
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Spoznavali lepote 
Severne Makedonije

Pridružili smo se udeležencem strokovne ekskurzi-
je Posavskega muzeja Brežice v Severno Makedo-
nijo in spoznavali kraje, kjer je ustvarjala brežiška 
slikarka, pedagoginja, donatorka muzeja in častna 
občanka Alenka Gerlovič. Navdušeni smo bili nad 
naravnimi lepotami te balkanske države, predvsem 
Ohridskim jezerom in kraji ob njem.

 Stran 7

Argumenti na tnalu 

Poslovne cone, 
EU-sredstva, turizem 

in visoko šolstvo
Nadaljuje se rubrika Argumenti na tnalu. V drugem 
delu soočamo mnenja devetih občinskih svetnic 
in svetnikov o industrijskih conah, pridobivanju in 
rabi evropskih sredstev, organiziranosti in prilo-
žnostih v turizmu ter visokem šolstvu kot prilož-
nosti za mlade Posavce.  Stran 3

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 16, četrtek, 8. avgust 2019
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 22. avgusta.

SLAVJE VINOGRADNIŠKE POSADKE – Skupaj s poletjem so se v drugo polovico prevesile tudi številne 
prireditve, ki v tem času popestrijo življenje v posavskih krajih. Zelo pestro je bilo julijsko dogajanje 
v občini Kostanjevica na Krki, kjer je po kulturnem festivalu in celomesečnem kiparskem simpoziju 
Forma viva tretji julijski konec tedna minil v znamenju Kostanjeviške noči. Posebnost prireditve je 
spust okrašenih čolnov po reki Krki, med letošnjimi enajstimi pa je z domiselnostjo najbolj prepričala 
razigrana žensko-otroška vinogradniška posadka (na fotografiji). Sicer pa v 'dolenjskih Benetkah' 
avgusta praznujejo, zato smo jim tokrat posvetili tematske strani.  P. P., foto: Bojana Mavsar

Zelena luč za sredstva MORS
CERKLJE OB KRKI – Vlada Republike Slovenije je 31. julija na 
dopisni seji potrdila Program sofinanciranja Ministrstva za 
obrambo (MORS) za investicije v lokalno javno infrastruktu-
ro v letih 2019 in 2020, med drugim tudi v občini Brežice, za-
radi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. 
V občini Brežice se v tem in naslednjem letu predvideva so-
financiranje: obnove lokalne ceste med Cerkljami ob Krki in 
Dolenjo Pirošico v dolžini 850 m, vključno z obnovo lesenega 
mostu čez Krko (projekt se izvaja dvoletno, v 2019 in 2020), 
ureditve križišča lokalnih cest Hrastje–Črešnjice in Črešnji-
ce–Drnovo ter ostale cestne infrastrukture v naselju Črešnji-
ce, obnove odseka lokalne ceste Velike Malence–Vrhovska vas 
v dolžini 2000 metrov, in sicer na odseku Velike Malence–Do-
lenja Pirošica, ter nakupa novih gasilskih vozil (za vozilo PGD 
Cerklje). Predviden obseg sofinanciranja znaša 800.000 evrov, 
po polovico v letih 2019 in 2020.  R. R., vir: MORS
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Franc Štokar, 
prejemnik kostanjeviškega srebrnika:

Izvoljen si, da delaš 
za dobrobit ljudi, ne 
za osebne interese 
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Voda ovira gradnjo stadiona

Sredstva NORP v številne projekte

Malinova ulična zabava

Brata Oštrbenk v svetovnem vrhu

ArtEko Šentjanž in ArtKum

Obeležili dan slovenskih rudarjev

Kostanjeviška občina praznuje

Forma viva pisala nove zgodbe

Vasovanje na vasi nekoč
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08 20 18 635   |   krsko@mana-omerzu.siPROIZVODNJA · SERVIS · TRGOVINA 1989 - 2019

Mana Omerzu d.o.o. PE Krško, Žadovinek 36, 
zraven samopostrežne avtopralnice Avtoline

OLJA IN MAZIVA

Megadom

Avtoline
avtopralnica

Inpos

ź motorna

ź hidravlična

ź kompresorska

ź industrijske masti

ź hladilna sredstva

Mana Omerzu d.o.o. PE Krško, Žadovinek 36, 
zraven samopostrežne avtopralnice Avtoline

08 20 18 635   |   krsko@mana-omerzu.si
PROIZVODNJA · SERVIS · TRGOVINA 1989 - 2019

Servis kosilnic v Krškem

Megadom

Avtoline
avtopralnica

Inpos

 "Poskrbimo za vašo kosilnico, 

da lahko vi skrbite za vašo trato."
 "Poskrbimo za vašo kosilnico, 

da lahko vi skrbite za vašo trato."

Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

Zdrav nasmeh
brez doplačil.

Za zdravje,
za zmage.

Zobje
Zobje+

Zdravje vaših zob pomembno
vpliva na zdravje in počutje.
Zagotovite si nadstandardne
zobozdravstvene storitve, 
zobnoprotetično
rehabilitacijo v primeru
nezgode ter druge storitve,
ki jih obvezno zdravstveno
zavarovanje ne krije.

Prvi resnejši pogovori in dogo-
vori o izgradnji velikega trav-
natega nogometnega igrišča 
z atletsko stezo segajo v leto 
2007, čeprav je Sevnica izgubi-
la lastno nogometno igrišče na 
ravnici ob Savi sredi 80. let 20. 
stoletja. V septembru omenje-
nega leta je Občina Sevnica pri-
dobila geotehnično poročilo o 
pogojih gradnje atletskega sta-
diona v sevniškem mestnem 
središču in iz njega je bilo raz-
vidno, da bodo za sanacijo ne-
stabilnega terena zaradi vpliva 
zalednih voda potrebna znat-
na finančna sredstva, šele nato 
bo možna gradnja objektov, ki 
si jih marsikdo želi.  

Med dvema možnima 
lokacijama izbrali slabšo?
V začetku leta 2008 je bila Od-
boru za šport občine Sevnica 
predstavljena študija umešča-
nja objektov za šport in rekrea-
cijo, ki jo je pripravila Fakulteta 
za arhitekturo Univerze v Lju-
bljani. V študiji je bilo kot opti-
malna lokacija predlagano ob-
močje na Radni v KS Boštanj, a 
odbor za šport je sprejel sklep, 

Voda ovira gradnjo stadiona
SEVNICA – V bližini sevniškega športnega doma naj bi bil zgrajen moderen rekreacijski center s 400-metr-
sko atletsko stezo in travnatim nogometnim igriščem ter spremljajočimi športnimi objekti, a velika ravna 
površina ob obilnem deževju postaja jezero, po katerem plavajo divje race in regljajo žabe.

da se v nadaljevanju umestitve 
atletskega stadiona z nogome-
tnim igriščem izbere območje 
pri sevniškem športnem domu. 
Občina Sevnica je nato do leta 
2014 odkupila tri hektarje ze-
mljišč z dvema stanovanjskima 
objektoma ter pristopila k iz-
delavi OPPN za umestitev sta-
diona in spremljajočih špor-
tnih objektov na območju, kjer 
so že zgrajeni letno kopališče, 
športni dom, skate park, zuna-
nja športna igrišča in igrišči za 
tenis. Gradivo je bilo pred jav-
no razgrnitvijo predstavljeno 
takratnemu občinskemu svetu 
na redni januarski seji 2014, ki 
je potrdil predstavljen OPPN za 
ureditev 400-metrske atletske 
steze in travnatega nogome-
tnega igrišča s spremljajočimi 
športnimi objekti.

Precej močvirnato območje je 
še v istem letu postalo veliko 
gradbišče, na katerem je bilo 
najprej urejeno manjše trav-
nato nogometno igrišče, ki je 
služilo svojemu namenu dve 
leti, potem so ponovno zabrne-
li gradbeni stroji, saj je bila na 
podlagi pregleda pobočja in ge-
omehanskega sondiranja v letu 
2017 izdelana projektna doku-
mentacija za stabilizacijo po-
bočja v območju predvidene-
ga športnega kompleksa. Leto 
kasneje so se začela zemeljska 
in gradbena dela, ki so obsega-
la izvedbo odvodnjavanja z glo-
bokimi drenažami in drenaž-
nimi rebri, izvedbo podporne 
konstrukcije in terasastih na-
ravnih tribun ter druge uk-
repe za stabilizacijo pobočja. 
Dobre želje in načrte je prekri-

žalo močnejše deževje v juniju 
2018, ko se je območje zasitilo 
z vodo, zaradi česar je prišlo do 
poškodb opornega zidu in dr-
senja dela brežine, zato so bili 
izvedeni dodatni ukrepi za sta-
bilizacijo. 

V začetku letošnjega julija je 
bilo območje s stanovanjsko 
hišo na križišču med Nase-
ljem Heroja Maroka in Gričem 
ob hudem nalivu poplavljeno 
in Občina Sevnica je pristopi-
la k iskanju rešitve, ki bi v pri-
hodnje to preprečila. »Na jugo-
vzhodnem delu območja, ki je 
predvideno za izgradnjo sta-
diona, poteka izgradnja doda-
tnega odvodnjavanja. Izvaja 
se dodatna drenaža, vgradnja 
kanalet in izvedba odprtega 
tlakovanega jarka ob vznož-
ju brežine na jugovzhodnem 
delu platoja,« so pojasnili pri-
stojni, medtem ko prebivalke 
in prebivalci mestnega središ-
ča nad dogajanjem niso navdu-
šeni – ob vsakem večjem nali-
vu je ravna ploščad, na kateri 
naj bi bila nekoč atletska ste-
za in nogometno igrišče, pol-
na vode, ki zelo počasi odteka, 
tako da so se v bližini že nase-
lile žabe, prihajajo pa tudi div-
je race in se razraščajo invaziv-
ne rastline. 
 Smilja Radi

Na bodočem mestnem stadionu pogosto stoji voda. 

POSAVJE – Center za socialno delo Posavje z enotami Brežice, 
Krško, Sevnica obvešča, da je za letne pravice iz javnih sredstev: 
otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, sub-
vencija malice in kosila uvedeno avtomatsko podaljševanje pra-
vice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje naštetih 
letnih pravic (če ste že upravičenec in jo želite podaljšati) ne vla-
gajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odloči-
li o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če se za naštete pravice 
zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo na pristojnem cen-
tru za socialno delo tako kot doslej. Upravičenec do letne pra-
vice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko 
določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na up-
ravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdob-
je prejemanja.  Vir: CSD Posavje

KRŠKO – Občina Krško je v sodelovanju z Nuklearno elek-
trarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne od-
padke ter Skladom za financiranje razgradnje NEK in za od-
laganje radioaktivnih odpadkov iz NEK šesto leto zapored 
pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi ome-
jene rabe prostora. 

Kot so zapisali v njem, so v letu 2018 v okviru nedavčnih prihod-
kov proračuna Občine Krško prihodki iz naslova nadomestila za-
radi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znaša-
li 8,86 milijona evrov. »Občina je ta sredstva namenila predvsem 
v zagotavljanje kakovostne infrastrukture na področju prometa, 
predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, soci-
alnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne 
zaščite in požarne varnosti,« so sporočili, med večjimi projekti, 
ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, pa izpostavili na-
daljevanje izgradnje obvoznice v Krškem, aktivnosti za dogradi-
tev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, aktivnosti 
za novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidavo in re-
konstrukcijo OŠ Koprivnica, ureditev komunalne infrastrukture 
Gorica–Jelše, obnovo občinskih in državnih cest, pločnikov, mo-
stov in ureditev kolesarskih povezav, rekonstrukcijo ulic na Vid-
mu, aktivnosti za izgradnjo prizidka ter obnovo gasilskega doma 
PGE Krško in PGD Videm ob Savi, II. fazo obnove Hočevarjeve-
ga mavzoleja, vzdrževanja in obnove kulturnih spomenikov … 
Kot pojasnjujejo na občini, 20 % iz naslova nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta namenja-
jo za individualno rabo, npr. za subvencioniranje komunalnega 
prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje individualnih 
hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav do 
70 % upravičenih stroškov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, 
in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencionira-
nje počitniškega dela mladih v višini 27.684 evrov, sofinancira-
nje posvetovalnice za starše v višini 26.827 evrov, sofinancira-
nje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne 
prireditve obdaritve otrok v višini 34.686 evrov, 300 evrov ob 
rojstvu vsakega otroka (v lanskem letu skupno 72.900 evrov), 
subvencioniranje pomoči na domu v višini 33.333 evrov, subven-
cija mestnega prometa (v 2018 za ta namen 90.233 evrov) ter 
seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-me-
trskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2018 je bilo nadomesti-
lo v skupni višini 118.959 evrov izplačano 217 upravičencem. 
 P. P./vir: Občina Krško 

Sredstva NORP v številne projekte

Avtomatsko podaljševanje pravice
KRŠKO – 22. julija je krški ob-
činski svet na 4. korespon-
denčni seji za vršilko dolžnosti 
direktorja javnega zavoda Lo-
kalna energetska agencija Do-
lenjska – Posavje – Bela kraji-
na (LEAD) potrdil Ireno Lisac, 
mag. medk. menedž. Slednja, 
že doslej zaposlena v LEAD 
kot svetovalka za gospodar-
stvo in promocijo, bo s 1. sep-
tembrom, največ za dobo šes-
tih mesecev, zamenjala Janka 
Uršiča, ki po devetih letih služ-
bovanja, od tega jo je osem vo-
dil kot direktor, zapušča agen-
cijo.  B. M. 

LEAD prevzema 
Irena Lisac
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Posavje skozi oči Posavcev (2. del)
POSAVJE – V Posavskem obzorniku nadaljujemo s tribuno mnenj o različnih vidikih življenja v naši regiji, ki smo jo začeli v prejšnji 
številki (18. julija). Kot smo že pojasnili, želimo na ta način prispevati h krepitvi demokratične razprave in (so)odločanja v posavski 
regiji. Za začetek smo k sodelovanju povabili dvanajst občinskih svetnikov iz različnih okolij, da nam predstavijo svoje poglede na ak-
tualne teme. V določenem roku se jih je odzvalo devet, ki se jim za razpravo lepo zahvaljujemo.

Rok PetančičTomaž Novak Damjana PircJože OlovecMila Levec Aljoša Rovan Aleš Zajc Martina ŽivičDamjan Mežič

O industrijskih conah

Ali je v Posavju dovolj indu-
strijskih (poslovnih) con, so 
dobro umeščene v prostor 
in primerno opremljene, je 
med investitorji dovolj zani-
manja zanje, če ne, zakaj me-
nite, da je tako? 

ALEŠ ZAJC: Posavske občine ak-
tivno širijo poslovno okolje z 
opremljanjem zemljišč in nji-
hovo ponudbo po dokaj kon-
kurenčnih cenah. Prednos-
ti poslovnih con v Posavju so 
odličen strateški položaj, bliži-
na avtoceste in železniške pro-
ge Ljubljana–Zagreb. Komple-
tna komunalna, energetska in 
telekomunikacijska opremlje-
nost poslovnih con v določenih 
delih občin omogoča takojšnjo 
gradnjo tudi najzahtevnejših 
poslovnih objektov. Opažam, da 
občine, ko uredijo določene po-
slovne cone, ne naredijo dovolj, 
da bi jih še uspešneje tržile. Za 
manjše podjetnike, ki niso eko-
nomsko tako močni, način do-
stopa do teh con ni primeren, saj 
ne zmorejo dragega nakupa ze-
mljišč in ostalih stroškov, ki jih 
nakup terja. 

MARTINA ŽIVIČ: Občini Krško in 
Sevnica sta v tej smeri zelo ve-
liko naredili. Občina Brežice pa 
je kljub atraktivni legi za inve-
stitorje nezanimiva predvsem 
zaradi prevelikega birokrati-
ziranja in visoke takse. Prav 
tako se ne znamo tržiti in vla-
gateljem omogočiti razvoja nji-
hove podjetniške zgodbe. Pre-
več se ukvarjamo sami s sabo. 
Gradnja trgovskih centrov ne 
bo dala dodane vrednosti, kaj-
ti dobiček gre iz občine. Posavje 
bi moralo nekako bolj izkoristiti 
svoj položaj tudi zaradi bližine 
dvomilijonskega Zagreba. Hr-
vati nam skoraj na meji gradi-
jo logistične centre, mi pa smo 
samo 'tranzitna' regija, kar po-
sledično vpliva tudi na onesna-
ževanje.
 
ALJOŠA ROVAN: Poslovnih con 
je dovolj, odpiranje novih po-
slovnih con 'na zalogo' pa je 
problematično zaradi krčenja 
kmetijskih zemljišč. V Posavju 
je tudi veliko opuščenih indu-
strijskih obratov (na primer To-
varna pohištva Brežice, Labod 
Libna, Remontni zavod Sloven-
ska vas, Beti Dobova), kamor bi 
se morale prioritetno uvrščati 
nove dejavnosti. Žal zaradi nep-
rimerne zakonodaje, predvsem 
prenizke obdavčitve zgradb in 

zemljišč v mirovanju, lastni-
ki teh opuščenih industrijskih 
obratov za prodajo niso moti-
virani. Objekti tako propadajo, 
družba pa nima mehanizma, da 
bi jih namenila za nove družbe-
ne ali poslovne dejavnosti.

JOŽE OLOVEC: Poslovnih con 
je dovolj, žal pa so razporejene 
tudi na rodovitnih površinah 
in v neposredni bližini vodo-
varstvenih con, spet druge, na 
primer tista v Leskovcu in Ža-
dovinku, pa so bolj ali manj pri-
mer neustreznega načrtovanja, 
saj se že zajedajo v stanovanj-
sko območje. V preteklosti smo 
pretiravali s trgovskimi centri, 
ki so praviloma bolj posledica 
razvoja kot pa dodana vred-
nost oziroma gonilo istega. Več 
pozornosti bi morali nameniti 
prostoru na levem bregu Save, 
med Krškim in Brežicami, ob 
načrtovani bodoči medmestni 
povezavi, kjer je na voljo do-
volj prostora na manj rodovit-
nih površinah in  je možnost ne-
posredne povezave z železnico. 
Če odmislimo trgovske centre, 
je zasedenost razpoložljivih con 
in s tem zanimanje zanje pod 
pričakovanim in zaenkrat še 
ne upravičujejo javnih sredstev.

O pridobivanju in rabi 
evropskih sredstev

Ali smo bili v Posavju do-
volj uspešni pri pridobiva-
nju evropskih sredstev? Ali 
so rezultati izpeljanih pro-
jektov zadovoljivi in kaj bi 
bilo po vašem mnenju treba 
izboljšati? 

ALJOŠA ROVAN: Glede na ura-
dne statistike v Posavju pri čr-
panju evropskih sredstev nismo 
bili prav posebej uspešni. Na-
sprotno, prav vse posavske ob-
čine so bile pri črpanju sredstev 
pod državnim povprečjem. 

JOŽE OLOVEC: Kar se tiče naše 
ožje lokalne skupnosti, ne mo-
remo trditi, da nismo bili uspeš-
ni pri pridobivanju evropskih 
sredstev. Povsem druga zgod-
ba pa je smotrna in gospodarna 
izraba teh namenskih sredstev, 
na kar pa imajo velik vpliv dol-
goletne povezave in ustvarjen 
nepotreben monopol posame-
znih izvajalcev, ki ga je ustva-
rila lokalna politika s pomočjo 
sistema in pravil javnega na-
ročanja, ki praviloma odvrača 
ali onemogoča male in srednje 
velike sicer zainteresirane iz-
vajalce. Posledica navedenega 

so previsoke cene večine javnih 
storitev, kar pa seveda ima ne-
posreden vpliv na javno blagaj-
no. To pa pomeni, da bi morali 
trg javnih naročil odpreti tudi 
za dodatne ponudnike in na ta 
način zagotoviti tržno sprejem-
ljive cene.

MARTINA ŽIVIČ: Menim, da 
smo v Posavju premalo izko-
ristili evropska sredstva. Kar 
naprej poudarjamo, da smo tu-
ristična destinacija. Nismo! Ni-
mamo urejene kolesarske mre-
že od Radeč do Brežic. Vsaka 
občina urejuje nekaj po svoje, v 
celoti pa kolesarskih poti ni. To 
je že eno področje, kjer nismo 
izkoristili evropskega denar-
ja. Imamo neizkoriščene vod-
ne vire, kjer bi lahko pridobili 
sredstva za intenzivne panoge 
v kmetijstvu (poljedelstvo, vr-
tnarstvo …).

ALEŠ ZAJC: V Posavju, pred-
vsem lahko povem za občino 
Krško, smo v preteklih letih us-
pešno pridobivali velika evrop-
ska sredstva, ki so bila vložena 
v pomembne investicije, ki so 
dvignile nivo kvalitete življenja 
prebivalcev. Menim, da smo bili 
v Krškem na tem področju zelo 
uspešni, ne bi si pa upal trditi, 
da je bilo v vseh posavskih obči-
nah enako. Tu gre predvsem za 
proaktivnost občinskih uprav 
in zmožnosti proračuna. Upam, 
da se bo s tovrstno prakso, vsaj 
v Krškem, še nadaljevalo, in če 
bo tako, bistvenih izboljšav ne 
potrebujemo.

O organiziranosti in 
priložnostih v turizmu

Kakšne so možnosti Posavja 
na področju turizma in kak-
šen pristop pri privabljanju 
gostov zagovarjate – občin-
ski ali regijski? Koliko us-
pešni smo v tem pogledu?

DAMJAN MEŽIČ: Pred leti ni 
bilo veliko slišati o turizmu v 
Posavju. Zadnja leta se veli-
ko dela na to temo, predvsem 
zato, ker je Slovenija privlačna 
za turiste. Zakaj jih ne bi priva-
bili tudi v Posavje? Promovira-
ti je treba regijsko ali celo šir-
še. Turistu ni težava zapeljati 
se eno uro stran v drugo regijo. 
V Posavju jih z lahkoto prepri-
čamo z dobro kulinariko in tu-
rizmom v zidanicah ali vinskih 
kleteh, kolesarjenjem …

TOMAŽ NOVAK: Turizem smo 
ljudje in turizem se bo razvijal, 

če se bomo razvijali tudi mi. Tu-
kaj mislim predvsem v razvoju 
stopnje zavedanja, da je okolje, 
kjer živimo, zelo lepo in polno 
priložnosti. Če sami ne bomo 
navdušeni nad tem, kar smo, 
kjer smo in kar delamo, tudi 
drugih ne bomo mogli navdu-
šiti, da bi nas obiskovali. Zago-
varjam regijski pristop pri pri-
vabljanju gostov, saj smo skupaj 
v ponudbi večji in bogatejši. V 
Posavju se turizem razvija, res 
pa je, da ni vse odvisno od pod-
jetij, ki se trudijo na teh področ-
jih. Veliko je še majhnih, zelo za-
nimivih zgodb, ki niso obdelane 
in povedane.

DAMJANA PIRC: Na področju 
turizma imamo velike poten-
ciale, ki še niso ustrezno izko-
riščeni, predvsem z vidika pre-
zentacij arheološke dediščine in 
naravnih znamenitosti … Šepa-
mo pri zunanji podobi krajev, ki 
bi lahko bili veliko lepše urejeni. 
Lokalne skupnosti imajo na tem 
področju škarje in platno. Turi-
stični ponudniki se bodo po iz-
gradnji turistične infrastruktu-
re hitro vzpostavili, ne moremo 
pa pričakovati, da bodo zaseb-
niki vlagali v javno infrastruk-
turo. Pri oblikovanju turističnih 
produktov zagovarjam regijski 
pristop, tudi pri izvajanju infra-
strukturnih ureditev. Prav sme-
šno je namreč, da se kolesarska 
pot konča, ker je pač tam meja 
občine. 

MILA LEVEC: Občina Brežice 
ima odlično geostrateško lego 
in naravne danosti, ravno zara-
di tega že vrsto let spada med 
najbolj turistične občine v Slo-
veniji. Ponudbo je treba ves čas 
nadgrajevati, saj so gostje vse 
bolj zahtevni in se ne zadovolji-
jo več samo s kopanjem v baze-
nu. Menim, da povezovanje daje 
vedno boljše rezultate, zato se 
je smiselno povezati tudi z os-
talimi občinami v Posavju in 
mogoče ustvariti kakšno pre-
poznavno blagovno znamko 
Posavja, ki bo pripomogla k ra-
zvoju regije in promociji.

ROK PETANČIČ: Turist ne gle-
da na meje občin, zato je zanj 
cela Slovenija ena turistična de-
stinacija, v našem delu Sloveni-
je pa je seveda 'mikrodestina-
cija' Posavje. V zadnjem letu so 
bile oblikovane kar tri občinske 
strategije razvoja turizma (Sev-
nica, Krško, Brežice), a žal brez 
vsebinske povezave oz. neke 
skupne vizije, kam kot regija 
želimo iti in kaj bomo posledič-

no prednostno razvijali na po-
dročju turizma. Imamo veliko 
odličnih produktov, ponudni-
kov, doživetij, a jih ne znamo in 
ne moremo dobro proda(ja)ti. 
Smo ena redkih regij, ki nima 
RDO (Regionalne destinacijske 
organizacije), torej organizaci-
je, ki bi celovito in prodorno tr-
žila turistično ponudbo regije. 
To je velik manko. 

O visokem šolstvu kot 
priložnosti za mlade Posavce

Posavje ima kar tri fakulte-
te in nekaj višjih šol. Kako 
ocenjujete njihov prispevek 
k izobraževanju mladih? Kaj 
bi sicer lahko naredili, da bi 
se mladi po študiju vračali v 
domačo regijo?

