glasbenih večerov, na katerem sta nasto
pila vokalist Tom Kobe ter organistka in pianistka Marta Lipoglavšek. 

Frana Saleškega Finžgarja, ka-
terega uprizoritev načrtuje v 
novembru letos, pa je na Ani-
nem večeru tudi premierno za-
pel arijo.
 
Marta Lipoglavšek iz Kosta-
njevice na Krki, ki je letos 
maturirala na Šolskem cen-

tru Novo mesto v 
programu tehni-
ške gimnazije, se 
je začela glasbe-
no izobraževati 
pri desetih letih 
na krški glasbe-
ni šoli. Najprej se 
je vpisala na flav-
to, čez dve leti pa 
začela obiskova-
ti pouk klavirja. 
Na novomeškem 
ko n s e r va t o r i -
ju, kjer se je izo-

braževal tudi Kobe, je konča-
la nauk za glasbo in se vpisala 
na orgle, hkrati pa obiskova-
la tudi pouk solo petja. Letos 
je zaključila šolanje progra-
ma glasbeni stavek, v tem ob-
dobju pa se pripravlja na di-
plomo iz orgel. Ob klavirski 
spremljavi Kobeta so pod nje-

nimi prsti zadonele tudi Anine 
cerkvene orgle.

Glasbenika je predstavila Mir
jana Marinčič, za nastop pa 
se jima je v imenu literarne 
sekcije, ki deluje pri Kultur-
nem društvu Leskovec pri Kr-
škem, zahvalila vodja projekta 
Aninih večerov Darja Hras
telj. Sicer pa je soorganizator 
in prostorski gostitelj navede-
ne glasbene prireditve vsa leta 
tudi prodekan leskovške deka-
nije Ludvik Žagar, ki je župnik 
Župnije Žalostne Matere Božje 
že 28 let. Po koncertu je v to-
plem torkovem večeru sledilo 
še druženje obiskovalcev, ka-
terim sta pogostitev namenila 
vinarja večera Vinarstvo Kerin 
s Straže pri Krškem in Janko 
Žarn iz Velikega Mraševega.
 Bojana Mavsar  

Tom Kobe in Marta Lipoglavšek

Svoboda umetniškega izražanja

Na domačiji Felicijan je tretje leto zapored potekalo likov-
no srečanje ArtEko Šentjanž, ki se je zaključilo z razstavo na 
prostem in krajšim otvoritvenim kulturnim programom. 

Anina vizualna razmišljanja

Ana Mamilovič z avtorskim delom, ki je bilo tudi izbrano za 
regijsko razstavo

Tople barve na slikarskem platnu

Jožica Ameršek

ENAKA 
GLASBA 
indijski avtor 
Vikram Seth
Cankarjeva založba 
2013
409 strani

Izjemno nežno, lirično in s posluhom 
izpisan roman, v katerem se neločljivo 
prepletata ljubezen in glasba, je postavljen 
v evropski svet in prepleta zgodbo 
pianistke Julie in violinista Michaela.  Julia 
se je po njegovem odhodu iz njenega 
življenja poročila z bankirjem in ima z njim 
sina, nadaljevala je tudi pianistično kariero. 
Preden se ponovno sreča z Michaelom, ki 
se še vedno ogiblje trajni zvezi in pestuje 
svojo samoto, se sooča še z dejstvom, da 
izgublja sluh. Tudi zato je njeno dojemanje 
njunega ponovnega ljubezenskega odnosa 
popolnoma drugačno od njegovega. 
Spoznanje, na katerem je zgrajena zgodba, 
je, da smo v ljubezni najčistejši takrat, ko 
zmoremo ljubljenemu dovoliti, da odide.

O SLUŽKINJAH, 
VISOKIH 
PETAH IN 
IZGUBLJENIH 
PRILOŽNOSTIH
mehiški avtor 
Carlos Pascual
LUD Šerpa 2015
124 strani

Kako smo videti Slovenci skozi oči tujca, 
konkretneje Mehičana, ki sebe opiše kot 
počasnega turista, takšnega, ki vztraja 
na ljubljanskih ulicah, se sprašuje o 
Slovencih in primerja našo deželo s tisto, 
iz katere izhaja, ter jo zaradi očitnih 
razlik v mentaliteti in načinu življenja 
opiše bolj realno kot je to zmožna 
večina nas? Iskrena, previdno spoštljiva 
sporočila Slovencem avtor poda s 
prizanesljivim pogledom diskretnega 
popotnika, vzporedno pa nam v živih 
barvah lastnega spomina nepopačeno 
iskreno posreduje kalejdoskop svoje 
prve domovine, temperamentne Mehike. 
O tem, pa tudi o knjigah, umetnosti, 
sodobno izpraznjenem človeku itd.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju
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Ljudje imamo v življenju projekte, ki jih je treba za-
četi in oddelati. Ali pač drobtinice, manjše in večje, 
ki jih je treba postaviti v nek red. Vrinja se mi ugiba-
nje, kakšna je sploh razlika med projekti, ki so lahko 
manj zahtevni, a vseeno hočejo svoj čas, in drobti-
nami oziroma drobtinicami? Doženem, da je projekt 
sestavljen pravzaprav iz drobtinic. Drobtin, ja, ki 
neurejene grizejo razpoloženje. Pravkar je za mano 
hišni projekt, ki mi je olajšal notranjo tečnobo, za 
oddelanim projektom pa je še ostalo res nekaj drob-
tinic, ki bodo zlagoma dobile svoje mesto. Pri Komu-
nali sem naročila kontejner, tega imamo menda pra-
vico naročiti enkrat letno, ga napolnila za dušo in 
oči ježastimi rečmi, po katerih so nato plezali Romi 
in Rominje, ki so vsebino še nekoliko znižali. 

Pri projektu odstranitve časopisov, revij in knjig 
sem popolnoma neuspešna, nedorasla, spet vzne-
mirjena in nesrečna. Kljub trdnim sklepom, da tok-
rat, »enkrat sedaj«, pa res ni nikakršnega odstopa-
nja več. Ko začnem brskati po vsebinah, po raznem 
hitrem branju, sledi globok vzdih z že napeljano 
smerjo – saj vem za nov »plac«! In se nov krog niko-
li dokončanih napisanih papirnih zgodb spet začne 
z enim novim prihajajočim projektom – takrat, ko 
bo. Kajti ker že vsi moji ptički vedo in oznanjajo, da 
imam najraje zgodnja poletna jutra, vzhajanje son-
ca in jutranja branja starih izdaj, ko tonem v vsebi-
ne, kaj je kdo tedaj pisal. Ob jutranji kavi, z mucom 
pri nogah, ko je blagohoten do ptičev in se jim ne da 
niti malo motiti. 

Naj odtavam od hišnega praga. V Riu so se priče-
le poletne olimpijske igre, slovensko zastavo je nosil 
Vasilij Žbogar. Potekale bodo v stilu »hitreje, višje, 
močneje«. Prvič se bo za medalje potegovala eki-
pa beguncev in igre naj bi do 21. avgusta poteka-
le v smislu miru v svetu. Ko bi vsaj! Ko otroci ne bi, 
ne sedaj in nikoli več, pobijali otrok! In nikoli nihče 
nikogar več! Kaj ob igrah v svojem (po moje sprevr-
ženem) duhu misli ameriški predsedniški kandidat 
Trump? Ki v svoji retoriki jasno izraža nestrpnost 
do vseh, ki mu niso blizu? Ko je njegova Sevničanka 
Melanija tudi tako od drugod, iz Slovenije! In ko 
senzacij željni vsakršni pisci razgaljajo njeno živ-
ljenje?

Ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin je 
bil v Sloveniji na delovnem obisku. Med tem ko je 
organizacija - projekt - obiska ob 100-letnici ruske 
kapelice potekala gladko in se zasluge pripisujejo 
predsedniku Slovenije Borutu Pahorju, rekoč da je 
bil obisk pietetne narave, se pri pietetnosti malo za-
držimo. Ko je ob koncu slovesnosti naš predsednik 
ruskemu predsedniku nakazal, da je slovesnost za-
ključena, je Putin pietetnost obiska (kljub njegove-
mu delovnemu obisku) potrdil še z vstopom v kape-
lico (kar se za tak dogodek vsekakor spodobi), pa je 
predsednik Pahor kapelico nelagodno in zgubljeno 
občudoval od zunaj. Pač, pozorna opazovalka!

Mi si res želimo miru, samo miru, se strinjam/o s 
predsednikom Pahorjem. A je brez pietete (globoke-
ga spoštovanja) mir težko dosegljiv!

Projekt/i.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 11. 8.

• od 7.00 dalje v MT Raka: ce-
lodnevno varstvo - izdelova-
nje lutk

• ob 18.00 v atriju gradu 
Raka: osrednja prireditev 
ob prazniku KS Raka: sveča-
na seja sveta KS Raka s kul-
turnim programom in pode-
litvijo priznanj, razvitje in 
blagoslov novega praporja 
Čebelarskega društva Mar-
tin Humek Raka, razstava fo-
tografskega projekta »Podje-
tništvo skozi oči učencev OŠ 
Raka in fotografov«, društva 
se predstavijo - stojnice

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - glasbeno-plesni večer 
Vaške godbe z Vrha nad La-
škim z mažoretkami

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču v Brežicah: DŠBunplug-
ged poletni koncerti - Eva 
Cassidy tribute 

Petek, 12. 8.

• ob 8.00 izpred gradu Raka: 
pohod po priljubljenih ra-
ških gričih

• ob 17.00 v MT Senovo: mla-
dinsko druženje

• ob 17.00 v MT Raka: ustvar-
jalna delavnica

• ob 18.30 na igrišču na Raki: 
12. cvičkov večer - okrogla 
miza »Povezovanje pride-
lovalcev cvička«, ob 20.00: 
nadaljevanje večera z an-
samblom Nemir

• od 18.30 do 19.30 v Trim 
parku Krško: trening v nara-
vi Magičnost gibanja (infor-
macije in prijava: 040 822 
023)

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev fotograf-
ske razstave Branka Breč-
ka »Metulji in kačji pastirji«

• ob 20.00 pred Športnim 
domom Sevnica: Kitariada, 
1. večer 

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
Čateška noč - nastop sku-
pine Doctor&Doctor in do-
bovskih mažoretk

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: Avgust v par-
ku - koncert The Allman 
brothers tribute

• ob 21.15 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: le-
tni kino - romantična dra-
ma Carol

Sobota, 13. 8.

• ob 9.00 v MT Senovo: izlet
• ob 10.00 v dvorani gostilne 

Tratnik na Raki: zbor članov 
Društva izgnancev Raka

• ob 10.00 na igrišču na Raki: 
animacije za otroke

• ob 10.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: so-
botna grajska delavnica »Sli-
kamo z Rajkom Čubrom« 
(prijave: 051 475 675)

• ob 11.00 na bazenu Bresta-
nica: Radio Center pool party

• ob 18.00 na igrišču pri gasil-
skem domu na Gori: družab-
no srečanje krajanov ob pra-
zniku KS Gora

• ob 19.30 na igrišču pri OŠ 
Koprivnica: Koprivniška noč 
- dobrodelna prireditev ob 
90. obletnici delovanja PGD 
Veliki Kamen za posodobi-
tev gasilske opreme; mo-
nokomedija Ranka Babića 
»Moška copata« in koncert 
dalmatinske klape Stine

• ob 20.00 na igrišču na Raki: 
tradicionalna lovrenška ve-
selica

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
Čateška noč - nastop skupin 
Doctor&Doctor in Kingston

• ob 20.00 pred Športnim 
domom Sevnica: Kitariada, 
2. večer

Nedelja, 14. 8.

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: slo-
vesna sv. maša ob farnem 
žegnanju, nato voden ogled 
faksimil Gorskih bukev, raz-
stava zdravilnih zelišč, raz-
stava fotografij nagrajenih 
domačij, golaž ter degusta-
cija in ponudba raške č'bule

• ob 15.00 na igrišču na Raki: 
srečanje starodobnikov in 
tekmovanje ekip v odbojki 
na mivki

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
Čateška noč - nastop skupi-
ne Magio da Terra

• ob 21.00 v parku naspro-
ti Občine Bistrica ob Sotli: 
Kino pod kandelabrom - 
Mama in Dora

Ponedeljek, 15. 8.

• ob 9.00 in 11.00 v svetole-
tnem svetišču Matere Božje 
na Svetih gorah ob Sotli: sve-
ta maša na praznik Marijine-
ga vnebovzetja, ki jo bo vo-
dil u. nadškof dr. Anton Stres

• ob 15.00 v Koprivnici: 18. 
tradicionalne vaške igre; ob 
18.00: podelitev priznanj KS 
Koprivnica; ob 19.00: gasil-
ska veselica z ansamblom 
Gadi 

• ob 18.00 v večnamenskem 

kam v posavju
domu v Dolenji vasi: osre-
dnja prireditev ob prazniku 
KS Dolenja vas

• ob 20.00 v Termah Čatež: 
Čateška noč - nastop skupine 
Help! A Beatles tribute band

Torek, 16. 8.

• ob 9.00 v prostorih društva 
Magičnost gibanja na Hoče-
varjevem trgu 1 v Krškem: 
počitniške video delavnice 
za otroke in mlade od 8 do 
18 let (vsak dan do 19. 8., 
prijava: 031 803 599)

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču

Sreda, 17. 8.

