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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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KRŠKO - Na povabilo državnega svetnika Jožeta Slivška je
3. julija v Krškem na 47. seji zasedal Državni svet RS. Kot
je povedal Slivšek, opravi Državni svet dve seji na leto
izven uradnega sedeža, in sicer v obdobju pred zimskimi
in poletnimi počitnicami.

Naslednja številka bo izšla
19. julija 2012!

SENOVO – Jutri bo na 1400 kilometrov dolgo pot s Senovega na sever Poljske, natančneje v pristanišče Szczecin, krenila največja komponenta 180-tonskega luškega dvigala ekstremnih dimenzij, ki so ga v minulih mesecih za nemškega kupca, podjetje Ardelt,
izdelali v podjetju Metalna Senovo, strojegradnja, konstrukcije in montaža. Prevoz
36 metrov dolge in 30 ton težke ročice žerjava za nakladanje razsutega tovora (na fotografiji, ob njej ekipa senovske Metalne) bo seveda zahteven logistični podvig, zato bo trajal kar teden dni. Vse komponente dvigala, najtežja tehta kar 40 ton, so na
Senovem že testno zmontirali, nato pa ponovno razstavili ter pripravili za prevoz po
delih, ki je trajal že skozi cel junij. Kot poudarjajo v podjetju, je omenjeno dvigalo v
tem trenutku največji posamezni objekt v strojegradnji v Sloveniji, pol milijona evrov
vreden projekt pa največji v njihovi več kot 35-letni zgodovini. P. P., foto: B. Colarič

Slavnostna seja v Bistrici

Prepoznali prizadevanja malih ljudi
BISTRICA OB SOTLI - Na praznični seji so v Bistrici ob Sotli 29. junija, ko goduje župnijski zavetnik sv. Peter, podelili občinska priznanja. Najvišje priznanje, plaketo občine, je župan Franjo Debelak izročil Krešimirju Špoljarju.
Priznanja so prejeli Jože
Vračun iz Dekmance ter družina Kunej iz Kunšperka, denarno nagrado pa Turistično
društvo Bistrica ob Sotli,
prevzel jo je predsednik Aleksander Špoljar. Nagrajeni
so za dolgotrajno prizadevanje in bogatenje družabnega
in kulturnega utripa v domačem kraju.
V slavnostnem nagovoru je
župan Franjo Debelak ob
uspehih minulega leta, ki jih
je grenilo julijsko uničujoče
neurje in počasen odziv države, poudaril številne dosežke
in uspehe pri črpanju evropskih in državnih sredstev. Ob
tem pa izpostavil: »Skozi zgodovino smo dali skozi vse vrste preizkušenj. /…/ Po vsaki
preizkušnji ostajamo bolj trdni, zavezani našemu kraju
in kulturnemu izročilu. Smo
odprti do drugih in rade volje sprejmemo medse ljudi, ki
so ustvarjalni in so to ustvarjalnost pripravljeni deliti z
nami. Prijetno je delati z odločnimi ljudmi, ki za sabo pu-

Svetnik Jože Slivšek, direktorica občinske uprave Melita
Čopar in predsedujoči Državnemu svetu mag. Blaž Kavčič
Ker je prva zunanja seja letos potekala v Šoštanju, kjer so se
seznanili tudi z obratovanjem TEŠ in potekom gradnje TEŠ 6,
je Slivšek v protiutež predlagal, da druga seja poteka v Krškem, kar so svetniki soglasno podprli. Tako so si ti po zaključeni seji na Občini Krško ogledali Informacijsko središče GEN,
kjer so se ob predstavitvi skupine GEN seznanili tudi z obratovanjem in pomenom Savskih elektrarn Ljubljana, Termoelektrarne Brestanica, predvsem pa Nuklearne elektrarne Krško.
40-članski DS, ki ga sestavlja 22 predstavnikov lokalnih skupnosti, ostali pa zastopajo interese delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev in negospodarskih dejavnosti, je v uvodnem delu seje prisluhnil kratki
predstavitvi občine Krško, ki jo je podala direktorica občinske uprave Melita Čopar, v nadaljevanju pa obravnaval osem
točk dnevnega reda. Od tega sta se dve nanašali na področje
kmetijstva, na predstavitev delovanja in pristojnosti ministrstva za kmetijstvo in okolje ter obravnavo predloga zakona
o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih, vsebinsko pa
ju je predstavil dolgoletni župan občine Krško, sedaj pa resorni minister Franc Bogovič. 
B. Mavsar

Vojašnica Jerneja Molana
CERKLJE OB KRKI – Vojašnica Cerklje ob Krki se od 27. junija, ko
je minister za obrambo Aleš Hojs na podlagi drugega odstavka
42. člena Zakona o obrambi podpisal odredbo o imenovanju vojašnice po padlem pripadniku TO med osamosvojitveno vojno,
po novem imenuje Vojašnica Jerneja Molana. Molan je padel
27. junija 1991 v Rigoncah in je bil prva žrtev med teritorialci v bitki z enotami JLA. MORS je za poimenovanje vojašnice
pridobil soglasje svojcev. Razglasitev imenovanja vojašnice bo
skladno s Pravili službe v SV slovesno opravljena najpozneje v
30 dneh od uveljavitve odredbe. 
R. R. (Vir: MORS)
Letošnji nagrajenci v družbi župana Franja Debelaka
ščajo sled. Vesel sem, da je
takšnih veliko, da skupaj soustvarjamo našo prihodnost.«
Seje so se udeležili vsi okoliški župani oz. podžupani: iz
Radeč, Sevnice, Kostanjevice na Krki, Krškega, Brežic,
Kozjega, Podčetrtka, Rogaške Slatine, Dobja, hrvaškega Kumrovca in pobratenih
Bošnjakov. Krški župan mag.
Miran Stanko je šempetrske
uspehe označil za uspehe regije, Peter Misja je v imenu

šestih županov Upravne enote
Šmarje pri Jelšah dejal: »Da
lahko male občine uspešno
delujejo, je praktičen primer
v Bistrici ob Sotli«.
V kulturnem programu so
sejo bogatili Mešani pevski
zbor Bistrica ob Sotli, ki ga
vodi Špela Drašler, in odlični osnovnošolski pianisti
Tina Reher ter Filip in Neja
Kunst.

Suzana Vahtarić

Prvi kilovati iz HE Krško
KRŠKO - Iz podjetja HESS d.o.o., ki gradi verigo hidroelektrarn na spodnji Savi, so sporočili, da je bila skladno s programom testiranj v torek, 3. julija, ob 11.15 uspešno izvedena
prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije. „S tem so bile proizvedene prve kilovatne ure elektrike
iz četrte po vrsti hidroelektrarn na spodnji Savi. Kljub temu,
da akumulacijski bazen še ne omogoča polnitve do zgornje
kote akumulacijskega bazena, bodo v naslednjih dneh izvedeni obremenitveni testi agregata v obsegu, ki ga omogoča
znižana gladina in trenutni pretoki reke Save. V drugi polovici meseca julija pa je predvideno neprekinjeno testno obratovanje prvega agregata,“ so še dodali.
P. P.
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V Krmelju dobili nov vrtec
KRMELJ - Pri osnovni šoli Krmelj je 22. junija potekala
otvoritev novega, sodobnega vrtca, katerega gradnja se
je pričela v lanskem septembru.

Otvoritev novega vrtca v Krmelju so proslavili tudi s torto, ki jo je razrezal sevniški župan Srečko Ocvirk.
Nov objekt s šestimi oddelki (s tremi za prvo in s tremi za drugo
starostno obdobje) lahko v lično opremljene prostore sprejme
114 otrok. Poleg igralnic s pripadajočimi prostori ima tudi prostore za strokovne delavke in delavce ter upravne in gospodarske prostore, srce zgradbe pa je velik večnamenski prostor. Celotna vrednost novega objekta znaša skupaj z opremo 1,4 milijona
evrov. Gradnja je bila v višini milijon evrov financirana s strani
Evropske unije (iz naslova Regionalni razvojni programi), ostala sredstva so zagotovljena iz sevniškega občinskega proračuna.
Ob novi in pomembni pridobitvi za kraj ter za širše območje
Mirnske doline se je ravnateljica Osnovne šole Krmelj Gusta
Mirt zahvalila sevniškemu županu Srečku Ocvirku, uslužbenkam
in uslužbencem sevniške občinske uprave ter občinskim svetnicam in svetnikom, pristojnemu ministrstvu in Krajevni skupnosti Krmelj za dobro sodelovanje ter pomoč, svojim sodelavkam
in sodelavcem ter staršem otrok, ki so verjeli v projekt. »Vrtec
pomeni razvoj, novo življenje, svetlo prihodnost. Z novimi prostori bomo pridobili to, kar si naši najmlajši tudi v resnici najbolj zaslužijo - varno in spodbudno okolje, z njim pa tudi srečne in zadovoljne otroke, kar je za prva leta otrokovega razvoja
zelo pomembno,« je še povedala Gusta Mirt. Predstavnik šolskega ministrstva Boris Zupančič je pohvalil pester kulturni program, ki so ga oblikovali predšolski otroci s svojimi vzgojiteljicami ter se zahvalil podjetju GPI Tehnika Novo mesto za dobro
opravljeno delo.
S. Radi, foto: L. Motore

Poklon padlemu Jerneju Molanu
RIGONCE – 27. junija so se v Rigoncah tradicionalno poklonili Jerneju Molanu, ki je ravno na ta dan pred 21 leti v
osamosvojitveni vojni kot prva vojaška žrtev padel v bitki pripadnikov TO z enotami JLA.

Občinska delegacija med polaganjem venca
»Danes smo tu zbrani pred spomenikom Jerneja Molana, moža
in očeta, sina in brata, prijatelja in soseda, ki je na tisti poletni
večer leta 1991 za samostojnost domovine dal največ – svoje življenje,« je na spominski slovesnosti pred spomenikom v Rigoncah dejal brežiški župan Ivan Molan. Po njegovih besedah po več
kot dveh desetletjih spomin na osamosvojitveno vojno generacijam, ki jim je bil boj za samostojnost domovine prihranjen, pogosto drsi v pozabo, »zato je prav, da se vsako leto zberemo in
podoživimo spomin na tedanje dogodke kot izraz spoštovanja do
žrtev, brez katerih ne bi bilo svobodne Slovenije, in kot opomnik
vsem živim, da samostojnost in neodvisnost nista samoumevni.
Včasih namreč pozabimo, da je bila srčna želja vseh Slovenk in
Slovencev živeti v samostojni državi in si krojiti svojo usodo«.
Poleg svojcev padlega borca so se mu s polaganjem venca poklonili tudi delegaciji Občine Brežice in veteranov vojne za Slovenijo ter njegovi soborci intervencijskega voda TO Brežice pod
vodstvom Antona Marolta. Slovesnost so z verzi Toneta Pavčka
obogatili povezovalci Bojana Zevnik, Darko Ferlan in Nuša Medvešek ter KD Gasilski pihalni orkester Loče, MePZ KD »Franc Bogovič« Dobova in otroški pevski zbor OŠ Dobova.
R. Retelj
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
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Odločneje nad neplačnike najemnin

BREŽICE - V občini Brežice so se odločili, da bodo stopili na prste neplačnikom najemnin in obratovalnih
stroškov v občinskih stanovanjih, saj je občinski svet na zadnji seji 2. julija sprejel sklep o reševanju te
problematike. Svetniki in svetnice so potrdili tudi načrt prevzemov vaških vodovodov, soglašali z imenovanjem Matejke Gerjevič za direktorico ZPTM Brežice ter v skladu z varčevalnimi ukrepi za 20 % znižali lastno sejnino.
Kot je v obrazložitvi sklepa
povedala vodja občinskega
oddelka za gospodarske dejavnosti Alenka Laznik, se je
skozi leta nabralo kar za 238
tisoč evrov neplačanih obveznosti (146 tisoč evrov za najemnine in 92 tisoč evrov za
obratovalne stroške), precej
dolžnikov pa ne jemlje resno
pozivov k poplačilu dolga ali
k dogovoru o obročnem odplačevanju. V številnih primerih ne gre za ljudi, ki bi
bili povsem brez dohodka,
ampak shajajo dobro, je še
dejala. „Nekateri ljudje se
dobesedno delajo norca iz
občinske uprave, pa tudi iz
sosedov, ki morajo zanje plačevati skupne stroške,“ jo je
dopolnil župan Ivan Molan.
Občinska uprava je zato pripravila sklep, v skladu s katerim bo najemnike, ki dolgujejo vsoto, večjo od šestih
mesečnih najemnin, pozvala k poplačilu dolga, pri čemer jim bo ponudila možnost
obročnega odplačevanja, v
kolikor pa dolžniki zapadlih
obveznosti ne bodo poravnali
v določenem roku, bo občina
začela postopek za odpoved
najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja oz. deložacije. Svetniki so v razpravi sklep sicer podprli, vendar
tudi opozorili, da je potrebno biti obziren do ljudi, ki ni-

majo zaposlitve oz. dohodkov, jim ponuditi možnost
vključitve v javna dela, vsak
primer reševati individualno
in v sodelovanju s centrom
za socialno delo. Poleg tega
so svetniki zavrnili predlagan
odpis več kot 11 tisoč evrov
dolga zdaj že nekdanjemu
najemniku občinskega stanovanja, od katerega občina
že 12. leto neuspešno terja poplačilo. „Kakšen signal
s tem pošiljamo drugim neplačnikom?“ je ob tem vprašal svetnik Mitja Oštrbenk,
pridružilo pa se mu je še nekaj kolegov iz svetniških vrst.

Za vaške vodovode
do milijona evrov
Občinski svet je potrdil tudi
načrt prevzemov vaških vodovodov, iz katerih se v brežiški občini, kot je pojasnila
Laznikova, s pitno vodo oskrbuje približno petina občanov. Gre za 13 večinoma starejših vodovodnih sistemov,
med katerimi nekateri (zlasti Bizeljsko, Artiče in Arnovo selo) delujejo dobro in so
vzorno vzdrževani, pri nekaterih pa se čedalje pogosteje
pojavljajo težave, saj vodni
viri usihajo. „Vaške vodovode
si občani želijo, dokler je vse
v redu in dokler ni potrebno

DPN za HE Brežice končno sprejet
LJUBLJANA, BREŽICE - Vlada RS je 27. junija sprejela Državni prostorski načrt (DPN) za območje hidroelektrarne
(HE) Brežice, ki ga je izdelala ekipa urbanistov družbe Savaprojekt Krško in novomeške družbe Acer. S tem je vlada presekala dolgotrajne zamude pri tem projektu, saj se
je postopek sprejemanja DPN vlekel celih šest let. Začetek gradnje brežiške hidroelektrarne kot četrte v verigi
petih hidroelektrarn na spodnji Savi je predviden v začetku naslednjega leta.
»Za nas je zelo pomembno, da se bo s tem pričelo tudi reševanje problematike poplavnosti Krške vasi in Velikih Malenc
ter drugih ureditev, ki so predvidene v Vrbini. Za občino Brežice, pa tudi za celotno Posavje, je to pomemben premik naprej,« je težko pričakovano vladno odločitev za naš časopis
pokomentiral brežiški župan Ivan Molan. Sprejetje DPN namreč predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo vzporedne infrastrukturne ureditve in predstavlja tudi dodatne možnosti za lokalni gospodarski razvoj.
Območje DPN za hidroelektrarno Brežice obsega okrog 2.300
hektarjev površin v občinah Brežice in Krško. Načrt vključuje tudi ureditev prehoda za vodne organizme in obsežnih nadomestnih habitatov, ureditev izlivnih odsekov vodotokov,
ureditev odvodnjavanja zalednih površinskih voda, ureditev
zadrževalnikov proda na pritokih, vodne ureditve na ostalih
infrastrukturnih objektih v območju vpliva visokih voda, ureditve v zaledju zaradi dviga podzemnih voda in poglabljanja
spodnje vode, center za obiskovalce hidroelektrarne in vrsto
dodatnih lokalnih ureditev. Molan verjame, da se bo investicija pričela, kot je predvideno v terminskem načrtu. »Iz izkušenj vemo, da sta podjetji HESS in Infra vedno dobro delovali. Aktualna vlada je bolj naklonjena temu projektu, kot
je bila prejšnja, zato verjamem, da bo v skladu s svojimi možnostmi naredila vse, da bo projekt tekel dalje,« meni. HE
Brežice je sicer del velikega energetskega projekta oz. izgradnje petih hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE
Blanca, HE Krško, HE Brežice ter HE Mokrice), ki bodo več kot
podvojile proizvodnjo električne energije na Savi, z njihovo
izgradnjo pa Posavje pridobiva tudi protipoplavno zaščito.

P. Pavlovič
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča,
izražena v kolumnah in drugih prispevkih
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

praktično ničesar plačevati,
ko pa se ugotovi, da je voda
iz teh vodovodov oporečna,
pridejo na pomoč na občino,“ je dejal župan Molan. V
skladu z načrtom bo občina
oz. njena komunala do leta
2015 prevzela vaške vodovode, za kar bo potrebno v proračunu zagotoviti od 700 tisoč do milijona evrov. Že za
ureditev najbolj kritičnih vodovodov Cirnik, Podgračeno
in Križe bo potrebno nameniti preko pol milijona evrov,
nato sledijo še vodovodi Mrzlava vas, Dol. in Gor. Pirošica – Izvir – Kamence - Čedem,
Gaj in Ribnica.

Svetniške sejnine za
petino nižje
Matejka Gerjevič iz Krške
vasi je dobila soglasno podporo svetnikov in svetnic k
(ponovnemu) imenovanju za

direktorico Zavoda za podjetništvu, turizem in mladino
Brežice, obenem pa so njeno
delovno mesto – zaradi povečanega obsega dela po združitvi MC in ZPT Brežice v enoten zavod - iz 41. prestavili v
45. plačni razred. So pa svetniki v skladu z zakonom o
uravnoteženju javnih financ,
ki je zmanjšal tudi županovo plačo, na katero so vezani svetniški prejemki, s 1. avgustom za 20 % znižali lastno
sejnino, ki bo po novem znašala 174 evrov neto (za nadaljevanje seje 87 evrov). V
primerjavi z lanskim letom
bodo v občinskem proračunu
tako prihranili 40 tisoč evrov.
V skladu z novo zakonodajo
je znižan tudi letni limit svetniških prihodkov, ki ne smejo presegati 7,5 % županove
letne plače, in sicer za letošnje leto na 4.586 evrov, za
leto 2013 pa na 3.046 evrov.

Peter Pavlovič

Kostanjevičani prvič po kredit
KOSTANJEVICA NA KRKI - Občinski svet najmlajše posavske
občine, Kostanjevice na Krki, je 19. junija opravil 13. redno sejo v tem mandatu. Potrdili so prejemnike letošnjih
občinskih priznanj ter sprejeli predlog letošnjega občinskega proračuna.
V skladu z rebalansom proračuna, ki na prihodkovni strani
znaša 2,7 milijona evrov, kar je dobrih 200 tisočakov manj
glede na sprejeti proračun, bodo v kostanjeviški občini prvič najeli posojilo, in sicer v znesku 300 tisoč evrov, kolikor
v občinski blagajni manjka za poplačilo investicij v Športno rekreacijski center Kostanjevica na Krki in obnovo ceste skozi Prekopo. Kot nam je pojasnil župan Mojmir Pustoslemšek, jih je v najem kredita prisilil izpad sredstev iz
naslova vračila vlaganj v telefonijo, ki mu je botrovala prijava dveh občinskih svetnikov na pristojni organ Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Za koliko časa
se bodo zadolžili, se na občini še niso odločili, saj še zbirajo ponudbe bank.
Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo 16. avgusta, bodo najvišje občinsko priznanje, Ključ
mesta Kostanjevica na Krki z nazivom častni meščan, v zahvalo za življenjsko delo podelili akademskemu kiparju Dušanu Tršarju. Kostanjeviški srebrnik bodo prejeli Melita
Skušek za prispevek pri razvoju amaterskega kulturnega
ustvarjanja v občini, Janez Kuhar za dolgoletno delo na
področju zborovskega petja in Bojan Božič za prispevek pri
kulturno turističnem razvoju občine. Imenovali so tudi nov
uredniški odbor Kostanjeviških novic. Za odgovornega urednika je imenovan Goran Milovanović, za člane pa Matej
Jordan, Alenka Žugič Jakovina, Alja Pincolič, Matic Skušek in Marjana Krhin.
P. P.

Predpočitniška seja v Krškem
KRŠKO – Za četrtek, 12. julija, je krški župan mag. Miran
Stanko sklical 17. redno sejo občinskega sveta, svetnike
pa čaka kar 26 točk obsegajoč dnevni red. Med točkami
je kar nekaj potrditev in novelacij investicijskih projektov, ki so že bili realizirani ali so načrtovani, med drugim
o ureditvi komunalne infrastrukture Kremen, izgradnji in
obnovi kanalizacije v Dolenji vasi, o prenovi Dalmatinove ceste, CKŽ in Zatona itd. Obravnavali in predvidoma
sprejeli bodo tudi sklepe o prerazporeditvi proračunskih
sredstev in spremembi načrta razvojnih programov, o določitvi cen programov v vrtcih, o novi sistemizaciji v posameznih vrtcih in šolah, med drugim pa tudi o spremembah in dopolnitvah načina porabe nadomestila iz naslove
B. M.
omejene rabe prostora.