MILA LEVEC: Moja generacija 
ni imela možnosti študija v lo-
kalnem okolju, ampak smo bili 
primorani oditi v večja mesta, 
kot so Ljubljana, Maribor, Por-
torož … Mnogo od teh diplo-
mantov si je ustvarilo življenje v 
kraju študija in se niso več vrnili 
domov. Sama ocenjujem, da so 
fakultete v naši regiji izjemnega 
pomena, saj je večja verjetnost, 
da bodo mladi po končanem 
študiju ostali v domačem oko-
lju in s svojim deležem okrepili 
gospodarstvo v Posavju. Moj sin 
obiskuje 1. letnik Fakultete za 
turizem v Brežicah in kot starš 
izražam izjemno hvaležnost za 
to možnost, saj je strošek izo-
braževanja v domačem kraju 
precej nižji. 

DAMJAN MEŽIČ: Tudi sam sem 
obiskoval fakulteto v Krškem. 
Predvsem sem se odločil za na-
daljevanje študija, ker je v ne-
posredni bližini. Zaradi tega se 
zagotovo več mladih iz Posav-
ja odloči, da nadaljuje študij in 
se dodatno izobražuje. Menim, 
da marsikatero posavsko pod-
jetje ne ceni dovolj iskalcev za-
poslitve, ki so se izobraževali v 
Posavju, zato ti iščejo zaposlitve 
zunaj regije.

ROK PETANČIČ: Znanje in izo
braževanje sta stebra vsake 
družbe, šole pa so zelo pomemb-
ni pospeševalci razvoja in dina-
mike življenja v vsaki lokalni 
skupnosti. Vsekakor pa je nuj-
no potrebna tudi vključitev šol 
v življenje v lokalni skupnosti s 
povezovanjem z raznimi orga-
nizacijami, društvi itd., da se te-
oretično znanje poveže s prakso. 
Da bi se mladi po študiju vrača-
li v domačo regijo, je treba ure-

diti stanovanjsko problematiko 
(v Sevnici je kronično pomanj-
kanje stanovanj), več priložnos-
ti za delo, boljše prometne po-
vezave, razvoj poslovnih con, 
podjetniških inkubatorjev, pred-
vsem pa mladim dati veljavo, 
priložnosti in jim pomagati pri 
vključevanju v poslovne proce-
se (podjetja) kot družbene de-
javnosti med šolanjem, da ne iz-
gubijo stika z domačim okoljem. 

TOMAŽ NOVAK: Menim, da je 
treba mlade navdušiti za defi-
citarne poklice. Prikazati po-
membnost teh poklicev in po-
večati ustvarjalnost, ne pa 
vzpodbujati k temu, da se čim 
več mladih odloča za izobra-
ževanje na fakultetah in višjih 
šolah. Nesmiselno je od mladih 
pričakovati, da se bodo odločali 
za zaposlitev znotraj Posavja, če 
ne bo primernih delovnih mest 
za njihovo izobrazbo. Če želimo 
mlade obdržati v domačem oko-
lju, jih je treba že zgodaj soočati 
s prednostmi in priložnostmi, ki 
jih omogoča življenje na obmo-
čju, iz katerega prihajajo. 

DAMJANA PIRC: Za beg mladih 
v druge kraje ali celo v tujino 
ni kriva lokacija izobraževanja, 
ampak pomanjkanje ustreznih 
delovnih mest, ki bi mladim nu-
dila strokovni in osebni razvoj 
na področju, za katerega so se 
šolali. Študijski programi in ve-
likost vpisa na določen študijski 
program morajo predstavljati 
odraz zaposlitvenih potreb v 
regiji. Obljube o zaposlitvenih 
možnostih morajo biti realne 
in odraz dejanskih potreb v go-
spodarstvu, saj lahko v naspro-
tnem primeru ustvarjamo mno-
žico nezaposljivega kadra. Na 
vrnitev mladih v domačo re-
gijo poleg zaposlitve vplivajo 
tudi cene in dostopnost nepre-
mičnin, urejenost infrastruktu-
re ter kvaliteta ostalih storitev, 
ki dvigujejo kakovost bivanja. 

Pripravili: P. P., R. R., 
S. R., B. M. Foto: arhiv 
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BEŽAL PRED POLICISTI IN POVZROČIL TRK – Krški policisti 
so 3. 8. v Gradišču pri Raki ustavljali voznika osebnega avtomo-
bila Renault clio, ki pa znakov policistov ni upošteval, ampak je 
s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo in v Gradišču trčil v 
avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Policisti 
so ugotovili, da 26-letni povzročitelj nesreče nima veljavnega 
vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan 
avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligrama 
alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog, zaradi 
številnih kršitev pa bo moral tudi na sodišče.

PO AVTOCESTI KAR 211 KM/H – Novomeški prometniki so 1. 
8. med kontrolo prometa na avtocesti med Dobruško vasjo in 
Obrežjem obravnavali 29-letnega slovenskega državljana, ki je 
z vozilom znamke BMW vozil s hitrostjo 211 km/h. To so ugo-
tovili z uporabo radarskega sistema Provida, vgrajenega v civil-
no vozilo policije. 'Dirkač' je storil še več drugih prekrškov, dru-
ga vozila je prehiteval po desni strani, smeri vožnje ni nakazal 
s smernikom in ni vozil po sredini prometnega pasu. Izdali so 
mu plačilni nalog v višini 1560 evrov. Na istem cestnem odseku 
so obravnavali in oglobili tudi 23-letnega državljana Švice, ki je 
z vozilom znamke Mini Cooper prav tako vozil s hitrostjo 211 
km/h, prehiteval je vozila v koloni po desni strani, smeri vožnje 
ni nakazal s smernikom in ni vozil po sredini prometnega pasu. 

VLOMILCI NIMAJO POČITNIC – V noči na 29. 7. je v Velikem 
Mraševem nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko 
hišo in ukradel denar. Nekaj dni pred tem je neznani storilec na 
Mrtvicah izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v 
stanovanjsko hišo, odšel pa z nekaj gotovine in zlatim nakitom.

DVA POŽARA V ENEM VEČERU – Zaradi vžiga bal je 22. 7. zve-
čer zagorel gospodarski objekt na Dolenji Pirošici. Z ognjem, ki 
je uničil streho objekta, so se borili in ga na koncu pogasili ga-
silci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki, Skopice, Krška vas in Breži-
ce. S pomočjo stroja so premetali več bal sena in jih umaknili 
na prosto, iz hleva, urejenega v sklopu objekta, pa so rešili 46 
prašičev in večje število kokoši. Istega večera je zagorelo tudi v 
kleti bloka v Naselju heroja Maroka v Sevnici. Gasilci PGD Sev-
nica so požar pogasili, evakuirali stanovalce, prezračili objekt 
in do prihoda reševalcev pomagali stanovalcu, ki so ga prepe-
ljali v novomeško bolnišnico. Zbral: P. P.

Albin Guček, Sevnica: Normalno je, da imajo 
večje države več besede, a tudi manjše države, 
kot je Slovenija, zagotovo imajo možnost vpliva-
nja na sprejem katerega izmed zakonov. Imam 
občutek, da v evropskem parlamentu ni toliko 
strankarskih razprtij, kot so v slovenskem, se mi 
zdi, da se lažje dogovorijo za določene ukrepe. 

Posebnih pričakovanj nimam, saj je marsikaj odvisno od denarja.

Marija Žaren, Vrhulje: Volitve v evropski par-
lament sem spremljala po televiziji, a me ne za-
nima, kako so si ali si še bodo razdelili funkcije. 
Tudi mislim, da na nas ne bo imelo vpliva, tukaj 
ne bo nič drugače, kakor je sedaj. Sem pa vese-
la, da smo dobili poslanca iz naših krajev, Bogo-
vič je v redu človek.  Mogoče bo našim skupaj le 

uspelo narediti kaj dobrega za našo državo.  

Jernej Vintar, Krško: Dogajanje sem spremljal, 
vsi bi bili radi na položajih, očitno se splača biti 
tam. Slovenija bi bila pri tem lahko bolj aktiv-
na, a so stvari bolj kot od nas odvisne od dru-
gih. Mislim, da za nas ni zelo pomembno, iz kate-
rih držav prihajajo vodilni politiki. Moj prvi vtis 
o novi predsednici Evropske komisije je dober, 

bomo pa videli, kako se bo izkazala.

Gašper Petan, Globoko: Spremljal sem bolj 
malo, še največ pri poročilih. Čeprav je Sloveni-
ja majhna, bi lahko imela večji vpliv, ker se mi 
zdi, da gre pri tem le za dogovor velikih. Želim 
si, da bi naša država imela pomembnejšo vlogo 
v evropskih institucijah in da bi se še bolj pris-
luhnilo mladim, ki imamo marsikdaj zanimive 

in izvedljive ideje, kako spremeniti svet na bolje.

Začetek poletja je zaznamovalo izbiranje za najvidnejše 
funkcije v vodilnih ustanovah Evropske unije. Ste ga spre-
mljali in kaj menite o končnem razpletu? Bi Slovenija lah-
ko imela aktivnejšo vlogo pri tem ali gre le za dogovor ve-
likih? Kaj pričakujete od Evrope v novem mandatu?

anketa

Evropsko deljenje stolčkov

Občinsko priznanje ste si 
zaslužili predvsem z delom 
v Planinskem društvu Po-
lom. Kdo vas je navdušil za 
pohodništvo in planinstvo 
ter kako je prišlo do ustano-
vitve društva?
Mene osebno je navdušil so-
rodnik z Gorenjske, s kate-
rim sem šel prvič v visokogor-
je oz. na Triglav. Sicer sem že 
prej nekaj hodil v hribe, bolj 
aktiven pa sem postal okoli 
30. leta. Takrat smo bili kosta-
njeviški planinci člani drugih 
društev, zlasti PD Bohor Seno-
vo in PD Videm Krško, nato pa 
smo se dogovorili, da ustanovi-
mo svoje društvo, ki letos pra-
znuje 20-letnico. Danes nas je 
v društvu 130, bilo nas je tudi 
že več, a vedno nas je vsaj 100. 
Bolj pohodniško aktivnih je 
okoli 50 članov, nekateri ho-
dijo v sredogorje in visoko-
gorje tudi v lastni organizaciji. 
Organiziramo povprečno dva 
pohoda na mesec, v glavnem v 
domači okolici, julija in avgu-
sta gremo v visokogorje, na en 
pohod letno pa se odpravimo 
tudi v tujino, predvsem v Av-
strijo ali Italijo. Smo kar aktiv-
no društvo, tako v okviru Pla-
ninske zveze Slovenije kot pri 
akcijah markacistov v okviru 
Meddruštvenega odbora Do-
lenjske in Bele krajine. Sode-
lujemo tudi z osnovno šolo, v 
kateri imamo planinski kro-
žek, ki šteje 38 mladih članov. 

Ko že omenjate mlade – 
kakšno je zanimanje za po-
hodništvo in planinstvo pri 
mlajši generaciji?
Na nižji stopnji je zanimanje 
veliko, radi hodijo v hribe. Ko 
so malo starejši in v srednje-
šolskem obdobju zanimanje 
za pohodništvo upade, verje-
tno bi se morali pri tej gene-
raciji še malo bolj angažirati, 
da bi jih bolj navdušili za to. 
V društvu imamo sicer tudi 
mlajše člane, ki imajo po na-
vadi najraje, da jih peljemo na 
Triglav in da ga enkrat pač os-
vojijo. Vztrajamo pri tem, da se 
morajo pred tem malo pripra-
viti. Na splošno mlajši raje ho-
dijo v visokogorje kot na poho-
de v domačih krajih.

V tem okolju, zlasti na Gor-
jancih, je sicer dovolj mož-
nosti za pohodništvo, kajne?
Tako je, veliko je zanimivih 
poti in lepih razglednih točk. 
Pri Orehovcu imamo tudi malo 
bolj zahtevno pot, ki je opre-
mljena tudi s klini in jekleni-
cami. Poti so na izhodiščih si-
cer označene, vendar pa jih bo 
treba še bolje označiti, pred-
vsem na križiščih, da se poho-
dniki ne zmotijo. Kot vidimo, 
so te poti zanimive tudi za po-
hodnike iz drugih krajev, zlas-
ti tiste, ki imajo izhodišče pri 

Kostanjeviški jami in Galeriji 
Božidar Jakac, tako da se na-
nje podajo tudi turisti.

Sicer pa niste aktivni le pri 
planincih, ampak tudi v 
drugih društvih in v doma-
či vasi.

Že dolga leta sem aktiven v 
društvu vinogradnikov, kjer 
sem tudi v upravnem odboru, 
zlasti prva leta sem bil aktiven 
tudi pri orehovškem turistič-
nem društvu, pa društvu lju-
biteljev kolin, rad tudi pojem, 
kjer sicer nimamo organizira-
ne pevske skupine, ampak se 
pač zberemo pri vinogradni-
kih ali planincih in zapojemo.
Orehovec je že leta znan kot 
ena bolj aktivnih vasi v kosta-
njeviški občini, pri nekaterih 
dejavnostih, zlasti športnih, 
smo bili prvi v naši občini oz. 
takrat še krajevni skupnosti. 
V zadnjih letih, ko je zaživelo 
turistično društvo, pa se lahko 
pohvalimo predvsem s Kočo 
pod Riglami, ki je naš osrednji 
objekt.

Kako ocenjujete kvaliteto 
življenja v manjših krajih na 
obrobju, kakršen je Oreho-
vec? Verjetno se je v primer-
javi s preteklostjo precej iz-
boljšala …
Nekoč je bila kvaliteta življe-
nja zagotovo slabša. Oreho-
vec je sicer na obrobju občine 
in pravzaprav že na meji s Hr-
vaško, vendar ni veliko odda-
ljen od Kostanjevice in se mi 
ne zdi, da bi bil kdaj zelo za-
postavljen. Čeprav je bilo prej 
življenje najbrž težje, ni bilo ni-
koli opaziti, da bi ljudje iz nje-
ga tako masovno odhajali kot 
iz nekaterih drugih, višje leže-
čih vasi. Od takrat pa je bilo v 
vasi marsikaj narejenega in je 
kvaliteta življenja primerljiva s 

tistim v mestu, zato se nekate-
ri že vračajo nazaj. 

Kar dolgo ste bili tudi v poli-
tiki: tri mandate ste bili ob-
činski svetnik še v krškem 
občinskem svetu, pa potem 
prva dva v samostojni kosta-

njeviški občini, prej pa tudi 
krajevni svetnik v Kostanje-
vici. Kako se je delovanje v 
občinskem svetu še v Kr-
škem razlikovalo od tistega 
v Kostanjevici?
Razlike so, normalno. Občina 
Krško ima že dolgo politično 
tradicijo in se temu ustrezno 
vidi malo več resnosti, tukaj 
pa vedno prihajajo novi ljud-
je, ki ne poznajo oz. se šele 
učijo tega delovanja. Velika 
razlika je tudi glede politične-
ga obnašanja in komunikacije 
na sejah. Ne vem, kako je zad-
nje čase, ampak glede spošto-
vanja poslovniških pravil smo 
imeli na začetku težave. V kr-
škem občinskem svetu je bilo 
veliko politične kilometrine in 
to se je videlo, vse se je dela-
lo po pravilih, pri nas pa malo 
manj. Poleg tega se v Krškem 
ni gojilo političnih zamer, tudi 
če je prišlo na seji do nesogla-
sij, smo se po njej vseeno po-
govarjali. Tudi pri nas je bilo 
na začetku tako, v prejšnjem 
mandatu pa, kolikor vem, ne 
več. Vedno sem bil mnenja, da 
se je treba pogovarjati in stva-
ri razčistiti, ne pa gojiti zamer.

Omenili ste prejšnji, poli-
tično zelo težaven mandat, 
v katerem je v nekem tre-
nutku grozila celo razpusti-
tev občinskega sveta s stra-
ni Državnega zbora: kako 
ste ga spremljali kot nekda-
nji občinski svetnik?
To gotovo ni bilo dobro za 
Kostanjevico, tudi za župana 

je bil mandat verjetno zelo te-
žak. Očitno so bile razlike tako 
velike, da se jih ni dalo rešiti 
s pogovorom. Presenečen sem 
bil, da ljudje, ki so že prej dela-
li tako v politiki kot gospodar-
stvu, niso bili sposobni prese-
kati nekaterih stvari. Zavedati 
bi se morali, da si izvoljen zato, 
da delaš za dobrobit ljudi, ne 
za osebne interese, kar se je, 
kot se mi je zdelo, dogajalo v 
prejšnjem mandatu. Volivci so 
v teh štirih letih le ugotovili, da 
tako ne gre in na zadnjih voli-
tvah izvolili povsem druge lju-
di in tako je tudi prav.

Kakšno je bilo vaše stališče 
v času, ko se je Kostanjevica 
na Krki odločila za samos-
tojno občino, in kako danes, 
po treh mandatih, gledate na 
to odločitev, v kolikšni meri 
so se takratna pričakovanja 
uresničila?
Kostanjevica se je že enkrat 
prej, v začetnem obdobju sa-
mostojne Slovenije, ko so se 
oblikovale občine, želela od-
cepiti, a zadeva še ni dozorela, 
dobro desetletje kasneje pa že. 
Vsak pač rad razpolaga s svo-
jim premoženjem in ga bolj 
nadzoruje, tako da sem cel čas 
podpiral idejo o samostojni ob-
čini Kostanjevica na Krki. Gle-
de pričakovanj menim, da so se 
v glavnem kar uresničila, vsaj 
kar se tiče infrastrukture, ob-
nove šolskih in športnih objek-
tov ipd. Kar se tiče dolgoročnih 
in prostorskih načrtov, je treba 
še nekaj stvari narediti.

Kaj pa zamujene priložnosti, 
kje so bile največje?
Zagotovo na razpisih za evrop-
ska sredstva, zlasti v prejšnjem 
mandatu, ko občinski svet ni 
deloval, kot bi moral. Vsako 
takšno zamujeno priložnost je 
težko popraviti.

Precej boleča točka Kosta-
njevice je usoda nekdanjega 
zadružnega doma …
Na začetku samostojne občine 
je bilo veliko polemike o tem, 
saj se je ravno takrat proda-
jal. Občina v tistem trenutku 
ni dovolj hitro odreagirala oz. 
niti ni mogla, da bi z nekim od-
lokom zaščitila svoje interese 
glede odkupa oz. predkupne 
pravice. Veliko se poudarja, da 
je bil objekt zgrajen s prispev-
kom vseh ljudi, ampak kasne-
je je bilo lastništvo pač takšno, 
kot je bilo (objekt je bil last 
Kmečke zadruge Kostanjevi-
ca na Krki, op. p.). Zdaj čaka-
mo, da nov lastnik dokonča 
nov objekt, ki naj bi služil tudi 
za potrebe kulturne dejavnosti 
v občini, obljube so bile dane, 
bomo pa še videli, kako bo s 
tem. Roki, do katerih bi to mo-
ralo biti narejeno, so sicer že 
mimo, ampak saj vemo, da je v 

Franc Štokar, prejemnik kostanjeviškega srebrnika:

Izvoljen si, da delaš za dobrobit
ljudi, ne za osebne interese 
KOSTANJEVICA NA KRKI – Eden izmed treh prejemnikov kostanjeviškega srebrnika ob letošnjem občin-
skem prazniku bo 65-letni Orehovčan Franc Štokar, pobudnik ustanovitve in gonilna sila tamkajšnjega pla-
ninskega društva, sicer pa tudi kar pet mandatov svetnik v krškem in kostanjeviškem občinskem svetu.

Franc Štokar
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Sloveniji kar pogosto tako.

V Kostanjevici se veliko go-
vori o turizmu in kulturi kot 
nosilnih panogah, kaj pa go-
spodarski razvoj, kmetij-
stvo?
Prav je, da se občina usmer-
ja v turizem, a brez gospodar-
skega in kmetijskega razvoja 
ne bo šlo, brez tega ljudje ne 
bodo živeli tukaj. Prav je, da se 
odpre možnost za gradnjo no-
vih stanovanjskih objektov in 
da se poveča število prebival-
stva. Zaenkrat je še nekaj kapa-
citet, v bodoče pa jih bo treba 
povečati. Nekatere stvari niso 
dovolj dorečene, predvsem gle-
de zidanic in vinogradniškega 
območja.

Se po vašem mnenju občan-
ke in občani dovolj aktivno 
vključujejo v družbeno in 
politično življenje?
Društev je kar veliko in prak-
tično vsak je nekam vključen, 
mnogi so aktivni tudi v več dru-
štvih, tako da je to življenje na 
tem področju kar pestro. Veseli 
me, da se je prebudila tudi mla-
dina in se začela bolj angažira-
ti. V politiko pa je vključenost 
manjša, ni toliko interesa, pa se 

bo vanjo morala bolj vključiti 
tudi mlajša generacija.

Čeprav je Kostanjevica šla na 
svojo pot, ima še vedno moč-
ne povezave s Krškim, deni-
mo preko soustanoviteljstva 
javnih zavodov, koncesionar-
ja za komunalne storitve … 
Občasno se pojavljajo ideje, 
da bi se občina morala bolj 
odpreti proti Dolenjski in ne 
toliko proti Posavju.
Zagotovo je tu vedno dilema, 
saj v Kostanjevici nihče ne sli-
ši rad, da mu pravijo Posavec, 
ampak vsem bolj ustreza na-
ziv Dolenjec. Vendar pa se mo-
ramo zavedati, da imamo tudi 
upravno enoto v Krškem in da 
bi menjava regijske pripadno-
sti marsikaj potegnila za sabo. 
Ne vidim smisla, da bi se loče-
vali od Posavja in podpiram, da 
še naprej sodelujemo s krško in 
drugimi posavskimi občinami. 

Kaj bi ob koncu sporočili ob-
čanom in občankam ob leto-
šnjem občinskem prazniku?
Seveda jim čestitam ob prazni-
ku, predvsem pa si želim dob-
rega medsebojnega sodelova-
nja in strpnosti.
 Peter Pavlovič

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

z 2. septembrom 2019 se spremeni delovni čas 
pogodbene pošte 8282 Koprivnica.

Delovni čas pogodbene pošte 8282 Koprivnica:

ponedeljek, sreda, 
četrtek, petek: 

 8.00 – 12.00,

torek: 14.00 – 18.00,

sobota: 8.00 – 10.00.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.
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Direktor Galerije Božidar Ja-
kac Goran Milovanović je For-
mo vivo, ki se je odvijala skoraj 
ves julij in bila že 28. po vrsti, 
označil za praznik, »saj je For-
ma viva več kot samo kiparski 
simpozij, več kot umetnost, več 
kot diplomacija, več kot politi-

ka«. Dodal je, da si leta 1961, 
ko so prišli prvi kiparji na de-
lovišče v Kostanjevici na Krki, 
ni nihče mislil, da bodo še da-
nes stali kipi in pozdravljali 
mimoidoče ter bodo umetni-
ki že takrat razmišljali traj-
nostno. »Kipi še danes stojijo, 
prve generacije umetnikov pa 
ni več,« je dejal in dodal, da je 
Forma viva praznik tudi zato, 
ker ima vedno veliko zgodb. 
Tako bolgarski kipar Robert 
Canev ni bil prvi udeleženec 
simpozija iz te države, saj so 
bile pred njim že tri bolgar-
ske udeleženke, pred desetle-
tjem je na Formi vivi ustvarjala 
že soproga perujskega kipar-
ja Alda Shiroma Uze, Bojan 
Mavsar, po rodu iz Krškega, 
pa je celo prvi kipar iz Posav-

Forma viva pisala nove zgodbe
KOSTANJEVICA NA KRKI – 27. julija zvečer je v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki potekala slo-
vesnost ob zaključku Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 2019. Obiskovalci so zaploskali ude-
ležencem letošnjega simpozija, Bojanu Mavsarju iz Slovenije, Robertu Canevu iz Bolgarije in Aldu Shiromi 
Uzi iz Peruja.

ja, ki je sodeloval na kostanje-
viškem simpoziju. 

Canev je izdelal tri navpič-
ne skulpture z naslovom »Se-
mena«, ena je postavljena pri 
kostanjeviški galeriji, osta-
li dve se nahajata na Ratežu, 

ob stari cesti med Novim mes-
tom in Kostanjevico na Krki. 
Mavsarjev končni izdelek je 
»Varuh časa«, podoba meniha, 
ki spomni na nekdanji cister-
cijanski samostan na tej loka-
ciji. »Seme vedno predstavlja 
neko upanje, življenje, rast, ne-
kaj boljšega … in da bi to bolj-
še dobili, potrebujemo neko-
ga, ki za to skrbi. To je mogoče 
zdaj skulptura, ki jo je izdelal 
Bojan Mavsar,« je ob tem nave-
del Milovanović. Shiroma Uza 
pa je izdelal ladjo, Noetovo 
barko, kar je poimenoval »Plu-
jemo skupaj«. »Če bomo hote-
li jutri ta svet speljati na neko-
liko boljše tire, bomo morali 
to početi vsi skupaj, če bodo 
to počeli samo nekateri, ne bo 
dovolj,« je še dodal direktor 

kostanjeviške galerije. Skulp-
tura Perujca je postavljena na 
kopališču Otok.