• od 7.00 dalje v MT Raka: 
celodnevno varstvo - špor-
tne igre

Četrtek, 18. 8.

• ob 17.00 v MT Raka: ustva-
rimo morsko dno

• ob 18.00 v Zavodu Svibna 
na Brezovski Gori: srečanje 
»Rastline in žuželke travni-
škega sadovnjaka« z Duša-
nom Klenovškom, strokov-
njakom za posavsko floro in 
favno; informacije in prija-
ve na 031 329 625 oz. svib-
na1@gmail.com, vstop prost 

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
otvoritev slikarske razstave 
»Globoke korenine, sočni sa-
deži« Nika Anikisa Skuška

Petek, 19. 8.

• od 17.00 dalje na travna-
ti jasi na Velikih Malencah: 
24. mednarodno srečanje 
motoristov - zabavni večer 
z glasbo, nastopajo skupine 
Zadnja večerja, Scorpion 3 
(house band) in Šank Rock

• ob 17.00 v MT Senovo: 
vrtičkanje

• ob 17.00 v MT Raka: zaklju-
ček poletja

• od 18.30 do 19.30 v Trim 
parku Krško: trening v nara-
vi Magičnost gibanja (prija-
va: 040 822 023)

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
folklorni večer

• ob 21.15 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino - dokumentarni film 
Terra Magica

• ob 21.30 na bazenu Bresta-
nica: koncert Help! A Beatles 
tribute banda

Sobota, 20. 8.

• cel dan na travnati jasi na 
Velikih Malencah: 24. med-
narodno srečanje motoristov 
- paradna vožnja, zabavne 
igre, podelitev pokalov in 
nagrad, zabavni večer z glas-
bo, nastopajo skupine Four 
More, Uranium Pills Project 
in Psihomodo Pop (zaklju-
ček srečanja 21. 8. ob 14.00)

• ob 9.00 v MT Senovo: obisk 
bazena Brestanica

• ob 14.00 v Spodnjih Dulah: 
kmečke igre in srečanje kra-
janov

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: sre-

dnjeveški dan na gradu 
Rajhenburg - delavnice za 
otroke, srednjeveški plesi, 
viteški boji

Nedelja, 21. 8.

• ob 10.00 na Trgu Mati-
je Gubca v Krškem: 14. ko-
lesarski maraton po deže-
li cvička

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

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: slovo od razstave 
»Neviodunum, rimsko mes-
to ob reki Savi«; kiparska 
delavnica z Milojko Drobne 
(prijave: 051 475 675)

Ponedeljek, 22. 8.

• ob 8.00 pri TVD Partizan 
Boštanj: 8. posavsko-zasa-
vske športne igre DI

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 26. 8., info in 
prijave: ana@mc-krsko.si)

• ob 9.00 v prostorih društva 
Magičnost gibanja na Hoče-
varjevem trgu 1 v Krškem: 
počitniške video delavni-
ce za otroke in mlade od 8 
do 18 let (vsak dan do 26. 
8., prijava: Lija.info@gmail.
com / 031 803 599)

• od 10.00 do 12.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: poletne 
delavnice za otroke od 11. 
leta dalje

Torek, 23. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: poletne 
delavnice za otroke od 11. 
leta dalje

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - Večeri pred dnevi po-
ezije in vina, gostujoči pe-
sniki, glasbena gostja: Lara 
Janković

Sreda, 24. 8.

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: koncert vo-
kalne skupine Plamen iz To-
ronta ob njeni 25. obletnici 
in 25. obletnici samostojno-
sti Slovenije

Četrtek, 25. 8.

• ob 19.30 v Hiši frankinje 
(Vinarstvo Kerin) na Stra-
ži pri Krškem: večer vina in 
poezije

• ob 20.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje Posa-
vske muzejske vitrine - Most 
na sotočju Save in Krke 110 
let

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: ko-
medija »Moški so z Marsa, 
ženske so z Venere« v izved-
bi Denisa Avdića

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: DŠBunplugged poletni 
koncerti - Peter Dirnbek in 
Vox Populi

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Kostanjevica na Krki so ob-
javljene na str. 11.

MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE
komedija
Igra: Denis Avdić
četrtek, 25.8., ob 20.30 uri
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana KDK v primeru dežja)

Prodaja vstopnic: recepcija gradu, blagajna KDK, Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
T: (07) 620 42 16 / www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si 

BREŽICE – Pod zvez-
dnim nebom in v so-
ju luči sta Maja We-
iss in Robi Petan 4. 
avgusta tretje leto 
navdušila občin-
stvo, ki je množično 
napolnilo grajsko 
dvorišče. V poletno 
noč sta jih popelja-
la z dobro uro raz-
položenjskega kon-
certnega programa, 

ki je božal vsa čutila, Majino prelepo petje in Robijevo kitaro 
pa sta dopolnila še prijatelja - na kitari Anže Podgoršek in na 
klarinetu Tomaž Zevnik. Maja in Robi sta se zahvalila vsem 
prijateljem in še posebno staršem za vso podporo pri izvedbi 
koncerta, direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj pa vsem 
štirim glasbenikom, zlasti glavnima nosilcema koncerta, za 
čudovit poletni večer. N. J. S., foto: PMB
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Posavci so v svojo malho 
pospravili enajst odličij in 
predstavili obetaven podmla-
dek. Konec avgusta bodo or-
ganizirali še medgeneracijsko 
druženje, kamor na akcijo va-
bijo vse generacije plavalcev. 
V PK Celulozar bodo z druže-
njem tudi uradno zaključili se-
zono, v kateri so bili zelo ak-
tivni. Že v začetku junija smo 
bili priča organizaciji sedaj že 
45. Mednarodnega plaval
nega mitinga Krško, športni 
prireditvi z najdaljšo zgodo-
vino v občini Krško. V sklopu 
praznika Občine Krško je na 
bazenu v Brestanici nastopilo 
dobrih 210 najmlajših plaval-
cev in plavalk iz 16 slovenskih 
klubov ter gostujočega kluba 
iz Čakovca, med njimi tudi 38 
nadebudnih domačih plaval-
cev in plavalk. 

Prijetni ambient bazena v Bre-
stanici je 16. in 17. julija v sklo-
pu državnega prvenstva za 
mlajše dečke in deklice gostil 
plavalce iz kar 24 klubov Slo-
venije. Med 287 sodelujoči-
mi je nastopilo tudi 12 doma-
čih plavalcev, kjer je zablestel 
Tim Bizjak s kar osmimi fi-
nalnimi nastopi in štirimi ko-
lajnami. Prevladoval je v hrb-
tni tehniki, kjer je osvojil dva 
naslova prvaka, in sicer na 100 

in 200 m hrbtno, čemur je do-
dal še srebrno kolajno na 50 m. 
Prav tako je osvojil srebro na 
200 m v prosti tehniki. Z rezul-
tati med trideseterico najbolj-
ših sta se izkazala še Maj Zor
ko in Aneja Arh, blizu je bila 
tudi Eva Dobnik. Za borbene 
nastope je potrebno izpostavi-
ti še ostale mlade Celulozarje, 
ki bodo branili barve domače-
ga kluba v konkurenci mlaj-
ših dečkov in deklic tudi še v 
naslednjih plavalnih sezonah: 
Gašper Božovič, Luka Feren
čak, Jan Kozole, Svit Lenar
tič, Matija Osetič, Miha Ose
tič, Florijan Resnik in Katja 
Pašalič Oražen.

Sledeči vikend so na sceno sto-
pili starejši dečki in deklice, ki 
so izvedli svoje prvenstvo v 
Kranju. Krčani tokrat niso ime-

li svojih favo-
ritov za ko-
lajne. Izmed 
peterice Kr-
čanov je naj-
boljši rezultat 
dosegel Nik 
Sokolovič z 
19. mestom 
v disciplini 
200 m pros-
to, Peter Kr
žan je bil naj-
boljši na 200 

m prsno z 20. mestom. Ob nji-
ju so nastopili še Brin Lipovž, 
Denis Pašalič Oražen in Nik 
Pribožič. 

V zadnjem julijskem vikendu 
so kopalke zmočili tudi naj-
boljši slovenski plavalci in 
plavalke. Idilični bazen v Rav-
nah na Koroškem je prinesel 
Posavcem na združenem pr-
venstvu kadetov, mladincev in 
članov kar sedem kolajn. Nika 
Bizjak na 200 prosto pri čla-
nicah (2:07.69), Žana Maruša 
na 800 (9:34.04) in 1500 pros-
to (18:37.68) med mladinka-
mi in Andraž Dostal pri čla-
nih na 400 mešano (5:23.62) 
so se okitili s srebrom. Andraž 
je bil ob tem še bronast na 200 
mešano (2:30.71) in 200 del-
fin (2:22.71). Četrto mesto je 
na 200 prsno pri kadetih za-

sedel Tjaš Žvar, na pol krajši 
razdalji pa peto. Četrta je bila 
Lara Jambriško med članica-
mi na 800 in 1500 prosto, Kar
men Zorič je bila na 800 pros-
to peta, v finalne nastope pa se 
je uvrstila še Jerneja Šribar s 
5. mestom med kadetinjami 
na 200 hrbtno. Številno krško 
zasedbo so zaokrožili Nika 
Zakšek, Lucija Marolt, Alen 
Jular, Anže Kozole, Matic 
Močnik in Eva Šribar z bor-
benimi nastopi, za kar si zaslu-
žijo iskrene čestitke. 

Trener najstarejše selekcije 
krških plavalcev Boštjan Bajc 
je ob plavalnih počitnicah zao-
krožil sezono: »Sezono ocenju-
jemo kot uspešno, na poletnih 
prvenstvih smo uspeli osvoji-
ti enajst medalj in predstavi-
ti obetaven podmladek, ki je 
zagotovilo za bodoče uspehe. 
S treningi pričnemo ponovno 
s 1. septembrom, v Brestani-
ci in Čatežu, novembra raču-
namo na bazen v Leskovcu. 
Veselimo se še medgeneracij-
skega plavalnega druženja, ki 
ga bomo izvedli 27. avgusta 
na bazenu v Brestanici, ki se je 
lani ob proslavljanju 60. oble-
tnice kluba izkazal za uspeh.« 

 Luka Šebek,
 foto: PK Celulozar

ZVORNIK - Minulo nedeljo je v Slo-
veniji, zlasti pa v Posavju, močno 
odmevala novica, da se je v Zvorni-
ku v Bosni in Hercegovini pri skoku 
v Drino tragično ponesrečil še ne 
34-letni Andrej Beuc iz Pleterij pri 
Zdolah. Izkušeni skakalec v vodo, ki 
je še teden dni prej tekmoval na zna-
meniti tekmi v skokih s Starega mo-
stu v Mostarju, je na skokih z Mosta 
kralja Aleksandra Karađorđevića 
skočil 'lastovko' z višine približno 
20 metrov in v vodo priletel z neko-
liko razširjenimi rokami, a je zatem 
še priplaval na površje in poskušal 

poklicati na pomoč, reševalci pa mu niso uspeli pravi čas poma-
gati in je potonil v Drino. Čeprav je HE Zvornik zmanjšala pretok 
in posledično globino reke, ga do zaključka redakcije še niso naš-
li. Beuca, navdušenca nad adrenalinskimi športi, pa tudi glasbe-
nika, smo v Posavskem obzorniku predstavili pred slabima dve-
ma letoma.  P. P.

14. KOLESARSKI MARATON 
PO DEŽELI CVIČKA

Start bo v Krškem, Trg Matije Gubca

ki bo v nedeljo, 
21. avgusta 2016, ob 10. uri
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KRŠKA VAS - Športno društvo Krka Krška vas je 17. julija or-
ganiziralo že 21. memorialni turnir Tomaža Tomšeta in To-
nija Jarkoviča v nogometu. Udeležilo se ga je 22 ekip iz vseh 
koncev Slovenije, ena tudi iz sosednje Hrvaške. Sončno vreme, 
odlično pripravljeno igrišče, veliko število gledalcev in dobre 
nogometne predstave so zaznamovale cel dan v Krški vasi. V 
finalu je slavila ljubljanska ekipa Ajka team, ki je premaga-
la sevniški Kiwi shop z rezultatom 3:1. Tekmo za 3. mesto so 
odločili kazenski streli. Ekipa Stare gostilne Prah je prema-
gala ekipo TŠKD Črešnjice. Z minuto molka so se pred eno iz-
med tekem spomnili tudi preminulega Benjamina Jalovca iz 
Sobenje vasi, stalnega udeleženca turnirja v Krški vasi. Nje-
mu v spomin je ekipa Picerije Italija, v kateri so bili tudi nje-
govi sovaščani, oblekla majice z njegovim imenom in števil-
ko (na fotografiji). R. R., vir: ŠD Krka

GRINTOVEC, SEVNICA - 24. julija so se gorski tekači zbrali pod 
vznožjem Grintovca, kjer je tudi letos poleg svetovnega pokala 
potekalo državno prvenstvo v teku navkreber. Atletski klub Sev-
nica je zastopalo sedem tekačev v mlajših kategorijah. Domov so 
se vrnili z enim naslovom državnega prvaka v teku navkreber, ki 
si ga je v kategoriji dečkov priboril Tomaž Sešlar. Odlično je tekla 
tudi Ajda Slapšak, ki je osvojila drugo mesto v kategoriji mlajših 
deklic, tretje mesto pa so si pritekli Tomi Bajc in Živa Slapšak v 
kategoriji mlajših dečkov in deklic ter Eva Tratar v kategoriji de-
klic. Klubski uspeh sta dopolnila še Leonard Škrabec s šestim in 
Julija Kermc z devetim mestom.  Vir: AK Sevnica

Pet medalj za mlade Sevničane

Drina vzela Andreja Beuca

Andrej Beuc (foto: FB)

Plavalci zaključili s prvenstvi
KRŠKO – Mesec julij je tradicionalno rezerviran za obračune najboljših slovenskih plavalcev. V minulem 
mesecu so bila izvedena državna prvenstva v vseh starostnih kategorijah. Med drugim je organizacijo le
tnega prvenstva za mlajše dečke in deklice prevzel legendarni Plavalni klub Celulozar iz Krškega. 

