
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Novih 12 projektov
Posavje je z državo podpisalo prvo dopolnitev do-
govora za razvoj regije, ki vključuje 12 projektov, 
vrednih 24 milijonov evrov. Projekti se nanašajo 
predvsem na hidravlične izboljšave vodovodnih 
sistemov, čiščenje odpadnih voda, podjetniške 
inkubatorje in razvojne cone ter kolesarske po-
vezave. Žal se zatika pri že lani potrjenemu pro-
jektu KRAKA, v okviru katerega naj bi zagotovili 
poplavno varnost Kostanjevice na Krki.

Stran 2

Predstavljamo še tri 
planinska društva

Zaokrožujemo predstavitev delovanja planinskih 
društev v Posavju, pod drobnogled smo vzeli še 
ostala tri planinska društva (PD Brežice, Videm Kr-
ško in Polom Kostanjevica na Krki). Po vsem napi-
sanem je jasno – tradicija združevanja ljubiteljev 
visokogorij in pohodništva v naši regiji je res ob-
čudovanja vredna.
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Ladko Petretič, 
župan občine Kostanjevica na Krki:

Enotni bi lahko 
naredili še več
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Krajani složni, kot že dolgo ne

Obiskovalce sprejmejo pri vhodu

Kovačijo bi preuredili v muzej
Ohranjajo spomin na rojaka

Krško odneslo trenerja Olimpije

Pete brusijo že deset let

PO OSVEŽITEV V KRKO – Po dokaj deževnem juliju s(m)o ljubitelji poletne vročine končno dočakali 
prvi letošnji vročinski val, ko temperature krepko presegajo 30 stopinj Celzija. Tako bo po napovedih 
vremenoslovcev vsaj še jutri, ko nas bo s padavinami dosegla blažja ohladitev, vendar naj bi visoke 
temperature vztrajale vsaj še do sredine naslednjega tedna. V vročih poletnih dneh oživijo številna 
kopališča ob posavskih rekah, zlasti ob Krki, ki je po zagotovilih novomeškega oddelka Nacionalnega 
laboratorija za zdravje kljub cvetenju kremenastih alg, kar ji daje malce zelenkasto barvo in nekaj vonja, 
odlične kakovosti za kopanje. Eno najbolj obiskanih je zagotovo kostanjeviška »riviera«, kjer na obeh 
bregovih reke Krke številni domačini in obiskovalci najdejo osvežitev, poleg tega je v letošnji sezoni 
obogatena in pestrejša tudi gostinska ponudba v bližini kopališča.  Foto: Peter Pavlovič

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 227
www.megadom.si

790 €

KLOR
GRANULAT

1 kg

590 €

PH-MINUS
GRANULAT

1,5 kg

890 €

KLOR POČASI
TOPNE TABLETE

1 kg (5 kos x 200 g)

BAZENI in
BAZENSKA TEHNIKA

vSE ZA vZdržEvANjE BAZENOv

OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI PRAZNUJE

Z nedeljskim cvičkovim pohodom se je pričelo skoraj 
enomesečno praznovanje kostanjeviškega občinskega 
praznika, v okviru katerega bodo med drugim odprli 
prenovljeno mrliško vežico in planinsko zavetišče Štembuh, 
vinogradniško društvo bo praznovalo 25-letnico, vrhunec pa 
bo seveda slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo 
občinskih priznanj. Tradicionalne praznične tematske 
strani prinašajo pregled dosežkov občine v minulem letu, 
predstavitve letošnjih občinskih nagrajencev, vpogled 
v zgodovino Kostanjeviške noči ter seveda voščila 
kostanjeviškim občankam in občanom s strani posavskih 
občin, podjetij in ustanov.
  Strani 6–10
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POSAVJE Z NOVIMI PITNIKI
Voda je najboljša izbira za hidracijo tudi pri športnih aktivnostih. 
Ob igrišču z umetno travo pri Stadionu Matije Gubca v Krškem je 
družba Kostak postavila pitnik, ki svežo pitno vodo zagotavlja vsem 
športnikom, navijačem in obiskovalcem. 
V sklopu projekta bo Komunala Radeče poskrbela za postavitev 
pitnika v parku nasproti občinske stavbe v Radečah, OKP Rogaška 
Slatina pa za pitnik pri občinski stavbi v Bistrici ob Sotli. Poleg vseh 
omenjenih koristi pitnikov nas ti spomnijo tudi na to, da je v Posav-
ju vsem na razpolago kakovostna, sveža pitna voda.

NA SESTANKIH POSTREŽEMO Z VODO IZ PIPE
Tudi v vašem podjetju ali organizaciji lahko postrežete z vodo iz 
pipe – postanite naš partner v projektu. Prejeli boste steklen vrč 
za vodo, pravico do uporabe logoti-
pa projekta »Zdravo-bolj zdravo-vo-
da iz pipe« in strokovno podporo. Več 
informacij in vaše prijave sprejema 
jasmina.butara@komunala-brezice.si.

ZAKAJ JE VODA IZ PIPE BELA?
Začasna bela obarvanost vode je fizikalen pojav številnih majhnih 
zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztopljenega zraka 
v vodi, ki je pod pritiskom. 
Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izlo-
čanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno vodo natočimo v čist ko-
zarec, lahko že po nekaj sekundah opazimo dvigovanje mehurč kov 
proti površini (bistrenje od spodaj navzgor), če pa kozarec prislo-
nimo še k ušesu, zaslišimo rahlo šumenje. Voda v kozarcu se nato 
popolnoma zbistri. Takšna voda je primerna za pitje.

VODA IZ PLASTENKE? NE, HVALA.
Če bi vsak Slovenec na dan spil le eno plastenko vode, bi v enem 
dnevu uporabili kar 2 milijona plastenk. Na ta način bi se ustvarile 
ogromne količine odpadkov, ki bi bili moteči za okolje kot tudi ne-
varni za naše zdravje. Razgradnja plastenke, ki smo jo uporabljali 

zgolj nekaj minut, lahko traja več stoletij, če konča v naravi. Da je 
ta težava aktualna, dokazuje že sprehod ob reki ali pogled na ob-
robje cest, po katerih se vozimo, saj se odpadne plastenke pojav-
ljajo na vsakem koraku. Preden kupite vodo v plastenki, pomislite 
na okolje in raje izberite cenejšo, kakovostnejšo in okolju prijazno 
rešitev – vodo iz pipe.  

VODA PREDSTAVLJA 60–70 % TELESNE TEŽE ČLOVEKA.
Celotno delovanje našega telesa je odvisno od vode – voda izpi-
ra strupe, prenaša hranila, vlaži tkivo ušes, oči, nosu in grla. Celo 
najmanjša dehidracija izčrpava energijo – prav nezadostno uživa-
nje vode naj bi bil največji vzrok tako zelo razširjene utrujenosti.

KDAJ NAJ PIJEMO?
Ko vstanete, najprej popijte kozarec vode, ki vas bo lepo osvežil, 
saj so celice po večurnem spancu postale žejne. Kozarec vode po-
pijte tudi pred obrokom in pojedli boste manj, pomagal vam bo 
celo, če zvečer ali ponoči postanete lačni. Pomembno je, da ne pi-
jete samo takrat, ko ste že žejni, saj ta občutek nastopi takrat, ko 
je telo že izgubilo delež svoje celotne količine vode.  

KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO OKUS VODE?
Okus vode lahko izboljšate tako, da ji dodate koščke sadja, kuma-
re, stebelne zelene, lističe mete, limoninega timijana, bazilike, zrn-
ca janeža ali nariban ingver. 

V posavskih tleh je naravno bogastvo, ki je dostopno vsem
To bogastvo je naša pitna voda, ki je izredno kakovostna. Letošnje poletje si jo lahko natočite tudi na pitnikih, ki so bili postavljeni v sklopu projekta 
»Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«. Projekt združuje komunalna podjetja z območja celotnega Posavja in je odličen primer medsebojnega sode-
lovanja za skupno dobro. K pitju vode iz pipe spodbujajo tako posameznike kot tudi podjetja in organizacije, ki jih vabijo k vključitvi v projekt »Zdravo-
-bolj zdravo-voda iz pipe«.

ZAKA J VODA IZ  PIPE?
•  BOLJ ZDRAVA (iz plastenk se izloča zdravju škodljiv bisfenol A, večkrat uporabljena plastenka je 

leglo za bakterije; voda iz pipe ne vsebuje konzervansov, aditivov, ekstraktov)
• CENEJŠA (voda iz pipe je do 1.000-krat cenejša od ustekleničene)

•  MANJ ODPADKOV – SKRBIMO ZA OKOLJE (če bi vsak Slovenec na dan spil le eno plastenko 
vode, bi v enem letu porabili kar 730 milijonov plastenk)

Foto: Janoš Zore 
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Dogovor za razvoj regije 
Posavje vključuje 12 projektov 
regije v skupni višini dobrih 24 
milijonov evrov, od tega bodo 
v višini 21,6 milijona evrov fi-
nancirani s strani Evropske 
unije in države Slovenije. Gre 
za dopolnitev k prvemu dogo-
voru, ki je bil že podpisan no-
vembra lani in se nanaša na 
projekte: Varstvo biodiverzi-
tete in vodnih ekosistemov 
– Upravljanje vodotokov in 
poplavnih gozdov (Krakovski 
gozd, krajše projekt KRAKA) 
na območju občine Kostanjevi-
ca na Krki (nosilca sta Zavod za 
gozdove Slovenije in Gozdarski 
inštitut); Mreža socialnih sto-
ritev in medgeneracijsko sode-
lovanje (nosilec je Občina Bre-
žice, partnerji pa Občini Krško 
in Sevnica ter pridruženi par-
tnerji); in projekt Regijska šti-
pendijska shema – Posavska 
statistična regija (nosilec RRA 
Posavje).

Žal pa tudi to pot ne gre pov-
sem brez zapletov. Koordina-
torka projekta KRAKA Bar-
bara Kink iz novomeškega 
Zavoda za varstvo narave je 
povedala, da se kostanjeviški 
projekt Varstvo biodiverzite-
te in vodnih ekosistemov v so-
delovanju z Inštitutom za vode 

Pri poplavni varnosti Kostanjevice se zapleta
KRŠKO, POSAVJE – 25. julija sta zasedala Razvojni svet regije Posavje in Svet regije Posavje. Kot najpomembnejšo točko je razvojni svet sprejel prvo dopolnitev do-
govora za razvoj regije Posavje z 12 najpomembnejšimi projekti in se seznanil, kakor v nadaljevanju tudi svet regije, s pripravo programa Regionalnega razvojne-
ga programa regije Posavje 2021–2027. Dva dni kasneje sta predsednik Razvojnega sveta regije Posavje Ivan Molan ter minister za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo Zdravko Počivalšek že podpisala omenjeno dopolnitev razvojnega dogovora.

pripravlja že od leta 2015, saj 
so si skozi sinergijski projekt 
prizadevali rešiti tudi poplavno 
območje kostanjeviške občine. 
V letu 2016 so jih na okoljskem 
ministrstvu seznanili, da sko-
zi projekt KRAKA ne morejo 
združevati ne sredstev ne pod-
ročij voda in narave, zato so na-
daljevali s projektom, ki se na-
naša zgolj na naravo, vendar so 
ga morali zastaviti povsem na 
novo. A ko so ga imeli v aprilu 
letos že usklajenega, je zaradi 
vseh dosedanjih zapletov oko-
li projekta, nedorečenih pravil 
in vselej novih vsebinskih zah-
tev iz vseh kohezijskih projek-
tov izstopil Zavod za gozdove, 
zaradi česar je projekt ponov-
no zastal: »Ne glede na vse pri-
čakujem, da bomo z Zavodom 
za gozdove rešili, kar imamo za 
rešiti, in nato čim prej opera-
tivno s posredniškim organom 
nadaljevali in usklajevali stva-
ri naprej.«

Brežiški župan Ivan Molan, 
predsedujoči razvojnemu 
svetu, je ob tem dejal, da gre 
za projekt, ki je vreden oko-
li 2,5 milijona evrov, in da je 
vprašanje, koliko je brez so-
časne ureditve poplavne var-
nosti Kostanjevice sploh smi-
seln. Izrazil je bojazen, da se 

bodo iz sredstev napajale ra-
zne študije, učinkov in realiza-
cije pa ne bo. Predlagal je, da 
Ministrstvu za okolje dajo čas 
najkasneje do oktobra, da se 
izreče okoli projekta, sicer je 

smotrneje, da namesto nave-
denega projekta uvrstijo nanj 
projekt iz liste B, sicer bo ta 
denar ostal in šel v druge regi-
je. Vidno razočarani kostanje-
viški župan Ladko Petretič je 

dejal, da mu je tega počasi do-
volj: »Česar koli se lotimo, kjer 
koli, vsepovsod je nič. Ko pri-
de stvar do Ljubljane, vsi pro-
jekti po vrsti padejo. Osebno 
sem do vseh teh programov 
skeptičen. Povedal sem tudi 
v Ljub ljani, na vseh ministr-
stvih, da toliko, kot se bori-
mo za to poplavno varnost, da 
najprej izkazujejo posluh, na 
koncu pa vse pade v vodo. Res 
sem razočaran, le kako ne bi 
bil?!« O usodi projekta KRAKA 
bo tako razvojni svet ponovno 
odločal jeseni.

Sicer prva dopolnitev dogovora 
za razvoj regije Posavje vklju-
čuje 12 projektov, in sicer: Pod-
jetniški inkubator Krško (nosi-
lec  projekta Občina Krško) v 
skupni vrednosti okoli 470.400 
evrov; Komunalno opremljanje 
v PC Sevnica (Občina Sevnica) 
v  vrednosti okoli 1,4 milijona 
evrov; Dograditev kanalizacij-
skega sistema Radeče – odva-
janje in čiščenje odpadne vode 
v porečju srednje Save (Obči-
na Radeče) v vrednosti dobre-
ga 1,2 milijona evrov; Poveča-
nje stopnje priključenosti na 
obstoječe čistilne naprave – 
odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju spodnje Save v 
občini Krško (Občina Krško) 

v skupni vrednosti dobrih 2,1 
milijona evrov; Izgradnja kana-
lizacijskega sistema v Sevnici – 
odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju spodnje Save 
v občini Sevnica (Občina Sev-
nica) v skupni vrednosti dob-
rih 2,1 milijona evrov; Hidrav-
lična izboljšava vodovodnega 
sistema v občinah Brežice in 
Bistrica ob Sotli (Občina Bre-
žice) v vrednosti okoli 4,9 mi-
lijona evrov; Hidravlična izbolj-
šava v občini Sevnica (Občina 
Sevnica) v skupni vrednos-
ti dobrega 1,7 milijona evrov; 
Kolesarska povezava ob R2 
420 Brežice–Dobova v skupni 
vrednosti dobrih 2,9 milijona 
evrov ter Kolesarska povezava 
ob R2 419 Brežice–Krška vas 
in Brežice–Čatež ob Savi (nosi-
lec obeh projektov Občina Bre-
žice) v vrednosti okoli 1,7 mi-
lijona evrov; Ureditev glavne 
kolesarske povezave G 16 Se-
novo–Podsreda – medregijski 
projekt v vrednosti dobrega 
1,5 milijona evrov, Kolesarska 
povezava Krško–Sotelsko–
Brestanica v vrednosti okoli 
100.000 evrov ter Kolesarska 
povezava Krško–Kostanjevi-
ca na Krki (nosilec zadnjih 
treh projektov Občina Krško) 
v vrednosti okoli 5,2 miliona 
evrov. Bojana Mavsar

LJUBLJANA – Predsednik Razvojnega sveta regije Posavje in 
župan občine Brežice Ivan Molan ter minister za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta 27. julija v 
prostorih ministrstva podpisala dodatek k dogovoru za razvoj 
regije Posavje. Kot že omenjeno, dopolnitev dogovora za ra-
zvoj posavske razvojne regije v Posavje prinaša 21,6 milijona 
evrov državnega in evropskega denarja za 12 najpomembnej-
ših projektov v regiji v skupni vrednosti 24 milijonov evrov. 
Projekti se bodo izvajali po vseh šestih posavskih občinah do 
leta 2022. Pri projektih sodeluje vseh šest posavskih občin, 
kar dokazuje dobro sodelovanje in solidarnost v regiji, saj je z 
vključevanjem vseh občin tudi manjšim občinam omogočeno 
pridobivanje državnih in evropskih sredstev. 

Molan in Počivalšek po podpisu dodatka k dogovoru za ra-
zvoj regije Posavje (foto: Občina Brežice)
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V zadnjem času ob zabojnikih na nekaterih ekoloških otokih vse pogosteje opa-
žamo nepravilno odložene odpadke, ki tja nikakor ne sodijo. Ali postajajo eko-
loški otoki novodobna črna odlagališča?

V občini Brežice imamo 180 ekoloških otokov. 
Kljub temu, da okolico vsakega izmed njih čisti-
mo najmanj enkrat tedensko, se zdi, da ves trud 
komunalnih delavcev in vestnih občanov ne za-
leže kaj dosti, saj se nepravilno odloženi odpad-
ki pojavljajo vedno znova.

 »Takšen želim biti!«

Kako na ekološkem otoku pravilno odložim odpadek?

• Rumenih vreč z odpadno embalažo NE PUŠČAM OB ZABOJNIKU na ekološkem otoku, 
ampak vsebino odložim v zabojnik,

• kartonsko embalažo zložim, strgam,
• plastično in kovinsko embalažo stisnem, odložim jo brez vsebine in
• večje kose odpadkov in odpadke, ki niso odpadni papir, drobna embalaža ali odpadno 

steklo, odpeljem na ZRC Boršt (delovni čas: pon.–pet.: 7.–19., sob.: 8.– 13.).

Ekološki otok zapustim urejen in čist.

Na ta način:
• Omogočim dostop ostalim uporabnikom,
• poskrbim za lepši videz okolice in
• prihranim (čiščenje in odvoz odpadkov, ki na ekološki otok ne sodijo, predstavljata dodaten 

strošek, ki ga plačujemo vsi).

Zavedajmo se, da s svojimi dejanji vplivamo na okolje 
in bodimo vzor tudi ljudem okoli sebe.

Ekološki otoki – 
novodobna črna odlagališča

Kot nam je povedala direkto-
rica Posavskega muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj, sta se 
obe investiciji začeli skoraj is-
točasno, septembra 2017. Po-
tem ko so v juniju zaključili z 
ureditvijo pritličja z novo re-
cepcijo, trgovinico in preno-
vo zastarelih sanitarij ter jih 
odprli za obiskovalce, še ved-
no poteka obnova dveh delov 
strehe gradu, in sicer severne-
ga in vzhodnega dela s tremi 
stolpi. O prvi investiciji Černe-
lič Krošljeva pravi, da je to za-
nje zelo pomembna pridobitev, 
saj so imeli recepcijo v drugem 
nadstropju, zdaj pa lahko obi-
skovalce že takoj, ko pridejo, 
sprejmejo in usmerijo. Kjer je 
bila prej recepcija, bodo zdaj 
pripravili razstavo v povezavi 
z ognjem, saj se v prostoru že 
nahaja stara peč. Sanitarije so 
bile že zelo dotrajane, zato so 
veseli, da imajo zdaj čisto nove 
in lično urejene. O drugi inve-
sticiji je dejala, da je lani po-
tekala prva faza obnove stre-
he, od maja letos pa se odvija 
druga faza, ki naj bi bila zaklju-
čena, s tem pa tudi celotna in-
vesticija, do konca avgusta, od-
visno od vremenskih razmer. 
Na novo morajo prekriti še vse 
tri stolpe. »Obnavlja se tudi 
streha nad Viteško dvorano, 
ki je bila v večini restavrirana, 

Obiskovalce sprejmejo pri vhodu
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so vhod na grajsko dvorišče preuredili v novo recepcijo in muzej-
sko trgovino, obnovljene pa so tudi sanitarije. Brežiški grad je sicer še naprej gradbišče, saj je še vedno v 
teku tudi obnova strehe.

čakajo nas še tri stene, in zelo 
je pomembno, da imajo takšni 
dragoceni spomeniki tudi dob-
ro streho,« je dejala. Po njenih 
besedah nekateri domnevajo, 
da bi bila lahko stara grajska 
streha še iz 18. stoletja, a to še 
preverjajo. Investicijo v pritlič-
ju je v višini 150 tisoč evrov fi-
nancirala Občina Brežice, ob-
novo strehe v višini 210 tisoč 
evrov pa bo delno (do 50 % 
oz. največ 103 tisoč evrov) so-
financiralo Ministrstvo za kul-
turo, saj se je občina kot lastni-
ca gradu uspešno prijavila na 
razpis. V nadaljevanju jih čaka-
jo še druge investicije: »Želimo 
obnoviti še ostale dele strehe, 
pa kotlovnico, saj je zelo po-
membno ogrevanje takšne 
stavbe, skušali bomo urejati 

pritlične prostore, tudi kavar-
no, ki jo zaenkrat nadomešča-
mo še s kavnimi avtomati. Za 
nas je prioriteta ureditev še 
drugih prostorov pritličja gra-
du, saj naša konservatorsko-
-restavratorska delavnica nuj-
no potrebuje boljše prostore.« 
V načrtu je tudi ureditev peda-
goških prostorov in delavnice. 
Černelič Krošljeva računa, da 
bodo z investicijami nadaljeva-
li naslednje leto, vse pa bo od-
visno od razpisov, ki jih na tem 
področju zelo primanjkuje.

S 1. julijem je Černelič Kroš-
ljeva tudi uradno začela petle-
tni mandat direktorice, doslej 
je namreč funkcijo opravljala 
kot vršilka dolžnosti direkto-
rice, saj se je njen predhodnik 

dr. Tomaž Teropšič pritožil in 
uspel v tolikšni meri, da so mo-
rali razpis za direktorja Posa-
vskega muzeja Brežice pono-
viti. Na ponoven razpis se je 
prijavila kot edina kandidat-
ka, ki so jo nato občinski sve-
ti vseh občin ustanoviteljic 
javnega zavoda tudi podprli: 
»Dobila sem mandat, tako da 
se veselim dela in upam, da bo 
zdaj lahko vse normalno pote-
kalo. Dobro je tudi za sam za-
vod in vse nas, saj se zdaj lah-
ko posvečamo dolgoročnemu 
planu dela. Doslej sem se tru-
dila voditi to ustanovo po naj-
boljših močeh in tako bo tudi 
v prihodnje. Ljudje so ta na-
čin dela sprejeli, kar, mislim, 
se vidi tudi po obisku.«  Čer-
nelič Krošljeva pravi, da so v 
prvi polovici tega leta še po-
večali obisk pa tudi prodajo v 
muzejski trgovinici, saj imajo 
v njej veliko zanimivih izdel-
kov. V Posavskem muzeju Bre-
žice, kjer je približno 20 za-
poslenih, so imeli od začetka 
januarja do konca junija lani 
57 lastnih prireditev in 39 do-
godkov drugih organizatorjev, 
njihove prireditve in muzej je 
obiskalo 14.520 ljudi, letos pa 
je bilo v enakem obdobju teh 
prireditev 88 oz. 48, zabeležili 
pa so 16.800 obiskovalcev.
 Rok Retelj

Pestra ponudba v muzejski trgovini

PROIZVODNJA – junij 2018

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 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 0 - 88 400 44 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB2, PB3 in PB4 70.201 3 5

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

V mesecu juliju 
plinski bloki niso obratovali, 

tako da ni bilo izpustov.

LJUBLJANA – Vlada RS je 1. avgusta na dopisni seji sprejela, da 
se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021 uvrstijo 
novi projekti, med katerimi je tudi ureditev več oddelkov v Splo-
šni bolnišnici Brežice. Predmet investicije je izvedba gradbeno-
-obrtniških in inštalacijskih del ter zaključnih del v prvem in dru-
gem nadstropju stavbe K, ki je zgrajena do podaljšane IV. faze, v 
pritličju je že umeščen Urgentni center. Z investicijo se bo ure-
dilo prvo nadstropje za potrebe Oddelka za anesteziologijo, re-
animacijo in intenzivno zdravljenje (CIT in PACU) in drugo nad-
stropje za Radiološki oddelek ter del tehnične etaže. Ocenjena 
vrednost investicije je 1.584.658,00 EUR (po stalnih cenah in te-
kočih cenah).  Vir: MZ

BREŽICE – Laboratorij v Zdravstvenem domu Brežice, ki opravlja 
laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdra-
vstvenega varstva, s 1. septembrom 2018 spreminja svoj ordina-
cijski čas. Le-ta je podaljšan v popoldanski čas obratovanja (razen 
v juliju in avgustu). Od ponedeljka do četrtka bo deloval med 7.00 
in 16.00, ob petkih pa med 7.00 in 14.00. V popoldanskem delov-
nem času od 14.00 do 16.00 se bodo izvajale samo nujne preiska-
ve, ki so naročene tekoči dan. Najkasneje do 15.30 se bodo lahko 
naročili: hemogram, hemogram + DKS na analizatorju, osnovna 
analiza urina s sedimentom ter vsi hitri testi (CRP-K, bris na beta 
hemolitični streptokok A, preiskave blata). Biokemijske preiska-
ve bo mogoče naročiti do 14. ure tekočega dne. V letošnjem letu 
je laboratorij pridobil nov analitski sistem za biokemijo in imu-
nokemijo, ki omogoča večjo kakovost dela, hitrejšo izvedbo pre-
iskav, manjše vzorce materiala in možnost širitve nabora prei-
skav. Z novim aparatom bodo pričeli z izvajanjem imunoloških 
preiskav: ščitničnih hormonov, prostatičnega specifičnega anti-
gena in feritina. Sredstva v višini 125.125,35 EUR bruto z vklju-
čenim DDV zagotavlja ZD Brežice.  R. R., vir: ZD Brežice

V NRP tudi SB Brežice

Podaljšan čas laboratorija

BREŽICE – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
vabi zainteresirana podjetja k prijavi na 8. Podjetniško-obrtni 
in kmetijski sejem – »POK 2018«. Tudi letos bo sejem potekal v 
športni dvorani pri OŠ Brežice (20. in 21. oktobra), vsa zaintere-
sirana podjetja pa imajo možnost za ugodnejši najem sejemskega 
prostora do 28. avgusta. Sejem bo tudi letos tradicionalno postre-

gel s pestrim obsejemskim 
programom, otroško animaci-
jo in kuhanjem županovega go-
laža, ves čas sejma pa bodo v 
sejemski vinski kleti potekale 
degustacije lokalnih vin in do-
mačih dobrot, pripravljenih iz-
pod mojstrskih rok iz lokalne-
ga okolja. Na sejem se lahko 
prijavite preko spleta (izpol-
njeno prijavnico lahko pošlje-
te na info@pcbrezice.si) ali po 
navadni pošti na naslov ZPTM 
Brežice, Gubčeva 10a, Brežice, 
prijavnico in več informacij pa 
najdete na spletni strani www.
pcbrezice.si. 
 Vir: ZPTM Brežice

Ugodnejši najem do 28. avgusta

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

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.
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Z AVTOM V SAVO –  25. 7. so policisti PP Krško okoli 13.30 pre-
jeli obvestilo, da naj bi na Rožnem nekdo z avtomobilom zape-
ljal v Savo. Po prvih ugotovitvah naj bi 54-letni voznik osebne-
ga avtomobila Renault scenic vozil po kolovozni poti iz smeri 
Blance proti Sevnici. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil ob-
last nad vozilom in s poti zapeljal v jarek, kjer je vozilo odbilo 
in po brežini zdrsnilo v Savo. Vozniku in potniku se je uspelo 
rešiti iz avtomobila, ki je potonil. V nesreči ni bil nihče poško-
dovan, avtomobil pa so iz vode potegnili gasilci. Policisti so še 
ugotovili, da je domnevni voznik vozil pod vplivom alkohola.

