
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Brane Čuk, jamarski veteran:

Imamo to, 
kar si zaslužimo
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Medaljerjeva hči 
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»Bila sem njegova 
desna roka«
 str. 24

POZEBA, SUŠA IN TOČA  str. 2

SLOVESNOST V DOBRAVI str. 5

NOGOMETNI KLUB BREŽICE      str. 16

POSAVSKA MUZEJSKA VITRINA   str. 14

POLETNE PRIREDITVE str. 6

PREVENTIVNA AKCIJA str. 24

Letošnji pridelek drastično manjši

Poklon prvim krškim borcem

Sezono začeli zmagovito

Ko je pobesnela Sušica ...

Ljudska pesem na Telški žetvi
Gasilske igre in novo vozilo

Naj te domov raje pelje taksi

Nova farma - napredek 
ali okoljska grožnja?
Predstavniki KS Dolnje Brezovo in Blanca 
nasprotujejo načrtovani gradnji kmetijskega 
kompleksa - hleva za prašiče na Brezovškem 
polju. Investitor pravi, da želijo dejavnost 
prestaviti ven iz naselja in da gre pri 
nasprotovanju za zaviranje napredka.

 Stran 2

Kostanjeviški praznik 
brez uradne slovesnosti
V kostanjeviški občini letošnjega občinskega 
praznika zaradi znanih političnih razprtij ne bodo 
posebej obeležili, kljub temu pa smo mu v tokratnem 
časopisu namenili nekaj pozornosti. Preberete 
lahko, kaj so kljub neugodnim razmeram in že 
drugo leto nepotrjenemu občinskemu proračunu 
uspeli postoriti v obdobju od lanskega do letošnjega 
praznika, kako so v Galeriji Božidar Jakac zaključili 
mednarodni kiparski simpozij Forma viva in voščila 
ostalih posavskih občin, nekaterih ustanov in podjetij 
kostanjeviškim občankam in občanom.
 Strani 7–9

VROČINA (ŠE) NE BO POPUSTILA - Letošnje poletje je postreglo s temperaturami tudi čez 40 stopinj 
Celzija in že petimi vročinskimi valovi - vrhunec zadnjega je ravno danes. Nekaj dni je bil skoraj po 
celi Sloveniji razglašen rdeči alarm zaradi velike toplotne obremenitve, suša bo po podatkih Arsa 
najverjetneje najmočnejša do sedaj, na jugovzhodu Slovenije, torej tudi v Posavju, vztraja že od junija. 
Rekordne temperature sicer niso izmerili, kljub temu pa ljudje v tako vročih dneh na vsakem koraku 
iščejo osvežitev. Tudi tisti, ki so si minulo soboto ogledali tradicionalne skoke v vodo na Borštu (o 
njihovem razpletu si preberite na str. 18), so se znašli na svoj način in si klopi postavili kar v teh dneh 
izredno nizko Krko, ki poleg vseh ostalih kopališč v Posavju nudi več kot prijetno osvežitev in zabavo 
za vse generacije.  Foto: Rok Retelj
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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!

Ignoranca Posavja in posavske turistične 
ponudbe na osrednji nacionalni turistični spletni 
strani kljub posredovanju regijskih odločevalcev 
ostaja. Državna vizija, zapisana v novi strategiji, 
to stanje potrjuje.

 Stran 3

Turistično Posavje
skrito in razbito

www.PosavskiObzornik.si
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Včasih je bilo podeželje ločeno od mestnih središč z dolgi-
mi polji in velikimi travniki ter večjimi in manjšimi kmetija-
mi. Vsaka kmetija je imela hlev za govedo ter poseben pros-
tor za vzrejo prašičev in kokoši. Kmetije so bile samooskrbne 
in mnogokrat so sorodnikom, ki so živeli v mestih, z veseljem 
dali gajbico ali dve doma pridelane zelenjave, sadja, vina in 
domačih mesnih dobrot. V kmečkem okolju, kjer so ljudje za-
čeli z delom na polju, travniku ali v vinogradu v zgodnjih jut-
ranjih urah, je bil poseben vonj, ki se je mešal tudi z vonjem 
znoja, a za ruralno okolje to ni bilo moteče. Ljudje so si po-
magali, se družili, se skupaj veselili in tudi jokali ter prekli-
njali.

V sodobnem času se meja med podeželjem in mestnim živ-
ljenjem spreminja. Jasne ločnice med mestom in podeže-
ljem, ki smo jih poznali še deset let nazaj, se izgubljajo. Poča-
si nastaja nov tip poselitve - pozidano območje, ki se nahaja 
med starimi mestnimi središči in podeželjem. Slednje ob ru-
ralnem življenju pridobiva značilnosti urbanega. Vasi, pred-
vsem v nižinah, postajajo urejene stanovanjske soseske, kjer 
prostora za hleve skoraj ni več. Nekateri takšne spremembe 
težko sprejmejo, še posebej, če se tradicija kmetovanja pre-
naša iz roda v rod že več generacij. Ob vsem tem se postavlja 
vprašanje samooskrbe. Od leta 2000, ko je bila na primer sa-
mooskrba s prašiči v Sloveniji okoli 80 %, je slednja padla že 
pod 55 %. Slovenska prireja mesa prašičev je v letu 2011 k 
bruto vrednosti kmetijstva prispevala dobrih 5 %, k vrednos-
ti živinoreje pa okoli 12 %. Oba deleža sta se v zadnjem de-
setletju precej zmanjšala, kar kaže na stagnacijo oziroma 
nazadovanje panoge v primerjavi z drugimi sektorji kmetij-
stva. In pojavi se novo vprašanje, kaj imamo rajši - domače 
ali uvoženo? 

Podeželje postaja vse bolj privlačno stičišče različnih akter-
jev - kmečkega življa, ki živi od dela na zemlji v odvisnosti od 
vremenskih pogojev za obdelovanje le-te, lastnikov sekun-
darnih bivališč (t. i. vikendašev), okoljevarstvenikov, lokalne 
samouprave, investitorjev in njihovih interesov, obiskovalk 
in obiskovalcev, ki iščejo v naravi sprostitev, mir, svež zrak … 
Ta medsebojna prepletenost oz. pričakovanja vodijo v različ-
ne interese posameznika ali skupine, kar pa bi moralo vodi-
ti tudi k razmišljanju o razvoju in trajnostni rabi podeželskih 
virov, katerih pomemben del so ljudje, ki (še) želijo obdelova-
ti zemljo.   

Spremembe 
na podeželju 

komentar

Piše: Smilja Radi
Na vzhodnem robu naselja 
Dolnje Brezovo v sevniški ob-
čini naj bi se gradila dva nova 
hleva za rejo prašičev pitancev 
na rešetkastih tleh, kjer bi bili 
pod boksi kanali za gnojevko. 
Poleg hlevov je predvidena še 
laguna za skladiščenje gnojev-
ke in dva silosa za skladiščenje 
žita. V novih objektih je predvi-
denih 1200 mest za prašiče pi-
tance (do teže 110 kg). Objekti 
bi bili preko novega cestne-
ga priključka povezani z ob-
stoječo cestno infrastrukturo 
ter priključeni na vodovodno 
in elektro omrežje. Meteorne 
vode bi bile speljane v ponikal-
nico, fekalne vode v laguno za 
gnojevko s kapaciteto 930 m3. 
Območje stavbnih zemljišč po-
sestva meri 600 m2. 

RAZLOGI ZA GRADNJO

Razloge za gradnjo bodoči in-
vestitor pojasnjuje: »Osnovno 
panogo naše kmetije je pred-
stavljala živinoreja in s tem po-
vezana poljedelska dejavnost. 
Slednjo smo pred več deset leti 
začeli dopolnjevati s pridela-
vo zelenjave in kmetija danes 
močno prispeva k samooskrbi 
države z zelenjavo. Letno pri-
delamo več tisoč ton različne 
zelenjave in redno zaposluje-
mo pet ljudi, v sezonskem času 
pa tudi do 25. V letu 2008 je 
bila kmetija iz različnih vzro-
kov, eden je tudi odvzem ze-
mljišč zaradi gradnje HE 
Blanca, prisiljena prevzeti od-
ločitev rušenja takratnega hle-
va. Slednje seveda ni pomenilo, 
da se popolnoma preusmer-
jamo v vrtnarsko kmetijo, 
saj smo hkrati, torej že v letu 
2008, zaprosili za spremem-
bo namembnosti lastniškega 

V bližini ne želijo prašičje farme
DOLNJE BREZOVO - 12. julija je v sevniški kulturni dvorani potekala javna obravnava dopolnjenega osnut-
ka odloka o spremembi sevniškega občinskega prostorskega načrta. Na njej so predstavniki KS Dolnje Bre-
zovo in Blanca izrazili nestrinjanje z gradnjo novega kmetijskega kompleksa na Brezovškem polju.

zemljišča, in sicer za namen 
gradnje hleva. Ker želimo va-
ščanom povzročati čim manj 
težav in zaradi pomanjkanja 
prostora v vasi, smo se za-
vestno odločili, da hlev pres-
tavimo iz strnjenega dela vasi 
ob rob le-te. Skratka, ob tek-
stilno in kemično vezani pod-
jetji, ki sta del ruralnega nase-
lja. Zaradi intenzivnega odpora 
nekaterih, da bi izvedli gradnjo 
na omenjenem zemljišču, smo, 

kljub dovoljenju Ministrstva 
za okolje in prostor, na lastne 
stroške začeli reševati situa-
cijo tako, da smo dokupili ze-
mljišče in predlagali novo lo-
kacijo za gradnjo hleva, ki je 
nekoliko odmaknjena. Slednje 
je potrdilo Gozdno gospodar-
stvo z dovoljenjem za sečnjo 
gozda. S tem, da umikamo ži-
vinorejsko prirejo iz vasi, de-
jansko poskušamo pomagati 
vaščanom h kvalitetnejšemu 
sobivanju. Žalostno pa je dej-
stvo, da prihaja zaradi zavira-
nja napredka in širitve kmeti-

je do onemogočanja delovanja 
mladih, ki bi v občini Sevnica s 
svojim delovanjem prispevali 
h gospodarskemu napredku v 
agronomski branži.«  

Z GRADNJO SE VSI NE 
STRINJAJO

Predsednik KS Dolnje Brezo-
vo Franc Slemenšek meni, 
da bi se morali z nameravano 
gradnjo seznaniti in strinja-

ti tudi krajani in krajanke Dol-
njega Brezovega in Blance, ki 
so na javni obravnavi izrazili 
nasprotovanje gradnji, dokler 
se študijsko ne dokažejo vpli-
vi na okolje. »Najbolj je zaskr-
bljujoče, da nihče na zna poja-
sniti, kam se bo odstranjevala 
gnojevka, saj investitor nima 
v lasti površin, ki bi prenes-
le takšne količine. Vasi Dolnje 
Brezovo in Blanca sta zgledno 
urejeni in poleg tega Občina 
Sevnica širi ponudbo zemljišč 
za individualno gradnjo stano-
vanjskih hiš na tem območju, a 
istočasno podpira projekt, ki 
bo trajno degradiral omenje-
no okolje,« je pojasnjeval Sle-
menšek in dodal, od Agencije 
za okolje pa pričakujejo novo 
dovoljenje, ki bo upoštevalo 
dejanski vpliv dejavnosti na 
okolico. »ARSO je za načrto-
vano gradnjo dobil zavajajo-
če podatke s strani projektan-
ta,« je pojasnil. Za novogradnjo 
bi bilo treba pridobiti tudi so-
glasje pristojne območne enote 
Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, saj gre za ob-
močje kulturne dediščine Dol-
nje Brezovško polje z mnogimi 
še lepo ohranjenimi kozolci. 

V spreminjanje občinskega 
prostorskega načrta, ki naj bi 
sledil potrebam prostora in 
investitorjev v skladu s spre-
membami predpisov s pod-
ročja prostorskega načrtova-
nja in gradnje, se je vključila 
tudi Zveza ekoloških gibanj 
Slovenije (ZEG) iz Ljubljane. 
Le-ta v posebnem dopisu zah-
teva razveljavitev in preklic 
soglasja za gradnjo. »Predvi-
dena lokacija izgradnje hleva 
za prašiče, lagune za gnojev-
ko in silosa za žito se nahaja 
400 metrov jugovzhodno od 
tovarne Inplet, 520 metrov je 

oddaljena od gojitvenega po-
toka, ki je namenjen ohranit-
vi in vzgoji avtohtone potoč-
ne postrvi (v primeru prelitja 
lagune bo gnojnica po pobo-
čju navzdol pritekla v potok). 
Od vasi Blanca je odmaknjena 
vsega 860 metrov in ker ve-
lik del leta veter piha po Savi 
nizvodno, bo vpliv smradu na 
naselje s šolo in vrtcem zago-
tovo moteč,« je del zapisanih 
pisnih pojasnil ZEG. 

OPN JE V PRIPRAVI 
SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV

Na Oddelku za okolje in pros-
tor Občine Sevnica so za 
naš medij pojasnili: »S pro-
storskim načrtom se ne izda-
ja dovoljenja za gradnjo več-
jega gospodarskega poslopja 
za vzrejo prašičev. To je pri-
stojnost Upravne enote Sevni-
ca, vendar le na podlagi veljav-
nega občinskega prostorskega 
akta, ki bo po zakjučenem po-
stopku priprave sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Sevni-
ca predpisoval pogoje za ume-
ščanje dejavnosti in gradnjo 
objektov na posameznih eno-
tah urejanja prostora. Posto-
pek sprememb in dopolnitev 
OPN Sevnica (SD OPN 2) je v 
fazi priprave stališč do prejetih 
pripomb in predlogov v času 
javne razgrnitve in obravnave. 
Prva obravnava in opredelitev 
do stališč k podanim pripom-
bam bo obravnaval Občinski 
svet občine Sevnica na nasled-
nji seji. Stališča, ki bodo potr-
jena, bodo uvrščena v izdelavo 
predloga prostorskega akta, h 
kateremu morajo pristojni no-
silci urejanja prostora in osta-
li sodelujoči v postopku poda-
ti druga mnenja. Sledi izdelava 
usklajenega predloga in spre-
jem v drugi obravnavi na seji 
občinskega sveta.«
 
V času enomesečne jav-
ne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
Občinskem prostorskem na-
črtu Občine Sevnica (od 23. 
junija do 22. julija) je bilo si-
cer danih 1.030 pobud posa-
meznikov in podjetij ter 1.710 
pobud za popravke stavbnih 
zemljišč. Po sprejemu Občin-
skega prostorskega načrta 
(OPN) bo Občina Sevnica zače-
la s postopkom sprememb in 
dopolnitev, saj je OPN temelj-
na pravna podlaga za izvaja-
nje prostorske politike občine 
v povezavi z zagotavljanjem 
in izboljšanjem pogojev biva-
nja, gospodarskega razvoja, 
varovanja okolja, varstva na-
rave, ohranjanja kulturne de-
diščine in razvoja gospodar-
ske javne infrastrukture ter 
uresničevanja skupnih soci-
alnih, zdravstvenih, vzgojnih, 
izobraževalnih, kulturnih in 
športnorekreacijskih potreb 
občank in občanov. 

 Smilja Radi

Na Brezovškem polju, v bližini novonastajajočega stanovanj-
skega naselja in dveh podjetij, naj bi gradili večji kmetijski 
kompleks za vzrejo prašičev pitancev, s čimer pa se nekate-
ri ne strinjajo.

www.PosavskiObzornik.si

»Škoda v Posavju je velika, 
težko rečemo, da katerega od 
sektorjev ni prizadelo, saj je 
bila suša dolgotrajna in ustre-
zen ukrep bi bil le pravočasno 
namakanje,« je za naš medij 
povedala svetovalka za zele-
njadarstvo na Kmetijsko goz-
darskem zavodu Novo mes-
to Natalija Pelko. Posavje je 
ena od najbolj prizadetih regij 
v državi, ki je v obdobju rasti 
rastlin prejela najmanj pada-
vin. Pelkova pravi, da je največ 
škode na koruzi (40-90 %), ne-
namakanih vrtninah (30-70 %, 
poznem krompirju (30-50 %), 
posevkih ajde, mladih nasadih 
sadja in vinske trte (20-50 %), 
vinogradih (20-30 %), veliko 
škode je tudi na travnikih in 

Pozeba, suša in toča drastično 
oklestile letošnji pridelek
POSAVJE - Posavsko kmetijstvo letos doživlja zelo težavno leto. Po spomladanski pozebi, ki je prizade-
la zlasti trajne nasade, pa tudi zgodnje vrtnine in prezimne posevke, je rastline prizadela še katastrofalna 
suša, ki zaznamuje letošnje poletje, ponekod pa 24. julija še toča.

deteljiščih (40-60 %), poleg 
tega zaradi suše niso bili po-
sejani naknadni posevki. Bo-
lje so jo seveda odnesle povr-
šine z urejenim namakanjem, 
ki se vse bolj kaže kot nuja ne le 
na zelenjadarskih, ampak tudi 
drugih poljedelskih površinah.

Kot oreh debela toča je najve-
čjo škodo povzročila na ob-
močju od Podbočja proti Kr-
škemu. »Nekateri posevki na 
prostem so poškodovani sto-
odstotno. Najbolj je prizadelo 
nove saditve kapusnic in solat-
nic, trsnice, posevke koruze in 

bučnic. Veliko škode je tudi na 
objektih za pridelavo zelenja-
ve, saj je toča poškodovala kri-
tino,« pojasnjuje Pelkova. 

Kmetijska sezona bo zara-
di vseh naštetih naravnih ne-
sreč precej slaba, zlasti zara-
di katastrofalne suše, v kateri 
so rastline doživele kar nekaj 
sušnih stresov. »V pridelavi ze-
lenjave je manj kakovostnega 
pridelka, veliko opeklin in fizi-
oloških motenj na plodovih, ki 
so dodatno zmanjšale količine 
prodajnega blaga. Konkurenca 
na trgu pa je neusmiljena, cene 
pri zelenjavi so letos spet zelo 
nizke,« ocenjuje sogovornica. 

 P. Pavlovič

Največ škode je na posevkih koruze.
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Spletna stran je z delitvijo v 
turistična območja Posavje 
namreč razbila med dve mak-
roregiji, z delitvijo pa prehi-
tela tudi nastajajočo Strategi-
jo trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021 in Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma. 
A tudi po osnutkih teh dveh 
dokumentov sodeč so usmer-
jevalci državne turistične po-
litike očitno sklenili, da dose-
danje delo posavskega turizma 
ni doseglo pričakovanj ter da si 
mnogo drugih turističnih 'zak-
ladnic', kot so Bled, obalni pa-
radni konji, Ljubljana, Maribor 
in, recimo, od centra odmak-
njeno Pomurje, zaslužijo pred-
nostno pozicijo pri nacional-
nem upravljanju in trženju.

Stanje pa je več kot pol leta 
po prenovi spletne strani Slo-
venske turistične organizacije 
(STO) še vedno enako. Stran, 
ki je sicer narejena lično in v 
skladu s splošnimi trendi, nas 
na 8. avgust sprejme s sloga-
nom »Doživite slovensko po-
letno pravljico«. Če se odloči-
mo, da jo želimo doživeti, nam 
podstran ponudi celostno 
predstavitev »Piran s solina-
mi«. No, pa se tokrat ne odlo-
čimo za sicer lep Piran, am-
pak poskusimo najti kar koli 
posavskega. Nekaj iz deže-
le, kjer naj bi bila »jutra bliže 
soncu«, kakor se je glasil eden 
lepših posavskih sloganov, ali 
kjer je, tako pravi zadnji pro-
jektni slogan, menda »polno 
priložnosti«. A kje sploh zače-
ti z iskanjem? Odločimo se, da 
bomo stran gledali tako, da nas 
ta sama vodi naprej, torej da ne 
posegamo v iskanje z »lupo« in 
se raje prepustimo vsemu, kar 
izpostavljajo kot vredno obi-
ska.

ISKANJE (POSAVJA) V 
KOPICI SENA

Zgornji del obetavno minima-
listično ponuja izbiro: »Doži-
vetja«, »Destinacije« in »Poto-
valni načrt«. O, Posavje bomo 
gotovo našli pod »Destinaci-
je«, pomislimo. Navsezadnje 
je bilo v našo destinacijo pre-
ko razpisov in sofinanciranja 
občin za projekt Regionalne 
destinacijske organizacije Po-
savja vloženo že več sto tisoč 
evrov. Ker je bilo vse usklaje-
no s STO v duhu destinacijske-
ga menedžmenta, na spletni 
strani www.slovenia.info pa 
je Posavje imelo tudi zakupljen 
oglasni prostor, je seveda edi-
no logično, da se bodo najmanj 
rezultati tega osrednjega po-
savskega turističnega projek-
ta, torej posamezni integral-
ni produkti, zdaj zdaj pojavili 
pred nami (gotovo se spomni-
te prepoznavne »cvetrnice«,  
barvitih vodičev, promocijskih 
daril, nenavadno drage spletne 
strani posavje.com itd.).

V turizem investirali milijone – 
a nas (vseeno) ignorirajo 

Namesto tega se nam najprej 
odpre dvojni meni: »Zname-
nitosti« in »Turistična obmo-
čja«. Intuitivno se odločimo za 
slednje, saj nedvomno spada-
mo pod »turistično območje«, 
s čimer bi se strinjalo vsaj oko-
li tisoč ljudi v Posavju, ki živi s 
turizmom v naših hotelih, re-
stavracijah, turističnih kme-
tijah, hostlih, zasebnih name-
stitvah, agencijah, za turizem 
zadolženih javnih zavodih, 49 
posavskih turističnih društvih, 
občinskih turističnih zvezah in 
drugi. 

Pred nami se zvrstijo šti-
ri možnosti: »Alpska Sloveni-
ja«, »Mediteranska Slovenija«, 
»Osrednja Slovenija in Ljublja-
na«, »Panonska Slovenija«. Tu-
kaj prvič trčimo na očitno deli-
tev Slovenije na štiri območja. 
Posavja kot takega ni. Zemlje-
vid nam, ki poznamo Posavje 
do prav vsakega kraja, nakaže, 
da je naša regija razdroblje-
na med dve območji: Osrednja 
Slovenija z Ljubljano ter Pa-
nonska Slovenija. 
 
Toda mi še ne obupamo in išče-
mo naprej. Po zemljevidu sodi-
mo, da so večji del Posavja po-
tisnili v Panonsko Slovenijo. Tu 
najdemo posebej izpostavlje-
na »Zdravilišča«, »Tradicija 
pridelave vina«, »Zakladnica 
kulinarike«, »Maribor in Po-
horje«, »Ptuj, Haloze in Sloven-
ske Gorice«, »Murska Sobota«, 
»Pomurje«, »Prlekija«, »Gorič-
ko«, »Bela krajina«, »Štorklje 
in lončarstvo«, »Kasaške dir-
ke« ter »V hotelih in tradicio-
nalnih hišah«. In Posavje? Mi-
mogrede, a ne sodijo Pomurje, 
Prlekija, Goričko in Murska 
Sobota že tako ali tako sku-
paj in ni Pomurje širši pojem? 
In čeprav Pomurju privošči-
mo, zakaj štiri omembe v is-
tem zavihku, Posavja in naših 
krajev ali vsaj Krškega, Brežic, 
Sevnice pa ni nikjer? Če morda 
mislite, da nas boste našli iz-
postavljene pod Osrednjo regi-
jo, kot so tam na primer Celje, 
Kozjansko, Ljubljansko barje, 
Kočevsko-Ribniško, Novo mes-
to, se, žal, spet motite. 

To naše iskanje se vije že kot 
jara kača. Vsaj pod zdravili-
šča boste našli Terme Čatež, a 
le njih, torej je tudi tu posav-
ska slika okrnjena. Gostinci bi 
zavpili, da naj kliknemo »Zak-
ladnica kulinarike«. Ne boste 
verjeli! Za kulinarično ponud-
bo nas vrže na spletno stran 
Maribora in Pohorja! Vinarji 
bi dodali, naj kliknemo »Tra-
dicija pridelave vina«, saj da 
je to ena izmed naših prepo-
znanih dejavnosti. Spet nas 
vrže na stran Maribora in Po-
horja. Naša gostinska ponud-
ba, kulinarika se očitno z moč-
nim Mariborom in njihovo trto 
ne more meriti.  Ko smo vsi, ki 

smo tako iskali po strani, pri-
merjali rezultate, je prevladal 
en sklep: posavska turistična 
ponudba je neverjetno skrita, 
okrnjeno predstavljena, mno-
go ponudnikov izpuščenih, v 
velikih turističnih območjih 
se posavski del povsem izgubi. 

Slovenska turistična organiza-
cija je že 16. decembra 2016 
izpostavila novo stran kot pri-
jazno brskanju z mobilnim te-
lefonom in ob tem javnosti spo-
ročila: »V močni konkurenci 
med turističnimi destinacijami 
si je prepoznavnost nujno gra-
diti z vizualnim izstopanjem, 
kreativnostjo in napredno upo-
rabniško izkušnjo. Izziv za vsa-
ko destinacijo predstavlja us-
pešen vstop v tako imenovani 
nakupni proces turista. Nalo-
ga sodobne spletne strani na-
cionalne turistične organiza-
cije je predvsem zadovoljiti 
prvi dve fazi nakupnega pro-
cesa – to je sanjarjenje in razi-
skovanje –, da se bo lahko zgo-
dila tretja faza, to je odločitev 
za obisk in nakup pri ustreznih 
ponudnikih.« 

Kako so torej v sanjarjenje 
in raziskovanje ponudili po-
nudbo posavskih krajev? Kje 
je zdaj sploh še najti to naše 
»Posavje«, »polno priložnos-
ti«? Si Posavje priložnosti za 
opaznost na nacionalnem ni-
voju sploh ne zasluži?

SE JE REGIJA ODZVALA?

Morda bi ta nova delitev na 
turistična območja s stra-
ni posav ske politike predol-
go ostala neopažena in marsi-
kaj zamujeno, če ne bi, kakor 
smo neuradno izvedeli na tere-
nu, na informacijo o izostanku 
posavskega turizma opozoril 
Center za podjetništvo in turi-
zem Krško. Odločen odziv je bil 
osrednjega pomena za Posavje 
predvsem zato, ker sta bila na 
državnem nivoju v pripravi 
tudi z 'istimi delitvami' skla-
dna Strategija trajnostne ras-
ti slovenskega turizma 2017-
2021 in Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma. CPT Krško 
smo prosili za vpogled v doku-
mente, saj gre navsezadnje za 
javno dejavnost. Navedba neu-
radnega vira je držala, direktor 
CPT Krško Franc Češnovar je 
pri direktorici STO mag. Maji 
Pak v imenu posavskih zavo-
dov na področju turizma in po-
savskih občin urgiral takoj, ko 
so ugotovili, da je Posavje po-
tisnjeno iz vseh osrednjih vsto-
pnih točk na strani. Med dru-
gim je bila 15. decembra 2016 
na STO poslana ugotovitev, da 
o delitvi posavske destinaci-
je nihče v regiji ni bil obveš-
čen (to so preverili na tere-
nu) in da nov koncept portala 
vnaprej ni bil predstavljen, da 
bi lahko posredovali pripom-

be. Zbrali so tudi nekaj najbolj 
očit nih napak na strani in jih 
poslali v reševanje direktori-
ci ter v vednost Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo (MGRT). Seznam navedb 
je izredno dolg, opozorili so na 
nesmiselne delitve, neprimer-
ne fotografije krajev in zname-
nitosti, manjkajoče povezave, 
tudi na »neprimerno zastopa-
nost znotraj posameznih pro-
duktov«, manjkajoče gostince 
itn. V zaključku so s CPT-ja za-
pisali še: »Naši turistični po-
nudniki so v minulih letih og-
romno investirali, tako javni 
kot zasebni sektor pričakuje 
zgledno predstavitev in zasto-
panost tudi na portalu STO.« 
V odgovoru STO navaja, da je 
nov osrednji turistični portal 
»skladen z najnovejšimi tren-
di na področju spletnih tehno-
logij« in da je STO »pred lansi-
ranjem novega portala izvedla 
vrsto predstavitev in delavnic s 
slovenskim turističnim gospo-
darstvom, kjer so slednji poda-
li tudi svoje videnje in pričako-
vanja do novega portala«. A to 
novo zasnovo so iz cele regije 
videli očitno le v Termah Ča-
tež v okviru svoje gospodar-
ske zbornice. Direktorica je 
CPT Krško povabila k aktivni 
udeležbi na delavnicah in po-
jasnila, da gre pri navedbi tu-
rističnih območij za »območja 
za trženjske potrebe in potre-
be novega portala v vmesnem 
obdobju, ko nastaja strategija, 
ki pa bo podala informacijo o 
prihodnji organiziranosti v tu-
rizmu«.