Andraž Dostal

Krčani so 24. julija v 2. kro-
gu gostili Domžale in se z nji-
mi razšli neodločeno 1:1. Tako 
so tudi na drugi tekmi v tej se-
zoni iztržili remi, potem ko se 
je v prvem krogu z enakim iz-
idom končala tudi tekma v 
Velenju. Strelec za domačine 
je bil v 22. minuti David Bu
čar. Filip Dangubić je z lepo 
in natančno podajo našel Bu-
čarja, na katerega je domžal-
ska obramba pozabila, njegov 
strel proti daljši vratnici pa je 
bil dovolj natančen, da je žoga 
ob vratarju Domžal končala v 
mreži. Domžalčani so izenači-
li v 68. minuti, ko je po igra-
nju z roko v kazenskem pro-
storu domačega nogometaša 
Luke Paviča najstrožjo ka-
zen z natančnim strelom iz-
koristil Slobodan Vuk. Prvi 
avgustovski večer je na sta-
dionu v Stožicah potekala še 

Krčani zabeležili prvo zmago
KRŠKO, LJUBLJANA - Nogometaši Krškega po štirih odigranih tekmah v novi sezoni 1. SNL zasedajo sedmo 
mesto na lestvici z izkupičkom petih točk. Potem ko so na prvi domači tekmi remizirali z Domžalami, so 
nato v Stožicah izgubili, na drugi domači tekmi proti Gorici pa prvič v sezoni zmagali.

zadnja tekma 3. kroga, na ka-
teri je aktualni državni prvak 
Olimpija gostila Krško. Go-
stujoči igralci so se dobro zo-
perstavili favoriziranim doma-
činom, najprej so celo povedli. 
Strelec gola za Krčane je bil v 
23. minuti Martin Kramarič. 
Najprej je Dangubić v kazen-
skem prostoru streljal z leve 
strani, Aleksander Šeliga je 
žogo odbil, a le do Kramariča, 
ki jo je spravil v mrežo. Krča-
ni bi lahko dali še kakšen gol 
več, vendar niso bili natančni. 
Olimpija je sicer z goli Danije
la Miškića, Blessinga Elekeja 
in Dejana Kelharja na koncu 
kar stežka prišla do treh točk. 
V 4. krogu so krški nogometa-
ši na domačem stadionu prišli 
do prve zmage v sezoni, saj so 
z 1:0 premagali ekipo Gorice 
in navdušili dobrih tisoč gle-
dalcev. Z drugim zadetkom se-

zone je v 60. minuti po Dangu-
bićevi podaji odločil Kramarič. 
Gorica je imela na tekmi veli-
ko več strelov proti vratom 
Marka Zalokarja, vendar je 
žoga vedno zgrešila cilj. Igral-
ci obeh ekip so se pred tekmo 
z minuto molka in nošenjem 
črnih trakov spomnili na tra-
gično preminula mlada igral-
ca Maribora. 

Krčani, ki so v štirih tekmah 
dosegli štiri gole in prejeli 
enega več ter so se v zadnjem 
obdobju okrepili še z Rokom 
Baskero, Nerminom Haljeto, 
Ibrahimom Arafatom Men
sahom, Žigo Frelihom in Da
mirjem Sadikovićem, iz Ma-
ribora pa se je v Krško vrnil 
tudi Robi Pušaver, v nasled-
njem krogu v nedeljo, 14. av-
gusta, ob 17.30 gostujejo v 
Kidričevem pri Aluminiju.

REMI BREŽIČANOV
V 2. SNL so debitirali nogome-
taši NK Brežice - Terme Čatež. 
Na gostovanju pri ekipi NK 
Drava Ptuj so iztržili točko oz. 
remizirali z 2:2. Dvakrat so se 
znašli v zaostanku in dvakrat 
izenačili, zadela sta Stanislav 
Turk in Blaž Žerjav. Brežiča-
ni prvo domačo tekmo igrajo v 
soboto, 13. avgusta, ob 17.00 
proti Krki. Na tej tekmi bo 
za domačine že imel pravico 
nastopa Marko Jakolić, ki je 
lani igral za Krško. Tako krški 
kot brežiški nogometaši bodo 
na delu tudi sredi prihodnje-
ga tedna, ko bodo potekale tek-
me 1. kroga Pokala Slovenije. 
17. avgusta Krčani gostujejo v 
Dravogradu, Brežičani pa v ne-
kaj dneh igrajo še drugo tek-
mo proti Krki, tokrat v Novem 
mestu.
 R. Retelj
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Program za avgust
Sobota, 13. 8. 2016, od 11.00 do 16.00
Radio Center pool party
Bazen Brestanica

Petek, 19. 8. 2016, ob 21.30
Koncert: Help! A Beatles tribute band
Bazen Brestanica, vstop prost

Petek, 26. 8. 2016, ob 21.30
Koncert: Party Boys
Bazen Brestanica, vstop prost

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Petek, 12. 8. 2016, ob 17.00
Mladinsko druženje

Sobota, 13. 8. 2016, ob 9.00
Izlet

Petek, 19. 8. 2016, ob 17.00
Vrtičkanje

Sobota, 20. 8. 2016, ob 9.00
Obisk Bazena Brestanica

(info: ana@mc-krsko.si)

MT Senovo

Počitniške aktivnosti  v MC Krško
Šolarje od 1. do 5. razreda vabimo na drugi termin poletnih 
počitniških aktivnosti, ki bo potekal od 22. do 26. avgusta. 
Program bodo izvajali zaposleni v MC Krško ter tuji in domači 
prostovoljci. Dneve bomo preživljali aktivno – igre na 
prostem, kopanje na Bazenu Brestanica, ustvarjalne in 
kuharske delavnice, izlet v neznano – prav tako pa bo 
poskrbljeno za zajtrk, kosilo in popoldanski prigrizek. Plačilo 
za petdnevni program znaša 40 €, za posamezni dan pa 10 €. 

Prijave in informacije na: ana@mc-krsko.si. 

Mladinski center Krško, od ponedeljka do petka, 
22. 8. – 26. 8. 2016, od 8.00 do 16.00

ČATEŽ OB SAVI - Tudi letos 
so v župniji Čatež ob Savi iz
vedli oratorij  enotedensko 
druženje otrok, ki temelji na 
veri in učenju dobrega skozi 
igro in zabavo. Prvi počitni
ški teden je rekordno mno
žico 50 otrok, starih od 5 do 
14 let, z novimi okrepitvami 
sprejelo kar 19 animatorjev. 

Po Čatežu je spet odmevalo 
petje oratorijske himne, kolo-
na rumenih in rdečih majčk se 
je redno premikala sem ter tja 
po vasi, žoge so letele na vse 
strani, bansi so risali nasme-
ške na obrazih vseh prisotnih. 
Skozi ta skupni čas so spoz-
navali zgodbo o nenavadnem 
pravljičnem junaku – Ostržku. 
Pravljico o njem so odigrali 
animatorji, Ostržka pa je upo-
dobil udeleženec Sandi Hri
bar. V duhu Ostržkove zgod-

be so potekale kateheze po 
štirih starostnih skupinah. Ot-
roci so se zabavali v petih raz-
ličnih delavnicah: konjeniški, 
frizerski, kuharski, ustvarjal-
ni in plesni delavnici. Vsak dan 
opoldne so se nabasali v kape-
lo pri sestrah Corpus Christi, 
kjer so se poklonili Mariji in 
peli pesmi iz oratorijske pe-
smarice. Kosilo so kmalu »sku-
rili«, saj jih je dodobra izmu-
čila vsakodnevna velika igra. 
Imeli so tudi dva posebna ora-
torijska dneva. V sredo so se 
prvič v zgodovini čateškega 
oratorija odpravili na izlet z 
avtobusom. Obiskali so idilič-
no pokrajino Olimja pri Podče-
trtku. V petek so izvedli vodni 
dan na Cerini, saj sta jim tam-
kajšnji gasilski dom in igrišče 
že drugič nudila odlično povr-
šino za izvajanje oratorijskih 
vsebin - in tradicionalnega po-

livanja z vodo iz gasilske cis-
terne PGD Cerina. Zadnji dan 
oratorija so namenili inten-
zivni pripravi na oratorijsko 
mašo, ki je potekala nasled-
nji dan v farni cerkvi sv. Juri-
ja na Čatežu. Pri maši so ora-
torijci aktivno sodelovali, peli, 
se predstavili in pokazali, kaj 
vse so se v oratorijskem ted-
nu naučili. Za uspešno izvedbo 
oratorija se še posebej zahva-
ljujejo g. župniku Jožetu Pac
ku, sestram Corpus Christi, 
KS Čatež, vasi Cerina, PGD Ce-
rina, Gostilni pension Les, Tu-
ristični kmetiji Pri Martinovih, 
Cateringu Popović, Trgovini 
Škrat, Turistični agenciji Vi-
sit Posavje, Turistični kmetiji 
Zevnik in mnogim drugim, ki 
so pomagali, da je čateški ora-
torij tako dobro uspel.

 L. Oštrbenk/R. Retelj

CERKLJE OB KRKI  Tudi v 
župniji Cerklje ob Krki so v 
drugem počitniškem tednu 
pripravili oratorij, katerega 
glavni junak Ostržek je pod 
geslom »Zdaj gre zares!« 
vsak dan spremljal 58 otrok 
in 15 animatorjev. 

Kljub najmlajši animatorski 
ekipi v zadnjih letih se ta ni 
ustrašila odgovornosti in iz-
ziva ter je uspešno izpelja-
la še enega v vrsti cerkljan-
skih oratorijev. Po besedah 
ene od animatork Eve Kod
rič so udeleženci tradicional-
no vsak dan ob petju oratorij-
ske himne dvignili zastavo, po 
molitvi prisluhnili odlomkom 
zgodbe o Ostržku, nato pri ka-
tehezah razglabljali o geslu 
posameznega dne, ustvarja-
li v različnih delavnicah - ot-
roci so svoje kreativno znanje 
pokazali s šivanjem, slikanjem 

na lončke, izdelovanjem lučk, 
venčkov, nakita iz perlic, kar-
tonastih Ostržkov, vetrnic ter 
risanjem obrazov in kuha-
njem; poleg animatorjev so 
delavnice vodili tudi nekate-
ri starejši farani, pri čemer gre 
zahvala Metki Špiler, Barba
ri Špiler, Mariji Zagorc, Vilmi 
Kerin, Tini Baznik in s. Emi 
Podgrajšek -, tekmovali v ve-
likih igrah, se ponovno zbrali 
pri zastavi, jo spustili, zapeli 
himno in odšli polni novih do-
živetij domov. Sreda je bila re-
zervirana za celodnevni izlet 
v živalski vrt v Ljubljani, v pe-
tek je oratorij potekal v Krški 
vasi, kjer so se udeleženci uro 
in pol družili s predstavniki or-
ganizacij v sistemu zaščite, re-
ševanja in pomoči. Svoje aktiv-
nosti in opremo so predstavili 
gasilci, policisti, vojaki, vod-
niki reševalnih psov, reševal-
ci in civilna zaščita, otroci pa 

so spoznali tudi delovanje Kol-
ping združenja Slovenije. Do-
gajanje v Krški vasi si otroci 
najbolj zapomnijo po vodnih 
igrah in polivanju z gasilsko 
cisterno. Tudi letos ni bilo nič 
drugače, za kar gre zasluga 
PGD Skopice. Oratorijski teden 
se je tradicionalno zaključil s 
sveto mašo v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah, pri kate-
ri so otroci ob maševanju do-
mačega župnika mag. Janeza 
Žaklja sodelovali s petjem in 
branjem ter se še enkrat spre-
hodili skozi preživeti teden. Ob 
koncu se je Irena Rudman kot 
predsednica Društva socialnih 
dejavnosti Kolpingova družina 
iz Cerkelj ob Krki, ki je bila naj-
zaslužnejša, da so prek občin-
skih programov za mlade us-
pešno pridobili sredstva za 
oratorij, zahvalila vsem, ki so 
pripomogli k organizaciji.
 R. Retelj

Mladi animatorji vse vzeli zares

Udeleženci oratorija s povabljenimi predstavniki organizacij v sistemu zaščite, reševanja in 
pomoči pred cerkvijo v Krški vasi

Pester oratorij na Čatežu

Udeleženci oratorija na Čatežu ob Savi (foto: M. Tomše)
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na muhi ...