NESREČA S TRAKTORJEM – 30. 7. se je v naselju Brezje pri 
Dovškem občan prevrnil s traktorjem. Policisti PP Krško so op-
ravili ogled in po prvih ugotovitvah je 49-letni moški po trav-
niku vozil traktor s pripetim obračalnikom za seno. Pri vožnji 
vzvratno po pobočju se je traktor prevrnil in moški je padel z 
vozila. Gasilci PGE Krško so protipožarno zavarovali kraj nes-
reče, izklopili akumulator na traktorju ter nudili pomoč reše-
valcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu hudo poškodovane-
ga traktorista, ki so ga odpeljali v SB Novo mesto. 

DVA POŠKODOVANA V PROMETNI NESREČI – 1. 8. zjutraj so 
gasilci PGE Celje in PGD Sevnica posredovali v Radečah, kjer 
je prišlo do trka dveh osebnih vozil. Zavarovali so mesto nes-
reče, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in 
odstranili vozili s cestišča. Reševalci NMP Celje so poškodova-
ni osebi odpeljali v SB Celje.

PIJAN »VIJUGAL« PO CESTI – Brežiški policisti so 4. 8. v ve-
černih urah med kontrolo prometa opazili voznika osebnega 
avtomobila, ki je vijugal po vozišču in večkrat prevozil krožno 
križišče. Zapeljali so za njim in ga ustavili v Bukošku. Med po-
stopkom so ugotovili, da je 38-letni voznik pod vplivom alko-
hola, v litru izdihanega zraka je imel 0,89 miligrama alkohola. 
Seveda so mu odvzeli vozniško dovoljenje. 

VLOMILEC IZKORISTIL DOPUSTNIŠKO ODSOTNOST – V Do-
lenjem Leskovcu je v prvih avgustovskih dneh neznanec izkori-
stil odsotnost oškodovancev, ki so bili na dopustu, in iz stano-
vanjske hiše odtujil nakit. Lastnike je oškodoval za 3000 evrov, 
okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.
 Zbrala: S. R.

Jure Zelič, Sevnica: Poleti preko napotnice štu-
dentskega servisa opravljam delo reševalca iz 
vode. Delo je razgibano, zanimivo in blizu doma, 
tako da stroškov zaradi vožnje nimam. Urna po-
stavka je primerna, a ne bi se pritoževal, če bi 
bila višja. Delo mi omogoča tudi delni vpogled 
v delovanje KŠTM, tako da lažje razumem, zakaj 

so nekatere stvari v Sevnici takšne, kakršne pač so.

Barbara Marn, Cerklje ob Krki: Študentsko 
delo ti da določene izkušnje, postavi te na trdna 
tla, znaš se bolj organizirati ter razporejati delo 
in prosti čas. Zaslužek vedno pride prav, prak-
tičnega znanja pa niti ne dobiš toliko, odvisno, 
če je povezano s tvojim študijem. Če si priden, 
se vedno najde delo. Iz osebnih izkušenj lahko 

rečem, da sem do zdaj vsak mesec dobila plačo.

Janja Lenič, Kostanjevica na Krki: Letos prvič 
delam preko študentskega servisa, našla sem si 
delo v gostinstvu. Prve izkušnje so dobre, delo 
je pestro, s plačilom sem zadovoljna. Ne gre le 
za zaslužek, pač pa tudi za izkušnje, saj te ved-
no raje zaposlijo, če jih že imaš. Ponudbe za po-
čitniško delo v Kostanjevici ni zelo veliko, am-

pak če hočeš delati, ga lahko dobiš.

Tone Žnidaršič, Hudo Brezje: Študentsko delo 
mi ni dobro poznano, a menim, da je prav, da 
študenti in polnoletni dijaki poleti delajo. S tem 
pridobijo delovne izkušnje za kasnejšo zaposli-
tev, zaslužijo pa tudi nekaj in lahko malo razbre-
menijo družinski proračun. Kako obsežen je trg 
študentskega dela pri nas, ne vem natančno, a 

kdor hoče poprijeti za delo, ga bo gotovo našel.

V času poletnih počitnic mnogi dijaki/nje in študenti/ke 
opravljajo počitniško delo. Je takšno delo priporočljivo 
za nabiranje izkušenj in razvijanje delovnih navad? Je po-
nudbe za počitniško delo v Posavju dovolj, so takšna dela 
dobro plačana, so delodajalci redni plačniki?

anketa

Počitniško delo mladih

BUKOŠEK – Pri lovski koči v 
gozdu Dobrava pri Bukošku 
je 28. julija potekala tradi-
cionalna komemoracija v 
spomin na deset ustrelje-
nih krških borcev prve Kr-
ške partizanske čete. Orga-
nizacijo slovesnosti je letos 
prevzelo Združenje borcev 
za vrednote NOB Krško.

Zaradi močvirnatega terena pri 
spomeniku padlim krškim bor-
cem sredi gozda so slovesnost 
priredili pri lovski koči, kjer je 
po prihodu praporščakov slo-
vensko himno najprej zapel te-
norist Marko Železnik, ki je v 
nadaljevanju ob harmonikar-
ski spremljavi Adija Moško-
na poskrbel za kulturni do-
datek programa. Slavnostna 
govornica je bila predsedni-
ca sveta KS mesta Krško mag. 
Nataša Šerbec, ki je med dru-
gim spomnila, da KS mesta 
Krško že vse od leta 1981 ob 
svojem krajevnem prazniku 
počasti spomin na padle prve 
krške borce. Nato je opisala, 
da je 30. julija 1941 nemška 
vojska v gozdu Dobrava ustre-
lila troje bratov Kaplan, dvoje 
Kastelicev in Preskarjev, Gra-
berja, Jernejca in Ivanko Ura-
njek. Bili so prva odporniška 
skupina, ki je padla na sloven-

Kot je povedal predsednik PGD 
Bukošek Boris Poček, pome-
ni obnovljen dom gasilcev in 
krajanov eno najpomembnej-
ših poglavij v celotni zgodovini 
PGD Bukošek in samega kraja. 
»To, kar stoji pred nami, meji 
na čudež. Ne samo zaradi ve-
čine vloženih sredstev in obse-
ga obnove, ampak tudi zaradi 
načina, kako smo to izvedli. Ti-
soče in tisoče delovnih ur na-
ših članov, na desetine članov 
društva in sovaščanov, ki so 
bili pripravljeni priskočiti na 
pomoč, več kot deset posame-
znikov, ki so dajali in še dajejo 
za ta kraj in društvo svojo dušo 
in telo,« je poudaril in dodal, 
da krajani Bukoška tako složni, 
požrtvovalni, solidarni in pre-
dani, kot so bili v tem prime-
ru, niso bili že desetletja. Ob-
nova je bila sicer obsežna, a je 
bilo temu projektu naklonje-
no lokalno okolje, tako Občina 
Brežice kot KS Zakot - Buko-
šek - Trnje na čelu s prejšnjima 
predsednikoma Juretom Pez-
dircem in Adijem Brodom 
ter zdajšnjim Juretom Kroš-
lom. Ob tej priložnosti se je 
Poček zahvalil vsem vaščanom 
Bukoška, krajanom njihovega 
požarnega okoliša, gasilkam 
in gasilcem, ki so jih podpirali 
pri obnovi, izvajalcu del Grad-
beništvu Moškon, nadzorniku 
Alešu Vodebu, KS Zakot - Bu-
košek - Trnje ter še zlasti Ob-
čini Brežice in županu Ivanu 
Molanu. Predsednik PGD Bu-
košek je zatrdil, da si bo dru-

Krajani složni, kot že dolgo ne
BUKOŠEK – KS Zakot - Bukošek - Trnje in PGD Bukošek sta zadnjo julijsko soboto pred obnovljenim do-
mom gasilcev in krajanov v Bukošku organizirala prireditev »Krajevni praznik v Bukošku 2018«, v okviru 
katere je potekala tudi svečanost ob prevzemu doma gasilcev in krajanov.

štvo prizadevalo, da beseda v 
nazivu objekta 'krajevni' ne 
bo samo zaradi lepšega, pač 
pa bodo vrata doma odprta še 
za koga iz sosednjih vasi in vse 
ljudi dobre volje iz njihove KS. 
»To je zdaj naš in vaš novi dom 
gasilcev in krajanov Bukošek,« 
je dejal za konec.

Navzoče je nagovoril tudi bre-
žiški župan, ki je omenil, da je 
občina že pred leti s PGD Bu-
košek našla rešitev za uredi-
tev prostorov KS, obenem pa 
omogočiti obnovo gasilske-
ga doma. Takrat so se dogovo-
rili, da občina odkupi prosto-
re, namenjene delovanju KS, 
prav tako tudi del javnih povr-
šin in nato s skupno investici-
jo preuredijo objekt v dom, ki 
bo namenjen tako gasilcem kot 
krajanom. Dejal je, da je obči-
na financirala predvsem pro-

store KS in odkupila del pro-
storov gasilskega društva, ki 
so bili namenjeni KS. Investi-
cija je znašala približno 105 
tisoč evrov. Doslej KS kot ena 
od redkih sploh ni imela svo-
jih prostorov za delovanje. 
Čes tital je predvsem gasilcem 
in krajanom, ki so namenili ve-
liko lastnih sredstev za obno-
vo gasilskega doma. Omenil je 
še, da imajo v KS Zakot - Bu-
košek - Trnje v letošnjem letu 
predvidene še nekatere dru-
ge investicije, kot sta preplas-
titev cestišča v Trnju in zače-
tek gradnje pločnika v Črncu. 
V imenu KS je zbrane pozdra-
vila Stanislava Molan in izra-
zila zadovoljstvo ob pridobi-
tvi novih prostorov KS. Poček, 
župan Molan in Molanova so 
nato tudi slovesno prerezali 
trak in s tem novo pridobitev 
predali v namen, brežiški žup-

nik Milan Kšela pa je opravil 
tudi blagoslov novega doma. 
Ob tej priložnosti so podeli-
li tudi zahvale tistim posame-
znikom, ki so imeli pri obno-
vi doma zelo pomembno vlogo 
– Matjažu Brataniču, Andre-
ji Tomažin, Igorju Godlerju, 
Viktorju Deržiču, Majdi Čar-
ni, Silvu Šnebergerju, Jasmi-
ni Molan, Vilku Vogrincu, Va-
lentinu Zoriču, Borisu Počku, 
Stanislavi Molan, Adiju Brodu, 
županu in Juretu Pezdircu, za-
hvalno plaketo pa je PGD pode-
lilo Občini Brežice in KS Zakot 
- Bukošek - Trnje.

V kulturnem programu sveča-
nosti so nastopili sestre Valen-
tina, Ana in Mateja Levak, bu-
koški otroci ter Lejla Pezdirc 
in Luka Molan Polovič, po-
vezovala sta Lana Pezdirc in 
David Bratanič. Že pred slo-
vesnostjo je v Bukošku pote-
kalo gasilsko tekmovanje mini 
fire combat in tekmovanje ga-
silske mladine. S prvim je pri 
članih najbolje opravila dvoji-
ca »Rdeča petelina«, pri člani-
cah pa »Team Požun«, medtem 
ko so v sklopu drugega tekmo-
vanja med mladinskimi ekipa-
mi slavile »Barabinske mlade 
gasilke 2« z Blance, med pio-
nirji pa ekipa Sromelj. Pestro 
sobotno dogajanje v Bukošku 
so začinili še traktorji staro-
dobniki iz Zlatoličja, vse pri-
sotne pa je na koncu zabavala 
glasbena skupina Jackpot.
 Rok Retelj

Pred obnovljenim domom gasilcev in krajanov v Bukošku je 
bilo zelo živahno.

Brez zgodovine ni naroda

skih tleh. »Po skoraj sedmih 
desetletjih o smrti in trpljenju 
pričajo zgodovinske raziskave 
in literarna dela, ohranjajo jih 
spomeniki in spominska obe-
ležja, muzejske zbirke. A koli-
ko nas še posega po vsem tem, 
kdo jih še obiskuje in spozna-
va, da bi tisti čas in spomin na-
nje ne bil in ne bo pozabljen? 
Zato je toliko pomembneje, da 
podpremo takšne dogodke, 
kot smo mu priča tudi danes,« 
je poudarila in dodala, da brez 
zgodovine ni naroda. Spome-
nik borcev krške partizanske 
skupine v gozdu Dobrava nas 
opominja na te pogumne sku-
pine in težke čase boja za svo-
bodo, je še dejala.

Poleg zapetih partizanskih in 
domoljubnih pesmi v izvedbi 
Železnika in Moškona smo sli-
šali tudi nekaj recitacij parti-
zanskih pesmi, med drugim av-
torjev Mateja Bora in domačina 
Franca Živiča, ki jih je prebi-
ral povezovalec dogodka Ivan 
Mirt. Delegaciji ZBV NOB Kr-
ško in Brežice sta že na začet-
ku v spremstvu nekaterih pra-
porščakov in častne straže 15. 
polka vojaškega letalstva iz Vo-
jašnice Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki odnesli venec in sveče 
k spomeniku. Na koncu je zbra-
ne pozdravil še predsednik kr-
ške krajevne borčevske organi-
zacije Anton Vodišek.
 R. Retelj

Ustvarjalci programa Železnik, Moškon in Mirt s slavnostno 
govornico Šerbčevo

KRŠKO – Na nedeljskem spre-
hodu po nasipu akumulaci-
je HE Brežice dolvodno od Kr-
škega je bralec opazil močan 
iztok iz tovarne Vipap (na fo-
tografiji), pod NEK pa ogromno 
površino vode, prekrito z rjavo 
penasto nesnago. Za pojasnilo 

smo se obrnili na Vipap. »Iztok 
iz čistilne naprave se običajno 
nekoliko peni, vendar pene 
niso čvrste in stabilne, v razda-
lji 20 do 50 metrov od iztoka 
tudi izginejo. Sicer je iztok či-
stilne naprave prozoren, rjavo 
zelenega odtenka, kar pomeni, 
da je aktivna biomasa živah-
na, da imamo dobro razmerje 
C:N:P, dobro razmerje hranil, in 
da ni prisotne odmrle biomase. 
V aeracijskih bazenih se občas-
no pojavijo pene in takrat upo-
rabljamo antipenilec. V času od 
3. do 5. 8. 2018 nismo imeli te-
žav s penjenjem in antipenilca 
nismo dozirali,« so pojasnili in 
zagotovili, da čistilna naprava 
Vipap obratuje dobro in učin-
kovito čisti vse odpadne vode 
tako tovarne kot komunalne 
odpadne vode mesta Krško z 
okolico.  P. P.

Rjava pena v Savi
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Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

JP Komunala Radeče, d.o.o. je kot izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Radeče skozi pretekla leta skladno z 
zahtevami zakonodaje, usmeritvami in nalogami vzpostavil sistem, 
ki omogoča ločeno zbiranje odpadkov:
• Na individualnih odjemnih mestih pri eno- in večstanovanjskih 

stavbah
Po sistemu »od hiše do hiše« se zbirajo mešani gospodinjski komu-
nalni odpadki, ločeno v rjavih zabojnikih pa biološko razgradljivi ku-
hinjski odpadki in zeleni vrtni odpad.
Opaža se, da se na skupnih odjemnih mestih predvsem pred bloki 
pojavljajo odpadki, ki nikakor ne sodijo v te zabojnike! 
• Na skupnih odjemnih mestih, kjer ni vzpostavljenega sistema 

»od hiše do hiše«
V večjih kovinskih kontejnerjih, ki so postavljeni v odročnejših kra-
jih, se zbirajo mešani komunalni odpadki, ki se odvažajo po sis-
temu »na klic«. Biološko razgradljivih odpadkov in vrtnega odpa-
da iz primestnih naselij ni smotrno odvažati, priporočljivo je vrtno 
kompostiranje.
• Na ekoloških otokih
Od leta 2001 smo na celotnem območju občine Radeče zgradili 
44 zbiralnic – ekoloških otokov, na katerih se zbirajo ločeno zbra-
ne frakcije. Zabojniki so namenoma različnih barv in opremljeni z 
nalepkami, ki pojasnjujejo, kaj se lahko odlaga in česa se ne sme 
odložiti v posamezen zabojnik. V zadnjem obdobju opažamo, da 
ekološki otoki postajajo »mala črna odlagališča« raznovrstnih od-
padkov, saj se ob zabojnikih pojavljajo skoraj vse vrste odpadkov. 
Najbolj zaskrbljujoče pa je, da povzročitelji na ekološke otoke odvr-
žejo tudi nevarne odpadke, kot so azbestna kritina, bencin, razred-
čila, barve in laki, kisline, baterije in akumulatorji, plinske sijalke, 
izolacijski materiali, olja, odpadna zdravila. Tako odložen odpadek 
pogosto onesnaži ostale pravilno ločene surovine, ki postanejo ne-
uporabne za nadaljnjo predelavo. 
• V zbirnem centru Hotemež
Vse občane, ki imajo možnost in so vključeni v sistem ravnanja s ko-
munalnimi odpadki, JP Komunala Radeče naproša, da v Zbirni cen-
ter Hotemež pripeljejo ločeno zbrane odpadke in jih brezplačno od-
dajo na posebej urejena mesta. V centru so nameščeni kontejnerji, 
kjer je zagotovljeno ločeno odlaganje sekundarnih surovin in osta-
lih odpadkov, ki jih predhodno ločite že doma. Obratovalni čas je 
vsako sredo od 10. do 14. ure in vsako soboto od 8. do 12. ure, ra-
zen praznikov. Odpadno embalažo prevzamejo družbe za ravnanje 
z odpadno embalažo, ki so določene s strani države in imajo ustrez-
na okoljevarstvena dovoljenja.
• Na odjemnih mestih v uličnih zbiralnikih za zbiranje e-odpad-

kov in odpadnih baterij
V družbi ZEOS, d.o.o. so pripravili petletni LIFE projekt »Gospodar-
jenje z e-odpadki« s sloganom E-cikliraj, ki spodbuja ločevanje e-od-
padkov in odpadnih baterij. V sklopu projekta se vzpostavlja potroš-
niku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med 
drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in dru-
ge lokacije. K projektu smo pristopili tudi lokalni partnerji v Zasav-
ju, med katerimi sta Občina Radeče in JP Komunala Radeče d.o.o. 
Na podlagi razgovorov, usklajevanj in kriterijev smo se z nosilcem 
projekta odločili, da v občini Radeče zagotovimo in na njihove zah-
teve ustrezno uredimo 5 odjemnih mest (lokacij), na katerih smo v 
oktobru 2016 postavili ulične zbiralnike za e-odpadke. Lokacije teh 
mest so: Jagnjenica 1 – ekološki otok v industrijski coni, Kolenov 
graben 5 – ekološki otok, Titova ulica 12 – ekološki otok (nasproti 
Policije), Svibno – pred podružnično šolo in Vrhovo 46a – ekološki 
otok (pred pekarno). V ulične zbiralnike se lahko odvržejo e-odpad-
ki v velikosti do 40 × 25 × 25 cm, med katere uvrščamo:
 - male gospodinjske aparate (električni mešalniki, likalniki, teht-

nice, ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamorez-
nice …),

 - računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilni telefoni, te-
lefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijski sprejem-
niki, računalniške miške, kalkulatorji, polnilci, fotoaparati, slušal-
ke, DVD predvajalniki, kamere …),

 - ostalo malo el. opremo in orodja (sušilniki in kodralniki las, elek-
trična orodja, sesalniki, ventilatorji, brivniki, svetilke …),

 - igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok 
iz omrežja, baterije ali akumulatorje) in

 - prenosne baterije in akumulatorje (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 
9V …).

Tovrstne odpadke lahko brezplačno oddate tudi v Zbirnem centru 
Hotemež ali v okviru zbiranja in odvozov kosovnih odpadkov z va-
ših odjemnih mest. 
 JP Komunala Radeče d.o.o.

Sistem in ravnanje s komunalnimi odpadki

V radeški folklorni skupini, 
ki jo zadnja tri leta vodi Da-
lija Špendau, je aktivnih 30 
plesalk in plesalcev, ki ohra-
njajo tudi mnoga ljudska iz-
ročila, običaje, navade in pri-
povedi. Poleg plesa negujejo 
tudi slovensko ljudsko pesem. 
Pevska skupina šteje 12 ubra-
nih glasov (petja sta jih uči-
li Erika Krašek in Adriana 
Gaberščik). V svoj program 
poleg plesa in pesmi vse bolj 
vključujejo tudi igre, kot je na 
primer igra s stoli ali klobu-
ki. Njihova posebnost so tudi 
kostumi iz obdobja zgodnjega 
dvajsetega stoletja, ki sta jih 
izdelali Jožica Grašič in Fani-
ka Bačič. 

Brusači so ime za folklor-

BLANCA – 18. julija je v okrepčevalnici Trimček potekala 
svečana seja sevniškega občinskega odbora Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije, ki v letošnjem letu obe-
ležuje 70-letnico nastanka. 

Na srečanju so se zbrani spomnili dogodkov izpred 70 let, ki 
so botrovali nastanku ZZB NOB Slovenije, obudili spomine na 
razvoj in uspehe organizacije, ki ohranja zgodovinski spomin 
predvsem v želji, da se dogodki iz časa 2. svet. vojne ne bi po-
novili. Nekaj spominov sta obudila predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Sevnica Maks Popelar in upokojeni pol-
kovnik ter vojaški analitik in član predsedstva glavnega odbora 
Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc. 
»Pomniki preteklosti so pomniki preteklosti in vsak ima veli-
ko sporočilno vrednost za sedanjost in prihodnost, zato je prav, 
da se jih spoštuje in neguje z vsebino, ki jo prinašajo s seboj,« 
je nagovoril navzoče kot gost sevniški župan Srečko Ocvirk. V 
nadaljevanju sta Milan Gorjanc in Silvo Gorenc, člana vodstve-
nih organov ZZB NOB, podelila jubilejna priznanja Združenja 
borcev za vrednote NOB Sevnica. Priznanja so prejeli Stanko 
Zeks, Terezija Repovž, Berta Logar, Fanika Arnšek, Milan 
Levstek, Daniel Kuhar, Marko Okorn, Štefka Lenič, Breda 
Drenek Sotošek, Sonja Pelko, Ivanka Zemljak, Ciril Logar 
in Maks Popelar.

V spremljevalnem kulturnem programu je sodeloval z avtorsko 
pesmijo o svobodi Jože Žnidarič, ki je podpredsednik Združe-
nja borcev za vrednote NOB Sevnica, ter z recitacijo pesmi Sre-
čanje pesnika Mateja Bora članica sevniškega odbora ZZB NOB 
Jelka Robar.  S. Radi

SEVNICA – Zdravstveni dom Sevnica ima dve prenovljeni 
zobni ambulanti za odrasle, diagnostični laboratorij pa je 
bogatejši za nov avtomatski biokemični in imunološki ana-
lizator, ki bo omogočal hitrejše in kakovostnejše laborato-
rijske raziskave. 

»Zdravje vse bolj postaja najpomembnejša vrednota, saj omogo-
ča in zagotavlja kakovostno življenje ter je temeljni vir razvoja 
vsake družbe. Stalno učenje in nadgradnja znanja vseh zaposle-
nih pomenita dodatno varnost za nas vse. Hkrati poskušamo kar 
v največji meri slediti tehnološkemu razvoju in prostorskim po-
trebam za naše storitve. Tako smo posodobili procese v diagno-
stičnem laboratoriju z nakupom biokemičnega in imunološkega 
analizatorja v vrednosti 80 tisoč evrov. V ta znesek je vštet nakup 
aparata in posodobitev prostora. S to pridobitvijo bomo povečali 
zmogljivost biokemičnih in imunoloških preiskav ter omogočili 
vsakodnevne analize in hitrejšo ter varnejšo storitev za paciente 
in zdravnike, ki preiskavo naročajo,« je dejala na junijski uradni 
predaji analizatorja v uporabo direktorica ZD Sevnica Vladimira 
Tomšič ter povabila k ogledu laboratorija in obnovljenih prosto-
rov dveh zobnih ambulant za odrasle, s katerima sledijo sodob-
nim zobozdravstvenim trendom. Eno izmed ambulant so opre-
mili tudi z novim, sodobnejšim zobozdravstvenim stolom. S tem 
pa vlaganj še ni konec. »Načrtujemo nakup novega ultrazvoka in 
novega reševalnega vozila, še v letošnjem letu naj bi dobili tudi 
nov rentgenski aparat za slikanje čeljusti,« je dodala Tomšičeva.

Ob tej priložnosti so odprli tudi slikarsko razstavo kirurginje 
Nade Jensterle, ki je v letošnjem letu postala del ekipe nujne 
medicinske pomoči v sevniškem zdravstvenem domu. Njena 
slikarska dela, ki bodo do novembra krasila stene sevniškega 
zdravstvenega doma, prinašajo bogastvo barv, pestrost moti-
vov in močno sporočilno vrednost o človeku in njegovem nači-
nu življenja. Dogodek je s pevskim nastopom obogatil MePZ Li-
sca Sevnica. 
 S. Radi

Pete brusijo že deset let
RADEČE – Folklorno društvo Brusači je svojo desetletnico delovanja obeležilo 16. junija s plesnim, pev-
skim in dramskim nastopom v Domu kulture Radeče, kjer se je predstavil tudi njihov podmladek – Otroška 
folklorna skupina Marjanca, Svibančki in Ringa Raja.

no skupino izbrali po kamni-
ti skali, ki so ji domačini rekli 
Brus, omenja pa jo tudi Janez 
Vajkard Valvasor v svojem 
delu Slava vojvodine Kranjske 
iz leta 1689: »Blizu trga je ob 

Savi visoko na hribu skala, ki 
se po kranjsko imenuje Brus, 
zato Radečanom šaljivo pra-
vijo Brusači.« Na prireditvi, ki 
je potekala v počastitev okro-
glega jubileja, so se radeški 
folklorniki spomnili še ene 
zanimivosti – železnega mo-
stu. Zgrajen je bil leta 1894 
in kar nekaj desetletij je veljal 
za tretji največji železni most 
v takratni Avstro-Ogrski. Sko-
zi dialog sta misli o njem pre-
pletala Franci Gros, član Gle-
dališkega društva Radeče, in 
Ljubo Krajšek, član FS Bru-
sači, kar je večer še dodatno 
obogatilo med posameznimi 
nastopi.