Posavje se je skupno odzvalo 
še 11. januarja v imenu RRA 
Posavje, županov in lokalnih 
turističnih organizacij. Direk-
tor Martin Bratanič v pismu 
STO piše: »Vsekakor lahko ra-
zumemo težnjo po vzpostavi-
tvi novega portala (...), ne mo-
remo pa pristati na formiranje 
zgolj štirih destinacij, na deli-
tev naše regije na dva dela in 
na izbris večine vsebin, ki de-
terminirajo turistično ponud-
bo regije Posavje.« 

Nezadovoljstvo je v prihodnjih 
mesecih raslo, a so bili vsi od-
ločevalci previdno tiho. Kot je 
namreč navada pri rokovanju 
z državo in državnimi organi-
zacijami, se mnogi posavski 
politični akterji ob soočenju s 
takimi dejstvi najprej raje mal-
ce potuhnejo in čakajo, kaj se 
bo izcimilo. Vedoč, da se brez 
državnega blagoslova in nak-
lonjenosti krovnih organiza-
cij pravzaprav ne da naredi-
ti nič, raje ostajajo v ozadju 
in na to ne opozarjajo medi-
jev. Tega tudi do danes niso 
naredili. Drži, pristop v roka-
vicah je vedno dobrodošel, v 
kolikor obrodi sadove. Več kot 
osem mesecev po prvi uradni, 
obzirni posavski reakciji na 

ignoranco do Posavja na sple-
tni strani nacionalne turistične 
organizacije, omenjena stran 
žal ostaja enaka. Sprašujemo 
se, ali so župani in organizaci-
je, neposredno in posredno za-
dolžene za regionalni turizem, 
s tem zadovoljni? 

KAJ PA NOVI ZAKON IN 
STRATEGIJA?

Omenjena delitev je predvi-
dena tudi v osnutku Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma 
ter nastajajoči Strategiji traj-
nostne rasti slovenskega turiz-
ma 2017-2021. Oba dokumen-
ta sta trenutno, kot so nam 
ažurno sporočili z ministrstva, 
v medresorskem usklajevanju.

Posavci so se 20. januarja od-
zvali na predlog novega za-
kona in pripombe poslali na 
MGRT s strani RRA. Državi so 
očitali nerodnosti v zakonu, 
ki bi jih lahko povzeli s krat-
ko trditvijo, da zakon »ne po-
nuja celostne organizacijske 
in sistemske ureditve na niž-
jih ravneh in enakomerno po 
vsej državi«. Ker je istočasno v 
zaključni krog 'tekla' tudi stra-
tegija, so se maja usklajevalne 
delavnice udeležili tudi pred-
stavniki krške občine in CPT 
Krško. Čez nekaj dni so mini-
strstvo z Občine Krško opozo-
rili na pomanjkljivosti strate-
gije ter poudarili večmesečni 
izostanek kakršnih koli ob-
vestil o nastajanju strategi-
je in nevključevanje v pripra-
vo. Poudarili so vlogo domačih 
poznavalcev lokalne ponudbe 
in dejstvo, da znotraj raznih 
projektov po državi že nasta-
jajo turističnih produkti in da 
bi bilo potrebno pri strategiji 
upoštevati »razvoj novih pro-
duktov, ki jih pripravlja lokal-
ni nivo«. 

Seveda smo za odgovore o 
spletni strani in strategiji 
povprašali tudi na MGRT in na 
STO. Odgovori so predvidljivo 
usklajeni, kakor je za državni 
nivo tudi pravilno. Iz MGRT so 
zagotovili, da so bile potrebe 
regionalnega nivoja izpraša-
ne in vključene. Za regionalne 
potrebe bodo menda »ime-
novani koordinatorji regij, ki 
bodo zaposleni na STO, med-
tem ko bodo potrebe, cilje in 
vizijo posamezne makroregi-
je definirali turistični deležniki 
in lokalne skupnosti posame-
znih makroregij«. 

Iz STO so nam podali podo-
ben odgovor o strokovni ute-
meljenosti odločitev in gospo-
darski naravnanosti strategije, 
kot pred pol leta v pismu CPT. 
Tokrat besed niso zavili v vato, 
češ da gre delitev na turistič-
na območja do strategije, ki 
bo povedala, kako naprej, tem-
več, da so »turistične regije na 

spletnem mestu predstavljale 
osnovo za kasnejšo dokončno 
opredelitev makroregij v skla-
du z novo strategijo«. 

Z RRA so se v vmesnem času 
povezali direktno s STO in so 
ravno v nadgradnji portala 
posavje.com, ki da bo po po-
dobnem vzorcu ponudila pro-
mocijo ponudnikom na kar 
najvišjem nivoju: »Ponovno že-
limo poudariti, da želi država 
promocijo vršiti in se predsta-
vljati v svetu kot enotna desti-
nacija, povezana v 4 makro-
regije glede na zaokroženost 
naravnih danosti in konkurenč-
nih prednosti njenih potencia-
lov. Izpušča pa že prejšnjo de-
stinacijsko organiziranost 12 
regij. Posavci smo se temu pri-
lagodili in prepričani smo, da 
bodo s tem naši ponudniki do-
bili dobre konkurenčne pogoje 
za nadgradnjo ponudbe razno-
likosti in turističnih produktov, 
s tem pa bodo (so) vzpostavlje-
ni pogoji za boljša javno-zaseb-
na partnerstva.«

Iz STO so nam pojasnili, da se o 
predstavnikih t. i. vodilnih de-
stinacij (sedaj so to kar Terme 
Čatež) iz makroregij zaključu-
jejo usklajevanja in da bo zad-
nje usklajevanje v »Termalno 
Panonski Sloveniji«, kamor 
bodo povabili vse ključne sub-
jekte. MGRT naj bi z razpisom 
jeseni podprl 'vodilne destina-
cije' za razvoj digitalnih oro-
dij. Strategija bo predvidoma 
jeseni torej tudi uradno potr-
dila delitve na turistična ob-
močja. Določene bodo 'vodil-
ne destinacije' in regionalni 
partnerji – upravičeni do so-
financiranja svojega dela na 
razpisih MGRT - z dveletnimi 
partnerskimi pogodbami (to 
bodo bodisi LTO-ji bodisi dru-
gi regijski nosilci), so še naved-
li na STO. 

Ali si lahko Posavci obetamo 
korektno razrešitev vseh di-
lem glede suverene predsta-
vitve naše regije na nacional-
nem nivoju? Bodo institucije 
in občine delale na tem pove-
zano ali morda vsaka iz svoje-
ga gledišča in v luči bodočih 
projektnih interesov? Je re-
gijsko vodstvo res storilo vse, 
da bodo trud in znatna javna 
finančna sredstva, do danes 
vložena v posavsko turistič-
no predstavitev, upravičena? 
Ali pa bi morali o tem, če so na 
primer seznanjeni z dejstvom, 
da je posavska ponudba na 
nacionalnem nivoju tako zelo 
skrita in neatraktivno predsta-
vljena, vprašati raje ponudnike 
na terenu, ki živijo od turizma, 
saj gre za nezanemarljiv delež 
Posavcev? Posredno je teh na-
mreč že skoraj desetina prav 
vseh zaposlenih v naši regiji. 

 Maruša Mavsar

KRŠKO - Če ste v začetku leta na krovni spletni strani slovenskega turizma www.slovenia.info iskali posavsko turistično ponudbo, ste se, razen za nekaj težko naj-
denih izjem, lahko le obrisali pod nosom. Zasebni sektor in država sta v turizem pri nas investirala že več milijonov evrov, a kljub temu večji del posavske turistič-
ne ponudbe ostaja ignoriran ali nerazumljivo skrit v sodobnem spletnem labirintu. 
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MOTORIST OBLEŽAL POD TOVORNIM VOZILOM - 25. 7. zjut-
raj je na lokalni cesti pri naselju Ponikve pri Studencu 36-le-
tni voznik tovornega vozila Volkswagen crafter v križišču ob 
zavijanju desno zapeljal skrajno levo in zaprl pot 17-letnemu 
motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist 
je sicer zaviral, a pri tem izgubil oblast nad motorjem, padel 
po vozišču in obležal pod tovornim vozilom. Zaradi hudih po-
škodb je bil iz novomeške bolnišnice prepeljan v UKC Ljubljana. 

V VROČIH DNEH VEČ NESREČ - Dan kasneje je okoli 23. ure 
zaradi neprimerne varnostne razdalje mladoletni voznik oseb-
nega vozila pri Zalokah trčil v zadek službenega vozila policije. 
Fant je vozil Citroen saxo brez vozniškega izpita, vozilo je bilo 
neregistrirano in nezavarovano, na njem pa so bile namešče-
ne registrske tablice drugega vozila. Za nameček je imel v litru 
izdihanega zraka 0,67 mg alkohola (1,4 g/kg). 
29. 7. popoldne je v Dobovi prometno nesrečo povzročil 38-le-
tni voznik. Slednji je peljal po levi strani vozišča in trčil v vozilo, 
ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 25-letna voznica. 
Voznica in voznik sta se v nesreči lažje poškodovala, povzroči-
telj pa je imel v litru izdihanega zraka 0,31 mg alkohola.
1. 8. so policisti obravnavali dve nesreči. Zgodaj popoldne je 
na Gregorčičevi ulici v Brežicah 48-letna voznica osebnega av-
tomobila v križišču izsilila prednost 36-letni voznici, pri če-
mer se je eno od vozil prevrnilo na streho. Lažje poškodovano 
povzročiteljico nesreče in potnico v njenem vozilu so reševalci 
odpeljali v bolnišnico. Druga nesreča se je okoli 21. ure pripe-
tila na avtocesti pri izvozu Smednik v smeri Obrežja. Botroval 
ji je 31-letni voznik osebnega avtomobila iz Italije, ki je zaradi 
neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga 
je vozil 33-letni voznik iz BiH. Poškodovana voznika in štirje so-
potniki v osebnem vozilu so utrpeli lažje poškodbe. 

PADEC PLEZALKE - 29. 7. dopoldan se je pri kraju Podgorica 
pri padcu s plezalne stene poškodovala plezalka. Iz globeli so 
jo izvlekli gasilci PGD Sevnica, nakar so jo po oskrbi na kraju 
dogodka s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Maribor.

POTRES PRI RADEČAH - 6. 8. je bil v bližini Radeč zabele-
žen potres magnitude 2,2, intenziteta potresa pa ni presegla 
IV. stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so 
potres čutili posamezni prebivalci Radeč in Zidanega Mosta.
 Zbrala: B. M.

Katja Puntar, Krško: Priprave na dopust prič-
nem zgodaj, tako je ceneje. Združujem prijet-
no s koristnim. Obiskujem festivale v tujini, se 
tako izobražujem in si privoščim oddih. Želeno 
najdem sama. Potovanje, od letala do prenočiš-
ča, uredim preko spleta, vendar mu ne zaupam 
brezpogojno. Slabih izkušenj nimam, a z vsakim 

'korakom po virtualnem svetu' izgubljamo dragoceno zasebnost.

Kristina Suša, Sromlje: Dopust ponavadi re-
zerviram približno mesec prej s pomočjo turi-
stične agencije, tako da jih pokličem po telefonu 
in se vse dogovorimo. Rezervacij preko spleta se 
izogibam, tudi niso najbolj zanesljive. Slabih iz-
kušenj še nisem imela, ker se ponavadi odpravi-
mo na že znane destinacije. Tudi spletnega na-

kupovanja ne prakticiram, najraje grem osebno v trgovino.

Klemen Zupančič, Leskovec pri Krškem: Na-
čeloma si dopust ali kakšen drug daljši izlet 
splaniram in rezerviram vsaj tri ali štiri mese-
ce pred odhodom in zadnja leta to prakticiram 
kar preko splet. Zaenkrat namreč še nisem imel 
slabih izkušenj. Vedno je bilo vse v redu in za-
dovoljilo moja pričakovanja, tako da menim, da 

so spletne rezervacije dokaj varne in zanesljive.

Rihard Černigoj, Sevnica: V preteklosti sva z 
ženo včasih rezervirala dopustniške dni nekaj 
mesecev pred prihodom na želeno destinacijo, 
zadnja leta pa tega ne počneva več, saj se ved-
no najde kaj prostega. Rezervacijo sem običajno 
opravil neposredno pri ponudniku. S spletnim 
nakupovanjem in z rezervacijami želenega ter-

mina nimam slabih izkušenj, se jih pa v načelu izogibam.

V zadnjem času smo lahko slišali, da se je pri spletnih re-
zervacijah dopusta zgodilo veliko goljufij, saj so dopust-
niki ob prihodu na morje ugotovili, da rezervirani apart-
maji sploh ne obstajajo. Se vam zdijo spletne rezervacije 
varne? Ste imeli že slabo izkušnjo s tem?

anketa

Lahko spletu zaupamo?

Avgusta mineva 80 let, od-
kar je hudo neurje in po-
sledično narasle podzemne 
vode odprlo vhod v Kosta-
njeviško jamo. Boste ta ju-
bilej kostanjeviški jamarji 
kaj posebej obeležili?
Natančnega datuma omenje-
nega neurja nimamo, ustno 
izročilo govori le o avgustu 
1937. Ob 80-letnici odkritja 
jame bomo v jesenskem času, 
predvidoma v oktobru, prip-
ravili krajšo slovesnost s kul-
turnim programom, tega dne 
bomo pripravili tudi dan odpr-
tih vrat z dvema vhodoma za 
obiskovalce. 

Kakšna je sicer letošnja se-
zona glede obiska jame?
Malo je še prezgodaj za oceno 
sezone. Trenutno obiskovalci 
kar prihajajo, a je precej od-
visno od vremena. V zadnjem 
času prihaja precej turistov, ki 
letujejo na Čatežu ob Savi, ven-
dar zlasti, kadar je slabo vre-
me, letos pa je v glavnem lepo 
in se to pozna. Predsezona je 
bila zadovoljiva, šolske skupi-
ne so prihajale, prišlo je celo 
nekaj novih osnovnih šol.

Jamo si je od leta 1971, ko je 
odprta za javnost, ogledalo 
več kot 200.000 obiskoval-
cev ... 
To je ocena, ki temelji na po-
datkih zadnjih let in nekate-
rih zapisih iz prejšnjih let. Je 
pa dejstvo, da smo imeli v 80. 
letih, po renovaciji jame, nekaj 
let kar močan obisk, tudi prek 
deset tisoč ljudi letno, saj so 
prihajale šolske skupine tudi s 
Hrvaške in Bosne, z osamosvo-
jitvijo Slovenije pa so nam šte-
vilke padle, leta 1991 denimo, 
v letu vojne, smo imeli le 300 
obiskovalcev. Zdaj se obisk gi-
blje med pet in sedem tisoč 
obiskovalci letno.

Kaj odlikuje Kostanjeviško 
jamo, kaj posebej izpostavi-
te ob njenem ogledu?
Nedvomno so posebnost jame 
kapniki, saj se v njih prepozna-
jo različne figure, od krokodilo-
ve glave, školjk, drevesne gobe, 
sablje, kralja Matjaža na pres-
tolu, Jezusa na steni, mavrice, 
medvedka … V zadnjih desetih 
letih imamo še posebnost, ki je 
zanimiva predvsem za mlajše 
otroke - pravljico o velikanu, ki 
je živel v jami, na koncu pa jim 
pokažemo velikanovo nogo, ki 
gleda iz tal. Gre res za mali ču-
dež narave, kako so vodne ka-
pljice skozi tisočletja ustvari-
le teh pet prstov, ki spominjajo 
na nogo. Tudi za nas, jamarje, 
je bila to izjemna stvar, saj smo 
več kot 35 let hodili mimo, pa 
je nismo opazili, potem pa nas 
je nanjo opozorila turistka in 
od takrat imamo to zgodbico. 
Potem so tu jamske živali, med 
katerimi ljudi najbolj privlači-
jo netopirji. V tem letnem času 
je v jami relativno malo neto-
pirjev, mogoče le deset odstot-

kov populacije, ki sicer živi v 
jami, pozimi pa jih je 500 do 
600, predvsem minulo zimo 
jih je bilo zelo veliko. Več mož-
nosti, da jih vidijo, imajo jutra-
nji in večerni obiskovalci, čez 
dan pa se netopirji umakne-
jo v turistično neurejene dele 
jame, kjer imajo mir. Ob vsa-
kem obisku pa so vidni jamski 
pajki, kobilice ipd.

Bi lahko rekli, da ima Kosta-
njeviška jama vse, kar imajo 
velike jame?
Dejansko je res tako. V jami 
imamo tudi velike kapnike, 
največji je visok kar 11 me-
trov, tudi največji stalaktit (ka-
pnik, ki raste s stropa, op. a.) je 
dolg 5 metrov, vidi se jezero … 
Kot posebno ponudbo nudimo 
tudi ogled neurejenih delov 
jame, t. i. adrenalinski ogled, 
za katerega je seveda potreben 
dogovor, saj je treba pripravi-
ti opremo. Izvajamo tudi team 
building delavnice, razne igri-
ce v jami ipd. Naša jama je se-
veda nekajkrat manjša kot de-
nimo Postojnska jama, vendar 
je vprašanje, koliko časa bo še 
tako, kajti pripravljamo več-
jo raziskovalno-merilno ak-
cijo, od katere si obetamo, da 
bo jamo 'podaljšala'. Izmerili 
bomo njene najbolj oddaljene 
dele preko sifonov in jezer. Na 
drugi strani teh vodnatih de-
lov je jama odprta že dve leti 
in vemo, da gre naprej, vendar 
do zdaj še nismo uspeli tega 
pregledati, raziskati in izme-
riti. Trenutno izmerjena dol-

žina jame znaša okoli 2,5 kilo-
metra, potenciala pa ima vsaj 
še za 10 kilometrov, kajti Gor-
janci so odprti, večinoma 'vot-
li', veliko je brezen in požiral-
nikov meteornih voda, ki se 
zbirajo v podzemlju in pride-
jo ven na izviru Studene. Vod-
na pot je dokazana vsaj 10 ki-
lometrov daleč in ponikne na 
Hrvaškem, na drugi strani Gor-

jancev. Vodni sistem je gotovo 
tudi jamski sistem.

Torej je še neznanega in ne-
raziskanega podzemnega 
sveta še veliko?
Mi smo trenutno zgolj na pra-
gu Kostanjeviške jame, to je le 
mali delček, ki ga poznamo. 
Jama se odpira, jamarji so na 
območju Gorjancev našli še 
eno zelo lepo jamo, ki je po 
mojem prepričanju del Kosta-
njeviške jame, a je jama žal na 
za turiste nedostopni lokaciji.

Je ta votel svet pod nami tudi 
potencialna nevarnost?
Vsekakor in ljudje se tega ne 
zavedajo dovolj. Tudi državni 
organi, ki izdajajo dovoljenja 
za posege v naravo in gradnje, 
se ne zavedajo, da je gorjanski 
svet votel, da so marsikje ve-
like podzemne dvorane, ki so 
potencialno nevarne pri 'pi-
kiranjih' z velikimi stroji, ko-
panju temeljev … Smiselno in 
dobro bi bilo, če bi se pri tem 
posvetovali z jamarji, ki poz-
namo ta svet in imamo načrte, 
postavljene v realno situacijo. 

Vemo vsaj za tri hiše, ki so do-
besedno nad dvoranami jame, 
in če se slučajno zgodi kakšen 
hujši potres, ni izključeno, da 
se ne bi kaj podrlo v jamo. O 
tem se res premalo ve in včasih 
dneve in dneve ropotajo stro-
ji, ko razbijajo skale in kame-
nje recimo za pripravo vino-
gradov, marsikje se tudi odpre 
kakšna manjša jama. V siste-
mu Kostanjeviške jame je tudi 
dvorana, dolga 100 metrov in 
visoka 30-40 metrov, če se nad 
njo kaj odpre, je vprašanje, kaj 
bo ostalo zunaj …

Kostanjeviško jamarstvo 
ima več kot 50-letno tradi-
cijo …
V Kostanjeviški jami se je za-
čelo dolenjsko jamarstvo. Sem 
so leta 1962 prišli novomeški 
taborniki in našli vhod v jamo 
ter še istega leta ustanovili ja-
marski klub, ki je v prvih letih 
raziskoval Kostanjeviško jamo. 
Leta 1964 je bila pod okriljem 
novomeškega kluba ustanov-
ljena samostojna kostanje-
viška jamarska sekcija, jamar-
ski klub pa je bil ustanovljen 
leta 1969, tako da smo včasih 
v dilemi, katero obletnico pra-
znovati. 

Kaj so po vašem mnenju naj-
večji uspehi v tem času, zlas-
ti na strokovnem področju?
Prvotni cilj jamarske sekcije je 
bil ureditev jame za turistične 
oglede, kar je bilo uresničeno 
leta 1971. S časom so v klub 
prihajali ljudje, ki jih je zani-
malo tudi raziskovanje ter so 
raziskali nekaj okoliških bre-
zen in jam ter jih dokumenti-
rali. Vzdrževalna dela, urejanje 
okolice, vodenje obiskoval-
cev, usposabljanje vodnikov 
ipd. pobere veliko energi-
je in predstavlja osnovno de-
javnost našega kluba. Izkupi-
ček iz turističnega obiska jame 
je pozitiven in nam omogoča 
sredstva za nabavo opreme, 
skratka, imamo osnovni vir 
prihodka za nabavo opreme, 
ki ga v nekaterih drugih dru-
štvih nimajo. 
So obdobja, ko raziskujemo 
več, in obdobja, ko je te de-
javnosti manj, odvisno od in-
teresa v posamezni generaciji 
jamarjev. A smo tudi na razi-
skovalnem področju naredili 
nekaj odmevnih zadev. Seve-
da smo v Kostanjeviški jami 
odkrili določene nove prede-
le in organizirali nekaj jamar-
skih odprav. Prva v tujino je 
bila na Slovaško, kjer smo ra-
ziskali nekaj neturističnih jam, 
nekaj let smo hodili na Velebit, 
kjer smo na območju Pakleni-
ce raziskali okoli deset novih 
jamskih objektov, leta 2009 pa 
smo izvedli doslej našo najve-
čjo akcijo - prvo slovensko 
jamarsko odpravo na Novo 
Zelandijo. Izpeljali smo jo pov-
sem sami, kar ni ravno običaj-
no. Zadnji dan smo našli vhod 
v jamo, ki smo jo nato prepus-

Brane Čuk, jamarski veteran:

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjevičan Brane Čuk je v lokalnem pa tudi širšem okolju poznan predvsem 
kot dolgoletni jamar, ki za to dejavnost živi »z dušo in srcem«, aktiven pa je tudi na številnih drugih pod-
ročjih. Ob občinskem prazniku in 80. obletnici odkritja Kostanjeviške jame smo ga povabili k pogovoru.

Imamo to, kar si zaslužimo

Brane Čuk, letnik 1953, se je rodil sicer v Ljubljani, a so ga že 
pri dveh mesecih starosti prinesli, kot pravi, v Kostanjevico oz. 
na bližnje Dobe. V jamarske vrste je vstopil leta 1973, po odslu-
ženem vojaškem roku. Po izobrazbi je RTV mehanik, delal je v 
šentjernejski Iskri in zatem v lastnem zasebnem podjetju, regi-
striranem za elektroniko, trgovino in turizem. Razen v jamar-
skem klubu, ki mu je tudi predsedoval, je aktiven še v Etnološkem 
društvu Prforcenhaus, krškem združenju Zveze slovenskih ča-
stnikov, kostanjeviški ribiški družini, prekopškem radioamater-
skem klubu, planinskem društvu Polom in še kje. Z jamarstvom 
je »okužil« tudi ostale družinske člane, tako ženo kot oba sino-
va, prve jamarske korake delata tudi njegova vnuka.
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tili domačinom. V vsaki državi, 
ki ima kras, takšne pa so sko-
raj vse, se najdejo podzemne 
jame. Ena od izjem je denimo 
Nizozemska, kjer ni ne hribov 
ne jam, zato je zanje kraška 
Slovenija zelo zanimiva za po-
čitnikovanje. 
 
Veljate za jamarskega vete-
rana, saj ste v tej »branži« že 
skoraj 45 let. Kaj vas privla-
či v podzemnem svetu?
Res sem med starejšimi člani 
kluba, ne le po stažu, ampak 
tudi po letih. Tako kot pri ra-
ziskovanju morskih globin in 
vesolja so tudi v podzemlju 
prostori, kamor še ni stopi-
la človeška noga. Ko odkriješ 
takšen kotiček, ko veš, da še 
nihče nikoli ni stopil vanj, in 
ko vidiš stvari takšne, kot jih je 
naredila narava, je to za jamar-
ja vrhunec. Iskanje neznane-
ga, ki je seveda povezano tudi 
z določeno mero nevarnosti. V 
jamah ni vedno ravno prijetno, 
notri je voda, blato, hlad, kar je 
treba pri tem delu vzeti v za-
kup. Če si na koncu poplačan 
z odkritjem, ki ga ni še nikoli 
nihče videl, je to to.

Kako v jamarskem klubu 
prenašate tradicijo na mlaj-
ši rod?
Ko sem prej govoril o vzponih 
in padcih v društvu, to velja 
tudi za delo z mladimi, ki smo 
ga v zadnjih letih malce zane-
marili. To se nam kar mašču-
je, saj nimamo veliko aktiv-
nih raziskovalcev. Zdaj želimo 
zadevo spodbuditi in imamo 
štiri kandidate, ki jih bomo v 

septembru peljali na držav-
ni izpit za jamarja-pripravni-
ka. Želimo pa obuditi tudi ja-
marski krožek na osnovni šoli, 
kjer začnemo otroke učiti ja-
marstva sprva bolj v igri, skozi 
čas pa jih pripeljemo do tega, 
da začno razmišljati o razi-
skovanju. Jamar za raziskova-
nje podzemlja potrebuje zna-
nje, izpit na državnem nivoju 
in opremo. Nikomur ne sve-
tujem, da se sam odpravlja v 
podzemlje, kajti jame so ne-
varne. 

Poleg jamarstva ste zna-
ni tudi po vlogi guvernerja 
banke v Prforcenhausu.
To je moj lik, ki ga igram že 30 
let. Skrbim, da dobimo vsako 
leto v obtok nove kovance, s 
katerimi v pustnem času pla-
čujemo po kostanjeviških go-
stilnah. Ta denar, kostanj, je 
posebnež v svetu, kajti nare-
jen je iz pravih kovin za denar 
in iz denarja ene druge drža-
ve - iz dinarjev bivše Jugosla-
vije. Serija kostanjev vsebuje 
pet novcev: pol kostanja ali 50 
ježic, en kostanj, dva kostanja, 
pet kostanjev in deset kosta-
njev. Slednji je po vsej verje-
tnosti najdražji kovanec na 
svetu, trenutno vreden 20 
evrov. Ta denar se izdeluje se-
veda v omejenih količinah, saj 
je vsak kovanec ročno narejen 
unikat oz. ljubiteljski izdelek, 
v katerem je kar veliko ročne-
ga dela.