Mavsar: Kostanjevica je 
odslej tudi moj dom

V imenu vseh treh sodelujočih 
kiparjev na Formi vivi 2019 je 
spregovoril Slovenec Mavsar, 
ki je razmišljal: »Sem tam, kjer 
so besede to, kar so, in ljudje 
takšni, kakršni so. Kostanjevi-
ca je odslej tudi moj dom. In 
kdor je videl vesolje in njego-
vo žareče središče, je to prav 
gotovo Forma viva, edinstvena, 
da človeka prisili, da umolkne 
in začne razmišljati. Ustvar-
jam razlike med človekovimi 
dejavnostmi, skozi zgodovino 
človeštva. Kiparstvo je poklic, 
ki učvrsti telo, razum v iska-
nju resnic, v družbi plemeni-
tih misli.« Kostanjeviški župan 
Ladko Petretič je poudaril, da 
Forma viva pripomore k zgod-
bi kostanjeviškega turizma, so-
delovanje med občino in Gale-
rijo Božidar Jakac je označil za 
odlično, ob tem pa kar malo 
okrcal ministrstvo za kulturo, 
ki po njegovem nima posluha 
za takšne projekte, kot je For-
ma viva. Ker so eno skulptu-
ro postavili na kopališče Otok, 
je župan ob tem navedel, da je 

tamkajšnje zemljišče v občin-
ski lasti, saj ga je občina odku-
pila od Škofije Novo mesto. Na 
zaključku simpozija so posebej 
pozdravili tudi bolgarskega ve-
leposlanika v Sloveniji, njego-
vo ekscelenco Mladena Petro-
va Červenjakova. Za kulturni 
prispevek zaključka simpozi-
ja je poskrbel Pihalni orkester 
Kostanjevica na Krki, po koncu 
uradnega dela pa so si seveda 
obiskovalci vse nastale skulp-
ture tudi ogledali in se lahko 
prepričali o kvalitetno nareje-
nih izdelkih vseh treh sodelu-
jočih kiparskih mojstrov.
 Rok Retelj

Letošnji udeleženci Forma vive: (z leve) Shiroma Uza, Canev 
in Mavsar

»Varuh časa« Bojana 
Mavsarja

KOSTANJEVICA NA KRKI – Povorka plavajočih okrašenih in 
osvetljenih čolnov predstavlja prepoznaven segment Kosta-
njeviške noči vse od 50. let prejšnjega stoletja dalje, ko je 
prireditev potekala še pod nazivom Beneška noč. Letos je 
po Krki zaplulo enajst čolnov.

Beneška noč je bila v 
Kostanjeviško noč, ki 
predstavlja po Šelma-
riji drugo največjo in 
najbolj obiskano kra-
jevno prireditev, pre-
imenovana v 80. le-
tih prejšnjega stoletja, 
danes pa je njen or-
ganizator Etnološko 
društvo Prforcenhaus 
Kostanjevica. Obisko-
valci, ki so se zgrnili predvsem z območja Posavja in Dolenjske, 
so jo množično obiskali tudi letošnjega 20. julija, tako obisku kot 
organizaciji v prid pa je bilo v primerjavi z lanskim letom, ko se 
je na dan prireditve razbesnelo neurje, naklonjeno tudi vreme, 
saj so po visokih poletnih temperaturah v popoldanskih urah 
drevesa na kopališču Otok kot osrednjem prireditvenem pro-
storu v večernih urah še vedno nudila senco in nekoliko vetra za 
osvežitev. In če so lani spričo navedenih vremenskih nevšečnos-
ti med 1000 plavajočimi svečkami obiskovalci občudovali le dve 
posadki, ki sta se z okrašenimi čolni podali na plovbo po zviša-
nem vodostaju Krke, so bili letos navdušeni nad njihovim števi-
lom, saj so domačini okrasili enajst čolnov. Vsi čolni oz. posad-
ke so prejele simbolno nagrado, vodja ocenjevalne komisije Alja 
Pincolič pa je razglasila in z denarno nagrado nagradila pet naj-
bolj izvirnih čolnov. 5. mesto je osvojil čoln z nazivom »Vulkan s 
Havajev«, 4. mesto »Super Mario«, 3. mesto »Papirnati labod«, 2. 
mesto »Gusarji in mornarji«, 1. mesto in denarno nagradno v vi-
šini 100 evrov pa si je prislužil z vinskimi trtami in grozdi okra-
šen čoln s pretežno žensko in otroško posadko »Vinogradnice 
od skus«. Tako kot pretekla leta se je tudi v uvodnem delu letoš-
nje prireditve zvrstilo srečanje pustnih skupin, sledila je plesna 
animacija za otroke, po spustu čolnov po Krki in razglasitvi re-
zultatov ocenjevanja ter pozdravnih nagovorih predsednika Pr-
forcenhausa Jureta Jordana in kostanjeviškega župana Ladka 
Petretiča je sledila veselica z Ansamblom Vagabundi, nebo nad 
otokom pa je ob polnoči razsvetlil ognjemet.
 Bojana Mavsar

Zmagal je čoln vinogradnic

Čoln kostanjeviških vinogradnic

PUSTE LOŽICE – V spomina na dogodek v Pustih Ložicah, 
ko je sovražnik 28. januarja 1945 presenetil skupino čla-
nov narodne zaščite in partizanske kurirje ter jih usmrtil 
pri vodnjaku sredi vasi, so člani Združenja borcev za vred-
note NOB Krško in NOB Senovo 6. julija pripravili spomin-
sko srečanje.

V zadnjih dneh januarja je okupator v Pustih Ložicah zajel ko-
mandirja kurirske postaje Franca Bevca, učitelja Vilka Ženerja 
in še nekega Hrvata ter kasneje še načelnika odseka za prehra-
no pri okrajnem odboru OF Senovo Ladislava Anderluha – An-
teja in okrajnega kurirja Janeza Zalokarja, jih usmrtil pri vodnja-
ku sredi vasi, pokopali pa so jih domačini v grobnici pri kapelici 
dober kilometer stran. Njim v spomin člani borčevskega zdru-
ženja pripravijo na zadnjo soboto, ki je najbližja 4. juliju, nekda-
njemu dnevu borca, srečanje nekdanjih bork in borcev, somišlje-
nikov in simpatizerjev Združenja borcev za vrednote NOB. Letos 
je zbrane nagovoril slavnostni govornik Zdenko Mohar, častni 
predsednik krškega Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo. V govoru se je osredotočil na 20. obletnico združenja 
in poudaril številne podobnosti dogodkov med NOB in v osamo-
svojitveni vojni, saj je bilo obakrat pomembno, da so bili tovari-
ši soborci enotni v razmišljanju in odločenosti, da uspejo, ter pri 
tem izkazali veliko mero medsebojnega spoštovanja, tovarištva, 
solidarnosti in humanosti. Priložnostni kulturni program na sre-
čanju so sooblikovali Pihalni orkester DKD Senovo, MePZ DU Se-
novo ter recitatorji OŠ XIV. divizije Senovo in DKD Svoboda Se-
novo pod mentorskim vodstvom Irene Škoberne, praporščaki, 
člani Robkove čete ter Slovenske vojske. Prireditev vsako leto 
uspe tudi zaradi sodelovanja številnih domačinov, za kar so jim 
v združenju NOB zelo hvaležni.  B. M./vir: A. P.

Spominsko srečanje v Ložicah

Spredaj slavnostni govornik Zdenko Mohar, v ozadju izvajalci 
kulturnega programa
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Ravnajmo pravilno z odpadnim jedilnim oljem

TRENUTNA MESTA ZA ODDAJO 
ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V 
POSAVJU

• BREŽICE: zbiralna posoda pri OŠ 
Brežice, MC Brežice, na ekološkem 
otoku v Slomškovi ulici, v času akci-
je zbiranja nevarnih odpadkov v mo-
bilni zbiralnici ali Zbirno reciklažnem 
centru Boršt.

• KRŠKO: zbiralna posoda na ekološkem oto-
ku na parkirišču v bližini OŠ Jurija Dalmatina na 
Vidmu, pri OŠ Leskovec pri Krškem ter v mobil-
ni zbiralnici v času akcije zbiranja nevarnih od-
padkov ali Centru za ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad.

• KOSTANJEVICA NA KRKI: zbiralna posoda na 
ekološkem otoku pri OŠ Jožeta Gorjupa v Kosta-

njevici na Krki in mobilni zbiralnici v 
času akcije zbiranja nevarnih odpad-
kov ali Centru za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad.

• SEVNICA: Zbirni center za odpad-
ke Sevnica na Savski cesti ali v času 
jesenske akcije zbiranja nevarnih od-
padkov v mobilni zbiralnici.

DOBRO JE VEDETI, da odpadno olje iz 
gospodinjstev, ki ga zlijemo v kuhinjski odtok, v 
kanalizacijskih sistemih lahko povzroči kar nekaj 
nevšečnosti – maši odtočne cevi, onesnažuje 
vodo in otežuje procese čiščenja na čistilnih 
napravah. Ob tem je tudi vaba za podgane in 
druge glodavce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih 
sistemih. Odpadnega jedilnega olja ne smemo 
zlivati v naravo, saj se težko razgrajuje. 

Praznik slovenskih rudarjev je 
spomin na petdnevno gladov-
no stavko, ki so jo 3. julija 1934 
začeli rudarji iz Hrastnika v 
jami Ojstro. Zahteve zasavskih 
rudarjev po izboljšanju social-
nih razmer so prerasle v enega 
največjih »štrajkov« v zgodo-
vini slovenskega rudarstva in 
pridružili so se mu tudi rudar-
ji v Krmelju, kjer so nahajališče 
rjavega premoga odkrili leta 
1797. Rudnik so leta 1962 za-
prli in nekateri rudarji so našli 
delo v zasavskih premogovni-
kih, nekateri so se prekvalifici-
rali in se zaposlili v novonasta-
lem podjetju Metalna. 

»Rudarstvo ima za življenje v 
Krmelju precej globlji pomen, 
kajti kraja v takšni obliki, kot 
ga poznamo danes, brez ru-
dnika najbrž ne bi bilo. Naše-
ga in zasavske rudnike so zapr-
li, ostali pa so spomini. Lansko 
leto jih je mojstrsko v likovnih 
upodobitvah prikazal Jože Po-
tokar Cvrčo, v letošnjem letu 

Obeležili dan slovenskih rudarjev
KRMELJ – Društvo Svoboda Krmelj je 3. julija, na dan praznika slovenskih rudarjev, izdalo knjižico z nas-
lovom Krmelj nekoč do danes ter v kulturnem domu pripravilo kulturni program z otvoritvijo razstave 
zasav skega fotografa Vukašina Šobota na temo rudarjenja.

smo povabili fotografa Vuka-
šina Šobota iz Trbovelj. Po 
izobrazbi je inženir medijske 
produkcije, diplomiral pa je 
na temo reportažne fotografi-
je,« je predstavljala ustvarjalca 
in razstavljavca razstave, ki je 
imela naslov Kota 37, modera-
torka prireditve Sara Gačnik. 
Osrednji motivi na razstavlje-

nih fotografijah, ki so bile na 
ogled do 23. julija, so bili rudar-
ji in njihovo delo v rovih globo-
ko pod zemljo. 

Spomin na del krmeljske pre-
teklosti bo ohranjala še drobna 
knjižica z naslovom Krmelj ne-
koč do danes, v kateri je zbra-
la in uredila slikovno ter bese-

dno gradivo Nevenka Flajs. 
»Krmelj ima bogato pretek-
lost in prav je, da je ne pozabi-
mo,« je na prireditvi povedala 
avtorica, ki je tudi predsedni-
ca Društva Svoboda Krmelj in 
v svojem govoru se je spomnila 
na nekdanjo dolgoletno pred-
sednico društva Berto Logar, ki 
je preminula v letošnjem letu. 
Njenemu spominu so se nav-
zoči v dvorani poklonili z mi-
nuto molka.

V spremljevalnem kulturnem 
programu se je v uvodu z za-
igrano skladbo na ksilofonu 
predstavil domači glasbenik 
Jošt Fister, ki je letos končal 
nižjo glasbeno šolo v Sevni-
ci, smer tolkala. Prireditev so 
z zapetimi pesmimi obogati-
le še članice pevske skupine 
Lokvanj iz Krmelja, ki v leto-
šnjem letu obeležujejo 15 let 
delovanja, ter vodja recitacij-
ske skupine Saša Llapushi. 

 Smilja Radi

Obiskovalke in obiskovalci so se razveselili tudi drobne 
knjižice, ki ohranja spomin na nekdanji rudarski kraj v 
Mirnski dolini.

Ob pripravi obrokov nam pogosto ostaja odpadno rastlinsko jedilno olje. Ta ostanek je treba 
primerno shraniti in odložiti v najbližjem zbirnem centru za odpadke ali v posebno zbiralno 
posodo za odpadno jedilno olje (na fotografiji).

Naročnik: Občina Sevnica

»Telška žetev, ki jo vedno prire-
jamo drugo nedeljo v juliju, je 
namenjena ohranjanju spomi-
na na vas, ki se v pisnih virih 
prvič omenja že sredi 13. stole-
tja. V vasi se je od nekdaj veliko 
delalo, a tudi veliko prepeva-
lo in godlo, eden izmed ljud-
skih godcev je bil tudi moj oče, 
Rženčkov Lojze,« je med dru-
gim dejala predsednica KŠD 
Telče in vodja Ljudskih pevk s 
Telč Zvonka Mrgole ter doda-
la, da bodo morda na kateri iz-
med prihodnjih prireditev pri-
kazali tudi star ljudski običaj 
žetve pšenice, saj so jo nekate-
ri obiskovalci pred prireditvi-
jo spraševali, kje je pšenica in 
kje se bo želo. Seveda brez sno-
pov pšeničnega klasja ni šlo in 
z njimi so okrasili prireditveni 
prostor, ki so mu dodali še star 
lojtrni voz. 

V glasbenem delu programa 
so se prve predstavile doma-
činke, Ljudske pevke s Telč s 
slovensko ljudsko Čez to rav-
no polje. V nadaljevanju so za-
peli ter zaigrali Ljudski pevci 
in godci s Trebelnega pri Mo-
kronogu, ženska pevska sku-
pina Lokvanj iz Krmelja, Pa-
ridolske korenine z godcema 
ljudskih viž s Kozjanskega, 
Ljudske pevke Jezero s Ptuja in 
moška vokalna zasedba Vaški 
pevci iz Šentruperta. Predsta-
vitev vasovanja na vasi nekoč 
je v svoj vezni tekst vtkala mo-
deratorka prireditve Romana 
Mislaj, na iskriv način in v do-
mači govorici rodnih Pišec pa 
je o vasovanju pripovedovala 
tudi humoristka Pišečka Mica. 

Vasovanje na vasi nekoč
TELČE – V organizaciji Kulturno-športnega društva (KŠD) Telče in skupine Ljudske pevke s Telč se je 14. ju-
lija na prostem pri gasilskem domu na Telčah odvijalo srečanje ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž na že 
16. Telški žetvi. Rdeča nit programa je bilo vasovanje na vasi nekoč.

Nekaj prijaznih besed je zbra-
nim na dogodku namenil po-
džupan občine Sevnica Janez 
Kukec, ki je navzočim prene-
sel še pozdrave župana Sreč-
ka Ocvirka. 

Prijeten nedeljski dogodek 
se je zaključil s skupno ljud-
sko pesmijo Sem šel čez gmaj-
nico ter prijetnim druženjem 
za obloženo mizo in ob zvokih 
znanih napevov ljudskih god-
cev.  S. Radi

Srečanje ljudskih pevcev in godcev se je na Telški žetvi 
zaključilo s skupno pesmijo.

Občina Radeče je v sodelovanju z izvajalcem del JP Komunala Ra-
deče d.o.o. v mesecu juliju izvedla rekonstrukcijo dela odseka jav-
ne poti Radeče–Prnovše mimo stanovanjskega objekta Breznikar. 

V okviru realizacije projekta so bila na razdalji 200 metrov izvedena 
zemeljska dela z rušenjem asfalta, vgradnjo kamnite grede, izdelavo 
nasipov in strojnim izkopom zemlje, gradbena dela z robniki in va-
rovalno ograjo, kjer je to potrebno, urejeno je bilo odvodnjavanje s 
kanalizacijskim jarkom, na koncu pa je bil urejen še zgornji ustroj z 
vgrajevanjem tampona in izdelavo voziščne konstrukcije z vgradnjo 
asfaltne zmesi. Dela so potekala brez težav in so bila skladno s ter-
minskim planom konec julija v celoti zaključena.

Z izvedbo del namerava investitor doseči učinke izboljšanja promet-
ne varnosti, boljših pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnos-
ti ter boljših življenjskih pogojev na območju naselja Prnovše. Pro-
jekt je v višini 84 % sofinanciran z nepovratnimi sredstvi MGRT po 
23. členu ZFO-1.

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

spoštovani članica in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam 
v imenu naših občanov in v svojem imenu iskreno 
čestitam ter se vam hkrati zahvaljujem za odlično 

medsebojno sodelovanje v okviru naše regije. 

Prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje, saj 
smo v preteklosti že večkrat dokazali, da znamo 

najti skupne interese in poti za njihovo realizacijo, 
hkrati pa se zavedamo, da smo skupaj močnejši. Še 

enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun, župan občine Radeče,
s sodelavci

Uspešno zaključena dela na odseku 
ceste skozi Prnovše 

w w w . r a d e c e . s i
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Program je namenjen vsem bo-
dočim staršem, ni obvezen, je pa 
zelo priporočljiv. Namen progra-
ma je seznaniti bodoče starše s 
potekom nosečnosti, z bližajo-
čim se porodom in poporodnim 
obdobjem, pomenom uravnote-
žene prehrane nosečnice in ot-
ročnice, jih seznaniti o pomenu 
dojenja, negi novorojenčka, zob-
ni preventivi, vlogi očeta ob po-
rodu, pomenu duševnega zdrav-
ja v nosečnosti in po porodu ter 
odgovoriti na vsa vprašanja, ki 
zanimajo bodoče starše.

Program Priprava na porod in 
starševstvo izvaja strokovno 
usposobljen interdisciplinarni 
tim, in sicer: diplomirana babica, 
diplomirana medicinska sestra, 
diplomirana medicinska sestra 
v patronažni zdravstveni negi, 
univerzitetni diplomirani kine-
ziolog, zdravnik specialist gine-
kologije in porodništva, zdrav-
nik specialist pediatrije, doktor 

dentalne medicine – specia-
list otroškega in preventivnega 
zobozdravstva ter magister psi-
hologije.

V okviru programa Priprava na 
porod in starševstvo organizira-
mo TEČAJ ZGODNJE NOSEČNOS-
TI (od 12. do 18. tedna noseč-
nosti), ki poteka vsako 1. sredo 
v mesecu ob 17. uri (1 srečanje), 
in TEČAJ PRIPRAVE NA POROD 
(od 28. do 35. tedna nosečnos-
ti), ki se prične vsak 1. ponede-
ljek v mesecu ob 17. uri (5 sre-
čanj).

V okviru prenovljenega progra-
ma Priprava na porod in staršev-
stvo izvajamo tudi program Var-
ne vadbe v nosečnosti, ki poteka 
vsak ponedeljek in sredo od 16. 
do 17. ure v telovadnici Centra 
za krepitev zdravja Brežice. Vad-
bo izvaja kineziologinja in je na-
menjena izključno zdravim no-
sečnicam, udeležijo se je lahko 

nosečnice neodvisno od te-
dna trajanja nosečnosti. Vadba 
vključuje anaerobni del z raz-
ličnimi oblikami gibanja, vadbo 
za mišično moč, gibljivost, ko-
ordinacijo, ravnotežje in tehni-
ke sproščanja. Pri vadbi se veli-
ko pozornosti nameni mišicam 
medeničnega dna, globokim 
stabilizatorjem trupa in ostalim 
mišičnim skupinam, ki so v času 
nosečnosti obremenjene. Pos-
vetimo se tudi odpravljanju ne-
pravilne telesne drže in se učimo 
pravilnih gibalnih vzorcev, ki jih 
potrebujemo vsak dan (kako 
pravilno vstati, kako sesti, kako 
dvigovati bremena …).

Vse bodoče starše vljudno vabi-
mo k udeležbi naših programov, 
ki jih izvajamo v prostorih Cen-
tra za krepitev zdravja Brežice, 
Cesta bratov Milavcev 18, Breži-
ce (stavba na nogometnem sta-
dionu), udeležba je brezplačna, 
prijaviti se je treba le na »Var-

no vadbo v nosečnosti«, tečajev 
Zgodnja nosečnost in Priprava 
na porod pa se lahko udeležite 
na planirane termine, ki pote-
kajo vsak mesec (razen v mese-
cu juliju in avgustu) po ustalje-
nem urniku.

Nosečnost je čudovita izkušnja 
pričakovanja in veselja v pri-
čakovanju novega člana dru-
žine. Traja celih 40 tednov, do-
volj dolgo, da se lahko partnerja 
pripravita na rojstvo svojega ot-
roka. Lafcardio Hearn je zapisal: 
»Nihče ne more vedeti, kaj po-
meni življenje, kaj pomeni svet, 
kaj pomeni karkoli, dokler ne 
dobi otroka in ga vzljubi. Takrat 
se spremeni vse vesolje in nič ne 
bo nikoli več tako, kot je bilo.«

Pripravila: Helena Hostar, 
vodja Centra za krepitev 

zdravja Brežice, koordinatorica 
programa Priprave na porod in 

starševstvo

Program priprave na porod in 
starševstvo v Centru za krepitev 

zdravja Brežice
V okviru Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice in v sodelovanju s Splošno bolnišnico Brežice smo v mesecu oktobru 
2018 pričeli z izvajanjem prenovljenega programa Priprava na porod in starševstvo, ki je vsebinsko nadgradil prejšnjo šolo za starše.
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Sogovorniki:
Roman Baškovč, predsednik strokovnega odbora ZDVD
Jure Grubar, enolog - Kmečka zadruga Krško
Jože Simončič, enolog - Kartuzija Pleterje
Andrej Bajuk, vodja laboratorija - KGZ Novo mesto
Dušan Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije
prof. dr. Janez Bogataj, etnolog
Ivan Vizlar, koordinator okrogle mize

DRUŠTVO  VINOGRADNIKOV
RAKA

v petek, 9. avgusta 2019
na Raki, s pričetkom
prireditve ob 18.00 uri

15. CVIČKOV  VEČER
NA  RAKI

vabi na

Strokovna razprava

»KAKO CVIČKU
VRNITI CENO IN UGLED?«
Pobudnik teme ZDV Dolenjske

Od 20. ure dalje zabava pod velikim šotorom
z Vilijem Resnikom in njegovo skupino

na
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Po poti Alenke Gerlovič v Severni Makedoniji
Posavski muzej Brežice, ki v 
tem letu obeležuje 70-letnico 
delovanja, v čast 100-letnice 
rojstva brežiške slikarke, pe-
dagoginje in donatorke mu-
zeja ter tudi častne občanke 
Brežic Alenke Gerlovič (1919–
2010) ob njenih delih pripo-
veduje tudi o poteh, ki jih je 
imela rada. Med njimi ima po-
membno mesto Republika Se-
verna Makedonija, kjer je upo-
dabljala pokrajino, predvsem 
pa ljudi, ki jih je srečevala.

Pot nas je preko Hrvaške in 
Srbije vodila do Severne Ma-
kedonije, kjer smo se še pred 
končno postajo prvega dne, 
862 kilometrov od Brežic od-
daljeno prestolnico Skopje, 
zapeljali čez Kumanovo, hit-
ro rastoče mesto, ki je danes 
že drugo največje v državi po 

številu prebivalcev. V večernih 
urah smo se namestili v hotelu 
v samem centru Skopja, pred 

spanjem pa odšli še na večer-
ni sprehod po mestu, ki so ga v 
zadnjih letih arhitekturno pre-
novili, tako je med drugim pos-
tavljenih okoli sto spomenikov 
in kipov ter nekaj fontan in 
mostov. Drugi dan je udeležen-
ce ekskurzije v hotelu obiskal 
konzul z Veleposlaništva Repu-
blike Slovenije v Severni Make-
doniji Gregor Klemenčič, ki 
je prišel namesto slovenske-
ga veleposlanika nj. eksc. prof. 
dr. Milana Jazbeca, brežiškega 
rojaka, po rodu s Spodnje Po-
hance, ki je bil te dni ravno na 
dopustu. Nato smo se odpravili 
na ogled Arheološkega muze-

ja, Narodne galerije in Muzeja 
Severne Makedonije. Naša na-
slednja postaja je bil približno 
170 kilometrov oddaljen Oh-
rid, zibelka krščanstva na Bal-
kanu. Po kar dolgi vožnji (lep 
del poti je potekal samo po re-
gionalnih cestah, povzpeli smo 
se tudi na 1215 metrov visoki 
prelaz Straža) smo se v poznih 
večernih urah namestili v ho-
telu ob Ohridskem jezeru. 

Prva postaja tretjega dne so 
bili Peštani, kjer je ustvarjala 
Alenka Gerlovič. Pot smo na-
daljevali do Zaliva kosti, kjer 
smo si ogledali muzej na vodi 

oz. prazgodovinsko koliščar-
sko naselje. Sledila je vožnja 
do Sv. Nauma, najbolj južne 
točke Severne Makedonije, le 
kakšnih 15 minut hoje do al-
banske meje. Pred vhodom v 
samostan so številne stojnice 
z raznimi spominki, na njih je 
bilo možno kupiti tudi zname-
nite ohridske bisere. Po ogle-
du je bilo nekaj prostega časa, 
ki so ga nekateri izkoristili tudi 
za kopanje v Ohridskem jeze-
ru. Preostanek dneva smo pre-
živeli v mestu Ohrid, kjer smo 
si pod vodstvom turističnega 
vodiča ogledali njegove glav-

ne znamenitosti. Dan povrat-
ka v domovino se je začel z obi-
skom Struge, majhnega mesta 
ob severni obali Ohridskega je-
zera, zgrajenega na obeh bre-
govih reke Črni Drim. Med vo-
žnjo proti domu smo se ustavili 
še v mestecu Ilinden pri Skop-
ju, kjer smo prevzeli razstavo 
del Alenke Gerlovič, ki je bila v 
tamkajšnjem kulturnem domu 
na ogled v julijskih dneh. Foto-
utrinke ekskurzije najdete na 
www.posavskiobzornik.si in 
Facebook profilu Posavskega 
obzornika. 
 R. Retelj

SKOPJE, OHRID – Posavski muzej Brežice je med 22. in 26. julijem organiziral strokovno ekskurzijo v Severno Makedonijo, poimenovano Po poti Alenke Gerlovič. 
30 udeležencev je pod vodstvom Vesne Savić spoznavalo kraje, kjer je svoj čas delovala in ustvarjala brežiška umetnica, pa tudi druge makedonske znamenitosti.