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.

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

7 LET JAMSTVA* 5 LET VZDRŽEVANJA**

Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. 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.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 
**5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Več na nissan.si. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Nissan 4 YOU = Nissan za vas.

Sevniška slikarka Jerca Šantej in slovenski svobodni razisko-
valec, pisec, scenarist, publicist in naravovarstvenik Anton 
Komat sta našla »nebesa« v Peklu, v kraju ob izviru stoletne 
vode, kamor sonce mnogokrat pošilja svoje sončne žarke le 
za dve uri na dan - ampak to ne moti ustvarjalnega zanosa, 
saj je motivov za ustvarjanje več kot dovolj. »Če je to pekel, 
nas raj ne zanima!« pravita oba. (S. R.)

Takole si je, tudi z gibi, Ivana Buble (levo), vodja Sektorja pro-
izvodnje in razvoja na ravnanju z odpadki v družbi Kostak, 
ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen prizadevala raz-
ložiti postopek delovanja nedavno odprte nove linije za proi-
zvodnjo alternativnih goriv. Da je Bubletova točno vedela, kaj 
govori in po kakšnem principu deluje linija, je jasno kot beli 
dan, saj je univerzitetna diplomirana inženirka strojništva in 
magistra energetike, dočim lahko po pogledu ministrice skle-
pamo, da se je kot inženirka kmetijstva - živinoreje bolj kot ne 
trudila razumeti postopek. Če tudi ima s samimi postopki mi-
nistrica bogate izkušnje, a so ti v prvi vrsti upravne narave, 
saj je bila pred prevzemom funkcije Majcnova vodja oddelka 
za okolje in prostor na Upravni enoti Slovenska Bistrica, še 
pred tem pa je med leti 2005 in 2010 kot županja vodila ob-
čino Slovenska Bistrica. Slednja pa je tako po površini kot šte-
vilu prebivalcev primerljiva, če že ne domala identična krški 
občini, od katere je manjša zgolj za 26 m2  in šteje dobrih 600 
prebivalcev manj. Da je pri nas več prebivalcev, pa je prispe-
vala tudi Ivana Buble, saj je, četudi ji po mladostnem videzu 
ne bi prisodili, mati štirih otrok.  (B. M.) 

Človek bi sicer prej pričakoval, da se bosta srečala kje v hribih, 
pa sta se na odprtju razstave v Galeriji Božidar Jakac v Kosta-
njevici na Krki. Govorimo o dolgoletnih in izkušenih planin-
cih, predsednikih kostanjeviškega Planinskega društva Po-
lom Francu Štokarju in Planinskega društva Brežice Tonetu 
Jesenku. Gotovo sta izmenjala kakšno svežo planinsko izku-
šnjo, morda pa je Štokar kolega Jesenka povabil tudi na bliž-
nji Cvičkov pohod ob občinskem prazniku. (P. P.)

V množici navdu-
šenih na Majinem 
in Robijevem kon-
certu sem v živah-
ni razpravi »od-
krila« novinarja 
Ernesta Sečna, 
ki je ne tako dav-
no pristal v klubu 
upokojencev, in 
Anito Pegam, ki je 
svoj čas z različni-
mi zvrstmi polnila 

program pokojnega, a med poslušalci še vedno nepozablje-
nega Radia Brežice. Kot sta dejala, ju je večer prestavil v nek 
drug čas, ki je minil, ko je lepa muzika z vrednimi in sporočil-
nimi besedili imela svojo vrednost in prednost. Uživača sta iz 
neverjetno napolnjene malhe spomina potegnila muziko »na-
še« mladosti, imena muzikantov, pevcev in skupin. Ernest se 
je spomnil leta 1998, ko je v Ljubljani od 20. do 2. ure zjutraj 
neprekinjeno koncertiral Đorđe Balašević, pred dvorano pa 
so bili avtomobili z zagrebškimi, varaždinskimi, splitskimi 
in drugimi registrskimi tablicami … Pa Majda Sepe, Marja-
na Deržaj, vse do Pata Boona in Deana Martina, ki ga je Ani-
ta slišala peti … Vsega se ne da našteti, saj je Ernest glasbe-
na enciklopedija, ki tudi lepo poje. (N. J. S.)   

Na letošnji dirki sta-
rodobnikov za pokal 
Malkovca se je na oko-
li dva kilometra dolgo 
progo podal tudi po-
budnik omenjene dirke 
Jože Komljanec. 79-le-
tnik, ki je otroštvo in 
mladost preživel v va-
si Polje pri Tržišču, je 
strasten zbiralec sta-
rih motociklov (v svo-
ji zbirki naj bi jih imel 
več, kot jih ima Tehni-
ški muzej v Bistri) in 
goreč motorist. Z ženo 
Tatjano sta, oblečena v 
posebno starodobno uniformo, čakala na začetek tekme, ko 
sta sedla v odlično ohranjenega rdečega Indian Scouta z le-
tnico 1924 z bočno prikolico, ki je kot Rolls-Royce med mo-
tocikli. (S. R.) 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Margarita Gerjevič, 

Brežice - dečka,
• Dina Bobarić, Brežice - 

dečka,
• Aleksandra Podlogar, 

Jablanica - deklico,
• Andreja Bukovinski Juh, 

Velika Dolina - dečka,
• Ines Marinček, Podbočje - 

deklico,
• Blažka Prebejšek, Kladje 

nad Blanco - deklico,
• Natalija Lupšina, Bizeljsko 

- dečka,
• Valerija Vinšek, Gržeča 

vas - dečka,
• Urška Pečnik, Brestanica 

- dečka,
• Silva Novoselič, Ribnica - 

dečka,
• Adrijana Urbančič, 

Leskovec v Podborštu - 
deklico,

• Svjetlana Mišković, 
Čečovje (Ravne na 
Koroškem) - deklico,

• Maryna Mudrykh 
Kostajnšek, Krško - 
deklico,

• Maja Kržan, Dvorce - 
dečka,

• Mateja Hadler, Brežice - 
dečka,

• Milka Hudoklin, Jelše - 
dečka,

• Maja Trupi, Sevnica - 
deklico,

• Lea Berkovič, Orešje na 
Bizeljskem - dečka,

• Tanja Petan, Krško - 
deklico,

• Nina Glogovšek Šumlaj, 
Cundrovec - deklico,

rojstva

poroke

• Jože Lekše in Saća Rajšp, 
oba iz Črešnjic pri Cerkljah,

• Peter Tomažin iz Cirja in 
Nina Matko s Studenca,

• Mojmir Zorko iz Velikega 
Mraševega in Lenčka Šmit 
s Kremena,

• Rok Prah iz Trnovca in Si
mona Rupnik iz Sevnice,

• Jože Žveglič in Matejka 
Sevšek, oba iz Drožanja,

• Denis Zgonc z Vrhka in Pe
tra Menič iz Malega Podlo-
ga,

• Ivan Pavlovič iz Brežic in 
Sonja Brkovič iz Drenovca 
pri Bukovju,

• Tomaž Povhe in Sandra 
Božič, oba iz Rovišča pri Stu-
dencu,

• Matej Ulčnik in Mojca Žu
pevc, oba s Senovega,

• David Frankovič iz Podbo-
čja in Ana Marija Gorenc iz 
Površja.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka naši bralci voščijo

naši bralci voščijo

Špela Cirer iz Šmarjeških Toplic in Toni Trunkelj iz Žu-
žemberka, zdaj živita v Krški vasi, 21. maj 2016, grad 
Sevnica (foto: Jaka Ercegovčević)

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih 
in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in 
sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob rojstvu novega člana dru-
žine ali njegovem rojstnem dnevu, ob posebnih dogodkih, kot 
sta prvo obhajilo ali sveta birma, ob visokih življenjskih jubile-
jih, kot so zlata in biserna poroka, poroka ali obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob delovnih uspehih 
in dosežkih v šoli ali na raznih tekmovanjih - vse to bo zagotovo 
doseglo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. 

Voščilo naročite tako, da nam prinesete ali pošljete besedilo in 
fotografijo (po želji), mi pa bomo naročeno objavo oblikovali 
v eni izmed petih velikosti, ki so vam na voljo v rubriki Naši 
bralci voščijo (Voščila). Cene za posamezno objavo se gibljejo 
od 15 do 45 evrov. Za več informacij in naročila pokličite na 
tel.: 07 49 05 780 ali nam pišite na marketing@posavje.info.

VOŠČITE V POSAVSKEM 
OBZORNIKU!

• Barbara Grmšek, Vojsko 
- dečka,

• Brigita Fekonja, Pristava 
ob Krki - dečka,

• Darja Törnar, Lesično - 
dečka,

• Maruša Oljačič, Veliko 
Mraševo - dečka,

• Ksenija Kovačič, Kerinov 
Grm - deklico,

• Saša Mak Lukati, Vrh pri 
Boštanju - dečka,

• Klavdija Ajster, Račja vas 
- dečka,

• Maja Simončič, Krško - 
deklico,

• Jehona Berisha, Krško - 
deklico.

Draga babi Mimi,

ob tvojem 
bližnjem godovanju 

ti želimo vse najlepše. 
Hvala za vso 

ljubezen in skrb, 
ki nam jo izkazuješ.

Tvoje vnukinje in vnuk

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI - Zobozdravstvena vzgoja 
Zdravstvenega doma Krško je že 27 let vključena v vseslo
vensko akcijo Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. 
V njej sodelujejo učenci osnovnih šol občin Krško in Kosta
njevica na Krki. 

Zmagovalka za minulo šolsko leto 2015/2016 je postala podru-
žnična šola v Velikem Podlogu, druga je bila OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško, tretja OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, sledile 
so OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Koprivnica, OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica, OŠ Raka, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Podbočje in OŠ 
Leskovec pri Krškem. V tekmovanju za najboljši razred sta zma-
gala 5. in 6. razred OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. 
Kakor sta povedali zdravstveni delavki Damjana Grubar in 
Klavdija Božič, ki skrbita za nemoten potek akcije, so bili še 
posebej uspešni učenci na OŠ dr. M. Rostoharja, oddelka PPVI 5 in 
6 z učiteljicami Romano Cvar, Marinko Herakovič in Karmen 
Kostrevc, ki so dosegli zavidljive uspehe pri vzdrževanju ustne 
higiene in postali regijski zmagovalci. »Ob uspešnem zaključku 
letošnjega tekmovanja so se na šoli dr. Mihajla Rostoharja z ve-
seljem odzvali vabilu in popeljali učence skupaj s spremljeval-
ci na osrednjo zaključno prireditev, ki se je odvijala v ljubljanski 
dvorani Tivoli,« sta še dejali ter pojasnili, da je prireditev pote-
kala v prijetnem vzdušju. Bilo je obilo zabave, plesa in glasbe, za 
kar je poskrbela tudi skupina Čuki. Regijskim zmagovalcem so 
podelili nagrade in priznanja, tako so se v domači kraj vrnili pol-
ni prijetnih vtisov.  M. Hrvatin 

Najbolj čisti zobki na podloški 
in Rostoharjevi šoli

Zdrav, vesel in radoživ ostani,
v očkah nagajive sončke 

še naprej ohrani!

Vse najboljše, PETER!

Vsi tvoji, ki te imamo radi

Dragi mamici in najboljši babici
iskrene čestitke za rojstni dan.

Hvala ti, 
ker si takšna, kot si. 

Tvoja K. z družino

Draga naša Kajči,
vse najboljše in najlepše, ti trojica želi, 

in da še 100 let skupaj slavi.

DRUŠTVO REJCEV IN

LJUBITELJEV KONJ

ARTIČE

BLAGOSLOV KONJ
V ARTIČAH

NA BANOVI DOMAČIJI

BREZPLAČEN
GOLAŽ
PEČENI VOL
ZA ZABAVO BO POSKRBEL:

Ansambel JERNEJA KOLARJA

NAGRADA KONJ NEDELJA
21.8.
2016 OB 11h
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Regijski zmagovalci iz OŠ dr. M. Rostoharja na prireditvi v 
Ljubljani (foto: Ž. Intihar)
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Klemen Slakonja si je privoščil še Trumpa, Nuša De
renda osvojila srce mladeniča. Tokrat preberite:

Pred kratkim je luč sveta ugledal težko pričakovani video 
Golden Dump (The Trump Hump), v katerem se je posavski 
igralec, imitator, voditelj in še kaj Klemen Slakonja (na 

fotografiji) lotil parodije ameriškega mogotca in predse-
dniškega kandidata Donalda Trumpa. Svetovna premie-
ra novega spota in pesmi se je sicer zgodila 17. julija v SiTi 
Teatru, kjer si je Klemnovo novo parodijo na znane osebno-
sti že ogledalo nekaj izbrancev. Velja spomniti, da je Slako-
nja denar za omenjeni spot zbiral na platformi Adriafund. 
Upal je na 10 tisočakov, zbral pa jih je več kot 30. Poleg 
Klemna v videu blesti tudi Emperatrizz, znan iz skupine 
Sestre, ki igra morebitno prvo damo ZDA, nekoč pa Sevni-
čanko, Melanio Trump. Video ima po nekaj tednih že bli-
zu 800.000 ogledov, res pa je, da so nekateri nad izvedbo 
navdušeni, spet drugi razočarani, saj so mnenja, da je tež-
ko konkurirati Slakonjevi izjemno uspešni parodiji ruskega 
predsednika Vladimirja Putina Putin, Putout, ki je v manj 
kot dveh dneh presegla milijon ogledov na Youtubu. Sicer 
pa, tako slovenski mediji, se ustvarjalna ekipa s tem preti-
rano ne obremenjuje in je v mislih že pri novem videospo-
tu. Kdo bo naslednji, ki ga bo Slakonja imitiral, še ni znano.