Večer petja in plesa se je zak-
ljučil z nagovorom predsedni-
ce društva Cvetke Hudoklin, 
ki se je zahvalila tudi najpri-
zadevnejšim članicam in čla-
nom, in sicer prvi mentorici 
pevske ter plesne skupine Eri-
ki Krašek, bivši članici pevske 
skupine Jožici Žibert, Mila-
nu Gorišku in Daliji Špendau. 
Zbrane v dvorani sta nagovo-
rila tudi ravnateljica OŠ Mar-
jana Nemca Radeče Katja 
Selčan in župan Tomaž Re-
žun. Podpredsednik JSKD OI 
Laško Aleš Breznikar je po-
delil članicam in članom FS 
Brusači Maroltove značke, in 
sicer pet bronastih za več kot 
5 let udejstvovanja na podro-
čju ljubiteljske folklorne de-
javnosti, 30 srebrnih za več 
kot 10-letno udejstvovanje in 
eno zlato, ki jo je za več kot 15 
let udejstvovanja prejela Dali-
ja Špendau. Posthumno so Ma-
roltovo značko podelili Faniki 
Brvar in Jožici Grašič.

Praznični nastop se je zak-
ljučil s torto in druženjem v 
preddverju kulturne dvorane 
ob domačih dobrotah in kaplji-
ci rujnega.  
 Smilja Radi

Radeški folklorni podmladek

Pomniki preteklosti s sporočilom 

Udeleženke in udeleženci svečane seje Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica

Nove pridobitve v ZD Sevnica
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Prireditve v avgustu 2018
• 10. avgust, ob 20. uri

Otvoritev prenovljene poslovilne vežice
Pri poslovilni vežici

• 11. in 12. avgust, ob 10. uri
Turnir odbojke na mivki Kostanjevica 

Open 2018 (moške dvojice)
Kopališče Gmajna

• 12. avgust, od 8. do 10. ure
Ponudba lokalnih proizvodov

Mestna tržnica

• 17. avgust, ob 19. uri
Slavnostna seja občinskega sveta

Galerija Božidar Jakac

• 18. avgust, ob 15. uri
Otvoritev planinskega zavetišča Štembuh

Na Štembuhu, ob Trdinovi poti

• 25. avgust, od 10. ure
Medgeneracijska delavnica

Galerija Božidar Jakac

• 26. avgust, od 8. do 10. ure
Ponudba lokalnih proizvodov

Mestna tržnica

• od 27. do 31. avgusta, med 9. in 15. uro
Poletne igralnice za otroke

Društvo Terra Vera

• 31. avgust, ob 18. uri
25–letnica Društva vinogradnikov

Galerija Božidar Jakac

OD PITNE VODE 
DO OBČINSKIH CEST

Župan Ladko Petretič najprej iz-
postavlja področje oskrbe s pi-
tno vodo. »Potem ko smo izved-
li projekt hidravlične izboljšave 
pitne vode in zgradili 6 km pri-
marnega vodovoda in ob tem 
še 2 km ob rekonstrukciji regi-
onalne ceste skozi naselje Pre-
kopa, sedaj intenzivno izvajamo 
obnove sekundarnih vodovodov, 
ki se priključujejo na te nove pri-
marne. Tako smo uredili sekun-
darne vodovode na Dobah, v 
Karlčah, Dolnji Prekopi – Dob-
ravi, Hmeljski in Gorjupovi cesti 
in pri Mohorju,« našteva. Poleg 
tega so v zajetju Jama dogradili 
filtrirni sistem iz leta 2016, tako 
da bo tudi v ekstremnih prime-
rih zagotovljena neoporečna pi-

tna voda. S tem je pokritost z jav-
nim vodovodom v občini sedaj 
skoraj 99,5-odstotna, izven jav-
nega sistema je le še pet gospo-
dinjstev v Vrbju in Vrtači. 
 
Na področju prometne infra-
strukture in javnih površin se 
je kostanjeviška občina priklju-
čila skupnemu projektu že več 
kot 80 slovenskih občin, v okvi-
ru katerega bodo uredili postaja-
lišča za avtodome. V letu 2016 so 
realizirali prvo fazo projekta. Na 
opuščeni državni cesti na »gmaj-
ni« oz. pri severnem mostu so 
označili pet parkirnih mest za 
avtodome in namestili koše za 
odpadke. »Trenutno smo v fazi 
pridobivanja gradbenega dovo-
ljenja in predvidevamo pričetek 
del v mesecu septembru in do-
končanje do konca leta,« pravi 
župan. Postajališče bo imelo 12 
parkirnih mest (osem velikih in 
štiri manjša), z nameščenimi av-
tomati za elektriko in vodo, ure-
jena bo tudi pretakalna ploščad 
za fekalije, ki bo služila tudi tu-
rističnim avtobusom.

Kar se tiče občinskih cest, so le-
tos intenzivno pristopili k izved-
bi programa asfaltiranja. »Reali-
zirali smo že asfaltažo javne poti 
Orehovec–Kvartuh, Črneča vas–
Črneški vrh, Orehovec–Mihelin, 
Orehovec–Radkovič, v izvedbi 
pa so še Dolšce–Prpič, Dolšce–
Pešič, Kočarija–Hajsinger, Mo-
hor in Črneča vas–Barkovič, ki 
bodo predvidoma dokončane do 
konca avgusta. V jeseni bodo re-
alizirani še odseki Dobrava, trije 
odseki na Dolnji Prekopi in dva 
do trije odseki v Kostanjevici 
na Krki,« našteva župan. Izved-
li bodo tudi obnovo Hmeljske 
in Gorjupove ceste v Kostanje-
vici na Krki ter del lokalne ces-
te Kostanjevica–Velike Vodeni-
ce (pri Colariču). Pripravljena 
je tudi projektna dokumentacija 
za obnovo lokalne ceste Globo-

čice–Bajin vrh in Grajske ceste v 
Kostanjevici na Krki.
 
POPLAVNA VARNOST, 
ELEKTRIKA IN OPTIKA

Med županovimi prioritetami je 
ves čas tudi poplavna varnost. 
Potem ko so v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za okolje in prostor 
ter Direkcijo RS za vode doseg-
li, da je koncesionar CGP - VGP 
konec leta 2016 izvedel obsežen 

program del na strugi reke Krke 
in njenih pritokih na območju 
Kostanjevice na Krki, so bila le-
tos izvedena obširna dela na vo-
dotoku Studena. »Z Direkcijo za 
vode smo se dogovorili, da bomo 
letos delali dalje in da bodo vlo-
žili približno 500 tisoč evrov v 
nadaljnjo sanacijo struge Krke. 
Vlade še ni in težko rečem, ali 
bo to tudi realizirano,« ni najbolj 
optimističen Petretič. Dodaja pa, 
da so v izdelavi poplavne karte 
za območje Kostanjevice na Krki 
in zagotovljena sredstva v višini 
približno 300 tisoč evrov za iz-
delavo hidrološke študije, ki bo 
osnova za načrtovanje ukrepov 
za izboljšanje poplavne varnosti. 

Na področju oskrbe z električno 
energijo in telekomunikacijami 
izpostavlja, da je Elektro nada-
ljeval s kabliranjem, ki je zaklju-
čeno v nižinskem delu občine, 
delno pa tudi v hribovitem, tako 
da je oskrba z elektriko veliko 
bolj zanesljiva. Telekom je na-
peljeval novo optiko na obmo-
čju Hmeljske in Gorjupove ces-
te. »Zagotovljeno nam je, da se 
bo projekt nadaljeval in v okvi-
ru programa RUNE naj bi bila 
celotna občina pokrita z optič-
nim omrežjem oz. s priključkom 

do vsakega gospodinjstva,« pra-
vi župan, sicer nekoliko skepti-
čen, ali bo to uresničeno tako 
hitro. Tukaj dodajmo še, da so 
po zaključku ureditve parkirišča 
z avtobusnim postajališčem pri 
Zdravstveni postaji Kostanjevica 
na Krki in povezovalnimi ploč-
niki na parkirišču konec okto-
bra 2017 uredili tudi polnilnico 
za električna vozila.

Precej znano je, da so dokončali 
obnovo stražnega stolpa v Črne-
či vasi z okolico, s čimer so pri-
spevali k ohranitvi kulturne de-
diščine in dobili novo turistično 
točko. V teku oz. pri koncu je 
celovita obnova mrliške vežice 
v Kostanjevici na Krki. »Teme-
ljito smo jo obnovili: zamenjano 
je bilo stavbno pohištvo, streha, 
celotna notranja oprema, obnov-
ljena fasada in zunanja parkov-
na zasaditev z asfaltažo ter jav-
na razsvetljava. V zaključni fazi 
je tudi obnova obzidja pokopa-
lišča,« opisuje župan projekt, ki 
sprva sicer ni bil načrtovan v 
tako velikem obsegu.

ZAČELA SE BO 
OBNOVA ŠOLE

Tako pridemo do projektov, ki 
jih na občini načrtujejo v nas-
lednjih mesecih in letih. Med 
njimi je zagotovo največji ener-
getska sanacija osnovne šole, kjer 
imajo dogovorjeno javno-zaseb-
no partnerstvo s Petrolom, pre-
jeli pa so že odločbo Ministrstva 
za infrastrukturo, s katero ima-
jo odobrenih 540 tisoč evrov ne-
povratnih sredstev. »Pri tem bo 
morala bistveno prispevati tudi 
občina, zlasti za obnovo starega 
dela šole, in sicer obnove fasa-
de, strehe, strelovodov ter zuna-
nje in notranje ureditve učilnic, 
saj to ni zajeto v projekt ener-
getske sanacije,« opozarja žu-

Občina Kostanjevica na Krki od lanskega do letošnjega praznika

Enotni bi lahko naredili še več
KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmlajši posavski občini se pripravljajo na občinsko praznovanje, 
ki je vedno tudi priložnost za »inventuro« opravljenega v minulem letu. V ta namen smo k besedi 
povabili župana Ladka Petretiča, seveda pa smo se dotaknili tudi iztekajočega se mandata 2014–2018.

Pri koncu je celovita obnova mrliške vežice v Kostanjevici na Krki, 
ki bo že jutri predana namenu.

Stražni stolp v Črneči vasi so uradno odprli 2. junija letos.

Avtobusno postajališče z električno polnilnico

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Letošnje proračunsko leto je prvo po dveletnem 
premoru, ko zopet dihamo s polnimi pljuči in 
skušamo s pospešeno hitrostjo postoriti vse tisto, 
kar smo si zadali in obljubili. 

Tako, kljub izredno pestremu političnemu 
dogajanju v iztekajočem se mandatu, ugotavljam, 
kar me izredno veseli, da smo uspeli v dobrobit 
občanov in občine izvesti kar nekaj pomembnih 

pridobitev. A če bi bila situacija drugačna, bi postorili še več.

Je pa izredno pomembno, s kakšno ekipo se lotiš dela. Kot doma. Kjer 
je sloga, je tudi moč, volja in pot. Zato vam polagam na srce, da ni 
vseeno, komu zaupaš gradnjo svoje in naše prihodnosti.

Ob našem občinskem prazniku tako voščim vsem občankam in 
občanom z željo, da bi pri vseh dejanjih, vedno in povsod, vendarle 
prevladala dobrobit občine Kostanjevica na Krki.

Želim Vam prijetno praznovanje in snidenje ob vseh naših 
spremljajočih otvoritvah in prireditvah.

Vaš župan Ladko Petretič



Posavski obzornik - leto XXII, številka 16, četrtek, 9. 8. 2018 7PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
pan. Upa, da se bodo dela začela 
septembra, končala pa naj bi se 
še letos, vendar pri tem ne bodo 
vztrajali, da ne bo na ta račun 
trpela kvaliteta del.

Za kvaliteto življenja v občini so 
pomembni tudi manjši projekti. 
Tako imajo v letošnjem letu na-
men zgraditi zbirni center za ko-
sovni odpad, ki je v fazi pridobi-
vanja projektne dokumentacije 

in dokumentacije za gradbeno 
dovoljenje. Umestitev objekta je 
načrtovana ob čistilni napravi na 
zemljišču v lasti občine. Ko je že 
govora o odpadkih, lahko ome-
nimo še, da so v sklopu obnove 
stražnega stolpa in njegove oko-
lice v Črneči vasi uredili tudi dva 
ekološka otoka. V ta sklop do-
sežkov gotovo sodi tudi odmev-
na in zahtevna junijska sanacija 
več desetletij starega divjega od-
lagališča Banova jama.
Po županovih besedah velik do-
sežek je tudi menjava občinskih 

parcel za parcelo na Otoku, ki je 
v lasti Škofije Novo mesto. Gre 
za zemljišče, ki je prireditve-
ni prostor večine poletnih do-
godkov v občini, hkrati pa je 
pomemben za nadaljnji razvoj 
turizma. Na tem prostoru na-
črtujejo tudi ureditev mestne-
ga kopališča, kakršno je nekdaj 
že bilo, s pomožnimi objekti. 
Potekajo tudi cenitve za odkup 
»starega farovža« v mestnem je-

dru Kostanjevice na Krki, ki so 
v teku.

Konec leta 2017 sta bili postav-
ljeni dve avtobusni postajališči v 
Globočicah in na Orehovcu, le-
tos pa je v načrtu postavitev še 
na Oštrcu in v Kočariji. Za sa-
nacijo plazu Črneča vas so v 
postopku izbire izvajalca del. 
»Izvedli pa ga bomo, če bomo 
pridobili zadostna sredstva Mi-
nistrstva za okolje in prostor,« 
dodaja župan. Na Prekopi kra-
jani sami urejajo igrišče, občina 

pa bo zemljišče, na katerem ga 
urejajo, neodplačno prenesla na 
PGD Prekopa. Igrišče, ki bo slu-
žilo krajanom naselij Gornja in 
Dolnja Prekopa ter Dobrava, naj 
bi bilo končano že do občinske-
ga praznika.

In da ne pozabimo na podro-
čje turizma: posneli so nov pro-
mocijski film o Kostanjevici na 
Krki, kot dobra odločitev se je 
izkazala prestavitev TIC-a iz 
nekdanjega samostana v Lamu-
tov likovni salon. Petretič pravi, 
da bo treba izboljšati še gostin-
sko ponudbo v mestu.

»Poleg vsega navedenega je ob-
čina tekoče poravnavala svo-
je obveznosti do vseh društev, 
od tega štirih po neposredni 
pogodbi, ostalih z razpisi. Sub-
vencionirali smo nakup malih 
komunalnih čistilnih naprav, 
nabave v kmetijstvu in obnovo 
stavb. V ta namen bo treba v bo-
doče zagotoviti še več sredstev 
in stimulirati ljudi, da se lotijo 
obnove stavb, ki kazijo podobo 
mesta,« pregled minulega leta 
zaključuje Petretič.

Z IZPOLNITVIJO OBLJUB 
ZADOVOLJEN

Ker se z jesenjo zaključuje lokal-
ni mandat 2014–2018, smo žu-
pana vprašali, kako ga ocenjuje 
in kako je zadovoljen z izpol-
nitvijo svojih predvolilnih ob-
ljub. »V predvolilnem progra-
mu sem imel 36 točk in takrat 
so me spraševali, če mislim vla-
dati tri mandate, da bom to lah-

Sanirane brežine potoka Studena

ko izpolnil. Tem točkam sem 
dodal vsaj še deset projektov 
in kljub vsem težavam, ki sem 
jih imel v tem mandatu, ugota-
vljam, da sem uspel ta program 
skoraj v celoti uresničiti,« meni. 
Kljub temu ena točka ostaja ne-
izpolnjena želja: »Najbolj žal mi 
je, da se nisem mogel pogovarja-
ti o iskanju investitorja za izgra-
dnjo term, kar je bil zame velik 
izziv. Vendar krivda ni na moji 
strani, saj se s figo v žepu nisem 
želel z nikomer pogovarjati, ker 
nisem imel podpore v občin-
skem svetu.«

Iztekajoči se mandat je zazna-
moval zelo težaven odnos z ob-
činskim svetom. »Imel sem ne-
srečo pri izbiri občinskega sveta, 
zaradi česar smo bili tik pred 
razpustom oz. smo se ga rešili 

zadnji dan,« pravi Petretič. Je-
dro spora je bila t. i. telefonija, 
glede katere župan poudarja, 
da so vsi postopki s strani ob-
čine zaključeni, vsi upravičen-
ci pa poplačani vključno z za-
mudnimi obrestmi. »Lahko bi 
naredili še marsikaj, če bi bili 
enotni. Ljudje morajo razmi-
šljati, komu zaupajo glas na vo-
litvah, če pride do take 'godlje', 
kot je bila zdaj, je županu zelo 
težko delati,« opozarja. Poudar-
ja, da se občina v tem manda-
tu ni nič zadolžila in da redno 
odplačuje prejšnji dolg, tako da 
bo šla v nov mandat zelo malo 
zadolžena.

Seveda ne gre brez vprašanja, 
ali se je že odločil o ponovni 
kandidaturi za župansko mes-
to. »Če bom imel ekipo kan-

didatov za občinske svetnike, 
sem pripravljen še na en man-
dat, ker zdaj dobro poznam za-
deve in znam odpreti marsikate-
ra vrata; če takšne ekipe ne bo, 
potem ne,« odgovarja. Ponavlja, 
da ni profesionalni župan in da 
dela le za nagrado ter da ni šel 
za župana zato, da bi obogatel. 
»Vidim pa, da gre razvoj občine 
v pravo smer in da se nam po-
večujeta turistični obisk in no-
čitve, je pa treba še veliko nare-
diti, ne moreš v enem mandatu 
narediti 'revolucije'.« Meni, da 
morajo v turizmu videti svo-
jo priložnost predvsem ljudje 
oz. domačini, kot največji pro-
jekt pa izpostavlja že omenjene 
terme, s katerimi bi Kostanjevi-
ca lahko postala »turistični bi-
ser Slovenije«.
 Peter Pavlovič

Kopališče Otok je prizorišče vsakoletne Kostanjeviške noči (foto: B. M.).

Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki

Stanislav Matija Tomazin je s svojim strokovnim delom, inovativnostjo, 
povezovanjem in mirnim duhom povzdignil delovanje Društva vino-
gradnikov Kostanjevica na Krki ter vzpostavil mrežo vinogradnikov, s 
katerimi izvajajo najrazličnejše aktivnosti v lokalnem, regionalnem in 
nacionalnem prostoru, sodelujejo pa tudi na dogodkih v mednarod-
nem prostoru. Od leta 1993, ko je bilo društvo ustanovljeno, je bil član 
upravnega odbora, iz povprečja pa je stopil leta 1997, ko je postal nje-
gov predsednik, in to vlogo vestno ter odgovorno opravlja še danes.

Društvo pod njegovim vodstvom vsako leto organizira društveno 
ocenjevanje vin, strokovna izobraževanja na aktualne tematike, stro-
kovne ekskurzije in sodeluje pri najrazličnejših aktivnostih Tedna cvič-
ka. Društvo je leta 1998 in 1999 organiziralo Dneve cvička z bogato po-
vorko ter prikazom del v vinogradih in kleteh. Veliko mero poguma in 

drznosti pa je pokazal v obdobju od leta 2000 do 2005 ter ponovno leta 2014 in 2015, ko je v Kostanjevi-
co na Krki pripeljal organizacijo in izvedbo največje prireditve dolenjskih vinogradnikov – Teden cvič-
ka, kar je dodatno prispevalo k razpoznavnosti Kostanjevice na Krki in njene turistične ponudbe v šir-
šem prostoru. S prireditvijo, ki ji je predsedoval ter podal nov model organizacije in izvedbe, je društvo 
pridobilo poseben sloves odličnega organizatorja in gostitelja prireditve, s čimer je poneslo ime Kostan-
jevice na Krki v širši prostor. Inovativna in odmevna prireditev je bila tudi Festival vin vinorodne de-
žele Posavje, ki jo je društvo organiziralo leta 2006 skupaj s Krajevno skupnostjo Kostanjevica na Krki. 

Leta 2002 je na njegovo pobudo takratna Občina Krško v Mariboru na Lentu pridobila cepič potomke 
najstarejše vinske trte na svetu, ki so jo vinogradniki slovesno zasadili ob zid nekdanjega cistercijanske-
ga samostana v Kostanjevici na Krki. Zaradi zglednega in vzornega dela ter mnogih dosežkov in prido-
bitev, ki jih je podajal, je Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki med vodilnimi v Zvezi društev 
vinogradnikov Dolenjske, kjer Stanislav Matija Tomazin soustvarja v upravnem odboru zveze že več kot 
dvajset let. Leta 2006 je bil predlagan in imenovan za Ambasadorja cvička in deluje v Cvičkovem dvoru.

Društvo je v svojih letih delovanja kljubovalo najrazličnejšim situacijam, a njegov predsednik je ved-
no držal vajeti trdno v rokah in skrbel za kontinuiteto delovanja, tudi tedaj, ko bi morda marsikdo po-

KOSTANJEVIŠKI ZLATNIK
prejme

STANISLAV MATIJA TOMAZIN
za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti.

pustil ali klonil pod težo bremena. Za aktivno delovanje je kot predsednik društva prejel mnoga častna 
priznanja. Z namenom ohranjanja dediščine na področju vinogradništva in vinarstva, še posebej zakla-
dov, povezanih s cvičkom, je društvo na pobudo njegovega predsednika ob 25-letnici delovanja pripra-
vilo ponatis knjige ing. Jožeta Likarja Naš cviček iz leta 1955. Predsednik si prizadeva za ohranjanje de-
diščine, hkrati pa sledi trendom na področju vinogradništva in vinarstva, pridobivanju novih članov, 
predvsem mladih generacij, organiziranju strokovnih izobraževanj, ekskurzij, dvigu kvalitete vseh vin 
in njihovi promociji, še posebno cvička in s tem Kostanjevice na Krki. Bil je tudi ustanovni član Dru-
štva domače koline Kostanjevica na Krki in prvi predsednik.

Aktivno je deloval tudi na mnogih drugih področjih, kamor je bil povabljen, npr. v Svetu krajevne skup-
nosti, sodeloval pa je tudi pri aktivnostih, povezanih z ustanovitvijo občine Kostanjevica na Krki. Svojo 
veliko ljubezen in pripadnost kraju je pokazal kot član organizacijskega odbora ter predsednik komisije 
za finance pri izvedbi praznovanja 750-letnice mesta Kostanjevica na Krki v letu 2002.

Zaradi vsega naštetega Stanislav Matija Tomazin prejme priznanje Kostanjeviški zlatnik za leto 2018.

KOSTANJEVIŠKI ZLATNIK
prejme

VILJEM PUNČUH
za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti.

Viljem Punčuh se je zgodaj vključil v družbeno in politično delovan-
je v kraju ter tako s svojim delom prispeval k razvoju Kostanjevice na 
Krki in razpoznavnosti kraja. Januarja 1974 je vzpostavil proizvodni 
obrat Iskre Šentjernej s programom Svetlobni regulatorji in zabavna 
elektronika. Obrat je deloval v nekdanjih prostorih Laboda v gradu, 
današnji Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici. S tem je omogočil šte-
vilna delovna mesta na območju mesta. Tako je prispeval h gospodar-
skemu razvoju kraja, da proizvodnja ni odšla drugam. Ob odprtju je 
bilo v obratu 60 zaposlenih. Leta 1969 je prevzel vodenje Turističnega 
društva Kostanjevica in to delo opravljal kar 25 let. To je bilo vodilno 
društvo za razvoj turizma. Pod njegovim vodstvom so leta 1971 prvič 
zasadili okrasne rastline na prostoru pri vodnjaku ob farni cerkvi. Ta 
del parka na otoku pomeni ohranitev dediščine Kostanjevice. Na tem 
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ZLATO PLAKETO
prejme

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV 
KOSTANJEVICA NA KRKI

za 25 let delovanja.

Ustanovni občni zbor Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki je bil meseca maja 1993. Ustanovni 
člani so bili: Leopold Colarič, Jože Grubar, Marija Cvelbar, Marjan Jelenič, Alojz Jordan, Stane Jordan, 
Stanko Jordan, Jože Judež, Jože Kržičnik, Milan Rešetič, Franc Lakner, Otto Sevšek in Rudi Vrhovšek. Na-
loga društva je bila, da se pridobi čim več novih članov. Usmeritve društva so bile in so še danes izobra-
ževanje, dvig kvalitete in promocija, še posebno cvička.

Od leta 1999, ko je društvo nabavilo osnovno opremo za enološki laboratorij, opravlja analize za alko-
hol, kisline in prosto žveplo po izredno nizkih cenah. Vsako leto za dvig kvalitete organizira strokovno 
predavanje o pripravi na trgatev, vodeno degustacijo mladih vin, ocenjevanje vin in strokovno ekskur-
zijo. Organiziralo je tečaje FFS, kletarski in degustacijski tečaj. Trgatev mestne vinske trte je postala že 
tradicionalna prireditev.

Aktivnosti društva na promociji vin, posebno pa še cvička in kraja, se kažejo tudi v organizaciji tradi-
cionalne prireditve, organizirane v sodelovanju z Društvom domače koline Kostanjevica na Krki, ime-
novane Praznik vina, kruha in suhega sadja. Posebno odmevni sta bili prireditvi Dnevi cvička in Te-
den cvička, le-ta je bila organizirana osemkrat. Na prireditvah so izstopale povorke s prikazom vseh del 
v vinogradu in kleti. Prireditve so bile izpeljane na prostovoljni osnovi ter so imele »dušo«, ki si jo za-
služita vino in kraj.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK
prejme 

MOJCA JEVŠNIK
za aktivno delovanje na pedagoškem in kulturnem področju.

Mojca Jevšnik je več kot tri desetletja aktivno vpeta v kulturno doga-
janje občine Kostanjevica na Krki. Kot učiteljica glasbe ves čas od leta 
1987 vodi dva pevska zbora ter različne pevske skupine in sestave, se 
udeležuje pevskih revij in glasbenih srečanj. Učenci pod njenim vod-
stvom sodelujejo na različnih občinskih in društvenih prireditvah, je 
pobudnica humanitarnih koncertov, na katerih se zbirajo sredstva za 
šolski sklad in posamezne socialno ogrožene družine, s sodelavci pa 
je avtorica različnih glasbenih predstav za širšo publiko, kot so Grad 
gradič, Lunino kraljestvo, Čarovnija ali opera Debela repa. Z inova-
tivnimi pristopi ji je uspelo, da je zborovsko petje za učence tudi v da-
našnjem svetu še privlačno.

V zadnjih dvajsetih letih se je uveljavila tudi kot dirigentka oz. zbo-
rovodkinja odraslih pevskih zborov, med njimi MPZ Svit iz Krškega, 

MPZ Vlaste Tavčar in MPZ Minibus iz Šentjerneja, bila je tudi prva vodja pevske skupine Društva po-
deželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki, ki jo z vmesnimi prekinitvami vodi še danes. Pevke, 
ki gojijo ljudsko petje, se pod njenim vodstvom uspešno preizkušajo tudi na srečanjih ljudskih pevcev, 
vsako leto pa pripravijo tudi samostojni koncert. Pri tem je njena podpora izjemno pomembna, saj ter-
ja veliko vloženega truda, da koncerti žena, ki sicer nimajo glasbene izobrazbe in jim petje predstavlja 
predvsem razvedrilo in odmik od vsakdanjih obveznosti, tudi uspejo.

Zaradi vsega navedenega, s čimer je obogatila kulturno življenje v občini Kostanjevica na Krki, Mojca 
Jevšnik prejme priznanje Kostanjeviški srebrnik za leto 2018.

mestu, ob mestnem vodnjaku, so se srečevali in družili meščani.