Mnogi pravijo, da so razme-
re v kostanjeviški občini tre-
nutno takšne, kot da šelma-

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561
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rija traja celo leto … Kako 
gledate na to stanje in posle-
dično mrtvilo v občini?
To je dobra primerjava, a z eno 
napako: pri šelmariji je stvar 
malo bolj resna (nasmeh), tam 
vemo, kaj delamo, kakšen cilj 
imamo in to vsako leto izve-
demo, na naši občini pa žal ni 
tako - tukaj ne vedo, kaj bi jutri 
delali oz. najraje ne bi kaj dos-
ti. Glede tega imam slab obču-
tek. Ko debatiramo o tem, pri-
hajamo do istega spoznanja, 
da je trenutna občinska situ-
acija odraz ljudi, ki živimo tu-
kaj, oz. da imamo to, kar si zas-
lužimo. To sicer ni lepo slišati, 
ampak je v tem precej resni-
ce. Ljudje s(m)o volili in izbra-
li, kar s(m)o izbrali, to imamo, 
tudi jaz sem šel na volitve.

Kako kot aktiven krajan gle-
date na koristnost odločitve 
za lastno občino oz. koliko 
(ni)ste izkoristili priložnos-
ti, ki ste jo s tem dobili? 
Z vidika društev, ki delujemo 
v tem prostoru, smo izgubi-
li praktično vsi, jamarji reci-
mo vsako leto približno 2000 
evrov. Naša občina ima ome-
jen proračun in za potrebe 
društev je ostalo nekaj drob-
tinic in še te že dve leti niso 
razporejene, ker ni sprejete-
ga proračuna. Nekaj se dobi 
na razpisih, vezanih na šport 
ali kulturo, ostali pa životari-
mo in prosimo za sponzorstva. 
Z vidika občana se mi zdi, da 
bi lahko iztržili bistveno več 
in bolje zaživeli, vendar je po 
mojem mnenju vse odvisno od 
ljudi, ki vodijo občino. Tako je 

bilo tudi v časih, ko smo bili 
še krajevna skupnost. Če bi se 
takratni vodilni bolje obnaša-
li do ljudi, katerih predstav-
niki so bili, je vprašanje, če bi 
sploh šli v samostojno občino. 
Tudi če bi se priključili nazaj 
v krško - če bi nas vzeli - ali 
v šentjernejsko občino, ni re-
čeno, da bi bilo bolje. Če bodo 
podobni ljudje na oblasti, bo 
šla stvar v isto smer kot se-
daj. Ljudje, ki so sposobni in 
bi lahko kaj naredili, pa bodi-
si nimajo širše podpore bodi-
si niso pripravljeni delati, to je 
problem.

Kaj pa na področju turizma, 
o čemer se je ob ustanovitvi 
občine veliko govorilo?
Tukaj je zadeva podobna, vse 
je spet povezano z ljudmi in 
sredstvi. Letos je zavel to-
pel veter, od katerega si ne-
kaj obetam - v TIC-u je priče-
la delati gospa, ki ima smisel 
za to področje, sprožila nekaj 
projektov in rezultati se že ka-
žejo. Ima voljo in cilje, vendar 
dela preko javnih del in vpra-
šanje je, kaj bo, ko ji ta poteče-
jo. Trudili se bomo, da jo zadr-
žimo v kraju, saj je dosedanje 
sodelovanje z njo pozitivno in 
gre v pravo smer. Seveda pa se 
turizem ne razvije čez noč, na 
njem je treba graditi kar nekaj 
let, da pridemo do točke, ki da 
rezultate. Žal o turizmu veliko 
govorimo, a malo naredimo.

Če se vrneva malo nazaj: 
kako bi lahko spodbudili 
mlade, sposobne ljudi, da 
se vključijo v lokalno samo-

upravo? Trenutno se držijo 
bolj ob strani.
Ljudje bodisi ne verjamejo, da 
bi lahko kaj naredili, bodisi se 
bojijo izzivov in obveznosti. Če 
primerjam zadevo s Prforcen-
hausom in volitvami novega 
predsednika: del moške popu-
lacije v Kostanjevici se grozno 
boji te funkcije. To je bilo mor-
da pomembno pred 20, 30 leti, 
ko je bil Prforcenhaus vezan 
izključno na aktualnega pred-
sednika. Zdaj imamo društvo 
in upravni odbor, pripravimo 
pustovanje in Kostanjeviško 
noč, če imamo izvoljenega 
predsednika ali pa ne. Ta strah 
je tako povsem odveč. Tudi 
strah pred županovanjem ali 
katero drugo odgovorno funk-
cijo, kar je sicer bolj zahtevna 
zadeva, ne bi smel biti tolikšen. 
Na zadnjih volitvah je bila po-
nudba kar pestra, a so ljudje, ki 
bi mogoče naredili več, izpadli 
iz boja in odločitev volivcev je 
bila takšna, kot je bila.

Pa ste optimist glede lokal-
ne prihodnosti?
Nisem kakšen poseben opti-
mist. Če se ne bodo stvari za-
sukale v bistveno drugo smer 
in če ne bodo ljudje spozna-
li, da je treba izbrati najbolj-
še ljudi, bo težko. A težava je, 
ker so se nekateri najboljši že 
opekli in je vprašanje, če bodo 
še želeli kandidirati, drugi pa 
si nočejo nakopati obvez in 
odgovornosti. Za politiko ni 
vsak, zanjo potrebuješ dolo-
čeno znanje, voljo, prepriča-
nje, spretnost, konec koncev 
tudi poznanstva. Je pa Kosta-
njevica že iz davnine znana 
kot kraj, kjer ljudje niso naj-
bolj prijazni med sabo in si 
radi mečejo polena pod noge. 
Če nekomu uspe in napreduje, 
mu je sosed takoj 'fovš' … Mis-
lim, da je o tem pisal že Valva-
sor. Bolje, da ni nič, kot da bi 
komu preveč uspelo.

 Peter Pavlovič

Po prihodu praporščakov in 
zapeti slovenski himni v izved-
bi Damjane Mlakar je pred-
sednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Brežice Stane 
Preskar pozdravil vse priso-
tne, ki so se prišli poklonit bor-
ki in borcem prve krške čete, 
ki so bili zločinsko umorjeni 
v jutru 29. julija 1941 v goz-
du Dobrava, kjer v čast njiho-
vemu spominu stoji spomenik. 
Nemci so jih naložili na tovor-
njake in odpeljali v gozd, kjer 
so si morali skopati grob, nato 
so jih postrelili in zakopali. Po-
skušali so prikriti vse sledi, a 
je zavedni slovenski logar sli-
šal strele v ranem jutru, na-
šel kraj zločina in ga zazna-
moval, po vojni pa ga je odkril. 
Delegacija ZBV NOB Brežice 
in Krško ter svojci pokojnih 
so v spremstvu častne straže 
15. polka vojaškega letalstva 
Slovenske vojske in praporov 
borčevske, veteranske, Sever-
jeve ter častniške organizaci-
je k spomeniku odnesli cvetje 
in sveče. 

Slavnostni govornik na kome-
moraciji je bil poslanec v Dr-
žavnem zboru RS Igor Zorčič. 
»Jože Graber, Peter Jernejec, 
Rado Kaplan, Milan Kaplan, 
Zdenko Kaplan, Rajko Kastelic, 
Franc Kastelic, Franc Preskar, 

Poklon prvim krškim borcem
BUKOŠEK - 5. avgusta so pri lovski koči v gozdu Dobrava pri Bukošku pripravili tradicionalno spominsko 
slovesnost, na kateri se vsako leto spomnijo desetih ustreljenih borcev Krške partizanske čete. Letos je ko-
memoracija potekala v prijetni senci pri lovski koči, slavnostni govornik pa je bil poslanec v DZ Igor Zorčič.

Tonči Preskar in Ivanka Ura-
njek, fantje in dekle, stari od 
18 do 30 let, so bili obsoje-
ni na smrt zgolj zaradi poses-
ti orožja in zaradi posesti, po 
tolmačenju nacistične oblasti, 
’upornih’ tiskovin. Zgolj zara-
di posesti,« je med drugim po-
vedal in dodal: »Ti ljudje so eni 
tistih, ki se jim moramo zah-
valiti, da so štiri leta kasneje 
skupaj z zavezniki slovensko 
ozemlje in Evropo osvobodi-
li nacističnega škornja.« Po 
njegovih besedah pri vseh teh 
žalostnih in za slovenski na-
rod tudi bridkih zgodovinskih 
dejstvih, ki se jih spominjamo 
na raznih komemoracijah, ne 

moremo mimo tega, da se ne-
kateri dogodki iz obdobja 2. 
svetovne vojne s strani dela 
politike vedno znova interpre-
tirajo tako, da se izničuje zgo-
dovinski pomen upora proti 

okupatorju ter se poveličuje 
vloga okupatorja in njegovih 
pomagačev na slovenskih tleh. 
»Politika, ki se dnevno ukvar-
ja z zgodovino, nas bo vrnila v 
zgodovino,« je poudaril Zor-
čič in za zaključek dejal, da si 
mlajše generacije, med kate-
re se v takšnih trenutkih šte-
je tudi sam, ne znajo predsta-
vljati, kako je bilo živeti v tistih 
časih, ko so bili lahko že na-
rodnost, jezik, politična pri-
padnost ali celo kot v konkret-
nem primeru posest tiskovin 
in orožja razlog za likvidacijo.

Kulturni program so s petjem 
in recitacijami partizanskih 
pesmi oblikovali Damjana Mla-
kar, harmonikar Adi Moškon, 
Breda Videnič Kuplenik in 
Vanesa Gruber.

 R. Retelj

Poklon pred spomenikom v gozdu Dobrava

V naslednji  številki,  k i  bo izšla 24. avgusta ,
 bomo pripravili  

tradicionalne tematske strani "Znanje".

Več informacij  na:  
07 49 05 780 in marketing@posavje.info

POSAVJE – Ob poteh in cestah, ki jih niso pokosili, je v tem 
času opaziti bujno rastje, prevladuje zlasti alergena pelinoli-
stna ambrozija. Pred dnevi je KGZS - Zavod Novo mesto izdal 
obvestilo za njeno zatiranje, v katerem navajajo, da morajo 
imetniki zemljišč na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia odstraniti škodljive ra-
stline pelinolistne ambrozije s koreninami vred ali odstra-
niti nadzemni del na način, da se ne obraste več.

Pelinolistna am-
brozija je trdoživ 
plevel, ki se v zad-
njih letih inten-
zivno širi ob pro-
metnih cestah, po 
smetiščih pa tudi 
na kmetijskih po-
vršinah. Je enole-
tnica, ki pa svoj pe-
lod z vetrom lahko 
prenaša na dolge 
razdalje, povzroča 
težave alergikom, 
zato je simpto-
me treba zdraviti. 
Zraste do dva me-
tra visoko, cveti 
od konca julija do 

prve slane. »Ukrepe obvladovanja je potrebno izvajati ne samo 
na kmetijskih, temveč tudi na nekmetijskih zemljiščih,« sporoča-
jo iz novomeškega zavoda in dodajajo, da je ukrep nujen, preden 
rastline preidejo v fazo cvetenja. Stoodstotno učinkovitost dose-
žemo s puljenjem mladih rastlin, ki jih nato v plastičnih vrečkah 
oddamo k ustreznim odpadkom, še najbolje pa je, da jih zažge-
mo, kakor tudi rastline, ki so že oblikovale seme. Naslednji ukrep 
za večje površine je mulčenje pa tudi košnja čim bliže tal, da se 
zmanjša možnost obraščanja. V posevkih na njivah se za zatira-
nje uporablja registrirane pripravke, prav tako imajo registrira-
na pripravka, s katerima se lahko poškropijo zatravljene nek-
metijske površine, kot so npr. parki, zelenice ter športni tereni, 
brežine cest in železnice. Škropljenje se priporoča ob daljšem 
obdobju brez padavin, upoštevati je treba ukrepe za varovanje 
okolja in preprečiti morebitno zanašanje škropiva na sosednje 
gojene rastline.  
 M. H.

Ambrozija spet močno razširjena

Pelinolistna ambrozija je zelo invazivna 
in najbolj alergena rastlina v naravi.
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Obiskovalke in obiskovalci so 
v uvodu prisluhnili ljudske-
mu godcu Alojzu Mrgoletu, 
nato pa Ljudskim pevkam s 
Telč, Ljudskim pevkam Klasje 
Kulturnega društva dr. Ignacij 
Knoblehar iz Škocjana, Ljud-
skim pevcem s Svibnega, Adle-
šičkim tamburašem KUD Božo 
Račič iz Bele krajine, Ljudskim 
pevkam Žejno s Čateža, Ljud-
skim pevcem Bizeljsko in Ve-
selim prijateljem iz Majšperka. 

»Doslej se je na Telški žetvi, ki 
jo pripravljamo drugo nedeljo 
v juliju ob času žetve, predsta-
vilo že več kot sto skupin ljud-
skih pevcev,« je povedala do-
mačinka in vodja skupine 
Ljudske pevke s Telč Zvonka 
Mrgole, ki je tudi pobudnica 
prijetnega srečanja v vasi, ka-
tere ime se v pisnih virih prvič 
omenja 13. julija 1252, in si-

Ljudska pesem na Telški žetvi
TELČE - 9. julija se je v  vročem nedeljskem popoldnevu pri tukajšnjem gasilskem domu že 14. leto zapored 
odvijala Telška žetev, srečanje ljudskih pevk in pevcev ter godcev ljudskih viž.

cer v listini, s katero se vitez 
Viljem s Svibnega odpovedu-
je pravicam na posesti Telče v 
korist freisinške cerkve. Danes 
je vas, katere jedro se vije ob 
lokalni cesti, ki pelje proti vi-
nogradniški Telški gori in od 
tu dalje proti naselju Telčice, 
del KS Tržišče v sevniški ob-
čini. 

Zbrane na dogodku, ki sta ga 
povezovali Romana Mislaj in 
Vesna Simeonov, sta nago-
vorila tudi predsednik KS Tr-
žišče Janez Virant in sevniški 
podžupan Janez Kukec. Oba 
sta pohvalila prireditev, katere 
simbol je žetev, tako v pesmi 
kot v prikazu nekdanjih ljud-
skih običajev in kmečkih op-

ravil. »Včasih je žetev potekala 
ročno, danes jo opravljajo stro-
ji, kombajni, a ljudje se še ved-
no radi poveselimo in družimo 
in če se ob tem sliši ljudska pe-
sem, je še toliko lepše,« je de-
jal Virant. »Veseli me, da ohra-
njate ljudsko pesem in ljudsko 
izročilo naših prednikov, naših 
staršev,« je dodal Kukec. 

Prireditev sta s humorističnim 
nastopom obogatili domačin-
ki v vlogi Martina in Micke 
(Zdenka Slapšak in Marti-
na Mavrič), ki sta skozi kmeč-
ko opravilo obudili spomin na 
»stare čase«, ko so se ljudje še 
znali poveseliti in so radi pri-
skočili tudi na pomoč. Še pose-
bej zanimiv je bil njun dialog v 
»domači govorici«, ki je vsebo-
val mnogo narečnih besed, ki 
počasi že tonejo v pozabo. 
 S. Radi

14. Telška žetev se je zaključila s skupno pesmijo vseh na-
stopajočih.

Tekmovalke in tekmovalci 
so se pomerili v treh različ-
nih spretnostnih in zabavnih 
igrah, pri katerih so uporablja-
li tudi gasilsko opremo. Zadnja 
igra je že po tradiciji potekala s 
staro ročno brizgalno, imeno-
vano »Ragin« z letnico 1871. 
Po zaključenem gasilskem tek-
movanju je prvo mesto in po-
kal osvojila ekipa s Trebelnega, 
drugo mesto je pripadlo PGD 
Primož, tretje PGD Krmelj. 
Edina ženska ekipa, ki so jo 

Gasilske igre in novo vozilo
VELIKI CIRNIK -  Tretjo julijsko soboto so na Velikem Cirniku, hribovitem, a slikovitem naselju v sevniški 
občini, ki leži na meji z občino Šentrupert, potekale 21. zabavne gasilske igre. Privabile so 15 ekip iz različ-
nih slovenskih krajev. 

sestavljale članice PGD Zabu-
kovje, je osvojila v skupni raz-
vrstitvi sedmo mesto, ki si ga je 
delila z enakim številom osvo-
jenih točk, in sicer 25, s člani 
PGD Svibno. 

Tekmovalnemu delu, v kate-
rem ni manjkalo vode in dob-

re volje, je sledil še prevzem 
in blagoslov novega gasilske-
ga vozila GVM-1 za prevoz ga-
silcev in osebne opreme, kar je 
bila dolgoletna želja društva. 
Ob tem so zbrane nagovori-
li predsednik Gasilske zve-
ze Sevnica Vinko Knez, sev-
niški župan Srečko Ocvirk in 

predsednika PGD Veliki Cirnik 
Jože Zaplatar, ki je med dru-
gim dejal: »Kot veste, je obmo-
čje našega društva hribovito in 
marsikje težko dostopno, zato 
smo potrebovali vozilo s šti-
rikolesnim pogonom. O tem 
smo razmišljali že dlje časa. Ob 
koncu lanskega leta se je ponu-
dila priložnost in uspeli smo 
uresničiti naše sanje. Danes, 
ko predajamo to vozilo svoje-
mu namenu, imam priložnost, 
da se zahvalim vsem gasilkam, 
gasilcem, društvom, donator-
jem, krajanom ter vsem, ki ste 
pripomogli k ustvarjanju zgo-
dovine našega društva.« Novo 
vozilo, katerega boter je častni 
član PGD Veliki Cirnik in dolgo-
letni podpornik društva Janez 
Valant, je blagoslovil župnik 
Jakob Trček iz Šentruperta, v 
kulturnem programu so sode-
lovali člani MoPZ Društva vi-
nogradnikov Malkovec. 
 S. Radi

V bližini gasilskega doma PGD Veliki Cirnik je potekala slove-
snost ob prevzemu novega gasilskega vozila, s katerim bodo 
lažje dostopali do hribovitih zaselkov v KS Šentjanž.

V letošnjem poletju je Občina Radeče pristopila k obnovi več dotra-
janih stopnišč na območju naselja Radeče. 

Ob konču šolskega leta je JP Komunala Radeče saniralo stopniš-
če pri šolski dvorani. Gre za enoramno stopnišče, ki se nahaja pri 
veznem hodniku in je dostopno z avtobusnega obračališča. Obkru-
šene stopnice so bile v celoti obnovljene, nameščena pa je bila tudi 
nova varovalna ograja.

V prešnjem mesecu 
so delavci JP Komu-
nala Radeče obnovi-
li tudi precej dotra-
jani in poškodovani 
stopnišči pri Zdrav-
stvenem domu Ra-
deče. Gre za triram-
no stopnišče s tremi 
podesti, ki povezuje 
parkirišče pred Mer-
katorjem oz. ulico 
V Parku s parkiriš-
čem zdravstvenega 
doma, ter enoram-

no stopnišče, ki povezuje parkirišče zdravstvenega doma z bloki na 
Ulici Milana Majcna in Ulici OF. Na vseh stopnicah obeh stopnišč so 
bili tako odstranjeni dotrajani in poškodovani prednji robovi, poleg 
prednjih robov pa so bile sanirane tudi pohodne plošče. Obe ogra-
ji sta bili prebrušeni in prepleskani ter barvno usklajeni z ostalimi 
ograjami v okolici zdravstvenega doma.

Trenutno pa potekajo obnovitvena dela na stopnišču na Ulici tal-
cev. Gre za triramno stopnišče s tremi podesti, ki služi premostit-
vi višinske razlike med Ulico talcev in zaključkom Gledališke poti v 
smeri osnovne šole in blokov v Kolenovem grabnu oz. Poti na brod. 
Stopnišče je bilo dosedaj v celoti obloženo s kulir ploščami, že kma-
lu po začetku del pa se je izkazalo, da je v izjemno slabem stanju 
tudi sama osnova stopnišča, katero bo potrebno izdelati na novo, 
še prej pa odstraniti vse kulir plošče in celoten oporni zid, na kate-
rem je nameščena varovalna ograja. Oporni zid bo tako izdelan na 
novo, obstoječa varovalna ograja bo dimenzijsko malce prilagojena, 
izdelane pa bodo tudi nove stopnice v betonski izvedbi. Dela bodo 
končana v tem mesecu.

Obnavljanje stopnišč v naselju Radeče

SEVNICA - V grajskem parku 
na sevniškem gradu se vsak to-
rek v poletnih mesecih odvija 
vadba joge po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju. Enourni 
vadbi, ki se bo zaključila zadnji 
torek v avgustu, se lahko prid-
ruži kdor koli, saj so izbrane 

vaje (asane) primerne za vsa-
kogar in ne zahtevajo poseb-
nega predznanja. Za udobno 
vadbo potrebujemo le ohlapna 
oblačila, podlogo (najbolje ar-
maflex) in seveda željo, da sto-
rimo nekaj dobrega. Vadba je 
brezplačna. Vadbo, ki jo vodi 
inštruktorica joge Anita Jaz-
bec, je 1. avgusta z igranjem 
na gonge popestrila Andreja 
Colarič (na fotografiji). »Odlič-
no vodena vadba, zvoki gonga 
pa so bili tako prijeten doda-
tek, da bi lahko vadila vse do 
polnoči. Hvaležna sem za to iz-
kušnjo,« je dejala po zaključku 
ena izmed vadečih.  S. R.

Joga ob gongih
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IZBOLJŠAVE OSKRBE S 
PITNO VODO

Na področju oskrbe s pitno 
vodo izpostavlja tri posodobit-
ve: na vodovodu Jablance so 
novembra lani v okviru obno-
vitvenih del zgradili 250 m no-
vega vodovoda, s katerim so iz-
boljšali oskrbo s pitno vodo v 
tem naselju; na Ljubljanski cesti 
v Kostanjevici na Krki so obno-
vili 360 m vodovodnega omrež-
ja; na vodovodu Dolnja Preko-
pa – Dobrava pa so v okviru 
projekta rekonstrukcije regi-
onalne ceste skozi naselje Pre-
kopa - 3. faza izvedli novograd-
njo vodovoda v dolžini 710 m. 

AVTOBUSE UMAKNILI Z 
OTOKA

Na področju prometne infra-
srukture in javnih površin vel-
ja še enkrat poudariti ureditev 
parkirišča z avtobusnim posta-

jališčem pri Zdravstveni posta-
ji Kostanjevica na Krki. Gradbe-
na dela v okviru omenjenega 
projekta so se pričela septem-
bra 2015, zaključila pa so se v 
oktobru 2016. »S tem smo pri-
dobili 43 parkirišč za osebna 
vozila, tri parkirišča za turistič-
ne avtobuse in postajališče za 
avtobuse z nadstrešnico in po-
vezovalni pločnik z mestnim 
jedrom. Uredili smo tudi jav-
no razsvetljavo parkirišča, jav-
ne poti do Tercialskega mostu 
in del v novem naselju Ljubljan-
ske ceste,« pravi župan. Projekt 
je po njegovem pomemben z 
več vidikov, saj so z njegovo 
realizacijo umaknili avtobusni 
promet skozi mestno jedro, kar 
ima pozitivne učinke tako na 

lesene mostove kot tudi sam 
otok. »Imamo namreč ogrom-
ne stroške s popravilom mos-
tov, ki so dotrajani in niso pri-
merni za avtobusni in tovorni 
promet. Po izgradnji parkiriš-
ča je otok odprt samo za oseb-
na vozila in lokalni tovorni pro-
met,« pojasnjuje. Investicije je 
znašala 245.799 evrov, od tega 
so v letu 2015 dobili 32.659 ev-
rov na podlagi 21. člena Zako-
na o financiranju občin, v letu 

2016 pa še dodatnih 67.597 ev-
rov. Preostala sredstva v višini 
145.543 evrov so zagotovili iz 
občinskega proračuna. 

Pri tem velja dodati še, da so 
novembra lani obnovili obsto-
ječa parkirišča pri Zdravstveni 
postaji, opravljena dela pa so 
bila vredna 36 tisoč evrov.

PET PARKIRIŠČ ZA 
AVTODOME

Občina se je priključila skup-
nemu projektu 60 slovenskih 
občin, v okviru katerega bodo 
uredili postajališča za avtodo-
me. »V letu 2016 smo realizira-
li prvo fazo projekta. Na opuš-
čeni državni cesti na 'gmajni' 

oz. pri severnem mostu smo z 
vertikalno in horizontalno sig-
nalizacijo označili pet parkirnih 
mest za avtodome in namestili 
koše za odpadke,« pravi župan.

SEDEMLETNI PROJEKT 
PREKOPA ZAKLJUČEN

7. junija letos je bil uspešno iz-
veden prevzem izvedenih del 
na projektu ureditev ceste R2-
419/1205 skozi Prekopo, ki so 
se pričela v septembru 2016. 
Dela, katerih vrednost je zna-

šala 577.637,26 evrov, kar je 
manj od predvidenega, so bila 
izvedena v načrtovanem roku. 
Delež države pri projektu je 
365.395,45 evrov, delež občine 
pa 221.241,81 evrov. »S prevze-
mom del smo v občini Kostan-
jevica na Krki pridobili novih 
710 m regionalne ceste s pri-
padajočo infrastrukturo, in si-
cer cesto v širini 6 m, obojes-
transka pločnika in kolesarski 
stezi, dve avtobusni postajališ-
či, dva otoka za umirjanje pro-
meta, urejene cestne priključke 
do posameznih gospodinjstev 
oz. zemljišč, meteorno kanali-
zacijo, javno razsvetljavo, nov 
vodovod, nove TK vode in fe-
kalno kanalizacijo,« pomen iz-
vedene investicije pojasnjuje 
župan. 

Skupno so v obdobju 2010-
2017 v treh etapah skozi naselja 
Gornja Prekopa, Dolnja Preko-
pa in Dobrava pri Kostanjevi-
ci pridobili 2 km sodobne re-
gionalne ceste z vso navedeno 
pripadajočo komunalno infras-
trukturo in posledično je priš-
lo do pozitivnih sprememb tudi 
v ureditvi in videzu omenjenih 

naselij. Skupno je bilo v pro-
jekt vloženih 2,295 milijona ev-
rov, od tega je bil občinski de-
lež 860 tisoč evrov, delež DRSI 
pa 1,435 milijona evrov. »Potem 
ko je v sklopu vzdrževalnih del 
v mesecu juliju DRSI obnovila 
še preostalih 130 m poškodo-
vanega odseka te regionalne 
ceste, lahko ugotavljamo, da je 
občini uspelo doseči, da je regi-
onalna cesta R2-419/1205 v ob-
dobju 2010-2017 na celotnem 
odseku od nove obvoznice, ki je 
bila odprta 2010, do meje z ob-

čino Šentjernej, to je v dolžini 
cca. 3,8 km, obnovljena oziro-
ma rekonstruirana,« zadovolj-
no ugotavlja Petretič. 

Na področju državnih cest vel-
ja omeniti še preplastitev re-
gionalne ceste Kostanjevica 
– Dobe. Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo je v 
začetku septembra 2016 pre-
plastila 300 m omenjene ces-
te, v juliju 2017 pa še preosta-
lih 130 m.

MOST ČEZ LOKAVEC

Po večletnih prizadevanjih je 
Direkcija RS za infrastrukturo v 
letošnjih poletnih mesecih pri-
čela z izgradnjo novega beton-
skega mostu čez potok Lokavec 
v Koprivniku. Nov most, dolg 
dobrih 8,1 in širok 5,6 m, z ogra-
jo, a brez pločnikov, gradi pod-
jetje KOP Brežice, pogodbena 
vrednost del je 134 tisoč evrov, 
rok za njihovo dokončanje pa 
12. september 2017. Z izgradn-
jo mostu bo odpravljena ome-
jitev nosilnosti na 3 tone in bo 
po regionalni cesti omogočen 
normalen promet. 