Sašo Gačnik Svarogov je eden izmed najbolj prepoznav-
nih klaviaturistov pri nas. Gre tudi za vodjo benda posa-
vske glasbene dive Nuše Derenda (na fotografiji) ter kla-
viaturista pri skupini Šank Rock. Mladenič je namreč že 
'prekaljen glasbeni maček', saj je doslej poleg sodelova-

nja z omenjenimi 
sodeloval tudi z 
Janom Pleste
njakom in Nino 
Pušlar, želi pa 
si tudi prodora 
na ruski trg, kjer 
je verjetno edini 
Slovenec, katere-

ga pesem je kdaj koli zmagala na lestvici ruske radijske 
postaje. No, v temu času  v ospredje postavlja vročo pole-
tno uspešnico z naslovom Beat in ti, za katero je glasbo na-
pisal sam, besedilo pa je delo Mihe Guština – Guštija. V 
skladbi se Svarogovu pridruži tudi naša posavska rojaki-
nja Nuša. Duet, ki sta ga posnela, napoveduje izid sloven-
ske verzije njegovega prvega samostojnega albuma, ki ga 
načrtuje izdati jeseni. Poslušljivo!

Ženska vokalna skupina Aria iz Dobove (na fotografiji), ki 
jo sestavljajo Anja Bogovič, Ela Urek, Anja Tomše, Ka
tja Bogovič in Sara Tomić, je tokrat združila moči z bre-
žiškim glasbenikom Robijem Petanom in nastala je pri-
redba Klape Šufit Nisam za tebe. »Tole je krasna priredba 
naše pesmi v izvedbi ženske vokalne skupine iz Dobove. 
Uživajte, saj boste imeli za kaj,« pa so bili na svojem Face-

book profilu več kot navdušeni originalni izvajalci iz Hr-
vaške. Pohvalno!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

1.  10 nagrada:  1 x pizza po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 25. avgusta, na naslov: Po
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali do-
bitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O. - DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Hermini Pavlovič, Novi Lazi 21, 1330 
Kočevska Reka. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so

boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. MODRIJANI - Slovenka, Slovenka
 2. (6.) Ans. SEKSTAKORD - Ne pozabi me 
 3. (1.) Ans. MURNI - Super kmjet
 4. (2.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - Zgodnja pomlad
 5. (9.) Skupina GADI - A si kej nora name 
 6. (10.) MLADI UPI - S tabo lahko bi letela
 7. (3.) Ans. RAUBARJI - Čez polanske griče
 8. (7.) Ans. ZADETEK - Tisti večer 
 9. (5.) Ans. SLOVENSKI MUZIKANTJE - Muzika ti krila da
 10. (-.) Ans. JERNEJA KOLARJA - Srce v hiši

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans. Spev - Dekle povej

 
Kupon št. 323

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, 13. avgust, ob 17. uri

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!
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Geslo 15/2016 številke: 

OLIMPIJSKI BAZEN SEVNICA
Nagrade, ki jih podarja Bazen Brestanica, prejmejo:

1. nagrada:  4 x dnevna karta za bazen; 
 Neva Starc, Sevnica
2. nagrada:  2 x dnevna karta za bazen; 
 Urška Pungerčar, Malkovec
3. nagrada:  1 x dnevna karta za bazen; 
 Tone Šterk, Krško
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»V spomladanskem času smo 
motoristi najbolj ogroženi 
udeleženci v prometu. Za to je 
vrsta razlogov. Dolgo zimsko 
obdobje vpliva na psiho-fizič-
ne sposobnosti motoristov, 
hladen in poškodovan asfalt, 
pesek na cesti, slabi vremen-
ski pogoji, povečana gosto-
ta prometa in drugi dejavni-
ki. Zato so nesreče kljub svoji 
tragičnosti pojav, ki se ga ne 
da čisto odpraviti. Na podla-
gi teh dejstev, smo se odločili, 
da po svojih močeh pomaga-
mo ponesrečencem pri njiho-
vem okrevanju. Pripravili smo 
humanitarno akcijo, ki zavze-
ma celotno državo z nazivom 

Motoristi za motoriste in vo-
znike, poškodovane v prome-
tnih nesrečah,« pravijo raški 
motoristi.

In zakaj ravno za Sočo? Reha-
bilitacija težje poškodovanih 
udeležencev v prometu zahte-
va dolgotrajno zdravljenje, pri 
čemer nastopajo visoki stro-
ški. Vsa zbrana sredstva so na-
menjena nakupu terapevtske 
opreme za uporabo v rehabili-
tacijskih programih URI Soča. 
Glede na potrebe so se s pred-
stavnikom Univerzitetnega re-
habilitacijskega inštituta (URI) 
Soča dr. Jurijem Švajgerjem 

odločili za nakup prostostoje-
čega ročnega ergometra - te-
ratrainer, ki stane 2.500 evrov. 
S prispevki številnih moto-
ristov, obrtnikov in podjetni-
kov ter ostalih posameznikov 
so zbrali 2.600 evrov.

Ob zaključku akcije so pri klub-
ski hiši na Celinah pri Raki or-
ganizirali družabni dogodek s 
kratkim kulturnim progra-
mom, na katerega so povabili 
motoriste, predstavnike Obči-
ne Krško, krajevne skupnos-
ti Raka in ostale občane. Na 
dogodku so se zahvalili vsem 
donatorjem in obvestili jav-

POSAVSKA PANORAMA, OBVESTILA

Motoristi za motoriste in voznike 

nost o višini ter namenu zbra-
nih sredstev. Nato je šla kara-
vana motoristov v Ljubljano 
z namenom predaje zbranih 
sredstev in simboličnega čeka 
predstavnikom rehabilitacij-
skega centra URI - Soča. Tam 
so jih pričakali predstavniki 
vodstva URI Soča z docentom 
dr. Primožem Novakom, nji-
hovi zaposleni in pacienti. Po 
predaji čeka in prijetnem dru-
ženju so se poslovili z lepimi 
željami. Akcijo je podpirala 
tudi ZMKS - Zveza moto klu-
bov Slovenije.

 P. P./vir: MK Rak

Zbrani motoristi pred odhodom v Ljubljano

Predaja simboličnega čeka 
predstavniku URI Soča

RAKA - Člani Moto kluba Rak so se odločili za akcijo pomoči motoristom in ostalim udeležencem v prome
tu. V spomladanskih in poletnih mesecih so na posebnem računu zbrali 2.600 evrov za nakup  prostostoje
čega ročnega ergometra - teratrainer v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča.

20 za 20
 MARKO 

SORSAK
      sOKI

v

TRŽIŠČE, MALKOVEC - 30. julija se je na lokalni cesti Tržišče 
- Malkovec odvijala 17. dirka starodobnih motociklov za po
kal Malkovca, ki je štela tudi za državno prvenstvo. Tekmo
vanja se je udeležilo najmanj tekmovalcev doslej, in sicer 21.

Po uvodnem otvoritvenem programu, v katerem je sodelovala 
sevniška godba z mažoretkami, navzoče pa so nagovorili pred-
sednik Kluba Hrast Tržišče Toni Janežič, sevniški župan Srečko 
Ocvirk, podžupan Janez Kukec in predsednik KS Tržišče Janez 
Virant, je sledila promocijska vožnja starodobnikov, ki so nato 
tekmovali v različnih kategorijah. V kategoriji starodobna motor-
na kolesa do 60 ccm do leta 1964 je zmagal s svojim Puchom 60 
Slavko Krč (AMD Kranj), v kategoriji od 61 ccm do 1754 ccm je 
z Ducatijem 175 osvojil 1. mesto Dare Križman (AMD Domža-
le), Drago Kreč (AMD Lukovica) je bil s svojim BSA 251 prvi v 
kategoriji od 251 ccm do 500 ccm. Gorazd Zupančič (AMD Go-
rica) je bil s Kreidlerjem 50 najboljši v kategoriji serijska, dirkal-
na in tovarniško prirejena starodobna motorna kolesa do 50 ccm 
do leta 1978, medtem ko je bil Tomaž Jesenek (MK Leteči Kra-
njci) z Yamaho 250 najboljši v omenjeni kategoriji od 90 ccm do 
250 ccm in Primož Vindišar (AMD Lukovica) s Hondo CB 400 
v kategoriji od 501 ccm do 750 ccm. V dirki na »dva enaka časa« 
je med motocikli zmagal Sašo Grm s Tomosom 60, letnik 1961, 
med starodobnimi štirikolesniki pa Iztok Bence z vozilom Mer-
cesed Benz 220, letnik 1986. Najstarejši udeleženec dirke je bil 
84-letni Primorec Silvano Mladovan, ki dirka že več kot štiri de-
setletja. Na progi Tržišče - Malkovec so se prvič preizkusili tudi 
kolesarji, 1. mesto pa je osvojil Žiga Marolt (Sigas).  S. R.

17. dirka za pokal Malkovca

Promocijski panoramski vožnji s starodobniki je sledilo tek-
movanje v več kategorijah.
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

JOŽEFA KOS

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

1. avgusta je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehjaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.

Vsi njeni

iz Kostanjka.

MATEJ ŠKOF

SPOMIN

Njegova ati in mami

Vsem, ki ob Matejevem grobu postojite, mislite nanj, mu prižigate 
svečke, nosite cvetje, skrbite, da mu je lepo, naju pa tolažite, iz vsega 
srca najlepša hvala.

Pogledi in smehljaji nežni onemeli so,
poljubi in objemi sladki zamrli so,

a njihov čas nas zdaj teši,
ko nam srce obdaja mraz,

bili smo srečni le kratek čas.

Samo misel lahko tolaži bolečino in žalost, 
ko se ustavi beseda na 10 let ...

iz Pečic

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US in 14/15- ZUUJFO) in 
6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list 
RS, št. 49/14) Občina Kostanjevica na Krki s tem  

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost 

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 

 »STANOVANJSKA GRADNJA OŠTRC - ZAHOD«. 

I. 
Javno se objavi (razgrne) dopolnjeni osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »STANOVANJSKA GRADNJA 
OŠTRC - ZAHOD«.

II.
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta »STANOVANJSKA GRADNJA OŠTRC - ZAHOD« se 
nanaša na območje 0Š2 v občinskem prostorskem načrtu, 
in sicer na del zemljišča s parc. št. 965/1 in del zemljišča 
s parc. št. 961/2, oba k.o. Oštrc. Skupna površina območja 
OPPN-a je cca. 800 m2.
Skupno vplivno območje obsega parc. št. 965/1 (del), 961/2 
(del), 1613 (del), 727 (del) in 961/1 (del), vse k.o. Oštrc. 

III.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno objavljeno in dostopno 
med 11. avgustom in 12. septembrom 2016 v prostorih Občine 
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica 
na Krki ter na spletni strani občine: www.kostanjevica.
si. Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »STANOVANJSKA GRADNJA 
OŠTRC - ZAHOD« bo 23. 8. 2016 ob 17. uri v sejni sobi občine 
na Kambičevem trgu 5, 8311 Kostanjevica na Krki. 

IV.
V času javne objave je javnosti omogočeno dajanje pripomb 
na objavljeno gradivo, in sicer po pošti na naslov: Občina 
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica 
na Krki ali po elektronski pošti na naslov: obcina@
kostanjevica.si. Vse pripombe na objavljeno gradivo morajo 
v naslovu/zadevi vsebovati ključno besedo »Pripombe na 
dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta »STANOVANJSKA GRADNJA OŠTRC - ZAHOD«. 

V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine 
Kostanjevica na Krki in v Posavskem obzorniku. 

Župan občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

Kultura vseh zvrsti je v občini Krško zelo razvita, sploh glasbena, 
saj mesto s 7000 prebivalci premore tri velike ljubiteljske orke-
stre, ki so glede kakovosti in števila produkcij v državnem vrhu. 
Zasluga za tako razvito glasbeno dejavnost gre predvsem entu-
ziastom, ki so pred desetletji svoje življenje posvetili delovanju v 
ljubiteljski glasbi. 

V času gradnje JEK se je s samoprispevkom občanov zgradil tudi 
velik kulturni dom, največji med Ljubljano in Zagrebom. V zadnjih 
10 letih se je Kulturni dom Krško s svojimi enotami programsko 
razširil in v Posavje pripeljal kulturne izvajalce različnih zvrsti, ki 
predstavljajo vrh slovenske in tudi tuje kulturne scene. Prav tako 
je posodobil infrastrukturo, predvsem je pomembna z 1,6 milijona 
evrov EU sredstev prenovljena velika dvorana. KDK je pomembna 
kulturna ustanova v državi, saj njen dober glas seže čez meje regi-
je Posavje, v kateri predstavlja osrednjo kulturno institucijo. Kultu-
ra je v občinskem proračunu tako vedno imela pomembno mesto 
in tudi danes gre za delovanje kulturnih zavodov in društev v Kr-
škem veliko sredstev, če bi primerjali s podobno velikimi občinami.
Dobre podpore kulturi sicer ne gre pripisati "izjemnemu občutku 
za kulturo vladajočih politikov", ki prihajajo iz SLS, ampak pred-
vsem dejstvu, da občina vsako leto v proračun iz naslova NORP 
prejme 8 milijonov evrov. Bolje, kot da bi se ta denar razdelil v in-
dividualnih rentah, gre del tega denarja tudi v lokalno kulturo in 
šport, ki imata danes nadstandardne pogoje delovanja.