Leta 1980 je bilo zasajenih 88 lip kot spomin na Titov rojstni dan. Mogočne lipe še danes krasijo mesto. 
V lanskem letu pa je na njegovo pobudo Čebelarsko društvo Kostanjevica na Krki v sodelovanju z Ob-
čino Kostanjevica na Krki zasadilo nove bele lipe in nadoknadilo posušene. Drevored predstavlja na-
ravno bogastvo, hkrati pa je doprinos čebelam in čistemu okolju. Turistično društvo je v sedemdesetih 
in osemdesetih letih razpolagalo z desetimi lesenimi čolni pri glavnem mostu. Z izposojo čolnov se je 
društvo financiralo in izvedlo še številne akcije. Ena od teh je tudi organizacija prireditve Praznik posav-
skih vin. Pri organizaciji so sodelovala turistična društva Čatež, Bizeljsko, Krško in Kostanjevica. Dru-
štvo je zgradilo most čez Studeno na kopališču Otok. Izdelane so bile mestne luči, klopi in koši za smeti 
(še danes je to vidno pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki). Hkrati so bili postavljeni cvetličnja-
ki in redno so vzdrževali zasaditvene površine.  

V gradu oz. Galeriji Božidar Jakac je bil postavljen kiosk, odkupljen od Restavracije pod Gorjanci. V 
njem so se prodajali glineni izdelki, vstopnina in razglednice (naklada razglednic je bila 10.000 kosov). 
Društvo je tudi financiralo zaposlene v kiosku. Kasneje je delo prodaje in vstopnine prevzela Galerija 
Božidar Jakac. Ob grajskem obzidju je društvo uredilo sprehajalno pot in klopi. Izdelane so bile betonske 
stopnice na kopališču Otok in tako je bila dana možnost, da je kopališče privabilo številne obiskovalce. 
Društvo je redno skrbelo za košnjo na kopališču in sodelovalo na prireditvah v Kostanjevici z lastnim 
programom. Turistično društvo je ocenjevalo urejenost vasi na območju takratne krajevne skupnosti. 
Skratka, turizem in kultura sta bila na visoki ravni, za kar je zaslužen tudi Viljem Punčuh.

Leta 1969 je bil v prostorih kostanjeviškega gradu izvoljen za predsednika Prforcenhausa in tako nadal-
jeval tradicijo ohranjanja žive kulturne dediščine, ki jo predstavlja Šelmarija. Več kot 20 let je vodil kra-
jevno organizacijo ZB NOB Kostanjevica na Krki. Prizadeval si je, da so vzdrževanje spomenikov pre-
vzele delovne organizacije v Kostanjevici in s tem predlogom tudi uspel. Pri vseh spominskih obeležjih 
so se vršile spominske slovesnosti in druženja. Na svoji življenjski poti se je ukvarjal s čebelarstvom, ki 
ima danes vedno večji pomen. V Čebelarskem društvu Kostanjevica je opravljal delo tajnika in blagaj-
nika v času predsednikovanja Jožeta Premruja. Z veliko mero energije za delo v društvih in organizaci-
jah je bil aktiven, dokler mu je zdravje to dopuščalo. Danes piše pesmi in razne zapise dogodkov, ki so 
se zgodili na področju turizma in kulture v Kostanjevici na Krki.

Viljem Punčuh za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti prejme 
priznanje Kostanjeviški zlatnik za leto 2018.

V letu 1999 je društvo razvilo prapor, ki ga s ponosom uporablja na svojih in drugih prireditvah. Ob 
praznovanju 20-letnice društva je bil svojemu namenu predan mobilni hram. Posebnost hrama je, da je 
izdelan iz starih brun in krit s slamo. S hramom je društvo dvakrat sodelovalo na sejmu Vino Ljubljana. 
Društvo je nesporno vodilno med vsemi 32 društvi Zveze društev vinogradnikov Dolenjske po dosež-
kih, saj so člani društva osvojili pet naslovov kralja cvička, bili trikrat imenovani za ambasadorja cvič-
ka, iz društvenih vrst pa prihaja tudi prva cvičkova princesa.

Zaradi vsega navedenega Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki prejme priznanje Zlata plake-
ta za leto 2018.

Foto: Marjan Jerele
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Že z ustanovitvijo t. i. Tujskop-
rometnega društva leta 1930 
so njegovi člani, ki so skrbeli za 
olepševanje otoka, predvsem 
pa za urejenost Krke, zasadi-
tev brežin, postavitev klopi in 
kopalnih kabin, postopoma pa 
so nabavljali tudi čolne, začeli 

prirejati Beneško noč. Kakor je 
razvidno iz različnih pisnih vi-
rov, so že tedaj ekipe domači-
nov tekmovale v izvirnosti ok-
raševanja čolnov. Več njih so 
krasili barviti lampijoni, ki so 
jih kot prvi iz Avstrije nabavili 
premožni kostanjeviški trgov-
ci, kaj hitro pa so se jih naučili 
domačini izdelovati in izvirno 
poslikati tudi sami. Ob spustu 
po Krki so v lampijonih prižga-
li sveče, mnogi pa so za plava-
joče svečke na vodi uporabili z 

Od Beneške do Kostanjeviške noči
KOSTANJEVICA NA KRKI – 21. julija se je na kostanjeviškem Otoku zvrstila tradicionalna Kostanjeviška noč, katere začetki segajo v trideseta leta prejšnjega stole-
tja. Sprva jo je organiziralo tamkajšnje turistično društvo, zatem ribiška družina in ponovno turistično društvo s Šelmarji, zadnje desetletje pa jo prireja Etnolo-
ško društvo Prforcenhaus.

žagovino napolnjene in z naf-
to prelite nizke okrogle ploče-
vinke, v katerih se je pred tem 
nahajala pasta za loščenje čev-
ljev. Tedaj so prireditev prip-
ravljali na kresno noč, ki so se 
je spričo zaključka šolskega 
leta še posebej radostili otro-

ci pa tudi Janezi od blizu in da-
leč, ki so si nazdravljali ob go-
dovanju Janeza Krstnika. Pisni 
viri navajajo, da so na ta dan v 
velikem številu družine iz Kr-
škega in Brežic z vozovi, kolesi 
ali kar peš vzele pot pod noge 
že v zgodnjem popoldnevu, da 
so prispele do večernih ur na 
Beneško noč.

Po zaključku 2. svetovne vojne 
se je Tujskoprometno društvo 
preimenovalo v Turistično 

društvo, a je slednje bolj kot ne 
životarilo, saj so bile domala 
prav vse pridobitve in napra-
ve v vojni uničene, poleg tega 
so bili do organizacije tovrstne 
prireditve ob in na Krki doma-
čini zadržani, saj je rečni prod 
predstavljal še pravcati arze-

nal neeksplodiranih ubojnih 
teles iz obdobja vojne. Člani 
turističnega društva so se ak-
tivneje v delo vpregli v začet-
ku 50. let, ko so stekle pripra-
ve na slavnostno praznovanje 
700-letnice mestnega obstoja 
v letu 1953. Navedenega leta 
je bila kot naslednica Ribarske 
zadruge Krško ustanovljena 
Ribiška družina Kostanjevica, 
ki je dobila v upravljanje reko 
Krko od Mršeče vasi pri Šen-
tjerneju do izliva potoka Suši-

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Nešteto je poti in križišč, a na poti so 
pomembne odločitve, s katerimi izboljšujemo 

kakovost bivanja v lokalni in širši skupnosti. 

S preudarnimi odločitvami dajemo dnevom 
optimizem in voljo do ustvarjanja, 

zato naj dobro premišljene poteze vodijo 
v napredek in zadovoljstvo 

in naj bo to vidno na vseh področjih, 
tako v gospodarstvu kot turizmu, kulturi …

Sobivanje naj temelji na spoštovanju,  
odgovornosti in razumevanju.  

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom občine 

Kostanjevica na Krki!

Želim vam, da vaše ideje, pobude in delo vodijo 
k skupnim ciljem, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj 

vaše občine in prispevali k ureditvi kakovostnega 
bivanja vsem, ki živijo in ustvarjajo v vaši občini. 

Verjamem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali naše 
uspešno sodelovanje in soustvarjali regijo Posavje!

Naj bodo praznični dnevi priložnost 
za nova spoznanja in veselje! 

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 praznovanju občinskega praznika vaše občine vam 
v svojem imenu ter v imenu naših občank in občanov 

izrekam iskrene čestitke. To priložnost izkoriščam 
tudi za to, da se vam zahvalim za dosedanje 

plodno sodelovanje na ravni občin in na ravni regije 
v prepričanju, da bomo to sodelovanje v prihodnosti znali 

še nadgraditi v dobro vaših in naših občank in občanov.

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

  Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Kostanjevica na Krki.

Iskrene čestitke ob prazniku vaše občine vam namenjamo 
tudi iz občine Sevnica. Naj bo občinski praznik dodatna 

vez in krepitev vezi v skupnosti, v kateri in s katero živite 
ter jo soustvarjate. V času praznovanja naj številne 

vrednote vaših prijetnih krajev, skupaj z novo 
pridobljenimi v obdobju od praznika do praznika, 

zažarijo v polnem sijaju.

Naj nas, Posavce, kot doslej povezuje dobro sodelovanje.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

ca v Krko pri Podbočju z vsemi 
njenimi pritoki na navedenem 
območju. Slednja je kot skrb-
nik porečja v sodelovanju z os-
talimi društvi prevzela tudi or-
ganizacijo prireditve Beneška 
noč, njena izvedba pa je nekaj 
let kasneje ponovno prešla 
pod okrilje domačega turistič-
nega društva. Zaradi asociaci-
je na poplavljanje italijanskih 
Benetk, poplave pa skozi de-
setletja niso prizanašale tudi 
»dolenjskim Benetkam«, so se sredi osemdesetih let odloči-  nadaljevanje na str. 10

Vreme je prizaneslo organizatorjem, zato se je znova zbralo veliko obiskovalcev.

Povezovalka prireditve Staša Jordan in odbor Prforcenhausa
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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

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

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

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prihajajočem občinskem 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!

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.

li za preimenovanje Beneške 
noči v Kostanjeviško noč. Sle-
dnjo so začeli pripravljati na 
tretji vikend v mesecu juliju in 
velja poleg Šelmarije za najbolj 
prepoznavno kostanjeviško 
prireditev. V najboljših letih jo 
je obiskalo po več tisoč ljudi, ki 
so jih privabili predvsem izvir-
no okrašeni čolni, ki so v soju 
luči pripluli pod južnim mo-
stom do kopališča Otok, kjer 
se je nadaljeval program z ve-
selico do zgodnjih jutranjih 
ur.  Število sodelujočih ekip v 
okrašenih čolnih je skozi leta 
nihalo. Denimo leta 1996 jih je 
sodelovalo 11, 2002 kar 15, po 
letu 2011, ko je po Krki zaplu-
lo še deset okrašenih čolnov, 
pa je njihovo število ne glede 
na prizadevanja Etnološkega 
društva Prforcenhaus, ki je or-
ganizacijo prireditve Kostanje-
viška noč prevzelo v letu 2007, 
začelo upadati. Resnici na lju-
bo pa potek prireditve na pros-
tem v dobršni meri kroji tudi 
vreme. In ni veliko manjkalo, 
da bi usodo že nekaj Kosta-

njeviških noči v njeni zgodo-
vini, nazadnje leta 2016, ko 
jo je bil primoran organizator 
tik pred zdajci odpovedati, de-
lila tudi letošnja, saj je bilo še v 
poznih sobotnih popoldanskih 
urah močnejšega naliva delež-
no širše območje Dolenjske in 
Posavja, od koder se sicer na 
prireditev zgrinja največje šte-
vilo obiskovalcev.

Tudi letos sta pred mrakom, 

tedaj še maloštevilnim obi-
skovalcem, na mestnih ulicah 
tradicionalno zaigrala kosta-
njeviški in šentjernejski orke-
ster, živahneje pa je bilo na ko-
pališču Otok, ki so ga v večjem 
številu zapolnili starši z otroki, 
za zabavo katerih je ob glasbi 
poskrbela dolgoletna anima-
torka Mateja. Ko se je začela 
nad Kostanjevico spuščati go-
stejša tema, so nekaj po 21. uri 
splavili po Krki nekaj sto priž-
ganih svečk, istočasno pa je ne-
kaj deset metrov dolgo plovbo 
opravil splav s posadko pust-
ne godbe in prezidijem Prfor-
cenhausa, kateremu sta sle-
dila dva okrašena čolna. Obe 
ekipi čolnov, prvemu so nade-
li ime Barve poletja, drugemu 
pa Obisk z Jadrana, sta v spod-
budo, da bosta izvirno okra-
sili čolna tudi prihodnje leto, 
prejeli po 100 evrov nagrade, 

ki jima ju je izročil na letošnji 
Šelmariji izvoljeni predsednik 
Prforcenhausa Jože Kržičnik. 
Poleg Kržičnika so obiskoval-
ce z odra pozdravili tudi osta-
li člani odbora, guverner ban-
ke Prforcenhaus in »purger 
garda«, ki so ob tem zapeli za 
to priložnost zloženo litanijo, 
že v uvodu pa je zbrane nago-
voril tudi kostanjeviški župan 
Ladko Petretič, ki se je ob tej 
priložnosti zahvalil tako obi-
skovalcem za udeležbo kot or-
ganizatorjem za vložen trud v 
pripravo in izvedbo prireditve. 
Za dobro razpoloženje obisko-
valcev, nekateri med njimi so 
si do zgodnjih jutranjih ur bru-
sili pete na plesišču, je z naro-
dnozabavnimi, zimzelenimi 
pa tudi avtorskimi skladbami 
poskrbel ansambel Donačka 
iz Rogatca.
 Bojana Mavsar

Od Beneške do Kostanjeviške noči

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.

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

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

Naj bo skrb za okolje vedno del 
naših skupnih prizadevanj.

Ob 11. prazniku Občine 
Kostanjevica na Krki 

čestitke vsem občanom!

Čestitamo ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

20
LET

nadaljevanje s str. 9

Okrašena čolna Barve pole-
tja in Obisk z Jadrana
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Zaradi dotrajanosti in neprimernih prostorov, v katerih se trenutno 
nahaja OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, Občina Krško v sodelo-
vanju s šolo išče rešitev za gradnjo novega, prilagojenega objekta 
na območju v starem mestnem jedru, kjer je bila prvotno načrto-
vana gradnja nove knjižnice. 

Trenutno je v usklajevanju idejna zasnova novega objekta, pri če-
mer vodstvo OŠ dr. Mihajla Rostoharja potrebne prostorske pogoje 
usklajuje tako z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport kot 
z občino. Po načrtih naj bi idejno zasnovo za nov objekt septembra 
2018 predstavili članicam in članom Komisije za okolje in prostor Ob-
čine Krško. Hkrati pa bo treba pristopiti tudi k spremembi prostor-
skega akta – Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). 

Aktivnosti za širitev in obnovo 
Valvasorjeve knjižnice Krško
V skladu z investicijsko dokumentacijo za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško na območju kapucinskega samostana bo 
načrtovana novogradnja z eno samo etažo in zeleno streho obsegala okoli 1600 kvadratnih metrov, v starem samo-
stanskem delu pa skupno 1100 kvadratnih metrov. Ocenjena vrednost naložbe vključno z nakupom dela Kapucinskega 
samostana in zemljišč znaša 4,3 milijona evrov, skladno s časovnim načrtom pa bo gradnja potekala do leta 2020. Tre-
nutno teče postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje.

Konec leta 2016 je Občina Kr-
ško prevzela lastništvo dela Ka-
pucinskega samostana za potre-
be knjižnice. Hkrati je bila v letu 
2016 izdelana idejno arhitektur-
na zasnova za preureditev pro-
storov sedanje knjižnice, delno 
tudi prostorov kapucinskega sa-
mostana ter za prizidek. Mar-
ca 2018 je Zavod za varstvo kul-
turne dediščine Ljubljana izdal 
kulturno-varstvene pogoje za 
umestitev knjižnice v območje 
Kapucinskega samostana. Ome-
njeni pogoji narekujejo predho-
dne arheološke raziskave na ob-
močju gradnje. Ministrstvo za 
kulturo je objavilo javni poziv za 
sofinanciranje predhodnih ar-

heoloških raziskav, na katerem 
je občina pridobila sofinancira-
nje v višini 3.000 evrov. Tripar-
titna pogodba med občino, mi-
nistrstvom in izvajalcem je bila 
v tem letu podpisana. V juli-
ju je potekala javna razgrnitev 
in javna obravnava Občinskega 
podrobnega prostorskega načr-
ta (OPPN) za to območje. 
Postopki pri izgradnji knjižnice 
se nadaljujejo, julija je bila prip-
ravljena razpisna dokumentaci-
ja za izbiro izdelovalca projektne 
dokumentacije. Po načrtih naj bi 
še v tem letu pridobili gradbe-
no dovoljenje, z naslednjim le-
tom pa naj bi se gradnja prizidka 
oz. obnova knjižnice tudi začela.

Po načrtih naj bi še v tem letu pridobili gradbeno dovoljenje, z na-
slednjim letom pa naj bi se gradnja prizidka (idejna zasnova na 
zgornji fotografiji) oz. obnova knjižnice tudi začela.

V teku aktivnosti za gradnjo 
novega vrtca na Senovem

V letošnjem letu je Občina Krško pristopila k načrtovanju izgradnje 
novega vrtca na Senovem, ki naj bi bil lesen, skoraj ničenergijski, 
z osmimi oddelki, z vsemi pripadajočimi prostori in zunanjimi po-
vršinami za igro. 
Trenutno so v izdelavi spremembe in dopolnitve Ureditvenega na-
črta Senovo (SD UN Senovo), zaradi umeščanja vrtca na območje 
za rudniško vilo oz. objekt, v katerem so prostori krajevne skupnos-
ti, enota Valvasorjeve knjižnice idr. Izdelovalec je v fazi pridobiva-
nja smernic na izdelan osnutek SD UN Senovo, v objavi je tudi jav-
ni razpis za izbor projektanta za projektiranje novega vrtca, ki ga 
bo treba z načrtovalcem tekoče usklajevati in tudi prilagoditi pro-
jektne rešitve zahtevam prostorskega akta in pristojnih soglasoda-
jalcev. Po načrtih naj bi z gradnjo predvidoma začeli v letu 2019 in 
jo zaključili v naslednjem.
Še v tem letu se bo Občina Krško za sofinancerska sredstva prijavi-
la na razpis EKO sklada.

Še v tem letu načrtovan začetek gradnje 
doma krajanov Zdole
Občina Krško je v letošnjem letu pridobila gradbeno dovoljenje za 
novogradnjo doma krajanov na Zdolah, namenjenega potrebam 
krajanov za različne dogodke, prostore za župnišče, poleg tega pa v 
nadstropju še za dva oddelka vrtca in na podstrešju za dve trisobni 
stanovanji. Po načrtih naj bi do konca leta stekel postopek javnega 
razpisa za izvajalca prve faze (do podstrehe) in sam začetek grad-
nje. Druga faza in zaključek gradnje novega objekta ter pripadajo-
če zunanje ureditve bosta predvidoma potekala v naslednjem letu. 
Ob objektu je v sklopu izvedbe predvidena tudi gradnja priključka 
na javno pot, ureditev parkirišč ob domu ter ureditev trga pred do-
mom za vrtec in druge različne dejavnosti.

REKONSTRUKCIJA ULICE ANKE SALMIČ V LESKOVCU PRI KRŠKEM – 
V tem letu bo Občina Krško v skupni vrednosti 430.000 evrov obno-
vila ulico Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem.  Trenutno poteka ob-
nova prvega dela v dolžini 150 metrov od lokala Pepi do Varstveno 
delovnega centra Leskovec, vzporedno bo urejena tudi kanaliza-
cija in optika ter enostranski pločnik. Na naslednjih dveh odsekih 
od VDC Leskovec do priključka Wolfove ceste ter do priključka na 
Sejmiško ulico bodo prav tako uredili kanalizacijo in optiko, eno-
stranski pločnik pa tudi javno razsvetljavo. V času gradnje, ki se 
bo po načrtih zaključila jeseni, je urejen obvoz.

II. FAZA ENERGETSKE SANACIJE OŠ 
PODBOČJE – V letu 2017 je Občina 
Krško pristopila k energetski sana-
ciji OŠ Podbočje, ki je obsegala de-
la energetske sanacije telovadnice. 
Žal se zaradi neodzivnosti izbranega izvajalca dela še niso v celo-
ti zaključila. Zato so sklenili dogovor, da za drugo fazo energetske 
sanacije izberejo novega izvajalca. Ta je bil z javnim razpisom v ju-
niju že izbran, dela na objektu šole in vrtca pa so se s koncem šol-
skega leta že začela. Ta faza, katere vrednost je ocenjena na mili-
jon evrov, obsega zamenjavo stavbnega pohištva, delno ostrešja, 
novo fasado, urejeno bo tudi prezračevanje v kuhinji, jedilnici in 
v delu vrtca. Predvidevamo, da bomo do konca avgusta zaključi-
li vsa dela in uspešno počrpali vsa sofinancerska sredstva ministr-
stva za infrastrukturo. 

DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA KUHINJE IN KURILNICE NA OŠ KOP-
RIVNICA – Po energetski sanaciji telovadnice pri OŠ Koprivnica je 
Občina Krško v letošnjem letu pristopila še k projektu rekonstruk-
cije in dozidave objekta, s čimer bodo na koprivniški šoli pridobili 
novi učilnici in knjižnico ter obnovili kuhinjo in kurilnico. V tem le-
tu bo izdelana projektna dokumentacija za prvo fazo, in sicer za re-
konstrukcijo kuhinje, kurilnice in spremljajočih prostorov, po načr-
tih naj bi se ta dela še letos začela. Za drugo fazo, v okviru katere 
je predviden prizidek dveh učilnic in knjižnice ter ureditev fasade, 
bodo še v tem letu pridobili gradbeno dovoljenje, dela pa se bo-
do začela takoj po zaključku prve faze, torej po rekonstrukciji ku-
hinje, kurilnice in spremljajočih prostorov.

Aktivnosti za gradnjo novega objekta 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško 

Stara in načrtovana nova lokacija OŠ dr. Mihajla Rostoharja

Po načrtih naj bi približno čez dve leti na tem območju stal nov se-
novski vrtec.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

KLEOPATRA (18243KK) je ena od 
petih odvzetih psov, predstavlje-
nih pred tremi tedni. Je zelo do-
brovoljna in energična, navadila 
se je na povodec in komaj čaka 
na druženje s človekom. Stara je 
približno pet let, večje rasti, po 
sterilizaciji bo pripravljena na od-
hod k skrbnim posvojiteljem.

HAPPY (18288KK)
je simpatičen in prijeten štiri-
nožec, vedno vesel najmanjše 
pozornosti, z res super karak-
terjem, vodljiv, nekonflikten, ne-
žen, star približno leto dni, nižje 
rasti. Išče ljubeč, skrben in od-
govoren notranji dom pri srčnih 
posvojiteljih.

AGA (18249KK) 
je zelo prijazna, vesela in ener-
gična psička, stara od enega do 
dveh let, srednje rasti. Rada ima 
pozornost in družbo, navajena 
je na povodec. Po okrevanju po 
sterilizaciji bo pripravljena na 
odhod v nov, ljubeč in odgovo-
ren dom.

Občina Brežice redno izvaja in-
vesticije, ki so namenjene iz-
boljšanju prometne varnosti 
vseh udeležencev. V sklopu ob-
nove Bizeljske ceste so bile ure-
jene mešane površine za pešce 
in kolesarje (3) z razširitvijo ob-
stoječega pločnika. Pri Marke-
tu Brežice je zagotovljena boljša 
preglednost prehoda za pešce, 
saj je novi prehod dvignjen na 
ploščad (1), ki umirja promet oz. 
zmanjšuje hitrost vozil. Z name-
nom boljše preglednosti je tudi 
križišče pri tržnici Brežice dvig-
njeno oz. postavljeno na plo-
ščad. Ob urejanju Bizeljske ceste 

je bila obstoječa javna razsvet-
ljava prilagojena in dopolnjena z 
novimi svetilkami, ki zagotavlja-
jo ustrezno osvetlitev prehodov 
za pešce. Na ulici sta urejeni dve 
avtobusni postajališči z zarisani-
mi oznakami.

V sklopu obnove Bizeljske ces-
te so bile na novo urejene par-
kirne površine za vzdolžno par-

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Ur. 
list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o 
delu Komisije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9. 10. 
1996 in 2. 9. 2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev

PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2018
1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada 

Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Priznanja 
Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, najkasneje 
do 3. septembra 2018. Predlogov, ki bodo prispeli po tem 
roku, Komisija ne bo upoštevala.

2. Oktobrska nagrada Občine Brežice se podeli za posebne 
uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, 
tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti 
in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine 
Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. 

3. Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen 
državljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na 
družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, 
razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim 
delovanjem na poseben način prispeval k položaju in slovesu 
občine v državi ali v mednarodnem okolju. 

4. Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za 
izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega 
dela.

5. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina 
Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta občine Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade 
in priznanja občine Brežice« ali na elektronski naslov: 
obcina.brezice@brezice.si.

6. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto priznanja Občine Brežice,
• natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

7. Priznanja Občine Brežice za leto 2018 bodo podeljena ob 
prazniku občine Brežice.

 mag. Andrej Vizjak,
 predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice

Nove ureditve obnovljene Bizeljske ceste 
v Brežicah za večjo prometno varnost
Občina Brežice je v mesecu juliju zaključila projekt obnove Bizeljske ceste, ki je glavna vpadnica v mestno središče 
Brežic. Z ureditvijo mešanih površin za pešce in kolesarje ter z ureditvijo križanj stranskih ulic z otoki, ki preprečujejo 
parkiranje in izboljšujejo preglednost pri vključevanju na Bizeljsko cesto, je izboljšana varnost vseh udeležencev v pro-
metu. Ob tem projektu je Občina Brežice uredila tudi odvodnjavanje z obnovo meteorne kanalizacije na ulici in zame-
njala stari vodovod ter s tem zmanjšala vodne izgube. 

kiranje. Na mestih, kjer ni bilo 
zagotovljene preglednosti pri 
vključevanju iz stranskih ulic 
na Bizeljsko cesto, so bila križa-
nja stranskih cest z glavno ces-
to podaljšana s t. i. otoki (2), 
ki preprečujejo parkiranje v 
preglednem območju ceste in 
omogočajo varnejše prehajanje 
pešcev in kolesarjev v križišču.
 
Obnova Bizeljske ceste se je pri-
čela maja 2018, vsa dela so bila 
zaključena 20. 7. 2018. Obno-
vo je izvedlo podjetje KOP Bre-
žice d.d., vrednost del je znaša-
la 490.000 evrov. 

Za obnovo vodovoda na uli-
ci je občina namenila 190.000 
evrov, obnovo vodovoda je iz-
vedlo Javno podjetje Komuna-
la Brežice d.o.o.