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. Fizične
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti,
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v
Evropski uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB:
SI56 0298 0025 4398 083
Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov
Naslednja številka (15/2012) bo izšla v
četrtek, 19. julija 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je
12. julij.

AKTUALNO
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Kako so praznovali v Bistrici ob Sotli
Tradicionalni Petrov sejem

31. nočni malonogometni turnir

Pokazali svoje znanje in lepote

BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli in tamkajšnje
turistično društvo sta 1. julija na trgu pred občinsko stavbo
pripravila tradicionalni Petrov sejem. Sveti Peter je župnijski zavetnik in pred 755 leti je bilo na Petrovo prvič zapisano
ime naselja. Na sejmu se že tradicionalno predstavijo ponudniki izdelkov domače in umetnostne obrti ter podobnih de-

BISTRICA OB SOTLI - Na tradicionalnem nočnem turnirju za pokal Marije Broz, ki je osrednja športna prireditev v praznovanju
občinskega praznika, je ekipa Mulej že četrtič zapored osvojila prvo mesto. Drugo mesto je osvojila ekipa Bubka bar iz Bre-

BISTRICA OB SOTLI - V galerijskih prostorih bistriškega kulturnega doma je na ogled razstava Bistrica kot biser, ki predstavlja kulturno in naravno dediščino občine. V okviru projekta
je nastala knjiga Med biseri dediščine s črno belimi fotografijami, na razstavi so barvne. Avtorji fotografij so Franci Černelč, župnik Damjan Kejžar, Emilija Šterlek in Andrej Čepin. Sekcija kulturnega društva je po besedah Špele Drašler
razstavo pripravila skupaj z mladinskim društvom.

Popestritev turnirja je bila tudi letos tekma z Afričani.

Petrov sejem je tradicionalna prireditev.
javnosti in storitev, kmečkih dobrot, nepogrešljivi sta stojnici
dobrot Kmečkih žena Ajda in Društva kletarjev in vinogradnikov Bistrica ob Sotli. Predstavila so se tudi nekatera domača
društva, RRA Posavje z Destinacijo Posavje in Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Zavod za zdravstveno varstvo Celje je tokrat izpostavil zdrav način življenja v okviru
programa Živimo zdravo, ki so ga v letu 2011 izvajali v kraju, iz Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah pa so predstavili ravnanje z defibrilatorjem. 
S. V.

Domotožne pesmi Ivana Lapuha
BISTRICA OB SOTLI - V sklopu občinskega praznika se je
na literarnem večeru predstavil Ivan Lapuh, ki je v samozaložbi izdal dve knjižici, leta
1984 pesmi Cvet ljubezni in
leta 2000 Potok treh izvirov,
ki vsebuje še črtice in aforizme. Predstavitev pesnika je
pripravilo Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli v sodeloIvan Lapuh z družino
vanju s krovno Zvezo društev
upokojencev Kozjansko. Predsednica zveze Mimica Kidrič
je prepletala pogovor o pesnikovem življenju in domotožju
s pesmimi in črticami, ki sta jih brala Slavko Kunst in Jožica Špoljar, nekaj pa tudi pesnik sam. Ivan Lapuh je pisal o
spominih na dom in rodni Kunšperk, ki ga je kot mlad fant
zapustil in se z materjo preselil v Avstralijo, kjer je vztrajal 40 let in dočakal upokojitev. Iz pesmi in črtic veje neizmerna ljubezen do domovine, domačega kraja in do staršev.
Zbrane je pozdravil tudi župan Franjo Debelak z besedami,
da so mnogi občani zapuščali domači kraj, a le redko komu
uspe prenesti neizmerno ljubezen do domovine na svoje otroke in se vrniti s celo družino, tako kot je to uspelo Ivanu Lapuhu. Večer so lepšali tamburaši Zelenjak, ki letos obeležujejo 30 let delovanja. 
S. V.

žic, sledili so Insem Atmos iz Maribora, ŠD Zagorje, Bar Real in
domača ekipa Vulkanizerstvo F1. Iz zmagovalne ekipe prihajata tudi naj vratar Alen Mordej in naj igralec Sebastjan Drobne, naj strelec pa je bil Boštjan Banič iz Bubka bara. Vrhunec
večera je bila tekma med Pax – duhovniki in ekipo temnopoltih Afričanov, po izenačenem rezultatu pa so bili po streljanju
kazenskih strelov boljši Afričani. Kot je zapisal Silvo Omerzu,
se je letos prijavilo nekaj manj ekip kot pretekla leta, vendar sta bila vzdušje in kvaliteta na visoki ravni. Domače športno društvo je poskrbelo za zabavo z glasbo do jutranjih ur, zabavno dogajanje pa popestrilo z nastopom bistriških talentov.

S. V., foto: Silvo Omerzu

V Bistrici imajo radi rock
BISTRICA OB SOTLI – Bistriški občinski praznik je postregel z vrsto prireditev, kjer je znova zgledno pri organizaciji združilo
moči veliko število krajanov. Mladim in ostalim ljubiteljem rocka je bil namenjen zdaj že tradicionalni BoSorok, kjer so nastopile skupine Malik, Črni Peter, BHC in Zmelkoow. Mladi in mladi po srcu so uživali v melodijah rocka, v prvi vrsti pa je bila
to znova odlična priložnost za sproščeno druženje in povezovanje, kar še utrjuje vizijo organizatorjev, Mladinskega centra
Bistrica ob Sotli. 
M. M.

Praznik za šempetrske gasilce
BISTRICA OB SOTLI – Šempetrski gasilci, ponosni na
svojo 116-letno tradicijo,
so ob občinskem prazniku
prevzeli novo gasilsko vozilo tipa Mercedes z nadgradnjo AC 16/50.
150 tisoč evrov vredno pridobitev je kril občinski proračun, gasilci pa so z lastnimi ter sredstvi donatorjev
in botrov poskrbeli za njegovo opremo te prizidek k
gasilskemu domu. Župan
Franjo Debelak je poudaril, da novega vozila verjetno še ne bi bilo, če ne bi
lani 11. julija doživeli uničujoče toče in skupaj doumeli, kako pomembni so gasilci, saj so edina organizirana
skupina, na katero lahko računajo vsi občani in občanke. Župan, predsednik PGD
Bistrica ob Sotli Vinko Cvetanovič in poveljnik Anton
Kravarič so podelili priznanja donatorjem in botrom,
občina pa je na pobudo dr.

Ročna dela kmečkih žensk iz Ajde
Svoja predvsem ročna dela so na ogled postavile tudi žene iz
Društva kmetic Ajda, ki društveni prostor s priročno kuhinjo
vedno znova izkoristijo. Vsa spretnost ženskih prstov se izraža
v prtih in prtičkih, zavesah, predpasnikih in gobelinih, ob tem
pa so seveda kmetice razstavile tudi nekaj umetniških domačih dobrot, med katerimi je žarela sončnica. 
S. V.

sporoča
rincip

iskontni p

Hoferjev d

ALI STE VEDELI,em

predvs
da naše poslovanje temelji
nih znamk?
na ponudbi lastnih blagov

Kupci ste pri nas na prvem mestu,

zato vam ponujamo
izbrane izdelke lastnih
blagovnih znamk po
trajno nizkih cenah!
nih blagovnih znamk

Prednosti ponudbe izdelkov last
Aktivno sodelovanje pri razvoju
in izpopolnjevanju izdelkov
Lastni standardi na področju kakovosti

Župnik Damjan Kejžar je blagoslovil vozilo in defibrilator.
Franca Božička kupila tudi stva pred naravnimi in drudefibrilator, ki bo v vozilu. gimi nesrečami, v katerem
Blagoslov je opravil župnik imajo težiščno silo gasilci.
Damjan Kejžar.
„Ste najmočnejša, največja
in najbolj organizirana sila,
Prireditev so počastili števil- ki jo lahko uporabimo v prini gasilci z obeh strani reke meru kakršnekoli nesreče,“
Sotle, slavnostne predaje je poudaril. Dogodek je lepvozila pa se je udeležil tudi šala domača godba Orlica,
direktor Uprave RS za zašči- sledila pa je še gasilska veto in reševanje Darko But, ki selica pod šotorom.
je dejal, da so na upravi izS. Vahtarić
redno ponosni na sistem var- 

Lastna politika določanja cen in tržna
neodvisnost
Skrbno izbrana stalna ponudba
z okoli 900 izdelki

Za vsak nakup
nad 100,- EUR
vam podarimo
darilni bon
v vrednosti
10,- EUR.
Darilni bon za 10,- EUR prejmete samo ob predložitvi tega kupona v naslednjih petih poslovalnicah: Brežice, Gornja Radgona, Kočevje, Krško in Šentjur, pod pogojem, da ste opravili nakup nad
100,- EUR. Ponudba velja od 01.07. do 31.07.2012. Na en nakup lahko prejmete samo en kupon. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino.
Hofer trgovina d.o.o.

www.hofer.si
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140-letnica gasilstva v Radečah

anketa

Kako oživiti mestna jedra?
Posavske občine obujajo svoja ‚glavna mesta‘ tudi z
dogodki v mestnih središčih. Kako bi vi napolnili mestna jedra z življenjem, privabili vanj podjetja, obrtnike, trgovine in nenazadnje prebivalce?
Ana Marija Duhanič, Gazice:
Pozdravljam takšne dogodke, kot je prireditev Brežice,
moje mesto, ki privabi v mestno središče veliko ljudi. Prav
tako se da življenje v mesta vrniti z obnovo mestnih jeder ter
oddajo stanovanj, tudi občinskih, obrtnikom in mladim družinam. Mesta bi se lahko povezala tudi s turističnimi središči,
na primer s Termami Čatež, in
organizirala ugodne aktivnosti
za turiste.
Ivanka Rupret, Sevnica:
Bila sem rojena v starem sevniškem mestnem jedru, kjer smo
imeli zlatarja, urarja, pekarno,
frizerski in brivski salon, kozmetični salon, trgovine z različno
ponudbo itd. Morda bi bilo smiselno razmišljati o ponovni oživitvi obrtne dejavnosti in dati
priložnost tistim rokodelcem, ki
so še vedno dejavni v svojih delavnicah. Mnoge možnosti ponuja tudi savska brežina.
Rok Sajevec, Senovo:
Razne prireditve zagotovo pripomorejo k oživljanju mestnih jeder, vendar je, na primer v starem Krškem, po mojem mnenju
problem predvsem s parkiranjem,
najprej bi morali urediti to, pa bi
bilo tam več obiskovalcev. Morda
bi pomagale tudi kakšne subvencije za trgovce in obrtnike, da bi
jih privabili nazaj. Sicer pa se ljudje glede na to, kakšni so časi, še
najraje zadržujejo doma.
Sarah Senica, Vrh pri Boštanju:
Menim, da bi Občine morale z
raznimi ugodnostmi spodbuditi
razvoj in naselitev malih, danes
že izumirajočih obrtnih dejavnosti v starejša mestna središča, s
poudarkom na ohranitvi zgodovinske, kulturne in arhitekturne
dediščine določenega mesta,
na način, ki bi vsebinsko, storitveno in vizualno združil preteklost in sedanjost ter pritegnil
tako domačine kot obiskovalce.

Koncert ob dnevu državnosti
SEVNICA - Na predvečer dneva državnosti, 24. junija, se je na
že tradicionalnem koncertu predstavila v atriju sevniškega gradu Godba Sevnica. Na zelo dobro obiskanem koncertu, ki je bil
namenjen tudi počastitvi dneva državnosti, je imel uvodni pozdravni nagovor sevniški župan Srečko Ocvirk. V svoje besede je

Godba Sevnica je s tradicionalnim koncertom počastila
dan slovenske državnosti.
vtkal željo, da bi bila Slovenija dolgo država, v kateri bi se državljanke in državljani dobro in varno počutili. Slavnostni govornik, minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, pa je uvodoma dejal, da je dan državnosti posvečen velikim dnem slovenske
zgodovine. »Stoletne sanje, ki so jih živeli slovenski protestanti,
Prešeren, borec za severno mejo Rudolf Maister, borci, ki so se
borili z orožjem v roku proti okupatorju, so zarisali nov zemljevid Evrope,« je bil del besed, s katerimi se je dotaknil slovenske
preteklosti in se nato zazrl še v prihodnost. »Tisti, ki se učijo na
napakah preteklosti, iščejo nove poti povezovanja,« je povedal
in dodal, da je za slovensko prihodnost pomembno povezovanje
ljudi različnih prepričanj. »V Posavju je to uspelo!« je zaključil
ter zaželel lepo praznovanje in svetlo prihodnost.
S. Radi

RADEČE - V sklopu tradicionalne prireditve Dnevi splavarjenja v Radečah so tamkajšnji gasilci 24. junija s slavnostno sejo, podelitvijo priznanj, parado ter prevzemom novega prapora in gasilskega vozila za
prevoz moštva obeležili 140 let Prostovoljnega gasilskega društva Radeče.

Radeške slovesnosti se je
udeležil tudi obrambni minister Aleš Hojs.
Jubilejna prireditev se je pričela s svečano sejo v dvorani kulturnega doma, v kateri so zbrane nagovorili Anton
Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, Matjaž
Han, poslanec v DZ RS, županja Radeč Rafaela Pintarič, predsednik PGD Radeče
Franci Jamšek in Rado Mežnar kot predsednik Gasilske

zveze Radeče, nakar se je
osrednja slovesnost nadaljevala s parado radeških mažoret, pihalnega orkestra radeških papirničarjev in 250-imi
uniformiranimi gasilci v prireditvenem šotoru ob Savi, kjer
je navzočim spregovoril Aleš
Hojs, minister za obrambo.
Slednji je poudaril, da je gasilstvo prostovoljna »vojska«,
katere pripadniki učinkovito
združujejo hierarhijo, poveljevanja in domoljubje, ravno tako kot člani poklicne
vojske. Gasilce je pozdravil
tudi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje,
Darko But, ki je radeškim gasilcem podaril plaketo v zahvalo za dosedanje delo ter
kot spodbudo za nadaljnje.
PGD Radeče je ob častitljivem jubileju delovanja postalo bogatejše za gasilski prapor, katerega so po 60 letih
zamenjali z novim, pomemb-

Gasilska parada skozi Radeče
no pridobitev pa predstavlja opravi okoli 30 intervencij.
tudi novo gasilsko vozilo za Uvrščeno je v 4. kategorijo
prevoz moštva. Ob tem so iz- kot osrednje gasilsko društvo
dali tudi zbornik, v katerem v občini Radeče in kot tako
je bogato zgodovino delova- nosilec preventivne in operanja strnil Milan Gorišek. Da- tivne dejavnosti, kar s poklicnes PGD Radeče, kateremu nim jedrom in ustrezno izopredseduje Franci Jamšek braženim kadrom zagotavlja
in poveljuje Franc Titovšek, 24-urno pripravljenost.
šteje 37 članov, 15 veteranov  Doroteja Jazbec/B. M.,
in 9 mladih gasilcev, letno pa 
foto: Iztok Gospodarič

130-letnica PGD Brežice

BREŽICE – Prostovoljno gasilsko društvo Brežice je 23. junija s proslavo v dvorani Mladinskega centra
Brežice obeležilo častitljivih 130 let društva, hkrati pa je potekal tudi tradicionalni dan gasilcev Gasilske zveze Brežice.
Slavnostni govornik je bil generalni direktor Uprave RS
za zaščito in reševanje Darko But, ki je izpostavil, da
so v upravi izredno ponosni,
da lahko sodelujejo s takšno
organizacijo, kot je gasilska.
Po njegovem so gasilci udarna sila sistema zaščite in reševanja. »Ne smemo pozabiti zadnjih poplav, ko ste
brežiški gasilci odigrali izredno pomembno vlogo. Ne
morem tudi mimo medgeneracijskega sodelovanja, ki
je zelo značilno tudi za vaše
društvo. To je ta čar, ki drži
to organizacijo toliko let skupaj in jo bo držal še naprej,«
je pohvalil društvo. Zbrane
je nagovoril tudi predsednik
PGD Brežice Tomislav Galič,
ki si šteje v čast, da je lahko
predsednik največjega gasilskega društva v občini Brežice. Predsednik GZ Brežice

brežiško društvo raslo v okolju, ki je vedno dajalo veliko podporo humanitarnemu
poslanstvu. Brežiški župan
Ivan Molan pa je prostovoljstvo označil za tisto, ki v teh
težkih časih edino dokazuje,
da je neuničljivo.

Prejemniki gasilskih priznanj
Mihael Boranič je med prisotnimi v dvorani pozdravil
tudi mlade gasilce – pionirje, ki so po njegovem prihodnost razvoja in prostovoljnega dela v brežiški občini.
Dejal je, da je dan gasilcev
posvečen tudi 57. obletnici
delovanja GZ Brežice, ki jo
sestavlja 32 gasilskih društev

in ena godba. V zvezo je tako
včlanjenih blizu 500 operativnih članov, več kot 300 gasilk žena in več kot 200 gasilskih veteranov, ob strani
pa jim stoji okoli 6500 podpornih članov, kar je četrtina
prebivalcev občine Brežice.
Predsednik GZ Slovenije Anton Koren je poudaril, da je

Praznovali ob koncertu godbenikov
KOSTANJEVICA NA KRKI –
Tudi letošnji dan državnosti je v Kostanjevici na Krki
minil v znamenju poletnega
koncerta tukajšnjega pihalnega orkestra, slabo vreme
pa je bilo krivo, da tokrat ni
potekal na dvorišču Galerije
Božidar Jakac, pač pa v telovadnici OŠ Jožeta Gorjupa, a je vseeno privabil veliko število občanov.
Pihalni orkester Kostanjevica na Krki pod vodstvom dirigenta Tonija Homana je del
svojega nastopa posvetil skladatelju Bojanu Adamiču ob
njegovi 100-letnici rojstva,
poleg tega so člani orkestra odigrali tudi nekaj drugih skladb in v eni izmed njih
združili moči z gosti večera,
ansamblom Matevža Sodiča.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil Daniel Leskovic,
samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbo
pri JSKD, ki je med drugim
spregovoril o zgodovini godbeništva na Slovenskem in po-

Pihalni orkester Kostanjevica na Krki z dirigentom Tonijem Homanom
menu pihalnih orkestrov, ki so
po njegovem pomembni ambasadorji slovenske glasbene
ustvarjalnosti tako doma kot
v tujini. Ob dnevu državnosti je občanom čestital tudi
župan Mojmir Pustoslemšek.
Predsednica kostanjeviškega
pihalnega orkestra Lidia Černoša se je ob koncu zahvalila
vsem obiskovalcem, še posebej pa Toniju Homanu, članoma orkestra Jasni Strel in

Matjažu Krhinu, ki sta sodelovala pri priredbi nekaj odigranih skladb, ter voditeljici večera Meliti Skušek, ki
je na duhovit način prebirala življenje in delo preminulega skladatelja.

R. Retelj

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Na proslavi so tudi podelili priznanja najzaslužnejšim
gasilcem, predsednika PGD
Brežice Galič in hrvaškega DVD Mala Erpenja Davor
Horvat sta podpisala listino o
pobratenju obeh društev, povezovalka Bojana Zevnik je
prebirala zgodovino PGD Brežice, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli KD Gasilski pihalni orkester Loče,
VOX Posavci ter učenke Glasbene šole Brežice Katja Dornik, Nives Otaševič in Lucija Lubšina.

Rok Retelj

PGD Studenec
ima nov prapor
STUDENEC - PGD Studenec, ki
je v lanskem letu praznovalo 80-letnico delovanja in je
ob tem lepem jubileju dobilo
novo gasilsko vozilo, je bogatejše še za nov prapor. »Nov
prapor bo zamenjal starega,
ki bo šel v vitrino in na katerem se bo počasi začel nabirati prah. Na njem je peterokraka zvezda, simbol iz obdobja
naše zgodovine; časa, v katerem je vsak imel delo, plačo
in regres. Upamo, da bo novi
prapor prinesel nove načrte,
nova delovna mesta, pa tudi
več denarja za gasilce,« je ob
prevzemu novega prapora 23.
junija dejal predsednik PGD
Studenec Tone Blaževič. Sevniški župan Srečko Ocvirk je
zaželel, da bi tudi novi prapor
združeval in povezoval tako,
kot je stari. Novi prapor PGD
Studenec je na slovesnosti ob
prevzemu blagoslovil župnik
Anton Bobič, donatorji pa so
za novi prapor prispevali 89
zlatih žebljičkov in 11 trakov.

S. R.
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Krajevni in vinogradniški praznik
PODBOČJE – Letošnji krajevni praznik v Podbočju sta zaznamovala kar dva velika društvena jubileja:
60-letnica PGD Malo Mraševo, o čemer smo že poročali, ter 40-letnica Vinogradniškega društva Podbočje, ki so jo obeležili 23. junija v okviru osrednje praznične prireditve - slavnostne seje sveta KS ter
tradicionalne podboške noči.