Kar se tiče občinskih cest, so je-
seni 2016 obnovili del Ljubljan-
ske ceste z meteorno kanaliza-
cijo, kar je občinski proračun 
stalo 47 tisoč evrov. V okviru 
vzdrževalnih del pa so zaklju-
čena dela na javni poti Gorjan-
ska cesta – Božič – Slinovce. 

S POSEGI V KRKO 
IZBOLJŠALI POPLAVNO 
VARNOST

V sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor ter Direk-
cijo RS za vode so na kostanje-
viški občini dosegli, da je kon-
cesionar CGP - VGP v obdobju 
od septembra do novembra 
2016 izvedel obsežen program 
del na strugi reke Krke in njenih 
pritokih na območju Kostanje-
vice na Krki s ciljem izboljšanja 
pretoka reke Krke in poplavne 
varnosti. »Ob jesenskih pada-
vinah in narasli Krki ter posle-
dičnem razlivanju le-te se je 
izkazalo, da imajo izvedeni po-
segi pozitivne učinke,« ocenju-
je Petretič, pri tem pa izpostav-
lja še pozitiven vpliv omenjenih 
ureditev na turistično ponudbo 
in obisk mesta - urejene breži-
ne in struga Krke namreč omo-
gočajo lepši dostop do reke 
in prijetnejše kopanje, pa tudi 
več možnosti za parkiranje. Po-
leg tega so v izdelavi poplavne 
karte za območje Kostanjevice 
in zagotovljena sredstva v viši-
ni cca. 300 tisoč evrov za izdela-
vo hidrološke študije, ki bo os-
nova za načrtovanje ukrepov za 
izboljšanje poplavne varnosti. 

NOVI KABLOVODI IN TRAFO 
POSTAJE

Jeseni 2016 je Elektro Cel-
je – enota Krško nadaljeva-

Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Kljub izredno pestremu političnemu dogajanju v 
preteklem letu, ki nas spremlja tako rekoč že ves zadnji 
mandat, smo za občino in dobrobit občanov, kar me 
izredno veseli, uspeli izvesti kar nekaj pomembnih 
pridobitev.

Gre za čas velikih preizkušenj, tako osebnostno in 
politično kot tudi zrelostno. Želiš, zmoreš in znaš, a 
glede na trenutno situacijo ne moreš in ne smeš. Imel sem 
vizijo napredka in obnove, ki pa je brez sodelovanja vseh 
ključnih organov, za kar mi je žal, ne morem uresničiti.

Ob našem občinskem prazniku tako voščim vsem 
občankam in občanom z željo, da bi dobrobit Kostanjevice 
na Krki vendarle prevladala nad lastnimi prepričanji 
nekaterih, ki ladjo občine krmarijo v neizbežen brodolom.

Pa srečno, Kostanjevica na Krki!

Vaš župan Ladko Petretič

Cesta skozi Prekopo je zdaj dokončno obnovljena.

Parkirišče z avtobusnim postajališčem pri Zdravstveni postaji

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI OD AVGUSTA 2016 DO AVGUSTA 2017

Kljub neugodnim razmeram 
številne pridobitve

KOSTANJEVICA NA KRKI - »Kljub splošno znani skrajno negativni politični situaciji v občini Kostanjevica 
na Krki ugotavljamo, da smo v obdobju med lanskim in letošnjim občinskim praznikom izvedli številne in 
pomembne pridobitve za razvoj občine in višji standard občanov,« ob občinskem prazniku (obeležujejo 
ga 16. avgusta v spomin na prvo omembo mesta leta 1252) pravi župan Ladko Petretič.

la z izvedbo večmilijonskega 
projekta izgradnje novih kab-
lovodov in trafo postaj na ob-
močju Kostanjevice na Krki. 
»Po končani izvedbi smo pri-
dobili zanesljivo oskrbo z elek-
trično energijo in odstranitev 
nadzemnih daljnovodov. Prav 
tako je Telekom d.d. zgradil ši-
rokopasovno optično omrež-
je elektronskih komunikacij na 
območju Dolnje Prekope,« o 
še enem pomembnem projek-
tu za občino pravi župan.

BREZ SPREJETEGA 
PRORAČUNA OTEŽENO 
DELO OBČINSKE UPRAVE

Petretič ocenjuje, da je bilo v 
minulem letu postorjenega ve-
liko, lahko pa bi bilo še več, če 
situacija ne bi bila takšna, kot 
je. »Pričakujem, da bo ta polo-
žaj čim prej razrešen, bodisi s 
sprejetjem občinskih proraču-
nov za leti 2017 in 2018 bodisi 
z razpustitvijo občinskega sve-
ta in novimi volitvami,« pravi o 
možnih rešitvah. Že drugo leto 
zapored namreč delujejo na 
podlagi financiranja po dvanaj-
stinah, kar je težko, saj ne mo-
rejo odpirati novih investicij, se 
zadolževati, prodajati parcel v 
obrtni coni ipd. 

Občanom želi pojasniti še, za-
kaj občinskega praznika ne 
bodo obeležili s slavnostno 
sejo občinskega sveta: »Zaradi 
nedelovanja občinskega sve-
ta in neobjavljenega razpisa 
za občinska priznanja teh le-
tos ne bomo podelili in posle-
dično smatram, da bi bila slav-
nostna seja brezpredmetna.«

 Peter Pavlovič

Župan Ladko Petretič
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Cenjene občanke, spoštovani občani 
občine Kostanjevica na Krki,

s pridnostjo rok in močjo uma 
lahko storimo marsikaj, tudi izboljšamo

 življenje posameznika in skupnosti.

Naj bodo spoštovanje, razumevanje 
in sodelovanje del vašega vsakdana.

Naj vas optimizem pri pogledu v prihodnost 
in srčnost vodita v uspešno izpeljavo 

novih projektov. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki,

iskreno vam čestitam ob vašem prazniku in vam želim, 
da s skupnimi močmi uresničite načrte za čim bolj prijetno 

in kakovostno življenje v vaši občini.

Verjamem, da boste z dobro voljo, sodelovanjem, 
predanim delom in dobrimi zamislimi tudi v prihodnje 
skrbeli za vašo občino in soustvarjali uspešno Posavje. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane občanke, občani 
občine Kostanjevica na Krki,

ob vašem skupnem prazniku vam iskreno čestitam z željo, 
da v naslednjem letu od praznika do praznika 

najdete veliko mero moči in ustvarjalne energije, 
s katero boste v prihodnje sledili zastavljenim ciljem. 

Naj bo praznovanje priložnost za radost druženja, 
za izpolnitev osebnih želja in uresničitev načrtov, 

tudi tistih na ravni naše skupne regije Posavje.

Vse dobro in prijetno praznovanje želim!

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 vašem občinskem prazniku vam v svojem imenu 
in v imenu naših občank in občanov izrekam iskrene čestitke, 

hkrati pa se vam iskreno zahvaljujem za dosedanje plodno 
sodelovanje med našima občinama v okviru posavske regije. 

Prepričan sem, da bomo to sodelovanje v dobro obeh občin 
in tudi regije v prihodnosti še nadgradili. 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane Kostanjevičanke, spoštovani Kostanjevičani.

Vsako praznovanje je posebno, bodisi zaradi pestrejšega 
družabnega dogajanja bodisi sporočilnosti, ki ga praznovanje nosi. 

Prazniki nas spodbudijo k analizi preteklega dela in oceni 
bodočih načrtov, nekateri močneje kot drugi. Vsekakor pa naj vas 

praznik povezuje in razveseljuje ter obogati vsakdan.

Sodelovanje v regiji Posavje daje pozitivne rezultate 
in dosežke na celotnem območju, tudi v vaši občini. 

Za dosego še višje kakovosti bivanja Posavk in Posavcev se 
veselimo nadaljnjega skupnega dela in sodelovanja 

ter vam želimo vse dobro na vsakodnevnih poteh življenja. 

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Kot je poudaril direktor Gale-
rije Božidar Jakac Goran Mi-
lovanović, je letošnji simpo-
zij potekal brezhibno (»Forma 
viva je v izredno dobri for-
mi.«), imeli so srečo, saj so 
izbrali tri zelo kvalitetne kipar-
je, ki so poleg tega, da so av-
torsko kvalitetni, tudi izredno 
vešči svojega dela. Kipe so us-
peli dokončati v predpisanem 
času. Dodal je še, da je bila le-
tošnja Forma viva nekoliko 
drugačna od vseh prejšnjih, 
saj so na začetku 18 kipov s po-
močjo društev in posamezni-
kov iz Kostanjevice in Krškega 

obnovili, prebarvali, odstrani-
li mah in podobne prirastke. 
Povabili so tudi kiparko Dra-
gico Čadež, ki je na Forma 
vivi ustvarjala že davnega leta 
1966, svoj kip T-element je le-
tos delno obnovila in ga s tem 
trajnostno podaljšala. Obenem 
je s svojimi dolgoletnimi izkuš-
njami ostale tri kiparje sezna-
nila s svojim načinom dela, ki 
so ga kiparji včasih bolj upo-
rabljali – več z rokami in manj 
s tehnološkimi pripomočki, 
»ne nazadnje pa je bil simpo-
zij tak, kot mora biti v svojem 
najžlahtnejšem pomenu – poln 
druženja«, tako Milovanović.

Kitajski kipar Meng Gao, ro-
jen leta 1959 v Notranji Mon-
goliji, je tradicionalno - iz ene-
ga kosa lesa - izdelal skulpturo 

»Prašič in hiša«, ki v sebi skri-
va močan in trajnostno narav-
nan simbolni pomen, zato jo je 
tudi malce bolj umaknil v nara-
vo. Skulptura je pravzaprav pi-
smenka za družino ter je sesta-
vljena iz pismenk za hišo in 

prašiča. Poljski kipar Ryszard 
Litwiniuk, rojen leta 1966, je 
15 let živel in delal v Kanadi, 
njegova konstruktivistično za-
snovana skulptura »Prehod« v 
svoji popolni obliki kroga od-
pira vprašanja časa kot ciklič-
no spiralne poti napredova-
nja, ki se konstituira v vedno 
novem vzniku in s tem kon-
stantni rasti. Gre za nekakšno 
»spiralo«, s katero ponazarja 
»tek časa v prostoru«, skulp-
tura vabi obiskovalce, da se ji 
povsem približajo in jo celo 
uporabijo kot »vrata«. Sloven-
ski kipar Primož Pugelj, rojen 
leta 1973, je diplomiral in kas-
neje tudi magistriral na Oddel-
ku za kiparstvo Akademije za 
likovno umetnost v Ljubljani, 
vmes se je študijsko izpopol-
njeval tudi na Univerzi v Pen-
silvaniji v ZDA. Osnovna forma, 
ki v zadnjih letih prepoznavno 

Druženja in novih izkušenj polna Forma viva

Udeleženci 27. Forma vive v Kostanjevici na Krki: (z leve) Pu-
gelj, Litwiniuk in Gao, desno direktor Milovanović

Prašič in hiša

Zbrani na odprtju kipov, v ospredju: mag. Gojko Zupan z Mini-
strstva za kulturo, dr. Andrej Smrekar in župan Ladko Petretič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Veliko število obiskovalcev je zadnjo julijsko soboto 
spremljalo zaključek Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 2017 v Gale-
riji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. 27. simpozij po vrsti so sklenili s slove-
snim odprtjem na novo postavljenih skulptur treh udeležencev letošnjega simpo-
zija, Kitajca Meng Gaa, Poljaka Ryszarda Litwiniuka in Slovenca Primoža Puglja.
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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 čestitamo ob 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.

Kolektiv Gostilne Žolnir

Pridružujemo se čestitkam 
ob našem prazniku.

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!

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.

Ob občinskem prazniku občine Kostanjevica na 
Krki se zahvaljujemo za dobro sodelovanje. 
Vsem občankam in občanom čestitamo ob 

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

  Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Druženja in novih izkušenj polna Forma viva
zaznamuje njegovo delo, je sti-
liziran človeški obraz, predsta-
vljen v obliki maske. Maske iz-
deluje v različnih velikostih, 
materialih in tehnikah (beton, 
železo, poliuretan, grafit), od-
visno od vsebine dela. Njegova 
skulptura »En rez« nadaljuje 

njemu lastno likovno poetiko 
obrazov, ki je v tokratni izved-
bi nekoliko voluminozno nad-
grajena ter postavljena v paru 
kot svojevrsten dialog, ki izha-
ja iz enega. Gre za igro svetlo-
be in senc, spolov in človeških 
odnosov nasploh.

Prehod

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

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

www.krovstvo-trsinar.si

»Vse tri skulpture so pomem-
ben doprinos kvaliteti našega 
parka skulptur, ki se sicer za-
radi minljivosti kipov ves čas 
spreminja, zato smo toliko bolj 
veseli vsakega novega rojstva,« 
je dejal Milovanović in k mi-
krofonu povabil slavnostne-
ga govornika mag. Gojka Zu-
pana z Ministrstva za kulturo. 
Ta je uvodoma povedal, da je 
bila Forma viva v Kostanjevici 
v resnici rojena že leta 1934 in 
ne 1961, kot je ponavadi zapi-
sano, »kajti Forma viva je prav 
tu ob izviru samostan sam, ki 
je večni feniks Kostanjevice in 
okoliškega prostora«. Dejal je, 
da je Forma viva v naš prostor 
prinesla najbolj demokratično 
možno umetnost za ljudi, »kaj-
ti kipi na prostem, ki so vsem 
dostopni 24 ur na dan, so tis-
to, kar lahko prostor resnič-
no plemeniti«. »Kipi ne pot-
rebujejo samo gledalca, ki se 
ne sme dotikati predmetov v 
muzeju, ampak so lahko igra-
lo za otroke, klop, senca, mo-
tiv za fotografa …« je še dodal 
in zaključil: »Če je kitajski ki-
par v ta prostor prinesel hišo, 
je seveda obudil naše tradicije 
novembrskih kolin, kranjskih 
klobas ali samega ’krškopolj-

ca’. Poljski kipar je našel neko 
kolo, perpetuum, ki naj bi se 
premikal v večnost, ta perpe-
tuum je že dolga desetletja v 
tem prostoru, saj je na pleter-
skem samostanu spominska 
plošča Josefu Resslu, ki je po 
Krki spuščal svoje ladjice z vi-
jakom. Slovenski kipar pa nam 
je postavil dve obličji, ki gleda-
ta eno proti drugemu in nas 
opominjata, da bomo še nap-
rej gledali in pomagali Formi 
vivi za nova življenja.«

V imenu sodelujočih kiparjev 
se je zahvalil Pugelj, ki je dejal, 
da mu je najpomembneje rav-
no to, da so se lahko cel mesec 

Vztrajnost za prihodnost.

Občankam in občanom
Kostanjevice na Krki

čestitamo ob prazniku.

družili, pogovarjali o umetno-
sti, delili izkušnje in praktič-
ne stvari ter da so obiskoval-
ci v tako velikem številu prišli 
na otvoritev skulptur. V imenu 
Občine Kostanjevica na Krki je 
navzoče pozdravil župan Lad-
ko Petretič in vsem trem ki-
parjem podelil simbolične 
nagrade. Prireditev je glasbe-
no spremljal Pihalni orkester 
Kostanjevica na Krki. Po koncu 
uradnega dela so si obiskovalci 
ogledali vse tri nastale skulp-
ture in se ob manjši pogostitvi 
še nekaj časa zadržali na dvori-
šču kostanjeviške galerije.

 Rok Retelj

En rez
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PROIZVODNJA – JULIJ 2017

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

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 5 ZP 0 - 140 300 2 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, IN PB5 1.041.666 30 6

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko
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RADEČE - Družba Radeče papir nova in hčerinska družba Muflon 
sta lani ustvarili 37 milijonov evrov prihodkov ter imeli manjšo 
izgubo, v prvem polletju letos pa sta imeli 440.000 evrov dobič-
ka pred obdavčitvijo in amortizacijo. »Ob zelo uspešnem prvem 
polletju 2017 ocenjujemo, da se bo trend dobrega poslovanja 
družbe nadaljeval tudi v drugem polletju, saj so kapacitete za-
sedene do konca letošnjega leta,« so zapisali v izjavi direktorji 
podjetja Mateja Kajzba, Leopold Povše in Tomaž Režun. Druž-
bi Radeče papir nova, ki je v lasti arabskega finančnega sklada 
Emkaan Investments, se je po stečaju nekdanje radeške papirni-
ce leta 2014 uspelo vrniti na trg najzahtevnejših papirjev za tisk 
denarja, potnih listov in vrednostnih papirjev. V lanskem letu so 
v nadgradnjo opreme vložili okoli milijon evrov, ves čas pa za-
posljujejo tudi novo delovno silo. Trenutno je v družbah Radeče 
papir nova in Muflon zaposlenih 300 oseb, do konca leta pa naj 
bi dobilo zaposlitev še 15 novih. 
 S. R./vir: Radeče papir nova

V prvem polletju skoraj pol 
milijona evrov dobička

NOVO MESTO - TPV 
je s strani podjetja 
Brose prejel prizna-
nje »Ključni dobavi-
telj leta 2017«. Sku-
pina Brose je eden 
največjih svetovnih 
ponudnikov mehat-
ronskih sistemov na 
področju avtomobil-
skih vrat, sedežev in 
pogonov. Zaposlu-
je prek 25.000 lju-
di na 60 lokacijah v 
23 državah. Obenem 
je Brose eden izmed 
TPV-jevih najbolj 
strateških kupcev, saj ga slednji oskrbuje s sedežnimi kompo-
nentami v Evropi, ZDA, Mehiki in Južni Afriki, povečini za premij-
ske znamke osebnih vozil, kot so BMW, Mercedes, Jaguar Land 
Rover in Volvo. S priznanjem »Ključni dobavitelj leta« Brose TPV-
-ju priznava visoko razvito raven sodelovanja in kompetentnost 
pri razvoju in proizvodnji sedežnih komponent, hkrati pa potr-
juje močno strateško partnerstvo med obema podjetjema. Zas-
luga za priznanje gre vsem sodelavcem TPV, ki so s kakovostnim 
delom doprinesli k doseženim rezultatom ter s tem prispevali 
k utrditvi podjetja TPV kot ključnega dobavitelja kupcu Brose.
  Vir: TPV

TPV - Ključni dobavitelj leta 2017

Priznanje je direktorju – predsedni-
ku poslovodstva TPV d.o.o mag. Mar-
ku Gorjupu podelil predstavnik podje-
tja Brose Cem Yilmaz, direktor nabave 
za srednjo in vzhodno Evropo.

V zaselku, v katerem že od nek-
daj debelejši ali tanjši kruh 
reže zemlja, ki je na svoji ka-
mniti podlagi zelo skromna, so 
se pred tremi leti odločili, da 
bodo z »vaškim samoprispev-
kom« izboljšali bivalne pogo-
je. S pomočjo KS Šentjanž so z 
novo asfaltno prevleko prep-
lastili cesto skozi vas v dolži-
ni 1,1 kilometra in s pomočjo 
Občine Sevnica uredili kana-
lizacijsko omrežje ter zgradili 
rastlinsko čistilno napravo. Ob 
tem so vaščani z lastnimi sred-
stvi uredili tudi svoja dvorišča, 
tako da je vas, ki ima 13 gospo-
dinjstev oz. okoli 40 prebival-
cev, res lepo urejena.

Na dan slovesne otvoritve so 
se številni zbrali po nedeljski 
maši v podružnični cerkvi sv. 
Marjete na prireditvenem pro-
storu sredi vasi ter prisostvo-
vali razgibanemu kulturnemu 
programu in prisluhnili na-
govorom. »V slogi je moč,« je 
dejala Vida Štih, članica sve-
ta KS Šentjanž, ki je več kot 
dve leti pobirala prostovoljne 
prispevke za dosego želene-
ga napredka. »Vesela sem, da 
imamo takšne vaščane na Ka-
menici,« je ponosno zaključila, 

S samoprispevkom do izboljšav
KAMENICA - 23. julija so v vasi Kamenica, ki sodi v krajevno skupnost Šentjanž v sevniški občini, odpr-
li novo asfaltirano lokalno cesto in rastlinsko čistilno napravo s kanalizacijo. Polovico od več kot 100 tisoč  
evrov sredstev za obnovo so zbrali vaščani sami. 

»kajti v marsikateri skupnos-
ti takšne sloge, razumevanja, 
podpore in spoštovanja ni.« 
Navdušenje nad novimi pri-
dobitvami je izrazil tudi vodja 
gradbenega odbora in uspešen 
podjetnik ter domačin Milan 
Jamšek. »Lepo vas je videti v 
takšnem številu na Kamenici. 
To pomeni, da vam to nekaj po-
meni,« je nagovoril zbrane in 
nato predstavil potek gradbe-
nih del, katerih vrednost se gi-
blje okoli 110 tisoč evrov. Kra-

jani so sami zbrali polovico 
sredstev ter vložili v obnovo 
tudi mnogo ur prostovoljnega 
dela. »Občina je plačala odme-
ro zemljišč za cesto, mi smo se 
brezplačno odrekli parcelam. 
Tega ni mogoče primerjati s 
prakso iz mest, ko ljudje za 
vsak košček zemlje dobijo de-
nar,« je nadaljeval ter se zahva-
lil vsem, ki so verjeli v projekt. 
Posebno zahvalo je izrekel do-
mačinu Toniju Štihu, ki je bil 
pobudnik obnove in je skupaj 

s sevniškim županom Sreč-
kom Ocvirkom uradno pre-
dal namenu skupno rastlin-
sko čistilno napravo. Složnost 
krajank in krajanov ter pobu-
do po boljši in lepši ureditvi 
vasi je poleg župana pohva-
lil tudi predsednik sveta KS 
Šentjanž Boštanj Krmelj, ki 
je med drugim dejal: »Takšno 
vas, takšne krajane, bi si vsak-
do želel v svoji sredini.« Nove 
pridobitve je blagoslovil šen-
tjanški župnik Janez Cevec.

Krajanke in krajani Kamenice 
so se skupaj s sorodniki, prija-
teji, znanci in gosti z veseljem 
prepustili tudi otvoritvene-
mu programu, ki so ga obliko-
vali člani in članice KD Godba 
Slovenske železnice iz Zidane-
ga Mosta pod taktiro Francija 
Lipovška in sevniške mažore-
te pod vodstvom Janje Samec 
ter dva solista, domačin in član 
ansambla Veseli Dolenjci De-
nis Štih ter član godbe Jani 
Krivec; trije najmlajši iz vasi 
so se predstavili z otroško na-
rodno pesmijo Ob bistrem po-
toku je mlin, ob kateri jih je 
na harmoniki spremljal Mar-
ko Flajs. 
 Smilja Radi

Predsednik sveta KS Šentanž Boštjan Krmelj in predsednik 
vaškega gradbenega odbora Milan Jamšek sta si po prerezu 
traku na novi asfaltni podlagi stisnila še dlani, saj bo odslej 
pot v Mirnsko dolino varnejša.

LIBNA - Krški čebelarji so 
tudi letos sodelovali pri 
projektu Čebelarske zve-
ze Slovenije Dan odprtih 
vrat slovenskih čebelnjakov. 
Obiskovalci so lahko vstopili 
v čebelnjak Mihe Planinca, ki 
čebelari s 30 panji na Libni. 

Člani krškega čebelarskega 
društva so ob Planinčevem če-
belnjaku pripravili sprejem za 
obiskovalce, ki so jim praktično 
in besedno približali delo če-
belarja, predstavili čebelarsko 

Dan odprtih čebelnjakov na Libni

opremo, odgovorili na marsi-
katero vprašanje ter jim ponu-
dili čebelje pridelke in dobrote 
iz domače kuhinje. Dogajanje 
so popestrili krožkarji OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško z men-
torico Suzano Pacek na čelu, 
na katere so krški čebelarji še 

posebej ponosni, saj so njihovi 
rezultati na državnih tekmova-
njih zavidanja vredni. 

V jutranjem času sta krške če-
belarje obiskala tudi evropski 
poslanec Franc Bogovič in po-
džupanja Ana Somrak, ki sta 

tako izkazala spoštovanje do 
društva in čebelarjev. Obisko-
valcem je predsednik društva 
dr. Janko Božič predstavil de-
lovanje Čebelarskega društva 
Krško, namen projekta in po-
membnost čebelarjevega pos-
lanstva, čebelar Planinc pa če-
belarjenje v praksi. Krožkarji 
so ob tej priložnosti povabili 
Bogoviča na državno tekmo-
vanje mladih čebelarjev, ki bo 
v maju leta 2018 v Krškem. Ka-
tja Volčjak in Marko Kočnar 
sta na harmoniko zaigrala več 
slovenskih pesmi, obiskovalci 
pa so se pri čebelnjaku lahko 
posladkali z več vrstami medu 
in medenim pecivom, za kate-
rega sta poskrbeli Marijana 
Planinc in Majda Kos. P. P.

Zbrani na jutranjem dogodku pri Planinčevem čebelnjaku

Prijava zalog vina 
Pridelovalci grozdja, mošta in vina, vpisani v Register pridelo-
valcev grozdja in vina, ki so prijavili vino letnik 2016, so dolžni 
najkasneje do 7. septembra 2017 upravni enoti prijaviti zalo-
ge vina na dan 31. julij 2017. Dodatna pojasnila so na voljo na 
upravnih enotah. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

VSTOP PROST

PODJETNIŠKO - OBRTNI
IN KMETIJSKI SEJEM

POK 2017 BREŽICE

14. - 15. OKTOBER
ŠPORTNA DVORANA BREŽICE

www.pcbrezice.si

Ugodnejši najem sejemskega prostora le še do 18. 8. 2017.

Poleg letovanja občina sofinan-
cira tudi številne počitniške ak-
tivnosti namenjene otrokom in 
mladim, ki jih organizirajo nevla-
dne organizacije. Občina v letu 
2017 sofinancira 14 tovrstnih 
projektov, ki načrtujejo vklju-
čitev 728 otrok in 179 mlado-
stnikov. Pester program zajema 
aktivnosti na področju športa 
(rokomet, plavanje, kajak, pla-
ninstvo, orientacija, mažoretke), 
štiri oratorije in delavnice na po-
dročju kulture (video delavnica, 
kulturna dediščina, ročne spret-
nosti in glasba).

Po besedah Patricie Čular, vod-
je Oddelka za družbene dejav-
nosti, gospodarstvo, kmetijstvo 
in razvoj, Občina Brežice redno 
namenja sredstva za sofinanci-
ranje organiziranih počitniških 
dejavnosti otrok, saj se zaveda 
pomena kakovostno preživete-
ga prostega časa otrok in mladi-

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

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načr-
tujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku občine Brežice, 
da do petka, 8. 9. 2017, posredujejo podatke o prireditvah, ki jih 
želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2017. 

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

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

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

Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in 
elektronski program  Brežiškega oktobra 2017. Prijavitelj priredi-
tve je odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov. 

Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku poteka-
jo v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj in po-
kroviteljstva v letu 2017 (pogoji in besedilo razpisa so objavljeni 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI). 

Kolesarska steza in pločnik ob 
Dobovski cesti v Brežicah bosta 
dopolnila mrežo površin, name-
njenih kolesarjem in pešcem, v 
sklopu investicije pa bo občina 
obnovila tudi javna razsvetljavo. 
Vrednost del po pogodbi znaša 
388.000 evrov, izvajalec del je 
podjetje HPG Brežice d.o.o., ki 
je bilo izbrano v postopku jav-
nega naročanja. Gradnja pločni-
ka in kolesarske steze bo predvi-
doma zaključena konec meseca 
septembra 2017, v času izvaja-
nja del veljajo zapore cest, ob-
vozi so urejeni. 