Vrhunski rezultati lokalnih kulturnih ustvarjalcev ali program 
KDK pa s strani politikov vladajoče stranke le redko dobijo pri-
znanja, katera bi si zaslužili. Velikokrat ljubiteljsko prostovoljno 
požrtvovalno delo kulturnikov, izjemni dosežki izven domačega 
kraja in v tujini, ali pa kakovosten in pester program v KDK, os-
tanejo s strani vladajočih politikov neopaženi, včasih na tak na-
čin, da daje občutek, da je posredi ignoranca. Ali pač nerazgleda-
nost. Nasprotno pa se dokaj pogosto s strani vladajočih iz ljudske 
stranke pojavijo očitki, da bi morali biti kulturni programi bolj 
ljudski. V zvezi s tem je zgovorna izjava iz vrha SLS, naj KDK zni-
ža programski nivo, saj Krško ni prestolnica in takšnih progra-
mov ne potrebujemo.

Letos se izteka direktorski mandat za vodenje KDK. V letu 2015 je 
zavod posloval uspešno in ustvaril 85.000 € presežka nad odhod-
ki ter v vseh enotah imel rekordno čez 70.000 obiskovalcev, 805 
dogodkov v štirih enotah, od tega 605 samo v enoti KDK. Na raz-
pis za novo vodstvo so se poleg dosedanje direktorice prijavile še 
tri kandidatke. Samo prijava dosedanje direktorice Katje Ceglar, 
po izobrazbi umetnostne zgodovinarke in sociologinje kulture, je 
bila popolna, saj je v razpisnih pogojih statuta KDK zahtevano 3 
leta delovne dobe v kulturi (kar se dokazuje z delovno knjižico). 
Samo dosedanja direktorica je dobila pozitivno mnenje Sveta za-
voda KDK. Komisija za volitve in imenovanja OS je kljub nepopol-
nosti vse štiri vloge označila kot popolne in na seji sprejela sklep, 
s katerim v imenovanje predlaga novo direktorico KDK, ekono-
mistko, ki sicer deluje na področju kmetijstva in podeželja. OS je 
na seji predlog gladko sprejel, čeprav so bili svetniki opozorjeni na 
sum o nelegalnosti postopka in izbire. Svetnik iz stranke SMC, sicer 
pravnik, je celo razlagal, da je ljubiteljsko delovanje v kulturnem 

Tri ure hoda od žične ograje ob reki Sotli leži vasica, ki ji pravijo 
mesto. Sredi mesta se bohoti unikatna umetnina, ki ji pravijo kro-
žišče. Ob tem krožišču stojijo hiše, ki jim pravijo pekarna in gostil-
na. Ob teh dveh najpomembnejših hišah ob krožišču stoji nekaj 
hiš z nadstropji. V njih službujejo pomembni uradniki. Pa te niso 
predmet te zgodbe!

Naj se vrnem na dan, ko sem posedal v prej omenjeni gostilni. Opa-
zujem lokalne pilote, kako s svojimi bolidi drvijo skozi mestno je-
dro, kot bi pospeševali letalo na vzletu. Rohneči motorji v sozvočju 
svojih odmevov z ulice ustvarjajo moderno urbano glasbo, ki jo ne-
sojeni piloti delijo z naključnim občinstvom ulice. Pilot pripelje po 
glavni aveniji in ob gostilni parkira pred hišo dobrot brežiškega 
kruha tako, kot je to počel že mnogokrat. 

Vendar danes nič več ni tako, kot je bilo. Danes je tam vse druga-
če. Danes je tam zmeda! Neizmerni pomen za prometno varnost 
naše mestne vasice pa ni edina korist te male unikatne spremem-
be. Prinesla je tudi dobrobit lokalnemu prebivalstvu, ki bi ga mo-
ralo prepoznati pristojno Ministrstvo za zdravje. Gre za smeh in 

društvu dovolj za izpolnjevanje pogoja treh let dela v kulturi(!?). 

Samo v Krškem jih je po tej logiki vsaj 200, ki bi se lahko javili na 
ta razpis. Pa se niso, ker znajo brati in razumejo razpisne pogo-
je! V javnosti so že pred tem krožile informacije, da želi SLS za vo-
denje KDK imenovati svojo osebo. Po izjavi, ki se je zagovorila vi-
soki predstavnici SLS, bi radi politično prevzeli zavod, za to pa so 
pripravljeni tvegati tudi tožbo na sodišču, ki bi jo vložila oškodo-
vana oseba. Denar za odškodnino bo seveda šel iz javne blagajne.

Upravno sodišče RS je v tem primeru že podalo sodbo in v njej 
ugodilo tožbi Katje Ceglar. Sodišče je razveljavilo sklep o imeno-
vanju direktorice KDK, s katerim je OS 23. 6. imenoval Darjo Pla-
ninc, Občina Krško pa mora plačati stroške postopka. Vendar pa 
občinska oblast s svojo "nabuhlo oblastniško aroganco", kot je za-
pisano v tožbi, in s sprenevedanjem občinskih pravnikov očitno ne 
priznava sodbe.

Posredi je tudi politika populizma. Vse bolj je jasno, da bo dose-
danja direktorica izgubila službo prav zaradi pogostega vmeša-
vanja ljubiteljskih društev, predvsem kulturnih, turističnih in celo 
vinarskih (!), v prvi vrsti brestaniških, ki želijo grad zase. Ljubi-
teljski kulturniki smo ponavadi ponosni na svoje delo, s tem ni nič 
narobe. Vendar pa so nekateri tako zagledani v svoje ustvarjanje, 
da dlje od tega ne vidijo. V domačem okolju bi radi bili priznani in 
čaščeni, zato smatrajo, da bi prav oni morali nastopali v glavnem 
abonmaju, da si zaslužijo zastonj dvorano, vstopnino itd. Tako so 
se na vodstvo KDK vršili pritiski, naj deluje mimo sprejetih pra-
vilnikov in akta o ustanovitvi, da se bo zadovoljilo te ljubiteljske 
ustvarjalce. Občinska oblast in predsedniki krajevnih skupnosti, ki 
sedijo v KMVI, amaterjem pri tem dajejo podporo, saj predstavlja-
jo pomembno volilno telo za naslednje volitve.

V postopku imenovanja vodstva KDK je bila grobo povožena stro-
ka, minulo uspešno delo vodstva KDK pa za SLS ni prav nič vredno.

Kljub priznanim dosežkom KDK se zaradi načrtov političnega 
prevzema zdaj obnašajo kot SL(S)on v trgovini s porcelanom.

 mag. umetnosti Aleš Suša

SLS in nekultura

Dobrodošli v Butalah

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 20a, od ponedeljka do pet-
ka (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, spominto za toliko smeha, kot ga v naši mestni vasici že dolgo ni bilo, in 
smeh krepi zdravje.

Kar čez vikend je na križišču zraslo krožišče. To je oblika prometne 
ureditve, ki je namenjena predvsem povečanju pretočnosti križi-
šča. Dnevno namreč skozi to mestno vasico pelje približno 10.000 
vozil in nekaj je bilo res potrebno storiti. Ko sem tako opazoval 
promet, sem se spraševal, kako to, da so se odločili narediti krož-
išče in ne postaviti semaforja. 

Tisti, ki sledijo prometnim znakom, se trudijo spremembi prilago-
diti. Res pa je, da so takšni zelo redki. Zapeljejo na ta novi ringlšpil, 
ampak redkim uspe ostati na njem. Nekako ne skrožijo. Ne zmore-
jo. Ne znajo! Nekaj je narobe z njihovimi vozniškimi sposobnostmi, 
saj je ja lepo narisano, kako morajo krožiti, ampak oni tega ne poč-
no. In potem pride vrhunec dopoldneva. Pripelje avtobus in človek 
bi mislil, da ti vozniki pa le znajo voziti po predpisih in bodo skroži-
li, kot se spodobi. Tudi ti ne znajo. Še huje. Ti še bolj sekajo križišče!
Očitno je nekaj res narobe z našimi vozniki!

Spoštovane gospe in gospodje. Ne vem, kaj je razlog tej spremem-
bi v Brežicah. Pretočnost križišča zagotovo ne. Kot nepoučen laik 
vidim le dva. To je nedovoljeno parkiranje in ustavljanje pred pe-
karno ali sekanje smeri levih zavijalcev, ki pripeljejo po Cesti bra-
tov Milavcev in na Trgu izgnancev zavijejo levo na Černelčevo ulico 
proti zdravstvenem domu. Za preprečevanje tega obstajajo ukre-
pi in umestitev krožišča ni rešitev. 

Ob tem, da sedaj vozila zavijajo, oddaljena nevarno manj kot me-
ter od gostov lokala, smo dobili nekaj novih prometnih znakov. Ti 
prometni znaki dodatno obogatijo videz našega mesta. Prepri-
čan sem, da se lahko za še en prometni znak takoj najde še kak-
šen meter pločnika. Morda bi trenutno najbolj ustrezal prometni 
znak »Dobrodošli v Butalah«.
 Ozren Šagud, Brežice
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Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

MARTINA BEDENKA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega življenjskega sopotnika, 
očeta, brata, tasta, svaka, dedka, pradedka in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam kakor koli pomagali.

Posebna zahvala doktorjema Juriju Pesjaku in Božidarju Groboljšku 
ter patronažni sestri Ani Janc za prijazne obiske na domu.

Hvala društvom upokojencev, izgnancev in vinogradnikov 
Studenec. Iskrena hvala tudi nekdanjim sodelavcem Slovenskih 
železnic za podarjeno cvetje, pevcem Lavrencij z Rake za zapete 
pesmi, ter župniku Vinku iz Sevnice za lepo opravljen obred.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

z Gornjih Orel 18 pri Studencu

Čeprav neskončno si si želel ostati z mano,
si moral sam na pot neznano.

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.

EDVARDA DREŠARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
dedka, brata, tasta in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč.
Iskrena hvala intenzivnemu oddelku interne bolnišnice Novo 
mesto ter Dragici Pavkovič za vso njeno pomoč.
Zahvaljujemo se tudi podjetju DS Smith Slovenija, PVD Sever 
Posavje, ZŠAM Krško, pevcem MPZ Lavrencij Raka za lepo odpete 
žalostinke, pogrebni službi Kostak in gospodu župniku Ludviku za 
lepo opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki 
jih nismo posebej imenovali, pa so nam kakor koli pomagali.

s Senuš

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

MARIJANA GERJEVIČA

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta
in starega očeta

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjene sveče ter 
cvetje. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Levičarju z Rake za 
lepo opravljen obred, gospodu Žičkarju in instrumentalistom za 
odigrane žalostinke. 
Res lepa hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ga pospremili k 
večnemu počitku.

z Raven pri Zdolah

MARIJE KREJAČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage žene in mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in denarne prispevke. Posebna zahvala reševalni ekipi dr. Alenki 
Stojanović, Simonu Krncu in Igorju Orožnu. Hvala pogrebni službi 
Žičkar za vse opravljene storitve, še posebej g. Marku Žičkarju. 
Hvala Stanislavu Petanu, Francu Kostanjšku, župniku Milanu Kšeli 
in župniku Francu Rataju. Posebej hvala Branku, Emi, Ranku, Jožici 
in Brigiti za vso pomoč. Hvala sodelavcem Zavarovalnice Triglav in 
Izpostave URSZR Brežice. Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti in vsakomur posebej, iskrena hvala.

Ni res, da si odšla - nikoli ne boš.
Ujeta v naša srca z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak spremljala v tišini.

iz Brežic

MARIJE
MIKOLAVČIČ

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjene sveče ter 
svete maše.
Hvala tudi Bolnišnici Golnik, urgenci ZD Krško in dr. Planinc.
Vsem in vsakemu še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

iz Krškega

Ob boleči izgubi naše drage

ALOJZA ŽNIDARŠIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, ata,
tasta, brata, svaka, strica, bratranca in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v dneh slovesa stali ob strani, 
nas tolažili, izrazili ustna in pisna sožalja, darovali sveče, denarne 
prispevke, za svete maše in za cerkev. Zahvaljujemo se Lojzetovim 
sošolcem vajenske šole lesne stroke v Sevnici za ganljivo slovo. 
Iskrena hvala g. župniku Fonziju Žibertu za molitev, besede slovesa 
in lepo opravljen pogrebni obred. Hvala trobentaču za zaigrani 
melodiji in pevcem za lepo zapete žalostinke. Zahvaljujemo se 
pogrebni službi Blatnik in Gostilni Janc za opravljene storitve. 
Hvala vsem, ki ste našega dragega Lojzeta obiskovali v času njegove 
bolezni, in tistim, ki vas v tej zahvali nismo posebej imenovali, pa 
ste nam kakor koli pomagali. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili k večnemu počitku.

z Lukovca 6a

Kako srčno si ti želel,
da med nami bi še živel,

a smrt tega ni hotela,
prezgodaj nam te je vzela.