OB UREJANJU BIZELJSKE 
CESTE OBNOVLJEN TUDI 
VODOVOD

Vzdolž Bizeljske ceste je potekal 
star litoželezni cevovod iz šestde-
setih let prejšnjega stoletja. Ce-
vovod je bil dotrajan in spoji niso 
več tesnili, zato so nastajale ve-
like vodne izgube, še posebej v 
jaških, kjer dotrajanih ventilov 
ni bilo mogoče zamenjati. Naj-
več težav je bilo pri vzdrževal-
nih delih, ko zaradi manjkajočih 
ventilov in ventilov, ki niso tesni-
li, ni bilo mogoče zapiranje posa-
meznih odsekov vodovoda, kar 
je povzročilo, da so bila ob nuj-
nih delih na vodovodu brez vode 
večja območja. Z obnovo vodo-
voda so se zmanjšale vodne iz-
gube, v prihodnje pa bo močno 
olajšano izvajanje vzdrževalnih 

del na posameznih odsekih no-
vega vodovoda.

Vzporedno z novim cevovodom 
so se obnovili tudi vodovodni 
priključki, ki so bili ponekod še 
svinčeni. Na vse odcepe v stran-
ske ulice iz Bizeljske so se vgra-
dili ventili; v jaške ali v podze-

mni izvedbi. Obnova vodovoda 
se je izvedla vse do Gubčeve uli-
ce; obnovili so se tudi odcepi v 
stranske ulice, do meje posega v 
projektu obnove ceste. V bližnji 
prihodnosti bo potrebno obnovi-
ti tudi vodovode v stranskih uli-
cah, vendar bodo ti posegi v pri-
merjavi s tem neprimerno lažji.

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

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki na-
črtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku občine Breži-
ce, da do ponedeljka, 3. 9. 2018, posredujejo podatke o prire-
ditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2018.
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, oseb-
no v Kabinetu župana (1. nadstropje, soba št. 26) v času ura-
dnih ur ali po pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava priredi-
tev v oktobru, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).

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

telefonsko/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 2018. Prijavitelj priredi-
tve je odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov.
Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku po-
tekajo v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj 
in pokroviteljstva v letu 2018 (pogoji in besedilo razpisa so ob-
javljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rub-
riki RAZPISI).

Trasa ureditve Bizeljske ceste

Mešane površine za pešce in kolesarje na obnovljeni Bizeljski cesti

Nove ureditve za večjo prometno varnost – otoki in ploščadi

Glavna prometna vpadnica 
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) in 17. člena Odloka 
o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-
UPB, 51/12) objavlja Komisija za pravne in splošne za-
deve pri Občinskem svetu Občine Sevnica

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA
DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018 

1. člen
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje pri-
znanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupi-
nam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in pol-
nejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na 
področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izo-
braževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih pod-
ročjih človekove ustvarjalnosti.

2. člen
Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga so na-
slednja:
• 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 Ob-
čine Sevnica.

3. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen posamezni-
ku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področ-
jih 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, za-
vodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi lo-
kalne 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 dobi-

tnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki,
3. obrazložitev predloga,
4. vrsto predlaganega priznanja.

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat predla-
gan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o varstvu oseb-
nih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter Splošno uredbo o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR) 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 in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) 
obvezno priložiti pisno izjavo kandidata posameznika (obrazec-P) o 
osebni privolitvi v zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih podat-
kov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v postopku 
kandidiranja, odločanja o prejemnikih in podelitve priznanj Obči-
ne Sevnica, kot ga določa Odlok o priznanjih Občine Sevnica (Ura-
dni 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 prav-
ne in splošne zadeve pri Občinskem svetu Občine Sevnica po za-
ključku razpisa. O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom 
odloči Občinski svet Občine Sevnica na predlog Komisije za prav-
ne 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 2018 se zbi-
rajo do vključno petka, 14. septembra 2018, 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
pri Občinskem svetu Občine Sevnica

Infrastrukturne ureditve po sevniški občini
V poletnih tednih se po več krajih sevniške občine zvrščajo razne infrastrukturne ureditve, katerih namen je predvsem 
povišanje ravni cestno-prometne varnosti, ob tem pa tudi splošna ureditev bivanjskega okolja. 

V juliju je Občina Sevnica asfaltirala 500-metrski odsek ceste na re-
laciji od vasi Stranje proti Mrzli Planini. Investicija je bila usklajena 
z Občino Krško, ki je od meje s sevniško občino prav tako asfaltira-
la manjkajoči 300-metrski na delu te prometnice. Na novo je v kra-
jevni skupnosti Zabukovje asfaltiran prej makadamski odsek javne 
poti do zaselka Srebotno v dolžini 250 metrov.

Zaključena je asfaltacija križišča v kraju Hinje v krajevni skupnosti 
Šentjanž. Križišče je z razširitvijo sedaj bolj pregledno, urejeno pa je 
tudi odvodnjavanje. Skupaj s krajevno skupnostjo in krajani je bila 
sočasno urejena in asfaltirana javna pot do križišča iz smeri Prim-
štala v dolžini 1.200 metrov.

Izvajan je bil tudi projekt rekonstrukcije cestišča na 420-metrskem 
odseku občinske ceste na relaciji Laze pri Boštanju–Konjsko, in sicer 

od naselja Radna v smeri proti Konjskem. Projekt je zajemal uredi-
tev odvajanja zalednih in meteornih voda, z novo asfaltno prevle-
ko pa je poskrbljeno za bolj varno in udobno vožnjo. 

Ob regionalni cesti Loka pri Zidanem Mostu–Breg, od priključka za 
Šentjur na Polju mimo železniške postaje do gasilskega doma na 
Bregu, potekajo dela za izgradnjo povezovalne poti v dolžini prib-
ližno 450 metrov. Ureditev je namenjena povečanju prometne var-
nosti tega območja, v nadaljevanju pa bo možna tudi povezava do 
naselja Breg. Ob pričetku gradnje so bila najprej izvedena dela za 
zaščito oziroma prestavitev obstoječih železniških signalno varno-
stnih naprav. Dela se nadaljujejo z gradnjo drenaže in ustroja poti, 
istočasno pa se ureja tudi parkirišče pri železniški postaji. Dela bodo 
predvidoma zaključena do sredine oktobra.

Občina Sevnica je v postopku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za prenovo dela starega mestnega jedra Sev-
nice.

Ker je celotno staro mestno jedro Sevnice varovano kot kulturni 
spomenik, je potrebno za njegovo prenovo izdelati konservatorski 
načrt. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je že izdelal 
Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za izdelavo konser-
vatorskega načrta. Kot določa pravilnik o izdelavi konservatorskega 
načrta, mora le-ta vključevati študijo funkcionalnih, tehničnih, pro-
storsko-oblikovalskih, gospodarskih, bivalnih, družbenih, kulturnih 
in ekoloških razmer na območju dediščine, vključno z analizo pre-
bivalstvenih gibanj in študijo prometa.
Z namenom, da občina čim prej prične z izborom izvajalca Konser-
vatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice in 
nadaljnjo izdelavo akta, je prejšnji teden potekal usklajevalni se-
stanek z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je. Na srečanju, ki so se ga poleg vodstva zavoda udeležili tudi naj-
višji predstavniki Službe za kulturno dediščino pri Ministrstvu za 
kulturo in sodelavci zavoda iz celjske območne enote, je bila iz-
postavljena problematika prostora, ki jo vsakodnevno zaznavajo 
tako občina kot tudi prebivalci starega mestnega jedra. Po pregle-
du in predstavitvi problematike je bil opravljen tudi ogled mestne-
ga jedra. Ob ogledu so bile posamezne točke, potrebne določenih 
posegov, sprememb in prenove ter predlogi rešitev tudi dejansko 
prikazani in utemeljeni.
Ob zaključku srečanja je bilo s strani pristojnih podano zagotovi-
lo, da bodo v vseh nadaljnjih postopkih pristojne službe zavoda ak-
tivno sodelovale v vseh fazah izdelave konservatorskega načrta za 
prenovo s ciljem, da Občina Sevnica pridobi končni dokument, ki 
bo omogočil nemoteno izdelavo nadaljnje prostorske in projektne 
dokumentacije za načrtovane posege v prostor na območju stare-
ga mestnega jedra Sevnice.

Ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij v počastitev letošnje 240-le-
tnice prvega vzpona na Triglav pripravlja prav poseben pohodniški 
projekt, katerega namen je, da prenese pozdrave Triglavu in vsem 
njegovim obiskovalcem z vrhov Zasavske planinske poti. 
Zasavska planinska pot se pričenja na Bizeljskem, od koder se 
povzpne na Bohor in od tam nadaljuje na Lisco, Mrzlico in Čemše-
niško planino. Hilarijevo pot po Zasavskih vrhovih do Triglava je pod-
prla tudi Občina Sevnica. 20. avgusta bo tako pri Tončkovem domu 
na Lisci Hilariju predano pozdravno pismo Občine Sevnica, ki ga bo 
Hilarij skupaj s pismi ostalih občin ponesel na Triglav. Pisma bodo 
nato razstavljena na posebnem mestu v Zasavski koči na Prehodav-
cih, kjer bodo pozdravljala obiskovalce Triglava.
Pričetek projekta je prejšnji teden v Zagorju ob Savi naznanila sku-
pna tiskovna konferenca občin, ki so projekt podprle. Radovan 
Skubic Hilarij je medijem podrobneje predstavil načrtovano pot in 
priprave nanjo. V sedmih dneh, kolikor bo trajala pot, bo prehodil 
kar 280 kilometrov. Podžupan Občine Sevnica Janez Kukec je v krat-
kem nagovoru predstavil Lisco in številne aktivnosti, ki preko leta 
sooblikujejo turistično-rekreativno ponudbo destinacije Lisca. Hi-
lariju je čestital za pobudo in podvig ter mu zaželel srečno na poti.

Priprava konservatorskega načrta

Kolesarček za Tončkov dom
Občina Sevnica je za Tončkov dom na Lisci pridobila znak kolesar-
skega nastanitvenega obrata. Znake podeljuje Združenje za poho-
dništvo in kolesarjenje na podlagi javnega poziva za specializacijo 
namestitev za pohodnike in kolesarje. Znaki so pridobljeni po krite-
rijih pohodniških trženjskih standardov. Poziv je namenjen nastani-
tvam, ki se želijo specializirati za določeno skupino obiskovalcev ter 
pri tem izpolniti kriterije, ki so usklajeni s podobnimi kriteriji v sose-
dnjih državah. Pridobljeni znak kolesarskega nastanitvenega obra-
ta kolesarjem na Lisci poleg že uveljavljene gostinsko-nastanitvene 
ponudbe zagotavlja tudi osnovne turistične informacije in nasvete 
o ponudbi za kolesarje v občini ter še številne druge, pohodnikom 
in kolesarjem koristne informacije. Pridobljeni znak bo v prihodnje 
zagotovo še dodatno prispeval k večji prepoznavnosti Lisce.

Na Triglav tudi s sevniškimi pozdravi

Pomembna prometna izboljšava od Stranj proti Mrzli Planini

Prenovljeno križišče v kraju Hinje

Cesta proti Konjskem

Izgradnja povezovalne poti
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PD BREŽICE: PLANINSKE 
SEKCIJE NA VSEH OŠ

V leta 1950 ustanovljenem PD 
Brežice, ki združuje 440 čla-
nov, se je v letu 2017 njiho-
vo število povečalo za 20 %. 
Po besedah predsednice Ani-
ce Hribar se trudijo, da bi v 
aktivnosti planinstva vključi-

li večje število otrok in njiho-
vih staršev. »Planinstvo je ob-
lika rekreacije, ki je primerna 
za vse generacije in omogoča 
celi družini, da je aktivna soča-
sno. Poleg tega se odvija v na-
ravnem okolju in za manj zah-
tevne izlete razen nahrbtnika 
in čevljev oz. obutve, ki ima 
podplat s 'profilom', ne pot-
rebujemo posebne opreme. 
Drugače je seveda za izlete 
oz. zahtevnejše podvige v alp-
skem svetu, za kar je potrebna 
tudi primerna oprema,« razla-
ga. V društvu organizirajo izlet 
vsak vikend v letu. Poleg načr-
ta izletov društva, ki so name-
njeni vsem članom, vsako leto 
pripravijo tudi koledar izletov 
za starejše, tiste, ki so že upo-
kojeni (t. i. torkarje, ki imajo 
organiziran izlet vsak torek v 
letu, razen v času poletnih po-
čitnic), in skupne izlete mla-
dinskega odseka, ki združuje 
planinske sekcije vseh šol. Za-
nje je organiziran po en sku-
pen izlet mesečno. Mentorji 
planinskih sekcij po šolah sicer 
organizirajo izlete tudi samos-
tojno. Pri društvu je aktiven 
tudi naravovarstveni odsek, ki 

poleg pomladanske čistilne ak-
cije organizira štiri skupne iz-
obraževalne izlete letno. Pro-
gram izletov je raznolik – od 
lažjih do težjih tur, od izletov v 
neposredni bližini Brežic in v 
Posavju do izletov v druge pre-
dele Slovenije – od sredogor-
ja do Alp. Na izlete v najvišje 
predele Slovenije se odpravijo 

predvsem v poletnem času, or-
ganizirajo pa tudi izlete v tuji-
no. PD Brežice organizira tudi 
osemdnevni poletni družinski 
planinski tabor, vsako leto na 
drugi lokaciji v Sloveniji, pra-
viloma v eni od alpskih dolin. 
Skupaj z Orientacijskim klu-
bom Brežice že šest let zapo-
red poteka tudi otroški planin-
sko-orientacijski tabor, ki je 
namenjen otrokom od druge-
ga do šestega razreda OŠ, letos 
pa je bil prvič ločeno organizi-
ran še tabor za starejše osnov-
nošolce od petega do devete-
ga razreda. V društvu imajo 
sicer 16 planinskih vodnikov, 
ki skrbijo za pripravo progra-
ma izletov, razpise, organiza-
cijo in vodenje izletov, odsek 
markacistov pa šteje šest čla-
nov, ki vsako leto pregledajo 
in popravijo markacije, ozna-
čevalne table ter čistijo poti na 
planinskih poteh pod okriljem 
brežiškega društva.

Hribarjeva še navaja, da ima 
društvo organizirane planin-
ske sekcije na vseh OŠ v obči-
ni Brežice. »Sekcije so najbolj 
'žive' v tistih šolah, kjer se za 

mentorstvo odloči kateri od 
učiteljev, ki tam uči. Učenci se 
navežejo na svoje učitelje in 
z njimi radi raziskujejo nara-
vo in so športno aktivni tudi 
v prostem času. Nekoliko tež-
je je, če na šoli ni nobenega uči-
telja, ki bi bil pripravljen voditi 
planinsko sekcijo. V tem pri-
meru vodi sekcijo na šoli eden 

od vodnikov društva, pravilo-
ma tisti, ki ima v šoli tudi svo-
je otroke.« Planinske skupine 
šol na izletih obravnavajo tudi 
elemente planinske šole – od 
prehrane v planinah, obvezne 
opreme, spoznavanja gorstev, 
hoje, orientiranja v naravi do 
nevarnosti v gorah, obnaša-
nja, varovanja narave … V pri-
hodnjem letu mentorice pla-
ninskih skupin načrtujejo tudi 
izvajanje planinske šole na eni 
od šol, vsako leto januarja pa 
organizirajo planinsko čajan-
ko, na kateri pregledajo, kje 
vse so bili v preteklem letu, 
kam bodo šli v prihodnjem 
letu, obdelajo pa tudi kakšno 
od tem planinske šole.

»Planinci krepimo ljubezen do 
narave, s čimer prispevamo k 
primernemu odnosu do oko-
lja in s tem ohranjanja nara-
ve za naše potomce. Vrednote, 
ki jih razvijamo, so: spoštova-
nje, varovanje, pomoč, solidar-
nost, znanje, zaupanje, sočutje, 
strpnost, prijateljstvo, razvija-
mo motorične sposobnosti, 
gibljivost, zdrav način življenja 
– od primerne prehrane, spro-
ščanja do spoznavanja meja 
svojih telesnih sposobnosti,« 
poudarja in dodaja, da najpo-
gosteje naletijo na neprimerno 
opremljene in nepoučene po-
hodnike na poti do Triglava, 
ki je najbolj oblegan. Moto PD 
Brežice je: Nazaj v naravo vse 
generacije. »Trudimo se, da bi 
kot društvo pomagali ljudem, 
da naredijo prve korake v na-
ravnem okolju in odkrivajo ko-
tičke, ki jih še ne poznajo, sami 
pa se na tako pot ne bi upali 
podati,« ob tem še pove Hri-
barjeva.

PD VIDEM KRŠKO: 
ZELO AKTIVNI STAREJŠI 

PLANINCI

V krški občini deluje še eno 
društvo, in sicer PD Videm Kr-

ško, ustanovljeno v letu 1989, 
ki mu predseduje Irena Lekše. 
Kot navaja slednja, društvo šte-
je 180 članov. V društvu vsako 
leto pripravijo plan pohodov, 
tur v sredogorje in visokogor-
je. V programu imajo tudi ne-
kaj tradicionalnih pohodov, si-
cer pa stremijo k temu, da so v 
planu vsako leto različni poho-
di, ture. V povprečju imajo eno 
do dve turi, ki so organizirane 
v tujino. Lekšetova izpostavlja 
zelo aktivne starejše planince, 
ki imajo svoj program poho-
dov. V hribe hodijo enkrat na 
teden, razen julija in avgusta. 
V PD Videm je registriranih de-
vet vodnikov PZS. »Trudimo se, 
da bi v društvu pridobili čim 
več mladih, zato aktivno sode-
lujemo z OŠ Jurija Dalmatina 
in vrtcem na Vidmu. Mladin-
ski odsek PD Videm organizi-
ra povprečno dva izleta na me-
sec za osnovnošolske otroke, v 
planinski krožek pa je včlanje-
nih več kot 40 ciciplanincev,« 
navaja in dodaja, da organizi-

rajo povprečno štiri do pet iz-
letov na leto in vsakega izleta 
se udeleži veliko število malčk-
ov. V osnovnih šolah, ki imajo 
planinske krožke in kjer so 
mentorji pripravljeni sodelo-
vati s planinskimi društvi, ot-
roci bolje poznajo vrhove pla-
nin in vedo več o planinstvu, 
ugotavlja. V društvu si želi-
jo, da bi bil interes med posa-

vskimi šolami za sodelovanje s 
planinskimi društvi večji. Med 
otroki je interes za planinstvo 
največji v vrtcih in v nižjih ra-
zredih osnovne šole, kasneje 
pa mladi obiskujejo gore indi-
vidualno. »Kolikor nam je zna-
no, se otroci v šoli ne naučijo 
osnov planinstva,« pravi Lek-
šetova. PD Videm je letos orga-
niziralo že 23. tabor za odrasle 
in družine, ki se ga povprečno 
udeleži 30 članov društva.

Po njenem planinci obisku-
jejo gore in planine zato, ker 
le v planinah uživajo v pre-
lepih razgledih, v miru in ti-
šini, daleč od civilizacije. »V 
planinah ni pomembno, kdo 
si, kaj si, za vsakega planinca, 
ki ga srečaš na samotnih po-
teh, se najde prijazna beseda, 
pozdrav,« razlaga in nadalju-
je, da imajo planinci spoštljiv 
odnos do narave, saj »'pravi' 
planinci odnašajo smeti v do-
lino, ne uničujejo narave, žal 
pa so posamezniki, ki gredo v 

gore enkrat, dvakrat v življe-
nju in do narave še vedno ni-
majo pravega odnosa«. Pla-
ninci radi povedo, da je hoja 
v planine »balzam za dušo in 
telo«. Zaradi neprimerne opre-
mljenosti in kondicijsko slabše 
pripravljenosti je v gorah rela-
tivno veliko nesreč, pravi Lek-
šetova, ki izpostavlja, da imajo 
društva v zadnjih letih precej 

težav s posameznimi lastniki 
zemljišč, po katerih potekajo 
planinske poti, zato jih tudi ni 
možno vzdrževati in primer-
no označiti. »V našem društvu 
vzdržujemo tri poti, ki vodi-
jo na Grmado, ki so sicer mar-
kirane, označiti jih bomo mo-
rali še s smernimi tablami, ko 
bodo za to ustrezni pogoji,« še 
zaključi.

PD POLOM KOSTANJEVICA 
NA KRKI: PLANINCI VSEH 

GENERACIJ

Najmlajše v Posavju je PD Po-
lom Kostanjevica na Krki, ki je 
bilo ustanovljeno 13. decem-
bra 1998, torej bo letos minilo 
20 let, odkar so tamkajšnji pla-
ninci, ki so bili pred tem člani 
drugih bližnjih društev, ponov-
no obudili planinsko dejavnost 
v kraju. Kot pravi predsednik 
društva Franc Štokar, danes 
društvo šteje že prek 130 čla-
nov, ima svoj prapor, pridobi-
li so status društva, ki deluje 
v javnem interesu na podro-
čju športa. »Skozi celo leto or-
ganiziramo številne pohode 
po Sloveniji in tujini, udeležu-
jemo se čistilnih akcij, oskr-
bujemo in vzdržujemo pla-
ninske poti v okolici in vedno 
radi priskočimo na pomoč tudi 
drugim planinskim ter ostalim 
društvom. Pohodi so različno 
zahtevni, tako da lahko z njimi 
zadovoljimo širok krog zvestih 
pohodnikov. V okviru društva 
vsako leto izdamo tudi svoj bil-
ten, s katerim posredujemo in-
formacije članom o svojih akci-
jah in poročila z njih,« je delo 
društva strnil predsednik.

Markacisti kostanjeviškega 
društva, ki deluje tako na ob-
močju Dolenjske kot Posav-
ja, urejajo 64 km pohodnih 
poti na območju med občina-
mi Šentjernej, Krško in Breži-
ce. »Na novo smo v lanskem 
letu označili turnokolesarsko 
pot PZS, ki poteka po celotni 
Sloveniji, na našem območju 
od Pirčevega hriba na Gorjan-
cih čez vasi Oštrc, Vrbje, Vrtača 
do Planine v Podbočju, skupaj 
približno 24 km nove turnoko-
lesarske poti, ki ima posebne 
modro-bele oznake. Vse pla-
ninske in tematske poti v Po-
savju pa so dobro označene 
in vzdrževane, kar je zasluga 
tudi markacistov planinskih 
društev te regije,« poudarja 
Štokar. Društvo organizira po-
hode po markiranih poteh v 
okolici in poleti v visokogor-
je Slovenije, vsaj dva pohoda 
izvedejo tudi v tujino, večino-
ma v sosednje države. Orga-
nizirajo tudi tabor za starejše 
člane na Gorjancih, sodeluje-
jo z OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki, kjer pomagajo 
voditi šolske pohode in šol-
ski tabor. »Posebej smo veseli 
planinskega krožka, katerega 
mentorica je Staša Jordan. Po-
nosni smo tudi na sredine po-
hodnike, ki vsako sredo pre-

Tanja Tušek Sotelšek: V hribe sem začela 
hoditi proti koncu srednje šole. Pritegnili so 
me narava, zrak, svoboda, ki sem jih občutila 
v hribih, ki me sprostijo, napolnijo z energijo. 
Še preden sem si ustvarila družino, sem delala 
nekajkrat na teden po službi relaksacijo, pra-
viloma na Bohor, v povprečju dvakrat na me-

sec tudi v visokogorje. Uživam tako v urejenih plezališčih kot 
hribih, naravnih in umetnih stenah. Ne gre le za športno pano-
go, hribi in gore te zasvojijo, to postane način življenja, ki ga de-
lim tudi z možem in hčerko od njenih najzgodnejših let. Najp-
rej je hodila z nama v nahrbtniku za nošenje otroka, sedaj, pri 
petih letih, strmine kar dobro obvladuje že sama, če tudi gre na 
ta račun nekoliko počasneje. Oba z možem sva tudi člana Po-
savskega alpinističnega kluba, marsikateri vikend ali praznike 
preživimo skupaj z drugimi člani, združujemo kolesarjenje, po-
hodništvo, plezanje, smučanje, opravimo skupne ture, plezalne 
tabore, piknike, šole športnega plezanja idr.  

90-letni Ivan Veble, starosta brežiškega pla-
ninstva: S pokojno ženo Marijo sva bila pobud-
nika delovanja PD Brežice. Ves čas sva skrbe-
la za podmladek, vse šole v brežiški občini so 
takrat imele mentorje za planinsko vzgojo, or-
ganizirali smo družinske planinske tabore, ki 
se jih je v preteklosti udeležilo tudi več kot sto 

otrok in njihovih staršev. Imeli smo tudi vsakotedenske pohode 
po Sloveniji in izven meja. Z ženo sva 38-krat osvojila Triglav, 
nazadnje pred tremi leti, ko sva za njen 90. rojstni dan še za-
dnjič skupaj stopila na najvišji slovenski vrh. Bila sva tudi na 
Mont Blancu in Nordkappu. Vzpon na najvišjo goro Evrope si 
bom za vedno zapomnil, saj so mi na skoraj 5000 metrih nad-
morske višine zmrznili brki in obrvi. Včasih smo kot vestni pla-
ninci vstajali že ob štirih zjutraj in ob šestih krenili na poho-
de. Vse je bilo bolj preprosto, imeli smo svoje planinske obleke, 
a seveda nismo bili tako dobro opremljeni kot danes. Mladim 
je danes prenaporno hoditi dlje časa, ko sem bil sam v njiho-
vih letih, smo hodili tudi po osem, devet ur v kosu in se ni nih-
če pritoževal. Planinstvo je vzgled aktivnega in zdravega nači-
na življenja, dobro je za počutje, sicer pa mi je vedno pomenilo 
kot neke vrste hobi.

»Planinstvo je način življenja« - 2. del
POSAVJE – Potem ko ste lahko v prejšnji številki časopisa prebirali o prvih treh posavskih planinskih društvih – orisali smo dejavnosti PD Lisca Sevnica, PD Rade-
če in PD Bohor Senovo –, v tokratni številki predstavljamo še preostala tri društva, in sicer PD Brežice, PD Videm Krško in PD Polom Kostanjevica na Krki.

Brežiški planinci v dolini Tamar (foto: M. Tokić)

Z letošnjega 23. tabora za odrasle in družine (foto: arhiv PD 
Videm Krško)
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hodijo nove smeri oz. poti po 
Gorjancih in okolici,« opisuje 
Štokar pestro večgeneracijsko 
aktivnost društva, saj se le na 
ta način planinstvo širi iz roda 
v rod. »Pogrešamo pa progra-
me v srednjih šolah in naprej, 
kjer se nit planinskih članov 
nekako prekine, s tem pa je za-
nimanje za planinstvo manjše. 
Vseeno se število članov pove-
čuje, še več pa je pohodnikov, 
ki niso planinski člani,« dodaja 
prvi med kostanjeviškimi pla-
ninci.

Pomemben vidik planinstva je 
druženje, saj na pohodih spoz-
najo veliko prijateljev, s kate-
rimi izmenjajo izkušnje, po-
sebno iz visokogorja. »Vsak, 
ki hodi v visokogorje, pa mora 
biti primerno opremljen, po-

sebno pomembna je primer-
na obutev, planinski čevlji, po-
hodne palice, vse to olajša hojo 
v visokogorje. Velikokrat sre-
čamo pohodnike, posebno tuj-
ce, neprimerno obute in brez 
potrebne planinske opreme, 
seveda ti običajno niso člani 
planinskih društev, hodijo brez 
vodičev in po svoji presoji je-
mljejo planinstvo,« tudi Štokar 
opaža nepripravljenost poho-
dnikov. V društvu so leta 2012 
pričeli z izgradnjo društvene-
ga zavetišča na Polomu (hribu, 
po katerem društvo nosi ime) 
v Gorjancih. Objekt, ki ga bodo 
odprli ob letošnjem občinskem 
prazniku 18. avgusta, bo služil 
tako za druženje članov kot za-
vetišče za planince ob Trdino-
vi poti, pripomogel pa bo tudi 
pri pridobivanju mladih čla-

nov, saj bodo v njem organizi-
rali tabore za mlade.