Med obnovo ceste in gradnjo 
pločnika ter kolesarske steze 

VELIKA DOLINA – Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tis-
tih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravi-
čeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še pose-
bej ob t. i. šolskih poteh, po katerih v šolo prihajajo otroci. Tako je 
Občina Brežice v maju zaključila z izgradnjo 2. faze pločnika v nase-
lju Velika Dolina, ki poteka od priključka k šoli do avtobusnega po-
stajališča pri osnovni šoli v smeri centra. 
Dolžina odseka na 
novo zgrajenega 
pločnika je 220 m. 
Dela so se izvajala 
od oktobra 2016 
do maja 2017, za 
izvedbo investici-
je je občina name-
nila 110.000 evrov 
lastnih sredstev. 
Izgradnja pločni-
ka je načrtovana v 
treh zaključenih fa-
zah, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto. V nadaljevanju sta pred-
videni še 1. in 3. faza izgradnje pločnika. Tretja faza je načrtova-
na v letu 2018 in zajema gradnjo pločnika proti trgu Velike Doline 
do cerkve v dolžini 280 m ob levi strani vozišča. Predvidena vred-
nost te faze znaša 200.000 evrov. Sledila bo še prva faza izgradnje 
pločnika ob LC 024192, Velika Dolina - Brezje - Ponikve od Osnov-
ne šole Velika Dolina do križišča z javno potjo JP 529251 ob desni 
strani vozišča z oceno stroškov v višini 120.000 evrov. 

Občina Brežice sofinancira počitniške 
aktivnosti in letovanje za otroke
Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira letovanje otrok v Nerezi-
nah. V letu 2017 bo s pomočjo občine na morju preživljalo počitnice 98 otrok. 

ne, še posebej v poletnem času.

S pomočjo sredstev javnega raz-
pisa za sofinanciranje progra-
mov in projektov na področju 
zdravstva in socialnega varstva 
za leto 2017 Občina Brežice so-
financira in s tem omogoči leto-
vanje na morju v sodelovanju z 
Zvezo prijateljev mladine Krško. 
Občina s pomočjo osnovnih šol 
spodbuja predvsem socialno 
ogrožene družine, da izkoristi-
jo možnost za letovanje otrok, 

ki jo dobijo s priporočilom pe-
diatra. Brežiška občina nadalju-
je tudi z lani začeto prakso, da 
dodatno zagotovi letovanje de-
setim socialno ogroženim otro-
kom, ki sicer nimajo zdravstve-
ne indikacije. 

ŽUPAN IVAN MOLAN 
OBISKAL OTROKE V 
NEREZINAH

Letos poteka že 41. letovanje 
otrok in mladostnikov v Otro-

škem naselju ZPM Krško v Ne-
rezinah na otoku Lošinj. Skupno 
bo ZPM Krško letos odpeljala 
na morje nekaj več kot 500 ot-
rok, od tega 98 iz občine Breži-
ce. Letovanje otrokom omogoča 
Zavod za zdravstveno letovanje 
Slovenije in posavske občine Kr-
ško, Brežice, Sevnica in Kosta-
njevica na Krki ter starši, nekaj 
otrok pa letuje tudi s pomočjo 
akcije Pomežik soncu in Funda-
cije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij (FIHO). 
Za 500 otrok bo v petih izmenah 
skrbelo okoli 70 prostovoljcev.

Zaključnega večera druge izme-
ne otrok na letovanju sta se ude-
ležila tudi predsednik ZPM Krško 
Vinko Hostar in župan občine 
Brežice Ivan Molan, ki sta poz-
dravila otroke in prostovoljce 
ter vodstvo druge izmene leto-
viščarjev.

Gradnja pločnika in kolesarske steze 
ob Dobovski cesti v Brežicah
BREŽICE – Potekajo dela izgradnje dvosmerne kolesarske poti in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah – na odseku od 
rondoja Trnje do gradu Brežice. Sočasno se izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji 
HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljali cesto za dostop do gradbišča. V letu 2017 Občina 
Brežice namenja cca. 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšu-
jejo dostop in prometno varnost. 

so izvajalci naleteli na človeška 
okostja na področju od priključ-
ka Trdinove ulice v smeri pro-
ti pokopališču. Po prvih podat-
kih arheologi sklepajo, da gre za 
najdbo na območju nekdanjega 

pokopališča, ki je bilo v rabi v sre-
dnjem veku, saj izvirajo okostja 
iz obdobja med 10. in 12. stole-
tjem. Več podatkov glede najdbe 
bo prineslo arheološko poročilo 
ob zaključku raziskave.

Občina Brežice v skladu s pro-
računskimi sredstvi redno zago-
tavlja denar za obnovo, sanacijo 
in gradnjo pločnikov in kolesar-
skih stez ob lokalnih in tudi re-
gionalnih cestah, za katere je si-
cer odgovorna država, občina pa 
zagotavlja pločnike ob regional-
nih cestah, kjer je to potrebno. 
Občina Brežice je v tem letu za-
ključila pet investicij na področju 
prometne infrastrukture. Te in-
vesticije so: izgradnja pločnika in 
kolesarske steze na Topliški ces-
ti z navezavo na Čatež ob Savi, 
pločnik in cesta na Velikih Ma-
lencah, pločnik na delu Vinarske 
ceste na Bizeljskem z obnovo 
vozišča, cesta in rondo s pločni-
kom na odseku lokalne ceste Bu-
košek - Dobova (rondo Sela) in 
2. faza pločnika Velika Dolina (iz-
gradnja pločnika pod igriščem od 
priključka k šoli v smeri centra).

Zaključena 2. faza gradnje pločnika Velika Dolina

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.

ŽIVA (17177-B) je 
živahna psička sre-
dnje rasti. Z vese-
ljem gre na spre-
hod in na povodcu 
lepo hodi. Čaka 
srčnega in ljube-
čega posvojitelja, 

ki bi jo sprejel v svoj dom kot enakopravno dru-
žinsko članico. 

BUBA (17165-Š) je 
prijazna, odrasla, a 
še mlada psička, ki 
šteje približno dve 
leti. Je višje srednje 
rasti, rada v družbi 
ljudi ter navajena na 
povodec. Išče odgo-

voren, ljubeč in aktiven dom, kjer bo enakopravna 
družinska članica še vsaj naslednjih 10+ let. 
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V juliju so Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktu-
ro, Občina Krško in podjetje CGP iz Novega mesta podpisali tripar-
titno pogodbo za rekonstrukcijo prve faze ceste skozi naselje Zdo-
le. Ta bo obsegala ureditev pločnikov, javne razsvetljave in ostale 
pripadajoče infrastrukture ter avtobusnih postajališč. Pogodbena 
vrednost del znaša 988.000 evrov, od tega bo strošek Občine Krško 
412.000 evrov, ostalo, torej 576.000 evrov pa strošek Direkcije RS 
za infrastrukturo. Trenutno potekajo dela odvodnjavanja meteor-
nih vod z novo zgrajene ceste. 

Gradnja novega vrtca v Brestanici
Julija so v Brestanici porušili več kot 40 let star vrtec pri OŠ Adama Bohoriča. V novem lesenem in energetsko učinko-
vitem vrtcu  bo prostora za pet oddelkov ter dodatni rezervni, najmlajši pa se bodo v nov vrtec po načrtih preselili v 
začetku prihodnjega leta.

Rušitev več kot 40 let starega vrtca Nov vrtec v Brestanici bo energetsko varčen.
Za nadomestno gradnjo vrtca pri 
OŠ Adama Bohoriča Brestanica, 
katere vrednost po tekočih ce-
nah znaša 1,95 milijona evrov, 
bo Občina Krško iz razpisa za 
sofinanciranje občinskih inve-
sticij lahko iz državnih sredstev 
črpala 888.500 evrov nepovra-

tnih sredstev ter 538.170 evrov 
povratnih sredstev. Hkrati se je 
prijavila tudi na javni poziv Eko 
sklada za nepovratne finanč-
ne spodbude za nove naložbe 
v gradnjo skoraj nič energijske 
stavbe ter pridobila nekaj manj 
kot 417.000 evrov. 

Z gradnjo novega vrtca, v kate-
rem bo prostora za pet oddelkov 
ter dodatni rezervni, bodo tako 
zagotovljeni kakovostnejši pogo-
ji bivanja. Dela so se začela v ju-
niju, po načrtih naj bi se zaklju-
čila konec tega leta, najmlajši pa 
se bodo v nov vrtec lahko pre-

selili v februarju naslednje leto. 
Trenutno vrtec domuje v pro-
storih osnovne šole, z novim 
šolskim letom pa bodo oddelki 
v prostorih šole in brestaniške-
ga gasilskega doma.

V teku energetska sanacija OŠ Podbočje
Energetska sanacija osnovne 
šole v Podbočju, ki bo obsegala 
toplotno izolacijo fasade, zame-
njavo stavbnega pohištva, toplo-
tno izolacijo podstrešja ter insta-
lacijska dela, zamenjavo svetil, 
vgradnjo prezračevalnih naprav 
in dodatne toplotne črpalke, se 
je z letošnjimi šolskimi počitni-
cami že začela in je v polnem 
teku. Potekala bo v dveh fazah, 
in sicer v času letošnjih šolskih 
počitnic oz. do jeseni najprej 
energetska sanacija objekta te-
lovadnice, v drugi fazi v času po-
letnih počitnic naslednje leto pa 
energetska sanacija preostalega 
dela šolskega objekta.

Skupna vrednost sanacije po te-
kočih cenah znaša nekaj več kot 

Prva faza energetske sanacije telovadnice pri OŠ Podbočje

Širitev pokopališča Krško: letos začetek 
gradnje novega poslovilnega objekta
Potem ko je bil v lanskem letu 
na območju pokopališča Krško 
urejen tudi prostor za raztros, 
se projekt širitve pokopališča in 
izgradnje poslovilnega objekta 
nadaljuje. 

To jesen se bodo po načrtih za-
čela dela prve faze, in sicer iz-
gradnja poslovilnega objekta s 
štirimi mrliškimi vežicami, pos-
lovilnega platoja z dostopom 
do tega objekta, parkirišča in 
spremljajoče infrastrukture. Iz-
bran je izvajalec del za gradnjo 
prve faze, katere vrednost je 1,4 
milijona evrov. Dela naj bi se v 
skladu z načrti zaključila konec 
leta 2018, nadaljevali pa bodo 
s širitvijo grobnih polj.

Situacija razširjenega pokopališča v Krškem

Gradnja nove mrliške vežice na Raki

Na pokopališču Raka Občina Krško v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Raka konec letošnjega poletja načrtuje začetek gradnje 
nove mrliške vežice. Staro mrliško vežico bodo porušili, ob izgradnji 
novega objekta pa bodo uredili tudi dostope in uvoze ter sanira-
li obstoječi pokopališki zid. Za to naložbo bo Občina Krško iz prora-
čuna prispevala 295.000 evrov, Krajevna skupnost Raka pa 90.000 
evrov. Po načrtih bo projekt izgradnje nove mrliške vežice zaključen 
do aprila prihodnje leto.

Rekonstrukcija ceste skozi Zdole

Naselje Zdole 

Naselje Raka 

milijon evrov, od tega bo delež 
Občine Krško 412.400 evrov, na 
podlagi javnega razpisa za sofi-
nanciranje energetske preno-
ve stavb v lasti in rabi občin pa 
bo Občina Krško s strani države 
prejela nekaj manj kot 351.000 
evrov povratnih sredstev, iz 

evropskega kohezijskega sklada 
pa 316.000 evrov.
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Kulturno društvo Godba Blanški 
vinogradniki se je v družbi Ma-
žoretk Dobova v juliju odpravilo 
na večdnevno glasbeno gosto-
vanje v francosko pokrajino Nor-
mandija. V mestu Bricquebec so 
skupaj sodelovali na festivalu La 
grande fete de la Sainte Anne, 
ki se ga je udeležilo osem sku-
pin z različnih koncev sveta. Po-

leg posvečanja glasbi in plesu ter 
razveseljevanja tamkajšnjih do-
mačinov in gostov so nekaj časa 
namenili tudi ogledu znameni-
tosti tega dela Francije ter, skla-
dno z letnim časom in tempera-
turami, ohladitvi v Atlantiku.
Članice in člani Kulturnega 
društva Blanški vinogradniki so 
se v domovino vrnili z zares le-

pimi vtisi in prijetnimi spomini. 
Ob tem se za sodelovanje iskre-
no zahvaljujejo mažoretkam iz 
Dobove ter vsem sponzorjem 
in donatorjem, ki so omogočili 
uresničiti to veliko doživetje in 
glas Slovenije ponesti v daljno 
Normandijo. 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj Občine Sevnica za leto 2017

1. člen

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. 
novembru, podeljuje priznanja občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim 
organizacijam in skupinam, 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.

2. člen

Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega 
ranga, so naslednja:

• naziv Častni občan Občine Sevnica,
• Grb Občine Sevnica,
• Zlata plaketa Občine Sevnica,
• Srebrna plaketa Občine Sevnica.

Vsako leto se lahko podeli največ en Grb Občine 
Sevnica, največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica 
in največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

3. člen

Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko 
podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem 
in stvaritvami na posameznih področjih življenja 
in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu 
Občine.

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje 
podjetjem, zavodom, društvom, klubom, 
združenjem, drugim organizacijam in skupinam.

4. člen

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo 
občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, 
druge organizacije in skupine, organi lokalne 
skupnosti.

5. člen

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 

1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega 

kandidata za dobitnika priznanja z njegovimi 
osebnimi podatki,

3. obrazložitev predloga,
4. vrsto predlaganega priznanja.

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot 
kandidat predlagan posameznik, je v skladu z 
8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi 
21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. 
US) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata 
posameznika (obrazec-P) o osebni privolitvi 
v zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih 
podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki 
obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja 
o prejemnikih in podelitve priznanj Občine 
Sevnica, kot ga določa Odlok o priznanjih Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 51/12).
Izjava kandidata posameznika oziroma obrazec-P 
je na voljo v sprejemni pisarni Občine Sevnica in 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

6. člen

Predloge za podelitev priznanja bo obravnavala 
Komisija za pravne in splošne zadeve pri 
Občinskem svetu Občine Sevnica po zaključku 
razpisa.
O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom 
odloči Občinski svet Občine Sevnica na predlog 
Komisije za pravne in splošne zadeve.
Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od 
njega pooblaščena oseba praviloma ob prazniku 
občine.

7. člen

Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica 
za leto 2017 se zbirajo do vključno srede, 13. 
septembra 2017, na naslovu Občina Sevnica, 
Komisija za pravne in splošne zadeve, Glavni trg 
19 a, 8290 Sevnica.
Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo 
obravnavani.

 Komisija za pravne in splošne zadeve

Sanacije poškodb na lokalnih cestah
V sevniški občini so na več lokacijah v izvajanju naložbe v državno in lokalno cestno infrastrukturo, pa tudi sanacije 
škode na infrastrukturi zaradi posledic delovanja narave. 

Občina Sevnica izvaja sanacijo 
usada na lokalni cesti Podvrh–
Trnovec, kjer je zaradi preteklih 
neurij in podtalne vode prišlo do 
večjega premika daljšega pobo-
čja. Pri tem so v kraju Trnovec na-
stale tudi poškodbe na obstoječi 
lokalni cesti. Vrednost investicije 
znaša 371.350 evrov. Sredstva za 

investicijo v višini 300.600 evrov 
so zagotovljena iz državnega 
proračuna iz Programa odpra-
ve posledic neposredne škode 
na stvareh zaradi neurja z vihar-
nim vetrom in poplavami v juniju 
2016, ostala sredstva so zagoto-
vljena iz občinskega proračuna. 
Dela bodo zaključena jeseni. V 

prvi fazi bodo dela zajemala iz-
delavo drenaž nad cestiščem, 
zato bo cesta normalno prevo-
zna. V nadaljevanju, v fazi sana-
cije cestišča, pa bo izvedena po-
polna zapora ceste. 

Občina Sevnica izvaja sanacijo 
cestnega usada na občinski lokal-

ni cesti Okroglice–Razbor. Grad-
bena dela so zaključena, tako da 
je cesta prevozna. Med asfalta-
cijo bo promet potekal po obvo-
znih cestah. Vrednost investicije 
znaša 36.500 evrov, zajema pa iz-
vedbo globokih drenažnih reber 
in sanacijo cestišča s preplastit-
vijo v dolžini 65 metrov.

Poškodbe lokalne ceste Podvrh–Trnovec. Projekt sanacije zajema 
izvedbo globinskih drenaž za širše območje. (Foto: Občina Sevnica)

Sanacija cestnega usada na občinski lokalni cesti Okroglice–Raz-
bor (Foto: Občina Sevnica)

Obvestilo o prijavi škode po pozebi
Občina Sevnica vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi 
pozebe v letu 2017, obvešča, da sprejema izpolnjene obrazce 
za prijavo škode. 

Oškodovanci morajo na obrazec, ki so ga prejeli od Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vpisati odstotek 
poškodovanost kultur in se podpisati na prvi in hrbtni strani 
obrazca ter obrazcu priložiti dokazila, kot so slike, cenilne liste 
zavarovalnic in drugo. V primerih škode po toči je potrebno vpisati 
tudi datum nastanka škode in odstotek poškodovanosti po toči. 

Sprejem obrazcev poteka na Občini Sevnica na Oddelku za 
gospodarske zadeve v pisarnah št. 117 in 118 pri Vlasti Kuzmički 
oziroma Mateji Cvetkovič. 

Rok za oddajo obrazca je sreda, 23. avgust 2017.

Blanški vinogradniki v francoski Normandiji

Godba Blanški vinogradniki in Mažoretke Dobova (Vir: KD Godba Blanški vinogradniki)
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»Glasba ljudi povezuje in jo 
v današnjih časih potrebuje-
mo bolj kot kadar koli prej, saj 
je univerzalen jezik po celem 
svetu, ki ga vsi razumemo,« 
je povedala ustanoviteljica 
in vodja Sonc festivala Tan-
ja Sonc - zmagovalka Brahm-
sovega tekmovanja v avstrij-
skem Pörtschachu in mnogih 
drugih  mednarodnih tekmo-
vanj. Mlada radeška violinist-
ka, ki bo v prihajajoči sezo-
ni del švicarskega komornega 
orkestra »Zürcher Kammeror-
chester«, je tudi pojasnila, za-
kaj je v lanskem letu začela z 
omenjenim festivalom. »Fe-
stival sem ustanovila z veliko 
željo po ustvarjanju komor-
ne glasbe na visokem nivoju v 
svojem domačem okolju. Glas-
benikom želim pokazati lepo-
te Slovenije, predstaviti našo 
kulturo ter kulinariko, doma-
či publiki pa približati klasič-

Sonc festival popestril poletje
RADEČE, KOSTANJEVICA NA KRKI, SEVNICA - V času od 12. do 15. julija so na mednarodnem Sonc festivalu 
navdušili na štirih koncertnih večerih komorne glasbe mladi in nadarjeni glasbeniki, ki študirajo na pre-
stižnih univerzah v Evropi. 

no glasbo. Verjamem, da lah-
ko v posavsko regijo s takšnimi 
koncerti prinesemo veliko po-
zitivne energije, motivacije za 
mlade ter popestritev poletnih 
večerov.« V letošnjem letu se ji 
je kot umetniški vodja in izva-
jalec pridružil še hornist Bošt-
jan Lipovšek, ki prav tako pri-

haja iz Radeč, kot profesor pa 
deluje na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani ter Zagrebu in je 
solo hornist Simfoničnega or-
kestra RTV Slovenija. 

Na julijskih koncertnih večerih 
(v cerkvi sv. Petra v Radečah, 
v Galeriji Božidar Jakac, ki se 

nahaja v prostorih nekdanje-
ga cistercijanskega samostana 
v Kostanjevici na Krki, in v Al-
bert Felicijanovi dvorani v Sev-
nici) so na Sonc festivalu, ki se 
je odvijal drugo leto zapored, 
poleg Tanje Sonc in Boštjana 
Lipovška sodelovali - na violini 
Božena Angelova, na violon-
čelu Beatriz Blanco in Maru-
ša Bogataj, na violi Ribal Mo-
laeb in Christoph Slenczka 
ter na klavirju Lorenzo Cos-
si. Obiskovalke in obiskovalci 
so prisluhnili izjemnim glas-
benim delom Wolfganga Ama-
deusa Mozarta, Johannesa 
Brahmsa, Arnolda Schönber-
ga in Antonína Dvořáka. Na 
repertoar so glasbeniki uvrsti-
li še skladbo mladega sloven-
skega skladatelja, leta 1994 ro-
jenega Leona Firšta, ki je tudi 
eden glavnih soustvarjalcev 
muzikala Veronika Deseniška.
 S. Radi

Na koncertu v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gra-
du so se predstavili Tanja Sonc in Božena Angelova na violi-
ni,  na violi Ribal Molaeb in Christoph Slenczka ter na violon-
čelu Beatriz Blanco in Maruša Bogataj.

KRŠKO – 20. julija so v Dvorani v parku v Krškem postavili 
na ogled razstavo iz zbirke starih fotografij Olafa Lovrenči-
ča z naslovom »Na Vidmu«. 

Raziskovalni projekt »Na 
Vidmu« je nastal v okvi-
ru Blaževih dnevov, ki ga 
obeležuje Društvo ljubite-
ljev fotografije Krško kot 
spomin na svojega premi-
nulega člana Blaža Mirta. 
Izbor fotografij sta pripra-
vila Lovrenčičev sin Peter 
Lovrenčič in predsednica 
društva Jožica Mikek Ve-
ber. Otvoritev razstave so 
pripravili skupaj še s Kul-
turnim društvom Fabula-
rij in Zavodom Trismegi-
stus. 

Zbrane na prireditvi je pozdravila predsednica Mikek Vebrova, 
ki je k besedi povabila tudi Lovrenčiča, da je strnil nekaj misli o 
izboru fotografij, ki so del družinske lastnine. Njegov oče se je 
rodil leta 1922, umrl pa je pred 12 leti. Živel je na Vidmu, kjer 
je tudi deloval ter na več področjih pustil svoj pečat. Leta 1949 
je bil soustanovitelj Fotokluba Videm-Krško. Fotografije na raz-
stavi so bile posnete v letih od 1896, 1900, 1910 do 1924 v fo-
tografskih studiih v Ljubljani, Zagrebu, na Dunaju in Bjelovarju. 
Direktorica Zavoda Trismegistus mag. Maja Ivanišin je razsta-
vo pospremila z zapisom: »Skozi ohranjanje fotografskih fondov 
se namreč lahko mnogo naučimo o zgodovini kraja in spremem-
bah, ki jih je ta prostor doživel.« Katja Puntar iz »Fabularija« 
je dodala: » Človeško življenje je prepleteno iz različnih zgodb. 
Pomembno je, da se iz njih učimo in njihovo modrost predamo 
naslednjim generacijam.« Prisotnim je odlično podala dve pri-
povedi, pravljici za odrasle. S svojim izvrstnim sopranom pa je 
dogodek popestrila Anja Žabkar, ki je po njenih besedah prip-
ravila izbor ljudskih pesmi, nastalih v času nastanka razstavlje-
nih fotografij.  M. Hrvatin 

Razstava fotografij »Na Vidmu«

Otvoritvi razstave je prisostvoval 
Peter Lovrenčič z ženo in sinom. 

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so do 
10. septembra na ogled slikarska dela Sonje Tkalec iz Bo-
štanja, ki se je likovnemu izražanju prepustila pred slabi-
mi tremi leti. 

»Pred dvemi leti in pol, novembra 2014, se je zgodilo - začela 
sem z akrilnimi barvami na platno. Kdor ljubi cvetje, ga želi tudi 
narisati, vsaj pri meni je bilo tako. Risala sem različno cvetje in 
svoje izkušnje  nadgrajevala z risanjem živali in nato nadaljeva-
la z akti,« je dejala na julijski otvoritvi razstave Sonja Tkalec, ki 
se je slikanju prepustila po odhodu v pokoj. 
K njeni prvi razstavi, ki jo je imela novembru 2015 v sevniškem 
zdravstvenem domu, jo je spodbudila Marija Hrvatin, Svitova 
ambasadorka, ki je v sevniškem zdravstvenem domu predstavlja-
la svojo knjigo z naslovom Diagnoza, ko zastane dih. »Menila je, 
da bi lahko s svojimi slikami popestrila prireditev. Predstavlje-
nih je bilo osem mojih del, ki so krasile čakalnico pred laboratori-
jem. V zdravstvenem domu sem še vedno prisotna z novo nas-
talimi deli, saj imam tam kar nekakšen ’svoj kotiček’, za kar sem 
izredno hvaležna direktorici Vladimiri Tomšič,« je nadaljevala 
avtorica. V lanskem letu so bile njene slike na ogled dva jesenska 
meseca v sevniški kavarni Špica, v letošnjem februarju pa se je z 
38 slikami predstavila tudi v večnamenskem prostoru sevniške 
knjižnice. »Doslej sem  narisala preko sto slik in veliko sem jih 
podarila, tudi v dobrodelne namene,« je opisala svojo slikarsko 
pot Sonja Tkalec v pogovoru z moderatorjem kulturnega dogod-
ka Cirilom Dolinškom. 
Odprtje slikarske razstave v Mosconovi galeriji sta popestrila z 
igranjem na kitaro Martin Sešlar in Simon Vintar, učenca  sev-
niške glasbene šole, kjer je njun mentor Zoran Košir. Obiskoval-
ke in obiskovalci so prijeten večer zaključili v Grajski kleti, kjer so 
nazdravili in ob domačih dobrotah spregovorili o novih načrtih. 

 S. Radi 

Slikarska dela Sonje Tkalec 

Sonja Tkalec (v sredini) je v pogovoru z moderatorjem otvori-
tve razstave predstavila začetke svoje slikarske poti.

Razstavo sta pripravili kustosi-
nji Andreja Matijevc in Jana 
Puhar. Ob odsotnosti slednje 
je o Posavski muzejski vitrini 
podrobneje spregovorila Ma-
tijevčeva. 1. avgusta pred 80 
leti je bila deževna nedelja in 
zjutraj si zagotovo nihče v Sve-
tem Križu ni mislil, da jih še isti 
dan čaka huda ura. Potok Suši-
ca je tako hitro naraščal in od-
našal vse, kar mu je prišlo na 
pot, od vejevja, hlodov, dreves 
do drv, pa tudi kostanjeve dro-
gove, ki so jih vaščani pripravili 
za elektrifikacijo Krškega polja. 
Zaradi velike količine padavin 
se je s pobočij trgalo ogromno 
plazov, ki so v dolino odnaša-
li cele komplekse vinogradov 
in gozdov. Bilo je grozljivo, k 
temu je še bolj pripomogla de-
roča voda, ki je drla s takim 
hrupom, da je preglasila celo 
zvonove podboške cerkve. Ma-
tijevčeva je še povedala, da so 
ljudje reševali, kar se je rešiti 
dalo, ponekod celo svoja lastna 
življenja. Pred naraslo vodo, ki 
je skozi vrata in okna zaliva-
la hiše, so se zatekli v zgornja 
nadstropja, na podstrešja in ča-
kali na srečen konec. 

Lojze Kerin, inženir vodarstva, 
doma iz Podbočja, je v svojem 
poročilu o dolenjskih hudour-
nikih navedel tudi uradno oce-
njeno škodo, ki je v Podbočju 
znašala dva milijona takratnih 
dinarjev. Odneslo je kar 26 go-
spodarskih poslopij, od 90 po-
slopij se je ohranilo oz. rešilo 
zgolj 11. Ljudje so bili v izje-
mno veliki stiski, kljub vsemu 
pa poplava ni vzela nobene-
ga človeškega življenja. »Voda 
je v Podbočju pred 80 leti od-
našala in prenašala kakor tudi 

Ko je pobesnela Sušica ...
BREŽICE - 1. avgusta je v Posavskem muzeju Brežice krški župan mag. Miran Stanko odprl Posavsko mu-
zejsko vitrino »80 let poplave v Podbočju«. Ravno na ta dan leta 1937 je namreč Podbočje, tedaj Sveti Križ, 
prizadela povodenj, ki se je tamkajšnji prebivalci ob poplavljanju potoka Sušica spominjajo še danes.

prinašala in razkrivala. Černe-
ličevim je tako naplavila križ. 
Barbičevi, pri katerih je križ 
stal prej, ga niso vzeli nazaj, 
saj so na svojem dvorišču pos-
tavili novega. Franc Černelič 
st. je naplavljeni križ na točno 
tistem mestu, kjer ga je voda 
pustila, postavil in vanj vre-
zal datum poplave. Černeliče-
vi odtlej v spomin na poplavo 
križ krasijo s cvetjem,« je opi-
sala Matijevčeva in dodala, da 
je v Dolu deroča voda razkri-
la Levakovo jamo, ki je skriva-
la sledove človeške naselitve. 
Leta 1975 je strokovna arhe-
ološka izkopavanja v jami iz-
vedel Posavski muzej Brežice 
pod vodstvom arheologa Mitje 
Guština. Odkrili so prazgodo-
vinsko in antično plast z nasel-
binskimi in grobiščnimi najd-
bami. Iz najdenega gradiva je 
možno sklepati, da je bila jama 
občasno prebivališče in ne stal-
no naseljena. 