Nagrajenci KS Podbočje s predsednikom Barbičem in županom mag. Miranom Stankom
Kot je na osrednji slovesnosti jo ter dokončanje optičnega
ob krajevnem prazniku pou- omrežja. Ni pozabil omeniti
daril predsednik sveta KS bogatega društvenega življePodbočje Jani Barbič, so po- nja, pa tudi težav v tajništvu
nosni na urejenost naselij, ki KS ne, saj si morajo tajnico
je tako Podbočju kot tamkaj- deliti še s tremi krajevnimi
šnji osnovni šoli lani prinesla skupnostmi.
zmago na regijskem ocenjevanju, šoli pa še tretje mesto Barbič je nato podelil letona državnem nivoju. Precej šnja priznanja krajevne skuje tudi novih infrastruktur- pnosti. Naziv častnega kranih ureditev po vaseh, kra- jana je podelil nekdanjemu
jevna skupnost pa ima nove krškemu županu, zdaj pa miprostore za svoje delovanje, nistru za kmetijstvo in okolje
ki so jih odprli dan poprej. Francu Bogoviču za njegov
»Žal nam ne gre vse po načr- prispevek pri razvoju kratih pri izgradnji mrliške veži- jevne skupnosti, znak KS je
ce. Ker je kriza in vsi pravijo, prejela Ivanka Černelič Juda je potrebno varčevati, se rečič, priznanji KS Martin
je zataknilo tudi pri tem pro- Stipič in Vlado Bezjak, prijektu, ki ga moramo skrčiti,« znanje mladi up, ki se podeje opozoril Barbič in naštel ljuje na predlog učiteljskeše nekaj nedokončanih pro- ga zbora podboške šole, pa
jektov, med njimi gradnjo devetošolka Medina Halilopodboške čistilne naprave in vić. Predsednik Turističnepriključevanje na kanalizaci- ga društva Podbočje Matjaž

Avgust Hosta in Ivan Stopar
dniškega društva Podbočje.
Jurečič je podelil priznanja
zmagovalcem ocenjevanja
vinskih kleti, kjer sta prvo
mesto osvojila Tanja in Miha
Butara, ter fotonatečaja na
temo Vinogradništvo, kjer je
zmagala Anita Radkovič.
Seja je bila posvečena tudi
40-letnici delovanja Vinogradniškega društva Podbočje, čemur je bil posvečen
tudi spremljevalni program,
ki sta ga vodila Ivanka Černelič Jurečič in Luka Gramc, v
njem pa so nastopali Pevke
izpod Bočja, Koledniki iz Bušeče vasi ter glasbenika Luka
Dukarič in Tomaž Rožanec.
Predsednik Vinogradniškega
društva Podbočje Ivan Stopar je za častne člane društva imenoval ustanovnega
člana društva Avgusta Hosto, Jožeta Kovačiča, Viljema Vrhovška, Franca Baniča

sta razvila prapor Vinograin Vinka Škulja, za zaslužne
člane pa Franca Grubiča,
Darka Kodriča, Alojza Zoriča, Franca Glinška, Ivana Urbanča in Jožeta Kerina. Na tradicionalni podboški
noči, ki je sledila seji, sta
Hosta in Stopar ob navzočnosti številnih gostov iz prijateljskih vinogradniških društev, ambasadorjev cvička in
članov t. i. ‚cvičkovega dvora‘ razvila društveni prapor, s
katerim, kot je dejal Stopar,
društvo izraža in identificira
svoj obstoj. Podboško društvo je eno najstarejših vinogradniških društev na območju, kjer se prideluje cviček,
redno organizira ocenjevanja
vin in predavanja za vinogradnike in kletarje, sodeluje
na tednu cvička in pripravlja
odmeven dan odprtih vrat zidanic in hramov.

Peter Pavlovič

Po osamosvojitvi velik napredek

VELIKI TRN - Dan državnosti je tudi praznik krajevne skupnosti Veliki Trn v spomin na zasaditev t. i. lipe
državnosti na osamosvojitveni večer pred 21 leti. 24. junija so v tamkajšnjem kulturnem domu pripravili slavnostno sejo sveta KS s podelitvijo priznanj.
»Ne samo naša krajevna skupnost, ampak tudi občina in
država so v tem času naredile velik napredek,« je v uvodu
v sejo povedal predsednik sveta KS Veliki Trn Franc Lekše, ki
je na tem položaju že polnih
25 let, zato ga bo, kot pravi,
po izteku tega mandata prepustil komu mlajšemu. Po številu prebivalcev sicer majhna, a
na številne vasi in zaselke razdrobljena krajevna skupnost
se ponaša z dokaj urejeno infrastrukturo, a kljub temu nekaj makadamskih cest še čaka
na asfaltiranje, pa tudi asfaltne ceste z začetka Lekšetovega mandata bodo počasi že
potrebne obnove. S svetom
pa »Svetoduščani«, kot si – po
tamkajšnji cerkvi sv. Duha pravijo krajani, niso poveza-

Mojci in Zdravku Pircu, srebrni znak KS Ivanu Lekšetu in
Miji Gorenc, zlati znak KS pa
dolgoletnemu krškemu županu, zdaj pa ministru za kmetijstvo in okolje Francu Bogoviču za vsestransko pomoč pri
razvoju in realizaciji projektov v krajevni skupnosti. Slednji se je zahvalil v imenu nagrajencev in dodal, da je bila
KS Veliki Trn vedno ena tistih,
kjer so krajani vedeli, kaj želijo in znali pošteno »pljuniti v roke« za uresničitev svojih želja.
Nagrajenci krajevne skupnosti z državnim svetnikom
Slivškom in predsednikom KS Lekšetom
ni le s cestami, ampak tudi s
širokopasovnim internetnim
omrežjem, na katerega je priključenih večina gospodinjstev.

Lekše in državni svetnik Jože
Slivšek sta na seji podelila letošnja priznanja krajevne skupnosti. Priznanje sta podelila

Slovesnost je povezovala Monika Gabrič, popestrili pa so
jo citrarka Jasmina Levičar
ter domači ramplači.


P. Pavlovič

Posavske kmetice na regijskem srečanju
BIZELJSKO - Na Turistični
kmetiji Balon – Bela Gorca
so se na tradicionalnem letnem srečanju zbrale posavske kmetice. Kot je povedala svetovalka brežiške
izpostave Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto
Marija Levak, se srečanja
niso uspele udeležiti sevniške kmetice, so pa zato gostili kmetice iz Dornave in
Lancove vasi. Vsem so pokazali lepote Bizeljskega in
bližnje okolice, spoznali so
domače dobrote in naravne

ni program: zbranim so domače
pesmi približali
Ljudski pevci Bizeljsko, zaplesali
mladi iz otroške
folklorne skupine Pišece, ogreli
pa Veseli Jožeki z
Vidma pri Ptuju s
harmonikami. ŽuMarija Levak, Slavka Preskar in Zvonka pan Ivan Molan
Kampiut, ki je pobudnica srečanj z Dor- je pozdravil njinavo in Lancovo vasjo
hova prizadevadanosti. Na turistični kmeti- nja in dejal, da v teh težkih
ji so pripravili bogat kultur- časih pride podeželje veli-

ko bolj do izraza, v. d. direktorja Kmetijsko gozdarskega
zavoda Novo mesto Slavko
Dragovan pa je poudaril, da
je v zgodovini prav podeželje ohranilo slovenstvo in ob
njem slovenska družina. Pozdrave so izrekle predsednica
Društva kmetic Brežice Slavka Preskar, podpredsednica
sveta KS Bizeljsko Mira Rajterič in vse predsednice društev ter si izmenjale darila.
Kmečke ženske so se veselile na družabnem popoldnevu
ob zvokih Vilka Ureka. S. V.
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Za bolnike s Crohnovo boleznijo
POSAVJE - 19. maj je potekal v znamenju svetovnega dneva kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Gre za imunsko pogojeno bolezen sodobnega časa, za katero obolevajo
posamezniki vseh generacij. Za njen nastanek naj bi bila
odločilna genetska predispozicija, kljub temu pa strokovnjaki še niso našli vzroka, kaj botruje njenemu izbruhu in
prekomernemu vnetju v sluznici črevesja.

Predsednica dolenjske sekcije KVČB Olga Bizjak
Z namenom osveščanja javnosti o tej vse pogostejši bolezni
in njenih simptomih so v Društvu za kronično vnetno črevesno
bolezen pripravili vrsto aktivnosti z naslovom Trenutno odsoten – hvala za razumevanje, pod okriljem 4. festivala posavskih nevladnih organizacij pa se je v Krškem 26. maja predstavila tudi dolenjska sekcija društva, ki jo vodi Olga Bizjak.
Vanjo je vključenih ter aktivnih tudi 32 obolelih članov iz območja Posavja. Kot je povedala Bizjakova, je zaskrbljujoče, ker za kronično vnetnimi črevesnimi boleznimi, kamor se
uvrščata ulcerozni kolitis in Crohnova bolezen, vse pogosteje zbolevajo otroci. Žal zaenkrat navedeni črevesni bolezni
še nista ozdravljivi, umirjati pa jih je mogoče zgolj s protivnetnimi zdravili, v nujnih primerih z operativnimi posegi. In
seveda z večjim seznanjanjem tako obolelih kot širše javnosti, kar je tudi naloga in zaveza društva, poudarja Bizjakova,
saj bolezni povzročata nižjo kakovost življenja. Zato v društvu pripravljajo razna strokovna predavanja in delavnice na
temo prehrane, zdravljenja in diagnostike KVČB za bolnike,
srečanja enkrat na mesec potekajo tudi z namenom izmenjave izkušenj, ob tem pa izdajajo razne zgibanke, druge publikacije in glasilo Kronček. Informacije o delovanju društva pa
lahko pridobite pri predsednici dolenjske sekcije na telefonski številki 031 876 045.
B. Mavsar

Srečanje harmonikarjev na
Studencu
STUDENEC – V organizaciji Kulturnega društva Studenec,
Prostovoljnega gasilskega društva Studenec in Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, se je 23. junija na Studencu odvijalo že 32. srečanje harmonikarjev.

Predsednica Kulturnega društva Studenec Andreja Janc,
najboljši harmonikar Žiga Kališnik, najmlajši Kevin Poredoš in najstarejši harmonikar Viktor Pacek
Srečanje harmonikarjev na Studencu naj bi bilo po pripovedovanju domačink in domačinov najstarejše v Sloveniji, vendar
je udeležba iz leta v leto manjša in tako se je na letošnji prireditvi predstavilo le osem izvajalcev. V kategoriji veteranov
(v starosti nad 60 let) je nastopil 65-letni Ivan Srpčič iz Cerkelj ob Krki, 66-letni Viktor Pacek iz Leskovca pri Krškem in
64-letni Franc Županc s Senovega. V kategoriji najmlajših, do
vključno 14. leta starosti, so se predstavili: 10-letni Kevin Poredoš iz Brusnic pri Novem mestu, 12-letni Matic Mohar z Jeperjeka, 13-letni Žiga Kališnik iz Zidanega Mosta, 14-letni Mitja
Bukovec z Rake in 14-letni Blaž Hutevec iz Gornje Lakovnice.
Srečanje je spremljal strokovni selektor Zmago Štih, ki je vseh
osem harmonikarjev predlagal za nastop v polfinalnem izboru
za zlato harmoniko Ljubečne. Polfinalni srečanji se bosta odvijali 3. avgusta v Ljubečni in 12. avgusta v Bodoncih, finalni del
pa 31. avgusta in 1. septembra v Ljubečni.
Po zaključenih nastopih sta strokovni selektor Zmago Štih in
predsednica Kulturnega društva Studenec Andreja Janc podelila še pokale Studenca, in sicer najstarejšemu harmonikarju
Viktorju Packu, najmlajšemu Kevinu Poredošu in najboljšemu harmonikarju po izboru strokovnega ocenjevalca Žigi Kališniku.
S. Radi, foto: B. Zgonc
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Dan Fakultete za energetiko

Dan tehnike Posavja

KRŠKO – 22. junija so zaposleni na Fakulteti za energetiko Krško, študentje, predstavniki s fakulteto sodelujočih
podjetij in ostali gostje v Mestnem muzeju Krško obeležili dan Fakultete za energetiko. Na ta dan pred petimi leti
je namreč za njeno ustanovitev prižgal zeleno luč Državni zbor RS, na podlagi preoblikovanja Univerze v Mariboru
pa je prvo študijsko leto steklo 1. oktobra 2008.

NEMŠKA VAS – Na tukajšnjem posestvu Žaren je v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in gostitelja Jerneja Žarna, ob podpori Občin Krško in Sevnica,
30. junija potekal Dan tehnike Posavja 2012.

Sprejem dobitnikov kolajn na EP
v speed badmintonu
V torek, 27. junija, je županja občine Radeče Rafaela Pintarič skupaj z direktorico občinske uprave Brigito Stopar
sprejela članice in člane Speed badminton kluba Radeče, ki
so kot del slovenske reprezentance nastopili na evropskem
prvenstvu v hrvaškem Poreču in dosegli izjemne rezultate.

Dekan Predin z najuspešnejšimi študenti fakultete
Kot je na krajši slovesnosti dejal dekan fakultete dr. Andrej
Predin, so jeseni 2010 študij na fakulteti zaključili že prvi
izredni študentje magistrskega študijskega programa Energetika 2. bolonjske stopnje, jeseni 2011 pa so študij zaključili tudi prvi redni in izredni študenti študijskih programov
I. bolonjske stopnje. Do danes se je na krško fakulteto vpisalo 646 študentov, od tega 561 na 1. bolonjski stopnji in 85
študentov na 2. bolonjski stopnji, študij pa je zaključilo 51
študentov, od tega 32 na drugi in 19 na 1. stopnji. V študijskem letu 2011/2012 je vpisanih skupno 369 študentov, od
tega na rednem 294 in 75 na izrednem študiju, 243 jih študira na krški fakulteti in 126 na enoti v Velenju.

Jasmina Keber, Danaja Knez, Robi Titovšek in Matjaž Šušteršič so namreč prispevali velik delež pri osvajanju petih
od šestih slovenskih kolajn, Jasmina Keber pa si je s tremi kolajnami in naslovom evropske prvakinje priborila status prve
zvezdnice evropskega prvenstva, na katerem je sicer nastopilo približno 300 igralk in igralcev iz 21 evropskih držav. Kebrova je naslovu evropske prvakinje v kategoriji posameznic
dodala še srebro v ženskih dvojicah v paru z Ljubljančanko
Heleno Halas ter bron v mešanih dvojicah v paru s klubskim
soigralcem Matjažem Šušteršičem. Robi Titovšek je v paru z
Ljubljančanom Samom Lipuščkom osvojil srebro v kategoriji moških dvojic, Danaja Knez pa je zbirko radeških kolajn
zaokrožila z bronom v kategoriji deklet do 18 let.
Županja občine Radeče se je dobitnikom kolajn ob čestitki in predaji spominskih daril zahvalila za uspešno promocijo Radeč in tudi Slovenije, saj je predvsem po zaslugi izjemnih radeških nastopov Slovenija prvenstvo končala na
visokem petem mestu najuspešnejših držav, Jasmina Keber
pa se je v imenu kluba županji in Občini Radeče zahvalila
za podporo, brez katere klub ne bi dosegal takšnih rezultatov, kot jih dosega.

Proslava ob dnevu državnosti
Dom kulture Radeče je na vroč večer, nekaj dni pred praznikom, napolnila poezija iz pesniške zbirke Valovanje misli. V
domiselni interpretaciji pesmi sta sodelovala Urška Klajn in
Luka Klanšek iz gledališke skupine Žaba gleda & išče iz Vrhovega. Po nasvet pri poskusih ustvarjanja poezije sta se obra-

čala na Ivana Cankarja, ki ga je uprizoril Bojan Sumrak, z
glasbenimi vložki pa sta program obogatila kantavtorja Andrej Ikica in Adi Smolar. Slavnostna govornica je bila ravnateljica OŠ Marjana Nemca Radeče Katja Selčan. Kot vsako
leto so bile tudi letos ob tej priložnosti najboljšim učencem v
devetem razredu podeljene knjižne nagrade za njihov trud.
Dvajsetim, zdaj že bivšim učencem, je županja občine Radeče Rafaela Pintarič čestitala za odličen uspeh in jim zaželela uspešno šolanje tudi naprej, prisotnim pa voščila ob
državnem prazniku.

Med cilji fakultete je Predin izpostavil dokončno zagotovitev
ustreznih infrastrukturnih pogojev za pedagoško in znanstveno raziskovalno delo v novih prostorih družbe ZEL-EN, gradnja katerih naj bi stekla še v tem letu, dodatno zaposlitev
pedagoških delavcev in ureditev rednega financiranja fakultete. Ob zaključku slovesnosti pa je dekan izročil priznanja za sodelovanje in podporo fakulteti šestim predstavnikom podjetij ter trem najuspešnejšim študentom programa
Energetika, in sicer Borisu Zupancu, ki je kot najuspešnejši
študent zaključil visokošolski strokovni študij 1. stopnje, na
univerzitetnem študijskem programu je bila najuspešnejša
Urška Novosel, na magistrskem študijskem programu 2. stopnje pa Niko Vivod.

Bojana Mavsar

Glavna organizatorja dneva tehnike Martin Mavsar (levo) in Jernej Žaren
Prireditev, ki se je zvrstila drugič, prav tako pa naj bi v prihodnje potekala vsako drugo leto, je prvenstveno namenjena sadjarjem in vinogradnikom, saj temelji na predstavitvi
in demonstraciji najsodobnejše kmetijske tehnike za nego in
varstvo sadovnjakov in vinogradov, hkrati pa različni domači in proizvajalci iz tujine predstavijo fitofarmacevtska sredstva in trsne cepljenke. Dan tehnike, v sklopu katerega se je
zvrstilo tudi več strokovnih predavanj, je odprl minister za
kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, ki je ob tem poudaril,
da je danes prenos znanja ključen dejavnik v kmetijstvu, da
bodo lahko kmetijske panoge, podprte s tehnologijo in učinkovitim trženjem konkurenčne na globalnem trgu. Zbrane so
ob tej priložnosti pozdravili in nagovorili tudi sevniški in kostanjeviški župan, Srečko Ocvirk in Mojmir Pustoslemšek,
v. d. direktorja KGZ Novo mesto Slavko Dragovan, Jernej
Žaren in Martin Mavsar, vinska kraljica in cvičkova princesa, predsednik KS Veliki Trn in občinski svetnik Franc Lekše
ter poslanec v DZ RS Roman Žveglič.
B. Mavsar
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Rekorden maj
v Termah Čatež
ČATEŽ OB SAVI - „V maju smo
dosegli enega najboljših rezultatov v zgodovini družbe
Terme Čatež, d.d., s čimer
smo presegli tako rezultate enakega lanskega obdobja kot tudi planske cilje za
maj 2012. V obdobju od 1. 5.
do 31. 5. 2012 smo namreč
realizirali kar 50.845 nočitev, kar je 14,09 % več kot v
maju 2011. Prav tako je bilo
v letošnjem maju realizirali rekordno število kopalcev 63.360, kar je 6,64 % več kot
maja 2011,“ so v Termah Čatež zapisali v sporočilu za javnost. V Termah letos sicer načrtujejo 35,5 milijona evrov
poslovnih prihodkov, dobiček
iz poslovanja v višini 5,6 milijona evrov in 3,1 milijona
evrov čistega dobička. Pričakujejo, da bodo letos zabeležili 723.000 prenočitev, kar
je 4,8 % več kot v letu 2011,
in 974.536 kopaliških vstopov.
Med predvidenimi investicijami v višini cca 3,5 milijone
evrov so druga faza prenove
in razširitve hotela Terme, izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo zabaviščnega centra ter za spremembo
urbanizma, razširitev kampa
ter počitniškega naselja, izvedba energetske optimizacije ter prenova golf igrišča
v Hotel Golf gradu Mokrice.
Pred kratkim so predstavili
tudi adrenalinsko novost, t.
i. »termalno formulo« - igralo, namenjeno vrhunski vodni
tekmi in zabavi. Po treh enako dolgih progah se po zavojih hkrati spuščajo tekmovalci posamezno ali v paru.

Vir: Terme Čatež

NLB Plačilne kartice

Plačujte s stilom! Tudi na obroke.
NLB Plačilnimi karticami MasterCard, Visa in Karanta* lahko na izbranih prodajnih mestih plačujete na
obroke. Seznam prodajnih mest najdete na: www.nlb.si/obroki.
*Ne velja za NLB Posojilni kartici MasterCard in Karanta ter NLB Poslovno kartico MasterCard.

www.nlb.si/obroki

Kontaktni center: 01 477 20 00
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V Krški vasi ustvarjajo že 85 let

Ponosni na rojaka
OKIČ – V spomin na velikega rodoljuba in borca za slovensko besedo Antona Umeka, ki je svoja literarna dela objavljal pod psevdonimom Okiški (po imenu svojega rojstnega kraja), je Vaški odbor Okič pripravil 16. junija literarni
večer na prostem pri domu gasilcev in vaščanov.