Pogled na Zaliv kosti na Ohridskem jezeru (foto: PMB)

Udeleženci ekskurzije s konzulom pred spominsko hišo sv. Matere Terezije v Skopju

Posavje je tradicionalno regija obrtnikov, že dlje časa pa 
zaznavamo tudi premalo izkoriščen potencial naših mestnih 
središč. Da bi ohranili vrvež mestnih središč, smo oboje 
povezali, in se lotili projekta 

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti 
s skrajšanim nazivom 

Urbana obrt.
Okrepili bomo trženje turističnih 
produktov, temelječih na naši 
lokalni kulturni dediščini. Prispevali 
bomo k podpornemu okolju 
obstoječih ter novih obrtnikov in 
podjetnikov. Prebivalcem bomo 
ponudili priložnost, da se usposobijo 
za manjša šiviljska popravila. 

Prijavitelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s 
partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob 
Sotli in Zavod Dobra družba

Vrednost operacije: 218.060,74 EUR, od tega iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 149.288,49 EUR.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Prireditve v avgustu 2019
• 3. avgust, ob 10. uri

Parkirišče se išče – delavnica z družinami
Kopališče Otok

• 3. avgust, od 10. ure dalje
Resslov festival piva

Mestna čolnarna

• 8. avgust, ob 9. uri
Dan za zdravje
Kopališče Otok

• 11. avgust, ob 9. uri
Cvičkov pohod

Parkirišče pred Galerijo Božidar Jakac

• 13. avgust, ob 9. uri
Pohod

Pri Kostanjeviški jami

• 13. avgust, ob 19. uri
Ana iz Omana, pogovor z Ano Pincolič

Knjižnica Kostanjevica

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

Galerija Božidar Jakac

• 24. avgust, ob 10. uri
Srečanje društev podeželskih žena Posavja

Galerija Božidar Jakac

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Letošnje proračunsko leto je za nas zelo 
razgibano in naporno z vidika investicij, 
predvsem trenutno največje, energetske sanacije 
osnovne šole. Ker pa sanacija ne zajema prenove 
starega dela šole, telovadnice in celotne zunanje 
ureditve, smo kljub zavedanju, da je to še 
dodaten finančni zalogaj, pristopili k celotni 
prenovi OŠ, med ostalim tudi k restavraciji 

mozaika »Bitka na Krškem polju«. Čeprav se nam na starem delu šole 
in telovadnici vedno znova odkrivajo dodatna dela, smo odločeni, da 
bomo začeto delo dokončali in investicijo v čim krajšem možnem 
času predali namenu. 

Pozna se, da je po izredno pestrem političnemu dogajanju v preteklem 
mandatu zavel nov veter. Lepo je, če so izvoljeni ljudje res glas svojega 
okolja in skupaj nastopijo s ciljem, da se naredi korak v pravo smer. 

Ob našem občinskem prazniku tako voščim vsem občankam in 
občanom z željo, da vedno in povsod prevlada dobrobit občine 
Kostanjevica na Krki.

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

Vaš župan Ladko Petretič

OD PITNE VODE DO 
OBČINSKIH CEST

Na področju oskrbe s pitno vodo 
kostanjeviški župan Ladko Pe-
tretič navaja, da je bil obnovljen 
močno dotrajan vodohran na 
Malih Vodenicah, prav tako pa 
vodohran na Ržišču. Obnovili so 
tudi sekundarni vodovod na Ma-
lencah in v stanovanjskem ob-
močju Ljubljanska cesta. S tem je 
pokritost z javnim vodovodom v 
občini zdaj skoraj 100-odstotna, 
izven javnega sistema so le še šti-
ri gospodinjstva v Vrbju in Vrta-
či. Veliko je bilo storjenega in se 
še izvaja na področju cestne in 
komunalne infrastrukture. Med 
asfaltiranimi javnimi potmi žu-
pan našteje skupaj 14 odsekov: 
Črneča vas–Spodnji vrh, Dol-
šce–Prpič, Dolšce–Pešič, Koča-

Občina Kostanjevica na Krki od lanskega do letošnjega praznika

Pozna se, da je zavel nov veter
KOSTANJEVICA NA KRKI – Čez osem dni praznuje najmlajša posavska občina – Kostanjevica na 
Krki. Občinski praznik je venomer priložnost za pogled nekoliko nazaj, kaj vse je bilo narejenega v 
obdobju od lanskega do letošnjega avgusta. Župan Ladko Petretič pravi, da je bilo v preteklem letu, 
kljub znanim političnim težavam, s prizadevnostjo veliko postorjenega.

rija–Hajsinger, Mohor, Črne-
ča vas–Barkovič, Oštrc–Košak, 
Dobe–Dobovičnik, Dolnja Pre-
kopa–Jereb, Dolnja Prekopa–
Selko, Gornja Prekopa–Knezo-
vič, Ulica talcev–Jankovič, Ulica 
talcev–Kukec in Male Vodeni-
ce. Obnovljene so lokalne ces-
te, in sicer Hmeljska in Gor-
jupova cesta v Kostanjevici na 
Krki, del lokalne ceste Kostanje-
vica–Velike Vodenice (pri Cola-
riču) ter 520 metrov dolg odsek 
Globočice–Bajin vrh. Saniran je 
bil plaz na lokalni cesti v Črneči 
vasi, katerega obnova se je vlekla 
desetletja. Postavljeni sta bili dve 
nadstrešnici za avtobuse (v Ko-
čariji in na Oštrcu). V delu je ob-
nova javne poti Orehovec–Pisek, 
v pripravi za izvedbo obnove pa 
javna pot Kočarija–Vidmar, Kra-
pež. Skupaj z Občino Krško je iz-

bran izvajalec izdelave projektne 
dokumentacije za regionalno ko-
lesarsko povezavo Krško–Kosta-
njevica na Krki, ki je povezana s 
pridobitvijo EU-sredstev v pri-
hodnjih letih. Po Petretičevih 
besedah je bila pred nekaj dnevi 
do konca izdelana projektna do-
kumentacija za obnovo Grajske 
ceste s komunalno infrastruk-
turo in posebej projektna doku-
mentacija za fekalno kanalizaci-
jo. »Smo v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja za posta-
vitev zbirnega centra za zbiranje 
ločenih odpadkov pri čistilni 
napravi v Kostanjevici na Krki, 
ki naj bi bil dokončan do konca 
tega leta. Naročena je tudi pro-
jektna dokumentacija za komu-
nalno urejanje stanovanjskega 
območja Ljubljanska cesta – II. 
faza,« je pojasnil in dodal, da so 

bila na vseh štirih lesenih mosto-
vih izvedena obsežna obnovitve-
na dela (parket in statika), pos-
tavljeni so bili tudi trije dodatni 
ekološki otoki (na Vrbju in Do-
bah ter v Črešnjevcu).

NA DOBRI POTI DO 
IZBOLJŠANJA POPLAVNE 
VARNOSTI

Petretič se je dotaknil tudi pod-
ročja poplavne varnosti. Kot pra-
vi, so izdelane poplavne karte za 
pretežni del poplavnega obmo-
čja Kostanjevice na Krki in z 
njimi usklajen odlok o OPN, ki 
je bil sprejet v začetku februar-
ja letos. Omenja, da je Direk-
cija RS za vode izvedla obširna 
dela na vodotoku Studena. »Do-
segli smo, da je Direkcija RS za 
vode pričela s projektom ’Danu-

Asfaltiranje Gorjupove in Hmeljske ceste

Vodohran Male VodeniceSanacija plazu v Črneči vasi

Nadstrešnica Kočarija

Obnovljen odsek Globočice–Bajin vrh

Otvoritev asfaltirane ceste Črneča vas–Spodnji vrh
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Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki

BRANISLAV ČUK je človek neizmerno širokega delovanja v lokalni 
skupnosti, pogosto je gonilna sila, pobudnik, motor, tudi sitnoba, če je 
treba, da so naloge opravljene in cilji doseženi. Kot član Kluba jamarjev 
Kostanjevica na Krki deluje od leta 1977. V tem času je bil kar devet-
najst let predsednik kluba in dva mandata tajnik, je aktiven raziskova-
lec kraškega podzemlja, skrbnik Kostanjeviške jame in vodja vodniške 
jamarske službe, skratka, nekakšen simbol Kostanjeviške jame.

Branislav Čuk je od zgodnje mladosti tudi član Ribiške družine Kostan-
jevica na Krki, kjer se je izkazal kot dvakratni udeleženec državnih ri-
biških tekmovanj v Jugoslaviji, je mednarodni ribiški sodnik, predvsem 
pa aktiven član v društvu, v katerem skrbi predvsem za kakovostno iz-
vedbo tekmovanj na reki Krki ali na ribniku Karlče.

Leta 1987 je bil izvoljen za enoletnega predsednika Prforcenhausa in vse od takrat v Etnološkem društvu 
Prforcenhaus deluje kot »guverner banke PRFORCENHAUS«, ki mu nalaga tudi izdelavo lokalnega de-
narja (kostanj in ježica), je soorganizator vsakoletnega pustnega rajanja, že desetletja pa nastopa kot ama-
terski igralec na prireditvah Prforcenhausa in sodeluje pri organizaciji Kostanjeviške noči.

Branislav Čuk je že skoraj 40 let tudi član Radiokluba Iskra Prekopa in udeleženec mnogih radioama-
terskih tekmovanj. Deluje tudi v Območnem združenju slovenskih častnikov, v katerem je bil dolgo član 
predsedstva in organizator aktivnosti, kot so pohodi, tovariška srečanja in strelska tekmovanja.

Nepogrešljiv je tudi njegov prispevek pri Civilni zaščiti, v kateri je bil aktiven član Enote za reševanje iz 
jam in ruševin.

Branislav Čuk je nedvomno človek, ki si zaradi aktivnega dela v različnih društvih in klubih ter zaradi svo-
je aktivne vloge v lokalni skupnosti in promocije Kostanjevice na Krki ter njenih posebnosti zasluži pri-
znanje Občine Kostanjevica na Krki – kostanjeviški srebrnik za leto 2019.

ANDREJ JORDAN je pred petindvajsetimi leti sanjal, verjel in trdo de-
lal, da bi se uresničila dolgoletna želja Kostanjevice na Krki, da bi imela 
svoj pihalni orkester. V devetdesetih letih, ko je že aktivno sodeloval v 
Etnološkem društvu Prforcenhaus, je kot velik ljubitelj orkestrske glas-
be vsako leto na pustno rajanje pripeljal člane Pihalnega orkestra Krš-
ko, ideja o lastnem, domačem orkestru, pa se je začela uresničevati ta-
koj, ko je bil ustanovljen iniciativni odbor za pihalno godbo, katerega 
član je bil. Andrej Jordan je več let z neverjetno vztrajnostjo in pove-
zovalno močjo sodeloval pri vseh odločilnih korakih, ki so privedli do 
začetkov pihalnega orkestra, od zbiranja denarja za nakup inštrumen-
tov na Češkem do pridobivanja članov in iskanja prvega dirigenta. Ob 
ustanovitvi orkestra je postal njegov prvi predsednik ter ga uspešno in 
odgovorno vodil vse do leta 2002. Ves čas je neprecenljiva njegova po-
moč pri zbiranju finančnih sredstev za vse večje projekte pihalnega or-
kestra, z dragocenimi nasveti izkušenega godbenika in organizatorja 

pa svetuje predsednikom in članom upravnega odbora, spodbuja k prijateljskemu sodelovanju z drugimi 
pihalnimi orkestri ter se aktivno zavzema za pridobivanje novih članov. Z njegovo pomočjo in pod nje-
govim budnim očesom je Pihalni orkester Kostanjevica na Krki v četrt stoletja iz ideje zrasel v enega naj-
bolj prepoznavnih in dejavnih društev v občini. 

Andrej Jordan je dejaven tudi v številnih drugih društvih, med drugim je član Etnološkega društva Pr-
forcenhaus, soorganizator številnih tekov, ki jih pripravlja Športno društvo Kostanjevica na Krki, ter član 
domačega planinskega in kolesarskega društva. Zaradi več kot dvajsetletnega aktivnega udejstvovanja na 
številnih področjih lokalnega življenja ter za prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine An-
drej Jordan prejme kostanjeviški srebrnik za leto 2019. 

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK ZA LETO 2019
prejme

BRANISLAV ČUK
za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK ZA LETO 2019
prejme

ANDREJ JORDAN
za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine.

be Floodplain’, s katerim naj bi 
do konca leta 2020 prišli do idej-
ne rešitve za izvedbo konkret-
nih projektov za izboljšanje 
poplavne varnosti mesta Kosta-
njevica na Krki z okolico. V ta 
namen je bila v začetku februar-
ja letos v Kostanjevici na Krki iz-
vedena konferenca, v okviru ka-
tere je bil predstavljen projekt in 
opravljena razprava z zainteresi-
rano javnostjo. Izveden pa je bil 
tudi terenski ogled izlivnega ob-
močja Krakovskega gozda. Rok 
dokončanja projektne dokumen-
tacije je v letu 2020,« opisuje pro-
jekt, ki bo veliko pripomogel k 
izboljšanju poplavne varnosti 
najmanjšega slovenskega mesta 
z okolico. 

Na področju oskrbe z električ-
no energijo in telekomunikacij 
se nadaljuje kabliranje, ki bo le-
tos zaključeno v nižinskem delu 
občine, delno pa tudi v hribo-
vitem, tako da je oskrba z ele-
ktriko veliko bolj zanesljiva. 
Odstranjeni bodo vsi kovinski 
nadzemni vodi, kar bo izbolj-
šalo tudi razmere za samo kme-
tovanje, je prepričan prvi mož 
kostanjeviške občine, ki nava-
ja, da je bilo zgrajeno tudi novo 
električno omrežje v stanovanj-
skem območju Ljubljanska ces-
ta ter novo optično omrežje na 
območju Hmeljske in Gorjupove 
ceste, samega mesta Kostanjevi-
ca in na Malencah ter Dobah. Po 
županovih besedah se bo nada-
ljeval tudi projekt v okviru pro-
grama RUNE (vreden 200 mili-
jonov evrov za celo Slovenijo), s 
katerim naj bi bila celotna obči-
na pokrita z optičnim omrežjem 
oz. priključkom do vsakega go-
spodinjstva.

DEL NA ŠOLI NE BO 
MOGOČE KONČATI DO 
SEPTEMBRA

Trenutno v Kostanjevici na Krki 
pospešeno poteka energetska sa-
nacija osnovne šole, v celoti bo 
prenovljena tudi športna dvo-
rana in urejen objekt stare šole 
z zunanjo ureditvijo. »Dela so v 
polnem zamahu, vendar že zdaj 
vemo, da vsega ne bo mogoče 
končati do prvega šolskega dne, 
še posebej, ker se pri delu ved-
no znova odpirajo nova doda-
tna dela, predvsem na stari šoli 
in telovadnici,« je pristavil župan 
in omenil, da je v okviru celovite 
prenove šole na zgradbi obnov-
ljen tudi mozaik bitke na Krškem 
polju. »V dogovoru z Župnijo 
Kostanjevica na Krki in podpi-
sanim pismom o nameri bomo 
izvedli nakup gradu Kostanjevi-
ca na Krki, v katerem zdaj, pod 
okriljem Galerije Božidar Jakac, 
gostuje Lamutov likovni salon in 
staro župnišče. Gre za kulturni 
spomenik, ki pa je, žal, v zelo sla-
bem stanju, zato bo tudi obnova 
le-tega precejšen zalogaj za ob-
činski proračun,« razlaga in do-
daja, da je kot podpora k obnovi 

kulturne dediščine v proračunu 
povečan obseg sredstev za sofi-
nanciranje obnove fasad. V okvi-
ru lani izvedene celovite obnove 
mrliške vežice v Kostanjevici na 
Krki bo dodatno izvedena teme-
ljita obnova zunanjega dela ob-
zidja pokopališča, v okviru tega 
projekta pa nameravajo uredi-
ti tudi prostor za raztros pepela. 

KOPALIŠČE OTOK NAJ 
BI POSTALO MESTNO 
KOPALIŠČE

Petretič izpostavlja izvedeno me-
njavo občinskih parcel za parcelo 
na Otoku, ki je bila v lasti Škofi-
je Novo mesto. Gre za zemljišče, 
ki je osrednji prireditveni pros-
tor večine poletnih dogodkov 
v občini, hkrati pa je pomem-
ben za nadaljnji razvoj turizma. 
»Na tem prostoru se načrtuje 
tudi ureditev mestnega kopa-
lišča, kakršno je nekdaj že bilo, 
s pomožnimi objekti, igrali za 
najmlajše, dodatna pridobitev pa 
je postavitev skulpture v okviru 
letošnje Forma vive,« pojasnju-
je. Kot dobro označuje odločitev 
za prestavitev TIC-a iz nekdanje-
ga samostana v Lamutov likov-

ni salon na otoku, ki vedno bolj 
izstopa s svojimi promocijskimi 
storitvami. »Skupaj z Galerijo 
Božidar Jakac in pisarno TIC-a 
smo se uspešno prijavljali skozi 
certifikacijsko shemo trajnostne-
ga turizma, s katero upravlja Slo-
venska turistična organizacija, 
za kar smo prejeli bronasti znak 
Zelene sheme slovenskega turiz-
ma,« pove in doda, da se je iz-
boljšala tudi gostinska ponudba 
mesta. Organizirali so izobraže-
vanje 14 novih turističnih vodni-
kov v občini in posneli nov pro-
mocijski film o Kostanjevici na 
Krki. V postopku je izbor izva-
jalca za izgradnjo postajališča za 
avtodome, katerega dokončanje 
je načrtovano do konca novem-
bra letos.

NA PREKOPI KRAJANI 
SAMI UREDILI IGRIŠČE

Ena pozitivnih zgodb se je zgo-
dila na Prekopi, kjer so krajani 
sami uredili igrišče. Po župano-
vih besedah je občina zemljišče, 
na katerem je urejeno igrišče, 
neodplačno prenesla na PGD 
Prekopa. Igrišče bo služilo kra-
janom naselij Gornja in Dolnja 

Prekopa ter Dobrava. Nadalju-
je se postopek tretje spremembe 
občinskega prostorskega načrta. 
Občina je prisluhnila potrebam 
najstarejših in najranljivejših ter 
v ta namen pristopila k projektu 
Prostofer. V ta namen je občina 
dala na razpolago službeno vo-
zilo, za same prevoze pa skrbi-
jo prostovoljni šoferji, kar se je 
zelo dobro prijelo, pravi Petre-
tič. »V občini imamo dobro or-
ganizirano društveno dejavnost, 
pri čemer so tri društva, ki ima-

jo status društva v javnem inte-
resu, financirana neposredno iz 
proračuna, ostala pa na podlagi 
raznih razpisov. Pri svojem de-
lovanju so zelo aktivna in skrbi-
jo za promocijo občine in turiz-
ma ne samo na lokalnem, pač pa 
tudi regijskem, državnem in šir-
šem nivoju, tudi izven meja dr-
žave,« župan pohvali društveno 
življenje v občini. Dodaja še, da 
je kostanjeviška občina še vedno 
med manj zadolženimi občinami 
na prebivalca v Sloveniji. »Ravno 
tako je po zadnjih volitvah poli-
tična situacija popolnoma dru-
gačna. Pozna se, da je v občini 
zavel nov veter,« poudarja in do-
daja, da v tem mandatu občinske 
seje potekajo veliko hitreje in te-
koče, ni nasprotovanj, svet deluje 
konstruktivno. Petretič za konec 
še pravi: »Naša občina se razvija, 
premiki se poznajo tudi na ureje-
nosti kraja. Imamo še dokaj ne-
okrnjeno naravo in ravno na tem 
lahko temelji razvoj občine, tudi 
na področju turizma.« 
 Rok ReteljIgrišče na PrekopiObnova OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Turistični vodniki
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FRANC ŠTOKAR je aktiven, prizadeven in neumoren član Planinske-
ga društva Polom Kostanjevica na Krki. Pred dvajsetimi leti je bil eden 
izmed ustanovnih članov društva, ki so po večletnem premoru ponov-
no obudili planinsko dejavnost v občini. Od začetkov pa vse do danes 
je predan predsednik društva, pobudnik društvenega glasila in požrtvo-
valni kronist. Je tudi eden prvih, ki se je v društvu usposobil za planin-
skega vodnika, oral je ledino med markacisti, ki so na našem območju 
začeli urejati planinske poti. Vrsto let sodeluje pri vseh pohodih planin-
skega krožka na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, nepogrešljiv 
pa je tudi pri ostalih šolskih planinskih turah in taborih. 

Dolga leta se je zavzemal, da bi društvo pridobilo svoje planinsko za-
točišče. S svojim vztrajnim in neprecenljivim prostovoljnim delom je 
pripomogel, da se je njegova želja lani uresničila s svečanim odprtjem 

zavetišča na Štembuhu na Gorjancih, ki bo služilo vsem članom društva in planincem na Trdinovi poti. 

Franc Štokar je tudi neumoren član sredinih pohodnikov, aktivno pa deluje tudi v drugih kostanjeviških 
društvih. Že 19 let je član UO društva vinogradnikov, dejaven je v Društvu domače koline in v Turistič-
nem društvu Orehovec, katerega ustanovni član je. Hkrati se Franc Štokar udejstvuje tudi politično. Bil je 
tri mandate svetnik v občini Krško in dva mandata svetnik v občini Kostanjevica na Krki.

Poleg tega že več desetletij prepeva v domači koledniški skupini in ohranja staro vaško izročilo, je član 
mešanega cerkvenega pevskega zbora ter nepogrešljivi del priložnostnega pevskega sestava PD Polom. V 
zahvalo za njegovo požrtvovalno delo v različnih društvih in lokalni skupnosti mu Občina Kostanjevica 
na Krki podeljuje občinsko priznanje – kostanjeviški srebrnik za leto 2019. 

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC 
KOSTANJEVICA NA KRKI v letu 
2019 obeležuje 45. obletnico svoje-
ga obstoja. Od ustanovitve, za ka-
tero je zaslužen predvsem dolgo-
letni ravnatelj OŠ Jožeta Gorjupa 
in spiritus movens kulturnega živ-
ljenja v Kostanjevici na Krki Lado 
Smrekar, pa do danes se je galerija 
uveljavila kot eden najprepoznav-
nejših specializiranih umetnostnih 
muzejev na Slovenskem. Navzven 
se odlikuje po površini razstavnih 
prostorov, številu razstavljenih del 
in izrazitem fondu, katerega jed-
ro predstavljajo vrhunska dela slo-
venskih ekspresionistov.

Z devetimi stalnimi postavitvami, številnimi kvalitetnimi občasnimi razstavami, Mednarodnim simpo-
zijem kiparjev Forma viva in raznoterim obrazstavnim programom, ki poleg pedagoškega programa in 
ustvarjalnih aktivnosti vključuje tudi koncerte, gledališke igre, literarne in ostale kulturne dogodke, oživlja 
izjemni arhitekturni spomenik državnega pomena – nekdanji cistercijanski samostan Fons Beatae Mariae. 

Z dvema dislociranima enotama v samem središču mesta je Galerija Božidar Jakac vtkana tudi v vsakdan-
je življenje Kostanjevičanov. Ti imajo privilegij, da lahko kulturo in umetnost neposredno spoznavajo že 
od rosnih let na stalni postavitvi galerijske zbirke Gorjupove galerije v prostorih OŠ Jožeta Gorjupa ter v 
razstavišču Lamutov likovni salon, v katerem že dve leti za področje turizma skrbi pisarna Turistično in-
formacijskega centra Kostanjevica na Krki.

Galerija s svojimi aktivnostmi vpliva na prepoznavnost mesta in občine na regijski, državni in medna-
rodni ravni. 

V letošnjem letu je Galerija Božidar Jakac za svoje delo prejela kar nekaj nagrad. Skupaj z občino in pisar-
no TIC-a Kostanjevica na Krki so se uspešno prijavljali skozi certifikacijsko shemo trajnostnega turizma, 
s katero upravlja Slovenska turistična organizacija, za kar so prejeli bronasti znak Zelene sheme sloven-
skega turizma. Posavska gospodarska zbornica je Galerijo Božidar Jakac nagradila z bronastim priznan-
jem za inovacije posavske regije za trajnostno naravnanost pri reciklaži materialov. Poleg tega je ekipa 
strokovnih delavcev galerije za mednarodno razstavo Obrazi ekspresionizma/Odtisi duha prejela najviš-
je priznanje na področju muzealstva v Sloveniji – Valvasorjevo nagrado za leto 2018, ki jo Slovensko mu-
zejsko društvo podeljuje za enkratne izjemne dosežke v muzealstvu. 

Občina Kostanjevica na Krki Galeriji Božidar Jakac za vsa njena dolgoletna prizadevanja na področju kul-
ture in umetnosti ter za promocijo občine podeljuje občinsko priznanje – zlato listino Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2019.