Konec je trpljenja, dela in skrbi,
povsod ostale so tvojih pridnih rok sledi.

Zdaj mirno spi,
za vso dobroto pa velika hvala ti.

FRANCA ZALARJA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Jožica, sinova Daniel in Franci
ter brat Marjan z družinami

Ob boleči in prerani izgubi mojega dragega 
moža, očeta, dedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Kostak, pevcem, gospe Marjetič za besede slovesa ter vsem lovskim 
tovarišem.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Dolenjega Leskovca pri Brestanici

Ni res, da je odšel, nikoli ne bo,
ujet v naša srca z najlepšimi spomini

bo vsak naš korak spremljal v tišini.

ANTONA FERENČAKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža in očija 

se iskreno in globoko zahvaljujeva vsemu zdravstvenemu osebju, 
ki je v času njegove bolezni bilo z njim, mu pomagalo, posebna 
zahvala njegovi osebni zdravnici dr. Mojci Pibernik, sestri Tončki 
in sestri Marini. Zahvalo namenjava vsem sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nama pomagali v teh težkih trenutkih in stali ob 
strani.
Posebno zahvalo namenjava njegovi skupini Mariachi La Paloma 
Dobova, govorniku Jožetu, nečaku Vinku in njegovi skupini, Pevcem 
zvoka za zapete pesmi v vežici in pri sv. maši, g. župniku Francu za 
opravljen lep obred, cvetličarni Žičkar, gostilni Kocjan.
Zahvaljujeva se vsem Tonetovim sošolcem, velika hvala za vsa 
izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče, plačane sv. 
maše in vso finančno pomoč.
In na koncu naj se zahvaliva vsem ljudem, ki so se od njega poslovili 
v tako velikem številu na njegovi prerani zadnji poti. 

Žalujoča žena Jožica, hči Polona in ostalo sorodstvo

Pesem vedno naju je družila,
ljubila vse na tem svetu sva stvari,

tako povezana bila sva
vse do konca tvojih dni.

Dokler moje srce diha in živi,
boš v njem prebival ti.

KARLA DRAGA HORJAKA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili 
k večnemu počitku. Hvala vsem za izrečene besede sožalja, darovane 
sveče in cvetje.

Hvala g. župniku Miru Berglju za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Komunale Radeče, cvetličarni ZelenaPika, praporščakom, pevcem in 
govorniku ČD Laško Francu Šolarju za lep govor ob slovesu.

Zdaj ne trpiš več,
zdaj te nič več ne boli,

zdaj počivaš v miru.

Še nebo je jokalo, ko smo se v globoki žalosti 
poslavljali od dragega sina, brata in strica

z Obrežja pri Radečah.

ANTONA DRENIKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob obleči izgubi našega dragega
moža, očija, ata, brata, strica in svaka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, denarno 
pomoč in svete maše.
Zahvaljujemo se dr. Straškovi ter osebju internega in negovalnega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice.
Hvala Borutu Arhu za prebrane besede slovesa, Prostovoljnemu 
gasilskem društvu Leskovec ter vsem iz ostalih društev.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Tonija v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.

Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

iz Leskovca pri Krškem

JANEZA MARTINČIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V soboto, 6. avgusta 2016,
smo se na pokopališču v Krškem

poslovili od našega dragega

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli pisna ali ustna sožalja, darovali za svete 
maše, cvetje, sveče in pospremili našega Ivana na zadnjo pot.

Posebna hvala osebju Trubarjevega doma upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu za lajšanje bolečin, vso oskrbo in pomoč v zadnjem 
letu njegovega življenja.

Prav tako hvala gospodu kaplanu Župnije Videm ob Savi za opravljen 
obred, Cvetličarni Kerin, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu 
Tišine in podjetju Kostak za pogrebne storitve in organizacijo.

Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakor koli 
pomagali.

po domače Ivana Martinčiča iz Krškega.

Prazen je naš dom,
ker v njem tvoje ni bližine,

a v naših srcih
pustil si ljubeče nam spomine.



Posavski obzornik - leto XX, številka 16, četrtek, 11. 8. 201630 OBVESTILA

Prodam Astro 1.6 Tvinport, srebr-
na barva, alu platišča, letnik 2005, 
zelo lepo ohranjena, vredna ogle-
da. Tel.: 041 992 153

KMETIJSTVO
Prodam rotacijsko kosilnico BCS 
404. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 704 230

Prodam motokultivator Mio Hon-
da, moped Tomos APN 6, letnik 
1987, in rezervne dele za BCS ko-
silnico in Gorenje Muta. 
Tel.: 051 496 012

Prodam obnovljena voza 15 in 16 
col, puhalnik, BCS kosilnico, drva, 
bukova, kratko žagana. Okolica 
Brežic. Tel.: 07 49 65 331 

Prodam rotacijsko kosilnico RK 
165, kamionski podaljšek, krmil-
nika za drobnjad, dvižni drog s 
kleščami, sejalnico za žita, travni-
ško brano, pokrove za jaške, križ z 
Jezusom. Tel.: 041 439 288

Prodam kosilnico laksarico, 3,5 
KM, novo, nerabljeno, z vso opre-
mo, računom. Možna dostava. Ugo-
dno. Tel.: 031 566 399

Prodam traktor Fiat goseničar 
455C in kamion Mercedes 808 ki-
per, cena ugodna. Tel.: 031 371 734

Prodam naravno sušeno koruzo, 
ječmen, vino cviček. Možna menja-
va za drva. Tel.: 031 730 830 

Prodam enoosno prikolico za 
srednji traktor z ročno zavoro, 
primerno za prevoz drv na slabih 
terenih. Tel.: 07 49 63 362, zjutraj 
ali zvečer

Prodam nakladalko SIP 19, malo 
rabljeno, ugodno. Tel.: 031 863 724

Prodam dobro ohranjeno sejalni-
co za žito Saksonia, električni vi-
ličar (dvig do 1500 kg) in odojke, 
težke okoli 30 kg. Tel.: 030 642 265

Prodam cca. 700 kg koruze v 
zrnju in 10 velikih okroglih bal 
sena (okolica Mokric). 
Tel.: 041 782 366

Prodam letošnji ječmen, okrog 
1000 kg. Tel.: 07 49 64 132

Prodam ječmen letošnje žetve, 
možna menjava za drva, obračal-
nik SIP (2 m) in vinogradniško hi-
dravlično prešo (160 l). 
Tel.: 070 574 912

Prodam oves. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam ajdo, ječmen, pšenico, 
tritikal in oves. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam 450 kockastih bal letoš-
njega sena, cena 1,60 €/balo. 
Tel.: 041 900 824

Peleti s certifikatom EN plus in 
lesni briketi. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam drva (bukev, gaber, 
brest), možna dostava, ter traktor-
ski cepilec (20 t). Tel.: 031 594 663

mali oglasi

- 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

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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 PULTI

Prodam suha, mešana drva in 2 te-
lički, težki 250 kg. 
Tel.: 041 288 937

Prodam ječmen. Tel: 051 361 635

Prodam suha, mešana, kalana 
drva (bukev, hrast, gaber). 
Tel.: 07 49 56 236, 041 380 075

VINOGRADNIŠTVO 
IN ŽIVILA

Prodam vinogradniško opremo: 
mlin pecljalnik, 2 kadi (450 l) s 
pokrovom, prešo ter cisterne za 
vino s pokrovi. Tel.: 07 49 59 256, 
031 478 555 

Na Malkovcu prodam 50 l franki-
nje. Cena je ugodna. 
Tel.: 041 869 576

Prodam rdeče vino Sremičan, 
modro frankinjo in laški rizling. 
Okolica Senovega. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 564 785

Prodam večjo količino vina cvi-
ček. Okolica Krškega, cena 0,70 
€/l. Tel.: 041 581 852

Prodam vino modri pinot, franki-
njo, mešano rdeče bizeljsko, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 781 444

Prodam belo in rdeče vino, narav-
no sušeno koruzo v zrnju ter zajce. 
Tel.: 031 304 172 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

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

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

GOTOVINSKI 
POPUSTI 

na sončna očala
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PREGLED VIDA Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 070 660 660

Oddam hišo v Brežicah. Obnovlje-
na, vseljiva takoj. Tel.: 031 864 495

V Sevnici (NHM) oddam opremlje-
no garsonjero v 5. nadstropju ureje-
ni osebi ali paru. Tel.: 051 73 13 13

Oddam v najem dvosobno stano-
vanje v Brežicah na Gubčevi, opre-
mljeno ali neopremljeno, predvido-
ma s septembrom. 
Tel.: 041 283 401

Ugodno oddam ali prodam po-
slovni prostor (75 m2) na Cesti 
prvih borcev 11 v Brežicah (vhod 
z glavne ulice, velika izložbena 
okna). Tel.: 041 928 777

Iščem študentsko sobo v Krškem 
blizu Fakultete za energetiko. 
Tel.: 041 580 400, 070 875 090

AVTOMOBILIZEM 

NEPREMIČNINE
V Krškem (v centru Vidma), 
Rozmanova ulica 18, prodamo 
zelo dobro ohranjeno vrstno hišo. 
Odlična lokacija, možen ogled na 
www.flex.biz. Cena po dogovoru. 
Tel.: 068 604 899

Prodam hišo na lepi lokaciji z vr-
tom, nekaj sadnih dreves, travnik, 
nekaj gozda. EI: da. Okolica Sevni-
ce. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 743 901

Prodam zazidljivo parcelo v Glo-
bočicah pri Kostanjevici (bližina 
šole). Mirno okolje, lep razgled. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 420 177

Kupim manjše stanovanje v niž-
jem nadstropju ali v objektu z 
dvigalom v Sevnici ali Krškem. 
Tel.: 041 621 285

Oddam v najem hišo z garažo (140 
m2) v Brežicah (Trnje). Kličite po 
17. uri. Tel.: 0049 1771 906 940 

V centru Leskovca pri Krškem od
dam v najem gostinski lokal. 
Tel.: 031 653 113

Krško, Cesta 4. julija - enosobno 
stanovanje, 40 m2, v pritličju, zelo 
dobro ohranjeno, kompletno opre-
mljeno, dobra lokacija, parkirni 
prostor, oddamo v najem urejeni 
osebi od 1. septembra 2016 nap-
rej. Tel.: 031 392 165 

Prenova stanovanj in kopalnic
Hišniške dejavnosti
Svetovanje pri notranji opremi
Prenova kurilnic, menjava peči
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Opravljamo naslednje storitve:
Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Prometno in turistično podjetje Izletnik Celje 

ZAPOSLI
 na področju Krškega/Sevnice in okolice

 VOZNIKA AVTOBUSA. 

V kolikor želite nadaljevati poklicno pot v našem 
podjetju in izpolnjujete z zakonom predpisane pogoje 
za voznika avtobusa, nam svojo vlogo za zaposlitev 
pošljite na naslov Izletnik Celje d.o.o., Aškerčeva 20, 
3000 Celje, s pripisom kadrovska služba.

Podrobnejše informacije lahko dobite
 tudi na telefonu 051 362 140.
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Prodam vino modro frankinjo, 
muškat, silvanec, sauvignon, bi-
zeljsko belo in rdeče vino. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 638 868

Prodam vino modro frankinjo in 
cviček. Tel.: 051 870 909

Prodam rdeče vino, 150 l, Sremi-
ški okoliš. Tel.: 07 49 27 651, v ve-
černih urah

Cviček prodam, ugodno, 600 li-
trov. Tel.: 031 673 445

Vino cviček prodam. Cena 1,25 
€/l, Malkovec pri Tržišču. 
Tel: 041 463 254

Prodam rdeče vino cviček (1500 
l), dolenjski vinorodni okoliš. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 521 203

Prodam večjo količino cvička z vso 
dokumentacijo. Tel.: 031 206 874

Prodam vino cviček, 2000 l. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 503 740

Prodam mešano grozdje za cvi-
ček, cca. 500 kg. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 965 412

Prodam kvalitetno vino cviček, 
okolica Gadove peči, in stiskalni-
co za grozdje, 180 l, v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 031 558 356

Vino, mešano belo ali rdeče, pro
dam ali menjam za prašiče ali žito. 
Tel.: 041 697 775

Prodamo grozdje, rdeče, belo, 
okolica Bizeljskega. 
Tel.: 031 830 637

Odkupujemo debele krave in te-
lice za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Prista-
va pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam kravo ciko, tretjič brejo 4 
mesece. Tel.: 031 354 546

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev, ter aronijo, bio. 
Tel.: 041 895 974

Prodam teličko simentalko, staro 
3 mesece, primerno za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 267 535

Prodam kravo simentalko, staro 6 
let, s teličkom ali brez. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 306 012

Prodam teličko šarole, staro 10 
tednov. 
Tel.: 07 49 56 236, 041 380 075

Prodam 2 težka prašiča in odojke, 
težke cca. 30-40 kg. Možna menja-
va za bukova drva. 
Tel.: 051 895 099

Prodam odojke. Okolica Dobove. 
Tel: 031 304 168

Prodam pujske, težke 20-25 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 840 642

Prodam 2 krškopoljca po 35 kg in 
dva prašiča, težka 70-90 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke 25-35 kg, 2 
svinji, težki 110 kg, in odstavljeno 
svinjo, težko 220 kg. 
Tel.: 031 492 837

Prodam grozdje (650 trt) za cvi-
ček, pretežno žametna črnina. Po 
želji možna vaša trgatev oz. prev-
zem po ogledu. Ob cesti Krško – 
Golek. Tel.: 031 566 219

Kupim do 120 kg grozdja zweigelt 
(Brežice). Tel.: 041 933 957

Prodam električni mlin za grozdje 
iz nerjaveče pločevine in 2 soda 
(300 in 240 l) iz nerjaveče ploče-
vine. Tel.: 031 284 203

Prodam električni mlin – pecljal-
nik, cisterno (100 l), črpalko za 
pretakanje in 100-litrsko stiskal-
nico na navoj. Tel.: 07 49 79 843

Prodam nov inox mlin za sadje na 
motorni pogon (cena večjega 560 
€, manjšega 460 €), možno tudi 
ročno mletje grozdja. Prodam tudi 
novo stiskalnico za sadje na vrete-
no (50 l, cena 380 €; 40 l, cena 330 
€; 20 l, cena 290 €). 
Tel.: 041 590 320 

Prodam svež ružen fižol češnjevec 
in koks. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 550 712

Prodam domač sadni kis, 100 l. 
Tel.: 051 421 029

Prodam kozji sir. 
Tel.: 041 265 440

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice za za-
kol. Plačilo takoj + davek. Polajžer 
Marjan s.p., Vidovica 2, Pristava pri 
Mestinju. Tel.: 040 673 009

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.