KRŠKA VAS – Tukajšnje Kulturno društvo „Ivan Kobal“ letos praznuje 85-letnico delovanja. V ta namen
so 15. junija pod velikim šotorom na domačem igrišču pripravili proslavo s podelitvijo priznanj zaslužnim članom, dan kasneje pa je potekalo 6. srečanje harmonikarjev.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil Ivan Prah, najstarejši aktivni član društva, ki
je med drugim dejal, da je
le-to nastalo leta 1927, ko so
se fantje, ki so vsak večer na
starem lesenem krškovaškem
mostu prepevali, združili v
moški pevski zbor „Vrbenica“,
po katerem je bilo na začetku poimenovano tudi društvo,
ustanovila pa sta ga domačin
Anton Toni Ajster in primorski
prebežnik pred fašizmom Ivan
Kobal. Po štiriletnem kulturnem zatišju zaradi vojne je
bilo ponovno oživljeno društvo v čast padlemu Kobalu
preimenovano v Kulturno-posvetno društvo „Ivan Kobal“
Krška vas. Poleg moškega so
delovali še mešani mladinski
zbor ter dramska in folklorna
sekcija. Predsednik društva in
zborovodja z najdaljšim stažem je bil Franc Baškovič, poleg njega sta zbor vodila tudi
Ivan Planinšek in Franc Potokar. Od leta 1991, ko je bil
ustanovljen oktet Kranjci, pa
je vodja Vinko Žerjav. Pred
štirimi leti so izvolili novo
društveno vodstvo – predse-

Član Moškega pevskega zbora KD „Ivan Kobal“ Krška vas
je tudi Ivan Prah (desno spredaj), po novem prvi častni
predsednik krškovaškega društva.
dnik je postal Franc Jurečič. kulturo gibanja – organiziralo
Prah je zaključil: „Mladi čla- kulturno prireditev vsak meni, ki so se nam v zadnjih le- sec v letu.
tih pridružili, dajejo upanje,
da bo slovenska beseda in pe- Jurečič je v slavnostnem delu
sem še valovila po naši zele- podelil zahvale vsem zasluni Krki.“ Predsednik KD „Ivan žnim članom društva in IvaKobal“ Franc Jurečič je v na- na Praha imenoval tudi za prgovoru omenil, da je v pre- vega častnega predsednika KD
teklem letu društvo s svojimi „Ivan Kobal“ Krška vas. Drušestimi aktivnimi sekcijami – štvu so čestitali tudi župan
moškim pevskim zborom, ok- občine Brežice Ivan Molan,
tetom Kranjci, harmonikarsko ki je ob tej priložnosti druskupino, recitatorsko skupino, štvu podelil občinsko plaketo,
Klapo Parangal in sekcijo za vodja OI JSKD Brežice Simona

Rožman Strnad, predsednica
ZKD Brežice Lučka Černelič,
predstavniki MoPZ Bizeljsko,
ŽePZ Orlica Pišece in MoPZ
Sromlje, ki imajo tako kot krškovaški zbor istega mentorja, ter predsednica KS Krška
vas Irena Bausovac. Poleg domačih MoPZ KD »Ivan Kobal«,
okteta Kranjci, harmonikarske skupine in Klape Parangal
sta v programu, ki ga je povezoval tajnik društva Marjan
Piltaver, sodelovali tudi trobilna sekcija »Trobsi Loče« in
VOX Posavci, potekal je tudi
sprejem vinske kraljice Slovenije Martine Baškovič iz Krške vasi, družabno srečanje
pa se je nadaljevalo z ansamblom Franca Veglja.
Dvodnevno dogajanje so zaključili s 6. srečanjem harmonikarjev in praznovanjem
petletnice domače harmonikarske skupine. Nastopili so
harmonikarji in harmonikarske skupine iz Posavja ter ansambel Savinjskih 7, prav tako
pa so pozdravili kralja cvička
Franca Tomšeta iz Globočic.

Rok Retelj

»OKO« v svojih prostorih

Društvene prostore so ob krajšem glasbenem programu, ki
ga je izvedla na kitari Nataša

Libenšek, odprli prav na praznik društva, to je Štovičkov
dan, ki so si ga ob ustanovitvi društva 1996. leta izbrali
v spomin na 26.junij 1896 rojenega akademskega kiparja
in medaljerja Vladimirja Štovička.
Ob odprtju društvenih prostorov so 116. obletnico Štovičkovega rojstva tradicionalno
obeležili z razstavo slik društva, ki so jih ustvarili v likovni koloniji z naslovom Šopki Marije Attems Auersperg
(1816 - 1880). Gre za grofico iz leskovškega Šrajbarskega turna, poročeno z grofom
Antonom Aleksandrom Auerspergom (1806 – 1876), poli-

BIZELJSKO - V Gostilni Šekoranja se je zbralo okoli 100 nosilcev znanega priimka rodbine, ki izhaja iz tega kraja. Pobudnik
srečanja je bil Janez Šekoranja, na željo pokojnega očeta,
srž srečanja pa je po besedah organizatorke Nataše Šekoranja Špiler izdelava rodovnika Šekoranjevih dr. Zarjana Fabjančiča. Šekoranjem je sledil po arhivih do leta 1748, ko ob-

Krški likovniki so Jožici Mikulanc, predsednici KS (levo),
v zahvalo za prizadevanja pri pridobitvi društvenih prostorov podarili sliko.
tikom in literatom, ki je širše
znan pod psevdonimom Anastasius Grün, ki je risala tihožitja, predvsem rože. Čeprav
je kot slikarke ne najdemo v

7 vprašanj o zavarovalništvu,
na katera morate vedeti odgovor!
Odgovarja zavarovalniška
zastopnica Branka Rak iz Sevnice
1. Kako pogosto se Slovenci odločamo za najrazličnejša zavarovanja pred točo? Je povpraševanje po
tem v zadnjih letih kaj naraslo?
V ZM beležimo večje povpraševanje po tovrstnih zavarovanjih v zadnjih treh letih – od velikih ujm in
toče v letu 2008; da pa bi zaznali večje povpraševanje pred posameznimi napovedmi, pa ne moremo trditi.
Verjetno razlog tiči tudi v tem, da ljudje vzamejo napovedi z »rezervo« ali
pa še vedno verjamejo, da ne bodo
med prizadetimi.
2. Kaj najpogosteje zavarujemo
pred točo?
Vsekakor so najpogostejši predmet
zavarovanja proti toči tiste premičnine in nepremičnine, ki so najbolj
izpostavljene škodnemu dogodku in
kjer bi zavarovanci utrpeli največjo
škod: zgradbe in posamezni deli le–
teh (strešna konstrukcija, zidovi, fasade), avtomobili, premičnine v stanovanju oziroma hiši, pomembnejši
osebni dokumenti itd. V Zavarovalnici Maribor resnično svetujemo, da se
ob sklenitvi zavarovanja zavarovanci
o vrsti in načinu zavarovanja resnično dobro posvetujejo z našimi strokovnjaki, ki jim bodo z veseljem pomagali.

3. Kako je z zavarovanjem nadstreškov, fasad, streh - objektov? Kako
je z zimskimi vrtovi, raznimi plastičnimi »dodatki« na stanovanjskih
objektih?

Rizik toče pri zavarovanju stanovanjske hiše krije vse škode, ki nastanejo, kadar toča z udarcem poškoduje katerikoli del stanovanjske
hiše (npr.: kritina, strešna konstrukcija, zidovi, fasade, vgrajeno stavbno
pohištvo, rolete, žaluzije, predmeti,
ki so fiksno pritrjeni na objekt - antene, kolektorji, markize itd.) tako, da
ga razbije, prebije, okruši ali pa zaradi
udarca toče ta del poči. Niso pa kriti
tisti deli, ki ne sodijo k stanovanjskemu objektu in niso predmet zavarovanja, kot to opredeljujejo splošni
pogoji zavarovanja hiše.
4. Na kaj naj bodo zavarovanci po-

Nagovor predsednika vaške skupnosti Ivana Cajnerja
V vasi Okič nad Boštanjem se je 12. junija 1838 rodil slovenski
pesnik in pisatelj Anton Umek Okiški (umrl je 15. julija 1871 v
Trušnjah pri Velikovcu, pokopan je v Celovcu). Njegova rojstna
hiša še danes stoji in vanjo so pred leti vgradili spominsko ploščo, ki je delo kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, rojenega v Boštanju. S pripravo prvega literarnega večera, posvečenega možu, »čigar srce je gorelo za blagor slovenskega naroda«,
so domačini obudili pesnikov glas in ogreli srca zbranih. V skrbno
pripravljenem programu, ki ga je povezovala domačinka Tatjana Žužek, so v recitalu sodelovali Andrej Simončič, Tina Železnik, Andrej Žužek, Alenka Kodeh, Martina Žužek ter najmlajši
– Lana, Eva, Lucija in Ajda. Za glasbeno spremljavo sta skrbeli citrarki Nina Mikolič in Eva Metelko ter na kitari Melita Železnik, za dober zvok mikrofona pa tonski mojster Toni Žnidaršič. Zapeli so tudi Ljudski pevci Boštanj. Uvodoma je spomin na
rojaka, katerega ime se v preteklosti ni omenjalo pogosto, obudil Ivan Cajner, ki je povedal tudi, da bodo s tovrstnimi večeri nadaljevali, prihodnje leto pa bodo pripravili posebno slovesnost ob 175-letnici pesnikovega rojstva.
S. Radi

Srečanje rodbine Šekoranja

zorni, ko se odločajo za najrazličnejša zavarovanja v primeru toče?
Zavarovancem priporočamo, da
svoje premoženje zavarujejo s premoženjskim zavarovanjem z osebno in pravno asistenco ter asistenco
doma OPA! na novo vrednost. Zavarovanje hiše ali stanovanja na novo
vrednost zavarovancem zagotovi nadomestitev poškodovane ali uničene
stvari z novo.
5. Ko pride do tega, kako naj odreagirajo? Kateri so tisti postopki, na
katere kljub prizadetosti ne bi smeli pozabiti?
Zavarovalnica Maribor svojim zavarovancem in vsem, ki so utrpeli škodo
zaradi neurij, še posebej svetuje, da
v prvi vrsti najprej poskrbijo za to, da
ustrezno zavarujejo sebe (torej človeško življenje) in šele nato svoje premoženje. Poskrbela je tudi za hitro in
enostavno prijavo škode: nastalo škodo lahko zavarovanci prijavijo prek
e-prijave na https://www.zav-mb.
si/prijava_skode ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 21,
ki je na voljo 24 ur na dan. Oškodovanci lahko za pomoč pri prijavi škode pokličejo tudi svojega zastopnika,
ki je sklenil zavarovanje.
6. V kolikšni meri (razpon) povrnete škodo na nepremičnini, ki nastane kot posledica toče?

splošnih pregledih in med avtorji slovenske umetnosti,
mnogi poznavalci menijo, da
si njene slike zaslužijo vidnejše mesto. 
B. M.
Višina izplačila škode je odvisna od
tega, za kakšno zavarovanje se zavarovanec odloči.
Lahko se odloči za zavarovanje na
dejansko vrednost (morebitna odškodnina je zmanjšana za amortizacijo zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti), ali pa za zavarovanje
na novo vrednost (morebitna odškodnina je enaka vrednosti nove oz. nabavne vrednosti opreme enake kvalitete in namembnosti).
7. Kakšne so vaše oblike zavarovanj za stanovanjske objekte, ki
vključujejo zavarovanje pred točo?
Kako je to pri avtomobilih?
V Zavarovalnici Maribor smo oblikovali paketna zavarovanja, ki zavarovancem nudijo optimalno zaščito
tako avtomobilov kot premoženja
glede na njihov stil življenja in uporabo hiše ali stanovanja. Avtomobili so pred točo zavarovani s paketi
kasko zavarovanj. Zavarovati je možno tudi kmetijska gospodarska poslopja; ponujamo seveda tudi podjetniško premoženjsko zavarovanje (ki
omogoča kritje posledic toče obrtnikom in manjšim samostojnim podjetnikom), pa tudi zavarovanja za večje
poslovne subjekte. Tako svojim zavarovancem ponujamo paketno premoženjsko zavarovanje OPA!. OPA!
je premoženjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor, ki ob zavarovanju
hiše, stanovanja ali opreme vključuje tudi pravno in osebno asistenco ter
asistenco doma.

Naročnik: Zavarovalnica Maribor, PE NM, Zwittrova ulica 1, 8000 Novo mesto

KRŠKO - Društvo likovnikov
OKO Krško ima od 26. junija dalje društvene prostore
na naslovu Cesta krških žrtev 23, v soseščini sedeža
Krajevne skupnosti mesta
Krško, s katero si deli manjši atrij. Slednji bo lahko služil tudi za manjše prireditve ali slikanje na prostem,
saj so do sedaj, kot je dejala ob otvoritvi predsednica
60-članskega društva Branka Pirc, »delovali tu in tam,
vsepovsod ali nikjer, vseeno
pa v Krškem«.
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Ga. Rak pokriva območje
Posavja, na voljo pa vam je
na številki 041 750 288.

Organizatorji želijo, da se rodbina spozna in poveže.
stajajo matične knjige za Bizeljsko, po izračunih pa še dlje.
Doslej je obdelal okoli 40 rodbin po Sloveniji, a kot pravi, so
še vedno izzivi v arhivu Slovenije, stari zemljiški knjigi v graškem arhivu ter v hrvaških arhivih. Po Fabjančičevih besedah
se raziskava nikoli ne konča, rodbina pa je zelo zapletena in
kot taka velik izziv, in sicer zaradi medsebojnih povezav in
majhnega števila imen. 
S. V.

6. tabor ustvarjalcev dobrih vesti
SENOVO - Med 31. majem in 2. junijem je OŠ 14. divizije Senovo organizirala Tabor ustvarjalcev dobrih vesti, na katerem
je gostila učence in mentorje osmih šol. Rdeči niti letošnjega druženja sta bili medgeneracijsko sodelovanje in podobe
krajev udeležencev, bogato vsebinsko celoto pa so sestavili
z delavnicami, okroglo mizo, s kvizom; poseben pečat pa je
taboru dalo druženje, spletanje prijateljskih vezi in učenje
bivanja in sobivanja. Tridnevni tabor je obiskalo več gostov,
med drugim tudi ameriška diplomatka v Sloveniji Sarah Grigjorevski.
Irena Škoberne/B. M.

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško,
Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si
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POSAVSKE POTI PRIJETNIH DOŽIVETIJ

Vedno več ljudi spoznava, da se v vsakdanjem tempu življenja odtujujejo od narave. Odgovor na to je lahko pohodništvo, ki se razvija v tolikšni meri, da ga danes v svetu lahko
štejemo za množični kulturni pojav moderne dobe. Med tujimi gosti je po raziskavi s strani STO celo na prvem mestu kot glavni motiv počitnikovanja. Pri tem ni nepomembno, da
na turistovo izbiro poti močno vpliva tudi signalizacija oz. označenost poti.
Specifični cilji projekta so med drugim:
• Izoblikovanih in urejenih pet posavskih vzorčnih tematskih poti in
vzpostavitev registra tematskih poti,
• Izdelana priporočila za enotno označevanje tematskih poti, vzdrževanje poti in vzpostavljen dialog z ostalimi turističnimi akterji na
terenu na območju regije,
• Inovativno nadgrajena turistična infrastruktura (didaktična igrala, električna kolesa …),
• Izoblikovani skupni integralni turistični produkti, vezani na tematske poti, in skupni regijski promocijski dogodek, ki bo povezal turistične ponudnike s civilno iniciativo in ostalimi zainteresiranimi.

Zaradi naštetih razlogov se je v organizaciji partnerstev CPT Krško, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Občina Kostanjevica na Krki, Turistično društvo Sromlje in Turistično društvo Šentjanž, osnoval
projekt »Posavske poti prijetnih doživetij«. Skupna vrednost projekta je 191.560 € (z DDV), višina odobrenega zneska sofinanciranja (sredstva EU) je 146.066,83 €, preostala sredstva zagotavljajo
partnerji v projektu.
Projekt je zasnovan od spodaj navzgor, glede na potrebe in pobude lokalne skupnosti. Splošni cilj projekta je “Povečati turistično
privlačnost območja s kar najboljšim izkoriščanjem in promocijo
lokalnih naravnih in kulturnih virov energije” z usposabljanjem
in izobraževanjem turističnih ponudnikov, turističnih vodnikov, organizatorjev turistične ponudbe in civilne iniciative, z vlaganjem v
novo turistično infrastrukturo ter s promocijo.
Projektne aktivnosti, sicer razporejene v dveh fazah, so se začele odvijati v januarju letos, zaključile pa se bodo do konca junija
2013. V sodelovanju z društvi in zavodi so se že izvedle med drugim naslednje aktivnosti:
• Popis obstoječih in potencialnih poti (pohodniške, tematske, planinske, konjeniške) skupaj z gastronomsko in namestitveno ponudbo),
• Popis naravne in kulturne dediščine,
• Kulinarična raziskava:
-- pravkar se zaključuje mednarodni raziskovalni tabor za mlade
v Kostanjevici na Krki na temo gastronomske dediščine območja,
-- oblikovanje raziskovalnih skupin na temo kulinarike (predstavniki pridelovalcev, ponudnikov, etnologov, društev).

Delo na terenu – udeleženke gastronomskega tabora
v okolici Kostanjevice na Krki.
V sklopu projekta je potekalo usposabljanje in izobraževanje na nivoju regije. Izdelal se je program inovativne interpretacije narave,
potekalo je usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in izvedeni
so bili nekateri načrtovani vaški forumi, kjer se zainteresirani lahko
aktivno vključujejo v projekt in izražajo svoja mnenja.
V projektu je zasnovan tudi plan naložb v turistično infrastrukturo
in med drugim vsebuje vzpostavitev elektronskega registra tematskih poti skupaj z ostalo ponudbo, priporočila in navodila za označevanje, urejanje in vzdrževanje tematskih poti, postavitev novih
označevalnih tabel, nakup GPS aparatov, električnih koles, didaktičnih igral, piknik miz in klopi. Kreiranje in izdelava promocijskega
materiala v okviru projekta bo potekalo preko nacionalnega fotografskega natečaja. Tako se bo oblikovala baza fotografij Posavja,
izvedlo izobraževanje mladih na temo digitalnih medijev ter izdelal promocijski film pod strokovnim mentorstvom. V načrtu je tudi
regijski dogodek Posavski festival pohodništva.

Ciljne skupine projekta so predvsem turistični ponudniki in turistične agencije, društva, kmetijska gospodarstva, lokalno prebivalstvo,
pa tudi mladi, brezposelni, ženske in upokojenci.
Projekt je zasnovan trajnostno in pri razvoju vključuje lokalne zainteresirane strani (zavezanost lokalnemu razvoju regije, lokalna
identiteta). Del nove opreme, ki se bo oblikovala pri tematskih poteh, bodo v upravljanje dobila društva, kar bo spodbudilo večjo
zavezanost domačinov in vključenost v prihodnje. Projekt je priložnost za oblikovanje novih turističnih produktov in paketov, vezanih na tematske poti. Novi turistični produkti se bodo vključevali v obstoječo turistično ponudbo destinacije. Rezultati projekta se
bodo ohranjali, vzdrževali in nadgrajevali, preko prijav društev na
občinske, regionalne in nacionalne javne razpise.

naročena objava

V Posavju se že dolgo časa pojavljajo tako potrebe po povezani turistični ponudbi in inovativnem turističnem produktu, kot tudi pobude na terenu k celovitemu pristopu reševanja problematike, vezane na pohodniške poti.

Na koncu bi želeli izkoristiti to priložnost in iskreno povabiti vse
zainteresirane k sodelovanju, saj si želimo, da se v projekt vključi
čim širši krog ljudi. Oglasite se na sedežu Centra za podjetništvo
in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, pokličite na tel (07/490 22
20) ali nam pobude oz. mnenja pošljite po elektronski pošti info@
cptkrsko.si.

TD SROMLJE
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Storitve SiOL na sodobnem širokopasovnem omrežju
Sodobno širokopasovno omrežje se sedaj gradi tudi v občini Sevnica.
Zato je zdaj pravi čas za pravo odločitev - izberite storitve SiOL!
Z veseljem vas obveščamo, da na območju občine Sevnica potekajo aktivnosti izgradnje
odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). To omogoča dostop do širokopasovnih
storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna digitalna in kabelska
televizija.
Telekom Slovenije je z blagovno znamko SiOL največji ponudnik širokopasovnih
storitev v Sloveniji. Prizadevamo si, da z visoko kakovostjo storitev, zanesljivostjo
delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika to tudi nenehno
potrjujemo. Verjamemo, da boste pri izbiri ponudnika, če se boste za tovrstno ponudbo
odločili, izbrali najboljšo celovito ponudbo SiOL.