PLANINSKO DRUŠTVO PO-
LOM KOSTANJEVICA NA KRKI 
je bilo ustanovljeno 13. decembra 
1998, ko je bila planinska dejavnost 
v našem kraju po mnogih letih po-
novno obujena. Danes društvo šte-
je že več kot 130 članov, ima svoj 
prapor, ravno tako pa je pridobi-
lo status društva v javnem interesu 
na področju športa. Skozi vse leto 
organizira številne pohode po Slo-
veniji in tujini, njegovi aktivni čla-
ni redno oskrbujejo in vzdržujejo 

planinske poti na svojem območju, se udeležujejo čistilnih akcij, vedno pa radi priskočijo na pomoč tudi 
drugim planinskim in lokalnim društvom.

Dolga leta je v društvu tlela tudi želja po lastnem planinskem objektu. Po pridobljenem lastništvu stavbe 
na Polomu, ki ga je v preteklosti zgradilo takratno planinsko društvo pod vodstvom farmacevtke Emili-
je Fon, se je želja po primernem planinskem objektu začela počasi uresničevati. Ker je bila prvotna stav-
ba na Polomu v zelo slabem stanju, njena obnova pa bi terjala velik finančni vložek, je po pogovorih med 
lastniki zemljišča – Škofijo Novo mesto in PD kot lastnikom stavbe – prišlo do odločitve, da se zgradi nov, 
manjši planinski objekt na Štembuhu. Pod vodstvom predsednika PD Polom Franca Štokarja in ob pod-
pori UO društva, sredinih pohodnikov in ostalih članov planinskega društva so se dela v letu 2012 lahko 
začela. S pomočjo številnih domačih izvajalcev, podjetnikov, obrtnikov, donatorjev, podpornikov in pros-
tovoljcev je bilo do otvoritve na objektu opravljenih skupno 2145 ur prostovoljnega dela in čez 400 stroj-
nih ur. Tik pred praznovanjem 20-letnice društva je bil objekt 18. avgusta lani svečano odprt in predan v 
uporabo. V registru PZS Slovenije je sedaj vključeno tudi zavetišče Štembuh na Gorjancih. 

Za vse dosedanje delo Občina Kostanjevica na Krki Planinskemu društvu Polom Kostanjevica na Krki po-
deljuje zlato listino.  

KLUB JAMARJEV KOSTANJE-
VICA NA KRKI letos praznuje 50 
let od svoje ustanovitve, pred tem 
pa so kostanjeviški jamarji delova-
li kot sekcija novomeškega jamar-
skega kluba. V svoje delovanje je v 
vsem tem času klub pritegnil šte-
vilne mlade in raziskovanja željne 
kandidate, ki so kasneje marljivo 
delovali v društvu. V petih deset-
letjih se je za jamarsko delovanje 
usposobilo več kot štirideset ja-
marjev, ki so se dokazovali pri ra-
ziskovanju pretežno Gorjancev 
ter odkrili številne jame in brezna, 
prav tako pa sodelujejo pri razisko-
vanju jam širom Slovenije.

Že od leta 1971 člani kluba skrbijo, da je naša lepotica, Kostanjeviška jama, urejena ter da nas lahko obiš-
čejo tako otroci kot družine in številne organizirane skupine turistov iz Slovenije in tujine. Od leta 1971 
je jamo obiskalo več kot 200.000 obiskovalcev z vseh celin.

Klub jamarjev in njegovi člani aktivno delujejo na turističnem področju in pri svojem delu sodelujejo z 
Galerijo Božidar Jakac, Turističnim društvom Kostanjevica na Krki, predstavniki TIC-a, lokalnimi gos-
tinci, turističnimi agencijami, številnimi osnovnimi šolami iz Slovenije in našimi občani. Svoje poslan-
stvo prenašajo tudi na učence domače osnovne šole, za katere poleg ogledov organizirajo tudi jamarski 
krožek, ki je pogosto prva postaja do članstva v klubu jamarjev. 

S svojim marljivim delom so člani poskrbeli, da ima ob izviru potoka Studene in v neposredni bližini 
Kostanjeviške jame klub tudi svoj jamarski dom z večjo pokrito površino za počitek ali zabavo številnih 
obiskovalcev.

V zadnjih treh letih je klub v svojo sredino pritegnil več mladih članov, od katerih je večina že uspešno 
opravila jamarski izpit in se vpisala med jamske raziskovalce. 

Za vse dosedanje delo ter promocijo Kostanjevice na Krki Občina Kostanjevica na Krki podeljuje Klubu ja-
marjev Kostanjevica na Krki zlato listino za leto 2019.  

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK ZA LETO 2019
prejme

FRANC ŠTOKAR
za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine.

ZLATO LISTINO ZA LETO 2019
prejme

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC 
KOSTANJEVICA NA KRKI

ZLATO LISTINO ZA LETO 2019
prejme

PLANINSKO DRUŠTVO POLOM 
KOSTANJEVICA NA KRKI 

ZLATO LISTINO ZA LETO 2019
prejme

KLUB JAMARJEV KOSTANJEVICA NA KRKI

Fototeka Galerija Božidar Jakac (foto: Tadej Abram)
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Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

So poti in so križišča, na katerih je treba 
izbrati pravo pot – v dobrobit posameznika in 

celotne skupnosti, kajti le zadovoljen posameznik 
ustvarja sodobno občino in prispeva 

k razvijanju regije Posavje. 

Kakovost bivanja v lokalni in širši skupnosti 
lahko izboljšujemo le s skupnimi močmi, 

z enotnostjo in strpnostjo, zato naj sobivanje temelji 
na spoštovanju, razumevanju in odgovornosti. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

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
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.

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prihajajočem občinskem prazniku.

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.

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

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!

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.

Čestitamo ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Spoštovani občani in 
občanke Kostanjevice 
na Krki, 

ob občinskem 
prazniku vam 
čestitamo, naj tradicija 
in skupni cilji 
ustvarjajo prijetno 
okolje in kakovostno 
življenje v občini.

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

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Pivskim festivalom v Brežicah, 
Sevnici in Krškem se je prid-
ružil še kostanjeviški Resslov 
festival piva, ki ga je 3. avgu-
sta pod sloganom »Ti se sam' 
sprost« organizirala Pivovar-
na Ressel s sedežem v bližnjem 
Slivju. Pri Mestni čolnarni na 
severni strani kostanjeviške-
ga otoka so imeli obiskoval-
ci možnost poizkusiti kar 28 
različnih piv, ki jih varijo v 17 
butičnih pivovarnah iz Sloveni-
je, Avstrije in Hrvaške. Za kuli-
narično ponudbo so z burger-
ji poskrbeli v restavraciji Do 
kosti, za glasbo pa DJ in skupi-
na Stenbend. Pred festivalom 
so pripravili še veslaško rega-
to oz. dirko okoli otoka v ka-
nujih. Sodelovalo je šest osem-
članskih ekip, najhitrejše pa so 
bile Pižmovke. 
 P. P.

Tudi v Kostanjevici festival piva

Na točilnikih se je menjalo 28 različnih piv.
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Skupen problem teh tehnologij je njihova odvisnost od vremena, 
kar je vzrok za spreminjajočo se proizvodnjo električne energije, ki 
pogosto ne sledi dejanskim energetskim potrebam porabnikov. 
S tem pa se hkrati pojavlja tudi vse večja potreba po učinkovitem 
in zanesljivem shranjevanju kratkotrajnih viškov električne 
energije ter njeni ponovni uporabi v času pomanjkanja na trgu. 

Ena izmed ključnih rešitev za dolgoročnejšo oz. medsezonsko 
shranjevanje večjih količin električne energije je njena 
pretvorba v vodik. Proizveden vodik se lahko dodaja v obstoječa 
plinovodna omrežja, lahko se skladišči in se v času povečanih 
potreb pretvori nazaj v električno energijo ali pa se uporablja kot 
tehnični plin. Sistemi, ki pretvarjajo električno energijo v vodik, 
se imenujejo »sistemi za pretvorbo električne energije v plin« 
oziroma angleško »Power to Gas Systems – P2G«.

Družba HESS je v zadnjih letih postala vodilna družba v Sloveniji 
pri izgradnji večnamenskih objektov za proizvodnjo električne 
energije iz OVE – vode in bo svoje poslanstvo po zagotavljanju 
proizvodnje električne energije in svojo nadaljnjo rast tudi 
v prihodnje gradila z razvojem zelenih in trajnostnih rešitev 
v energetiki, tudi s pilotnimi projekti na novih področjih 
delovanja, med drugim na področju pridelave in uporabe 
vodika. V prihodnosti se v družbi ne vidimo več samo kot 
investitor v nove obnovljive vire energije, temveč želimo s 
povezovanjem z različnimi institucijami znanja in gospodarstva 
ter sodelovanjem v raziskovalnih projektih prispevati k novim 
razvojnim aktivnostim in investicijam na področju doseganja 
ciljev Slovenije glede deleža OVE v bruto končni rabi energije in 
prehoda v brezogljično družbo. 

SODELOVANJE Z INSTITUTOM JOŽEF STEFAN 
IN FAKULTETO ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V LJUBLJANI

V mesecu juliju je družba HESS z Institutom Jožef Stefan 
(IJS) podpisala pogodbo o sofinanciranju izvajanja projekta 
»Optimizacijsko vodenje pretvornika energije v vodik v 
povezavi s hidroelektrarno«. Projekt je bil s strani Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) izbran v 
sklopu javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov 
za leto 2019, na katerega je prispelo skupno 781 prijav. Obdobje 
izvajanja projekta je omejeno na tri leta, pri čemer 25 % delež 
financiranja zagotavlja družba HESS, medtem ko 75 % delež 
predstavljajo nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja ARRS. 
Projektna pobuda izhaja na osnovi ideje, ki je nastala v družbi 
HESS kot odgovor na dva ključna izziva, s katerima se soočamo: 
kako čim hitreje zagotoviti prehod v brezogljično družbo in kako 

proizvodnjo električne energije prilagoditi vse zahtevnejšim 
spremembam v elektroenergetskem omrežju.

Cilj projekta je v prvi fazi s slovenskim znanjem razviti 
simulacijski model optimalnega vodenja P2G sistema in 
zasnovati procesni sistem za proizvodnjo zelenega vodika v 
povezavi s hidroelektrarno kot proizvodnim virom električne 
energije. Pri tem bo poudarek na doseganju čim višje energetske 
in ekonomske učinkovitosti proizvodnje vodika, ki bo lahko 
dosežena le z optimalnim načinom upravljanja P2G sistema.

Vodja projekta v družbi HESS Boštjan Pišotek: 
»V družbi HESS verjamemo, da bo ta projekt 
pomembno pospešil nadaljnji razvoj in uvajanja 
vodikovih tehnologij v slovenski prostor, kjer 
Slovenija v splošnem zaostaja za nekaterimi 
najbolj razvitimi evropskimi državami, predvsem 
skandinavskimi. Pri tem je potrebno poudariti, 
da je uvajanje vodikovih tehnologij v prakso tudi 
del evropske strategije na področju energetike in 

zelenega transporta.« Kot v svojem zadnjem poročilu iz junija 2019 
izpostavlja Mednarodna agencija za energijo (IEA): »Vodik bo, kot 
hranilnik energije, izboljšal smiselnost in pomen obnovljivim virom 
energije. Za našo čisto, zanesljivo in vzdržno energetsko prihodnost 
je ključno, da čim prej izkoristimo njegov potencial.«

Na podlagi rezultatov, pridobljenih v simulacijskem okolju, bo 
v drugi fazi sledila izvedba pilotnega projekta na eni izmed 
hidroelektrarn na spodnji Savi. Tovrstna implementacija bo kot 
demonstracijski projekt in primer dobre prakse pomemben 
korak k krepitvi širšega nacionalnega interesa po uvajanju 
vodikovih tehnologij. Projekt namreč med seboj povezuje dve 
področji – raziskovalno in gospodarsko: 1. tehnologije vodenja 
in optimizacije procesov in 2. problematiko gospodarnega 
shranjevanja električne energije, proizvedene iz OVE, za potrebe 
uravnavanja omrežja. Med drugim bo projekt odprl tudi novo 
specialno multidisciplinarno raziskovalno in razvojno smer, ki 
bo proučila potenciale uporabe in optimizacije P2G sistema, 

vezanega na hidroelektrarno, in razvila metodologijo za 
optimizacijo.

Seveda bo v nadaljnjih letih, poleg zagotavljanja konkurenčne 
in zelene proizvodnje vodika, ključna tudi vzpostavitev ustrezne 
prenosne in polnilne infrastrukture. Cene vodika za končnega 
porabnika so zelo odvisne od razširjenosti mreže polnilnih postaj 
in pogostosti uporabe oziroma porabe vodika.

Izjemno pomembno v projektih razvoja vodikovih tehnologij je 
medsektorsko povezovanje za čimbolj učinkovito realizacijo 
t.i. zelene energetske politike. Boštjan Pišotek, HESS: »Interes 
za vpeljavo vodikovih tehnologij ne obstaja le v družbi HESS, pač 
pa v zadnjem času tudi pri ostalih večjih slovenskih energetskih 
družbah. Tako smo z družbami HSE, ELES in  PLINOVODI že pristopili 
k sodelovanju pri širšem projektu pretvorbe presežka električne 
energije v vodik z njegovo ponovno uporabo. Projekt temelji na 
medsektorskem povezovanju in tako združuje interese slovenskih 
energetskih družb pri celostni vpeljavi vodikovih tehnologij v 
sektorje energetike, transporta in industrije. S tem želimo zapolniti 
vrzeli shranjevanja zelene energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, in omogočiti njeno nadaljnjo koristno uporabo.«

Kot okoljsko odgovorna družba se zavedamo pomembnosti čim 
hitrejšega energetskega prehoda Slovenije k obnovljivim virom 
energije ter vseh izzivov in priložnosti, ki so na področju okolja in 
energetike pred nami v naslednjih desetletjih, zato bomo stremeli 
k vzpostavitvi zelenih sistemov, ki bodo celovito povezovali tako 
pridobivanje električne energije iz OVE kot tudi njeno učinkovito 
medsezonsko shranjevanje. Z izgradnjo novih hidro in sončnih 
elektrarn v kombinaciji z vodikovimi tehnologijami za hranjenje 
energije lahko pomembno prispevamo k doseganju zastavljenih 
ciljev glede čiste, zanesljive, konkurenčne in neodvisne energetske 
prihodnosti, s tem pa ne nazadnje tudi k trajnostnemu razvoju in 
zagotavljanju kakovostnega okolja za naše zanamce. 

P2G (POWER TO GAS) – VODIKOVE TEHNOLOGIJE 

Z zelenim vodikom do energetsko 
neodvisne in okoljsko odgovorne družbe

Vedno strožje zahteve po zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in zmanjšanju uporabe fosilnih goriv ter naraščajoče energetske potrebe zahtevajo postavitev 
številnih novih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – OVE (hidro, sončne in vetrne elektrarne). 

KAJ V BISTVU SPLOH JE SIMULACIJSKI MODEL OPTIMALNEGA VODENJA P2G SISTEMA?

Gre za kontrolni sistem, ki koordinira delovanje procesnega sistema za pretvorbo električne energije v plin (P2G sistem) glede na 
trenutne razpoložljivosti za obratovanje hidroelektrarne in razmer v elektro omrežju.
 
Kontrolni sistem upošteva trenutne razmere v elektro omrežju (prisotnost viškov ali primanjkljajev električne energije), proizvodne 
zmožnosti hidroelektrarne (nivo vode v akumulacijskem bazenu), stanje napolnjenosti hranilnika vodika, stanje gorivne celice in 
elektrolizerja ter se na podlagi tega avtomatsko odloči o smeri pretoka energije ter načinu delovanja gorivne celice in elektrolizerja. 

V ta namen mora biti kontrolni sistem povezan (integriran) z informacijskim sistemom elektro omrežja. Od informacijskega sistema 
elektro omrežja dobiva zahteve glede proizvodnje ali shranjevanja električne energije, v informacijski sistem pa pošilja odzive 
glede dejanske zmožnosti proizvodnje in shranjevanja. 

Kontrolni sistem lahko vsebuje tudi ekonomske kriterije, na podlagi katerih se odloča o načinu delovanja. Ekonomski kriteriji 
vključujejo cene električne energije in stroške, povezane s spremembo režima delovanja sistema gorivne celice in elektrolizerja.

Opisani sistem ni uporaben le za shranjevanje kratkotrajnih viškov električne energije in proizvodnjo v času primanjkljajev, pač 
pa tudi za izvajanje sistemskih storitev, kot je hladna rezerva. Za sisteme z gorivnimi celicami je značilen izjemno kratek zagonski 
čas, velikostnega razreda ene minute.

Z razvojem P2G kontrolnega sistema bo vzpostavljen celovit model, ki bo zajemal koristno uporabo viškov električne energije 
in njeno shranjevanje do uporabe le-te pri končnem uporabniku v izbranem časovnem zamiku.

PROBLEM 
Zaradi podnebnih sprememb je potreben prehod k OVE, 
katerih proizvodnja je odvisna od vremenskih razmer in ni 
razpoložljiva ves čas.


MOTIV
Koristno pretvoriti viške električne energije, proizvedene 
iz OVE, in jih v času primanjkljajev uporabiti namesto 
proizvodnje iz termoelektrarn ali uvoza.  


REŠITEV
Električno energijo pretvorimo v vodik, pridobljen iz 
hidro oz. sončnih elektrarn, ki ga lahko medsezonsko 
shranjujemo in energetsko ponovno uporabimo.

ZELENI VODIK = VODIK PRIDOBLJEN IZ OVE

Najprimernejši OVE v Sloveniji so vodni viri.
V Sloveniji smo izrabili približno polovico 
hidroenergetskega potenciala.

Za doseganje podnebnih ciljev bo morala Slovenija 
v prihajajočem desetletju prednostno graditi velike 
hidroelektrarne. 

SLOVENIJA Z ELEKTRIKO NI SAMOZADOSTNA

84,6 %
pokritost porabe električne 

energije z domačo 
proizvodnjo

V letu 2018 smo porabili 
15,4 % več električne 
energije, kot smo jo 

proizvedli.

Vir: Agencija za energijo, Poročilo o stanju na 
področju energetike v Sloveniji v letu 2018.

Boštjan 
Pišotek

www.he-ss.si
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Organizatorja: Medijski 
sponzor:

FESTIVAL VINA IN KULINARIKE

29. avgust - 7. september 2019

Sobota, 7.9., staro mestno jedro Krškega

Širitev sistema izposoje koles
Jeseni 2017 je Občina Krško v mestu Krško vzpostavila brezplačen avtomatiziran sistem izposoje koles, imenovan Kr-
čan. Občina je v letošnjem letu za širitev tega sistema pridobila evropska sredstva in v poletnih mesecih začela z grad-
njo štirih novih postaj – v Zatonu pri garažni hiši, na parkirišču Zdravstvenega doma Krško, pri Sparu na Vidmu in na 
parkirišču pri tovarni Vipap. V okviru evropskega projekta Povezani s Savo pa bo še ena, peta nova postaja v Brestani-
ci, na parkirišču pri gostilni Pečnik.

Gre za modularen avtomatiziran 
sistem za izposojo mestnih koles, 
ki deluje po principu pridobitve 
uporabniške »pametne« karti-
ce, s katero si lahko posameznik 
izposodi kolo na eni lokaciji, op-
ravi vožnjo do druge lokacije in 
tam kolo vrne. Celoten sistem je 
ustrezno informacijsko podprt 
in beleži vse izposoje, čase tra-
janja izposoj in zasedenost po-
sameznih postaj.

Občani si lahko že nekaj manj 
kot dve leti brezplačno izposo-
jajo kolo za 14 ur vožnje na te-
den, za izposojo pa se morajo 
najprej z osebnim dokumentom 
registrirati in pridobiti kartico, 
in sicer v sprejemni pisarni Ob-
čine Krško ali na sedežu Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, 
v Mestnem muzeju Krško ali na 

info točki Tržnice Videm.

V Krškem je trenutno na voljo 
skupno 15 koles, z vzpostavitvi-
jo novih postaj, tudi tiste v Bre-
stanici, pa bo na razpolago doda-

tnih 25 koles. 

Od jeseni 2017 je bilo skupno re-
gistriranih 232 imetnikov pame-
tnih kartic, ki si redno izposoja-
jo kolesa. V pomladnih mesecih 

je občina že obstoječe postaje za 
izposojo opremila z nadstreški, 
jeseni pa bo obstoječe posta-
je tudi obnovila oz. jih tehnično 
nadgradila. 

Celovito bo urejeno tudi vzdrže-
vanje postaj in koles. Hkrati s ši-
ritvijo sistema bo občina namreč 
z javnim razpisom izbrala tudi iz-
vajalca vzdrževanja sistema, s či-
mer bodo odpravljene pomanj-
kljivosti.

S širitvijo sistema v občini pa 
hkrati potekajo tudi razgovori s 
sosednjo Občino Brežice o mož-
nostih povezovanja obeh siste-
mov izposoje koles s ciljem, da bi 
si lahko uporabniki iz Krškega iz-
posodili oz. vrnili kolo tudi v Bre-
žicah in obratno.

Gradnja novih postaj za brezplačno izposojo koles

Nadaljevanje izgradnje krške obvoznice
Potem ko je v februarju letos 
po novem mostu v sklopu kr-
ške obvoznice v dolžini 297 me-
trov stekel promet, prav tako je 
zaključen rekonstruiran del ob-
voznice mimo Vipapa, se dela 
južnega kraka obvoznice inten-
zivno nadaljujejo. Predvidoma 
v drugi polovici avgusta oz. v za-
četku septembra je načrtovano 
asfaltiranje odseka od krožišča 
pri novem mostu do krožišča v 
Žadovinku.

Za gradnjo tretjega mostu čez 
Savo in krožišča na desnem bre-
gu Save z dostopno cesto do ob-

činske ceste pri Megadomu je 
vrednost pogodbenih del zna-

šala 5,52 mili-
jona evrov, od 
tega je delež 
Direkcije RS za 
infrastrukturo 
4,2 milijona, 
delež Občine 
Krško pa 1,31 
milijona evrov. 
Vrednost grad-
benih del juž-
nega kraka 
znaša 6,37 mi-
lijona evrov, 
od tega je de-

lež Direkcije RS za infrastruktu-
ro 4,8 milijona, Občine Krško pa 

Predvidoma v drugi polovici avgusta oz. v začetku 
septembra je načrtovano asfaltiranje odseka od 
krožišča pri novem mostu do krožišča v Žadovinku.

Nova osrednja knjižnica v Krškem do leta 2022, 
na vrsti arheološka izkopavanja
Aktivnosti za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoje-
čega samostana za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško se nada-
ljujejo. Lani je potekal postopek sprejema Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za to območje ter izdelava projektne doku-
mentacije, na vrsti so arheološka izkopavanja.

Občina Krško je novembra 2016 sprejela in potrdila Dokument iden-
tifikacije investicijskega projekta za gradnjo prizidka in obnovo Valva-
sorjeve knjižnice Krško. Zaradi zahtev uporabnika in nosilcev urejanja 
prostora je prišlo do sprememb vsebinskih, finančnih in terminskih 
predpostavk izvedbe projekta, zato je občinski svet na letošnji zadnji 
redni seji v juliju obravnaval in sprejel sklep o potrditvi Investicijske 
dokumentacije (predinvesticijska zasnova in investicijski program). 
Naložba izgradnje novega objekta in rekonstrukcije obstoječega sa-
mostana bo zajemala dva sklopa, in sicer dvoetažen objekt (klet in 
pritličje) z zeleno streho in vso potrebno opremo, ki bo zgrajen na 
trenutno zelenih površinah ob knjižnici, drugi sklop pa zajema pre-
novo samostanskega dela in povezavo obeh objektov. 
Del sredstev je za naložbo zagotovljen tudi iz sredstev Javnega pozi-
va za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo sko-
raj nič energijske stavbe za sofinanciranje, ki ga je v letu 2019 obja-
vil EKO sklad. Občina je bila pri razpisu uspešna in pridobila 381.480 
evrov nepovratnih sredstev. Občina načrtuje, da bodo naložbo v 
skupni vrednosti sedem milijonov evrov izvedli v letih 2019 do 2022. 

1,5 milijona evrov.

Iz evropskega sklada za regional-
ni razvoj (ESRR) je bilo v finančni 
perspektivi 2014–2020 odobre-
nih 8,73 milijona evrov.

Občina Krško je lani nadaljeva-
la z rekonstrukcijo ulic na Vid-
mu – Na Resi, Papirniško ulico, 
Zdolsko in Delavsko, nadalje-
vala pa z obnovo Kurirske uli-
ce med vrtcem in Zdolsko uli-
co ter v jeseni še z obnovo 
Cankarjeve ulice, ki se je v ju-
liju zaključila. Dela so obse-
gala obnovo vseh komunal-
nih vodov (meteorna, fekalna 
kanalizacija, širokopasovne 
povezave, vodovod), uredi-
tev odvodnjavanja ter uredi-
tev pločnikov, družba Rudar 
pa je ob tem zamenjala še to-
plovod. Za obnovo te ulice je 
Občina Krško pridobila 94.000 
evrov sredstev iz evropskega 
kohezijskega sklada.
Za letošnjo jesen občina načr-
tuje urejanje Rozmanove uli-
ce, in sicer na odseku od Can-
karjeve do Rozmanove št. 14, 
pa tudi dostopno ulico med 
stanovanjskimi bloki na Can-
karjevi 1 in 1a.