 

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

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 

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 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 vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih 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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (17/2016) bo izšla v 
četrtek, 25. avgusta 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 18. avgust 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice ter 
enoletne rjave kokoši nesnice 

vsak delavnik 
med 18. in 20. uro.

Prodaja belih kilogramskih 
piščancev pa bo 

v torek, 30. avgusta.

Tel.: 041 716 154

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da bo 29. avgusta prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

ter rjavih jarkic pri Mirt 
Alojzu na Gmajni 28, Raka 

ter 30. avgusta na Senovem. 
Enodnevne bele piščance si 
lahko priskrbite ob četrtkih.

Za naročilo pokličite
na tel. št. 07 49 73 190 

in 031 676 724

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo vam, 

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev v 
torek, 30. avgusta. Mlade 

rjave in grahaste jarkice pa 
dobite vsak delavnik med 

17. in 18. uro. Na prodaj bodo 
tudi enoletne kokoši nesnice.

VINSKI MARATON - BARANJA

CENA: 155 €/os.

INFO: 031 643 338; avto.prah@siol.net 

ODHOD: 30.9. - 2.10.2016  

Prodam pujske, težke 45-50 kg. 
Tel.: 07 49 77 450

Prodam prašiče, težke 70 do 80 
kg. Tel.: 031 369 773

Prodam odojke, težke 25-30 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam odojke mangolica, samič-
ke in kastrirane samce. Od skotitve 
so na prostem Tel.: 031 608 760

Prodam kozla srnaste pasme, 
vrhunskega legla, starega eno leto, 
in kozlička, 4 mesece. 
Tel.: 031 608 760

2 mlada ovna, mešanca kamerun-
ske pasme, prodam (Krško). 
Tel.: 041 712 959

Nemški ovčarji, mladiči rodov-
niških staršev, razgliščeni, ceplje-
ni in čipirani s potnim listom, pri-
merni za oddajo. 
Tel.: 041 795 776

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Po polovični ceni prodam bazen 
Intex (244 x 76 cm), samo 1x pol-
njen. Tel.: 040 170 331

Ugodno prodam peletni gorilnik 
Lamborghini - komplet in stenski 
plinski pretočni bojler, nerabljen. 
Tel.: 051 815 477

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 041 
493 455, Marko Kranjec s.p., Ro-
žno 15a, Brestanica

Izdelovanje in popravilo nag-
robnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih po-
lic in pultov ter montaža. Tel.: 
041 680 358, Kamnoseštvo Arh 
Zvonko s.p., Selce 6, Leskovec

Prodam ptičjo kletko (80 x 117 x 
54 cm) in 8 ptičev avstralske zebri-
ce. Tel.: 051 411 561

Iščem pomoč v gospodinjstvu. 
Tel.: 07 49 70 226

Brezplačno oddam večje količine 
zemlje za nasipavanje v okolici Kr-
škega. Tel.: 051 833 524

Invalidski skuter, močnejši, kot 
nov, električni, primeren za starej-
še, ugodno prodam. Lahko dosta-
vim. Tel.: 041 517 900

Prodam invalidski skuter, triko-
lesnik, malo rabljen, še v garanciji, 
ali menjam za drva. 
Tel.: 068 177 943

Prodam cisterno za gorivo 500 l, 
tri cisterne za vino in zajce. 
Tel.: 031 213 825

Prodam inverterski varilni aparat, 
elektro argon, najnovejši, digitalni, 
nov zapakiran. Cena ugodna. 
Tel.: 031 815 236

Podarimo rabljena oblačila, za 
manjšo in močnejšo postavo, malo 
rabljena in čista. 
Tel.: 051 314 907

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih lju-
di, različnih starosti, izobrazb, 
po vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

57-letni upokojen moški želim res-
no zvezo z gospo od 45 do 58 let. 
Možnost preselitve k meni. Sem na 
svojem, brez obveznosti. 
Tel.: 070 314 693

43-letni vdovec z manjšo kmetijo 
želim spoznati žensko, od 30 do 
43 let, za skupno življenje. 
Tel.: 040 673 188

Iščem žensko družbo (do 60 let), 
da mi pomaga v kuhinji in pri lika-
nju, v zameno za topel dom. 
Tel.: 051 421 029
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Do sedaj se je zvrstilo že prek 
sto tovrstnih odprav. Član 
petčlanske odprave, ki okto-
bra za tri mesece odrine na Ma-
dagaskar, bo tudi Žiga Maruša 
iz Krškega, absolvent dentalne 
medicine. Kot je povedal Žiga, 
se odpravlja na pot še s tremi 
absolventkami medicine, in si-
cer v vasico Matanga, ki leži na 
jugovzhodnem predelu Ma-
dagaskarja ali južno od Van-
gaindrana, glavnega središča 
slovenskega misijona na Ma-
dagaskarju. Kot prvi slovenski 
misijonar je že davnega leta 
1929 na malgaška tla stopil la-
zarist Jože Obreza, že dobrih 
30 let pa je misijonar na Mada-
gaskarju Tone Kerin s Straže 
pri Krškem. Sicer pa se tako v 
Matangi kot celotnem območju 
te otoške države poleg bolez-
ni, ki pestijo ljudi po vsem sve-
tu, spopadajo z mnogimi trop-
skimi boleznimi, med katerimi 
še vedno največji zdravstveni 
problem predstavljajo malari-
ja, hepatitis A, trebušni tifus, 
shistosomiaza, denga, garje, 
tuberkuloza, gobavost idr., ki 
jih v razvitem svetu učinkovito 
zdravijo z antibiotiki, a slednjih 
v deželi kronično primanjkuje. 

PREJ K ZDRAVILCEM KOT 
K ZDRAVNIKU
Ne le, da so zdravila Malgašem 
težko dosegljiva zaradi zanje 
izredno visokih cen, malgaško 
zdravstvo je namreč samo-
plačniško, pretežni del okoli 
22-milijonskega prebivalstva 
nima ali ima zaradi slabe infra-
strukture zelo otežen dostop 
do maloštevilnih bolnišnic in 
zdravstvenih domov, pred-
vsem pa kronično primanjku-
je zdravstvenega osebja, saj 

pride na enega zdravnika tudi 
prek 10.000 prebivalcev. Po-
leg tega se pretežni del obole-
lih prej kot k zdravniku zateče 
po pomoč k lokalnim zdravil-
cem in če jih ta z zvarki ne uspe 
pozdraviti, jih napoti k druge-
mu zdravilcu, pravi Žiga, zato 
se spričo povedanega niti ne 
gre čuditi, da povprečna ži-
vljenjska doba Malgašev znaša 
le okoli  54 let. Sicer člani slo-
venske odprave nudijo zdra-
vstveno oskrbo v dispanzer-
ju, ki je sestavljen iz lekarne in 
treh ambulant, ena od teh pa je 
namenjena in opremljena tudi 
za opravljanje zobozdravstve-
nih pregledov in posegov, v bli-
žini pa se nahaja tudi hiša, v ka-
teri živijo člani odprave. 
Ker v Matango hodijo le sloven-
ske medicinske odprave, ima-
jo že vzpostavljeno kontinuite-
to dela, tekom let pa so uspeli 
vzpostaviti tudi dobro komu-
nikacijo s prebivalstvom. »Po-
membno je predvsem, da se 
znajdeš v situacijah, ko si slab-
še opremljen. Da si nabereš ob 
tem neprecenljive izkušnje, saj 
se pri nas mnogi zobozdrav-
niki nimajo priložnosti sreča-
ti s takšno patologijo in stanji, 

ko je treba denimo izpuliti več 
zob naenkrat. Pomoč pri delu 
nudijo tudi nune iz misijona, ki 
so šolane za medicinske sestre, 
hkrati pa pomagajo pri komu-
nikaciji, prevajanju, za zdra-
vstvene odprave pa tudi kuha-
jo. Sicer pa ne bom delal zgolj 
na zobeh, temveč bom v pri-
merih, ko bodo imele kolegi-
ce zaradi obsega dela in števi-
la čakajočih težave, izvajal tudi 
drugo zdravstveno oskrbo, saj 
si študentje dentalne smeri 
prav tako skozi študij pridobi-
mo širše medicinsko znanje,« 
pravi Žiga. Nekaj izkušenj si je 
v podobnih razmerah nabral 
že pred dvema letoma, ko se 
je udeležil mednarodne šole 
za zobozdravnike v Indoneziji, 
preko katere so odšli v odroč-
ne vasi Džakarte, kjer so izva-
jali preventivne preglede pri 
otrocih in tudi že izvajali manj-
še kurativne posege.  

IZKLJUČNO NA PODLAGI 
DONACIJ
Odprave se financirajo izključ-
no iz donatorskih sredstev in 
prostovoljnih prispevkov, vsa-
ka odprava pa pred odhodom 
izvede različne aktivnosti, s 
katerimi pridobiva sredstva, 
od dobrodelnih koncertov 
do prodaje izdelkov na stoj-
nicah, marmelad, čajev, ma-
jic idr. Sredstva gredo pred-

nostno v nakup zdravil, cepiv, 
sanitetnega materiala in me-
dicinskih potrebščin, pa tudi 
za ostale potrebščine in pri-
pomočke, brez katerih bi bilo 
delo onemogočeno, kot je de-
nimo nakup generatorjev ipd. 
Letos je v deželah tretjega sve-
ta medicinsko oskrbo nudilo že 
osem slovenskih medicinskih 
odprav, je še med drugim pove-
dal Žiga, zato je, kolikor bolj se 
približuje konec leta, vse težje 
pridobivati potrebna sredstva. 
Zato upa, da bodo njihovo od-
pravo s sredstvi podprli tudi v 
ožjem in širšem okolju, iz kate-
rega prihaja sam. 
Žigo po vrniti z Madagaskarja 
čaka le še izpit in diploma. Pra-
vi, da si želi delati v Krškem, si-
cer pa kadrovsko ni vezan na 
nobeno ustanovo niti kraj, saj 
študira in zaključuje študij me-
dicine kot Zoisov štipendist: 
»Če bi se le dalo, bi želel delati 
v ordinaciji za otroke in mlado-
stnike, se pravi od njihovega 3. 
do 18. leta, kjer lahko narediš 
največjo razliko, se pravi, da si 
prizadevaš, da vse, kar je dob-
ro, tako ali še boljše tudi osta-
ne, da lahko pravočasno opaziš 
in odpravljaš napake v izrasti 
ipd., medtem ko pri starejših 
pacientih, ki so že imeli ali ima-
jo težave z zobmi, dobiš zate-
čeno stanje, parodontalne bo-
lezni, ki slabo vplivajo na zobe 
in celotno ustno votlino, zara-
di česar je treba več kot na pre-
ventivi delati na dolgotrajnih 
kurativnih posegih.«  K temu še 
dodaja, da bo ne glede na želje 
ali populacijo, s katero bo de-
lal, tej namenil vso pozornost 
in si prizadeval v  delo vnesti 
vse znanje in izkušnje. 
 Bojana Mavsar

Žiga na pomoč Malgašem
KRŠKO - Z namenom zagotavljanja zdravstvene pomoči prebivalcem najsiromašnejših predelov držav tret
jega sveta, utrjevanja znanj in pridobivanja izkušenj študentov, ki zaključujejo študij medicine, Sekcija za 
tropsko medicino pri Infekcijski kliniki v Ljubljani, v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, že od leta 1990 
organizira humanitarne medicinske odprave.

Donacije za odpravo lahko 
nakažete na naslov: Medicin-
ska Fakulteta, Vrazov trg 2, 
1000 Ljubljana, št. računa: 
01100-6030708380 pri UJP, 
Sklic: 250552-15, namen: Ma-
dagaskar oktober 2016; ident. 
št. za DDV: SI44752385)

Žiga Maruša