Matijevčeva se je ob koncu zah-
valila vsem, ki so jima s kole-
gico kustosinjo pomagali pri 
zbiranju gradiva, še posebej 
Francu Černeliču, Avgustu 
Hosti, Ivanki Černelič Jure-

čič, Andreju Kerinu ml. in 
Mihi Kerinu, ki so prispeva-
li predmete, razstavljene v Po-
savski muzejski vitrini. Svoja 
pričevanja in spomine o popla-
vi, ki se je v Podbočju zgodila 
septembra 2014, ko je nara-
va spet pokazala svojo moč, je 
ob otvoritvi razstave nanizala 
Ivanka Černelič Jurečič. Župan 
mag. Miran Stanko je, preden 
je tudi uradno odprl razstavo,  

pohvalil osnovno idejo PMB o 
razstavah, povezanih z vodo. 
»Izsek iz Podbočja je kamenček 
v mozaik celotne zgodbe življe-
nja ob vodi in z njo,« je sklenil. 
V. d. direktorice PMB Alenka 
Černelič Krošelj pa je pouda-
rila, da je zgodba o tej popla-
vi 80 let kasneje ena izmed 
zgodb, ki jih lahko pripovedu-
jemo predvsem kot opomin, da 
je narava še vedno nad nami in 
jo moramo spoštovati. Posa-
vska muzejska vitrina je v pro-
storu pred Viteško dvorano na 
ogled do 15. septembra 2017. 
Naslednji dan bodo v sklopu 
80-letnice poplave organizira-
li pohod »Po poti poplave od 
Levakove jame do Podbočja«, 
27. septembra pa bo sledilo še 
odprtje razstave v OŠ Podbo-
čje. Vinar večera je bil Martin 
Kuntarič, za pogostitev pa je 
poskrbelo Turistično društvo 
Podbočje.
 Rok Retelj

Navzoči na odprtju muzejske vitrine

KRŠKO - 25. julija je v Dvorani v parku v Krškem v okviru pole-
tnih večerov v parku potekal navdušujoč kabaretski večer šanso-
nov »Pred vami stojim gola« v izvedbi pevke Lare Jankovič in pi-
anista Blaža Jurjevčiča. Jankovičeva je ob spremljavi Jurjevčiča, 
ki je širše znan kot pianist Big Banda RTV Slovenije in po sprem-
ljavi številnih slovenskih vokalistk, več kot navdušila številno pu-
bliko, saj so po vsaki pesmi sledili dolgi aplavzi. Skozi večer so 
obiskovalci spoznavali tango, uglasbeno poezijo slovenskih av-
torjev, se sprehajali po ulicah New Yorka in Buenos Airesa. Pevka 
je predstavila tudi svojo zanimivo življenjsko pot umetnice, svo-
je vztrajanje, da postane pevka šansonov, in tudi svojo očaranost 
nad pariškim slavčkom Edith Piaf. Zbrane je pozdravila direkto-
rica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović, ki 
je spregovorila o pomenu poletnih večerov za obogatitev in oži-
vitev starega mestnega jedra. Kot se za takšen vesel in razigran 
večer spodobi, se je zaključil v prijetnem druženju in ob vinski 
kapljici Vinske kleti Resnik z Bučerce, ki je letošnji vinar poletnih 
večerov.  P. B.

Večer šansonov z Laro Jankovič
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• ob 16.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): potopisno predavanje 
Aline Blatnik o Romuniji

• ob 21.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: koncerti na graj-
skem dvorišču - Robi Petan 
in Maja Weiss

Petek, 11. 8.

• ob 8.00 z igrišča na Raki: po-
hod po priljubljenih raških 
gričih

• ob 8.15 pred Večgeneracij-
skim centrom Posavje (CKŽ 
44, Krško): vadba na pros-
tem (v primeru dežja v VGC)

• ob 17.30 pri Cvičkovem hra-
mu v Cirju pri Raki (v pri-
meru slabega vremena na 
igrišču na Raki): 13. cvičkov 
večer - okrogla miza »Ko se 
srečata slovenska potica in 
vino«, ob 20.00 na igrišču na 
Raki: veselica z ansamblom 
Naveza

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Poletje 
na gradu Rajhenburg - Mar-
ko Hatlak & FUNtango s po-
sebnim gostom Iztokom Mla-
karjem

Sobota, 12. 8.

• ob 10.00 v Gostilni Tratnik 
na Raki: prireditev ob 25-le-
tnici ustanovitve KO DIS Raka

• ob 15.30 v dvorani gasilskega 
doma PGD Gora: gasilski dan 
GZ Krško - slavnostna seja ob 
60-letnici PGD Gora, ob 16.15 
pri domačiji Zorko: formira-
nje parade, ob 16.30: para-
da, ob 17.00 pred gasilskim 
domom: zborovanje in prosla-
va ob 60-letnici PGD Gora

• ob 16.00 na Skopicah: 20. 
tekmovanje z gasilsko avtocis-
terno in 9. tekmovanje z vozili 
GVV-1, ob 20.00: zabava z an-
samblom Posavski veseljaki

• ob 17.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico 
Krško: Pravljična čajanka - 
pripovedovanje pravljic za ot-
roke z ustvarjalno delavnico

• ob 19.00 pod velikim šoto-
rom v Koprivnici: Kopriv-
niška noč 2017 - ansambel 
Pušeljc, ob 20.00: Poskočni 
muzikanti

• ob 19.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gradu 
Podsreda 2017 - celovečerni 
koncert v izvedbi: Karmen 
Pečar - violončelo, Jan Sever 
– klavir; vstop prost

• ob 20.00 na igrišču na Raki: 
tradicionalna Lovrenška ve-
selica z ansamblom Stil

• ob 21.00 na igrišču pri Kul-
turnem domu Dobova: Po-
letni večer z Vokalno skupi-
no Aria

• ob 21.00 v parku pri MC Bre-
žice (v primeru slabega vre-
mena v klubu MC): jam sessi-
on

Nedelja, 13. 8.
• ob 10.00 v župnijski cerkvi 

sv. Lovrenca na Raki: slove-
sna sv. maša ob farnem žeg-
nanju, ob 12.30 na igrišču na 
Raki: srečanje starodobnikov 
in motoristov

• ob 11.00 v cerkvi sv. Lo-
vrenca na Gori: žegnanjska 
sv. maša ob godovanju sv. 
Lovrenca in ob prazniku KS 
Gora

Ponedeljek, 14. 8.

• od 7.30 do 15.30 na teni-
ških igriščih TK Krško: teni-
ški kamp za otroke (vsak dan 
do 18. 8.)

• od 9.00 do 12.00 na Sremi-
ški cesti 15 v Krškem: dan od-
prtih vrat podjetja Rudar Se-
novo

• ob 19.00 pri vaškem vodnja-
ku v Ulici 11. novembra v Les-
kovcu pri Krškem (v prime-

kam v posavju
ru dežja v Jožefovi dvorani v 
Leskovcu): literarni večer ob 
vodnjaku »Slovenska ljudska 
beseda«

• ob 19.00 pod velikim šoto-
rom v Koprivnici: Koprivniš-
ka noč 2017 - dobrodelna pri-
reditev za nakup in postavitev 
varovalne ograje športnega 
igrišča OŠ Koprivnica: Jernej 
Dirnbek (Mi2) - glasbeno-li-
terarni večer Pevci pozablje-
nih pesmi, ob 20.30: Tadej 
Toš show, stand-up komedija

Torek, 15. 8.

• ob 10.00 v cerkvi v Dolenji 
vasi: svečana maša, po njej 
položitev venca pred spo-
menikom žrtvam II. svetov-
ne vojne; ob 13.00 v večna-
menskem domu Dolenja vas: 
ogled razstave ročnih del, 
športne igre pred večnamen-
skim domom, ob 17.00: kul-
turni program in obeležitev 
90-letnice delovanja PGD Do-
lenja vas, ob 18.00: prevzem 
gasilskega vozila GVC 24/50, 
ob 18.30: druženje

• ob 16.00 pod velikim šoto-
rom v Koprivnici: Kopriv-
niška noč 2017 - 19. tradici-
onalne vaške igre, ob 18.30: 
podelitev priznanj KS Kopriv-
nica, ob 19.00: zabava z an-
samblom Potep

Četrtek, 17. 8.

• ob 21.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: koncerti na graj-
skem dvorišču - Vokalna sku-
pina POPsi

Petek, 18. 8.

• od 20.00 dalje na Velikih 
Malencah: 25. moto sreča-
nje MK Škorpijon - nastopa-
jo: Scorpions 3 (house band), 
The Drinkers, San Di Ego

Sobota, 19. 8.

• ob 13.00 v Spodnjih Dulah: 
tekma v smučarskih skokih 
za pokal KS Gora, ob 16.00: 
športno-kmečke igre, ob 
19.00: druženje ob zvokih 
Ansambla Brodniki

• od 15.00 dalje na gradu Raj-
henburg v Brestanici: sre-
dnjeveški dan na gradu Raj-
henburg

• ob 16.00 na Velikih Malen-
cah: 25. moto srečanje MK 
Škorpijon - panoramska vo-
žnja motoristov s postankom 
pri MC Brežice, ob 18.00: 
moto igre in merjenje hrupa, 
od 20.00 dalje: EightBomb, 
Uranium Pills, Beneški fantje, 
Riblja čorba

• ob 17.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico 
Krško: Pravljična čajanka - 
pripovedovanje pravljic za ot-
roke z ustvarjalno delavnico

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gra-
du Podsreda 2017 - zaključni 
koncert udeležencev semi-
narja za violončelo, vstop 
prost

• ob 19.00 pred Športnim do-
mom (pri bazenu) Sevnica: 
Kitariada, tradicionalno sre-
čanje starih in mladih rock 
glasbenih skupin, nastopa-
jo: Šank rock, Prelude, Ma-
kadam, Cantina trash, Modre 

zvezde, She & the young ones, 
Štandgas

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem: 3. Anin 
glasbeni večer - Jakob in Mar-
ko Brodarič (orgle)

Nedelja, 20. 8.

• ob 10.00 s Trga Matije Gubca 
v Krškem: 15. kolesarski ma-
raton po deželi cvička

Ponedeljek, 21. 8.

• od 7.30 do 15.30 na teni-
ških igriščih TK Krško: teni-
ški kamp za otroke (vsak dan 
do 25. 8.)

• od 9.00 do 15.00 v okolici 
Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: pustolovšči-
ne glasbene, gibalne, likovne, 
jezikovne in cirkuške ustvar-
jalnosti, za otroke med 3. in 
10. letom (vsak dan do 25. 8.)

Torek, 22. 8.

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku - Večer pred dnevi poezi-
je in vina, gostujoči pesniki in 
glasbena gosta Irena Hribar 
in Uroš Polanec

Četrtek, 24. 8.

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
likovna delavnica ob razsta-
vi akademske slikarke Jožice 
Medle »Zrak, ki ga dihaš ti«

POLETJE NA GRADU 
RAJHENBURG 2017
MARKO HATLAK & FUNtango S POSEBNIM 
GOSTOM IZTOKOM MLAKARJEM
koncert, petek, 11. 8., 20:30
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana KDK v primeru dežja)

GORAN BOJČEVSKI QUARTET: ZGODBA 
koncert iz cikla ARSonica 2017, sobota, 26. 8., 20:00
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana gradu v primeru dežja)

LETNI KINO - program na www.gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si
Info: info@gradrajhenburg.si, T: (07) 620 42 16      

OPOLZKOSTI 
V ZASEBNOSTI
italijanski avtor 
Marco Missiroli
Cankarjeva 
založba 2016
238 strani

Opolzkosti v zasebnosti nam razkrivajo 
intimni svet Libera Marsella od časa 
njegovih najstniških let do odraslosti 
trenutka, ko postane oče. Oče, ki 
prehitro umre, preko knjižničarke 
Marie svojemu sinu predaja ljubezen 
do branja in knjig, mama pa ga kot 
angel varuh na njegovi poti spremlja 
predvsem s svojim zgledom v ljubeče 
uživaškem odnosu do življenja. 
Glavni junak se nam razkriva kot 
simbolni ujetnik potlačitev in 
spolnosti, ki se na vso moč trudi, 
da se ne bi prevrnil v samega sebe; 
strah ga je, da bi tam poleg očetovih 
in maminih duhov našel kdove kaj še 
vse, s čimer bi se težko soočil. Zato 
z lažno krotkostjo maskira nenasiten 
nagon po ženskah, vse do trenutka, 
ko spozna Anne.

MED 
DREVESI
slovenski avtor 
Jani Virk
Beletrina 2016
149 strani

Zbirko zgodb Med drevesi povezujejo 
točke preloma v življenju 
posameznikov, a ti prelomi niso 
poročila o velikih pokih, temveč o 
subtilnih, komaj slišnih razpokah, 
ki pa bistveno spremenijo pogled na 
življenje. 7 kratkih in manj kratkih 
zgodb opisuje življenjske zgodbe 
na videz povsem nepovezanih 
posameznikov, toda pozornemu 
bralcu ne bo ušlo, da je – kot vedno 
znova ugotavljamo – svet manjši, 
kot se zdi, in da nas vesoljne niti 
povezujejo na presenetljive načine.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

Leto 2017 se je prevesilo v drugo polovico in hitro se bliža december, ko bo naš in 
vaš časopis Posavski obzornik napolnil okroglih dvajset let izhajanja. V uredništvu 
smo se odločili, da ob tej posebni priložnosti pripravimo nekaj presenečenj za svoje 
bralce. Eno izmed njih je nagradni kviz, v katerem bomo preverili, koliko poznamo 
posavske kulturne objekte in znamenitosti. Kviz bo trajal do 12. oktobra (PO 21), 
začenjamo pa že danes, 10. avgusta (PO 16). Lepo vabljeni k sodelovanju!

20 le
t

Časopis za pokrajino Posavje 1997-2017

20 let s Posavskim obzornikom - 
nagradni kviz za bralce

iz
reži

Katera znamenitost je na spodnji fotografiji in v katerem kraju se nahaja?
Odgovore napišite v priloženi obrazec in izpolnjenega pošljite na naslov: 
Posavski obzornik, za nagradni kviz, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Med bralci, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanje, bomo vsakič izžrebali 4 in 
tako dobili 24 potnikov, ki se bodo v drugi polovici meseca oktobra lahko udeležili 
zabavnega in poučnega izleta s panoramskim avtobusom družbe POSAVC. 
Izletnikom bomo poleg predstavitve nekaterih zanimivosti pripravili tudi prijetno 
druženje pri enem izmed posavskih gostinskih ponudnikov.

na fotografiji je:

ALI POZNAMO POSAVJE? 

naslov:

pošta:

telefon:

ime, priimek:

v kraju:
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CERKLJE OB KRKI - V okviru dneva Vojašnice Jerneja Molana 
(VJM) Cerklje ob Krki je 7. julija potekal že sedmi tradicionalni 
teniški turnir dvojic - 7. Vojašnica Open. Turnirja so se kot vsako 
leto udeležili aktivni in upokojeni pripadniki Slovenske vojske, 
člani veteranskih in častniških organizacij iz posavskih občin, 
člani lokalnih organizacij in športnih društev, policije ter vablje-
ni gostje (na fotografiji). Turnir je bil organiziran ob 74. obletni-
ci napada Cankarjeve brigade na takratno nemško letališče, 26. 
obletnici napada TO na takratno letališče JLA in 26. obletnici de-
lovanja VJM v samostojni Sloveniji. 1. mesto je pripadlo dvojici S. 
Merslavič - D. Slovenc (TK Brežice), 2. mesto je osvojila dvoji-
ca A. Molan - D. Obradovič (TK Krško), 3. mesto sta zasedla A. 
Fettich (upokojenec MORS) in A. Zajc (vojašnica). Najboljši so 
bili nagrajeni s plaketami, vsi ostali udeleženci pa s praktičnimi 
nagradami.  A. Z., foto: D. Gerjevič

VELIKI TRN - Balinarski navdušenci so tudi letos v okviru kra-
jevnega praznika KS Veliki Trn organizirali tekmovanje v balina-
nju – za pokal KS Veliki Trn. Tekmovanje je potekalo na balinar-
skem igrišču, na njem pa se je zbralo 15 tekmovalcev. 1. mesto 
je osvojil Franc Lekše, 2. mesto Peter Tašker in 3. mesto Mir-
ko Očkerl iz Starega Grada. Po zaključku tekmovanja so tekmo-
valci in udeleženci nadaljevali prijetno druženje. 
 Vir: KS Veliki Trn

ROGAŠKA SLATINA - V 
Športni dvorani Balinček 
v Rogaški Slatini je pote-
kal tradicionalni mednaro-
dni balinarski - Anin turnir, 
na katerem je v konkurenci 
16 ekip nastopila tudi ekipa 
Balinarskega kluba Krško. 
V zelo zanimivem in nape-
tem tekmovanju je zmagala 
ekipa BK Krško, drugi je bil 
Šentjur, tretja Rogaška in če-
trti Rekreativci - BŠD Roga-
ška.  Vir: BK Krško

SEVNICA - Sevniški balinarji so v rekreativnem parku »Dre-
vored« ob prazniku KS Sevnica organizirali turnir balinarskih 
dvojk, s katerim so tudi formalno odprli uporabo brunarice v 
parku. Slednje sta opravila župan Srečko Ocvirk in predsedni-
ca sveta KS Sevnica Stanka Žičkar. Župan je v kratkem govoru 
predstavil namero o postopnem urejevanju rekreativnega centra, 
v katerem se druži čedalje več meščanov Sevnice vseh generacij, 
predsednica KS pa je izrazila podporo KS temu projektu. Predse-
dnik balinarskega kluba »HRASTI« se je v imenu sevniških bali-
narjev zahvalil za podporo KS in predvsem občini za razumeva-
nje potreb starejše populacije ter izgradnjo balinišča in ureditvi 
njegove okolice. Poudaril je, da se je balinarski klub v času dob-
rih dveh let, odkar obstajajo možnosti za balinanje v Sevnici, šte-
vilčno povečal, saj je v klub vključenih že 21 aktivnih balinarjev, 
ki se skoraj vsak dan srečujejo oziroma družijo na balinišču. Iz-
razil je upanje, da se bo počasi spremenila tudi struktura član-
stva in da se bo v klub vključilo čim več mladih članov.
 F. E.

Merslavič in Slovenc najboljša

Turnir balinarskih dvojk 

Odprtje balinarske brunarice

Krčani zmagali na Aninem turnirju

Zmagovalna krška ekipa

Balinali za pokal KS Veliki Trn

Sodelujoči na tekmovanju 15. KOLESARSKI MARATON 
PO DEŽELI CVIČKA

Nedelja/20. avg. 2017/10.00
Start bo v Krškem na Trgu Matije Gubca
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SEVNICA, NAIROBI - Med 12. 
in 16. julijem je potekalo v Na-
irobiju, glavnem mestu Kenije, 
svetovno prvenstvo v atletiki 
za mladince do 18 let. Sevniš-
ka atletinja Karin Gošek (na 
fotografiji), ki je pred dvema 
letoma prestopila iz AK Sev-
nica v celjski klub AD Kladi-
var,  je tekmovala v disciplini 
2000 metrov z zaprekami in 
svoj nastop zelo dobro opra-
vila. V finišu je pokazala svo-
jo borbenost in tekmo konča-
la na odličnem sedmem mestu. 
 G. G.

Karin Gošek sedma na svetu

KRANJ, KRŠKO - Pla-
valke in plavalci kr-
škega Celulozarja so 
na združenem držav-
nem prvenstvu, ki je 
potekalo med 3. in 6. 
avgustom v Kranju, 
osvojili šest medalj. 
S tremi medaljami je 
klubsko vitrino obo-
gatila Karmen Zo-
rič, dve medalji je 
osvojila Nika Bizjak, 
eno pa Tjaš Žvar. Zo-
ričeva je v konkuren-
ci članic osvojila sre-
brni medalji na 400 m prosto in 1500 m prosto, bronasta pa je 
bila v disciplini 800 m prosto, Bizjakova je osvojila bronasti me-
dalji na 100 m prosto in 400 m mešano, Žvar je plaval v abso-
lutnem finalu na 200 m prsno in v konkurenci mladincev osvo-
jil bron. V Kranju je plavalo 15 najstarejših plavalk in plavalcev 
krškega kluba, sicer pa so Celulozarji na poletnih državnih pr-
venstvih osvojili skupno osem 
medalj, saj sta bila v mlajših 
konkurencah uspešna tudi de-
ček Tim Bizjak, ki je tekmoval 
z leto starejšimi plavalci in do-
mov prinesel srebrno medaljo 
na 100 m hrbtno, ter mlajši de-
ček Jan Kozole, ki si je pripla-
val bronasto medaljo na 50 m 
hrbtno.
 B. M., 
 vir in foto: PK Celulozar

Celulozarji osvojili osem medalj 

Celulozarjeva trojica z medaljami: Nika 
Bizjak, Tjaš Žvar in Karmen Zorič

Kot je povedal član upravnega 
odbora Sandi Hervol, zače-
njajo peto tekmovalno sezo-
no, odkar se je brežiški nogo-
metni klub spet »postavil na 
noge« oz. je pred dobrimi šti-
rimi leti NK Brežice s takrat 
približno 30 vadečimi, ki so 
igrali v nižjih selekcijah, prev-
zelo današnje vodstvo kluba. 
Po štirih letih delovanja v bre-
žiški mladinski in otroški no-
gometni šoli trenira 283 ot-
rok, ki tekmujejo v selekcijah 
pod okriljem NZS, prijavili so 
tudi tri ženske ekipe (kadeti-
nje ter mlajše in starejše dekli-
ce). »Kljub temu, da v nogome-
tni šoli delamo odlično, je naš 
paradni konj članska ekipa, ki 
je vsako leto prišla v višji rang 
tekmovanja, razen po koncu 
pretekle sezone, ko je z osvo-
jenim 4. mestom v 2. SNL samo 
za eno mesto zaostala za ekipo, 
ki je napredovala v prvo ligo,« 
je poudaril. »NK Brežice - Ter-
me Čatež je bil v lanski sezoni 

Sezono začeli zmagovito
ČATEŽ, BREŽICE - Posavski drugoligaš NK Brežice - Terme Čatež je 6. avgusta z domačo zmago proti NK 
Brda začel svojo drugo sezono v 2. SNL. Dva dni prej je klub v hotelu Terme v Termah Čatež prvič sklical 
tudi novinarsko konferenco.

14. klub v državi, in to z najniž-
jim proračunom med drugoli-
gaškimi ekipami, kar ocenjuje-
mo za velik uspeh,« je Hervola 
dopolnil predsednik kluba 
Jure Pezdirc in dodal, da je 
glavnina igralcev iz posavske-
ga bazena in igra vidno vlogo 
v ekipi. 

Cilj brežiškega kluba v letošnji 
sezoni je končati v prvi polo-

vici lestvice 2. SNL, kar je po-
trdil tudi trener članske eki-
pe Albert Pobor, ki se je ekipi 
pridružil sredi prejšnje sezo-
ne. Pred novo sezono so se klu-
bu pridružili Aleš Kožar in Jan 
Račič (Krško), Žiga Jurečič 
(Krka), Matteo Tomiček (Di-
namo Zagreb), Marko Trojak 
(Istra), Danijel Zlatar (Drago-
voljac), iz mladinske selekcije 
se je članom pridružil še Petrit 

Hoxhaj. Večina med novinci je 
tudi igrala na prvi tekmi v novi 
sezoni, ki so jo domačini pred 
nekaj več kot 200 gledalci na 
brežiškem nogometnem sta-
dionu dobili z 1:0, potem ko je 
v 33. minuti po podaji Jurečiča 
v polno z glavo meril Antonio 
Azinović. V 2. krogu brežiške 
nogometaše čaka gostovanje 
pri Jadranu Dekani.

Na naše vprašanje glede na-
daljnjega sodelovanja s prvo-
ligašem iz Krškega je Hervol 
odgovoril, da sta brežiški in 
krški klub že do sedaj in bosta 
tudi vnaprej odlično sodelova-
la, kar bodo v kratkem potrdi-
li tudi s podpisom sporazuma 
o sodelovanju. Rok Capl je v 
imenu glavnega sponzorja po-
udaril, da so ponosni, da lah-
ko že dve leti stojijo za tako 
uspešnim in urejenim klubom, 
kot je brežiški. 

 Rok Retelj

Sodelujoči na novinarski konferenci: (z leve) Capl, Pezdirc, 
Hervol in Pobor

KRŠKO - Nogometaši Krškega po štirih odigranih tekmah v 
sezoni 2017/18 zasedajo visoko 4. mesto na prvoligaški le-
stvici. Dosegli so dve zmagi, po enkrat pa igrali neodločeno 
in izgubili. Od šestih zadetkov, ki so končali v nasprotniko-
vi mreži, je kar pet dosegel srbski napadalec Miljan Škrbić.

Zadnjo tekmo so odigrali 5. avgusta v gosteh pri Rudarju iz Vele-
nja in zmagali z golom Tonćija Mujana, ki je v 64. minuti izigral 
velenjsko obrambo in gostom zagotovil poln izkupiček točk. Ru-
dar doma še ni premagal Krškega, odkar se moštvi merita v 1. 
SNL, in tradicija je obveljala tudi tokrat. S tem so se Krčani zavih-
teli na 4. mesto - imajo sedem točk - in so točkovno izenačeni s 
tretjeuvrščenimi Domžalami. Še prej so se doma pomerili s Tri-
glavom iz Kranja in se razšli z neodločenih 1:1 (izenačil je Miljan 
Škrbić), v 2. krogu pa so gostovali v Kidričevem in proti Alumi-
niju že vodili z 2:1, a potem v petih minutah prejeli kar tri gole in 
izgubili s 4:2. Strelec obeh krških zadetkov je bil Škrbić, ki je tre-
nutno najboljši strelec prve slovenske nogometne lige. Zanimi-
vo je, da je vseh pet golov dosegel v drugem polčasu med 50. in 
63. minuto tekme. Medtem je Krško okrepil še napadalec Luka 
Gajić, ki ga je posodila Olimpija, za katero je v tej sezoni zaigral 
na dveh evropskih tekmah. Krško v nedeljo čaka tretja domača 
tekma v sezoni, ob 18.00 bo na Gubcu gostovala zadnjeuvršče-
na ekipa Ankaran Hrvatini.  R. R.

Tradicija je obveljala
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ireni Gostiša, Mrzli Log 1, 5274 

Črni Vrh. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 
17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. MODRIJANI - Digidi polka
 2. (1.) Skupina GADI - Ljubim te
 3. (2.) Ans. POTEP - Na potep 
 4. (3.) Ans. VIŽARJI - Prešmentana deklina
 5. (7.) LOJZE OGOREVC - Morje šumi
 6. (10.) Ans. AZALEA - Dekle s planin
 7. (8.) Ans. VIKEND - Daj povej
 8. (4.) Ans. TIK TAK - Melodije srca
 9. (6.) Ans. ŠEPET - Sedem petkov
 10. (-.) Ans. MURNI - Še eno noč

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Juhej - Plesalka

 Kupon št. 375
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, 12. 8. 2017, ob 17. uri

2017
SOBOTA, 12. avgust
PONEDELJEK, 14. avgust
TOREK, 15. avgust 

VW PARKING ONLY za prve VW voznike

Koprivniška noč 2017 predstavlja

VW nagradno igro v sodelovanju

z Avtohišo Radanovič Brežice.