Razlogi, zakaj izbrati storitve SiOL:
• Zanesljivost in varnost delovanja. V Telekomu Slovenije z veliko odgovornostjo
skrbimo za varno in zanesljivo delovanje svojega omrežja ter storitev.
• Hiter, zanesljiv in varen SiOL internet s časovno neomejenim dostopom in
enostavno priključitvijo. Ponujamo vam tudi brezplačno uporabo varnostnega paketa,
možnost izobraževanja o osnovah interneta in e-pošte na vašem domu, 10 MB
prostora na spletnem strežniku ter vrsto dodatnih storitev.
• Najzabavnejša digitalna SiOL TV je več kot le televizija. Poleg več kot 150
TV-programov boste lahko dostopali do vsebin v več videotekah, med njimi do
najnovejših filmskih uspešnic, posneli ali zaustavili program, ki ga gledate, ter si ga
ogledali kasneje, igrali igre, pregledovali svoje fotografije ali posnetke z računalnika na
TV-zaslonu, dostopali do aktualnih informacij, vremena in športa, poslušali radio in
mnogo več. SiOL TV je napredna digitalna televizija, ki vam omogoča, da izberete
paket programov, ki vam najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in možnosti
uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu načinu življenja.
• Kabelska televizija je v optičnem omrežju OŠO možna kot dodatek digitalnim
storitvam SiOL na območjih, kjer obstajajo tehnične možnosti. Za vzpostavitev
storitve priporočamo televizijski sprejemnik z vgrajenim DVB-C-sprejemnikom MPEG 4.
Namestitev je enostavna, saj ohranite obstoječe koaksialne inštalacije do
TV-sprejemnikov, storitev pa zagotavlja sprejem signalov televizijskih in radijskih
programov celotne ponudbe kabelske televizije.
• Napredna in ugodna SiOL telefonija. Telefonirajte, kot ste bili navajeni doslej, in
ostanite v stiku z brezplačnimi klici med več kot 140.000 uporabniki SiOL telefonije,
Promocijsko sporočilo

ob naročilu mesečnega dodatka pa lahko neomejeno telefonirate na več kot pol
milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. S storitvami, kot so preusmeritev ali
zapora klicev ter spremljanje stroškov in urejanje nastavitev prek spletnih servisnih
strani, boste spoznali vse prednosti sodobne digitalne telefonije.
• Strokovna pomoč 24 ur na dan za uporabnike storitev SiOL na brezplačni
telefonski številki 080 1000.
• Enostaven pregled in urejanje nastavitev naročniškega razmerja prek spletnih
servisnih strani.
• Skrb za obstoječe uporabnike SiOL. Naročniki storitev SiOL lahko sodelujejo v
Programu zvestobe, v okviru katerega pripravljamo posebne ugodnosti samo zanje.
Trudimo se, da ponudbo prilagajamo željam in potrebam uporabnikov, zato smo za vas
pripravili vrsto možnosti izbire. Odločite se lahko za eno izmed storitev SiOL ali
kombinacijo več storitev v različnih paketih, v okviru redne ali različnih akcijskih ponudb.
Za več informacij o aktualni ponudbi na odprtem širokopasovnem področju na vašem
področju in ostalih storitvah SiOL smo vam na voljo:
• v Telekomovem centru na Novem trgu 9 v Novem mestu, tel.: 07 391 88 00
(delovni čas: pon-pet: 8.00-19.00, sob: 8.00-12.30)
• v Centru za pomoč uporabnikom, brezplačni telefon: 080 8000
• na Info točki Sevnica na Prešernovi ulici 3, tel.: 07 3737 060
(delovni čas: torek, četrtek: 7:30 – 8:30)
Zabavajte se ob SiOL TV z bogato izbiro vsebin za vso družino, brskajte po spletu in se
pogovarjajte s svojimi najbližjimi. Združite vse na enem mestu s storitvami SiOL!
Storitve lahko tudi sami preizkusite v Telekomovem centru Novo mesto, po predhodnem
dogovoru pa vas bomo obiskali tudi na vašem domu. Veselimo se vašega klica oziroma
obiska.
Vaš Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., 1546 Ljubljana.

Projekt Posavske poti prijetnih doživetij je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna LAS Posavje.
Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

OKOLJE IN PROSTOR
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Širimo znanje o energiji

Pred letom dni je podjetje GEN energija odprlo Informacijsko središče GEN, kjer je poleg upravne funkcije in nadzornega centra predstavilo tudi interaktivni izobraževalni center Svet energije. S tem je odprlo vrata do celovitih in strokovno utemeljenih informacij o
energiji in energetiki.

GEN spodbuja in ozavešča

ponuja vzajemno strokovno podporo. Tako smo v šolskem letu
2011/2012 aktivno sodelovali s Šolskim centrom Krško-Sevnica, s
katerim smo pred kratkim predstavili potek izdelovanja delujočih
modelov. Dokončani modeli, ki jih izdelujejo dijaki skupaj z mentorji, bodo popestrili eksperimentalnico in ji dali dodatno vrednost.

V skupini GEN si prizadevamo širiti znanje, spodbujati izobraževanje in ozaveščanje ter povečevati zanimanje za teme, povezane s trajnostnimi viri energije, proizvodnjo in oskrbo z električno
energijo, s poudarkom na jedrski tehnologiji, ter odgovornim, strokovno utemeljenim oblikovanjem naše energetske prihodnosti.

Izredno pomoč je s svojimi izkušnjami in znanjem prispevala Nuklearna elektrarna Krško. Aktivno sodelujemo tudi s strokovnjaki
iz Inštituta Jožef Štefan – Informacijskega izobraževalnega centra
za jedrsko tehnologijo in Fakulteto za energetiko Krško.

Svet energije odlično združuje znanje o energiji in energetiki, ki ga
zajemamo iz dejavnosti vseh družb skupine GEN. Strokovno utemeljeno, razumljivo in interaktivno odslikava različne vidike celovite oskrbe z električno energijo: energetske, okoljske, ekonomske
in družbene. S širitvijo znanja in povečevanjem zanimanja zato pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva skupine GEN.

Posebna priložnost za sodelovanje so tudi sobotne delavnice, ki
ponujajo možnosti za veliko dodatnih aktivnosti. Sobotne delavnice smo izpeljali s Šolskim centrom Krško-Sevnica (Tehnogenij si
ti – tehnogenij svet vrti), Osnovno šolo Boštanj (Verižni eksperiment) in Gimnazijo Brežice (Kemija in elektrokemija).
Zunanji strokovni sodelavec Mirko Novak med predavanjem
Center je zasnovan, razdelan in dostopen za vse generacije, saj za
ogled ne potrebujejo posebnega predznanja, zgolj zanimanje in
željo po znanju. S sodobnimi tehnologijami, ki omogočajo dostop
do kakršnihkoli informacij praktično na vsakem koraku, je še kako
pomembno, da je center zasnovan privlačno in zanimivo, a hkrati poučno in celovito. Svet energije se tako drži sodobnih trendov,
saj sta interaktivnost in aktivno sodelovanje v času, ko je družba
postala izrazito vizualna in zahtevna, ključ do ohranjanja pozornosti in naprednega učenja.

naročena objava

Panoramski pogled na interaktivni center Svet energije
Svet energije zato predstavlja pomemben korak in prispevek k
osveščanju splošne javnosti o energetski prihodnosti in približevanju tehnologije različnim skupinam obiskovalcev, obenem pa
si GEN prizadeva spodbuditi interes mladih za naravoslovje, znanost in tehniko. Lokacija centra ni naključna, nahaja se v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško, v Posavju, kjer energetika
predstavlja vodilno gospodarsko panogo: tukaj se nahajajo vse vrste elektrarn, ki jih uporabljamo v Sloveniji, vključno z edino jedrsko elektrarno v državi.

Raznovrstni obiskovalci
zapolnili interaktivni center
Svet energije je v letu dni delovanja obiskalo 8500 obiskovalcev
iz vseh koncev Slovenije in tudi tujine. Veliko zanimanja so pokazale slovenske osnovne in srednje šole, saj nas je obiskalo več kot
66 šol, v novem šolskem letu pričakujemo, da bo številka še narasla. Poleg šolskih skupin smo v centru gostili mnogo interesnih
in strokovnih skupin, dobro sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo
in organizacijami.

V želji, da naši obiskovalci celovitejše spoznajo tudi Krško in okolico, smo se povezali z različnimi ustanovami (NEK, TEB, HESS, Mestni muzej Krško) in kombinirali skupne obiske.

Sobotne delavnice
širijo znanje
GEN energija s Svetom energije vsako prvo soboto (op. razen v mesecu avgustu) še prav posebno skrbi za osveščenost in znanje ter
odpira svoja vrata. Poleg vodenih ogledov, ki jim predstavijo celovit pogled na energijo in energetiko so ključnega pomena tudi delavnice v eksperimentalnici, kjer obiskovalci aktivno sodelujejo. Še
posebej mladi se pobliže spoznajo z različnimi tematskimi delavnicami, ki jih spodbudijo k tehničnemu in inovativnemu razmišljanju.
S tem krepimo naše poslanstvo eksperimentalnice, ki želi spodbuditi, aktivirati in motivirati mlade za naravoslovje, zlasti tehniko in energetiko. Tako je sobotne dni veliko posavskih šol odlično
izkoristilo tudi za delo z nadarjenimi učenci. Praktičen in nazoren
prikaz znanja prinaša dodano vrednost, ki mlade navdušuje in jih
spremeni v prave raziskovalce.
Predstavili smo se že z osmimi različnimi delavnicami, ki so predstavile radioaktivnost, elektromagnetizem, toplotne stroje, statično elektriko, magnetizem, elektrokemijo, podnebne spremembe
in druge zanimive teme.

Učenci OŠ Svete Trojice (projekt Mladi v svetu energije)

Z natečaji spodbujamo večjo
energetsko pismenost
Krovni natečaj podjetja GEN energija je projekt za osnovne in srednje šole »Mladi v svetu energije«, ki je partnersko povezan s programom Ekošola. Z odprtjem Sveta energije smo natečaj v večini
prilagodili vsebini iz centra in vsem sodelujočim omogočili neposreden prostor za učenje in stalen dostop do informacij. Z učnimi
listi, ki obravnavajo posamezne teme, smo mentorjem še dodatno
olajšali delo in jim podali predloge za delo z učenci.
Sodelovali smo tudi v letošnjem Juniorjevem likovnem ekonatečaju, ki je potekal na temo trajnostnih virov energije. Otroci iz vse
Slovenije so oddali odlična dela in se tako na njim prijazen način
pobliže spoznali z energijo.
Namen tovrstnega sodelovanja je povečevanje energetske pismenosti med učenci, dijaki in njihovimi mentorji v osnovnih in srednjih šolah. S projekti želimo med mladimi in njihovimi mentorji
širiti znanja o tem, kaj je energija, zakaj jo potrebujemo in kako pridobivamo električno energijo. Spodbujati želimo tudi razumevanje
dejstev, povezanih z zanesljivo in trajnostno naravnano oskrbo z
električno energijo v prihodnje. Menimo, da se bodo le ozaveščeni mladi lahko kompetentno vključevali v razprave in (so)odločali
o energetski prihodnosti.

Predavatelj Radko Istenič, ki predava o radioaktivnosti
Struktura obiskovalcev Sveta energije

Pomembno je sodelovati
Povezovanje in sodelovanje na vseh ravneh izobraževanja sta ključnega pomena za kvalitetno in učinkovito učenje. GEN energija se
prav zato aktivno povezuje z izobraževalnimi ustanovami in jim

Slovenske osnovne in srednje šole, ki so nas obiskale
v uvodnem šolskem letu 2011/2012

Predstavitev sodelovanja s ŠC Krško–Sevnica,
ki je potekala v začetku junija

Odgovorno
v nadzornem centru GEN
Pomembno funkcijo v Informacijskem središču GEN ima nadzorni center, ki je zadolžen za zagotavljanje optimalne in kakovostne
proizvodnje vseh elektrarn v skupini GEN ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine. Skupaj z interaktivnim centrom obiskovalcem predstavimo tudi ta zelo pomemben
člen v skupini GEN.

Nadzorni center GEN, ki deluje 24 ur na dan
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Dvajset let Solzic

Marinčeva potujoča galerija

Razširjena Štovičkova razstava

BREŽICE – Ženska vokalna skupina Solzice, ki pod dirigentsko
palico Marjetke Podgoršek Horžen poje že dvajset let, kot posebnost pa deluje pod okriljem Glasbene šole Brežice, je 9. junija v napolnjeni Viteški dvorani obeležila svoj pevski jubilej.

PODBOČJE – Akademski slikar Jože Marinč z Dob pri Kostanjevici na Krki je 21. junija začel nevsakdanji umetniški
projekt. Kar eno leto bo s svojo potujočo galerijo obiskoval številne vasi in si z mimoidočimi izmenjeval mnenja
o svojem likovnem delu in likovni umetnosti na splošno.

KRŠKO - Ob 116. obletnici rojstva akademskega kiparja in
medaljerja Vladimirja Štovička (1896 – 1989) je bila 26.
junija v Mestnem muzeju Krško odprta njegova dopolnjena stalna razstava s predstavitvijo umetnikovih javnih plastik, ki jo je pripravila kustosinja v muzeju Nina Sotelšek.
Otvoritev dopolnjene razstave so popestrili tudi s kratkim
filmskim insertom iz umetnikovega življenja, ki ga je za
predstavitev muzeju odstopil vnuk Andrej Čebular.

Vokalna skupina Solzice
V užitek in navdušenje poslušalcev so z angelskimi glasovi ponudile pevke razkošen preplet skladb domačega in tujega ustvarjanja in poustvarjanja; k razkošju koncerta so prispevale solistke
Stanka Zagmajster Narat, Petra Uršič, Vlasta Mikolavčič, Katja
Glas, Monika Abram, Jerneja Hotko, Maja Weiss, Tjaša Zidanič,
Silvija Jelen, Ana Kunej in Zlata Zidanič, s spremljavo na klavirju Darija Stanović in Pierina Cavaliere Mršić, na tolkalih pa
Goran Gorše. »Solzice« so v skupino prihajale, iz nje odhajale,
v njej ostajale in se v skupino vračale. V tem obdobju so požele prestižna priznanja ter nagrade in so ponosne na svoje dosežke. Jubilej pa je bil priložnost, da so prejele jubilejne bronaste,
srebrne in zlate Gallusove značke in priznanja. Podelila sta jim
jih predsednik sveta Območne izpostave JSKD Brežice Filip Ferenčak in vodja izpostave Simona Rožman Strnad, ki sta Marjetki Podgoršek Horžen ob tej priložnosti podelila jubilejno priznanje OI JSKD v zahvalo za vzgojo mnogih zborovskih pevcev in
solistov. Program je povezoval Danilo Kostevšek.

N. J. S., foto: Foto Rožman

Globoko tke pevsko prijateljstvo
GLOBOKO - Kulturno društvo Globoko je gostilo Mešani pevski
zbor Slovenskega kulturnega društva Triglav Split, ki deluje od
leta 1996 in se redno udeležuje festivalov Primorska poje in srečanja zborov v Stični. Zbor že 16 let vodi Tatjana Kurajica. Skupaj z vsemi tremi sekcijami globoškega kulturnega društva so
pod vodstvom Francija Keneta zapeli še ljudsko Pa se sliš‘. Zbra-

Potujoča galerija Jožeta Marinča
Kot je povedal za naš časopis, se je za potujočo galerijo odločil zato, ker želi poleg svojih dozdajšnjih gostovanj v mestih,
katerih namen je oživitev starih mestnih jeder, ugotoviti, kakšen je odziv na podeželju, predvsem v oddaljenih gorskih vaseh. Tako kot se po vaseh vozijo potujoče trgovine, bo tudi on
prišel s svojim avtom – potujočo galerijo in skušal preko pogovorov z domačini pridobiti njihovo mnenje o umetnosti. »Hkrati si bom delal zapiske, fotografiral in enkrat kasneje naredil
razstavo o tem. Namen imam obiskati tudi nekaj vasi v Avstriji in na Hrvaškem ter primerjati različne kulture,« je svoj
projekt opisal Marinč in dodal, da bo predmet razprave z domačini predvsem njegova umetnina, ki jo prevaža na strehi.
Načrtuje, da bo v enem letu obiskal okrog 50 vasi, sicer pa se
bo sproti odločal, kam ga bo pot zanesla. Kot pravi, nima nobenih posebnih pričakovanj, enostavno bo čakal, da se bodo
ljudje sami odzvali in izrazili svoje misli. »Mogoče se bo pa našel kdo, ki se bo kasneje samoiniciativno odločil, da si bo šel
pogledat kakšno razstavo,« je še pristavil. 
R. Retelj

Nova postavitev Didkove zbirke
KOSTANJEVICA NA KRKI - V vseslovensko akcijo Poletna muzejska
noč so se prvič vključili tudi v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in v okviru nje odprli novo postavitev stalne zbirke
akademskega slikarja Zorana Didka. Stalna zbirka Zorana Didka
(1910-1975), Ljubljančana s koreninami v bližnjem Podbočju,

Otvoritve so se udeležile tudi vse tri Štovičkove hčere:
v drugi vrsti Duška in Vladka, v prvi vrsti Tanja, poleg
umetnikova soproga Ljudmila.
Največ del je Vladimir Štoviček ustvaril v ateljeju, ki si ga je
leta 1932 uredil v gradu Šrajbarski turn. Z darilno listino je
občini Krško leta 1976 podaril vsa dela iz zasebne umetniške
zbirke. Ob odprtju Mestnega muzeja so del teh že razstavili
na ogled v sklopu stalne razstave, ki pa jo bodo dopolnjevali.
Tokrat se je Sotelškova z raziskovanjem in dokumentiranjem
Štovičkovih del osredotočila na umetnikove javne spomenike
in plastike. Kot je dejala, se Štovičkovo spomeniško kiparstvo
tematsko podreja duhu časa po 2. sv. vojni, ko so v osrednje
prihajali spomeniki z narodnoosvobodilno tematiko. Za spomenike tega tipa je izdeloval polnoplastične doprsne portrete na podstavkih, plakete portrete in reliefne upodobitve.
Štovičkov opus spomeniških plastik zaokrožajo spominski kipi
posebnih osebnosti, ustvarjeni za določen prostor, ki pa redko dosežejo monumentalne velikosti. Ob slikovni predstavitvi Štovičkovih javnih plastik pa je izpostavila, da se te stilsko gibljejo med realistično zrelostjo v posnemanju vidnega
in rahlim nagibom k stilizirani oblikovni formulaciji: »Umetnikovi portretiranci izdajajo različna razpoloženja, ki jih
je vanje položil kipar, in določajo karakter upodobljenega,«
pri čemer mu je za portretiranje pogosto služila fotografija.

B. Mavsar

Energijsko druženje ob aktih
BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 7. junija povabilo na
otvoritev študijske razstave »Akt« v galerijskem prostoru Fakultete za turizem Brežice. Po besedah predsednice društva
Kristine Bevc je razstava plod likovnega tečaja, ki je potekal v marcu pod mentorstvom slikarja Jožeta Kotarja. Slika-

Franci Kene (v sredini) je vodil združene zbore, Cveto Šušmelj (skrajno desno).
ne sta nagovorila predsednik globoške krajevne skupnosti Mihael Petančič in predsednik Kulturnega društva Globoko Ivan Hriberšek. Po izmenjavi daril so se gostje zahvalili za sprejem in po
besedah predsednika zbora in celotnega splitskega društva Cveta
Šušmelja pevce povabili jeseni v Split. Zahvalili so se tudi zborovodji Franciju Kenetu, s katerim se Splitčani poznajo že več ko
15 let. Gostom so se predstavile vse tri sekcije Kulturnega društva Globoko - ljudski pevci, ki bodo jeseni ob 15. obletnici izdali že drugo zgoščenko, lovski pevski zbor, ki je lani obeležil 40
let delovanja, oba vodi Kene, ter mladi ženski pevski zbor, ki deluje tri leta, zadnje leto pa ga je prevzela Anita Veršec. S. V.

Osemindvajseti letni koncert

Kustos Goran Milovanović (levo) z obiskovalci med ogledom prenovljene zbirke
kamor se je rad vračal, je v kostanjeviški galeriji na ogled že od
leta 1983, prenovljena in dopolnjena pa je bila v letih 1995 in
2000, je uvodoma povedal direktor galerije Bojan Božič. Tokratna nova postavitev, ki jo je podrobneje predstavil kustos Goran
Milovanović, je obogatena z novimi deli in koncipirana na slikarski del, kjer so v prvem prostoru razstavljena predvsem Didkova
zgodnja na figuraliki temelječa dela z jasno izraženim vplivom
zagrebške šole, v drugem prostoru pa so se osredotočili predvsem
na abstraktno upodabljanje krajine, ki se pri Zoranu Didku pne
skozi vse njegovo ustvarjalno obdobje. Tretji prostor so koncipirali kot kabinet risbe, v katerem predstavljen risarski del tudi
pogosteje menjali, kot del tokratne postavitve pa so izpostavili
dela iz cikla V internacijo. Otvoritveno slovesnost je z igranjem
na flavto obogatila Kaja Kovačič, ki tako kot Didek izhaja iz rodovnega debla Kerini-Stritarji. 
P. P.