Če potegnemo črto pod vse na-
pisano v tej in prejšnji števil-
ki, lahko rečemo samo eno – v 
naši regiji je tradicija združe-
vanja ljubiteljev visokogorij in 
pohodništva res občudovanja 
vredna. Vseeno bi bilo treba 
še več delati predvsem na oza-
veščanju planincev, da bi bilo 
takšnih, ki se v gore odpravlja-
jo nepripravljeni, čim manj in 
posledično tudi manj nesreč. 
Naj bo v ospredju občudovanje 
vseh lepot, ki jih ponujajo hri-
bi in gore. Vsem planincem in 
pohodnikom ter ostalim, ki na-
meravajo to še postati, pa želi-
mo čim več osvojenih vrhov in 
prehojenih poti.
 Rok Retelj

Člani PD Polom Kostanjevica na Krki (foto: arhiv društva)
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje

GENERATOR FESTIVAL 2018
Zadnji vikend v avgustu je rezerviran za Generator 
Festival! Zakaj ne smeš manjkati? Ker pripravljamo 
najbolj pester vikend poletja v Krškem! 
V dveh dneh festivalskega dogajanja se bo v Gozdičku 
pod MC-jem ter na parkirišču odvila kopica dogodkov, 
ki bodo zadovoljili širok spekter glasbenih, umetniških 
in svobodomiselnih okusov lokalnih in tujih akterjev. 
Vstop je prost!
Spremljajte nas na FB in spletni strani MC Krško ter 
bodite na tekočem z dogajanjem.

Gozdiček nasproti MC Krško in parkirišče pred 
MC Krško, 31.8. – 1.9.2018

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
5-dnevne počitniške dogodivščine za otroke, od 1. do 
6. razreda OŠ, pri nas tudi v avgustu. Obiskali bomo 
grad, muzej, bazen, jahali bomo konje, priredili piknik v 
“šumici” MC-ja in še mnogo več. Cena programa je 40 
eur/otroka oz. 10 eur za posamezni dan. Prijavnico s 
programom najdete na: www.mc-krsko.si. 
Info: sitar.mateja@mc-krsko.si. 

MC Krško, 27.8. - 31.8.2018 ob 8.00 

PROSTOVOLJSKI PROJEKT: Urban beat
V mesecu avgustu začenjamo s  prostovoljskim 
projektom Urban beat, pod okriljem Erasmus+ 
programa. Udeleženci iz petih držav bodo v mesecu 
dni pripravili različne aktivnosti. Ena izmed njih je tudi 
kulturni večer. Če bi rad spoznal različne kulture, 
običaje, navade, jezik, hrano ali pa se z njimi samo 
pogovoril je to super priložnost. Vabljeni: 
22.8.2018: Finsko-Italijanski večer in 
29.8.2018: Španski, Slovaški in Grški večer. 

Dvorana MC Krško, ob 20.00 

IZKOPANINE 012: Večer soul, funk in blues 
glasbe
IZKOPANINE so večeri namenjeni druženju in 
poslušanju zanimivih izkopanin SOUL, FUNK in 
BLUES glasbe raznih izvajalcev. Ritmi bodo odmevali 
na prostem, kar bo naredilo ozračje še bolj pristno. 
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v 
dvorano MC Krško.
»ŠuMCa« nasproti MC Krško,
 23.8.2018, ob 21.00

OGLED DOKUMENTARNEGA FILMA: »The 
White Helmets«
Pridružite se nam na ogledu zanimivega 
dokumentarnega filma The White Helmets (Bele 
čelade), ki opisuje zgodbe prostovoljcev v Siriji, ki ob 
vsakodnevnih zračnih napadih tvegajo svoja življenja.
Lepo vabljeni!
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v 
dvorano MC Krško.

Gozdiček nasproti MC Krško, 18.8.2018, ob 
21.00

KARAOKE V MC KRŠKO
Pridi in pokaži svoje pevske sposobnosti…naj iz 
mikrofona odmeva tvoj glas! 
Vstop je prost. 

Dvorana MC Krško, 11.8.2018, ob 21.00

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, 
Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

Delovni čas:

PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

Mladinske točke PODBOČJE, 
VELIKI KAMEN in RAKA so v 
avgustu ZAPRTE

Mladinska točka SENOVO je 
zaprta do 15.8.2018

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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16. KOLESARSKI MARATON 
PO DEŽELI CVIČKA

Nedelja/19. avg. 2018/10.00
Start bo v Krškem na Trgu Matije Gubca
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CELJE, RAKA – Član slo-
venske mladinske re-
prezentance (U20) v 
rokometu, ki je na julij-
skem evropskem prven-
stvu v Celju osvojila zla-
to medaljo, je bil tudi 
posavski rokometaš, Ra-
čan Tim Rozman. Tim, 
ki igra na položaju des-
nega zunanjega igralca, 
je imel v reprezentanci 
pod vodstvom selektor-
ja Saše Prapotnika ve-
liko minutažo. Ker so ga 
malce ovirale poškodbe, 
se je to nekoliko poznalo pri njegovem učinku v napadu, kjer se 
je izkazal predvsem s podajami, je pa odlično odigral v obrambi. 
Slovenci so na poti do naslova v prvem delu prvenstva prema-
gali Norvežane, Izraelce in Srbe, v drugem delu izgubili z Nem-
ci in premagali Islandce, v polfinalu nato še Portugalce, v finalu 
pa tesno, z 31:30, še favorizirane Francoze in se v polni dvorani 
Zlatorog po treh bronastih in eni srebrni medalji veselili prvega 
evropskega zlata na mladinskih evropskih prvenstvih. »Ta zlata 
medalja mi veliko pomeni, saj smo že kar nekaj let skupaj s fanti 
iz reprezentance in ker smo prvi Slovenci, ki nam je uspelo osvo-
jiti evropski naslov. Za nadaljnjo kariero mi to vliva še več moti-
vacije in samozavesti,« je za naš časopis povedal mladi rokome-
taš, ki sicer izhaja iz športne družine. Rokometno pot je začel v 
krškem klubu, kjer je z generacijo 1997/98 osvojil dva naslova 
državnega prvaka, nato se je preselil v Berlin, kjer je postal nem-
ški mladinski podprvak, minulo sezono pa je v Trebnjem igral 
tako v prvi članski ligi kot za mladince. V reprezentančnih selek-
cijah je že vse od starejših dečkov dalje, med dosedanjimi uspehi 
izpostavlja 2. mesto na olimpijskih igrah za mlade leta 2015 in 
4. mesto na evropskem kadetskem prvenstvu leta 2016. Zdaj je 
spet nazaj v Nemčiji, saj bo v naslednji sezoni igral v drugi nem-
ški ligi za Balingen.   P. P.

Med zlatimi rokometaši tudi 
Račan Tim Rozman

Tim Rozman z zlato medaljo in kro-
žnikom za naslov evropskega prvaka

PETIŠOVCI, KRŠKO – S tretjo preizkušnjo (prvi dve sta bili apri-
la v Krškem in v Ljubljani) se je v Petišovcih pri Lendavi konča-
lo letošnje državno prvenstvo posameznikov v speedwayu. Po 
pričakovanjih se je na najvišjo stopničko brez izgubljene točke 
povzpel član AMTK Ljubljana Matej Žagar, ki si je s tem privo-
zil že sedemnajsti zaporedni naslov najboljšega v Sloveniji. Dru-
go mesto si je v finalni vožnji priboril Hrvat Jurica Pavlic, tretje 
pa član AMD Krško Matic Ivačič. Slednji je s tem prvič v karieri 
postal slovenski podprvak, tretje mesto v prvenstvu pa je osvo-
jil najboljši slovenski mladinec in Žagarjev klubski kolega Nick 
Škorja. Izvrstno organizirano dirko, ki je sicer minila v zname-
nju 40-letnice Speedway Teama Lendava, je spremljalo dobrih 
tisoč gledalcev, ki so videli borbeno dirko z vozniki iz kar osmih 
držav. Najbolj zanimivo ime med tujci je bil seveda Pavlic, ki pa 
je že v prvem nastopu moral priznati premoč izjemno razpolo-
ženemu Ivačiču. Ta je v rednem delu dirke klonil le proti Žagar-
ju, v finalu pa le moral priznati premoč Pavlica, ki je s tem razve-
selil tudi številne hrvaške navijače. Izmed krških speedwayistov 
sta vozila še Denis Štojs, ki je osvojil osmo mesto, in Jernej Hri-
beršek, ki je bil 16.
 P. P./vir: Borut Cvetko/mediaspeed.net

Pred Ivačičem na koncu le Žagar 

Najboljši trije v državnem prvenstvu 2018, z leve: Matic Iva-
čič, Matej Žagar in Nick Škorja

Prva tekma Krčanov v sezo-
ni 2018/19 je bila odločena 
šele bolj proti koncu, gostje 
so se izkazali za trdoživega 
nasprotnika. Domžalčani so 
zmagali 2:0 po zaslugi avto-
gola Tomaža Zakrajška, ki 
je nespretno izbil žogo z go-
love črte, in zadetka Tonči-
ja Mujana, ki je še dva mese-
ca pred tem nosil krški dres in 
bil v pretekli sezoni tudi naj-
boljši podajalec prve lige. Prva 
domača tekma v novi sezoni je 
bila že takoj udarna in zelo od-
mevna – nasprotnik je bil aktu-
alni državni in pokalni prvak 
Olimpija. Slabih tisoč gledal-
cev na Gubcu je videlo zelo do-
ber odpor domačih igralcev, ki 
so si priborili dragoceno toč-
ko, prvo v tej sezoni, in se tako 
po dveh krogih na lestvici tako 
točkovno kot tudi po danih in 
prejetih zadetkih celo izenači-
li z ljubljanskim moštvom, ki je 
slabo začelo sezono. Krčani so 
začeli poletno in že v 4. minu-
ti je bil po strelu Nenada Sreč-
kovića Olimpijin vratar Aljaž 
Ivačič na preizkušnji. Tik pred 
koncem polčasa je po napaki 
gostujoče obrambe do strela 

Krško odneslo trenerja Olimpije
KRŠKO – Za nogometaši Krškega, ki so pred slabimi tremi tedni začeli svojo četrto prvoligaško sezono, so 
že tri odigrane tekme nove sezone. Najprej so izgubili v Domžalah, nato doma dosegli točko proti Olimpiji, 
v ponedeljek pa so gostovali v Velenju in še enkrat remizirali.

prišel še Luka Volarič, a je bil 
Ivačič znova na mestu. Domači 
so v nadaljevanju tekme pobu-
do prepustili gostom, sami pa 
strnili obrambo. V 52. minuti 
je iz prostega strela neuspešno 
poizkušal Daniel Štefulj, v 65. 
bi Krčani lahko nesrečno zaos-
tajali, saj je domači čuvaj mre-
že Marko Zalokar naredil na-
pako v slogu Liverpoolovega 
vratarja v finalu lige prvakov, 
a je žoga k sreči ob vratnici zle-
tela z igrišča. Bolj ko se je bližal 
konec tekme, več pritiska so iz-
vajali gostje. Krčani so zdrža-
li vse nalete, zanesljiv je bil 

tudi Zalokar, tako da je ostalo 
pri začetnih 0:0. Po koncu tek-
me so še malo zavrele strasti, 
saj je prišlo do burne izmenja-
ve mnenj med domačim tre-
nerjem Alenom Ščulcem in 
rezervnim vratarjem Olimpi-
je Nejcem Vidmarjem, mirili 
so glavni sodnik in ostali nogo-
metaši. Veliko kritik, predvsem 
od razgretih navijačev Olimpi-
je, je padlo na račun trenerja 
Olimpije Ilije Stolice, ki je nato 
čez dva dni po vsega petih tek-
mah vodenja že izgubil službo. 
Tretjo tekmo so nuklearci od-
igrali v gosteh pri Rudarju iz 
Velenja in se s knapi razšli 1:1 
ter osvojili drugo točko v sezo-
ni. Krčani so povedli po četrt 
ure igre, ko je s prostega stre-
la lepo zadel Marco Da Silva, 
Velenjčani pa so izenačili v 53. 

minuti, ko je po podaji Rober-
ta Pušaverja žogo z glavo v 
krško mrežo podaljšal Milan 
Tučić. V 4. krogu Krško v so-
boto zvečer doma gosti Celje.

»PETARDA« V BREŽIŠKI 
MREŽI

Novo sezono v 2. SNL so minu-
lo soboto začeli tudi nogome-
taši NK Brežice Terme Čatež, 
in sicer z domačo tekmo pro-
ti ptujski Dravi. Že takoj na za-
četku pa so doživeli visok po-
raz (1:5), a je toliko golov v 
brežiški mreži bolj posledica 
lastnih napak in izgubljenih 
žog kot pa česa drugega. Go-
stje so po prvem polčasu vodili 
z dvema zadetkoma prednosti 
(Kolar in Pirtovšek), v prvih 
desetih minutah drugega dela 
pa zadeli še dvakrat (Bizjak 
in Šporn z 11-m). Brežiča-
ni so v 68. minuti prek Korej-
ca Hyun Jin Leeja dosegli vsaj 
častni zadetek, šest minut pred 
koncem tekme pa je v doma-
či mreži »odjeknila petarda«, 
ko je peti štajerski gol dose-
gel še Cuffaro. Varovanci tre-
nerja Iztoka Kapušina so že 
takoj prikovani na dno lestvi-
ce, v drugem krogu pa bodo v 
soboto gostovali pri Ankaranu 
Postojna.

 Rok Retelj

Luka Vekić branilcem Olimpije ni dal veliko dihati.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na idilični lokaciji ob reki Krki bo ta 
konec tedna (11. in 12. avgusta, vsak dan od 10.00 dalje) premi-
erno potekal prvi odbojkarski turnir na mivki Kostanjevica open, 
ki bo štel tudi za točke državnega prvenstva v moški kategoriji (B 
kategorija). Na turnirju bo moč videti najboljše slovenske igralce 
odbojke na mivki, nastopili pa bodo tudi domači igralci Odboj-
karskega kluba Kostanjevica na Krki, zato organizatorji vabijo, 
da se turnirja udeležite in podprete domače igralce. Ob turnir-
ju bodo na voljo različne aktivnosti: SUP-anje, čolnarjenje, mali 
nogomet, tako da bo dogajanje skozi celoten vikend zelo pestro.
 Vir: OK Kostanjevica na Krki

Odbojkarski Kostanjevica open

KRŠKO – Dolgoletni član Košarkarskega kluba Krško Gregor 
Glas, zdaj član Koš Primorske, je uspešno vodil reprezentanco 
Slovenije do 18 let na nedavnem evropskem prvenstvu divizije 
B v Makedoniji, na katerem si je Slovenija s srebrno medaljo pri-
borila vrnitev v elitno divizijo. 17-letni Glas, trenutno najuspe-
šnejši »produkt« krške košarkarske šole, je najbolj izstopal med 
izbranci selektorja Tomaža Fartka in bil na koncu izbran v ide-
alno peterko prvenstva.  P. P.

TARTU, POSAVJE – Tretji julijski vikend sta se na evropskem 
prvenstvu v triatlonu, ki je potekalo v estonskem mestu Tartu, 
mudila dva člana Športnega društva Posavje. Jaroslav Kovačič 
se je tekmovanja tokrat udeležil kot spremljevalec (guide) Alenu 
Kobilici v paratriatlonu, Matic Močnik pa je tekmoval v sprint 
triatlonu in mešanih štafetah. Kovačič je s svojimi kolesarskimi 
sposobnostmi pripomogel k odličnemu Alenovemu izhodišču 
pred tekaškim delom, saj sta pred petkilometrskim tekom vodi-
la z več kot minuto prednosti. Na koncu se je Kobilica zadovol-
jil s četrtim mestom med slepimi in slabovidnimi. Močnik je v 
mladinski konkurenci najboljših evropskih triatloncev in triat-
lonk stare celine zastopal barve slovenske reprezentance v me-
šani štafeti skupaj z Janom Škrjancem (TTK Kamnik), Katjo 
Hočevar (TK Ljubljana) in Tjašo Vrtačič (TTK Kamnik), skupaj 
so osvojili 14. mesto. Zadovoljen je bil tudi s svojim posamičnim 
nastopom v sprint razdalji, kjer je med 70 najboljšimi evropski-
mi mladinci osvojil solidno 49. mesto. Nastop na evropskem pr-
venstvu zanj pomeni velik in pomemben dogodek v njegovi ka-
rieri, predvsem pa predstavlja koristno nabiranje mednarodnih 
izkušenj z velikih tekmovanj.  Vir: ŠD Posavje

Kovačič spremljal Kobilico

Glas v idealni peterki EP

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Četrtek, 9. 8.

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču v Brežicah: koncert Maja 
& Robi

• ob 21.00 v gozdičku na-
sproti MC Krško: Izkopani-
ne 011: Večer soul, funk in 
blues glasbe

Petek, 10. 8.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): telovadba

• ob 18.30 na Raki: 14. cvič-
kov večer – strokovna raz-
prava »Dolenjsko belo vino«, 
ob 20.00: zabava pod veli-
kim šotorom na Raki z an-
samblom Akordi

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg 2018 – stand-
-up predstava Brade

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert Adrijane 
Lorber

Sobota, 11. 8.

• ob 15.00 pred gasilskim do-
mom na Gori: dvigovanje 
mlaja, ob 19.00: druženje 
krajanov ob zvokih ansam-
bla Posavski veseljaki

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje slikarske instalacije 
Simone Čudovac in Simone 
Šuc »Bujnost nje«

• ob 20.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: tekma 4. 
kroga 1. SNL med NK Krško 
in NK Celje

• ob 21.00 v MC Krško: kara-
oke

kam v posavju
• od 16.00 dalje na igrišču pri 

OŠ Koprivnica: Koprivniška 
noč, ob 16.00: 20. tradicio-
nalne vaške igre, ob 18.00: 
podelitev priznanj KS Kop-
rivnica, ob 18.30: nastop 
Pihalnega orkestra DKD Svo-
boda Senovo, ob 19.00: ve-
selica z Modrijani

• ob 19.00 pri gasilskem 
domu Rakovec: Večer v Ra 
kovcu

• Četrtek, 16. 8.

• od 8.00 do 12.00 v OŠ 
Krmelj: krvodajalska akcija

• od 15.00 do 18.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču v Brežicah: koncert Adi-
ja Smolarja

Petek, 17. 8.

• od 17.00 do 20.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg 2018 – koncert 
Davor Radolfi & Klapa More

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 3. 
Anin glasbeni večer – Simon 
Roguljić, kitara

• od 20.00 dalje na Velikih 
Malencah: 26. moto srečanje 
MK Škorpijon – nastopajo: 
Scorpions 3 (house band), 
Cowboys from Hell, Animal 
house (rock cover band)

• ob 20.00 pred Športnim do-
mom Sevnica: 12. Kitariada 
Sevnica, tradicionalno sre-
čanje starih in mladih rock 
glasbenih skupin, nastopajo: 
Mi2, Cantina thrash, Modre 
zvezde, Seplan, Štandgas

Sobota, 18. 8.

• od 9.00 do 13.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti

• ob 13.00 v športno-skakal-
nem centru Spodnje Dule: 
tekma v smučarskih skokih 
za pokal KS Gora, ob 16.00: 
športno-kmečke igre med 
vasmi KS Gora in druženje 
krajanov ob zvokih ansam-
bla Nori val

• od 15.00 dalje na gradu Raj-
henburg: Srednjeveški dan – 
delavnice za otroke, srednje-
veški plesi, viteški boji

• ob 16.00 na Velikih Malen-
cah: 26. moto srečanje MK 
Škorpijon – panoramska vo-
žnja motoristov s postankom 
pri MC Brežice, ob 18.00: 
moto igre in merjenje hru-
pa, od 20.00 dalje: Warning 
band, Slainte Ol' Friend, Alen 
Islamović

• ob 18.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico 
Krško: pravljična čajanka

• ob 21.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: ogled dokumen-
tarnega filma »The White 
Helmets«

Nedelja, 19. 8.

• ob 10.00 s Trga Matije Gub-
ca v Krškem: 16. kolesarski 
maraton po deželi cvička

Ponedeljek, 20. 8.

• od 10.00 do 17.00 pri po-
družnični šoli v Loki: Pole-
tna sreča na vrvici (vsak dan 
do 22. 8.)

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: Grajska tlaka, pogovor-
ni večer

Sreda, 22. 8.

• ob 20.00 v dvorani MC Kr-
ško: finsko-italijanski večer

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Kostanjevica na Krki so na 
strani 6.

Sonce močno žari v zenitu, kar pomeni, da je navpično nad nami, 
in pove, da preživljamo visoko poletje. Ko je vse bolj preprosto – 
od lahkih oblekic do obuval, od solatnih poletnih kosil do zau-
žitih tekočin, ko je še najboljša in najbolj prijazna voda iz pipe. 
Pravkar sem se potolažila z žitno jagodno frutabelo, oblito z belo 
jogurtovo čokolado in kozarcem ne prehladne vode, in se zalo-
tila, da mi manjka modro-siv miselni spodbujevalnik, ki je mir-
ne duše lahko tudi meditacijski pripomoček. Vsaj zame, ko pos-
tavljam na tehtnico, kako dalje čez poldne, da bo to preprosto, 
a vseeno učinkovito. 

Pride čas, ko ti razpredene misli prebudi spoznanje, da si skozi 
življenje nagrmadil poplavo stvari, ki so bile redko namenjene 
pametnemu in uporabnemu namenu. Na dolgi rok, pa ja. Samo, 
da si jih imel. Imeti, imeti vsakovrstno garderobo in pare vsesor-
tnih obuval. Zato, da si potem enkrat do obisti slabe volje, ko vsa 
šara po omarah oddaja samo slabo voljo in se zaradi spleta se-
litvenih okoliščin odločiš, da je dovolj. Da je nalaganje neumno 
za takrat enkrat, ko bo prišlo spet prav. Pa kaj še, poletje je pra-
vi čas za čistko v glavi in po kotih. Ob dobrodošlih odmorih s si-
vo-modrimi oblački, ki pa so si pridobili certifikat …

No, dobro. Sedaj sem se posula s pepelom. Še vedno mi bodo 
všeč cunjice in kar spada poleg, vendar ne na zalogo. Čisto dru-
ga zgodba so knjige, ki sem si jih privoščila ali pa sem jih dobila 
za darilo. Ta pa bo sila težka, ko ne zmorem selektivnega duha. 
Zato, ker pravim, da moramo brati. Brati beletristiko, poezijo, 
učljive duhovne knjige in tako naprej. Ker pravim, da je treba 
naše mlade navajati k branju, ker se iz vsake prebrane strani pri-
dobi kaj za osebni napredek, s čimer, z razgledanostjo, obliku-
ješ ne le sebe, ampak tudi svojo okolico. Za lepše skupno bivanje.

Ne spominjam se nobenega svojega obdobja, ko ne bi brala, ko 
se ne bi napajala z likovnimi deli, ali, ko mi ne bi bila muzika 
zvesta spremljevalka. Vse to je videti tako preprosto. A ni. Treba 
je pomisliti, koliko duha je prelitega v eno napisano stran, v eno 
likovno delo, v eno kompozicijo, v eno zapeto pesem. V mnoge 
pesmi, ko nas je s svojo značilno interpretacijo razgaljal Oliver 
Dragojević. Pesmi je tako ponotranjil, kot da ve, koga ljubimo, 
za kom hlipamo, in nas je moder in hudomušen znal potolaži-
ti. Z Bogom, dragi prijatelj po glasbi, ki se modro-sivemu »pri-
jatelju« nisi znal odreči, v pogovoru z Vesno Milek pa pokašlje-
vanja nisi mogel prikriti. Po umu in srcu tako velik in v biti tako 
preprost. Bil je to pogovor pred 70-letnico, ko sem mozgala, kje 
so po neumnosti končale moje vilinke z Oliverjevimi pesmimi. In 
druge z drugimi interpreti.

Počitnice niso samo morje. Je pa čas, da te dni izkoristimo z dra-
gimi najbližjimi ob kaki prebrani strani knjige, ob ogledu ponu-
jene razstave, na kakem koncertu. In se pogovarjajmo o doži-
vetem. Za naložbo, na preprost način v družbi, da bi vsi skupaj 
doživljali Ča je život vengo fantažija. Preprost prevod – kaj je 
življenje kot fantazija, ki si jo ljudje oblikujemo s svojim nači-
nom življenja …   

Preprostost.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Nedelja, 12. 8.

• ob 8.00, 9.00 in 10.00 v 
cerkvi svetega Lovrenca v 
Brežicah: župnijsko žegna-
nje v čast svetemu Lovren-
cu, ob 10.00 slovesna sveta 
maša, ki jo bo vodil apostol-
ski nuncij v Sloveniji, nj. eksc. 
nadškof msgr. Juliusz dr. Ja-
nusz

• ob 11.00 v cerkvi sv. Lovren-
ca na Gori: žegnanjska sveta 
maša in druženje po maši

Ponedeljek, 13. 8.

• od 7.00 do 13.00 v OŠ Sava 
Kladnika Sevnica: krvodajal-
ska akcija

Torek, 14. 8.

• od 7.00 do 13.00 v OŠ Sava 
Kladnika Sevnica: krvodajal-
ska akcija

• ob 20.00 v telovadnici OŠ 
Koprivnica: Koprivniška noč 
– Boris Kobal, stand-up ko-
medija

Sreda, 15. 8.

• ob 10.00 v cerkvi Marije 
vnebovzete v Dolenji vasi: 
svečana maša, po maši po-
ložitev venca pred spomeni-
kom žrtvam II. svetovne voj-
ne; od 14.00 dalje v in pred 
večnamenskim domom v 
Dolenji vasi: ogled razstave 
ročnih del in slik ter športne 
igre, ob 18.00: pozdrav, kul-
turni program in nadaljeva-
nje druženja ob prazniku KS 
Dolenja vas

DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 21. 
junija v domači dvorani pripravilo programsko bogato kul-
turno prireditev z naslovom Kresničkovanje. 