Več na www.koprivniskanoc.si.

V družbi Podgorje d.o.o. Šentjernej, so zaposleni bogastvo in 
zagotovilo za razvoj in rast podjetja, zato ponujamo delovno 
okolje, ki spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Pri 
nas cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost.

Vemo, da je motiviran ter visoko usposobljen kader tisti 
dejavnik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša. 
Tega dejstva se intenzivno zavedamo tudi v naši družbi, zato 
znanje in veščine zaposlenih nenehno dopolnjujemo z njihovim 
usposabljanjem in izobraževanjem. 

Če bi tudi vi želeli postati del zgodbe o uspešnem Podgorju, 
vas vabimo, da nam pošljete svojo prošnjo z dokazili glede 
izpolnjevanja pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v službi 
proizvodnje, in sicer zaradi povečanega obsega naročil rabimo

VEČ CNC OPERATERJEV IN STROJNIH OPERATERJEV 

Pogoji za zasedbo DM so sledeči:

• končana II., IV., V. ali VI. stopnja lesne ali druge tehnične smeri,
• osnovno znanje branja načrtov (možnost priučitve v podjetju),
• zainteresiranost za delo na lesnoobdelovalnih strojih. 

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati najprej sklenili 
za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo 
se odvija v treh izmenah.

Vsi zainteresirani kandidati(ke) naj svojo vlogo z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev za zasedbo naslovijo na Podgorje d.o.o. 
Šentjernej, Trubarjeva cesta 24, 8310 Šentjernej, s pripisom 
za kadrovsko splošni sektor, v roku petih delovnih dni po objavi 
razpisa.

Zaradi zelo nizke Krke - na ne-
katerih delih je bila globina le 
okoli 2,5 metra - so tokrat ska-
kali z nekoliko nižje konstruk-
cije, vseeno pa so skakalci tudi 
z višine sedmih metrov prika-
zali zelo lepe in na trenutke 
tudi atraktivne skoke. V treh 

serijah se je z mostu pogna-
lo 12 skakalcev, med katerimi 
je najlepše in najbolj popolne 
skoke prikazal Vladimir Ko-
tar iz Bukoška (128,25 točke), 
ki je na Borštu zmagal že četr-
tič, ima pa tudi še eno četrto 

Planetarij je prostor v obli-
ki kupole in celotna kupola 
predstavlja projekcijsko povr-
šino, kar omogoča prikazova-
nje 360° vizualnih vsebin. Pla-
netarij, ki ga včasih imenujemo 
tudi sferični kino, je najmoder-
nejši planetarij in hkrati edi-
ni na tem območju. Program-
sko orodje omogoča popolno 
simulacijo gibanja objektov v 
vesolju v preteklosti, sedanjo-
sti in prihodnosti. Tako lahko 
potujete na Luno in nazaj, med 
zvezde in ozvezdja, skozi me-
glice in galaksije, od velikega 
poka do supernov. Z mobilnim 
planetarijem je Odiseja pogos-
to na poti, gostovali so na več 
kot polovici slovenskih šol, v 
vrtcih po celi Sloveniji, sreča-
li ste jih lahko na raznih prire-

Kotar slavil že četrtič
BORŠT - Športno društvo Boršt je prvi avgustovski vikend organiziralo tradicionalno prireditev Boršt 
2017, ki je bila tudi letos prepletena z glasbo, zabavo in športom. Športni del prireditve so bili sobotni že 
15. skoki v vodo z borškega lesenega mostu. 

mesto. Domačo čast je z dru-
gim mestom rešil Rok Vegelj 
(96,6), tretji pa je bil Goran 
Mohorko iz Brežic (96,1). Za 
najboljšo trojico so se zvrsti-
li še Žan Žaler, David Hribar, 
Slavko Piltaver, Janko Moč-
nik, Blaž Ovčak, Beno Vid-

mar Orgad, Vid Pavlovič in 
Gal Kodrič, en skok pa je op-
ravil tudi predsednik ŠD Boršt 
Franci Stopar. Prvi trije so 
poleg priznanj in praktičnih 
nagrad prejeli še pokale, pri 
podelitvi je sodeloval tudi Sil-

vester Lopatič kot vaščan 
Boršta in predstavnik podje-
tja SL-inženiring, enega izmed 
sponzorjev prireditve.

Ocenjevalno komisijo, ki je 
budno spremljala skakalce v 
vodo, so sestavljali legenda 
skokov v vodo Tomaž Strel, 
ki je ob koncu tekmovanja iz-
vedel tudi ekshibicijski skok 
v Krko, Vinko Stopar in Jo-
žica Olovec, moderator sko-
kov je bil Bojan Sotošek, za 
varovanje v vodi sta poskrbe-

la Damjan Kodrič in Boštjan 
Robek iz PGE Krško, na prizo-
rišču je bila tudi ekipa NMP ZD 
Brežice, ki pa ji k sreči ni bilo 
treba posredovati. Sicer pa so 
koncertno dogajanje na veli-
kem odru prvi večer zazna-
movali ansambel Favoriti, Ob-
vezna smer in Petkova pumpa, 
v soboto pa Metalikka, Sting 
Ray, DJ Puček in zvezdniška 
zasedba letošnje prireditve na 
Borštu Plavi orkestar. 

 R. Retelj

Najboljši trije skakalci s Stoparjem in Lopatičem

Ekshibicijski skok Gorana Mohorka in Slavka Piltaverja

Novo poglavje v Odisejini zgodbi
KRŠKO, OLIMJE - Odiseja, podjetje iz Krškega, je v letošnjem letu začelo zgodbo, za katero stoji izkušena 
ekipa, ki se s planetarijem in predstavitvami v planetariju ukvarja že nekaj let. V osrčju narave na Jeleno-
vem grebenu v Olimju pri Podčetrtku se je 1. julija pričelo novo poglavje v Odisejini zgodbi.

ditvah, tudi v knjižnicah, mu-
zejih in galerijah. Ker se je v 
tem času ekipa večala, vsebi-
ne pa so ves čas nadgrajevali, 
so začutili željo in priložnost za 
nov, velik korak naprej. Poiska-
li so eno izmed najlepših turi-
stičnih lokacij v Sloveniji, kjer 

so jih prijazno sprejeli v svoje 
okolje in jim ponudili prostor, 
da čim širšemu krogu ljudi po-
nudijo pogled v vesolje.

Tako se je v osrčju narave na 
Jelenovem grebenu v Olimju z 
julijem pričelo novo poglavje 

v Odisejini zgodbi. Redni pro-
gram, ki ga med tednom izva-
jajo v popoldanskem času in 
med vikendom čez cel dan, 
bo tako posvečen vsebinam 
o vesolju, občasno pa bodo v 
program umestili tudi spre-
mljevalne aktivnosti, kot so 
ustvarjalne delavnice za ot-
roke ali pa opazovanje neba 
s teleskopi. 7. avgusta so na 
primer opazovali Luno s tele-
skopi. Planetarij je tudi pros-
tor za različne oblike druženj, 
od seminarjev in predavanj do 
pogovornih večerov in glasbe-
nih nastopov. Planetarij lahko 
za poseben dogodek rezervira-
jo posamezniki ali podjetja bo-
disi kot skupinski ogled vsebin 
o vesolju bodisi kot ambient, s 
katerim lahko presenetimo 
najdražje, prijatelje ali sode-
lavce. Odiseja vsebine nadgra-
juje, program vsebin si je mo-
goče ogledati na spletni strani 
www.odiseja.si, aktivnosti in 
novosti pa lahko spremljate na 
Facebook strani Odiseje. 

 N. Špiler in A. Malus

Andreja Malus med predstavitvijo v planetariju

SENOVO - Tudi letos je Vik-
tor Richter na trati pred hišo 
v Dovškem pri Senovem odko-
sil podobo, in sicer znak Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije, pod okrilje katerega 
sodi tudi Društvo upokojen-
cev Senovo, ki letos obeležu-
je 70 let delovanja. 680-krat 
povečan uradni znak zveze bo 
Richter vzdrževal skozi celo 
leto oziroma v času rasti tra-
ve. 87-letni Richter, upokojeni 
rudarski nadzornik in miner, je 
letos tako ustvaril že 19. trav-
niško upodobitev. Posamezno 
upodobitev oblikuje na pod-

Richter upodobil znak upokojencev

lagi natančno izrisane podo-
be na milimetrski papir, s po-
močjo katere določi razmerja v 
naravi, nakar si izbrani motiv 
zakoliči. Da podoba ostane vi-

dna, kosi tudi po večkrat na te-
den. Motive izbira tematsko ali 
na podlagi jubilejev, kakršnega 
praznuje tudi DU Senovo.
 B. M., foto: Boštjan Colarič

Richter (četrti z desne) z vodstvom DU Senovo in PZDU Posavje
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Eva Urh, Lončarjev Dol – 
dečka,

• Lucija Guzej, Dole 
(Šentjur) – deklico,

• Katarina Mikulić, Lastnič 
– deklico,

• Barbara Šavron, Polene 
(Slov. Konjice) – dečka,

• Tjaša Bulut, Brežice – 
dečka,

• Andreja Blaževič, Hudo 
Brezje – dečka,

• Adelina Saramati, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Simona Tomažin, Krško – 
dečka,

• Ines Sikošek, Krško – 
dečka,

• Metka Uršič, Krško – 
deklico,

• Dijana Hudorovac, Krško 
– deklico,

• Anja Deržič, Veliki Obrež 
– dečka,

• Jerneja Henigman, Brežice 
– dečka,

• Simona Felicijan, Boštanj 
– dečka,

• Dana Vranješević, Dobova 
– dečka,

• Irena Mavsar, Čretež pri 
Krškem – dečka,

• Urška Pelko, Grliče – 
deklico,

• Fatmire Osmani, Sevnica 
– dečka,

• Romanca Hictaler, Trebče 
– dečka,

• Larisa Budna, Brežice – 
deklico,

• Simona Resnik, Rogačice 
– dečka,

rojstva

poroke

• Benjamin Pajk z 
Gorenjega Leskovca in 
Sabina Škoberne iz 
Presladola,

• Boris Ogorevc in Katja 
Vretič, oba iz Curnovca,

• Danijel Glogovšek in 
Anita Umek, oba iz Gabrja 
pri Dobovi,

• Viktor Krese in Anja 
Vilčnik, oba s Senovega,

• Jernej Agrež in Simona 
Potočar, oba s Čateža ob 
Savi,

• Bojan Kene s Senovega in 
Jožica Debelak iz Kozjega,

• Marko Roman Deržanič 
in Sabina Zorčič, oba iz 
Brežic.

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

Anamaria Hotko z Dvorc in Aleksander Suša iz Brežic, 
17. junij 2017, Bukošek (Foto: Gregor Molan)

• Barbara Vogrinc, Brežice 
– dečka,

• Mojca Klenovšek, Sevnica 
– deklico,

• Katja Jernejčič, Žigrski Vrh 
– dečka,

• Mateja Mrgole, Telče - 
deklico,

• Urška Kladošek, Senovo – 
dečka,

• Jerneja Šepetavc, Bukovje 
– deklico,

• Tjaša Hotko, Bukošek – 
dečka,

• Irena Arh, Gržeča vas – 
dečka,

• Katarina Zorko, Senovo – 
dečka,

• Rebeka Fatur Fux, Brežice 
– dečka,

• Ines Baštevc, Brezovec pri 
Polju – deklici (dvojčici),

• Marjeta Župevc, Kladje 
nad Blanco – dečka.

Leta hitijo, bežijo, a naša teta 

Amalija Bahč iz Krškega 

je vedno boljša in boljša 

pri svojih 80-ih letih. 

Naj ostane taka še naprej, 

vesela in zdrava.

Vsi njeni!

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 92.825 € 
do 144. 702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring
Delamo za vaš nasmeh že 25 let.

BREŽICE – Ana Bratanič je 5. junija (na ta dan je bila rojena v 
Bukošku leta 1927) letos v krogu svojih dragih praznovala 90. 
rojstni dan. Ob praznovanju babico in prababico obkrožajo nje-
ni: vnukinja in pravnuk, vnuk in pravnuk ter vnukinja in pravnuk 
(na fotografiji od leve proti desni), torej trije pravnuki, vnuk in 
vnukinji, ki živita v tujini, a je bilo slavje babice več kot samo po-
membno, vredno proslaviti v domovini in domačem kraju. Slav-
ljenka Ana se je iz izseljenstva vrnila domov, bila nekaj časa za-
poslena, se leta 1950 poročila ter ostala na kmetiji. Zdaj je vdova 
in živi v Brežicah na Bizeljski cesti, življenje ji lajšata dve hčer-
ki, ki za svojo mamo zelo lepo skrbita. Jubilej Ane Bratanič so s 
spoštljivim obiskom obeležile aktivistke Območnega združenja 
Rdečega križa Brežice ter ji zaželele zdravja, veselja in poguma 
še naprej.  N. J. S.

Visok jubilej Ane Bratanič

SKOPICE - Ta 1176-gram-
ski paradižnik je zrasel na 
vrtu Veronike Vuger s Sko-
pic. Slednja pravi, da je tako 
velik zato, ker je zemlji, v ka-
tero ga je posadila, dodala v 
prah zmlete posušene jajčne 
lupine. F. O.

KRŽIŠČE PRI RAKI - Anici in Jo-
žetu Pircu iz Kržišča pri Raki je 
letos uspelo vzgojiti paradižnik, 
ki je tehtal kar 1,3 kg. Paradižnik 
sta posejala iz domačega seme-
na, ki jima ga je prinesla in po-
darila Tončka Bakšič s Cirja, 
vzgojila pa sta ga v manjšem ra-
stlinjaku, kjer je bil glede na vi-
soke temperature in sušno ob-
dobje deležen rednega zalivanja. 
»Tudi ostali paradižniki kažejo 
na obilen pridelek,« sta še zapi-
sala, »mogoče bo še kakšen več-
ji. Ker se z vrtičkanjem ukvarje-
va izključno ljubiteljsko, sva res 
ponosna na takšen pridelek, ki 
nama daje veselje in tudi doma-
čo hrano.«
 B. M., vir: A. Pirc

Paradižnik velikan pri Pirčevih

Jože Pirc z orjaškim para-
dižnikom

KRŠKO, AVSTRIJA - Bo-
jan Čurič iz Rekrea-
tivnega kolesarske-
ga društva Krško je še 
s šestimi kolesarskimi 
navdušenci - Rober-
tom Strgarjem, Nej-
cem Četino, Aljažem 
Bratkovičem, Jože-
tom Leničem, Gašper-
jem Bevcem in Dami-
janom Zupancem - v mesecu avgustu s kolesi osvojil najvišji 
avstrijski prelaz Hochtor na 2504 m nadmorske višine, ki se na-
haja pod najvišjo avstrijsko goro Grossglockner (slovensko Ve-
liki Klek, 3798 m nad. v.). Skupina kolesarjev je vzpon in spust v 
dolino opravila v dobrih treh urah, za spremljajočo logistiko pa 
je skrbel Franc Brezovar.  B. M., vir: D. Zupanc

Vzpon in spust na Veliki Klek
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IN MEMORIAM

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od 

ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

PREJELI SMO, OBVESTILA

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

MARKO GUČEK

SPOMIN

27. avgusta bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil

iz Sevnice.

Oče Albin, mama Vlasta in brat Jernej

Tam, kjer si ti, ni sonca ne luči.
Le tvoj nasmeh, 

spomin nate nam v srcih živi 
in nemogoče je povedati,

kako nas to zelo, zelo boli.

Zahvaljujemo se vsem, predvsem njegovim nogometnim in 
odbojkarskim prijateljem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj, 
mu prižgete svečko in postojite ob njegovem grobu.

ANA KLAVŽAR

SPOMIN

27. julija 2017 je minilo sedem žalostnih let,
odkar te ni več med nami, naša draga

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

 iz Krškega.

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.

Vsi njeni

JOŽEF TERAŠ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

Odšel je tiho brez slovesa,
za seboj pustil je le spomin na naša skupna srečna leta.

Le srce in duša ve, kako boli, ko več ga ni ...

Vsi ga pogrešamo, v naših srcih bo živel večno.

8. avgusta je minilo deset let, odkar je življenjsko pot sklenil naš 
ljubi mož, oče, brat in stric ter velik ljubitelj petja in glasbe

iz Brestanice.

Tiha noč se je spustila,
sanjalo je že oko,

pesmica me je zbudila,
mladi fantje jo pojo.

Oh, da bi še enkrat mogel,
to bi srečen bil, vesel.

FANIKA TOMŠE

SPOMIN

Minilo je pet let, odkar
je od nas odšla naša draga

iz Brežic.

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

VLADIMIR JANEZ CERJAK 
(1921–2017)

Noben čas ni pravi za smrt. Sončen dan, poln beline in svetlo-
be, ki ju je imel najraje, dan zrelih žitnih polj in žarečih sonč-
nic se je prevesil v njegovo zadnje popoldne. Želja se mu je iz-
polnila, umrl je doma med svojimi dragimi. Tu, še poslednjič 
z njim, je čas, da slavimo in oživimo njegovo življenje: Vladi-
mir Janez Cerjak, Vladko, so ga klicali, je bil mož, brat, svak, 
stric, ata, tast, stari ata, umen kmetovalec, po sili vojak, pi-
satelj, dober sosed, prijatelj, razumen in miroljuben človek, 
ki ga je odlikovala strpnost, delavnost, skromnost in sposob-
nost sočustvovanja z vsem živim in neživim okoli sebe. S trto 
v Čelah in Rucman vrhu, kjer je zapuščeni sončni breg njego-
vemu staremu očetu uspelo spremeniti v zlat rudnik, in ki je 
kočarijo v Pesjem spremenil v kmetijo, spoštljiv do konj in dru-
gih domačih živali, ljubeč do svojih 3 pisanih mam, vedno pa 
hvaležen in poln miline ob spominu na svojo rodno mater, ki 
jo je izgubil kot 4-letni deček davnega leta 1925. 
Tako kot sončne vinske gorice v Rucman vrhu je bil tudi gos-
pod Vladko naša sončna stran. Pokončen, dosleden in zvest ži-
vljenjskim vrednotam nas je vedno znova osvajal s pogumom, 
poštenostjo in z vedrino, z lepoto in iskrenostjo pisane besede. 
Neumorno je zapisoval in izjemno veliko napisal o svojem in 
naših življenjih. Izpod njegovih rok in iz njegovih bogatih pri-
čevanj je nastal zaklad kulturne dediščine, ki ga je nesebično 
delil z nami in nam ga poklanjal. Bil je tudi naš muzejski pri-
jatelj, nadvse rad je prihajal v Posavski muzej Brežice, vedno 
pripravljen na pogovor o tisoč in eni stvari iz preteklosti, te-
danjosti in sodobnosti. Skoraj ni bilo vprašanja, na katerega 
ne bi poznal odgovora, bodisi o tem, kako se prav orje z živi-
no, skrbi za prašiče in konje, cepi sadno drevje, ravna s trto in 
z lesom, kako se prideluje poljščine, kosi, suši in hrani krmo, 
kako si vzajemno pomaga in ljubi svojega bližnjega, kako se 
spoštuje očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na 
zemlji! Pozorno je upošteval namige o pomembnosti zapiso-
vanja vseh drobnih in na videz nepomembnih reči. Njegov pre-
tanjen spomin je bil zaklad, ki ga je radodarno delil z nami, 
sam pa ga je označil za božji dar. 
Za vedno se je zapisal v srca nas vseh, pogumen, skrben, de-
loven, vztrajen in ponosen mož, ki ni nikoli zatajil svojih pre-
pričanj in vrednot. Zdaj uživamo njegove sadove, obiramo 
jabolka iz njegovega sadovnjaka, pijemo vino iz njegovih vi-
nogradov in ostajamo z dobro mislijo o njem in nanj delovni, 
skromni, strpni, pogumni in dobri ljudje – hčere, sinovi, vnu-
ki, sosedje in prijatelji. 

 (Iz poslovilnega govora Ivanke Počkar)

IN MEMORIAM
MARIJA VEBLE

(1925–2017)

Marija Veble je 21. 6. 2017 odšla v spomin vsakogar od nas, 
ki smo skozi desetletja bili njeni sodelavci v upravnem odbo-
ru PD Brežice, člani skupine torkarjev ali enostavno planinski 
navdušenci in prijatelji. Rojena je bila v Gorišnici pri Ptuju 11. 
8. 1925. Mlada se je kot bolničarka pridružila borcem Kam-
niško-zasavskega odreda, po vojni pa se je posvetila športu.
Njeno brežiško obdobje sega v čas poroke z Ivanom Vebletom 
leta 1951. Poklicno pot je začela in končala na brežiški gimna-
ziji, kjer je kot profesorica telesne vzgoje generacijam mladih 
ljudi oblikovala odnos do zdravega načina življenja in špor-
tnih dejavnosti. Morda še bolj kot z besedami je vzgajala z 
lastnim vzgledom, s svojim načinom življenja in z neutrudnim 
delom v športnih društvih, od leta 1963 tudi v planinstvu. V 
času njenega 23-letnega predsedovanja, od leta 1982 do leta 
2005, je PD Brežice doživelo razcvet, saj se je povečalo števi-
lo članov društva, uvajala je nove aktivnosti in okrepila delo 
z mladimi planinci, v tem času je bil postavljen tudi bivak na 
Velikem Cirniku. 
Ob velikem razumevanju, podpori in pomoči moža Ivana je 
dosegala rezultate, ki so v resnici presegali njeno žensko krh-
kost. To njeno razdajanje je bilo opaženo in nagrajeno s pri-
znanji na društveni, občinski in državni ravni. Naj omenimo 
le najvišje izkazane časti: bila je dobitnica oktobrske nagra-
de občine Brežice, pa najvišjih priznanj Planinske zveze Slo-
venije – spominske plakete in svečane listine – ter prejemni-
ca Bloudkove plakete. Največja nagrada in priznanje za njo 
so bili zadovoljni obrazi njenih planincev, ljudi, ki jim je odsti-
rala lepote gorske narave.
Za svoj devetdeseti rojstni dan, ki ga je praznovala pred dve-
ma letoma, je po klinih in žici še enkrat splezala na »najvišji 
in s pripovedkami najbolj bogati Triglav«. Za njo lahko reče-
mo, da je imela Slovenijo v nogah, saj je ob Slovenski planin-
ski poti prehodila še vrsto tematskih poti. V nogah pa je imela 
tudi najvišjo goro Evrope Mont Blanc, najvišji vrh Afrike Kili-
mandžaro, stopala je po nepalskih in kubanskih gorah in še 
kod. Bera je obsežna. In pri vsem tem je največ teh vzponov 
opravila v letih, ko večina ljudi ugotovi, da ne zmore več in se 
tako raje drži doline. Hodila je tako rekoč do zadnjega diha: 
konec maja je bila z nami in prijatelji iz Tržiča in Križ na av-
strijskem Koroškem, pod severnimi stenami Košute, nazadnje 
pa je 10. junija doživela še razkošje pomladi na Veliki planini. 
Marija bo ostala svetel vzor, vzgled širokega človeka, ki raz-
mišlja o mnogočem, uživa pa v drobnih zadovoljstvih. Bila je 
zaščitni znak našega društva. Spominjali se je bomo s pono-
som in hvaležnostjo. 

 (iz poslovilnega govora Toneta Jesenka) 

Zadnji julijski dnevi so bili še 
posebej veseli in polni radosti 
za Evo Zorko iz Dečnega sela, 
ki ima kromosomsko napa-
ko, ki ji je pridružena slepota z 
ostankom vida in ostale razvoj-
ne motnje. Eva je namreč dobila 
senzorno-svetlobni vodni stolp, 
za nakup katerega so potekale 
dobrodelne akcije,  v organizaci-
ji Lions kluba Brežice dobrodel-
ni tek v Čateških toplicah, Peter 
Gramc je v okviru skupine Prej-
Potem organiziral dobrodelno 
vadbo, v ta namen pa je poteka-
la tudi akcija zbiranja zamaškov. 
Senzorno-svetlobni vodni stolp z enkratnim polnilom svetlob-
ne tube, ki je visoka 175 cm, vanjo pa gre 30 litrov deionizira-
ne vode, je stal 2.100 evrov, skoraj toliko pa je bilo zbranih tudi 
vseh sredstev. Polnilo stolpa je sicer potrebno vsake tri mesece 
redno menjati za normalno delovanje. Eva ob stolpu zelo uživa, 
koncentrira pogled na mehurčke in jim s pogledom sledi (s tem 
ostri pogled), hkrati pa jo tudi pomirjajo. Všeč so ji tudi barve, ki 
na te mehurčke svetijo.
Iskrena hvala vsem, ki ste za Evo tekli, vadili, zbirali zamaške ali 
kakor koli pomagali, da je dobila ta neprecenljiv pripomoček. 
Vsem želimo vse dobro! 
 Eva s staršema Matejo in Dejanom

Zahvala družine Zorko

SEVNICA - PD Lisca Sevnica je v času od 12. do 19. julija organi-
ziralo pohodni planinski tabor v slovaških Tatrah in čeških Krko-
noših z ogledom nekaterih mest. Na poti do Tater smo si ogledali 
grad Trenčin, v katerem je nekaj časa živela tudi Barbara Celj-
ska. V Nizkih Tatrah smo si ogledali umetno jezero Liptovska, 

ki mu domačini pravijo Slovaško morje, in se nato odpeljali do 
največjega smučarskega središča Slovaške Jasna, katerega smu-
čišča ležijo na pobočjih gore Chopok, kamor smo se tudi povzpe-
li. Ogledali smo si še Demanovsko jamo. V Visokih Tatrah smo se 
povzpeli na vrh Rysy na meji s Poljsko. Osvojili smo vrh Kriva-
na, ki je simbol Slovaške. Obiskali smo Štrbski pleso, Propadsko 
jezero in se povzpeli do koče nad jezerom. Ogledali smo si mes-
to Stari Smokavec, v katerem stoji muzej šerp, in hotel, v kate-
rem je dopustoval Fidel Castro, ter cerkev Janeza Pavla II. Na Če-
škem smo v narodnem parku Krkonoši, ki meji s Poljsko, osvojili 
najvišji vrh Češke - Snežka. Ogledali smo si tudi najbolj obiskana 
smučišča v Špindleruvem Mlynu. Na poti domov smo se ustavili v 
kraju Kutná Hora, ki je na Unescovem seznamu svetovne dedišči-
ne. Najpomembnejše stavbe so gotske - petladijska cerkev svete 
Barbare, Italijanski dvor, Kamnita hiša, cerkev svetega Jakoba. V 
sosednjem kraju Sedlec je mesto gotske stolnice Naše Gospe in 
slavne Kostnice, v kateri so lestenci, narejeni iz kosti pad lih vo-
jakov. Vodji tabora sta bila Darinka in Janko Avguštin v sode-
lovanju s Turizmom Toni Prah Anton.  D. A.

Pohodni planinski tabor 

Udeleženci planinskega tabora v slovaških in čeških gorah
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. 
ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

ROZALIJE GOLOBIČ

ZAHVALA

Žalujoči: sin Srđo in ostalo sorodstvo

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, podarjene svečke, cvetje in svete maše.

Posebna zahvala Zdravstvenemu domu Brežice, doktorju Iljažu in 
patronažnim sestram, še posebej Vasji Hrastovšek za vse obiske in 
storitve na domu.