II. faza gradnje doma krajanov in vrtec na Zdolah
Občina Krško je v lanskem letu začela s prvo fazo gradnje večnamen-
skega doma na Zdolah. Objekt, katerega vrednost znaša okoli mili-
jona evrov, bo v pritličju namenjen predvsem potrebam krajanov 
Zdol in Župniji Zdole, nadstropje pa je namenjeno Vrtcu Krško, kjer 
bosta dva oddelka vrtca, v mansardnem delu pa še dve stanovanji. 
Del sredstev v višini 578.000 evrov je za investicijo zagotovljen tudi 
iz sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – ZFO-
1, nepovratna sredstva 23. člena. 340.000 evrov sta zagotovili Kra-
jevna skupnost Zdole in Župnija Zdole. Potem ko je Občinski svet na 
zadnji seji v juliju potrdil potrebno dokumentacijo, je občina že do-
polnila vlogo za sredstva 23. člena ZFO-1. Trenutno poteka posto-
pek izbora najugodnejšega izvajalca del za drugo fazo, sicer pa naj 
bi bil po načrtih objekt dokončan konec letošnjega leta.

Drage občanke, občani občine 
Kostanjevica na Krki,

predano delo, volja in  povezovanje na vseh 
ravneh so tisti temelji, na katerih je moč 
graditi uspešno lokalno skupnost.  

V času, ko se veselite uspehov preteklega 
leta ter si zastavljate nove cilje za prihodnost 
vaše občine, vam iskreno čestitam in želim, 
da se tudi v prihodnje z veliko ustvarjalne ter 
povezovalne energije podate na pot novih 

izzivov.  

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

Obnova ulic na Vidmu 
se nadaljuje

www.krsko.si
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Spoštovane občanke in občani občine Kostanjevica na Krki,

iskreno vam čestitam ob vašem prazniku in vam 
želim, da s skupnimi močmi uresničite načrte za 
čim bolj prijetno in kakovostno življenje v vaši 
občini.
Verjamem, da boste z dobro voljo, sodelovanjem, 
predanim delom in dobrimi zamisli tudi v prihodnje 
skrbeli za vašo občino in soustvarjali uspešno 
Posavje. Iskrene čestitke vsem prejemnikom 
občinskih nagrad in priznanj! 

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 21. septembra 2019,

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

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:14 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 9:00  Šentjur na Polju
 11:30 Krško – parkirišče Pečnik v Brestanici
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.13.

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

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 16. septembra 2019, 

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

Vabljeni!

Obvestilo 
Občina Brežice obvešča, da je na njeni spletni strani (www.bre-
zice.si) v rubriki RAZPISI objavljen Javni razpis za sofinanciranje 
vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2019. Raz-
pis je odprt do petka, 23. 8. 2019.

Z namenom 
preprečeva-
nja širjenja 
in zmanjše-
vanja zaple-
v e l j e n o st i 
kmetijskih in 
nekmetijskih površin z ambrozi-
jo je v skladu z Zakonom o zdra-
vstvenem varstvu rastlin (Ur. l. 
RS št. 62/07, 36/10 in 40/14) ter 
odredbo o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambro-
sia (Ur. l. RS št. 63/2010) obve-
zno zatiranje predpisano že od 
leta 2010 dalje.

Ambrozijo so dolžni zatirati vsi 
lastniki, upravljalci, najemniki 
kmetijskih in nekmetijskih ze-
mljišč, kjer se ta škodljiva rastli-
na pojavi. Imetniki, upravljalci 
ali najemniki zemljišč so dolžni, 
da ambrozijo odstranijo še pred 
cvetenjem. Cvetenje ambrozije 
se večinoma prične v drugi po-
lovici julija in traja do konca ok-
tobra.

Ker smo na območju občine 
Brežice opazili zelo močno po-
večanje ambrozije tudi na kme-
tijskih površinah v zasebni lasti, 
pozivamo vse občane, da takoj 
pričnejo z zatiranjem ambrozi-
je na svojih površinah.

Rastline iz rodu Ambrosia so 
v času cvetenja zelo alergene, 
povzročajo  nemalo zdravstve-
nih težav, predvsem alergije na 
dihalnem sistemu.

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načrtuje-
jo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine Brežice, da naj-
kasneje do petka, 6. septembra 2019, posredujejo podatke o pri-
reditvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiškega oktobra 2019.

Predlogi bodo lahko upoštevani in uvrščeni v program, če bodo pi-
sno sporočeni do navedenega datuma. Prijave sprejemamo po elek-
tronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si, osebno v Kabine-
tu župana (1. nadstropje, soba št. 23) v času uradnih ur ali po pošti 
(Občina Brežice, s pripisom Prijava prireditev v oktobru, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice).

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

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

Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in elek-
tronski program Brežiškega oktobra 2019. Prijavitelj prireditve je od-
govoren za pravilnost sporočenih podatkov.

Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku potekajo 
v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj in pokrovi-
teljstva v letu 2019 (pogoji in besedilo razpisa so objavljeni na sple-
tni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI).

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Uradni 
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 ime-
novanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev

PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2019

1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada 
Občine Brežice, razglasitev za častnega občana in Priznanja 
Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva najkasne-
je do 6. septembra 2019. 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 obči-
ne Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. 

3. Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen drža-
vljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na druž-
benem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, 
športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na 
poseben način prispeval k položaju in slovesu občine v drža-
vi ali na mednarodnem planu. 

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 ime-
novanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagra-
de 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,
• natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

7. Priznanja Občine Brežice za leto 2019 bodo podeljena ob 
prazniku občine Brežice.

Mag. Andrej Vizjak,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Poziv k zatiranju 
ambrozije

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

Občina Brežice bo subvencionirala socialno varstvene storitve so-
cialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonske-
ga alarma – t. i. varovanje na daljavo. Občina Brežice se je priklju-
čila pobudi, ker je zaznala potrebo po tovrstni storitve za starejše 
občane, saj je delež občanov starejših od 65 let višji od slovenske-
ga povprečja. 

Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko po-
moči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo same. Uporab-
niku omogoča samostojnejše in varnejše življenje, njegove svojce 
pa razbremeni vsakodnevne skrbi ter s tem prispeva k podaljšanju 
bivanja starejših v domačem okolju. 

Na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si/objave/razpisi) 
je bil 18. 7. 2019 objavljen javni razpis za subvencioniranje social-
no varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek 
osebnega telefonskega alarma občanom občine Brežice. Na razpis 
se lahko prijavijo občani, ki imajo s katerim od ponudnikov, ki izva-
jajo storitev varovanja na daljavo, že sklenjeno pogodbo za osnov-
no storitev. Ena od prepoznanih tovrstnih storitev na trgu je paket 
»Varni in povezani« ponudnika Telekom Slovenije. Občina Brežice 
bo subvencionirala varovanje na daljavo v obliki mesečne subven-
cije za obdobje 24 mesecev. Za stroške priključnine ali stroške opre-
me subvencija ni možna.

Do subvencije so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno pre-
bivališče v občini ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
v občini in dejansko bivajo na območju občine. Upravičenci mora-
jo izpolnjevati določene pogoje – so starejši od 70 let ali imajo ugo-
tovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu, 
ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine; ki bivajo sami 
ali ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti 
odsotna. Do subvencije so upravičeni občani, katerih letni dohodki 
ne presegajo 8.400 EUR, oziroma ne presegajo 6.000 EUR za upravi-
čenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom. 

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev ka-
darkoli v okviru tekočega leta, do porabe proračunskih sredstev ozi-
roma najkasneje do 15. novembra 2019. Več na: 

Občina Brežice bo subvencionirala storitev 
varovanja na daljavo

www.brezice.s i
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Cestni priključek, ki povezuje državno cesto skozi Loko in naselje 
Radež, je zaradi stanovanjskega objekta zelo blizu križišča predsta-
vljal varnostno tveganje pri vključevanju v promet na glavno cesto 
za voznike osebnih avtomobilov, hkrati pa je bil zaradi slabše pre-
glednosti neprijazen tudi za pešce.  

Občina Sevnica se je povezala z Direkcijo RS za infrastrukturo in Mi-
nistrstvom za kulturo ter pridobila vsa potrebna dovoljenja za po-
seg v varovalni pas državne ceste, ki vodi skozi Loko in odstranitev 
zapuščenega stanovanjskega objekta, ki je imel status kulturne de-
diščine. V zadnjem tednu julija je bil postopek odstranitve objek-
ta zaključen. Z ureditvijo je ta cestni odsek postal bolj varen in bolj 
pregleden za vse udeležence v prometu, hkrati pa je na tem mestu 
pridobljen prostor za bodoče infrastrukturne ureditve.  

Spoštovane občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki.

Iz občine Sevnica vam želimo prijetno 
praznovanje občinskega praznika ter vam ob tej 

priložnosti iskreno čestitamo.

Naj vas praznik še bolj poveže v složnem, 
prijaznem in sodelovanja polnem sobivanju. 

Naj razvojnim izzivom naše posavske regije 
sledimo skupaj tudi v bodoče. 

Srečko Ocvirk, 
župan občine Sevnica, s sodelavci

Parkirišče pri Železniški postaji Sevnica 
v novi podobi
Na območju Kvedrove ceste pri Železniški postaji Sevnica potekajo gradbena dela dveh ločenih investicij, ki sta usmer-
jeni v spodbujanje trajnostne mobilnosti. Končana projekta bosta veliko prispevala tudi k celostno urejeni podobi šir-
šega območja ob železniški in avtobusni postaji. 

Parkirišče v neposredni bližini 
železniške postaje tako dobiva 
novo podobo, saj so dela v zak-
ljučni fazi. Voziščna konstrukcija 
je dokončana, kot sklepna faza 
gradbenih del sledi še hortikul-
turna ureditev območja z zasa-
ditvijo dreves in trave v trav-
ne plošče ter postavitev cestne 
razsvetljave. Na parkirišču bodo 
postavljene tudi štiri elektrona-
pajalne postaje za osebne avto-
mobile na električni pogon. 

Medtem ko se dela pri železni-
ški postaji zaključujejo, se ak-
tivno nadaljujejo na odseku 
pločnika med železniško in avto-
busno postajo, kjer je predvide-
na ureditev in razširitev pločni-
ka, kar bo bistveno prispevalo k 
prometni varnosti, saj bodo pe-
ščeve površine ločene od mo-
tornega prometa z dvignjenim 
robnikom. Sledila bo še uredi-
tev parkirišč ter dostopov za 
poslovno stavbo Lisca in Poli-
cijsko postajo Sevnica, kjer je 
prav tako predvidena dodatna 

cestna razsvetljava.

Po zaključenih projektih bo ob-
močje Kvedrove ceste in par-
kirišča pri železniški postaji 
urejeno skladno z načeli spod-
bujanja trajnostne mobilnosti, 
ki je usmerjena v uporabo jav-
nega potniškega prometa, peš 
hoje in kolesarjenja. Preurejeno 
parkirišče pri železniški postaji 
bo pridobilo status P+R (parkiraj 
in se odpelji). Tako bo parkiranje 
dovoljeno tistim, ki se s svojim 
osebnim vozilom pripeljejo na 
območje železniške oziroma av-
tobusne postaje z namenom, da 
za nadaljnjo pot uporabijo jav-
ni prevoz.

Cilj trajnostne mobilnosti je za-
gotavljanje učinkovite in ena-
kopravne dostopnosti za vse na 
način, da se omejuje osebni mo-
torni promet in porabo energi-
je ter hkrati spodbuja trajnostne 
načine potovanja. S stremlje-
njem k trajnostni mobilnosti 
veliko prispevamo k zmanjša-

nju izpustov toplogrednih pli-
nov, čistejšemu zraku, večji ka-
kovosti bivanja, izboljšanemu 
javnemu zdravju in tudi social-
ni pravičnosti.

Urejanje Kvedrove ceste je 
sestavljeno iz dveh ločenih in-
vesticij, ki sta sofinancirani s 
strani države in Evropske unije 

iz Kohezijskega sklada. Projekt 
»Ureditev LZ na odseku Kved-
rove ceste – parkirišče pri Ž. P.« 
je sofinanciran v višini 136.480 
evrov, projekt »Ureditev Kved-
rove ceste pri Ž. P. Sevnica« pa 
je sofinanciran v višini 88.250 
evrov. Preostali delež sredstev 
za oba projekta je iz proračuna 
zagotovila Občina Sevnica.

Novo parkirišče na Kvedrovi cesti. Foto: Občina Sevnica
Urejanje pločnika med železniško in avtobusno postajo.  
Foto: Občina Sevnica

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 2019 

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 skupi-
nam.

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 2019 se zbi-
rajo do vključno petka, 13. septembra 2019, na naslovu OBČI-
NA 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

Po uspešno končani prenovi obeh bazenskih školjk in okolice obeh 
bazenov v prvi polovici letošnjega leta je prva faza prenove sevni-
škega bazena zaključena. V teku so že priprave na drugo fazo ob-
nove, ki se bo pričela v prvih dneh septembra, po končani kopal-
ni sezoni.

Z izbranim izvajalcem, IMP Tehnologija vode d.o.o., ki bo izvedel sa-
nacijo strojnice sevniškega bazena, je Občina Sevnica konec julija že 
podpisala pogodbo. Vrednost investicije znaša dobrih 500.000 evrov.
Zaključek obnove strojnice kot druge faze celostne prenove sevniš-
kega bazena je predviden v začetku leta 2020.
Zamenjava več kot 30 let stare opreme v strojnici z novo, sodobni 
tehnologiji prilagojeno opremo bo racionalizirala obratovalne stro-
ške in dodatno prispevala k boljšemu nadzoru nad kakovostjo ko-
palne vode.

Podpis pogodbe za izvedbo sanacije strojnice 
na Bazenu Sevnica

Podpis pogodbe s predstavnikom podjetja IMP Tehnologija vode. 
Foto: Občina Sevnica

Izboljšana prometna varnost v središču Loke

Območje, kjer je včasih stala hiša, je sedaj bolj pregledno in varno. 
Foto: Občina Sevnica
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PREDSTAVA: ŠKRATEK PRIJATELJČEK 
REŠI TEŽAVE 

Otroška predstava. Izvajalec: Zavod 
Enostavno Prijatelji. Po predstavi sledi 
animacija z velikanskimi milnimi mehurčki. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 

MC Krško, v gozdičku, sobota, 17. 8., ob 
18.00. Vstopnine ni.

GIBALNA USTVARJALNICA

Poletni MC Direndaj v gozdičku pod MC 
Krško vabi na gibalno in plesno ustvarjalnico 
pod vodstvom Rosane Horvat. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 

MC Krško, v gozdičku, sobota, 10. 8., od 
10.00 do 12.00. Vstopnine ni.

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

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ŠPIL #2 na Bazenu Brestanica: LOOM

Loom predstavljata Neža Jurečič in Tadej 
Kraševec, mlada glasbenika iz Posavja. Pred 
kratkim sta izdala njun prvi singel z naslovom 
Led, ki ga bosta skupaj z ostalimi izbranimi 
pesmimi zaigrala na akustičnem koncertu 17. 
8. 2019 na Bazenu Brestanica, ob 21. uri. 
Dovolite, da za vas ustvarita sproščujoč 
poletni večer.
Lepo vabljeni na Bazen Brestanica. 
#morjeNIdaleč 

Bazen Brestanica, sobota, 17. 8., ob 21.00. 
Vstopnine ni. 

IZDELAJMO LOVILEC SANJ

Poletni MC Direndaj vabi v Šumico na 
ustvarjalno delavnico, na kateri bomo 
izdelovali poletne lovilce sanj. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si

MC Krško, v gozdičku, sobota, 24. 8., od 
10.00 do 12.00. Vstopnine ni.

  

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Otroško varstvo. Obisk kmetije s konji, 
muzeja, eksperimentalnice, bazena. Cena 
tedenskega programa je 40€. Prijave zbiramo 
na: tanja.brate@mc-krsko.si do 21. 8.

MC Krško, od ponedeljka, 26. 8., do petka, 
30. 8., od 6:30 do 16:00.

  

 

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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Kolesarske, konjeniške in pohodne poti
Čezmejni projekt RIDE&BIKE II, sofinanciran s sredstvi razpisa Interreg SLO-HRV, se izvaja 
v polnem obsegu. Vseh šest partnerjev skupnega čezmejnega območja, ki vključuje Hrva-
ško Zagorje, Kozjansko, Obsotelje in Posavje, uresničuje različne naloge. 

Osrednja skupna naloga vseh par-
tnerjev je priprava Strategije trženja 
RIDE&BIKE desti- nacije, ki postavlja 
temelje za vzposta- vitev čezmejne tu-
ristične destinacije, prepoznane pred-
vsem po izjemni ponudbi za konje-
niška, kolesarska in ostala doživetja 
v sožitju z izjemno bogato kulturno 
ter naravno dedi- ščino čezmejnega 
območja. Vsi par- tnerji v okviru pro-
jekta vsak za svoje območje in hkrati 
za celotno destina- cijo pripravljamo 
načrte upravljanja. Z njimi bomo pos-
tavili smernice traj- nostnega sožitja 
dediščine in turiz- ma, saj se je pot-
rebno zavedati koristnih in tudi malo manj koristnih vplivov, ki jih lahko razvoj turizma prinaša 
naravni ter kulturni dediščini nekega območja. 

Kolesarske in konjeniške priložnosti RIDE&BIKE destinacije so izjemne, vendar jih lahko doseže-
mo le v sodelovanju z različnimi t. i. deležniki, kot so turistični ponudniki, kolesarska in konjeni-
ška društva ali klubi, posamezniki, podjetja in javne ustanove. Le-ti so osnovni temelj ter motiv 
za nadaljnji razvoj turistične destinacije. Pri tem je nujno poudariti že obstoječo odlično pra-
kso našega območja. V sevniški občini, na primer, se lahko pohvalimo z aktivnimi društvi, posa-
mezniki, podjetji in turističnimi ponudniki, ki že vrsto let delujejo ter organizirajo različne do-
godke. Aktualen primer je 20-letnica delovanja Društva rejcev in ljubiteljev konjev Šentjanž ter 
kolesarski dogodek Skok na Lisco, ki ga že vrsto let pripravlja KD Sevnica, zadnjo soboto v avgu-
stu bo v organizaciji PD Lisca Sevnica potekal tudi Sevniški planinski maraton. 

Projekt RIDE&BIKE II je odprt in k sodelovanju vabimo vse, ki bi želeli sodelovati, ki vidijo v pro-
jektu svoje priložnosti, da se nam pridružijo. Sledite nam na spletni strani www.bikeridewalk.si 
ali na straneh KŠTM Sevnica ter ostalih projektnih partnerjev.

Kolesarski dogodek »Skok na Lisco« je poseben 
doživljajski izziv.

BANJA LUKA – Na reki Vrbas v 
Banja Luki v BiH je konec ju-
lija potekalo svetovno prven-
stvo v spustu na divjih vodah. 
Med skoraj 300 tekmovalci iz 
18 držav, ki so se za naslove 
svetovnih prvakov potegova-
li v dveh disciplinah, in sicer 
šprintu in klasičnem spustu, je 
nastopila tudi 18-članska slo-
venska ekipa. Maj in Vid Oštr-
benk, člana Kajak kanu kluba 
Čatež, sta bila med najuspe-
šnejšimi tekmovalci slovenske 
ekipe. Vid je navdušil že teden 
prej na svetovnem prvenstvu 
v Krakovu, kjer je osvojil bro-
nasto kolajno. V šprintu je ve-
ljal za enega od favoritov. V fi-
nalu, kamor se je uvrstil kot 
drugi iz kvalifikacij, je ob zelo 
glasnem navijanju najzvestej-
ših navijačev osvojil naslov 
svetovnega prvaka in drugou-
vrščenega prehitel za visokih 
1,56 sekunde. Drugi naslov 
svetovnega prvaka si je pribo-
ril v ekipi mladih kajakašev, ki 

Brata Oštrbenk v svetovnem vrhu

so v velikem finalu premaga-
li Čehe in Nemce. Maj in Vid 
sta skupaj nastopila v kanu-
ju dvosedu pri mladincih, kjer 
sta v finale prišla kot najbolj-
ša iz kvalifikacij. Zaradi manj-
še napake sta finale zaključi-
la na odličnem tretjem mestu. 
Maj je nato v ekipni vožnji 3 x 
C1 mladinci ravno tako osvojil 
bron. Tretje mesto sta osvojila 

tudi kot člana ekipe 3 x C2 eki-
pe. Maj je naslednji dan na kla-
sičnem spustu, ki je bil na dalj-
ši, 7,5-km dolgi progi, v ekipni 
vožnji osvojil tretje mesto. Kot 
pravijo v KKK Čatež, so vrhun-
ski rezultati mladih kajakašev 
rezultat dolgoletnega odre-
kanja in treningov ter nagra-
da tako tekmovalcem kot tudi 
trenerju, staršem, navijačem. 
»Na žalost še nismo prišli do 
odločitve o gradnji športnega 
centra Vrbina pri HE Brežice, 
v sklopu katerega je predvide-
na tudi kajakaška proga, ki bi 
mladim kajakašem omogoča-
la treninge na veliko višjem ni-
voju. Upajmo, da bodo tudi ti 
rezultati spodbudili odgovor-
ne k hitrejši izvedbi športne-
ga centra, ki bo ravno tako tudi 
zelo velika turistična pridobi-
tev s široko ponudbo turistič-
no-športnih atrakcij,« dodaja 
Mitja Oštrbenk iz KKK Čatež. 

 R. R. 

Maj (levo) in Vid Oštrbenk 
(foto: KKK Čatež)
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VOLOS, KRŠKO – Eden najvi-
dnejših članov slovenske ko-
šarkarske reprezentance do 
18 let, ki je na pravkar minu-
lem evropskem prvenstvu v 
Grčiji osvojila bronasto meda-
ljo, je bil Krčan Gregor Glas, 
sicer član KK Sixt Primorska. 
Po tretjem mestu v skupin-
skem delu, zmagi v osmini fi-

nala proti Nizozemski (79:72), 
četrtfinalni zmagi proti Veli-
ki Britaniji (71:57) in polfi-
nalnem porazu proti Turčiji 
(64:72) so mladi slovenski ko-
šarkarji na tekmi za tretje mes-
to zanesljivo premagali gostite-
lje prvenstva Grke (81:57), pri 
čemer je bil 18-letni Glas z 20 
doseženimi točkami najbolj-

ši strelec naše reprezentance, 
pa tudi sicer je bil s povpreč-
jem 14,4 točke najučinkovitej-
ši med našimi košarkarji. Glas 
je bil na lanskem evropskem 
prvenstvu do 18 let divizije B, 
na katerem je Slovenija osvoji-
la srebrno medaljo in se uvrsti-
la v elitno divizijo, izbran v ide-
alno peterko prvenstva. P. P.

Med bronastimi tudi Gregor Glas

PETEK
30.AUG

KRŠKO AUG 30-31,2019
MC-KRSKO.SI

mc krško

SOBOTA
31.AUG

V

V

V

V V

BARVANJE Z BALONI - TISK NA MAJICE

WATER SLIDE - SKATE SQL LOVRO LEBEN
GRAFFITI SESSION - PIZZA TIME HUDA
NAMIZNE IGRE - PS3 X SUPER NINTENDO CHILLOUT 

STAND UP - AKUSTICNI KONCERT:MARINA OLIC
TJAŠA RUPAR - TJAŠA ZAGAR - ROBER PETAN 
AFTERHOURS BEATS WITH BAYRO
PARTY WITH ANIMA X CRISMAN WORTEX

V

V HIP HOP DANCE WORKSHOP WITH 

BLAZ KRANJC - ANJA BAŠKOVC
DJ IN PRODUKCIJA WORKSHOP - GRAFFITI SQL WITH AZRAM

RAP DELAVNICA - BEATMAKING SESSION - SKATE GAMES
GRAFFITI SESSION - PIZZA TIME HUDA. 

PS3 X SUPER NINTENDO CHILLOUT - NETFLIX AND CHILL - GLEDALIŠCE

V

KONTRADIKSHN - LESLIE MORE - SHEROCKEES
YUNG VOODOO X CDW - MIRKO GROZNY

DRILL - ZOFA LIPA - MASAYAH 

KLINCI - KUNA X UM - AXEL - RETA - ZENA X SIMPL 
WERA BESTRD - RIO X WUGLA - ANASTOMOZA + SPECIAL GUESTS
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nataši Pungeršič Kokove, Jerman 
Vrh  26, 8276 Bučka. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. PETAN - Stari hrast
 2. (6.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 3. (4.) Ans. MLADI GODCI - Ni vse denar
 4. (2.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
  5. (1.) Ans. MURNI - Pri stari mami
 6. (8.) Ans. OPOJ - Kmečki fant muzikant
 7. (5.) GADI - Ti si kriva
 8. (7.) Ans. ZADETEK - Mamina pesem
 9. (10.) LOJZE OGOREVC - Bosonog naokrog
 10. (-.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Smeh - Fina Nina

Kupon št. 479
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, 10. 8. 2019, ob 20. uri

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

Geslo križanke pošljite do petka, 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 15/2019 številke:

VSE OD IGLE DO ZAVES
Nagrade, ki jih podarja Galanterija Hotko, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; Tina Macur, Brestanica
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; Tilka Turšič, Župeča vas
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €; Cvetka Maruša, Krško

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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Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

KRŠKO – Ulična zabava Poletni spin malin, ki je v organizaci-
ji Centra za podjetništvo in turizem ter Občine Krško potekala 
19. julija na območju peš cone v starem mestnem jedru Krške-
ga, je pritegnila veliko število poletnega razvedrila željnih ob-
čanov vseh generacij. V Večgeneracijskem centru Posavje, Val-
vasorjevi knjižnici Krško in Kulturnem društvu Prostor vmes 
so na ulici pripravili za udeležence več razvedrilnih, družabnih 
iger in ustvarjalnih delavnic. Medtem ko so si mlajši lahko ure-
dili tudi moderne pričeske v na ulici vzpostavljenem frizerskem 
salonu Sabina, so za posladek iz malin, borovnic in jagod pa tudi 
raznovrstne napitke za mlajše in starejše obiskovalce poskrbe-
li na stojnicah Bistro Saša, Kavarna in slaščičarna Sladka zape-
ljivost, Pekarna Kruhek, Pivovarna APE, Hiša trt, vina in čokola-
de Kunej, Kmetija Kreačič in Miline maline. V zgodnjih večernih 
urah je obiskovalce z uprizoritvijo monokomedije Striptiz na-
smejal slovenski igralec in komedijant Matjaž Javšnik, ko se je 
spustila tema, pa so izvrsten glasbeni program izvedli Big band 
Krško in pevke Pevskega studia Anja Tjaša Rupar, Tjaša Žagar, 
Morena Olić, Neža Jurečič in Anja Kramar. B. M. 