Na odrskih deskah so plesno zaživeli otroci iz Vrtca Krško, enota 
Tonček Dolenja vas, skupina Medvedki, ki so pričarali Metuljev 
ples, se prelevili še v plesno Kapljico ter z vzgojiteljico Zalo Jaz-
bec in pomočnico Dorotejo Gerzina s plesno igrivostjo več kot 
navdušili tudi z izvirnimi kostumi. Za glasbeno vzdušje s citrami, 
klaviaturami in petjem so poskrbele sestrice Tinkara, Patricija 
in Katjuša Udovč iz Boštanja, najmlajša Katjuša je v prvi točki 
nastopila v narodni noši. Zgodbo o kresni noči je prebrala Mira 
Pirc iz Krškega, avtorske pesniške in prozne niti so na kresno 
tematiko spletle članice domače Literarne sekcije Sanje Branka 
Jenžur, Tanja Košar, ki je za to priložnost razstavila tudi svojo 
sliko kresnika, Antonija Ban, Marta Valenčak, Tanja Mencin, 
Zdravka Brečko in Jana Cvirn. Aljaž in Zala Vidmar iz Nove-
ga mesta sta s svojo babico Marijo Hrvatin, ki je prireditev tudi 
povezovala, uprizorila kresno pravljico, kateri je glasbeni zven 
s flavtico dodal Blaž Hrvatin. Boris Sternad je z domačo ekipo 
Veselega odra kot slastno češnjo na vrhu kresne torte pripravil 
skeč o nameravani košnji sena, ki so ga odlično odigrali in z njim 
nasmejali obiskovalce. Z likovnim vložkom je dogodek obogatil 
še Roman Blatnik, član Društva likovnikov Krško OKO, ki je na 
ogled postavil zanimive skulpture.  M. H. 

Pestro Kresničkovanje

Domači gledališčniki so navdušili s skečem (foto: S. Pirc).

BRADE
komedija

petek, 10. 8., 20:30

DAMIR IMAMOVIĆ
SEVDAH TAKHT

koncert 
petek, 24. 8., 20:00

POLETJE NA 
GRADU RAJHENBURG 
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BREŽICE – V brežiškem mestnem jedru se je 27. julija zaklju-
čilo dvotedensko dogajanje letošnje Mestne promenade, ki je 
po ocenah organizatorja ZPTM Brežice znova privabila več 
tisoč obiskovalcev. V 13 dneh se je na osrednjem prizorišču 
pred Mestno hišo zvrstil pester izbor predvsem glasbenih iz-
vajalcev in predstav za najmlajše. Nastopili so domači The 
Funkamentalists, navdušila je Neisha in hitro vzpenjajoča se 
mlada zasedba Koala Voice, na zunanjem odru je potekal tu-
di jam session večer, v družbi plesnega društva SalSon pa se 
je pod poletnim nebom plesala salsa. Na svoj račun so prišli 
tudi najmlajši, in sicer z Gvidovimi dogodivščinami, predsta-
vo ognjenega mojstra Hatane (na fotografiji) ter klovnovsko 
predstavo Balon. Za zaključek je potekal še koncert Tambura-
škega orkestra KUD Oton Župančič Artiče z gostjama večera 
Elizabeto Križanić in Petro Uršič Novakovič. R. R., foto: P. P.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo)  Suzani Berložnik, Trg 3a, 2391 Pre-
valje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. BORŠT - Tja čez suhokranjske griče
 2. (1.) Ans. KVINTA - Mogoče nekoč
 3. (6.) Ans: VŽIG - Sine moj, oprosti mi
 4. (5.) Ans. HOZENTREGARJI - Moja dohtarca
 5. (2.) MLADI BELOKRANJCI IN MARTIN ŠPRINGER HUČ 
   - Jest sm čiste Šokc
 6. (10.) Ans. JELEN - Zakaj si odšla
 7. (3.) Ans. BRKINCI - Srcj' n' zna
 8. (9.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Reci mi
 9. (7.) Skupina GADI - Ker ti
 10. (-.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Čeprav se razhajava

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Naveza - Če želiš

Kupon št. 427
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, 11. 8. 2018, ob 20. uri

1. - 10. nagrada: 1x pizza po izbiri 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 16. avgusta, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

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

Geslo 15/2018 številke:

STALAGMAT V JAMI 
NAD IZVIROM STUDENE

Nagrade, ki jih podarja Klub jamarjev Kostanjevica na 
Krki, prejmejo:

1. nagrada:  družinska vstopnica za Kostanjeviško jamo; 
  Antonija Kozole, Koprivnica
2. nagrada:  2 vstopnici za Kostanjeviško jamo; 
  Julijana Radej, Sevnica 
3. nagrada:  1 vstopnica za Kostanjeviško jamo; 
  Silva Pešec, Krško

Rebeka Dremelj poziva kolege glasbenike, elektronski 
dvojec upa na prodor v tujino, Fantje izpod Lisce ima-
jo novega člana. Tokrat preberite:

Pevka Rebeka Dremelj je razočarana, ker je odpovedan 
dobrodelni koncert za neozdravljivo bolnega fantka Vilje-
ma Julijana, sina akademskega glasbenika Grege Bezen-
ška (na fotografiji), ki ga bolj poznamo pod umetniškim 
imenom SoulGreg Artist. Razžalostilo jo je namreč dej-
stvo, da je nastop potrdilo le šest glasbenikov, zato sedaj 

spodbuja druge, da 
se jima pridružijo. 
»Organizator kon-
certa me je pokli-
cal, da bo moral žal 
koncert odpoveda-
ti, ker ni nobenega 
odziva in podpo-
re slovenskih glas-
benikov. Tega eno-
stavno ne morem 

in nočem sprejeti, ker vem, koliko smo pripravljeni po-
magati, ker vem, kolikokrat smo že stopili skupaj in poma-
gali ljudem, prizadetim v različnih situacijah. Zato ne ver-
jamem, da lahko na cedilu pustimo glasbenega kolega. Ker 
verjamem, da nekateri vabila niti niste prebrali, da si ne-
kateri niti niste vzeli oziroma nimate časa in se poglobili 
v tragično zgodbo družine, sem se odločila, da vam pišem 
jaz,« je med drugim zapisala Rebeka. Držimo pesti, da bodo 
njeni glasbeni kolegi le stopili skupaj in pomagali zbrati 
denar za raziskave izjemno redke bolezni gangliozidoze.

Posavski glasbeniki so dejavni tudi v elektronski glas-
bi. Hrvaško-slovenski DJ in producentski dvojec RICH-
-MOND (foto: Ambrož Molan) tako predstavlja videospot 
za njun debi-
tanski singl z 
naslovom To-
uch The Night 
(Dotik noči). 
Pod imenom 
se skriva-
ta Krčan Ro-
bert Sotošek 
– Robbi in 
Domagoj Ja-
kić – Yakka, pri tokratni skladbi pa jima je z vokalom po-
magala Victoria Richard iz Miamija. »V Sloveniji in na Hr-
vaškem je seveda ogromno odličnih pevk, vendar z Yakkom 
meniva, da mora pevec vedno peti v maternem jeziku. Ne-
koč je bilo narečje moderno, smešno v dobrem pomenu be-
sede, danes pa to ne gre. Če ciljaš na prodor v tujino, mora 
biti izgovarjava popolna, brezkompromisna,« je medijem 
zaupal Robbi in nakazal, da jima je cilj pohod na tuje glas-
bene trge. V videospotu, za katerega kadre sta zaslužna 
Posavca Ambrož Molan in Rok Papež iz AM Media, bos-
te našli več zanimivih lokacij, od Stare Baške na Krku, Za-
greba do letališča v Cerkljah ob Krki.

Ansambel Fantje izpod Lisce (na fotografiji) predstavlja 
najnovejšo pesem z naslovom Halo Poletje, ki je namenje-
na vsem, ki uživajo v poletju, zabavi in plesu. Za nameček 

so se odpravili še na morje in tam posneli tudi videospot, 
prosti čas pa so izkoristili za druženje, zabavo in igranje 
ob obali, ko so igrali tamkajšnjim turistom in jim tako po-
pestrili dopust. Ne gre pozabiti, da se je skupini to pole-
tje pridružil bobnar in pevec drugega basa Žan Tomšič, ki 
prihaja iz okolice Grosupljega in jim je po njihovih bese-
dah s svojimi 21 leti prinesel mladostno energijo in nov 
zagon za ustvarjanje.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

07/49 22 200  

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

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Metka Gabrijel, Drušče – 

deklico,
• Denisa Mulahusić, Dolnji 

Ranjici (BiH) – deklico,
• Tanja Kos, Gornja Lokvica 

(Metlika) – deklico,
• Katarina Jukić, Brežice – 

deklico,
• Katja Perdih, Zabukovje 

nad Sevnico – deklico,
• Anamaria Suša, Brežice – 

dečka,
• Nives Strle, Sela pri Raki – 

dečka,
• Mateja Kovačič, Krmelj – 

deklico,
• Teja Mešiček, Dolenja vas 

pri Krškem – deklico,
• Ksenija Kovačič, Kerinov 

Grm – dečka,
• Esmeralda Hudorovac, 

Krško – dečka,
• Alja Jekoš, Boštanj – 

deklico,
• Ksenija Gudelj, Brežice – 

dečka,
• Darja Berden, Župelevec 

– dečka,
• Špela Drenovec, Šedem – 

deklico,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Patricija Vevar s Kremena in Kristijan Lanšček z Dole-
njih Skopic, 19. maj 2018, pristava pri Šrajbarskem tur-
nu (Foto: Poročna sonata)

poroke

• Uroš Povhe s Sremiča 
in Mateja Jankovič s 
Senovega,

• Tanja Preskar iz 
Koprivnice in Mitja 
Staroveški iz Podčetrtka,

• Matjaž Požun in Tadeja 
Klopčič, oba iz Podvrha,

• Peter Pušnik in Barbara 
Močnik, oba iz Radeč.

ČESTITAMO!

• Kristina Ozimc, Sobenja 
vas – dečka,

• Nataša Prah, Straža pri 
Novem mestu – dečka,

• Ines Špan, Dolnje Brezovo 
– dečka,

• Manca Colarič, Orehovec 
– dečka,

• Maja Hribernik, Brežice – 
dečka,

• Martina Štruklec, Šmarje 
pri Jelšah – dečka,

• Lea Štih, Krško – dečka,
• Suzana Jontez, Štajngrob – 

deklico,
• Vanesa Zupančič, Sevnica 

– deklico.

ČESTITAMO!

SKOPICE, CERKLJE OB KRKI – 25. julija je naš najstarejši krajan 
Jože Račečič – Šavrč z Dolenjih Skopic praznoval svoj 95. roj-
stni dan. Rodil se je 25. 7. 1923 v družini petih otrok. Med dru-
go svetovno vojno je bila družina izseljena v Nemčijo. Po vrnitvi 
je prevzel domačo kmetijo. Leta 1953 se je poročil s Faniko Žu-
gič iz Svetega Križa – Podbočja. V zakonu so se jima rodile šti-
ri hčerke: Marjanca, Ida, Anica in Helena. Danes ga razveseljuje 
pet vnukov in sedem pravnukov. Svojo vitalnost tudi v starosti 
ohranja, tako še vedno vozi avto pa tudi s traktorjem se skoraj 
vsak dan poda v skopiško Vrbino, kjer se rekreira z  ročno koso. 
Ob njegovem jubileju smo se domači in sosedje zbrali pri sveti 
maši v farni cerkvi v Cerkljah, ki jo je v ta namen daroval župnik 
mag. Janez Žakelj. Z lepim petjem jo je popestril moški kvartet. 
Po maši smo se pred cerkvijo še nekoliko družili ter slavljencu 
zaželeli zdravja in zadovoljstva.  Z. Vegelj

MRČNA SELA – 21. julija smo 
se vsi najožji družinski čla-
ni zbrali pri družini Možek 
v Mrčnih selih. Nazdravili 
smo našemu atu Avgustu Re-
mihu, ki je praznoval 90 let. 
Celo svoje življenje posve-
ča krojaštvu, pokojnino pa 
si je zaslužil v Tovarni celu-
loze in papirja Krško. Sedaj 
uživa svoja mirna leta z že-
no Cvetko (na fotografiji) na 
svojem domu na Velikem Ka-
mnu, kjer še vedno rad kaj 
zašije, na pragu pričaka vse 
svoje najdražje in nazdravi s 
kupico »rujnega«. Ata, hvala 
za vse! Marija Remih

95 let Jožeta Račečiča

Slavljenec (na sredini) s svojimi najbližjimi in cerkljanskim 
župnikom

EVROSAD d.o.o. Krško je vodilni proizvajalec sadja v 
Sloveniji. Čeprav smo veliki, spoštujemo in cenimo delo 
vsakega posameznika, saj so ravno naši zaposleni tisti, 
ki skrbijo, da so pridelki najvišje kakovosti.

Podjetje želi okrepiti svoj tim sodelavcev, zato medse 
vabi delavne, poštene in odgovorne posameznike, z 
občutkom za sočloveka.

Razpisujemo delovna mesta za:
• Prebiralec sadja  

(od I. do V. stopnje izobrazbe)
• Sadjar traktorist  

(od I. do V. stopnje izobrazbe + F kategorija)
• Viličarist  

(od I. do V. stopnje izobrazbe + izpit za viličar)

Sezonsko delo (obiranje sadja):
Predvidoma v mesecu septembru in oktobru. Vabljeni 
tudi upokojenci, dijaki in študentje.

Če se v opisu najdete, potem vas vabimo, da nam 
svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov 
bojana@evrosad.si, z navadno pošto na naslov: Evrosad 
d.o.o. Krško, Cesta 4. julija 134, 8270 Krško ali pokličite 
na tel. št. (07) 49 04 130, najkasneje do 20. 8. 2018.

C: 10 M: 100 Y: 100 K: 10  R: 198 G: 29 B: 35  PANTONE 1797 C, 1797 U

GORICA – V juliju je naša vaščanka Anica Jurečič praznovala vi-
sok jubilej – 90 let. V prijetnem vzdušju zbranih in ob lepi po-
gostitvi smo pokramljale in zaželele še na mnoga leta članice 
odbora RK Veliki Podlog s predsednico Štefko Lavrenčič in pred-
sednico sveta KS Veliki Podlog Karolino Cizerle. Slavljenka je 
še vedno zelo čila, odlikujeta jo dobrosrčnost in prijaznost, vse-
lej je dobre volje, ki jo deli z obiskovalci in s svojimi najbližjimi.
 Članice RK KS Veliki Podlog

90 let Anice Jurečič

Slavljenka v družbi obiskovalk

PODGORJE PRI PIŠECAH – V Podgorju je 28. julija praznovala 90. 
rojstni dan Rezka Lončariček. Praznovanje sta ji pripravili hčer-
ka Zinka ter vnukinja Neža z družino. Gospa Rezka je zgodaj pos-
tala vdova in njenih pet otrok se je razkropilo po svetu. Na sta-
ra leta živi s sinom Tinkom v novem domu, ki sta si ga zgradila. 
Dokler je lahko, je rada pomagala svojim sosedom. Sedaj, ko ne 
zmore več, je vesela, če jo kdo obišče. Še posebej je vesela, kadar 
pridejo vnuki in pravnuki. Rezka je bila vedno skromna in dobre-
ga srca, nikoli ni videla morja in velikih mest, navajena je bila le 
trdega kmečkega dela. Za njen rojstni dan so jo obiskali in ji za-
želeli veliko zdravja predsednik sveta KS Pišece Peter Skrival-
nik, predstavnika KO združenja za vrednote NOB ter aktivistke 
KORK Pišece.  Eva Jagrič

90 let Terezije Lončariček 

Slavljenka s sinovoma in hčerko ter obiskovalci

KRŠKO – Drugi v nizu letošnjih Poletnih večerov v parku, ki 
se je zvrstil 5. julija, je bil likovno obarvan. Od tega dne do 
konca meseca julija so namreč krško Dvorano v parku kra-
sile slike, naslovljene Akrili in akvareli slovenske pokrajine, 
ki jih je ustvaril ljubiteljski slikar Metod Prašnikar iz Tržiča. 

Četudi gre za tu-
kajšnjemu krogu 
ljubiteljev umetno-
sti dokaj nezna-
no ime likovnega 
ustvarjalca, ga bo 
marsikatera ob-
čanka ali občan 
prepoznal po tem, 
da je pri njem op-
ravil pregled srca 
ali venoznega in 
arterijskega sistema bodisi v zdravilišču v Šmarjeških Toplicah 
bodisi se je z njim srečal že prej, ko je služboval kot specialist 
kardiolog in angiolog v ljubljanskem kliničnem centru ali v Uni-
verzitetni kliniki za pljučne bolezni na Golniku. Zahtevno in od-
govorno delo Metodu Prašnikarju ni dopuščalo veliko proste-
ga časa, zato se je slikanju posvetil šele po upokojitvi, čeprav je 
slikarsko žilico pri sebi odkril že pred štirimi desetletji, ko se je 
odločil poslikati panjske končnice svojega čebelnjaka. Kot samo-
uk na likovnem področju je teoretično znanje črpal predvsem iz 
razpoložljive literature ter priročnikov, likovne poteze pa je uril 
z risanjem reprodukcij slikarskih del poznanih slikarjev. Osebno 
se je usmeril predvsem v upodabljanje barvitih slovenskih kra-
jinskih motivov, od morja in solin do gorenjske krajine z vršaci 
v ozadju. Pri ustvarjanju upodablja tako s čopičem kot lopatko, 
v olju in v zadnjem obdobju prevladujočem akrilu, v krškem raz-
stavnem prostoru pa so na ogled slike zadnjega leta.
Udeleženci otvoritve razstave Prašnikarjevih del niti nismo ime-
li občutka, da ustvarjalec ne prihaja iz naših krajev, saj so jo na 
pot pospremili mnogi domačini: njegovi znanci, vokalistka Špe-
la Sečnik ob spremljavi Jožeta Sečnika na klaviaturah in Juri-
ja Horvata na kitari, vsi trije iz Leskovca pri Krškem, ter njegove 
nekdanje sodelavke v zdravilišču, med katerimi mu je še poseb-
no dobrodošlico zaželela prav tako Leskovčanka Marinka Seč-
nik, ki je bila v času Prašnikarjevega službovanja v zdravilišču 
kot višja medicinska sestra njegova desna roka.
 B. Mavsar

Kardiolog, ki slika s srcem

Metod Prašnikar z Marinko Sečnik
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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. 

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do 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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

Žena Cvetka v imenu vseh njegovih

MARTINA CERJAKA 

SPOMIN
Zdaj bivaš vrh višave jasne,

kjer ni skrbi ne bolečin!

Zelo ga pogrešamo. 
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

8. avgusta 2018 je minilo žalostno leto, odkar 
smo se na pokopališču v Brežicah poslovili 

od našega najdražjega in nepozabnega

iz Brezine.

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

PAVLE SUŠA 

SPOMIN
Težko je povedati, 

kako boleče je čakati nekoga, 
ko dobro veš, da ga več ne bo, 

nekaj pa je neizpodbitno: 
ljubezen je tisto, kar nas nikoli ne loči.

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče v 
njegov spomin.

12. avgusta bosta minili dve leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Zgornje Pohance 38.

JOŽICA IN SLAVKO
JURATOVEC

SPOMIN

Hčerke Sandra, Metka in Melita z družinami

Zelo vaju pogrešamo, veliko prezgodaj sta nas zapustila.
Hvala vsem, ki se ju spominjate!

iz Malega Vrha.

V mesecu avgustu sta 
odšla od nas oba,

naša draga mamica 
pred 20-imi leti in 

očka pred 14-imi leti

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

MARIJA KOSANČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot,

ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste obiskovali mamo v času 
njene bolezni in nam v težkih trenutkih pomagali, nas tolažili, 
podarili cvetje, sveče, denarno pomoč in svete maše.
Hvala kolektivu Sadjarstva Blanca, Cvetličarni Špela iz Škocjana, 
Kulturno športnemu društvu Lukovec, društvu izgnancev Studenec, 
Petru Ruparju in Majdi Gričar.
Hvala župniku Janezu Furmanu iz Loke pri Zidanem mostu za 
maziljenje in molitve, župniku Antonu Bobiču za obiske in lepo 
opravljen obred, pevcem skupine As iz Trebnjega, govornici za govor 
ob odprtem grobu ter Dejanu za zaigrano melodijo. 
Iskrena hvala pogrebni službi Blatnik za sočutno pomoč in storitve 
ter Gostilni Janc – Marc za pogostitev.
Hvala tudi zvonarjema cerkve svete Magdalene Lukovec in kapelice 
Marije pomočnice na Orlah za zvonjenje mami v slovo.
Hvala vsem, ki ste jo spremljali na zadnji poti.

V 87. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama, stara mama, babica,

tašča, sestra, sestrična in teta

rojena Lisec, iz Gornjih Orl 4 pri Studencu.

BURGE KRŽAN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moje drage žene

se za vso pomoč in podporo iz srca zahvaljujem družini Žokalj, 
Romani Cerjak, Tatjani Ivanjšek, družini Zupančič, gospe Mojci Kink, 
dr. Davidi Lovšin Jagrič, sodelavkam iz Centra za socialno delo Krško 
ter vsem sorodnikom in prijateljem.

Za lepo opravljen obred pa hvala stricu Vinku Veglju, župniku 
Ludviku Žagarju in župniku Francetu Novaku.

Žalujoči: mož Braco

ANTON FERENČAK

SPOMIN

Minili sta dve žalostni leti, 
odkar je odšel v večnost naš dragi mož in oči

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
mu prižigate sveče in se ga v mislih spominjate.

Žalujoča: žena Jožica, hči Polona in ostalo sorodstvo

Ko nas zapusti ljubljena oseba,
zazvonijo vsi zvonovi sveta,

a jih nihče ne sliši,
razen zapuščenega človeka, 

ki z divjim krikom v njihovem 
zvonjenju ugaša svojo bolečino.

ANDREJA - DREJČIJA BEUCA

SPOMIN

Žalujoči: mami Zdenka, sestre Zlatka, Babi, Andreja in
brat Franci z družinami ter ostalo sorodstvo

7. avgusta sta minili dve žalostni leti, ko je tragična usoda
iz naše sredine iztrgala našega nadvse ljubljenega

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate ter postojite ob njegovem 
preranem grobu in mu prižgete svečko. 

Posebna zahvala njegovim prijateljem, skakalcem v vodo, ki se iz 
raznih krajev večkrat letno z iskreno mislijo in spomini vračajo na 
njegov prerani grob in prižigajo svečke. 

Zahvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, njegovim prijateljem 
muzikantom, ki ga zelo pogrešajo.

Še enkrat vsem iskrena hvala.

Kako preboleti,
kako brez tebe živeti.
Bil si moj prvi korak,

moja prva beseda.
Bila sem tvoj zadnji objem

in beseda adijo,
vendar nisem vedela,

da bo za vedno.

(18. 9. 1982–7. 8. 2016) iz Pleterij pri Zdolah.

MARIJA VIDRIH

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

V 94. letu starosti je odšla k Bogu
naša draga

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za vso pomoč, sveče, svete maše in prispevke 
v dobrodelne namene, za iskren stisk roke, besede tolažbe in izbrane 
misli. Zahvala Domu upokojencev Sevnica za nego, pogrebni službi 
Kostak Krško, g. kaplanu Gregorju Majcnu, pevcem, igralcu Tišine in 
govornici za lepo slovo od naše drage mame.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali v domu in jo pospremili 
na zadnji poti.

rojena Vidmar, iz Kladja nad Blanco.

Vsi, ki ste me ljubili,
ne glejte na življenje,

ki sem ga končala,
temveč na to,

ki ga začenjam.

AVGUST GRAMC

ZAHVALA

Žalujoči: žena Jera ter sinova Andrej in Peter

16. julija 2018 smo se poslovili od dragega moža, očeta, strica, brata 
in svaka. Zahvaljujemo se sorodnikom, še posebej nečakinjam Jožici, 
Marinki in Slavki, sosedom, prijateljem in znancem za izražena 
sožalja, darovane sveče, rože in maše. Hvala župniku Janezu Žaklju, 
sestram in cerkljanski fari, gospodu Žičkarju, pevcem in vsem, ki so 
ga pospremili na zadnji poti v večnost.

z Gorenje Pirošice 18
(1943–2018)

TEREZIJA SENIČAR

SPOMIN

Tvoje hčerke Zinka, Ivanka in Martina z družinami

11. avgusta mineva 30 let, odkar nas je mnogo 
prezgodaj zapustila naša draga mami

Ko se moraš posloviti, te objame neznosna bolečina.
A ko pustiš, da te preplavijo vsi lepi spomini

skupaj preživetih trenutkov, se zaveš,
da si vendar za vedno povezan – le drugače.

Hvala vsem, ki se je spominjate!

Tam, kjer si ti, ni ne sonca ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi

in nihče ne ve, kako boli ...

z Orehovega pri Sevnici.

SLAVKO PREGRAD

SPOMIN

Žena Anica in sin Slavči

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,

odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
mu prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

6. avgusta je minilo eno leto,
odkar nas je nenadoma in nepričakovano 

zapustil naš dragi

iz Curnovca 7.
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MARIJE MARIČKE BIZJAK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni 

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, sestre, tete in svakinje

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali sveče, 
denarne prispevke in našo mamo pospremili na zadnji poti. 

Posebna zahvala gre sodelavcem CGP d.d. Novo mesto, sodelavcem 
podjetja ŠUMI Krško, osebni zdravnici dr. Meliti Planinc, zdravstveni 
sestri Urški Kink, patronažni sestri Poloni Radej in gospe Meri 
Planinc s CSD Krško ter vsem ostalim, ki ste v času njene bolezni 
skrbeli za boljše počutje naše mame. 

Hvala g. župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost in pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. 

Hvala tudi vsem ostalim, ki ste pomagali, a vas nismo posebej 
imenovali.

iz Leskovca pri Krškem

TEREZIJE BLAŽINČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

17. julija smo se na dobovskem pokopališču 
poslovili od vsem nam drage

Za vso pomoč v težkih trenutkih slovesa izrekamo globoko 
hvaležnost družinam Blažinč, Zemljak in Kelhar kakor tudi vsem 
dobrim sosedom. Iskreno se zahvaljujemo vsem za topel stisk rok, 
denarno pomoč, darovano cvetje in sveče. Hvala tudi sodelavcem iz 
HPG-ja, Mercatorja in Revoza, gospodu župniku Mateju in pogrebni 
službi Žičkar.
Iskrena hvala vsem, ki boste našo drago mamo ohranili v lepem 
spominu.

SLAVICE CVETKOVIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Bila si trdna kakor skala,
bila si pokončna kakor hrast

in prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomil hrast.

se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje.   
Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo pospremili 
na njeni zadnji poti. 
Hvala za pomoč v tem težkem času, še posebej sosedi Jožici Šeler, 
pevcem za zapete žalostinke, gospodu za zaigrano Tišino, gospodu 
župniku za opravljen pogreb in ganljiv oris njenega življenja ter 
gospodu Žičkarju za opravljene pogrebne storitve.

Ob nenadni in boleči izgubi naše sestre,
tete, botre in svakinje

rojene Kranjc, iz Krške vasi;
zadnja leta živeče pri sestri Anici;

ROZALIJE GORENC

ZAHVALA

Vsi njeni

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.

Kajne, zdaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen,

opustošen za nas,
odkar te več med nami ni.

(S. Makarovič)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se 
na dan pogreba v tako velikem številu poklonili njenemu spominu. 
Hvala za vsa izrečena sožalja in besede tolažbe, vso darovano cvetje, 
sveče in svete maše.

Hvala osebju Trubarjevega doma upokojencev za oskrbo in pomoč 
v zadnjih dneh njenega življenja. Hvala podjetju Kostak za pogrebne 
storitve, pevkam in izvajalcu Tišine. Hvala gospodu župniku Ludviku 
Žagarju za skrbno opravljen pogrebni obred. Hvala tudi kolektivu 
in varovancem VDC Leskovec ter kolektivu OŠ Raka za vso pomoč 
in podporo.