Jože Kotar, Anja in Kristina Bevc
li so in ob tem spoznavali anatomijo ženskega telesa ob modelu, ki ga je ponudila na proučevanje in opazovanje Anja,
naslednji slikarji: Mija in Rajko Baškovč, Jelka Frešer, Marija Jerič, Sonja Kostanjšek, Tanja Kržan, Marija Kukovica, Edith Lukež, Olga Piltaver, Bernard Pungerčič, Denisa
Škof, Anton Zorko, Ana Mamilovič in Vladka Sumrek. Izbor del in mnenje o razstavljenih delih je številnim v užitek
spremljanja psiholoških poglabljanj v razstavljene akte ponudil mentor Kotar. Smiselno sta program otvoritve dopolnili plesalki PD Imani Antonina Nečemer in Špela Krznarič.

N. J. S.

TRIO DIZ-ONANZ
koncert iz cikla Akustika
Elizabeta Križanić in tamburaši
BREŽICE – Mešani pevski zbor KUD Brežice in Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče sta v 23. junija v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice osemindvajsetič skupno zapela in
zaigrala na letnem koncertu in ga posvetila svoji redni in zvesti
publiki. Poslušalci so uživali v skrbno izbranem programu dirigentov Elizabete in Draga Križanić, v petju in povezovanju programa dirigentke Križanićeve, ki je povezovanje »zabelila« še z
anekdotami, ter saksofonistke Barbare Ogorevc. Članica zbora
in literatka Stanka Pernišek se je z avtorsko pesmijo - v imenu
pevcev in tamburašev - zahvalila dirigentoma z željo, da bi jih
glasba in prijateljstvo povezovala še vrsto let.
N. J. S.

CERKLJE OB KRKI - V soboto, 23. junija, je bil prelep poletni večer, v katerem so člani Kulturnega društva Drugi
oder v idiličnem okolju v Cerkljah ob Krki pred približno
150 poslušalci izvedli pesniški večer z naslovom Najin dan
ni počesan. S tišino večera so se prepletle različne interpretacije enega najbolj priznanih slovenskih literarnih
ustvarjalcev današnjega časa, Ferija Lainščka. Večerno
druženje je s svojim prihodom počastil tudi sam literat,
ki je ob zaključku vidno ganjen povedal, da je doživel že
marsikatero izvedbo svojih del, vendar še nihče doslej
ni pripravil dogodka na tak način kot člani društva Drugi oder. 
Lea Zagmajster Jovanović

Zasedba: Domen Marn - klarinet,
Loanna Seira - čelo, Zeynep Bingöl - klavir.

v petek, 6.7., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja (v primeru dežja klub KDK)
Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si
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Brežice, naše mesto!
BREŽICE – Letošnji poletni festival Brežice, moje mesto 2012 je v petih vročih dneh mestno jedro napolnil z glasbo, različnimi dogodki, promocijami,
otroškim živžavom in obiskovalci. Brežice so oživele ob pestri ponudbi zabave in druženja.

Uspešno opravljena presoja
Občine Brežice za ISO certifikat
V mesecu juniju je občinska uprava Občine Brežice uspešno opravila obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti. V l. 2009 pridobljeni standard ISO 9001:2008 so ponovno uspešno potrdili z izpolnjevanjem zahtev standarda.
V mesecu juniju je potekala obnovitvena presoja certifikata ISO 9001:2008, in sicer presoja vseh procesov, ki jih izvaja Občina Brežice. Presojo so opravili sodelavci podjetja SIQ
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje iz Ljubljane. Cilji
presoje so bili preveriti izpolnjevanje zahtev standarda ISO
9001:2008 in Certifikacijskega pravilnika za sistem vodenja,
ugotoviti napredek sistema vodenja in ugotoviti uspešnost izvedenih izboljšav na osnovi priporočil s predhodne presoje.

Župan občine Brežice Ivan
Molan je ob tej priložnosti
dejal: »Pred 7 leti sem si kot
župan zadal nalogo, da bodo
Brežice v prihodnosti postale atraktivno, urejeno in prepoznavno turistično mesto. K
temu cilju stremi vsa ta leta
Občina Brežice. Zavedali smo
se, da je potrebno zagotoviti tudi ustrezno infrastrukturo, tako smo s pomočjo uspešno pridobljenih evropskih
sredstev obnovili staro mestno jedro, dogradili knjižnico, obnovili objekte, ki so pomembni prireditveni prostori
za različne dogodke – mestna hiša, Mladinski kulturni
center, brežiški grad, zgradili večnamensko športno dvorano Brežice ter reorganizirali javne zavode, ki delujejo
na področju turizma. Vseskozi nas spremlja prepričanje,
da je za prepoznavnost in oživitev mesta potrebno vlagati
veliko truda ter dela v vsebino, rezultat tega so prireditve
Brežice, moje mesto, sprejemi uspešnih športnikov, špor-

tne prireditve (teki), novoletne prireditve na prostem …
Letos zadovoljni ugotavljamo, da nam je uspelo – Brežice postajajo prireditveno mesto. Prepoznavnost Brežic se
je povečala, v zadnjem času
smo opazili veliko število obiskovalcev ne le iz sosednjih
krajev, ampak tudi iz sosednje države. Zato gre velika
zahvala Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – vodstvu in vsem sodelavcem za izvrstno izpeljan
festival, hvala tudi vsem obiskovalkam in obiskovalcem,
ki ste prireditev Brežice,
moje mesto vzeli za svojo!
Kljub temu, da današnji časi
niso naklonjeni takšnim prireditvam, bomo vztrajali na
tej poti, saj so kakovostne
prireditve najboljša promocija občine in mesta. Tako
bo v mesecu avgustu v mestu potekala prva mednarodna harmonikarska delavnica JV Evrope, sledi ji festival
Panonika harmonika, septem-

Za Občino Brežice so sodelavci Slovenskega inštitutu za kakovost in meroslovje v poročilu o opravljeni presoji podali
splošno oceno, da Občina Brežice »na marsikaterem področju postavlja visoke standarde nudenja uslug občanom in postaja zgled dobre prakse na področju javnega sektorja. Vse
to ji uspeva tudi z dobro vzpostavljenim in vzdrževanim sistemom vodenja po standardu ISO 9001, ki daje trden in urejen okvir za učinkovito vodenje in merljivo dobre rezultate«.

bra se bo odvil 3. Dnevnikov
duatlon v Čateških toplicah,
oktober prinaša obrtno-podjetniški in kmetijski sejem.
Dobrodošli v Brežicah!«

Cilj Občine Brežice je zagotoviti občanom kakovostno bivanje
v občini, za kar se vsakodnevno trudijo uslužbenci na vseh
področjih, od področja predšolske vzgoje in spodbud podjetništvu do varovanja neokrnjene narave in podpore različnim
društvom. Skupaj lahko naredimo še več, zato prijazno vabljeni vsi občanke in občane, da svoje pobude in vprašanja
posredujejo tudi preko spletnega obrazca na spletni strani
občine www.brezice.si v rubriki Vprašajte nas.

Vir: Občina Brežice

Investiranje v vodooskrbo
v občini Brežice
BREŽICE – Občina Brežice se v zadnjem času sooča s potrebo po urejanju vodooskrbe v občini, saj se na občinsko upravo obrača čedalje več občanov, ki imajo težave
s pomanjkanjem vode ali z neustrezno kakovostjo pitne
vode. Vpliv podnebnih sprememb na pomanjkanje vode in
vprašljiva kakovost pitne vode sta pokazali na slabost vaških vodovodov.

Zaključena pogodbena dela na projektu
Izgradnja sekundarne kanalizacije za
priključevanje na ČN Brežice – II. faza
V okviru investicije je bila zgrajena sekundarna kanalizacija v
naseljih Trnje, Mostec, IC Dobova in delih naselja Gaberje z namenom priključevanja na primarni kanalizacijski sistem, to je
na obstoječo čistilno napravo Brežice.
vanja narave in višje kakovosti bivanja vseh občanov v
brežiški občini.

Stran pripravlja Občina Brežice

Predmet investicije

Sekundarna kanalizacija v
dolžini 3.835 m bo omogočila priključevanje na čistilno napravo Brežice 75

objektom oz. za 440 PE. Cilj
projekta je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za zagotavljanja varo-

Predmet investicije je izgradnja kanalizacije na območju dela naselja Trnje (mesto Brežice) v dolžini 760 m,
dela naselja Mostec v dolžini 1.363 m, dela naselja Sela
pri Dobovi v dolžini 539 m
(od tega 327 m tlačni vod), v
delu naselja Gabrje pri Dobovi v dolžini 347 m ter na območju industrijske cone Dobova v dolžini 826 m.

Finančna
konstrukcija
investicije
Občina Brežice bo za realizacijo investicije namenila
435.000 evrov, vrednost celotne investicije znaša 1,06
milijona evrov. Sofinanciranje investicije v višini 621.666
evrov zagotavlja Evropska unija iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete
Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
za obdobje 2010-2012.

Dokler vaški vodovodi delujejo normalno in uporabniki plačujejo nižji prispevek vodovodnemu odboru ter ni nobene
potrebe po večjem vzdrževanju, nihče ne želi prevzema vodovoda s strani Občine. Ko pa se pojavijo težave z vodooskrbo zaradi dotrajanosti vodovoda ali zaradi presušenih
izvirov (manjši pritoki, več uporabnikov), ki predstavljajo
večjo investicijo, je Občina tista, na katero se krajani obrnejo po pomoči.
V letošnjem letu je Občina Brežice prejela že tri prošnje za
prevzem vaških vodovodov, ki jim je zaradi dotrajanosti in
vremenskih razmer zmanjkalo vode, zato je Občina že čez
10.000 evrov namenila za prevoze pitne vode do uporabnikov
teh vodovodov ter še 10.000 evrov za nakup dodatne opreme za kloriranje vode. Občina Brežice je ob pregledu vodovodnih sistemov ugotovila, da so vsi trije vodovodi dotrajani
in da bo za vzpostavitev normalnega delovanja v dveh letih
potrebno nameniti 500.000 evrov (za dodatne vrtine, črpališča), kasneje pa bodo stroški obnove vodovoda znašali še vsaj
dodatnih 500.000 evrov (zamenjava cevi, ipd.). Ker predstavljajo investicije v vodovode zajeten finančni zalogaj, za izvedbo pa je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo, je
izjemno zahtevno zagotoviti takojšnjo rešitev.
Občina Brežice je v letošnjem letu uspela zagotoviti tako
proračunska sredstva kot urediti potrebno dokumentacijo
za izgradnjo vodovoda Cirnik, kjer je prišlo do pomanjkanja
vode, na podoben način bo reševala tudi vodooskrbo v Križah, kjer bo potrebno zagotoviti novo vodno vrtino, prav tako
je do konca leta v planu prevzem obstoječega vodovodnega
sistema Mrzlava vas in Pirošica – Izvir – Kamence - Čedem.
Pričetek izgradnje vodovoda Cirnik
Konec meseca junija so se pričela dela izgradnje vodovoda Cirnik. V postopku javnega naročanja je bil izbran najugodnejši ponudnik - podjetje SL-inženiring. Izvajalec je bil
po podpisu pogodbe uveden v delo, po pripravi gradbišča
so se že pričela dela na terenu. Vrednost investicije znaša
220.000 EUR, v okviru investicije so bo izgradil nov vodovodni sistem Mala Dolina - Cirnik, Cirnik - Podgračeno. V letu
2012 bo Občina pristopila tudi k izgradnji novega vodohrana Spodnji Cirnik.
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Župan občine Krško sprejel najuspešnejše učence:

»Vi ste naša bodočnost«

Župan občine Krško sledi tradiciji sprejema najuspešnejših devetošolcev in dijakov. Sredi junija je sprejel 65 učencev iz sedmih osnovnih šol v občini Krško in Srednješolskega centra Krško – Sevnica. Na eni
izmed življenjskih postaj je mladim čestital za dosežen uspeh in jih postavil za vzor vsem, ki prihajajo za njimi. »Z marljivim delom in načrtovanim pristopom lahko tudi v prihodnosti veliko dosežete,« je
dejal in jih z zaupanjem v njihove sposobnosti razveselil z besedami: »Vi ste naša bodočnost«.

Občina Krško objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva v občini Krško
v letu 2012.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
• delovanja in programov društev s področja kmetijstva,
ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
• informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem
podeželja,
• izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
• izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize,
krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev);
• predstaviteve in promocije dejavnosti društva (zloženke, različne publikacije, objave v medijih);
• organizacije in predstavitve na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena;
• materialnih stroškov, najema prostorov.

Župan je izbranim učencem,
pa tudi njihovim staršem in
učiteljem čestital za dosedanje dosežke in jim zaželel uspešno nadaljevanje izobraževanja ter vse dobro na
nadaljnji poti. Občina se zaveda, da je naložba v šole in
znanje, naložba v prihodnost,
zato so njene prioritete med
drugim usmerjene tudi v vlaganje v nove in sodobnejše
prostore šol ter v sofinanciranje visokošolskih institucij.
Ker je knjiga v življenju lahko imeniten vir znanja in
prava zakladnica pri razumevanju sveta, je župan najuspešnejšim učencem poklonil knjigo »Krško, stoletje na
razglednicah«, da jih bo lah-

Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in
gozdarstva, združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško, in sicer za izvedbo strokovnih vsebin v
obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2011 do zaključka javnega razpisa za leto 2012.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012 v okvirni višini 9.000 EUR na proračunski vrstici - 5002 - 4120.
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 17.09.2012,
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in pripisom »Ne odpiraj
javni razpis – programi društev na področju kmetijstva«.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel.
07/498 13 19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v
času uradnih dni od 8.00 do 10.00 ure.

Učence je na osnovi določenih
kriterijev izbral aktiv ravnateljev. Sprejema so se tako udeležili tisti, ki imajo v zadnjem
triletju povprečno oceno najmanj 4,5; tisti, ki so osvojili
zlato priznanje iz znanja na
državni ravni pri katerem koli
učnem predmetu, in učenci,
ki so osvojili zlato, srebrno ali
bronasto medaljo na državnem športnem tekmovanju.
Najuspešnejši učenci povabljeni na sprejem pri županu ob zaključku šolskega leta
2011/2012:

ko vedno spominjala na to,
kar so dosegli. Zaželel jim
je, da bi na svoji poti v prihodnost sledili takšnim ciljem,
na osnovi katerih bodo zmogli uspešno skrbeti za svojo
usodo, pa tudi za razvoj in
sooblikovanje okolja v prostoru kjer živijo. »Na svoja
šolska leta in sošolce imejte
lepe spomine, hkrati pa razvijajte talent, ki vas že danes dviga nad povprečje,« je
še dejal župan.

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE
SENOVO: Živa Simonišek, Iva
Županc, Špela Žveglič, Ladeja Bohorič, Tjaša Gošek, Marko Brili, Marko Klavžer
OSNOVNA ŠOLA RAKA: Gašper Pečarič in Martin Božič
OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA: Urška Kozole, Uroš Bogovič, Tjaša Gračner
OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO: Matej Gorjan, Jernej Imperl, Ela Kovačič, Ana Krošelj, Lana Meh,
Jure Vehovar, Nika Žnideršič,

Jan Božič, Andraž Dimc, Aleksandra Kožar, Lovro Pečnik,
Blaž Plestenjak, Tjaša Škvorc,
Valentina Žabkar, Urška Ašič,
Jan Gale, Jernej Glas, Matej
Humar, Beluar Nasufi, Barbara Pacek, Sebastijan Pacek,
Gabrijela Pleterski, Žan Pleterski, Pia Vodeb, Nives Žunec
in Lara Žibert
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC
PRI KRŠKEM: Nejc Arh, Gal
Filip Habinc, Rihard Jarkovič, Matej Kovačič, Zala Kržan, Monika Kuhar, Sandra
Mavsar, Tea Orožen, Maria Pesterean, Nejc Plankar, Domen

Pompe, Matej Rostohar, Saša
Rus, Špela Vegelj in Žiga Vene
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE:
Urban Gramc, Lovro Jurečič,
Kaja Kovačič, Jerneja Strgar,
Nina Jarkovič, Medina Halilović
OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA: Anja
Majerič in Tjaša Škoberne
SREDNJEŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA: Anže Pungerčič, Jurij Colarič, Andrej
Jug in Daniel Zavrl

V staro mestno jedro Krškega se
vrača živilska trgovska ponudba
Po daljših prizadevanjih je Občini Krško uspelo najti soinvestitorja za obnovo poslovnega prostora CKŽ 42, nekdanje
elektro trgovine v starem mestnem jedru Krškega, kamor se
vrača trgovina z živili. Slednjo predvsem prebivalci tega območja pogrešajo in pričakujejo že dlje časa. V prenovljenem objektu bo predvidoma julija začelo delovati prodajno
mesto trgovine TUŠ, obnovitvena dela so že v zaključni fazi.

Novi prostori KS in mladinska točka
Tukajšnji meščani so potem, ko je pred leti zaradi ekonomskih razlogov prenehala delovati ena izmed trgovin s tovrstno ponudbo, po osnovne življenjske potrebščine morali v
večje trgovske centre na obrobju mesta. Predvsem zanje je
gotovo razveseljiva novica, da se je našel podjetnik, ki na
tem mestu vidi poslovno priložnost. Trenutno v sodelovanju z
njim že potekajo obnovitvena in vzdrževalna dela notranjosti in okolice, ki bo tako dobila dodatno vzpodbudo na poti
oživljanja starega mestnega jedra.
Kot pojasnjuje skrbnik projekta Miloš Kukovičič, naj bi najemnik prve kupce, na okoli 220 m2 prodajnih površin, lahko
pozdravil v drugi polovici tega meseca.

50 tisoč evrov vredno ureditev prej neizkoriščenih prostorov
v mansardnem delu podboškega kulturnega doma, vključno
z ureditvijo stopnišča in glavnega vhoda, je financirala Občina Krško, ki je tudi lastnik objekta. »Želim si, da bi v teh
novih prostorih prišle na dan nove ideje, kako izboljšati vaš
kraj, ki je že tako in tako lep, ter kako izpeljati marsikateri
nov projekt, pri tem pa vam bomo na občini pomagali,« je
krajanom, ki so se zbrali na otvoritvi, dejal župan mag. Miran Stanko. Na pobudo sveta KS in mladih v kraju prostor ob
sobotah od 10. do 13. ure služi kot mladinska točka, v kateri neformalna skupina mladih pod vodstvom Anje Strgar pripravlja razne aktivnosti za najmlajše. 
P. P.

Valentinc, Stanko in Barbič ob otvoritvi prostorov

Stran pripravlja Občina Krško

PODBOČJE - V Podbočju so 22. junija v okviru krajevnega
praznovanja predsednik sveta KS Podbočje Jani Barbič, krški župan mag. Miran Stanko in direktor Mladinskega centra Krško Mitja Valentinc odprli nove prostore krajevne
skupnosti, ki bodo hkrati služili tudi kot mladinska točka
v okviru MC Krško.

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Posavski obzornik - leto XVI, številka 14, četrtek, 5. 7. 2012

13

Prometne posodobitve v Boštanju
Kraj Boštanj z več izboljšavami prometne infrastrukture spreminja svojo podobo. Skladno s terminskim
planom se nadaljujejo dela v sklopu ureditve osrednje prometne povezave čez kraj, znane kot ceste v
Globeli, območje pa je bogatejše tudi za sodobnejši most čez reko Mirno v Dolenjem Boštanju.

Gradnja sekundarne kanalizacije
v polnem teku
Sodoben most na reki Mirni v Dolenjem Boštanju pomeni
pomembno prometno izboljšavo.
V okviru investicije »Ureditev prometne infrastrukture
v Boštanju« je zgrajen nasip
za prestavljeno in razširjeno
vozišče od rondoja pri Inposu
do priključka za novo naselje
in tudi na odseku navezovalne ceste za novo naselje. V
izvedbi so tudi ureditve komunalnih vodov. Po asfaltaciji odseka do priključka za
novo naselje, se bodo dela
nadaljevala na zgornjem odseku. Ureditve v sklopu projekta zajemajo obnovo in
razširitev 540-metrskega
odseka lokalne ceste od rondoja pri Inposu do križišča v
starem delu Boštanja ter ureditev in razširitev 180-metrskega odseka ceste za novo

naselje. Na obeh omenjenih
odsekih bo zgrajen enostranski hodnik za pešce in javna
razsvetljava, projekt pa zajema tudi prometno-tehnično preureditev treh obstoječih križišč v Boštanju.
Pomembno izboljšavo prometne povezave v Boštanju
predstavlja tudi posodobljeni most na reki Mirni. Rekonstrukcija prej obstoječega
lesenega mostu je potekala
v sodelovanju s podjetjem
Infra d.o.o., ki je v sklopu
izgradnje hidroelektrarne
Blanca sanirala temelj, Občina Sevnica pa je izvedla
sanacijo voziščne konstrukcije mostu. Voziščna kon-

V sklopu projekta »Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju« trenutno poteka tudi umeščanje komunalnih vodov.