Malinova ulična zabava

Utrip iz ustvarjalne delavnice izdelave nakita in upodabljanja 
malin in drugih poletnih osvežujočih sadežev

BREŽICE – Društvo ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo bo v nede-
ljo, 25. avgusta, v dvorani MC Brežice organiziralio dogodek, ime-
novan Družinski dan z eksotičnimi živalmi. Poleg razstave bodo 
pripravili celovit dogodek za družine, kar pomeni, da bodo za ot-
roke pripravili ustvarjalne delavnice, izobraževalna predavanja 
na temo skrbi za živali in kako ravnati, če v naravi srečamo kačo, 
poslikavo obraza, srečelov, nastop Čarodeja Tonija, ponudbo pi-
jače ... K sodelovanju so povabili tudi lokalna društva in podjetja. 
Cilj dogodka je, pravijo v društvu, organizirati kvaliteten otroški 
dogodek za celotno družino in zaradi odziva na vse že izvedene 
tovrstne dogodke (Šentjernej, Dolenjske toplice, Sevnica ...), so 
se odločili, da bi ga pripravili tudi v Brežicah. 

Družinski dan z eksotičnimi živalmi

ROŽNO – Pri naselju Rožno v občini Krško stoji na deblu po-
sekanega drevesa na desnem bregu reke Save lesena skulptu-
ra, ki upodablja ženski lik – prvo damo ZDA Melanio Trump, 
ki v modro obarvani obleki z dvignjeno levo roko (na fotogra-
fiji) pozdravlja svoj nekdanji domači kraj Sevnico. Lesen kip 
je po naročilu ameriškega umetnika Brada Downeyja izdelal 
domači rokodelec Aleš Župevc, znan pod imenom Maxi. Od-
zivi širše javnosti upodobitvi niso najbolj naklonjeni, a kljub 
vsemu je bil namen dosežen – mnoge domače in tuje medij-
ske hiše so pisale in še pišejo o kipu, marsikdo se je tudi odlo-
čil in prišel osebno pogledat skulpturo, ki pa večino časa sa-
meva na rečnem bregu.  S. R.

(Ne)posrečena skulptura Melanie

www.PosavskiObzornik.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mirjam Bosina, Veliki 
Obrež – dečka,

• Sanjela Hudorovac, 
Kerinov Grm – dečka,

• Katarina Bostele, Zdole – 
dečka,

• Neja Poljšak, Krško – 
dečka,

• Sanja Podržaj, Sevnica – 
dečka,

• Ines Frece, Krško – 
deklico,

• Janja Švajger, Pleterje pri 
Zdolah – deklico,

• Tanja Kovačič, Dolnje 
Brezovo – deklico,

• Suzana Mirt, Senovo – 
dečka,

• Adrijana Špan, Krško – 
dečka,

• Marjeta Blatnik, Pavlova 
vas – deklico,

• Nastja Prah, Koritno – 
deklico,

• Jerneja Kvartuh, Boršt – 
dečka,

• Jasmina Mušič, Jelševnik 
(Črnomelj) – dečka,

• Tanja Urek, Sevnica – 
deklico,

• Sara Kelnerić Močan, 
Samobor – dečka,

• Klementina Ajster, Trebež 
– dečka,

• Jasmina Jevtić, Veniše – 
deklico,

• Katarina Fluher, Dečno 
selo – deklico,

• Vanja Rihtar, Ravne pri 
Zdolah – dečka,

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

Vesna Škoda in Franci Mežič, oba iz Malega Podloga, 25. 
maj 2019, park v Krškem (foto: Tina Molan – Foto Molan)

poroke

• Aleš Kozole iz Reštanja 
in Barbara Grmšek iz 
Kozjega,

• Boštjan Vizlar iz Velike 
vasi pri Krškem in Anja 
Piltaver iz Krške vasi,

• Silvo Zagmajster in 
Mateja Klobasa, oba iz 
Župjeka,

• Mitja Rožman in Valerija 
Sodič, oba z Velikega 
Obreža.

ČESTITAMO!

• Kaja Žalac, Obrežje – 
deklico,

• Kaja Mirt, Leskovec pri 
Krškem – dečka,

• Ivana Šoštar, Zagorska 
Sela – deklico,

• Maja Vrisk, Brestanica – 
dečka,

• Simona Omerzel, 
Kostanjek – deklico,

• Urša Metelko, Krško – 
deklico,

• Suzana Proselc, Rigonce – 
dečka,

• Simona Cemič, Dolga Raka 
– deklico,

• Maja Mirt, Anže – dečka,
• Anita Piškur, Pavla vas – 

deklico,
• Anja Konajzler, Poklek – 

dečka,
• Martina Geršak, Srebrnik 

– deklico.

ČESTITAMO!

Hondo Civic GL sem kupila leta 1993. Še 
isto pomlad sem njo in prijatelja za nekaj 
dni peljala na izlet v Prago. V času po osa-
mosvojitvi vzhodnih držav so povsod na 
veliko obnavljali in gradili. To je bilo opa-
zno že ob poti, v Pragi pa še toliko bolj. 

V centru mesta je bilo mnogo ulic preu-
smerjenih, zato je bilo skoraj nemogoče 

najti pravo parkirišče, kaj šele parkirno mesto v senci, saj je bil 
dan zelo vroč. Po daljšem neuspešnem kroženju bi bila zadovolj-
na tudi s prostorom na soncu. Končno sem le opazila primerno 
parkirišče, pred njim je sicer bila zapornica, toda na mojo sre-
čo dvignjena! Nekaj je tudi pisalo na tabli, toda, koga bi to za-
nimalo? Tam so bila prosta parkirna mesta v globoki senci in 
zmagala je senca! 

Po celodnevnih ogledih sva se s prijateljem vrnila do avtomobi-
la. Parkirišče sva sicer našla, toda na njem ni bilo mojega avta! 
Pogledovala sva naokoli in preverjala, če je parkirni prostor res 
pravi. Vse se je ujemalo, le avta ni bilo!

Malo sva še tavala po parkirišču, ko je k nama pristopil unifor-
miran moški in naju ogovoril po češko, vendar ga nisva razu-
mela; on pa tudi ni znal ne angleško, ne nemško. Kmalu smo 
prešli na govorico rok. Pomigal nama je in naju je peljal do zna-
ka, kjer je pisalo: Vaclav Havel. Očitno sem parkirala na par-
kirišču, ki je rezervirano za predsednika države! To nama je 
pogovor »na roke« samo še potrdil: najin avto so nekam odpe-
ljali. Uniformirani moški nama je razlagal, kam naj ga greva 
iskat, in celo narisal skico za mestni avtobus. Vdano sva vze-
la listek, se zahvalila in vzela pot pod noge. V skladu z navo-
dilom sva se peljala nekoliko ven iz mesta in uzrla velik trav-
nik, poln avtomobilov. Očitno nas je bilo kar nekaj v podobni 
situaciji. Opazila sva »odkupno« hiško pri vhodu, pred katero 
je bila precejšnja vrsta ljudi.  
To je bila manjša lesena hiška, kakršne so zaprte novoletne 
stojnice. V njej si po plačilu kazni »dobil« nazaj svoj avto. Vsa 
zaskrbljena sva šla proti njej. 

Med naju se je naselila čudna tišina, vsak zase sva nekaj tuhta-

la. Moje misli so hitele k pajku za odvoz avtomobilov v Ljublja-
ni, kjer je bil to drag hec. Kaj bo šele tukaj, saj sem avto pusti-
la na predsednikovem parkirišču? Pomislila sem tudi na stanje 
na bančnem računu in če na Češkem sploh veljajo naši bančni 
čeki? Kaj nama bo še ostalo, če naju bodo že prvi dan dopusta 
takole »oropali«? Verjetno se bova morala kar hitro vrniti do-
mov, sem žalostno ugotavljala. 

Toda take misli so me prevevale le kratek čas, hitro se je zbu-
dil moj borbeni značaj in vztrajnost. Sama pri sebi sem skle-
nila, da se bom borila za »odkupno« ceno in to sem naz-
nanila: »Ko bodo povedali znesek, bom kar »dol padla«!« 
Tak je bil moj načrt, vendar ni bil sprejet z navdušenjem.  
»Delaj po pameti,« mi je svetoval prijatelj. 
Ob naznanitvi te strategije sploh nisem vedela, kako naj bi to iz-
peljala. Nikoli še nisem naredila česa podobnega, sploh ne vem, 
od kje mi je šinila ta misel. Toda, menda bo že kako šlo.

Mirno in tiho sva stala v vrsti pred tisto hiško. V sebi sem se moč-
no zbrala; v mislih sem si predstavljala, da slišim visok znesek 
kazni. Videla sem že, kako me potem po celem telesu spreleti in 
kako izgubim zavest pred tisto hišico. Topila sem se kot slado-
led na vročini, ki sem jo že čutila v glavi, in zdelo se mi je, kot da 
mi po telesu valovijo krči. 

Končno sva prišla na vrsto, s komolci sem se naslonila na pult in 
prijatelj je urejal dokumentacijo. Že skoraj v transu sem čakala, 
da povedo znesek in da lahko izpeljem svoj načrt. In povedali so 
znesek … Ko sem ga slišala in ga hkrati še videla zapisanega na 
odpustnem listku, sem se v trenutku obrnila stran od pulta in 
kot omamljena odtavala po parkirišču. Znesek je bil tako nizek, 
da me je kar »okrog vrglo«. Danes ne vem natančno, koliko je to 
bilo v kronah, toda če rečem, da je bilo morda v višini treh ali šti-
rih piv, sem zelo blizu cene za tistega »pajka« in za parkiranje.

Prijatelj je znesek poravnal in prišel za menoj. Ko sem mu še 
enkrat natanko razložila svoj predvideni scenarij, se mi je od 
srca nasmejal. Poiskala sva avto in glej ga šmenta: ves dan je 
bil v globoki senčici in počakal naju je prijetno ohlajen. Tako sva 
bila vesela »pajka« in predsednika, da bi naslednjič najraje zo-
pet parkirala pri njem. Hvala, ata Havel!

poletne zgodbe

Piše: 
Zdravka Abram

Praga in prijazni Havel

SEVNICA – 18. julija je v Mosconovi galeriji na sevniškem 
gradu potekalo odprtje razstave slikarskih, kiparskih in fo-
tografskih del, ki so nastajala na lanski tridnevni avgustov-
ski likovni koloniji na 1220 metrov visokem Kumu, ki je naj-
višji vrh Posavskega hribovja.  

Predstavljena umetniška dela so svojstvene pripovedi o živem 
in tvornem odnosu do likovnega raziskovanja ter izražanja sko-
zi različne tehnike in motive, s katerimi likovni ustvarjalci ter 
fotografi upodabljajo zunanji in notranji svet. Na tokratni raz-
stavi so se s svojimi deli predstavili Jože Marinč iz Kostanjevi-
ce na Krki, Robert Hiršel iz Radeč, Nevenka Flajs iz Krmelja, 
Boris Koteski iz Loke pri Zidanem Mostu, Bogdan Barovič, 
Zdravko Dolinšek, Severina Trošt Šprogar in Jože Potokar 
Cvrčo iz Trbovelj, Lojze Adamlje iz Ljubljane, Elena Delfini 
in Sebastjan Peršolja iz Lokovca pri Novi Gorici, Janez Pelko 
iz Kranja, Andrej Blažon iz Novega mesta in Jure Crnkovič iz 
Zagorja ob Savi.
 
Odprtje razstave je popestril učenec GŠ Sevnica Jaša Medved z 
zaigranima skladbama na kitari, navzoče pa je nagovoril predse-
dnik Društva za umetnost Kum – Art Kum Trbovlje Zoran Cvar, 
ki pravi, da umetnost ne pozna meja, in dodal, da bo letošnje že 
29. srečanje slovenskih slikarjev na vrhu Kuma potekalo konec 
avgusta.  S. R.

Na sevniškem gradu razstava 
z likovne kolonije ArtKum

Odprtje razstave v Mosconovi 
galeriji na sevniškem gradu 
je popestril mladi kitarist 
Jaša Medved.

Predsednik Društva za 
umetnost Kum – Art Kum 
Trbovlje Zoran Cvar

PEKEL – 6. julija se je v Peklu pri Šentjanžu v organizaciji 
Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra z delov-
no razstavo zaključil že deveti ArtEko Šentjanž. 

Udeleženci letošnjega ArtEko 
dogodka so bili Jože Šubic iz 
Maribora, Tatjana Mijatovič 
iz Radencev, Mojca Lampe 
Kajtna iz Šentjerneja, Ana 
Jazbec, Matic Svažič, Nena 
Bedek in Vladimir Leben 
iz Sevnice, Mojca Marija Vi-
lar iz Domžal, Tone in Judith 
Zgonec iz Boštanja ter Toni 
Vučajnk iz Dobove. Strokov-
no je nad dogajanjem bdela 
in bila glavna organizatori-
ca Jerca Šantej iz Sevnice. Z 
umetniki se je tudi letos dru-

žil in preživel z njimi tri plodovite ustvarjalne dni okoljevarstve-
nik ter publicist Anton Komat.
Osrednja tema letošnjega ArtEka je bil zrak in nastala so nadvse 
bogata ter sporočilna dela, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali 
na delovni razstavi prvo julijsko soboto zvečer. Otvoritve, ki so 
jo glasbeno obogatili Andrej Fon, Aleš Žumer in Vladimir Le-
ben, sta se udeležila tudi predsednik sveta KS Šentjanž Boštjan 
Repovž in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Čer-
nelič Krošelj. »Za izvedbo predjubilejnega ArtEka se moramo 
tudi letos iz srca zahvaliti družini Felicijan, ki je ponovno prija-
zno odstopila svoj dom umetnikom, ki so, kot so tudi tokrat po-
vedali, doživeli raj v Peklu. Žal nas je v letošnjem letu na pragu 
stotega rojstnega dne zapustila gospa Terezija Felicijan, ki smo 
jo poimenovali kar za največjo podpornico kulture v sevniški ob-
čini, a prepričani smo, da nas navdušeno opazuje iz raja in nas 
polni z ’eko energijo’, kot nas je z njo polnila za časa svojega živ-
ljenja. Tudi letošnje sodelovanje je bilo med umetniki zelo dob-
ro sprejeto in dobrodošlo ter je prijetno popestrilo ustvarjalno 
vnemo,« je sporočila predsednica TD Šentjanž Petra Majcen.  
»Seveda ArtEko ne bi uspel, kot je, brez pridnih rok članic Turi-
stičnega društva Šentjanž, podpore članov Zavoda MUK Qra, Go-
stilne Repovž ter domačinov, ki so prihajali opazovat dogajanje v 
Peklu,« se je še zahvalila ter povabila na uradno odprtje in ogled 
razstave nastalih del zadnjo nedeljo v septembru oz. na dan Šen-
tjanške tržnice.  S. R., foto: Judith Zgonec

Ustvarjali v osrčju narave 

Sevniška slikarka Jerca Šantej in 
predsednica TD Šentjanž Petra 
Majcen
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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, spominprejeli smo

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

SPOMIN

MIRAN BRAČUN

20. avgusta bo minilo šest žalostnih let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Kje so tvoje pridne roke,
kje so tvoje tople dlani,

ki so skrbele za nas
do konca dni?

s Črešnjic 70, Cerklje ob Krki.

BOGOMIR MIRO GASIOR

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

Ko prebujalo se je jutro,
tiho si odšel,

pustil si le sledi svojih pridnih rok.
Zdaj naš dom je ovit v žalost

in neizprosno bolečino.

3. avgusta je minilo eno leto, odkar nas je 
mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite pri njegovem grobu.

iz Cerkelj ob Krki 26.

ZAHVALA

z Ledine nad Sevnico.

MARKO ČERNIČ

In šel sem naprej.
Pot je dolga in jaz bom sam.

Šel bom čez goro ledu.
(Dane Zajc)

12. julija nas je v 64. letu starosti
zapustil dragi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste njemu in nam stali ob strani 
v najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njega.

Hvala vam za poklonjeno cvetje, sveče, materialno ali denarno 
pomoč ter za besede tolažbe in spominov. Najlepše bi se zahvalili 
tudi članom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica za izvedbo častne pogrebne slovesnosti in govor. Hvala tudi 
vsem ostalim praporščakom. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

MARTINA
ŽABKARJA

Ob boleči izgubi našega dragega
atija, tasta, brata, strica, botra,

svaka, bratranca in dobrega soseda 

hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem za izrečena sožalja, denarno pomoč, podarjeno cvetje, sveče 
in svete maše.
Zahvaljujemo se Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, 
Cvetličarni Klaudija, g. župniku Levičarju za lepo opravljen obred, 
praporščakom, pevcem za zapete žalostinke, gasilcem PGD Raka, ki 
so ga častno pospremili k večnemu počitku, Gostilni Tratnik in sosedi 
Bojani Lekše za ganljive besede slovesa. 
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali 
in stali ob strani ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Žalujoči: hčerki Mojca in Tadeja z Jožetom

iz Ardra pri Raki

ZAHVALA

BOŽIDARJA
GORJUPA

Ob boleči izgubi

se zahvaljujemo urgenci Krško, sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
govorniku, praporščakom in podjetju Kostak za poslovilni obred.

Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo omenili.

Žalujoča: družina

iz Krškega

MARTINA KOZOLETA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Cvetka,
hčerki Dragica, Marjana in sin Borut z družinami,

bratje, sestre ter ostalo sorodstvo

Dragi Tine, bil si zlati mož, oče in dedek,
odšel si, a časa ni bilo, da rekel bi adijo,

vsi moji dragi in vnučki ljubljeni.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, brata, strica in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč.
Hvala g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi Novak iz 
Žužemberka, hvala za zapete žalostnike, izvajalcu Tišine in g. Blažu 
Sotošku za sočutni govor.
Posebna zahvala gre tudi podjetju in kolektivu Termoelektrarne 
Brestanica za izrečeno sožalje in podarjeno denarno pomoč.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste nam v tem 
bolečem in tragičnem trenutku stali ob strani ter našega dragega 
Tineta v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.

z Malega Kamna pri Senovem

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

SPOMIN

PAVLE SUŠA

12. avgusta bodo minila tri leta, 
odkar se je poslovil naš dragi

V mislih vedno si pri nas, 
vsepovsod nas spremlja tvoj obraz.

iz Zg. Pohance 38.

Hvala vsem prijateljem, ki se ga spominjate, za vsak cvet, 
za vsako svečko, za vsako smrekovo vejico v njegov spomin.

Vsi njegovi

SPOMIN

BRANKO SUŠIN

7. avgusta je minilo deset let, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsepovsod je praznina, 
v naših srcih močna bolečina, 

ki oživlja nam spomine …

z Bojsnega.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo nanj postojite ob njegovem grobu 
ali mu prižgete svečko.

Za to, da objavim to zgodbo, sem se odločila, ker sem prepričana, 
da ni osamljen primer, ki kaže na odnos državnega aparata do ne-
pomembnega državljana.  
V mesecu maju je oče dobil obvestilo Inšpekcije za varno hrano, ve-
terinarstvo in varstvo rastlin, da se je proti njemu začel postopek o 
prekršku, ker kot lastnik psice ob njeni registraciji ni navedel ob-
veznega podatka o izvoru psa. Oče je napisal izjavo in dodal foto-
kopijo Izjave o pridobitvi psa neznanega izvora, izpolnjene na dan 
registracije psice in njenega mladiča na veterinarski postaji. Po 
zdravi kmečki pameti je jasno, da psu, ki je izgubljen (ali zapuščen) 
in ni čipiran, izvora pač ne moreš določiti. Inšpekciji pa očitno ni!
V začetku junija je namreč dobil odločbo, da je kljub vsemu od-
govoren, češ da ni posredoval veterinarski postaji podatkov o iz-
voru psa, pa čeprav je na fotokopiji jasno razvidno, da je bila iz-
java napisana istega dne, ko sta bila psa prijavljena in čipirana! 
Kljub vsem navedenim dejstvom je dobil opomin z opozorilom, »da 
pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih okoliščinah, 
takšna nadomestitev v izrečeni sankciji nujno ne bo več uporablje-
na«. In plačilo sodne takse v višini 30 evrov. 
Pri vsej tej neverjetni zgodbi me je zmotil predvsem birokratski 
odnos, pomanjkanje zdrave kmečke pameti in nezmotljivost in-
špekcijske službe!
Kako lahko nekoga, ki je rešil izgubljeni (ali zapuščeni) živali, kar 
določiš za kršitelja in vztrajaš pri tem tudi po razjasnitvi vseh oko-
liščin! Kako lahko že vnaprej groziš z globo, ne da bi se najprej v 
vljudnem dopisu pozanimal, za kaj gre! Očitno bi moral biti oče 
zdaj še vesel, ker je dobil »samo« opomin in plačilo sodne takse. In 
opozorilo, da je naslednjič ne bo tako poceni odnesel!
Nauk zgodbe: če najdeš izgubljeno ali zapuščeno žival, raje poglej 
stran, prepusti jo na milost in nemilost okolja!
Verjamem, da je inšpektorici jasno, da oče ni storil ničesar naro-
be. A namesto da bi se mu po človeško opravičila, mu je izrekla 
omenjeno kazen in plačilo sodne takse. Priznati napako ali zmo-
to – to gre pa praviloma inšpektorjem težko z jezika. Ker imajo 
moč. Boj nepomembnega posameznika z njimi je v demokratični 
družbi vnaprej izgubljen boj z mlini na veter. Zato je tudi nemudo-
ma poravnal sodno takso, čeprav ne ve, čemu je bila namenjena. 
Veliki indijski politik in mislec Mahatma Gandhi je zapisal: O ve-
ličini naroda in njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem, 
kakšen je njegov odnos do živali.« Jaz pa dodajam: in tudi do ljudi!
 Mira Urek-Jesenšek, Brestanica  

Je državi res mar za živali (in ljudi)?

DOLENJA VAS – Sekcija KD Žarek Ljudski pevci Ajda je na letnem 
koncertu v Večnamenskem domu v Dolenji vasi, na katerega so 
povabili številne sodelujoče goste, proslavila 20 let delovanja. V 
programu so poleg domačih Ljudskih pevcev Ajda sodelovali še: 
Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec, Koledniki iz Bušeče vasi, se-
stri Mojca Pohovnikar in Ivana Žvipelj iz Koroške, domačin-
ki Julija in Alenka Laznik ob spremljavi citer, Marija Jerele ob 
spremljavi harmonikarja Draga Brankoviča, Vokalno instru-
mentalna skupina Trta in najmlajša nastopajoča Eva Stergar iz 
Sp. Starega Grada. Program sta povezovali Vesna in Maruška 
Kodrič iz Pesjega. Sekcijo oziroma pevce je predstavila vodja 
Irena Stergar, pevka Marta Starec pa se ji je zahvalila za dol-
goletno  vodenje. Predsednik KS Dolenja vas Matej Libenšek je 
jubilantom zaželel še nadaljnjih uspehov. Prav tako so jih poz-
dravili in jim zaželeli ubranega petja tudi v prihodnje številni nji-
hovi pevski prijatelji od blizu in daleč, s katerimi sodelujejo, se 
z njimi družijo in skupaj gostujejo. Vseh deset pevcev in pevk je 
prejelo priznanja ob 20-letnici delovanja, Ivan Stergar in Franc 
Komočar pa sta dobila še zlato Maroltovo značko za več kot 15 
let delovanja v sekciji. Priznanja in znački jim je podelila Tinka 
Vukič, vodja OI JSKD Krško, skupaj s predsednico KD Žarek Do-
lenja vas Matejo Jesenšek.  Marinka Volčanšek, 
 foto: Marjana Planinc

20 let Ljudskih pevcev Ajda
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 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

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, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

ZAHVALA

ANTONIJE IVANŠEK
Ob izgubi naše drage mame, babice, 

prababice, tašče in svakinje

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Hvala Splošni 
bolnišnici Brežice – predvsem internemu oddelku, katerega prijazen 
kolektiv je zanjo vestno skrbel v zadnjih dneh. Posebna zahvala tudi 
sosedi Erni Rožman za izrečene besede slovesa, pogrebni službi 
Žičkar za lepo organiziran pogreb, trobentaču, gospodu župniku za 
lepo opravljen obred in pevcem za odpete pesmi. Hvala tudi vsem, 
ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam kakor koli stali ob strani.

Vnuk Janko s svojimi

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep,
kot zvezda na nebu.

(Tone Pavček)

rojene Stopar, 17. 1. 1929, iz Arnovih sel

ZAHVALA

IRENE GODEC
Ob boleči izgubi naše

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili in jo skupaj 
z nami pospremili na njeno zadnjo pot.