Še enkrat hvala vsem, ki ste v teh težkih trenutkih bili z nami.

Ob boleči izgubi naše mame

iz Straže pri Raki

Žalujoči: vsi njeni

SLAVKE GRUBLJEŠIČ

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem za darovane sveče in denarno pomoč.
Posebna zahvala stanovalcem Bizeljske ceste 20 in urgentnemu 
centru Splošne bolnišnice Brežice.

z Bizeljske ceste 20, Brežice

Ob nenadni in boleči izgubi
naše drage tete

MARIJE KERIN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob nenadomestljivi in boleči izgubi
naše drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pevcem, pogrebni službi 
Blatnik, nosilcu prapora izgnancev in gospodu župniku za lepo 
opravljen pogreb. Hvala tudi vnukinjama Urši in Petri za ganljive 
besede slovesa.
Posebej se zahvaljujemo vnukinji Martini za nenehno pomoč v 
najtežjih trenutkih, osebju negovalnega in kirurškega oddelka SB 
Brežice ter njenemu osebnemu zdravniku dr. Željku Pleši.

z Dolge Rake

Draga mama,
za dobroto tvojih rok

ostala je beseda hvala,
ki v srcu bo ostala

in večno lep spomin nate.

ANTONA ŽARNA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Odšel si tja, kjer je lepo,
kjer nič več ne boli,
a srce naše ranjeno

nikoli te ne preboli ...

se zahvaljujemo vsem, ki ste mu nudili tolažbo, zdravstveno pomoč, 
nego, mu lajšali bolečine in ga obiskovali.
Hvala za sveče, cvetje in spremstvo ob zadnjem slovesu.

Ob boleči, nenadomestljivi izgubi dragega

iz Velikega Mraševega 60 pri Podbočju
MARTINA POLŠAKA

ZAHVALA

V globoki žalosti: sestri Mimica z družino in Slavica z Vesno

Ob nenadni in boleči izgubi
našega dragega brata,

bratranca, svaka, strica in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu 
spominu. Hvala za podarjene sveče, govornikoma g. Jankoviču 
in g. Selaku za spoštljive besede slovesa, hvala prostovoljnemu 
gasilskemu društvu in družbi Kostak za organizacijo pogreba.

Hvala tudi vsem ostalim za stiske rok, besede tolažbe in vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Še enkrat iskrena hvala!

po domače Tinka, iz Krškega

MARIJE KOSTANJŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vsem tistim, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Zahvaljujemo se gospe Majdi Ban za ganljive besede slovesa, 
pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku, pevcem za ganljivo zapete 
žalostinke, trobentaču za Tišino in vsem, ki ste našo drago Marico 
pospremili k zadnjemu počitku.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Ob nenadni in boleči izgubi naše
mame, tašče, babice, prababice,

svakinje, tete in sosede

rojene Sotošek,

MARIJE VEGELJ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste se prišli 
poslovit od naše mame in jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, prababice, sestre in tete

Kogar imaš rad,
 nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

z Gorenje Pirošice
LUCIJE GORENJC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Posebna hvala osebju Trubarjevega doma Loka pri Zidanem mostu 
za skrbno in človeško pomoč v njenih zadnjih mesecih življenja.

Hvala g. župniku Marku Burgarju za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost, pevcem za zapete pesmi in pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba.

Ob boleči izgubi naše drage mame,
babice, prababice, sestre in tete

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
večno bo ostal.

 iz Ženj

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Bralka Marija Šoln s Senovega je pred dnevi odnesla smeti na 
otok s kontejnerji za ločevanje odpadkov v Dovškem ob cesti, 
ki pelje na Bohor. Na kontejnerju za steklovino jo je »pozdra-
vila« polna gajbica zavrženega domačega slivovega kompota. 
Ob odprtju kontejnerja je zagledala še celo shrambo domače 
marmelade in paradižnikove omake. »Mogoče je bilo res na-
menjeno nekomu, da to vzame, a vseeno kaže na nespoštova-
nje do ljudi, ki hrane nimajo dovolj in si ne morejo sami prip-
raviti ozimnice,« je ob tem zapisala.
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam seme rdeče dete-
lje inkarnatke, cena 1,80 €/
kg (seme je čisto, brez prime-
si), in koruzo, naravno sušeno 
v koruznjaku, cena 0,20 €/kg. 
Tel.: 041 243 809

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam rdeče mešano vino, 
frankinjo in žametno črnino. 
Bizeljski okoliš. Tel.: 041 380 
075 ali 07 49 56 236

Prodam vino modro franki-
njo, 400 l (cena 2 €/l), in rdeči 
bizeljčan PTP, 500 l (cena 1,50 
€/l). Tel.: 041 409 704

Prodam vino (staro) za žga-
nje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 549 680

Prodam vino cviček in hruške 
tepke (1.000 kg in več). 
Tel.: 031 697 522

Prodam vino belo bizeljsko, 
rumeni muškat in modro fran-
kinjo. Tel.: 041 638 868

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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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

Oddamo sobe v najem v okoli-
ci Brežic za krajši ali daljši čas. 
Tel.: 031 421 102

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Astro 1.7 D, le-
tnik 2004, molzni stroj in 
predsetvenik z ježem. 
Tel.: 030 694 956

Prodam Opel Astro Karavan 
CDTI 1.9, letnik 2006, prevo-
ženih 217.000 km, v odličnem 
stanju. Tel.: 041 281 491

Prodam Golf IV. letnik 1999, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 532 964

Prodam ali zamenjam avto 
TAM 80 T 50 (neregistriran, 
letnik 1990) za traktorsko pri-
kolico, 3 t. Tel.: 041 758 770

KMETIJSTVO

Kupim traktor in traktorske 
priključke. Dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Prodam prekucne vilice za 
bale Mušič, cisterno za kurilno 
olje (3.000 l) in uteži za traktor 
Ursus. Tel.: 031 791 283

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj, 3 t, letnik 1989. 
Tel.: 040 295 510 

Prodam frezo Honda F 400, 
vrtno kosilnico s pogonom in 
stranskim izmetom, moško 
kolo na 21 prestav Jamis X Tra-
il. Tel.: 041 583 495

Prodam 15-colski gumi voz 
brez platona, obnovljen, z novo 
prvo premo, tudi za traktorski 
priključek. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 898 926

Prodam rotacijski plug za Go-
renje Muta in trifazni cirkular 
Mio Osijek. Tel.: 040 775 985

Prodam koruzo trdinko v 
zrnju, naravno sušeno. 
Tel.: 031 497 749

Prodam koruzo, ječmen, mlad 
krompir, rumeno korenje, vino 
cviček, domače žganje, kunce 
in ličkalnik koruze. 
Tel.: 031 767 394

Prodam 500 kg naravno suše-
ne koruze v zrnju. 
Tel.: 041 223 957

Prodam koruzo na rasti za 
zrnje ali silažo in puhalnik (10 
cevi). Tel.: 031 312 651

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

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, in puhalnik na kar-
dan. Tel.: 051 477 243

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660 07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

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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Prodam 3 travnike na Gorenji 
Pirošici, 70 arov. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Prodam gozd (1.1 ha) in do-
mačijo (2 ha), lokacija Veliki 
Trn. Tel.: 041 635 016

V najem oddam opremljeno 
garsonjero na CKŽ 86 v Kr-
škem, 200 €/mesec. 
Tel.: 031 653 122

V Brežicah oddamo opre-
mljen gostinski lokal Bi-
zeljska klet (''Bunker''), 
adaptiran l. 2010. Najemni-
na 650 €/mesec. Tel.: 041 
959 467, po 15. uri

Oddam v najem gostinski lo-
kal v Brezini, obnovljena tera-
sa s parkiriščem. 
Tel.: 041 378 262

Oddamo apartmaje, Vruljice – 
Karin, Karinski zaliv, 50 m do 
morja, lastna plaža, cena 60 €/
dan. Tel.: 070 816 099

Oddam apartma na Rogli, pri-
meren za družine, pohodnike, 
gobarje. Posteljnina in brisače 
v apartmaju. Cena 50 €/dan + 
čiščenje. Tel.: 051 414 159

NEPREMIČNINE
Rožno 31, Brestanica – pro-
dam stanovanjsko hišo, 140 
m2, K + P + M, gospodarski po-
slopji, zemljišče 8.269 m2, cena 
114.000 €. Tel.: 041 395 718

Ravne pri Zdolah – prodamo 
bivalno vikend hišo v treh eta-
žah (3 x 42 m2), v tretji gradbe-
ni fazi (novogradnja), s 1.000 
m2 zemljišča. Cena 53.490 €. 
Tel.: 041 573 656 

Prodam vinograd s hramom 
na Stankovem, 30 arov, 480 
trt, elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624

Prodamo zidanico z vinogra-
dom (580 trt) na Sremiču – 
Grmada, sončna lega z lepim 
razgledom. Tel.: 07 49 72 003

Vinograde, pretežno modra 
frankinja, delno modri pinot, 
bizeljski vinorodni okoliš, 
damo v najem pod ugodnimi 
pogoji. Tel.: 041 676 863 

Najamem prostor za hranje-
nje orodja in osebnih stvari. 
Nudim pa vsestransko pomoč 
starejši osebi. 
Tel.: 070 782 714 

Prodam belo in rdeče meša-
no vino, večje količine po 0,90 
€. Tel.: 031 306 559, po 17. uri 

Prodam grozdje modre fran-
kinje in belo mešano po ugo-
dni ceni. Tel.: 051 305 520

Prodam cisterno za vino Do-
metal (160 l), malo rabljeno, in 
več starinskih predmetov (vra-
ta in drugo). Tel.: 031 761 559

Prodam inox cisterne (500 l in 
300 l) za vino, možna menjava 
za mešana drva v hlodih. Tel.: 
07 49 76 031, 070 594 441, po 
20. uri

Prodam tri zdrave lesene vin-
ske sode (500 l, 200 l, 180 l) in 
seno v kockah. 
Tel.: 041 928 581

Prodam pnevmatsko računal-
niško prešo (300 l), inox cister-
ne in polnilno linijo. 
Tel.: 041 652 714

Prodam hidravlično stiskalni-
co za grozdje, koš 105 l, cena 
300 €. Tel.: 051 392 451

Prodam akacijev, cvetlični in 
kostanjev med, cena 9 €/koza-
rec. Tel.: 041 655 372

Prodam domače slive. Na-
berete sami z drevesa, cena 
0,80 €/kg, dobite tudi med, 
cena 8 €/kg. Tel.: 041 961 293 

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si
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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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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 Rožman
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (17/2018) bo izšla v 
četrtek, 23. avgusta 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. avgust 2018.

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 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

KOVINSKA 
KRITINA

NOVO V SLOVENIJI

TOP CENA, TOP KAKOVOST

041/922-507

Bojan Peterle s.p., bojan@kovinska-kritina.si
Grič pri Klevevžu 18, Šmarješke Toplice

Prodam kvalitetne domače 
breskve, okolica Brežic, cena 
po dogovoru. Tel.: 070 480 024

Sprejemam naročila za jabol-
ka več sort, pridelana na eko-
loški način s kmetije v pre-
usmeritvi. Naročila tudi za 
industrijo. Tel.: 041 634 808

Prodam bio jagode aronije, 
ročno obrane, okolica Brežic. 
Tel.: 041 476 234

Prodam nov inox mlin za sad-
je na motorni pogon, cena 560 
€. Tel.: 041 590 320

Prodam še nerabljeno sti-
skalnico za sadje na vijak (60 
l), cena 320 €, možna prodaja 
samo koša. Tel.: 041 590 320 

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 ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Odkupujem goveda za zakol: 
krave, telice, bike, teleta za do-
mači trg in izvoz. Horžen An-
drej s.p. Boršt 19a, Cerklje ob 
Krki. Tel.: 031 371 373

Prodam bikca ČB-LIM, stare-
ga 3 mesece, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 590 523

Prodam kravo LS s prvim tele-
tom, oba na paši. Krava je mir-
na, navajena molže. 
Tel.: 051 368 768, 041 523 708

Prodam teličko ČB, staro 14 
dni, in teličko LS, staro 3 te-
dne. Tel.: 031 304 274

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 tedne. 
Tel.: 070 848 863

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. Tel.: 041 380 
075 ali 07 49 56 236

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, možna dosta-
va. Tel.: 041 525 628

Prodam kravo simentalko, 
pašno, s 4. teletom ali brez, tri-
tikal, ječmen in pšenico. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam kvalitetne prašiče, 
težke 40 kg, primerne za na-
daljnjo rejo, in riper, širina 
2,20 m, z valjem. 
Tel.: 041 934 846 

Prodam krškopoljske odojke. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam pujse krškopoljske 
pasme, stare 2,5 meseca, tež-
ke 20–35 kg. Ekološka vzreja, 
vajeni izpusta. Tel.: 041 644 
778, 051 339 593 

Prodam odojke, težke 22–28 
kg, za rejo ali za zakol. Možen 
zakol na kmetiji, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče od 25 kg nap-
rej in 3 prašiče, težke 200 kg, 
za zakol ali rejo. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 411 714

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, in vino modro frankinjo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 990

Prodam odojke za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25–30 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam koze molznice s koz-
lički, 4 kom. Tel.: 041 754 991

Prodam samice kamerunske 
ovce. Cena 70 €/komad. 
Tel.: 041 717 321 

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

s Senovega obvešča
cenjene stranke, da bo

27. avgusta prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

ter rjavih jarkic pred 
nesnostjo pri Mirt Alojzu na 
Gmajni 28, Raka, 28. avgusta 

na lokaciji Senovo.
Vsak četrtek enodnevni beli 

piščanci. Okoli 15. septembra 
bele težke kokoši.

Naročila sprejemamo na tel. 
št. 031 676 724 

ali 07 49 73 190.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo 
prodaja belih kilogramskih 
piščancev 31. 8. in 1. 9., 
mlade rjave in grahaste 

jarkice si lahko priskrbite od 
20. 8. dalje vsak delavnik ob 
16. uri. Razprodaja enoletnih 
kokoši bo 24. 9. ob 16. uri.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji 1. 9., rjave in 

grahaste jarkice ter enoletne 
kokoši dobite vsak delavnik 

od 18. ure dalje.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Prodam 6 kozic/kozličkov, 
starih 4 mesece, in bikca, sta-
rega 4 mesece. 
Tel.: 041 468 384

Mladega ovna (100 €) in ovco 
(50 €), belo in rdeče vino me-
njam za ječmen. 
Tel.: 041 724 690

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena je 3,50 €. 
Tel.: 070 313 927

Prodam domače piščance, 
prosta reja, očiščene, 4 €/kg. 
Tel.: 041 469 140

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Ugodno prodam opremo za 
taborjenje: šotor, gorilnik, 
mizo, stole, dve postelji, ara-
fat. Tel.: 051 815 477

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam kotel za žganje (60 l) 
in nov kamin (12 kW). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 827 776

Prodam diatonično harmo-
niko Rutar Tolminko, C-E-F-B, 
zelo lepo ohranjeno. 
Tel.: 059 949 714

Prodam 12 hrastovih desk (d: 
5 cm, š: 20 cm, d: 4 m), 3 oljne 
gorilce za centralno peč, roč-
ni voziček, 6 macesnovih desk 
(d: 3 cm, š: 20 cm, d: 4 m) in bi-
tumensko izolacijo (6 rol). 
Tel.: 051 754 387

Potrebujem čistilko za enkrat 
na teden. Tel.: 051 805 698 

Prodam diatonično harmoni-
ko Melodija Mengeš, uglasitev 
G-C-F, cena 1.100 €. 
Tel.: 051 392 451

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Želim spoznati ženo ali mami-
co, staro do 50 let. V življenju 
sem prestal marsikaj, imam 
avto, službo in hišo, samo lju-
bezni ne. Tel.: 070 395 466

69-letni bi rad spoznal 
žensko, staro od 55 do 65 
let za resno zvezo, z obmo-
čja od Celja do Dobove. 
Tel.: 070 596 358

Urejenega, veselega gospoda 
išče gospa istih pogledov na 
življenje (lepota narave, plesa), 
po možnosti nekadilca, brez 
obveznosti, od 55 do 65 let. 
Samo resni. Tel.: 031 763 450

58-letni moški želi spozna-
ti zvesto prijateljico za skup-
no nadaljnje življenje, staro do 
50 let. Tel.: 040 741 687

50-letni moški, prijazen, mir-
nega značaja, preprost, želim 
spoznati prijetno žensko ali 
mamico za resno vezo. 
Tel.: 051 364 422

Zbirajo pomoč za družino Kolić
BREŽICE – 29. julija je Posavce pretresla vest o tragični smrti 
Stjepana Kolića, ki je umrl v letalski nesreči blizu Bovca. Šte-
fko, kot so ga klicali prijatelji in znanci, je bil izkušen pilot 
in oče kar šestih otrok. Med ljudmi je bil zelo priljubljen, 
kljub obilici dela v svojem podjetju in doma je bil vedno prip-
ravljen priskočiti na pomoč, sodeloval je pri številnih akci-
jah, tudi kot član Civilne zaščite Občine Brežice, Kolićevi so 
zelo aktivni tudi v župniji. Skratka, Štefko je bil človek z ve-
likim srcem ter predan družini, letenju in veri. Vzdrževal je 
številčno družino, ki se je ob njegovem nepričakovanem in 
prezgodnjem slovesu znašla v stiski. Pomoč družini Kolić iz 
Brežic, ki je ostala brez očeta, zbira Župnijska Karitas Breži-
ce. Svoje prostovoljne prispevke lahko nakažete na: Župnij-
ska Karitas Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Breži-
ce, TRR: SI56 0237 3009 2546 466 (račun je odprt pri 
NLB), koda: CHAR, sklic/referenca: SI99, namen: Dona-
cija družini Kolić.  R. R.
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V kovačnici je kovaški in pod-
kovski mojster Jože Staroveš-
ki vzgojil 44 vajencev in eden 
zadnjih je bil njegov sin Jan-
ko. »Oče je želel, da postanem 
kovač, sam sem želel biti av-
tomehanik, a v srednji šoli v 
Krškem sem se izučil za klju-
čavničarja,« pove, ko odpira 
lesena vhodna vrata nekda-
nje kovaške delavnice, v kate-
ro pronica svetloba skozi dvo-
je velikih trokrilnih lesenih 
oken. Podstrešni del stavbe 
ima sobico s starim strešnim 
oknom, ki je bila kar nekaj de-
setletij namenjena bivanju va-
jencev. Stavba, ki ohranja zu-
nanjo in notranjo podobo, je 
krita z bobrovci, nekdaj zelo 
cenjeno strešno kritino, ki naj 
bi jo izdelali v danes žal že po-
rušeni opekarni družine Pino-
za, t. i. Pinozatovi ciglarni. 

»Časi se spreminjajo in mi z 
njimi,« pove Janko Staroveš-
ki, ko se razgledujeva po skrb-
no urejenem prostoru, v kate-
rem se je pred tremi desetletji 
še kovalo. »Tukaj je bil dom 
moje matere in ko se je poro-
čila z mojim očetom, je ta poleg 
hiše, kjer je stala ena majhna 
lopa, zgradil kovačnico, ker je 
bil izučen kovač. V kovačni-
ci je koval od jutra do večera 
več kot 40 let. Običajno je imel 
enega vajenca in enega pomoč-
nika,« pripoveduje gostitelj in 
pokaže na odprto ognjišče, na 
katerem sta vedno gorela dva 
ognja, ki ju je razpihoval kova-
ški meh. »Kovač je moral ime-

Kovačijo bi preuredili v muzej
SEVNICA – V starem sevniškem mestnem jedru, v Florjanski ulici, stoji stara kovaška delavnica z vso ohra-
njeno opremo. Kovačijo, ki je vpisana v register nepremične kulturne dediščine kot spomenik lokalnega 
pomena, je leta 1946 začel graditi izučeni kovač Jože Staroveški. 

ti oglje, da je lahko koval. Og-
lje je oče kupoval pri domačih 
oglarjih, ki so žgali kope,« po-
jasni in ko nato s težkim kova-
škim kladivom udari po žele-
znem nakovalu, se po prostoru 
razširi mogočen zven, ki se je v 
preteklosti slišal precej daleč 
naokoli. »Največ dela v kovač-
nici je bilo s podkovanji konj s 
podkvami, ki jih je izdelal oče v 
svoji kovačnici. A v tistih časih 
je bilo zelo težko dobiti plošča-
to železo, na voljo je bilo samo 
okroglo, pa še tega je oče naj-
večkrat odšel iskat na odpad, 
v Brestanico, ali pa je naročil 
kateremu izmed furmanov, da 
so mu ga pripeljali. Ko je pri-
nesel ali pa dobil okroglo že-
lezo, ga je bilo treba skovati, 
da je postalo ploščato, nato se 
je šele naredila podkev,« na-
daljuje s pripovedovanjem in 
pokaže na podkve, razvrščene 
na palici ob steni, ki so spomin 
na nekdanje čase. 

ZA DEDIŠČINO V ZASEBNI 
LASTI NI RAZPISOV

Starih časov se rad spominja 
tudi Jože Teraž, ki je odraščal 
v neposredni bližini kovačni-
ce. »Takrat nismo imeli ne te-
levizije ne računalnikov, imeli 
pa smo kovačijo,« pove in na-
daljuje, da v kovačnici boso-
nogi kratkohlačniki niso bili 
zaželeni. »Kovač nas je vedno 
podil iz prostora, ker se je bal, 
da ne bi kdo bos stopil na ža-
reče železo, ki se je hladilo na 
hladni zemlji,« se nasmehne 

ob spominu in doda, da so po 
drugi svetovni vojni v Sevnici 
delovale štiri kovačije in vse so 
lepo živele od svojega posla, a 
s časom je bilo dela za kovače 
vse manj in kovačija Staroveš-
kih je zaprla vrata. In kdaj jih 
bo ponovno odprla?

Prihodnje leto bo deset let od 
otvoritve fotografske razsta-
ve, ki jo je v stari sevniški ko-
vačnici pripravil Jože Teraž z 
namenom, da bi opozoril na 
etnološko zbirko ohranjene-
ga kovaškega orodja in opre-
me, ki bi jo lastnik lahko do-
datno dopolnil z ogledom še 
ohranjene podstrešne sobi-
ce za kovaške vajence in s po-
sebnim skladiščem za oglje. 
Janko Staroveški, ki je še lan-
sko leto menil, da bi bilo naj-
bolje kovačnico skupaj s hišo 
prodati, se je odločil, da bo in-
vestiral v obnovo. Upa tudi na 

pomoč Občine Sevnica, kjer so 
za naš časopis pojasnili: »Že-
lja po sofinanciranju kulturne 
dediščine v zasebni lasti je zelo 
velika, vendar s strani ministr-
stva, pristojnega za kulturo, ni 
ustreznih razpisov, niti za ob-
čine kot lastnice objektov niti 
za zasebne lastnike objektov. 
V formuli za izračun povpreč-
nine za občine obseg kulturne 
dediščine na območju občine 
ni upoštevan, kar jasno pove, 
da občinam sistemski vir za ta 
program ni dodeljen. V prime-
ru, da za posamezno ureditev 
obstajajo širši lokalni interesi, 
pa se občina v tem delu vklju-
či v okviru možnosti. Trženje 
turističnih ogledov zasebnih 
objektov je predmet podjetni-
ške pobude. Vsaka dodatna tu-
ristična vsebina pa je vsekakor 
zelo dobrodošla in smo je zelo 
veseli.« 
 Smilja Radi

Janko Staroveški v domači kovačnici

Anton Umek Okiški se je ro-
dil 12. junija 1838 v vasi Okič 
v kmečki družini. Odraščal je 
ob očetu Janezu in materi Jeri 
(roj. Železnik) ter treh bratih 
in sestri. Po zaključenem šo-
lanju je kmalu začel s pouče-
vanjem slovenskega jezika na 
državni gimnaziji v Celovcu 
ter z literarnim ustvarjanjem 
– pisal je predvsem domoljub-
ne in refleksivne pesmi, ki jih 
je izdal v dveh pesniških zbir-
kah. Prijatelju Antonu Janeži-
ču, slovenskemu slovničarju, 
ki je v tistem času prav tako 
živel v Celovcu, je pomagal pri 
izdaji knjig in urejanju literar-
ne revije Slovenski glasnik, 
leta 1869 pa je postal urednik 
Besednika – kratkočasnega in 
podučnega lista za slovensko 
ljudstvo. Umrl je leta 1871, 
star 33 let, ko je bila njegova 
hčerka Bertha stara komaj eno 
leto. Pokopan je na pokopali-
šču sv. Ruperta v Celovcu, bli-
zu prijatelja Antona Janežiča.

»Anton Umek Okiški je živel v 
času, ki je bil za Slovence zelo 

Ohranjajo spomin na rojaka 
OKIČ – Letos mineva 180 let od rojstva Antona Umeka, jezikoslovca, pesnika, pisatelja in urednika, ki je za-
radi velike ljubezni do rojstnega kraja svojemu imenu in priimku dodal še Okiški. Slovesnost v njegov spo-
min je potekala 9. junija pri njegovi rojstni hiši na Okiču pri Vrhu nad Boštanjem.

pomemben, česar se je zave-
dal, zato je opozarjal na moč 
in pomen lastnega jezika, na 
jasno izražen pokončen na-
rodnostni značaj,« je vlogo 
moža, ki je v svojem kratkem 
življenju pustil pomembne 
sledi, poudarila moderator-
ka spominske slovesnosti Jel-
ka Bec. »Pojdimo v pretek-
lost, spoznajmo sedanjost in 
prepričan sem, da bomo vide-

li tudi prihodnost,« pa je dejal 
Damjan Žužek, ki je pripravil 
idejno zasnovo dogodka, v ka-
terem so na nekdanji domači-
ji Okiškega skozi govorjeno in 
zapeto pesem obudili nekda-
nje čase ter jih povezali s se-
danjostjo. Nastopili so jurjevi 
pevci z Okiča, Boštanjski prija-
telji, učenke in učenci boštanj-
ske osnovne šole ter članice in 
člani KUD Anton Umek Okiški. 

Članice Aktiva žena Boštanj so 
poleg ostalih domačih dobrot 
pripravile tudi štruklje na juhi 
po receptu družine Umek, ki 
se je ohranil do današnjih dni.

Ob visokem jubileju rojaka, 
ki je z govorjeno in zapisano 
besedo ohranjal spomin na 
domačo vas ter ohranjal slo-
venski jezik in budil narodno 
zavest, je izšla posebna spo-
minska publikacija. Pripravila 
in uredila jo je Tatjana Žužek, 
pri izboru pesmi je sodelova-
la Silvestra Kotar, prof. slo-
venščine na OŠ Boštanj. Po-
nos nad rojakom, ki je pustil s 
svojim delovanjem sledi tako v 
leposlovju kot literarni zgodo-
vini ter v vzgoji in izobraževa-
nju, sta v svojem nagovoru iz-
razila sevniški župan Srečko 
Ocvirk in direktorica sevniš-
ke knjižnice Anita Šiško. 

 Smilja Radi

Rojstna hiša Antona Umeka Okiškega ima vzidano spominsko 
ploščo, mimo nje vodi tudi pohodna pot, za ohranjanje spo-
mina na daljnega sorodnika pa skrbi družina Žužek z Okiča.

 medijski sponzor