Hvala pogrebni službi Komunale Brežice, pevskemu zboru, društvu 
upokojencev, izgnancev ter govornici za poslovilne besede. 
Gospodu župniku Kšeli hvala za lepo slovo.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste kakor koli 
sodelovali pri obredu slovesa.

Odtrgal bom cvet,
na grob ga položil

in tiho potožil,
da joče srce.

iz Gornjega Lenarta 3a, Brežice

Ob boleči izgubi moje drage mame

VITOMIRJA
JAVORNIKA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

sina in brata

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem  
in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 

Hvala podjetju Levas za organizacijo trobentačev, podjetju Kostak 
za opravljene pogrebne storitve in župniku za opravljen cerkveni 
obred. Posebna zahvala Sonji Pezamovski, družinam Pezamovski, 
Hodžić in Ban ter Brigiti Keber za tolažilne besede in pomoč pri 
organizaciji pogreba.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, in 
tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

iz Krškega

MARTINA KOVAČIČA

ZAHVALA

Ob smrti dragega moža, očeta, dedka, 
pradedka in strica

iz Čedma 3

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je onemoglo,
tvoj dih je zastal,

a v naših srcih
boš vedno ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki ste nam v teh težkih dneh slovesa stali ob 
strani. Hvala za sleherni stisk roke, objem in besedo tolažbe. Hvala 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. 
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za 
lepo zapete žalostinke, gospodu župniku Žaklju za lepo opravljen 
cerkveni obred.

Iskrena hvala sodelavcem Policijske postaje Brežice in Oštarije
Margareta iz Krškega. Zahvaljujemo se Gostilni Les za gostinske 
usluge ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo imenovali.

FRANCA MEDVEDA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V soboto, 29. 7. 2017, smo se na artiškem 
pokopališču poslovili od našega dragega

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga v času 
bolezni obiskovali, nam kakor koli pomagali in nas bodrili. 
Hvala Onkološkemu inštitutu Ljubljana in Splošni bolnišnici Brežice 
- odd. Interna 2 za zdravljenje. Hvala župnikoma Francu Rataju 
in Janezu Turineku za opravljen obred, Mateji Jankovič Čurič za 
poslovilni govor, vsem praporščakom, pevcem, izvajalcu Tišine in 
pogrebni službi Žičkar. Še enkrat hvala vsem in vsakomur posebej, 
ki ste nam stali ob strani ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Ohranite ga v lepem spominu.

Res težko je slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

IVA BUŽANČIĆ

ZAHVALA

V 95. letu starosti si nas tiho zapustila, 
naša draga

Vsem, ki ste jo radi obiskovali, bili del njene življenjske poti, ji kakor 
koli pomagali, iskrena hvala. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili, 
darovali cvetje in sveče ter se poklonili njenemu spominu.
Hvala za vse besede, izrečene ob slovesu.
Posebna zahvala vsem zaposlenim v Domu upokojencev Brežice, 
saj je bila vaša nesebična skrb za njeno čim boljše počutje izjemna.

Vsi njeni

Hvaležni za vse čudovite trenutke,
ki smo jih preživeli s tabo,
bomo cenili spomin nate.

KRISTINA 
PRIBOŽIČ

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je zapustila

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, bivšim 
sodelavcem, znancem in zdravniškemu osebju za podporo v težkih 
trenutkih.

Hvala vsem in vsakomur, ki ste jo pospremili na njeni prerani 
zadnji poti.

 iz Krškega.

Vsi njeni

JOŽETA STOPARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Na pragu 85. leta starosti smo se poslovili od našega dragega 
moža, očeta, dedka, brata, pradedka, strica, bratranca in soseda

Z žalostjo v srcih se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče, cvetje in svete maše. Še posebej se zahvaljujemo 
g. župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen obred, pevcem za 
prelepo petje, pogrebni službi in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

z Orehovca.

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči.

Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni!

PAVLE SUŠA

SPOMIN

12. avgusta bo minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu, prižigate 
sveče in z rožami krasite njegov prerani grob.

Njegovi: žena Danica, hči Simona in sin Jernej z družinama

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja.

Spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

iz Zgornje Pohance.

ALOJZ FISTER

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem ter 
delavcem kolektivov Inkos in Šoko za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. 

Hvala tudi osebju Zdravstvenega doma Sevnica in Krmelj, pogrebni 
službi S. Novak, pevcem in trobentaču, zastavonoši, praporščakoma 
in gospodu župniku Janezu Cevcu za lepo opravljen obred. 

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

iz Brezja 5, Krmelj.

Žalujoči: hči Irena in sin Iztok z družinama

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke. 

Zaprte so utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.

(S. Makarovič)

GRETE NOVAK
Na čudovito sodelovanje in druženja ostaja lep spomin.

Sodelavci GEM d.o.o. Krško

S spoštovanjem in hvaležnostjo 
smo se poslovili od sodelavke

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

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje

so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

IVAN ŠTRASNER

SPOMIN

20. avgusta bo minilo leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Krškega.

Vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(S. Makarovič)

Vedno bo ostal v naših srcih. Hvala vsem, ki se ga spominjate.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Oddam v najem gostilno Beli 
konjiček v Brežicah. Najemni-
na 300 €/mesec. 
Tel.: 0049 1 5734 632 811 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Audi A3 2.0 TDI, avto-
matik, 1. lastnica, letnik 2006, 
prevoženih 170.000 km, v 
odličnem stanju. Cena 6.000 
€. Tel.: 041 727 488

KMETIJSTVO
Prodam traktorske gume 
10.50/-18”, rabljene, 18 mm 
profila, 2 kom, cena 30 €/ko-
mad. Tel.: 031 566 399

Kupim kosilnico ali motokul-
tivator s priključki, lahko v 
okvari. Tel.: 051 841 055

Prodam kosilnico (Bucher) 
SIP Šempeter v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 041 658 758

Prodam traktorske gume 
(12,4 x 28) in luščilec koruze. 
Tel.: 030 694 956

Prodam škropilnico Stihl SG 
17, moped Tomos APN 6, mo-
tokultivator Gorenje Muta s 
koso in obračalnik SIP 220. 
Tel.: 040 295 510

Prodam kosilnico na nitko, 
novo, moč 4,2 kW, 6,2 KM, ko-
pija Kavasaki, z vso opremo. 
Tel.: 031 554 098

Ječmen v vrečah in koruzo za 
silažo prodam. 
Tel.: 041 541 539

Prodam seme rdeče detelje in-
karnatke (seme je čisto, brez 
primesi) in koruzo na rasti za 
silažo. Tel.: 041 755 334

Prodam seme rdeče detelje in-
karnatke. Tel.: 031 855 874

Prodam koruzo za silažo. 
Tel.: 031 697 435

Prodam 2 ha koruze za silažo, 
v okolici Drnovega, cena po do-
govoru. Tel.: 041 258 932

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodamo koruzo za zrnje ali 
silažo, 80 arov, Arško polje, 
in prečne letve za VW Boro in 
Jetto. Tel.: 031 312 651

V Spodnjih Dulah prodam 25 
arov koruze za zrnje ali silos. 
Tel.: 07 49 27 808, zvečer

Prodamo koruzo za silažo, 2 
ha, v okolici Brežic. 
Tel.: 031 411 714

Prodam kvalitetno seno in 
otavo, balirano v kocke. 
Tel.: 040 681 971

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

Prodam suha mešana drva, 30 
m3 za 1.000 €. 
Tel.: 031 492 190

Prodam kostanjeva drva, pec-
ljalnik za grozdje, plug Slavo-
nec (10 col) in motorno žago 
Dolmar. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Kupim bukovo in gabrovo hlo-
dovino za drva, debelina od 15 
do 45 cm. Plačilo takoj ob pre-
vzemu. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 594 663

Prodam mešana suha drva 
(bukev, hrast), možna dosta-
va. Tel.: 051 304 760

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam večjo količino rdeče-
ga vina žametna črnina ali me-
njam za drva. Tel.: 041 947 565

Prodam 100 l rdečega vina po 
1 €/l, bizeljski okoliš. 
Tel.: 051 480 824

Prodam vino cviček, žganje, 
kravo za zakol (možna menja-
va za brejo), koruzo in slamo. 
Tel.: 040 319 448

Prodam vino cviček in beli pi-
not, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 794 497

Prodam rdeče vino sremičan, 
laški rizling in beli pinot. Oko-
lica Senovega. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 564 785

Prodam sadeže aronije (bio, 
sveže), prodam vino ali me-
njam za koruzo. Prodam tudi 
zajce in šaške. 
Tel.: 068 606 233 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

UREJANJE ZELENE OKOLICE
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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Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vsa krovsko kleparska dela | pokrivanje z vsemi kri�nami
postavljanje ostrešij | montaža strežnih oken | barvanje napuščev

Dečno selo 58, 8253 Ar�če
GSM: 051 242 026, E-mail: miha.plevnik1@gmail.com

15 LET IZKUŠENJ

poletni popust  do -50% 
na vsa SONČNA OČALA
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 OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33

as

Protihrupna vrata - Silence™ - 599 EUR - VGRADNJA NA KLJUČ!

Pozabi na hrup iz hodnika. Pokliči! 051/229-225

www.ecovind.si

Ugodno prodam stanovanje 
na Senovem, 54 m2. 
Tel.: 051 363 465

Prodam vinograd (600 trt) in 
bivalno zidanico. Okolica Rake. 
Tel.: 041 483 922

V najem oddam hišo na 
Sromljah in prodam hišo v 
Zgornjem Obrežu, EI: da. 
Tel.: 041 644 979

V Leskovcu pri Krškem oddam 
stanovanje/sobe za delav-
ce. Najemnina 120 €/osebo + 
stroški. EI: da. 
Tel.: 041 712 959

Oddajamo sobe s stroški od 
100 €/mesec naprej na relaci-
ji Krško - Brežice. 
Tel.: 031 421 102

Vabimo ponudnike zaseb-
nih sob in stanovanj v Bre-
žicah, da do konca avgusta 
oddajo svojo ponudbo za 
oddajo sobe študentom Fa-
kultete za turizem v Breži-
cah, www.ft.um.si. Pokličite 
na fakulteto na tel. 08 20 57 
063, kjer se boste dogovorili 
o oddaji nastanitve.

NEPREMIČNINE
Kupimo parcelo na sončni lo-
kaciji v okolici Krškega, pri-
merno izključno samo za grad-
njo stanovanjske hiše. 
Tel.: 031 758 597 

Prodam starejšo hišo v Sevni-
ci na zelo lepi lokaciji. Možnost 
nadomestne gradnje. 
Tel.: 031 859 489

Krško – Presladol, v idilični do-
lini ob potoku prodamo vselji-
vo stanovanjsko hišo z gospo-
darskim poslopjem, njivami, 
travniki in gozdom. Primerno 
za biološko obdelovanje. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 933 863, 
www.mihelic.de/bauernhof

Prodamo travnik (3.658 m2) 
ob glavni cesti za Pijavice, 585 
m2 zazidljivih, ostalo je kme-
tijsko zemljišče. V neposredni 
bližini tudi gozd (2.600 m2). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 667 444

Prodam dvosobno stanova-
nje (60 m2) z balkonom in kle-
tjo, obnovljeno, 1. nadstropje, 
Aškerčeva 2, Krško, EI: da. 
Tel.: 031 792 417
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Prodam vino, kvaliteten cvi-
ček, in 2 kozi z mladiči. 
Tel.: 031 879 072

Prodam vino muškat, silvanec 
in bizeljsko belo. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 638 868

Prodam kakovostno mešano 
rdeče vino. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 641 199

Prodam vino cviček. 
Tel.: 07 49 57 286

Prodamo grozdje, belo in rde-
če, Bizeljsko. Tel.: 031 830 637

Prodam vinsko žganje. 
Tel.: 070 245 578

Prodam hidravlično stiskalni-
co Gorenje Muta (150 l) in dru-
go kletarsko opremo. 
Tel.: 031 591 379

Prodam 2 cisterni za vino, 800 
l in 600 l, kot novi. 
Tel.: 041 542 258

Prodam nova inox mlina za 
sadje na motorni pogon. Cena 
večjega 530 €, manjšega 450 
€. Prodam tudi novo stiskalni-
co za sadje na vijak (45 l), 370 
€. Tel.: 041 590 320

Zbiram naročila za svežo aro-
nijo, naravno pridelano. 
Tel.: 041 895 974

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo RJ/LIM, brejo 6 
mesecev, peta telitev. 
Tel.: 031 446 799

Prodam kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev, pašno, odoj-
ke (mesnati tip) in prašiče. Mo-
žen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam različno breje krave 
simentalke, pašne, po izbiri. 
Cena pri ogledu. 
Tel.: 040 742 730

Prodam bikca limuzin in telič-
ko simentalko, stara sta 4 me-
sece. Tel.: 041 836 515

Prodam kravo s četrtim tele-
tom. Cena po ogledu. 
Tel.: 041 591 354

Prodamo prašiče od 20 kg 
naprej in od 90 kg naprej za 
zakol ali rejo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 411 714

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)
• 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.

 

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

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

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

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

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana

Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (17/2017) bo izšla v 
četrtek, 24. avgusta 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. avgust 2017.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam dva bikca ČB/LS, sta-
ra 14 dni. Tel.: 031 868 337

Prodam prašiče linije 12, tež-
ke 30-50 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam polovico prašiča (80 
kg) domače reje, cena 3 €/kg, 
Veliki Trn. Tel.: 040 432 445

Prodam 2 odojka, jedilni 
krompir in ječmen. 
Tel.: 031 431 681

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg, za zakol ali nadaljno rejo in 
pajka Fahr, 3 vretena. 
Tel.: 041 778 087

Prodam krškopoljca, 90 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam kozje mladiče sloven-
ske sanske pasme, mlečne, sta-
re 3 mesece. 
Tel.: 031 701 748

Kozo z mlekom sanske pasme 
in indijske račke tekačice pro-
dam. Tel.: 031 852 438

Prodam domače, očiščene pi-
ščance, cena 3,50 €, in zajčje 
meso. Tel.: 070 313 927

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica 

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

Metrsko blago, šiviljska po-
pravila, unikatni izdelki iz 
blaga za dom in darila. Tr-
govina Atom Krško, d.o.o., 
Papirniška 22, Krško. 
Tel.: 07 49 05 005, 
www.atomkrsko.com

Prodam invalidski voziček, 
koze in snežno desko. 
Tel.: 051 743 901

Prodam večjo količino 
zaključnega sloja (25 kg, sivi 
in rjavi) Rofix po ugodni ceni. 
Tel.: 041 542 258

Prodam nov topli pod, širina 4 
m, debelina 3 mm, 40 m2, zelo 
dobre kvalitete. Ugodno. 
Tel.: 031 566 399 

Brezplačno oddam zemljo za 
nasipavanje v okolici Krškega. 
Tel.: 051 833 524

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
30. avgusta prodaja belih 
kilogramskih piščancev,

od 8. avgusta dalje rjavih 
jarkic s prvimi jajci, 

vsak četrtek 
pa si lahko priskrbite 

enodnevne bele piščance.
Naročila sprejemamo na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Naročila sprejemamo na tel.št.
    07 49 73 190,031 676 724

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice ter 
enoletne rjave kokoši dobite 

vsak delavnik med 18. in 20. uro.

Beli kilogramski piščanci bodo 
na voljo konec avgusta.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

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, obveščamo vas, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v četrtek, 31. avgusta, 
mlade rjave in grahaste 

jarkice pa si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 17. uri. 

Naprodaj bodo tudi 
enoletne rjave kokoši.

Iščemo zaupanja vredno gos-
po, ki bi skrbela za starejšo 
žensko (nega in gospodinj-
ska opravila). Nudimo biva-
nje, hrano in primerno plačilo. 
Tel.: 031 641 277

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

Vdovec, star 78 let, išče žensko 
za skupno življenje, 60-75 let. 
Zaželen vozniški izpit. Kličite 
samo resne po 20. uri. 
Tel.: 07 49 67 023

Pozitivna, simpatična, ureje-
na, ljubeča, lahko si starejša 
od mene, pokliči za skupno 
prihodnost s 44-letnim moš-
kim brez otrok. Samo resne in 
preskrbljene. Tel.: 031 743 704

Upokojenec, vdovec z dob-
ro pokojnino, slaboviden, želi 
spoznati žensko med 55 in 65 
leti z izpitom za avto. 
Tel.: 031 622 062

Samski moški, 51 let, išče pri-
jateljico, vdovo ali mamico do 
svojih let z vozniškim izpitom. 
Tel.: 031 527 458

Moški, star 60 let, bi rad 
spoznal žensko, staro 55-
65 let. Sem v pokoju, imam 
hišo. Tel.: 070 596 358

50-letni moški želi spozna-
ti resno partnerico za skupno 
življenje. Tel.: 051 743 901
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Dušanka Štoviček Kodrič 
je luč sveta zagledala v brež-
iški porodnišnici, svoje domo-
vanje pa je imela v soseščini 
Šrajbarskega turna. »Moj dom 
je bila hiša z debelimi zidovi in 
manjšimi prostori, čeprav od 
zunaj izgleda prav mogočna. 
Sestra Tanja je dobro leto sta-
rejša od mene. Že od majhnih 
nog sva se zelo dobro razumeli 
in pomagali druga drugi,« prič-
ne svojo pripoved in doda, da 
se je rodila v drugem zakonu 
svojega očeta Vladimirja, ki je 
bil akademski kipar in meda-
ljer, v prvem zakonu z ženo Sla-
vo pa je imel hčerko Vladimi-
ro. »Ko sem privekala na svet, 
je bil ati star 70 let, mami pa 
33 let. To je bila velika razlika 
v letih, ki se je ves čas poznala 
- v načinu življenja, v vzgoji do 
naju,« se spominja Dušanka, ki 
jo kličejo tudi Duška. 

Očeta opiše kot tihega, mirne 
narave, ki je imel svoj svet, kjer 
je ustvarjal in je bil po njenih 
besedah čista umetniška duša. 
»Svoj atelje je imel ob hiši, kjer 
so nastajala njegova dela, bili 
pa so tudi trenutki, ko naju je 
vzel s sabo, da sva se igrali,« se 
spominja in kot pravo nasprot-
je očetu opiše svojo mamo, ki je 
bila temperamentna ženska, ži-
vahna, razigrana in v zelo ve-
liko podporo svojemu možu. 
»Vedno mu je stala ob strani, 
pomagala mu je pri odlivanju, 
zelo je bila predana njegove-
mu delu, čisto se je zlila z nje-
govim umetniškim življenjem,« 
še pove. Oče je po njenih bese-
dah ustvarjal do samega kon-
ca, umrl je v 93. letu starosti, 
takrat je bila že odrasla in po-
ročena. »Z možem Rihardom 

Medaljerjeva hči Dušanka Štoviček Kodrič 

»Bila sem njegova desna roka«
VELIKI PODLOG – 52-letna Dušanka Štoviček Kodrič se je rodila materi Ljudmili in očetu Vladimirju Štovič-
ku, priznanemu kiparju in medaljerju, ki je ustvarjal v Leskovcu pri Krškem. Z družino živi v Velikem Pod-
logu, kot ljubiteljska ustvarjalka pa stopa tudi po očetovih stopinjah. Zgovorna sogovornica premišljeno 
odstira svojo življenjsko pot, se spominja svojega otroštva, pa tudi svojega vključevanja v skupino sebi po-
dobnih, ki jim veliko pomeni tako likovni, kakor ročnodelski svet. 

sva bila nekaj časa v naši hiši, 
tedaj sem že rodila prvega 
sina Uroša. Bila pa je prostor-
ska stiska, zato sva se preselila 
v blok na Gubčevo, kjer smo os-
tali tri leta,« poseže po svojem 
spominu, v katerem je tudi to, 
da se je rojstva vnuka oče Vla-
dimir zelo razveselil. »To je bilo 
zanj nekaj najlepšega, kar se 
mu je v življenju zgodilo, saj si 
je vedno želel, da bi imel sina. 
Dočakal je tudi rojstvo mojega 
drugega sina Marka, ki sem ga 
rodila dobro leto kasneje. Svo-
jima vnukoma, tako mojemu 
sinu kakor Tanjini hčerki, je ati 
naredil plaketo, Marku pa je 
pred smrtjo ni uspel dokonča-
ti,« niza misli.  

KLJUB NJEGOVI STROGOSTI 
SMO SE IMELI LEPO

Duška je v osnovno šolo hodila 
v Leskovec pri Krškem. Nikoli 
ni imela občutka, da so učite-
lji delali kakšno razliko, čeprav 
je imel oče določene normati-

ve glede ljudi, 
s katerimi se je 
srečeval in tudi 
družil. »Midve 
s sestro se naj 
ne bi druži-
li z okoliški-
mi otroci. Sicer 
sama nisem 
poslušala nje-
govih ukazov v 
zvezi s takšni-
mi zapovedmi 
in sem se dru-
žila tudi z otro-
ci iz bližnjega 
gradu. Že kot 
otrok sem me-
nila, da prija-
teljstvo ni od-

visno od družbenega statusa, 
ampak je odvisno le od osebe, 
ki nam je lahko blizu,« doda. 
Po očetovem mnenju sta bili 
s sestro vedno premajhni za 
vse, kar se je dogajalo, tudi 
za obisk razstav in kulturnih 
prireditev. Tudi ob posebnih 
obiskih sta bili s sestro le del 
protokola, saj sta prišli gos-
te pozdravit, priklonili sta se, 
zapeli pesmico ter morali odi-
ti. »Kljub njegovi strogosti in 
starosti pa smo se imeli vse-
eno lepo in se posvetili drug 
drugemu, saj smo tudi karta-
li, urejali vrtove, ga opazovali 
pri izdelavi vrtnega orodja, pa 
tudi pri čebelarjenju. Vedno mi 
je rekel, da sem njegova desna 
roka. Sem vesela in ponosna, 
da sem imela takšne starše, ki 
so mi dajali oporo in me nau-
čili lepih besed in lepega vede-
nja,« še pripoveduje. 

Končala je srednjo oblikov-
no šolo, se zaposlila v takratni 
»Celulozi«, kjer je kot obliko-

valka delala plakate in osnutke 
za vrečke, potem se je prezapo-
slila v takratno »Papirkonfek-
cijo« in nadaljevala z razni-
mi osnutki z motivi za ovojni 
papir, voščilnice in podobno. 
»Nekaj te umetniške žilice sem 
vendarle dobila po njem,« se 
nasmehne Duška in pristavi, da 
se je že od nekdaj rada vključe-
vala v društveno življenje, kjer 
je bila ustvarjalna, saj je risa-
la scene in priložnostne napise, 
kar počne še sedaj, če jo pova-
bijo k sodelovanju. »Velikok-
rat poiščem svoj mir in v tem 
miru rada ustvarjam. Najraje 
rišem profilne portrete. Sem 
pa odkrila še svoj drugi konji-
ček. Pri Ljudski univerzi Krško 
sem se vključila v ročnodelski 
krožek, kjer ustvarjam razne 
izdelke. Še posebej po izkušnji 
z boleznijo sem še bolj inten-
zivirala tako likovno kot roč-
nodelsko izražanje. Tako si za-
polnim svoj čas, kar mi veliko 
pomeni, saj sem rada v skupini, 
kjer ustvarjamo. Življenje me 
je naučilo potrpežljivosti, po-
membna je vestnost, odkritost 
in tudi poštenost,« pove odkri-
to in doda, da si prosti čas za-
polni z ročnimi spretnostmi, ri-
sanjem, kolesarjenjem in hojo 
ob obronku Krakovskega goz-
da. »Velikokrat me spremlja 
tudi prijateljica z vasi in me-
nim, da je prijateljstvo potreb-
no gojiti, treba si je vzeti čas. 
Sama se imam za preprosto, ni-
sem vzvišena in slava mi nič ne 
pomeni, čeprav sem umetniko-
va hči. Rada pa sem ustvarjal-
ka v tej svoji preproščini, rada 
živim ta svoj stil življenja,« za-
ključi pogovor Duška Štoviček 
Kodrič. 
 Marija Hrvatin

Duška Štoviček Kodrič

POD  V KOPRIVNICI.VELIKIM ŠOTOROM

19:00 – ANSAMBEL PUŠELJC
– ANSAMBEL POSKOČNI MUZIKANTI20:00 

              

SOBOTA, 12. avgust

19:00 – JERNEJ DIRNBEK, Mi2 

20:30 – TADEJ TOŠ SHOW
Dobrodelna prireditev za nakup in postavitev varovalne ograje

športnega igrišča OŠ Koprivnica.

PONEDELJEK, 14. avgust

10:00  – SLOVESNA PROCESIJA IN SVETA MAŠA

16:00  – 19. TRADICIONALNE VAŠKE IGRE

 18:30 – PODELITEV PRIZNANJ KS KOPRIVNICA

 19:00 – ANSAMBEL POTEP
bogat spremljevalni program, hostese, nagradne igre, napihljiva igrala za otroke

TOREK, 15. avgust

Za več informacij obišči 
 www.koprivniskanoc.si

ali facebook stran 
Koprivniška noč.

Medijski pokrovitelj:
Organizator
Koprivniške noči:

Organizator
vaških iger:

VELIKI KAMEN - Člani Pro-
stovoljnega gasilskega 
društva Veliki Kamen so v 
okviru letošnje Koprivniške 
noči pripravili preventivno 
akcijo »Kdo te bo peljal no-
coj domov?«. 

»Z akcijo želimo člani PGD Ve-
liki Kamen kot organizator-
ji Koprivniške noči spodbu-
diti obiskovalce prireditev, da 
se, še preden sedejo za vo-
lan in se odpravijo na našo 
ali katero koli drugo priredi-
tev po Sloveniji, vprašajo, kdo 
jih bo pripeljal varno nazaj do-
mov, predvsem, če bi na prire-
ditvi posegli po alkoholu,« je 
na predstavitvi akcije povedal 
vodja kampanje, ki se zgledu-
je po uspešni angleški kampa-
nji »Who will take you home 
tonight«, Sandi Lekše. Na tri-
dnevni prireditvi (program je 
objavljen levo) bo na voljo ta-

Naj te domov raje pelje taksi

ksi služba, bolj oddaljenim obi-
skovalcem pa ponujajo nočitev 
pri lokalnih ponudniki ter zas-
tonj prevoz na prireditev in na-
zaj do prenočišča.

V Sloveniji med najpogostej-
še vzroke prometnih nesreč 
še vedno sodi vožnja pod vpli-
vom alkohola, kar velja tudi za 
območje PU Novo mesto, je po-

trdil komandir PP Krško Peter 
Molan. V obdobju 2012-2016 
so namreč 19 od 54 prome-
tnih nesreč s smrtnim izidom 
povzročili alkoholizirani voz-
niki. »To ne pomeni le 19 žrtev, 
ampak tudi 19 uničenih družin 
in 19 povzročiteljev, ki ima-
jo zaradi tega pogosto hude 
travme in bi radi zavrteli čas 
nazaj,« je dodal Molan.

Tudi zdravstveni delavci imajo 
številne grenke izkušnje z žrt-
vami nesreč, ki jim botruje al-
kohol, in z njihovimi povzro-
čitelji. Največkrat se to zgodi 
ponoči v času vikendov, ko »iz 
zabave nastane velika žalost«, 
kot je dejal zdravstveni reše-
valec Sebastjan Komočar. Al-
kohol namreč oslabi človeko-
vo samokontrolo in »avtomobil 
lahko postane orožje v njego-
vih rokah«, je povedal vodja ur-
gentne službe v ZD Krško Mil-
ko Zrnić. 

Akcijo, zlasti pa povezovanje 
različnih ustanov v njej, je poz-
dravila tudi krška podžupanja 
Ana Somrak, kot predsednica 
Gasilske zveze Krško pa je po-
nosna tudi na prizadevno ge-
neracijo v PGD Veliki Kamen, 
ki je lani praznovalo že 90 let 
delovanja, vodi pa ga Robert 
Kostevc. P. Pavlovič

Ekipa organizatorjev in sodelujočih v akciji