Draga Irena, močno te pogrešamo.

Tvoje: hčerka Simona, mama Vida in sestra Vesna

Ni večje bolečine 
kot v dnevih žalosti 

nositi v srcu 
srečnih dni spomine.

(Dante)

ZAHVALA

JOŽE KERNC

V 69. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati, 
dedi, brat, tast, stric, bratranec in dobri sosed

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, 
nekdanjim sodelavcem MKT Radej in kolektivu Silika za izrečena 
sožalja, vzpodbudne besede, darovane sveče, cvetje, svete maše in 
denarno pomoč. 

Hvala Onkološkemu inštitutu Ljubljana, še posebej dr. Oblakovi, 
ZD Sevnica, dr. Juriju Pesjaku, patronažni sestri Nuši, SB Celje, VCT 
Ramovš, pogrebnim storitvam Komunale Sevnica, g. župniku za lepo 
opravljen obred ter g. Brečku za zaigrane pesmi in Tišino.

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Jožica, sin Matej in hči Renata z družinami

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala je luč spomina,

ko ostaja v srcu
tiha, skrita bolečina.

iz Sevnice.

ZAHVALA

DANICA VEGEL
17. julija nas je zapustila draga mama

Zahvaljujemo se osebju Splošne bolnišnice Brežice, še posebej pa 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja in 
podarjene sveče. Hvala pogrebni službi Kostak za organizacijo 
pogreba, g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: sinova Valentin in Andrej z družino

iz Kočarije 5, Kostanjevica na Krki.

ZAHVALA

dr. DUŠANA JOVANOVIČA

13. julija 2019 smo se še zadnjič poslovili od našega tatija, tasta, 
dedija, pradedija in strica

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Hvala vsem, ki ste bili zadnje mesece del njegovega življenja. 
In hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in ga pospremili na 
zadnjo pot.
Vsem in vsakemu posebej hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

upokojenega veterinarja iz Brežic.

ZAHVALA

ANTONIJE
FLAJŠMAN

Ob izgubi naše drage mame

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Hvala g. župniku Francetu Novaku za lepo opravljen obred, pevcem, 
pogrebni službi Kostak in Cvetličarni Colarič.
Posebna zahvala kolektivu Imperiala Krško – sedanjemu Šumi Krško 
in vsem ostalim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Kalce - Nakla 21, Podbočje

ZAHVALA

TEREZIJE 
REBERŠAK 

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar 
in Moškemu pevskemu zboru Sromlje. Iskrena hvala gospe Jožici 
za ganljive besede slovesa. Hvala tudi vsem tistim, ki jih nismo 
imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

iz Curnovca 9

ZAHVALA

OLGE PETERKOČ 

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
sestre, tete, botre, tašče in svakinje

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena pisna in ustna sožalja, 
darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Še posebej 
pa se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, družinam Zemljak, 
Boranič, Gašperin, Zupančič, Jurman, Galič, Cirjak, Kene in kolektivu 
Spar Brežice.

Posebna zahvala Božici Hrastovšek, PGD Gabrje, gospodu župniku 
Mateju za lepo opravljen obred in sveto mašo, gospodu Žičkarju, 
pevcem, gospodu Petelincu za zaigrano Tišino, gospodu Ureku za 
lepe besede ob slovesu in Gostilni Cetin za pogostitev.

Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki vas nismo posebej 
omenili in ste jo pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni 

Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala še tu, del nas.
Za vso dobroto, ki si nam jo dala,

mama, hvala.

iz Gabrja pri Dobovi 23

ZAHVALA

SLAVKA PAVLIČA
Ob boleči izgubi našega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom, 
sodelavcem, nekdanjim sodelavkam Jutranjke, sošolcem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. 

Hvala govorcema g. Jožetu Baumkirherju in g. Štefanu Teražu za 
ganljive besede slovesa. Hvala pevcem skupine Jarica, Komunali 
Sevnica in Cvetličarni Viktorija.

Hvala vsem, ki ste ga obiskovali, mu stali ob strani v času bolezni in 
ga v tako velikem številu pospremili k preranemu počitku.

Žalujoči: Anica z družino in vsi njegovi

iz Trnovca

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

»Skate park pri sevniškem bazenu ne služi svojemu namenu, v 
nočnem času je prostor za ’chilliranje’ in opijanje vsak vikend, 
občasno pa tudi med tednom. Prostor, ki je namenjen za rola-
nje, skejtanje itd., za to sploh ni primeren, bolje bi bilo, če bi 
ostala parkirišča, ki jih kronično primanjkuje,« je zapisal bra-
lec ter priložil fotografije, ki prikazujejo neurejenost prosto-
ra. »Prebivalci smo že večkrat obvestili pristojne službe, a je 
vse zaman,« je zaključil.

ZAHVALA

JOŽE MOČNIK
V 60. letu starosti nas je zapustil

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sodelavkam in sosedom za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna 
zahvala g. župniku Janezu Furmanu za sočutne besede slovesa. Hvala 
vsem, ki ste ga imeli radi, ga v času njegove bolezni obiskovali ter ga 
v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Hči Vanja z družino

Kruto in nepričakovano,
kot rezilo noža, je zarezalo v srce,

ker odšel si, dragi ati.
Hvaležna sem ti za življenje.

z Radeža.
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
Pooblaščeni zastopnik:

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE
Kupim zazidljivo parcelo na 
območju Sevnice ali Krškega. 
Tel.: 031 438 264

Prodam manjšo hišo na Poni-
kvah 8 a (Jesenice na Dol.). Za-
gotovljena EI. Tel.: 041 786 324

Poklek pri Podsredi; na lepi lo-
kaciji ugodno prodamo vse-
ljivo podkleteno hišo z gospo-
darskim poslopjem (14 x 9 m) 
in 42 a zemlje. Asfalt, tel., ele-
ktrika, voda, javna razsvetljava 
in EI. Tel.: 041 552 915

Ardro pri Raki 11; stanovanj-
sko hišo, garažo in gospodar-
sko poslopje oddam v najem 
ali prodam. EI: da. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 75 270

V okolici Brežic prodam ali od-
dam v najem opremljeno sta-
novanjsko hišo, takoj vseljivo 
(EI: da), in prodam dve grad-
beni parceli. Tel.: 031 670 586

Prodam opremljeno 1,5-sob-
no stanovanje na Senovem, 
vseljivo takoj, EI v izdelavi. 
Tel.: 031 743 309

Prodam dvosobno stanovanje 
v centru Artič. Energetska iz-
kaznica je izdelana. Tel.: 040 
742 066, 031 618 957

Oddam v najem opremljeno 
hišo v Brežicah (135 m2). 
Tel.: 0049 177 190 6940

Oddamo v najem garsonjero v 
stanovanjski hiši v prvem nad-
stropju, 5 km izven Brežic. 
Tel.: 070 172 828

Oddam stanovanjsko hišo v 
najem. Tel.: 051 805 698

Prodam vinograd, cca. 800 trt, 
Gornji Leskovec (Sveti Anton). 
Tel.: 031 371 734

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto VW Golf 4Mo-
tion (star 3 leta, prvi lastnik) 
in Audi 6 Quattro (90.000 km, 
prvi lastnik). Tel.: 041 768 590

Prodam VW Golf 2, letnik 
1991. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 895 453

Prodam Mercedes 200 CDi, le-
tnik 2001, 85 kW, srebrne bar-
ve, servisiran, ohranjen. Cena 
2.450 €. Tel.: 031 220 109

KMETIJSTVO

Prodam traktor in priključke. 
Cena po ogledu. 
Tel.: 070 574 912

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam rotacijsko kosilnico 
SIP 165, okolica Dobove. 
Tel.: 040 715 408 

Prodam prikolico za traktor 
Tomo Vinkovič, keson 2,50 x 
1,40 m. Cena 300 €. 
Tel.: 07 81 84 144

Prodam 2-brazdni obračal-
ni plug Niemeyer in ohranje-
no kabino za Deutza (40–45). 
Tel.: 041 233 834 

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev

Ce
st

a 
kr

šk
ih

 ž
rt

ev
 1

12
, K

rš
ko

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Kupim traktor Ursus in brane. 
Tel.: 030 998 658 

Prodam 3-fazno kovinsko kro-
žno žago na kolesih, voziček za 
BCS 127, rdeče vino (0,75 €/l), 
slivovko, viljamovko in sadje-
vec. Tel.: 041 552 915

Prodam izkopalnik krompirja, 
rotacijsko kosilnico SIP 165 in 
molzni stroj. Tel.: 070 815 003

Prodam silokombajn SIP Vi-
har 40 s hidravličnim pomi-
kom in stružnico za les (drak-
sler). Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam vinogradniški goseni-
čar Fiat, 45 KM, in vlečni ato-
mizer, 400 l. Tel.: 041 913 346

Prodam kosilnico BCS 127 
brez motorja in moped Tomos 
APN 6. Tel.: 040 295 510

Prodam rotacijski plug Gore-
nje Muta, brezprstni greben, 
kosa Gorenje Muta, rezervni 
deli BCS. Tel.: 040 775 985

Prodam koruzo v zrnju (mo-
žna dostava) in teličke, stare 3 
mesece. Tel.: 051 499 355

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam 1.000 kg koruze v 
zrnju. Tel.: 041 561 130

Prodam ječmen, koruzo, gumi 
voz (16 col), spalnico, radia-
torje, žago Stihl 051 in streš-
no kritino Kikinda. Možna me-
njava za drva ali vino. Brežice. 
Tel.: 031 730 830

Prodam suhe okrogle bale 
sena, orehova jedrca, vino: 
mešano belo in mešano rdeče. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam cca. 1.000 kg tritikale 
(okolica Brežic). Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 833 956

Prodam seme rdeče detelje – 
inkarnatke. Tel.: 031814 129

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam bukova drva za 60 €/
m3. Možen dodaten razrez, do-
stava v okolici Sevnice.
Tel.: 031 761 154

Bukova drva, nakalana in suha, 
shranjena pod streho, pro-
dam. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492

Prodam suha bukova razcep-
ljena in razžagana drva, dolži-
ne 33 cm, 25 cm, 40 cm, skladi-
ščena pod streho. Cena 70 €/
m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodam zračno suhe smreko-
ve in borove plohe, dolge 4 m, 
debele 5 cm, cena 180 €, lah-
ko tudi razžagamo na 'remel-
ne'. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodam temeljito suha meša-
na hrastova in kostanjeva drva, 
skladiščena pod streho. Cena 
65 €/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam mešana drva, možna 
dostava, in vino modro franki-
njo. Tel.: 070 824 776

Prodam suhe hrastove deske, 
debelina 3 cm, cena 400 €/
m3, Dolenjska. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam cca. 15 m3 mešanih 
metrskih drv, zelo ugodno. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 693 275 

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

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

Prodam 20 m3 lepe hrastove 
hlodovine na panju ali na ram-
pi, plačilo na roko pred odvo-
zom. Tel.: 07 49 77 095

Prodam lipova drva, pšenično 
slamo v balah, mlade zagorske 
purane in gosaka. 
Tel.: 069 980 396

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kakovostno vino cvi-
ček. Okolica Rake. 
Tel.: 07 49 75 190

Prodam belo vino rumeni mu-
škat – sauvignon. Cena po do-
govoru. Tel.: 030 774 169

Prodam vino cviček (0,80 €/l) 
in mešano belo (kerner – char-
donnay) po 1 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Ugodno prodam kvaliteten 
cviček. Tel.: 040 883 223 

Menjam vino za prašiče, težke 
približno 125 -130 kg. 
Tel.: 041 697 841

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček. Tel.: 031 299 638 

Prodam odličen cviček (1.000 
l) in 300 l frankinje. Vino je 
pod klimo. Cena ugodna. 
Tel.: 051 870 909

Prodam vino: muškat suhi in 
polsladki, frankinjo, črnino in 
belo mešano. Cena od 0,80 €/l 
dalje. Prodam tudi breskve za 
vlaganje. Tel.: 031 306 559 

Prodam vino: cviček, dolenj-
sko belo in rdeče ter grozdni 
sok. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 870 514

Prodam belo in rdeče vino 
mešano vino, cena 0,70 €/l. 
Tel.: 031 278 754

Prodam vino laški rizling – 
bizeljski okoliš ali menjam za 
prašiča. Tel.: 051 480 824

Prodam vino: mešano belo, la-
ški rizling, rumeni plavec (bi-
zeljski okoliš). 
Tel.: 031 428 470

Prodam kvaliteten cviček po 
ugodni ceni (1.000 l), možna 
menjava. Tel.: 070 445 373

Prodam električno prešo za 
grozdje Howard 700 l, cena 
450 €. Tel.: 041 581 651

Prodam cisterno za vino Do-
metal, 600 l, 2 pipi + izpust. 
Tel.: 031 516 715

Prodam breskve kalanke za 
vlaganje. Možna dostava. 
Tel.: 051 338 819 

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

Prodam dva bikca RJ in simen-
talca, stara tri mesece. 
Tel.: 041 380 075

Prodam odojke. Okolica Bi-
zeljskega. Tel.: 041 375 748, 
07 49 51 148 
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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

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 (17/2019) bo izšla v 
četrtek, 22. avgusta 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. avgust 2019.

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.

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam teličko sivko, staro 8 
tednov. Tel.: 070 848 863

Prodamo kravo ciko, brejo 5 
mesecev, staro 6 let, in telico 
simentalko, brejo 8 mesecev, 
staro 2 leti in pol. 
Tel.: 07 81 43 109

Prodam odojke in izločene 
svinje. Tel.: 031 529 306

Krškopoljce, 30–70 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

Prodamo odojke, 25 kg, za 
prodajo čez 8 dni. Tel.: 031 843 
595, po 20. uri

Prodam odojke, možen zakol, 
in silažne bale. Cena po dogo-
voru. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam odojke, možnost za-
kola. Tel.: 031 861 518

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. Tel.: 
031 401 973 ali 0749 56 375

Prodam 4 odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 041 563 404

Prodamo mlečno kozo z mla-
dički in 4 kozličke za zakol, sta-
re 3 mesece. Tel.: 031 701 748

Prodam kozličke in kozico. 
Tel.: 031 271 350

Ugodno prodam dva mese-
ca stare psičke. Mati čistokrv-
na nemška ovčarka z rodovni-
kom. Sevnica. Tel.: 031 751 324

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam kotlovnico, kom-
plet ali posamezno: kom-
binirana peč drva – pele-
ti (Stadler), zalogovnik za 
pelete (2,5 t), zalogovnik 
za vodo (700 l), toplotna 
črpalka (200 l), gorilnik za 
pelete (PX21, moč 200 kW, 
švedski), raztezna posoda 
(50 l), črpalke, ventili in 
druga oprema, elektronika 
Seltron. Vse v dobrem de-
lovnem stanju, cena po do-
govoru. Tel.: 051 225 851 

Prodam rabljeno central-
no peč (Pavlič), 30.000 kcal, 
bojler 120 l, raztezno posodo 
in vodno črpalko Grundfuss. 
Cena za vse 250 €. 
Tel.: 031 220 109

Prodam masivno hrastovo 
mizo (205 x 85 cm) in klopi z 
naslonom, pobarvano hrast. 
Tel.: 041 250 744

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

Prodam diatonično harmo-
niko Sitar CFB, staro 6 mese-
cev, šrotar za žito (enofazni) in 
vhodna vrata (rabljena). Ugo-
dno. Tel.: 031 761 559

Zaradi neuporabe prodam tri-
kolesni invalidski voziček, no-
silnosti 160 kg, ali menjam za 
kaj drugega. Tel.: 064 260 061

V Sevnici iščemo gospo za po-
moč starejši osebi pri čiščenju 
stanovanja, pranju in likanju. 
Tel.: 041 635 016 

Profesorica matematike 
inštruira matematiko za 
OŠ in SŠ. Tel.: 064 174 672, 
Inštrukcije matematike, 
Suzana Urbanč s.p., Čreš-
njice 17, Cerklje ob Krki

STIKI
Iščem žensko (60–65 let) za 
skupno življenje. 
Tel.: 07 49 22 511

61-letni osamljen upokojenec 
želim spoznati preprosto upo-
kojenko, do 65 let, za skupno 
življenje na mojem ali tvojem 
domu. Tel.: 031 806 024

Če si sama, osamljena, stara 
okrog 60–65 let, si želiš toplo, 
prijazno besedo, nežno moško 
roko, imaš rada naravo in glas-
bo, me pokliči. 
Tel.: 070 285 320

Resen, urejen moški, 52 let, 
želi spoznati resno prijatelji-
co, možna resna zveza. 
Tel.: 070 269 346 

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

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev in rjavih jarkic 
24. avgusta pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

27. avgusta na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.

Naročila sprejemamo vsak delavnik 
od 8. do 18. ure na tel. št.: 

07 49 73 190 ter 031 676 724.

Vabilo na 2. srečanje 
delavcev Vina Brežice
Organizacijski odbor nek-
danjih delavcev vina Breži-
ce vabi na 2. srečanje v pe-
tek, 30. 8. 2019, ob 16.00 v 
večnamenskem domu Piše-
ce. Prijave zbiramo do 25. 8. 
2019 na naslednje številke:
• Sečen Dušan; 041 319 339
• Šeler Ivan; 041 252 043
• Kolar Mirko; 041 881 458
• Černelič Franc; 041 812 290
• Novak Janez; 040 741 011
• Hotko Slavko st.; 031 246 842

15 € za kritje stroškov sreča-
nja je treba poravnati ob pri-
javi. Vljudno vabljeni!

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji 
30. in 31. avgusta.

Rjave in grahaste jarkice 
pred nesnostjo ter enoletne 

kokoši pa dobite 
vsak delavnik po 18. uri.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 
ki bodo na voljo 31. avgusta 

med 9. in 13. uro.
Mlade rjave in grahaste 

jarkice pa si lahko priskrbite 
(od 13. avgusta dalje) 

vsak delavnik ob 16. uri.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

CERKLJE OB KRKI – V župni-
ji Cerklje ob Krki so 30. junija 
obhajali 50 let duhovništva oz. 
zlato mašo rojaka Borisa Zak-
rajška. Rojen je bil leta 1938 
na Črešnjicah pri Cerkljah. Po-
tem ko je leta 1969 v domači 
cerkljanski župniji zapel novo 
mašo, je kmalu izrazil željo, da 
bi šel rad v misijone. Od nad-
škofa je dobil dovoljenje, da gre 
za pet let v Brazilijo, na koncu 
pa se je med ubogimi na obro-
bju razdajal kar 27 let (1971–
1998). Tam je težko zbolel in 
ostal popolnoma nepokreten 
(tetraplegik). Ostal je živ, tudi 
po veliki zaslugi svoje sestre, 
redovnice Zinke (s. Nade) 
Zakrajšek, tako da je odšel v 
Duhovniški dom v Ljubljani, 
kjer je še danes. O njegovem 

Zlata maša in blagoslov orgel
življenju je na zlati maši spre-
govoril pridigar pater dr. Le-
opold Grčar. V imenu prebi-
valcev njegove rojstne vasi je 
prejel tudi sliko svoje rojstne 
hiše in pleteno srce.

Dva dni prej je v cerkljan-
ski cerkvi upokojeni ljubljan-
ski nadškof msgr. Alojz Uran 
blagoslovil nove orgle, ki so 
sicer prvič zaigrale ob veli-
ki noči 2018. Dela za obnovi-
tev orgel so se pričela z aktiv-
nim sodelovanjem domačega 
župnika mag. Janeza Žaklja, 
ključarjev, gospodarskega sve-
ta, cerkvenih pevcev in pozna-
valcev. Dela obnove in dopol-
nitve instrumenta je prevzela 
orglarska delavnica Izdelova-
nje in popravilo glasbenih in-

strumentov Anton Škrabl s.p. 
V tem letu je Viljem Grojzdek 
izdelal podest na koru, Andrej 
Turšič ml. korno ograjo, Kle-
men Zorko pa klopi za pevce. 
Postavitev novih orgel so omo-
gočili farani cerkljanske župni-
je in dobrotniki. Posebej so se 
zahvalili družini Martina in 
Marije Duhanič z Gazic, ki je 
za nove orgle prispevala pre-
cejšen delež celotnega zneska, 
ter predstavnikoma orglarske 
delavnice Mateju Kotniku in 
Andreju Peperku.
 R. Retelj

Zlatomašniku so še posebej čestitali Črešnjičani.
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Četrtek, 8. 8.

• ob 9.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): ustvarjalna delavnica – 
magnetki za hladilnik

• ob 18.00 v atriju gradu Raka 
(v primeru dežja pod šo-
torom na igrišču na Raki): 
osrednja prireditev v počas-
titev praznika KS Raka 

• ob 21.00 na dvorišču gra-
du Brežice: koncert Maje & 
Robija

Petek, 9. 8.

• ob 8.00 na igrišču na Raki 
(zbirno mesto): pohod po 
priljubljenih raških gričih s 
kulturnim programom pri 
domačiji Humek 

• ob 18.00 na igrišču na Raki: 
15. cvičkov večer – strokov-
na razprava »Kako cvičku 
vrniti ceno in ugled?«, ob 
20.00: zabava pod velikim 
šotorom z Vilijem Resnikom 
in njegovo skupino

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert Nine Pušlar

• 
Sobota, 10. 8.

ob 10.00 na igrišču pred ga-
silskim domom Smednik: 
Gasilec z dušo in srcem – igre 
brez meja

• ob 10.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: gibalna ustvar-
jalnica

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

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

Nedelja, 11. 8.

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca na Raki: slove-

kam v posavju
ca prikaza uporabe AED de-
fibrilatorja in temeljnih po-
stopkov oživljanja, ob 17.00: 
pozdrav, kulturni program 
ob krajevnem prazniku in 
nadaljevanje druženja ob 
prigrizku in pijači

• ob 16.00 v Koprivnici: Kop-
rivniška noč 2019 – 21. tra-
dicionalne vaške igre, od 
19.00 dalje pod velikim šo-
torom: veselica 

• od 20.30 dalje v Termah Ča-
tež: Čateška noč 2019 – Abba 
Mia tribute band in otroška 
animacija

Petek, 16. 8.

• od 20.00 dalje na Velikih 
Malencah: 27. moto sreča-
nje MK Škorpijon 

• od 20.30 dalje v Termah Ča-
tež: Čateška noč 2019 – Pet-
kova pumpa in Navihanke 
ter otroška animacija

Sobota, 17. 8.

• od 15.00 dalje na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: 
Srednjeveški dan na gradu 
Rajhenburg – delavnice za 
otroke, srednjeveški plesi, 
viteški boji

• ob 16.00 na Velikih Malen-
cah: 27. 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 glasbeni 

program
• ob 20.00 pod šotorom pred 

Športnim domom Sevnica: 
13. Kitariada Sevnica 2019 

• od 20.30 dalje v Termah Ča-
tež: Čateška noč 2019 – otro-
ška animacija, ob 21.30: na-
stop skupine Učiteljice

Nedelja, 18. 8.

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: kolesarska 
preizkušnja »Skok na Lisco«

• ob 10.00 na Trgu Matije 
Gubca v Krškem: 17. Cvičk-
ov kolesarski maraton

• od 20.30 dalje v Termah 
Čatež: Čateška noč 2019 

Ponedeljek, 19. 8.

• od 7.30 do 15.30 v MC Bre-
žice: poletne počitniške ak-
tivnosti (vsak dan do 23. 8., 
obvezna prijava do 12. 8.)

Torek, 20. 8.

• ob 19.00 v mestnem parku 
v Krškem: večer pred Dne-
vi poezije in vina – gostujoči 
pesniki, glasba: Nina Pirc in 
Miha Koretič

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Vokalne skupine 
Plamen iz Toronta

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Kostanjevica na Krki so ob-
javljene na strani 8.

sna sveta maša ob farnem 
žegnanju, mašuje: dr. Silves-
ter Fabijan, po maši sreča-
nje krajanov pod šotorom z 
glasbo, ob 12.00 na igrišču 
na Raki: srečanje starodob-
nikov in motoristov, popol-
dan: turnir v odbojki

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

Ponedeljek, 12. 8.

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku 2019 – otvoritev slikar-
ske razstave Elene Sigmund, 
glasba: Matjaž Škoberne

Torek, 13. 8.

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: kino na grajskem 
dvorišču – Sodnica

Sreda, 14. 8.

• ob 20.00 pod velikim šoto-
rom v Koprivnici: Koprivniš-
ka noč 2019 – izbrani skeči 
iz predstav kulturnih dru-
štev občine Krško

• od 20.30 dalje v Termah Ča-
tež: Čateška noč 2019 – dal-
matinski večer s klapo Ja-
dranski maestrali in otroška 
animacija

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert Nine Ber-
ger in skupine

Četrtek, 15. 8.

• ob 10.00 v cerkvi Marije 
Vnebovzete v Dolenji vasi: 
svečana maša, po maši po-
ložitev venca pred spome-
nikom žrtvam II. svetov-
ne vojne, od 13.00 dalje: v 
večnamenskem domu: ogled 
razstave ročnih del in špor-
tne igre pred večnamenskim 
domom, ob 16.00: delavni-

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

13. avgust, 21.00
5. kino na grajskem dvorišču (Kino Brežice)

20. avgust, Zagreb, Republika Hrvaška, 20.00
LIKOVNI SVET ALENKE GERLOVIČ (1919–2010) 
/ MED ZAGREBOM IN DALMACIJO 
Gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice,
Studio Moderne galerije »Josip Račić«, Margaretska 3, Zagreb
20. 8.–2. 9. 2019 
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POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019