Poleg proračunskih virov je Občina Sevnica za investicijo
ureditve cestne infrastrukture v višini 580 tisoč evrov pridobila sofinancerski delež evropskih in državnih sredstev.
strukcija je zasnovana kot
armiranobetonska prekladna

Aktivnosti pri sprejemanju OPN
Občina Sevnica je v skladu
z določili Zakona o prostorskem načrtovanju 13. junija
Ministrstvu za infrastrukturo
in prostor (MZIP) – Direktoratu za prostor posredovala
predlog občinskega prostorskega načrta in okoljsko poročilo, izdelano v postopku
celovite presoje vplivov na
okolje, v končni pregled in za
objavo gradiva na spletnem
portalu ministrstva za pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Občina Sevnica je konec meseca junija vseh 42 nosilcev urejanja prostora, ki v postopku
sodelujejo, pozvala, da k predlogu prostorskega akta v zakonskem roku podajo svoja

mnenja. Sočasno poteka postopek za izdajo soglasja Vlade
Republike Slovenije k načrtovanju prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju
državnih prostorskih ureditev
hidroelektrarn na reki Savi na
območju občine Sevnica. Na
usklajevalnih sestankih na direktoratu je bilo med drugim
dogovorjeno, da se predlog lokalnih prostorskih ureditev na
območju Lokacijskega načrta
za HE Boštanj razširi na celotno območje lokacijskega načrta v občini Sevnica tako, da
bodo po sprejetju OPN uveljavljeni prostorsko izvedbeni pogoji. S tem bodo podani
pogoji za sprožitev postopka razveljavitve lokacijskega
načrta za že zgrajeno HE Bo-

Rastlinska čistilna naprava na Lisci

Stran pripravlja Občina Sevnica

Občina Sevnica je skupaj s Planinskim društvom Lisca Sevnica
uspešno kandidirala na razpisu Sklada Si.voda za pridobitev
donatorskih sredstev za izgradnjo rastlinske čistilne naprave na Lisci. V ta namen je bila podpisana donatorska pogodba za izvedbo projekta med donatorjem, Skladom Si.voda,
in upravičencem, Občino Sevnica. Z izgradnjo rastlinske čistilne naprave bo na območju planinske postojanke na Lisci
zagotovljeno ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo ekološko-ekonomičen, saj bo zaradi naravne danosti terena izkoriščal gravitacijsko odvajanje odpadne vode
ter pritegnil vizualni izgled že tako dovršene okolice. Zavedamo se pomena ohranjanja okolja na varovanem območju
našega najvišjega hriba, zato smo pristopili k tem projektu.

štanj. Občina Sevnica je k načrtovanim posegom pridobila
soglasja upravljavcev prostorskih ureditev na območju državnih prostorskih ureditev in
s soglasji dopolnila vlogo za soglasje Vlade. Pričakovani rok
za izdajo soglasja Vlade in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora je v juliju oziroma avgustu 2012. V septembru
2012 bo pridobljena odločba o
sprejemljivosti vplivov na okolje, oddana bo vloga na MZIP
ter pridobljen sklep ministra
o ugotovitvi usklajenosti predloga OPN s smernicami in
predpisi z delovnega področja nosilcev urejanja prostora. Predviden rok za sprejem
odloka na občinskem svetu je
oktober 2012.

Zaključen razpis
za pospeševanje
gospodarstva
Zaključen je letošnji razpis o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje gospodarstva
v občini Sevnica. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so
se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine: promocija izdelkov in storitev na
sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in
nematerialnih investicij. Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo
javnega razpisa, je znašala
62.000 evrov. Na javni razpis
je bilo prejetih skupno 21 vlog,
od teh dve vlogi za ukrep odpiranja novih delovnih mest, štiri za promocijo izdelkov in storitev na sejmih ter 15 vlog za
naložbe v nakup nove opreme
in nematerialnih investicij. Višina dodeljenih sredstev znaša
61.076,50 evrov.

konstrukcija preko treh razponov na armiranobetonskih
opornikih in bo zagotavljala
nemoten prevoz tudi ob povečanih pretokih reke Mirne.
Most je zelo pomemben tudi
z vidika varnosti pešcev, saj
je zgrajen enostranski hodnik, ki je nivojsko ločen od
vozišča. Otvoritev mostu bo
12. julija ob 19. uri.


Projekt »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju« je
v polnem teku. Terminski plan dokončanja investicije je konec septembra tega leta, zato se dela intenzivneje izvajajo na vseh sklopih, in sicer na naslednjih območjih: v Sevnici na Glavnem trgu, v Florjanski ulici, na Drožanjski cesti in
Taborniški ulici, v Boštanju pa na dveh odsekih cest. Zaradi

Potek gradbenih del v Boštanju.

Foto: Občina Sevnica

Obvestilo
Veterinarske
postaje
Sevnica ob
povečanem
pojavu mišje
mrzlice
Tudi na področju posavske
regije je zaznati povečano
število miši in s tem večjo
možnost okužbe z virusom,
ki ga lahko tudi na človeka
prenašajo glodalci, predvsem miši, pa tudi podgane,
krti, voluharji in drugi. Virus
se nahaja v slini in iztrebkih
glodalcev, človek pa se okuži
z vdihavanjem prahu, onesnaženim z iztrebki, z uživanjem okužene hrane ali vode
ter z direktnim stikom preko kože. Za preprečevanje
okužbe je zelo pomembna
deratizacija (sistematično
zatiranje glodalcev z nastavljanjem vab s strupom), ki
jo v sklopu svojih dejavnosti strokovno izvaja tudi Veterinarska postaja Sevnica
in nudi svetovanje v zvezi s
tem problemom. Pomembna je osebna higiena (umivanje rok, nošenje rokavic
pri delu), ustrezna zaščitna
obleka pri čiščenju prostorov, v katerih je zaznati povečano število glodalcev, pri
delu na vrtu ali polju pa je
priporočeno nositi rokavice.
Mrtvih glodalcev se ne dotikamo z golimi rokami.

Dela potekajo tudi na Glavnem trgu v Sevnici.
vse več cestnih zapor
na območju Sevnice
in Boštanja vse uporabnike cest naprošamo za potrpežljivost
in strpnost, da skupaj
dokončamo projekte,
ki smo si jih zadali v
tem letu in bodo za
dalj časa rešili problematiko cestnih ureditev in ureditev odpadnih vod.
Investicija je sofinancirana z 
evropskimi in državnimi sredstvi. Foto: Občina Sevnica

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
načrta za pozidavo območja med Kozjansko ulico
in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
Javna razgrnitev bo potekala
od 9. julija do 8. avgusta 2012:
• v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica
(Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur)
• v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica
(Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur)
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo
6. avgusta 2012, ob 17. uri:
• v Kulturni dvorani gasilskega doma Sevnica
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih
javne razgrnitve do konca javne razgrnitve.
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Pojdimo na izlet po Posavju!
Drage bralke, dragi bralci, zakaj ne bi prihajajočih poletnih in jesenskih dni izkoristili za
izlete po naših krajih? Pogosto se nam dogaja, da kar spregledamo naravne in kulturne lepote, ki nam stojijo naravnost pred nosom. Saj poznamo slovenski sindrom - tisto
kar je naše, hitro v mislih razvrščamo med
slabše, ne da bi sploh ponudbi dali pravo
priložnost. Parki, gozdovi, pohodi, gradovi,
muzeji, šport, dobra hrana, pijača, koncerti,
zabava na vodnih površinah - zanimivosti
in prijetnih kotičkov v krajih ob Savi, Krki in
Sotli nikakor ne manjka in pravzaprav lahko prav vsak najde nekaj po svojem okusu,
samo malo volje in želje po odkrivanju je
potrebne.

Izleti po vašem merilu

Izleti po Posavju imajo precej povsem praktičnih vidikov, če izpostavimo dva:
• Dolžino izleta si lahko prilagodite
povsem po svojih željah in možnostih.
Lahko se recimo odločite za celodnevni

izlet ali večdnevne počitnice, lahko pa sebi
in družini polepšate le nekaj uric, preostanek dneva pa še vedno izkoristite za počitek doma ali druge obveznosti.
• Prilagodite si lahko tudi stroške izleta.
Izleti po Posavju so lahko prijazni tudi do vašega žepa. Z malo iskanja informacij si lahko
že vnaprej izračunate, kakšni bodo stroški
prevoza, vstopnin, vsekakor pa ne boste
porabili pretiranih vsot denarja, tudi če si
boste privoščili kosilo ali se ustavili na pijači.
Lepi dnevi pred nami bodo kot nalašč za
potep in takšne krajše izlete si lahko privoščimo sami, v dvoje, v družbi prijateljev
ali otrok, ki si bodo ravno v teh počitniških
dneh še posebej želeli spremembe okolja
in drugačnih aktivnosti.

Na izlet po Posavju, tokrat v
Brestanico

Iz vsega naštetega izvira tudi naša ideja
za rubriko »Na izlet po Posavju«, ki naj bi

Povabilo na izlete po Posavju
Naše Posavje je podeželska pokrajina, posejana s sadovnjaki
in vinogradi. Bogata je z vodnimi izviri in vodotoki Krke, Save,
Mirne in Sotle, številnimi ribniki, potoki, studenci in termalni
vrelci. Posavje razveseljuje tudi z večjim številom sodobnih
kopališč, tako imamo pri nas recimo največji pokriti kompleks bazenov v Sloveniji (zimska termalna riviera Term Čatež), Klunove toplice, bazen Brestanica, Sevnica in Terme
Paradiso.
Posavje se ponaša tudi s svojo bogato biotsko pestrostjo, z
zavarovanimi območji narave in številnimi drevesnimi parki.
Naravni dediščini se v Posavju pridružuje tudi bogata kulturna dediščina: mesta in vasi, gradovi, muzeji, galerije, etnološke zbirke, arheološka najdišča ter številne cerkve ter drugi
sakralni objekti predstavljajo pomemben del naše zgodovine in naše turistične ponudbe.
V vseh letnih časih vas k spoznavanju turistične ponudbe
Posavja vabijo najrazličnejše kulturne, zabavne, športne in
sejemske prireditve, pogosto pa se naši turistični ponudniki pohvalijo z bogato kulinarično ponudbo. Ste vedeli, da
imamo v Posavju več kot 100 restavracij, gostiln, gostišč s
prenočišči, turističnih kmetij, okrepčevalnic, bistrojev, bifejev, kavarn in slaščičarn? Naša bogata vinogradniška dediščina (če omenimo repnice, zidanice, brunarice, hrame in
vinotoče), vrhunske penine in izjemna domača vina (recimo
Cviček in Bizeljčan PTP) so vam vedno na razpolago. S pestro ponudbo nastanitvenih zmogljivosti v luksuznih hotelih,
intimnih penzionih, turističnih kmetijah in zidanicah lahko zadovoljimo tudi najzahtevnejše obiskovalce. Cenjeni izletniki
– vzemite si malo časa in spoznajte različne možnosti aktivnega oddiha v naravi, okusite vrhunska vina, obiščite naše
zanimive kraje, saj je Posavje polno priložnosti!

vam dala vsaj izhodišče nekega izleta in vas
spodbudila, da pustite štiri stene za nekaj
ur in se odpravite v naravo ali med ljudi, na
izlet po svojem okusu in svojih zmožnostih.
K sodelovanju bomo povabili tudi različne
institucije, ki naj bi najbolje poznale in predstavljale posavsko turistično ponudbo, prav
tako pa vas bodo lahko na obisk povabili
tudi sami turistični in gostinski ponudniki. V
prispevku Regionalne razvojne agencije Posavje boste izvedeli več tudi o regionalnih
aktivnostih na področju turizma.
Odpiramo sezono izletov. Začenjamo v krški občini, in sicer vas spominjamo na očarljivo Brestanico. Naj bo to vaš čas, čas za
partnerstvo, družino in prijetne spomine.
Pohod, kolesarjenje, ogledi, narava, živahnost mestnih središč? Odločitev je vaša,
shranite si ta namig za izlet, morda pride
prav sedaj, morda pa kdaj drugič, vsekakor
pa naj vam bo sama pot v užitek in ne le cilj.
Uredništvo

Sejemski program Posavja je zajel tudi različne animacije, ki
naj bi približale doživetje Posavja obiskovalcem na sejmu
in nadgradile predstavitve posameznih posavskih občin v
obliki promocijskega materiala: obiskovalci so spoznali Radeške splavarje, Valvasorja in Josipino iz Krškega, Grajsko
gospodo iz Sevnice, najmlajši obiskovalci pa so se zabavali
z otroško animacijo iz Brežic. Tako se je tudi Posavje predstavilo na sejmu Alpe-Adria, Turizem in prosti čas, ki ga je v
štirih dneh ustvarjalo prek 300 ponudnikov turističnih storitev iz 12 držav in 16 navtičnih podjetij, ogledalo pa si ga je
okrog 16.000 obiskovalcev.
Turistično ponudbo Posavja pa smo predstavili tudi na Dnevih
slovenskega turizma v Zagrebu 18. in 19. aprila. Dvodnevna
predstavitev je bila organizirana s strani Slovenske turistične
organizacije in je privabila veliko število ljudi. Na posavski stojnici so se predstavile posamezne občine, predstavljala so se
posavska vina, kulinarika, kulturne in naravne znamenitosti, namestitve, aktivnosti v naravi ter prihajajoče prireditve. Turistična
ponudba je bila predstavljena tudi na tiskovni konferenci Centra za podjetništvo in turizem Krško za novinarje in predstavnike različnih organizacij.

RRA Posavje je konec maja v sodelovanju z izvajalcem Zadrugo turizem v zidanicah, skupaj s posavskimi ponudniki
in zavodi na področju turizma pripravila predstavitev turizma regije Posavje na promocijskem dogodku na Dunaju. Za
predstavitev so moči združili ponudniki turističnih storitev
(gostinci, sadjarji, vinarji, pridelovalci zelišč, zdravilišča) iz
šestih posavskih občin v sodelovanju s zadrugo, KŠTM Sevnica in KTRC Radeče. Dogodek, ki se je v okviru projekta RDO
Posavje odvijal v hotelu Korotan na Dunaju, je bil namenjen
avstrijskim novinarjem in turističnim agencijam. Dogodka so
se udeležili predstavniki šestih turističnih agencij in predstavniki treh medijskih hiš. Z obiskom dogodka so nas počastili
tudi predstavniki STO-ja in slovenskega veleposlaništva na
Dunaju, v sproščenem vzdušju pa so se odpirale nove poti
in priložnosti za sodelovanja.

Kako predstavljamo Posavje v letu 2012
Sejem v Ljubljani in Zagrebu
Posavje vas torej vabi, da ga spoznate. Tudi obiskovalci iz
različnih delov Slovenije radi pridejo v našo regijo. Da bi
nas obiskali, pa moramo tudi od časa do časa opozoriti
na našo ponudbo. Tako smo na primer, če pogledamo v
leto 2012, v času med 26. in 29. januarjem v okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija Posavje združili vse
posavske občine v kupoli A na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani na sejmu Turizem in prosti čas 2012. Združevala nas
je tudi skupna znamka: Posavje, polno priložnosti, ter povezovala posebna sejemska stojnica v velikosti 40 kvadratnih
metrov. Našo regijo so na sejmu predstavljali informatorji iz
vseh posavskih lokalnih turističnih organizacij ter predstavniki
Regionalne razvojne agencije Posavje. Obiskovalci so lahko sodelovali tudi v posebni nagradni igri, na letakih pa so
spoznali povzetek predstavitve turistične ponudbe Posavja.

Na
izlet
po Posavju

Predstavitve ponudbe v Posavju
V soboto, 21. aprila, smo v sodelovanju z VTD Gadova peč
pripravili svečan sprejem za vinsko kraljico Slovenije 2012.
Ob tej priložnosti je bila obiskovalcem predstavljena turistična ponudba vseh posavskih občin, poseben pečat pa je
prireditvi dal tudi obisk obeh posavskih ministrov, g. Franca
Bogoviča, ministra za kmetijstvo in okolje in mag. Andreja
Vizjaka, ministra za delo, družino in socialne zadeve. Oba
ministra sta se s predstavniki občin, javnih institucij s področja kmetijstva in turizma, gospodarstveniki in novinarji srečala
tudi na okrogli mizi pred svečanim sprejemom vinske kraljice.
Tam sta v družbi Marjana Hribarja, direktorja Direktorata
za turizem in internacionalizacijo, Toneta Hrovata, direktorja
Centra biotehnike in turizma GRM Novo mesto ter Božidarja
Veljkovića, dekana Fakultete za turizem Brežice, razpravljala
o možnostih in priložnostih kmetijstva in turizma pri ustvarjanju
novih delovnih mest.

Ob Dnevu zemlje, 22. aprila, pa se je zgodil še en zanimiv
turistični dogodek, in sicer je bil v Radečah pospremljen na
prvo „rajžo“ nov turistični splav Savus. Slovesna prireditev
se je začela s sprejemom pri županji, številni obiskovalci pa
so se zbrali na brežini reke Save, kjer je prizorišče obogatila
raznolika ponudba stojnic turističnih ponudnikov s področja občine Radeče ter stojnica vseh šestih občin destinacije
Posavje. Krst novega turističnega splava v Radečah je bil izjemna priložnost, da se ob predstavitvi novosti v turistični ponudbi Radeč in Posavja predstavijo tudi turistični ponudniki
iz vseh drugih posavskih občin.
Za promocijo turistične ponudbe Posavja smo izdelali lesene ovalne USB ključke z logotipom Posavja in cvetrnice.
Z namenom povečanja prepoznavnosti destinacije na tujih
trgih smo objavili promocijske članke v tuji turistični reviji Putovanje za dvoje, v srbski izdaji magazina. Do konca leta še
načrtujemo izdajo Image brošure Posavje, turistično karto
Posavja in fotografije, ki bodo ponazarjale turistično ponudbo Posavja, vrečke Posavja, objaviti oglas na tramvaju v Beogradu in reklamnih vozilih po Sloveniji, organizirati promocijski dogodek v tujini, nadgraditi nameravamo spletni vodič
Posavje In your Pocket in spletno stran www.posavje.com,
izpeljati Facebook kampanjo, oblikovati dva nova integralna
turistična produkta Posavja in podobno.

Obiščite nas na dogodkih, a spoznajte
ponudbo v živo
Posavska ponudba na enem mestu bo predstavljena tudi
na stojnici v okviru t. im. Dnevov odprtih vrat v Posavju na
najpomembnejših dogodkih po posameznih posavskih občinah: Brežice, moje mesto, Petrovo v Bistrici ob Sotli, Kostanjeviški noči, Cvičkovem večeru na Raki, Festivalu modre
frankinje Sevnica 2012 in Svetovnem dnevu turizma na Magolniku. Na teh dogodkih nas lahko povprašate po podrobnih informacijah o ponudbi v Posavju, sicer pa lepo vabljeni,
da spoznate bogato posavsko ponudbo v živo, jo okusite
in si polepšate poletne in jesenske dni.
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Tokrat v Brestanico
in njeno zeleno okolico
za vse
ljubitelje narave

za otroke
in za starejše

obujte se primerno
in udobno

za skupine

Gostilna Pečnik
Gunte 8a, Gunte,
8270 Krško
tel.: 07 497 15 62
gsm: 040 747 465
ali 041 791 437
gostilna.pecnik@siol.net
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Bralni projekt

posavskih knjižnic v letu 2012

Delovni čas:
pon. - sob. 7.00 - 22.00,
ned. zaprto
• Nudimo: malice, kosila in jedi po naročilu ter po 12. uri tudi pizze.
• Ob petkih in sobotah je na voljo pečen jagenjček in odojek.
• Sprejemamo tudi zaključene družbe, avtobuse itd.

Gostilna Ribnik

T

radicionalni Petrov sejem je te dni privabil v Brestanico številne obiskovalce iz vseh koncev Posavja,
a je kraj zelo zanimiv tudi druge dni, ko ni živahnega
sejemskega dogajanja, Brestanica namreč predstavlja
biser zgodovinske dediščine v Posavju, domačine in
turiste pa razveseljuje z okoljem, ki ponuja sprostitev
in raziskovanje naravnih vrednot, kar marsikomu danes
predstavlja ne le željo, temveč tudi nujo, ko se umika iz
stresnega življenja.
anes Brestanica, nekoč Rajhenburg, kraj z bogato
zgodovinsko preteklostjo, ki so mu ljudstva puščala pečate že v starejši železni dobi, rimskih časih, srednjem veku, kasneje pa so jih zaznamovali tudi vpadi
Ogrov, Turkov in naravne katastrofe, je danes znan po
najstarejšem v pisnih virih omenjenem gradu v
Sloveniji, katerega najslavnejša vladarska rodbina je
bila Rajhenburška. V gradu so v preteklosti delovali tudi
Trapisti, ki so grad preuredili v samostan Marije Rešiteljice. Bili so strog in deloven red menihov, ki je začel
s proizvodnjo čokolade in likerjev. Jeseni 2012, ko bo
grad znova odprt za javnost, bo čokoladnica zopet
odprla svoja vrata in spominjala na zgodbo trapistov
nove generacije domačinov in turistov.
ot okoli Brestanice pohodnikom nudi sproščanje ali rekreacijo po
treh turistično oblikovanih poteh – krajši (2
uri), daljši (4 ure) in najdaljši (5 ur), vse s pričetkom
na trgu v Brestanici. Na
poti srečate veliko znamenitosti, kot so na primer številne
cerkvice, raztresene po posavskih gričih in naseljih, omenimo Baziliko Lurške Marije, s pestro umetniško notranjostjo, ki so jo zgradili ob petdesetletnici prikazovanj
Marije v Francoskem Lurdu. Narava ob Brestaniških poteh
ponuja tudi razgledne točke pri svetem Mohorju
ali na Grmadi. Travniške in gozdnate poti vas vodijo mimo vinogradov, opuščenega sejmišča in stare železnice, mimo okoliških naselij z gostoljubnimi domačini,
ki vedno ponudijo kakšno kapljico dobrega vina za žejo.
restaniška pohodniška pot pripelje tudi do prav posebnega območja, travnato-gozdnatih površin, ki
objemajo ribnik Mačkovci. Ribnik so pravzaprav tri
prelivajoča se jezera in obsegajo 15 hektarov površin,
za katere so prvi poskrbeli in jih uredili brestaniški grofje,
kasneje pa so jih vzdrževali trapisti. Leta 1961 je področje ribnikov na 6,5 ha prešlo v oskrbo ribiške družine
Brestanica – Krško, ki so jezero napolnili z življenjem različnih ribjih vrst, kot so krapi, somi, amurji, rdečerepkami
in drugimi ribami. Na sprehodu po gozdovih in travnikih,
ki obkrožajo ribnike, lahko občudovalci vodnih živih bitij uzrete sive čaplje, žabe, ponirke in redke vrste žab.
Ribnik turistom nudi možnost čolnarjenja in ribolova, kar
lahko pohodniški dan močno obogati.
voj izlet poljubne dolžine torej začnete na glavnem
trgu v Brestanici, vmes si privoščite kak okrepčilni in
osvežilni postanek pri gostinskih ponudnikih v bližini.
Da bo izlet kar najbolj zanimiv, se lahko s tremi telefonskimi klici pripravite na popolno doživetje: o vseh
zanimivostih Brestanice v tem letnem času vam bo več
zaupala gospa Vesna Butkovič iz Turističnega društva
Brestanica na 040 506 771, povedala vam bo tudi o
priročni brošuri z vrisanimi potmi po biserih vabljive
Brestanice z okolico, za vprašanja glede priprave na
pohodniško pot ali kolesarjenje se obrnite na gospoda
Toneta Zakška na 031 663 319, glede ribnika in ribolova pa vam bo podrobnosti najbolje podal predsednik
Ribiške družine Brestanica-Krško gospod Edi Zidarič na
041 722 762.
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Raztez 1a, Brestanica,
8280 Brestanica
tel.: 07 49 71 445
gsm: 041 606 728
bogdan.ribnik@gmail.com
Delovni čas:
pon.-pet.: 11.00 - 24.00,
sob.-ned.: 10.00 - 02.00
• Sveže pripravljeni lignji, postrvi, sardele, morski sadeži, osliči,
solate ...
• Vrhunska vina iz domače kleti, nedeljska kosila.
• Prijeten ambient v naravni senci, pohodniške poti, ribolov.
• Ob vikendih živa glasba.

V prvi rubriki Na izlet po Posavju vas
torej vabimo v Brestanico in njeno okolico na nadmorsko višino 177,9 metrov.
Izhodišča brestaniških poti so v starem
jedru, pri še ohranjenem sramotilnem
stebru oz. prangerju. Za okrepčila in
osvežitev imate v okolici Brestanice
kar nekaj možnosti z zelo raznovrstno
ponudbo, tokrat izpostavljamo recimo
Gostilno Pečnik in Gostilno Ribnik.
Izleti v Brestanico so primerni tako
za športne navdušence, sprehajalce, ki
si želijo sproščujočega izleta, družine, Pranger v mestnem jedru,
foto: Boštjan Colarič
pa tudi za večje skupine, pri čemer je v
posameznih objektih priporočljiva predhodna najava. Za sodelovanje pri pripravi tokratnega izleta se zahvaljujemo tudi CPT Krško.
V Brestanico pa vas bomo z veseljem še povabili, ko bo na
ogled tudi prenovljeni grad in nekaj drugih zanimivosti.

SKRITO SPOROČILO
irski avtor Sebastian Barry
Modrijan 2011

Ali lahko jokaš pod vodo, je res
mogoče?
Skrito sporočilo je tenkočutna pripoved,
samo nekaj polj vzhodno od sreče, polna

intime, iskrenosti in nežnih izrekov ljubezni
junakinje Roseanne, ki žalostni življenjski
usodi navkljub ob izteku življenja v skritih
zapiskih zapušča svoj glas o lepoti. Besede
junakinje nam odstirajo podobo Irske v tridesetih letih prejšnjega
stoletja, predvsem pa obupen družbeni položaj ženske, ki jo življenje
ob neupoštevanju strogih tradicionalnih, predvsem katoliških norm
hitro potisne ne le na rob družbe, pač pa kar za zapahe prisilnih
ustanov. Spomini, polni grozljivih zlorab in omejenosti, so polno
prežeti tudi z globoko ljubeznijo, strastjo in upanjem.

NIHČE VEČ NE PIŠE PISEM

slovenski avtor Vinko Möderndorfer
Mladinska knjiga 2011
Pismo je vedno tudi poljub.
Nihče več ne piše pisem je roman o prevajalcu Ivánu, ki prejme pismo sošolca Pavleta
iz gimnazije. Od takrat je minilo že trideset let, pismo ga spomni na čas, ko so bili
nerazdružljivi: on, Pavle in Sonja. Po šolanju
so se njihove poti ločile, v zraku pa je ostalo nekaj skrivnostnega in zamolčanega,
kar jim je pustilo posledice za vse življenje. S pismom se prebudijo
stare skrivnosti, soočenje s preteklostjo in s samim seboj. Branje romana od bralca ne zahteva posebnega napora, je hitro berljiv in lahko
prebavljiv in bi ga zlahka takoj pozabili, če ne bi zgodbe tik pred
koncem avtor mojstrsko preobrnil.

TRILOGIJA

madžarska avtorica Agota Kristof
Študentska založba 2011
Obstajajo življenja, ki so bolj žalostna
kot najbolj žalostna knjiga.
Trilogija prikazuje prisilno odraščanje bratov dvojčkov, ki ju je mama v času vojne
pripeljala k Stari mami, skrajno brezčutni
ženski, in ju zapustila. Da bi preživela, se
brata odrečeta vsem čustvom in tudi z dejanji sledita zgolj svoji resnici o tem, kaj je
pravično. Krutosti, neizprosnosti in nemoralnosti sveta, v katerem
živita, se lahko zoperstavita le tako, da sama postaneta enaka tem
duhu, ki se razrašča kot moreča posledica vojne. Trilogija je dih
jemajoča, do zadnjega stavka prežeta z osamljenostjo, ločenostjo,
obupom, uničenjem, iskanjem in zanikanjem ter z obupom enakovredno kot z ljubeznijo.

Panorama Brestanice, foto: Boštjan Colarič

In kam vas povabimo naslednjič? Izvedeli boste že 19. julija v
naslednjem Posavskem obzorniku, do takrat pa v teh lepih poletnih dneh radovedno raziskujte Posavje, lahko pa nam pošljete
tudi kakšno svojo fotografijo iz izleta ali nam priporočate vaš najljubši izlet po naših krajih v šestih posavskih občinah.

Vabljeni k branju!

Se beremo
naslednjič,
Uredništvo

Trg posebej oživi ob Petrovem sejmu, foto: B. M.

»Na izlet po Posavju«
Vseh vaših vprašanj bomo
veseli na elektronski naslov
marketing@posavje.info
ter na telefonsko številko
040 634 783.

Na
izlet
po Posavju

ŠENTJANŽ - Na dan državnosti so članice in člani Društva
vinogradnikov Šentjanž že drugič organizirali pohod po
obronkih Šentjanža, ki se ga je udeležilo okoli 150 pohodnikov in pohodnic, med katerimi je bil tudi evropski poslanec Lojze Peterle. »Bilo je nepozabno. Spoznali smo idilične
majhne vasice, ki obkrožajo Šentjanž, raznoliko pokrajino, zasajeno z vinogradi, in seveda odlična vina, predvsem
cviček. Komur ni uspelo priti letos, pa dobrodošel naslednje leto!« je zapisala v sporočilu z opisom vinogradniškega pohoda članica društva Marta Karlič. 

S. R., foto: M. Karlič

16

ŠPORTNO POSAVJE

Krčani do prestižne zmage
KRŠKO – Nogometni klub Krško je za začetek letošnjega praznovanja 90-letnice svojega obstoja 30. junija na Stadionu
Matije Gubca v Krškem organiziral prijateljsko nogometno
tekmo med NK Krško in slovito Crveno zvezdo iz Beograda,
ki se te dni na novo sezono pripravlja na Rogli. Kljub poletni
pripeki so polne tribune krškega stadiona videle kakovostno
tekmo z veliko priložnostmi, na koncu pa so se prestižne zmage z 2:1 nad srbskim klubom, ki je v zgodovini poleg številnih
lovorik leta 1991 osvojil tudi naslov evropskega in svetovnega
klubskega prvaka in ki ga vodi legendarni Hrvat Robert Prosinečki, veselili krški nogometaši pod vodstvom trenerja Adnana Zildžovića. Za Krčane sta prava evrogola dosegla Armin
Lulić in Gregor Sikošek, častni zadetek za Srbe je dal Asamoah. Igralci NK Krško so tako dokazali, da so pred avgustovskim pričetkom 2. SNL dobro pripravljeni, hkrati pa je bil to
odličen uvod v njihovo jubilejno leto. 
R. R.

Turnir šole košarke
KRŠKO - KK Posavje Krško je 9. junija v telovadnici OŠ Jurija
Dalmatina organiziral turnir vseh ekip, ki delujejo v šoli košarke po osnovnih šolah v krški občini. Turnirja se je udeležilo
šest ekip iz petih osnovnih šol, manjkala je le ekipa OŠ Pod-

Najboljše tri ekipe na turnirju
bočje, ki je letos zelo uspešno tekmovala v 2. SKL za pionirje
do 14 let. Na turnirju so tekmovali učenci iz OŠ Koprivnica,
OŠ Brestanica, OŠ Senovo, OŠ Raka in OŠ Krško. V finalu sta
se pomerili ekipi OŠ Raka in OŠ Krško, z rezultatom 23:9 pa
je bila uspešnejša ekipa z Rake. Končni vrstni red: 1. Raka,
2. Krško, 3. Koprivnica A, 4. Koprivnica B, 5. Senovo, 6. Brestanica. Turnir so zaključili s podelitvijo pokalov in razglasili
igralca turnirja – to je bil David Cvelbar iz vrst raških košarkarjev. Otroci so zadovoljni odhajali domov, trenerji pa so
se odločili, da drugo leto pripravijo še več takšnih turnirjev.

P. P./J. Stanjko

Šport v Posavju

Uspešni tudi slovenski plesalci
KRŠKO - Plesni klub Lukec Krško je sredi junija organiziral in
izvedel že 8. WDSF International Krško Open v standardnih in
latinsko ameriških plesih za vse starostne kategorije in kvalitetne razrede. Tokrat so se na parketu športne dvorane Srednje tehnične šole Krško zavrteli tudi seniorji v treh različnih starostnih kategorijah ter tekmovalci, ki so na svetovni
lestvici uvrščeni slabše od 50. mesta, t. i. imenovani ‚rising
stars‘. V močni mednarodni konkurenci 200 plesnih parov iz
22-ih evropskih držav in Kanade sta tekmovala tudi dva domača plesna para. Gašper Vidmar in Gaja Koprivc sta med
mlajšimi mladinci B osvojila 9. mesto v ST plesih in 13. mesto v LA plesih, Žan Abram in Vika Lisac pa sta med mladinci B osvojila 9. mesto v ST plesih in 2. mesto v LA plesih. V
najmočnejši članski konkurenci sta se med 37 pari v latinsko ameriških plesih v finale uvrstila tudi dva slovenska para.
Miha Vodičar in Nadiya Bychkova sta zmagala, Kristijan Burazer in Martina Plohl pa sta bila šesta. V standardnih plesih
sta se med člani v konkurenci 38 parov Matej in Špela Kralj
uvrstila na visoko 4. mesto. 
P. P./PK Lukec
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Ob bok zgodovinskemu naslovu
nogometnih državnih prvakov
KRŠKO, POSAVJE - Generacija letnika 1999 Nogometne šole NK Krško je zmagovito zaključila sezono. Po
osvojitvi naslova v MNZ Celje se je za naslov državnega prvaka spopadla še z Aluminijem iz Kidričevega
in Mariborom, v finalu pa je padla še ljubljanska Olimpija. Zgodovinskega uspeha nogometašev si pred
dvema letoma in pol, ko se je ustanavljala Nogometna šola NK Krško, ni mogel zamisliti nihče.
Način dela v obliki mladinske
šole je svoje zametke sicer
dobil že pod vodstvom trenerja Ervina Felicijana pred približno 15 leti. Nekaj kasneje
je tedaj sveži diplomant Fakultete za šport Rok Zorko
v sistemu organizacije Otroške nogometne šole Ljubljana
prepoznal nekaj, kar bi lahko
v prilagojeni obliki preslikali v posavsko lokalno okolje.
Postopoma je ideja prerasla
v ONŠ Posavje - Nogobikci, iz
katerih je črpala svoje mlade
nogometaše kasneje ustanovljena Nogometna šola NK Krško. Odločitev med odhodom
v Ljubljano in sprejetjem ponudbe tamkajšnje že uspešne
mladinske šole ter tedaj le potencialno uspešno zgodbo z NŠ
NK Krško je bila težka. Izbrana pot je v treh sezonah prerasla do sedanjih okvirjev, ko se
je v pretekli sezoni v Krškem
igral prvoligaški mladinski nogomet, v novi bo tam nastopila
selekcija U14, selekcija U12 je
postala državni prvak ... Pro-

Ekipa Nogometne šole NK Krško je postala državni prvak.
jekt NŠ je bil do sedaj v glavnem podprt z lokalnimi sponzorji in plačili članarin s strani
staršev nogometašev, do 15 %
pa letno doda tudi Občina Krško iz proračuna.
Kaj lahko pričakujemo od
zmagovitih generacij NŠ NK
Krško v bodoče? Nogomet je
globalen, Slovenija majhna,
vsi o vseh vedo vse. V kolikšni
meri čaka NŠ NK Krško podobna usoda kot bližnje NK

Brežice? Odhodi kvalitetnih
mladih nogometašev v večja
nogometna okolja so v slovenskem prostoru že stalnica. Ob
dosedanjih finančnih vložkih
se za "eksodus" fantov iz NŠ
NK Krško ni bati, saj so Krčani še vseeno palček v našem
prostoru. Sentimentalna navezava na rodno grudo bo ob
obljubljenih obilnih štipendijah in nogometnih karierah s
strani večjih nogometnih centrov hitro zbledela.

Zdi se, da je v dveh letih in
pol NŠ NK Krško skupaj z rokometnimi sosedi prerasla miselnost lokalnih okvirjev. Ali
bodo na Občini Krško v bodoče sami prepoznali, kakšno dodano vrednost imajo napram
vloženim sredstvom v paradnih krških športih? Ob odhodih igralcev se je začel tudi
odhod trenerjev in organizacijskih delavcev, ki v delu z zahtevanim profesionalnim odnosom, a amaterskimi plačili,
ob ustvarjanju družin in drugih obveznostih ne bodo videli več lastne ambicije. Danes
je v NŠ NK Krško včlanjenih
zgolj nekaj manj kot 220 mladih nogometašev. Naslovi državnih prvakov so tu še najmanj pomembni. Morda je to
dovolj, da bodo posavske politične strukture spoznale, da se
šampioni kalijo vrsto let, preden se lahko z njimi postavljajo pred množicami na mestnih
trgih, in tovrstne projekte na
zdrav način obilneje podprejo
že nekaj prej.  Luka Šebek

Reke polne kajakov in kanujev
ČATEŽ OB SAVI - V konec 70-ih let ustanovljenem društvu ŠD Razlag je bila že dolgo ena izmed pomembnejših aktivnosti ukvarjanje s kajaki in kanuji. Z letošnjim letom so se zaradi občutnega zmanjšanja drugih športnih dejavnosti v društvu preimenovali v Kajak kanu klub Čatež, saj je bila to edina resneje aktivna sekcija v društvu.
V zadnjem času je po posavskih rekah opaziti močno
prebujene kajakaše in kanuiste. Za priljubljeno aktivnost
na vodi z razširjanjem ideje
pri mladih lepo skrbita KKK
Čatež in KKK Krško. Ob prilagojeni zimski vadbi na ergometrih in pokritem bazenu
v Krškem se kajakaši prebujajo predvsem v pomladno
poletnih mesecih, s kajakaškimi šolami in športnimi
dnevi, aktivnosti s kajaki in
kanuji pa so redne tudi v šolah v naravi ter poletnih taborih. V KKK Čatež dajejo ob
druženju večji pomen tudi
tekmovalni usmerjenosti,
kjer se že kažejo prvi večji
uspehi. V ta namen so v zadnjem času Čatežani postavili pod priljubljenim brežiškim kopališčem Grič skoraj
400-metrsko progo za slalom
s 15 vratci. Proga je ureje-

Mladi kajakaši in kanuisti s pridom izkoriščajo novo slalomsko progo na Griču.
na po standardih, ki zagota- mlajše kategorije kajakašev
vljajo prirejanje tekem na in kajakašic. Tekmovalci so
državnem nivoju.
se pomerili na 3,5 km dolgi
progi na reki Krki od ŠportneČatežani so po otvoritveni ga centra Jamnik do Športno
tekmi v slalomu izvedli še rekreativnega centra Grič na
državno prvenstvo na divjih Velikih Malencah. Tekmovavodah v disciplini spust za nja se je udeležilo več kot

110 mladih kajakašev iz desetih slovenskih klubov. Člani Kajak kanu kluba Čatež
so z Vidom Oštrbenkom na
čelu v posamični konkurenci ter s pomočjo Nila Kerina in Maja Oštrbenka še v
kanujih dvosedih in moštveni
vožnji priveslali do treh naslovov državnih prvakov ter
še dveh uvrstitev med prve
tri. Uspešno so se predstavili tudi ostali člani KKK Čatež,
ki so v zadnjem času vedno
bolj številčni, ne manjkajo
niti dekleta. Pri organizaciji tekem in urejanju prog pomagajo številni starši in člani
društva, v KKK Čatež so najbolj ponosni na številne mlade člane, ki igrivo uživajo na
reki in medsebojnem druženju skozi treninge tako na
divjih kot mirnih vodah.


Luka Šebek

POSAVSKA PANORAMA
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Kam v Posavju?
Četrtek, 5. 7.
• ob 16.00 na bazenu Brestanica: žur pod 18 let
• ob 19.00 na gradu Podsreda: odprtje razstave steklenih mojstrovin - ARS VITRARIA, članov Društva
steklarjev Slovenije Zvoneta Drobniča ter Mitje Lukanca
• ob 21.00 na dvorišču Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: Gledališče
senc - Žalostna in veličastna
zgodba o Sotiriji Belu
Petek, 6. 7.
• od 10.00 do 18.00 na kmetiji Resnik v Mrčnih selih:
Na kmetiji je lepo (do nedelje, 8. 7.)
• ob 11.00 na mladinskem
oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško: počitniške
ustvarjalno-igralne delavnice
• ob 18.00 na gradu Podsreda: zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet
• ob 19.00 v MC Krško: potopisno predavanje Borisa Fekonje »Z motorjem v južno
Afriko«

• ob 20.00 v atriju Mestnega muzeja Krško (v primeru dežja v klubu KD Krško):

koncert tria Diz-onanz, iz
cikla Akustika
• ob 20.00 v lapidariju Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: odprtje razstave „Keramika v konceptu
2/4“ avtorjev Vere Stanković, Nuše Lapajne, Iztoka
Amona in Romana Makšeta
• ob 20.00 na speedway stadionu Matije Gubca v Krškem: speedway dirka za
državno prvenstvo posameznikov Slovenije in Hrvaške
• ob 20.15 v cerkvi sv. Ane
v Leskovcu pri Krškem: 10.
Anini glasbeni večeri – koncert violinistk Ingrid Kozole
in Mance Marinčič
Sobota, 7. 7.
• ob 9.00 pri Vili Silva Marija
v Pišecah: 5. kolesarsko turistična vožnja
• ob 10.00 v OŠ Podbočje:
kuhanje marmelade
• ob 16.00 pri mlinu v Pišecah: otvoritev obnovljenega mlina ob praznovanju
50-letnice TD Pišece
• ob 18.00 pri kulturnem
domu na Blanci: prireditev
ob prazniku KS Blanca
• ob 18.00 v mestnem parku Krško: literarno-glasbeni
večer „Pozdrav soncu“
• ob 19.00 v Kapelah: 10.
mednarodni maraton godb
– Pihalni orkester Kapele,
Godba Vodice, Rudolfs Gastroboys iz Avstrije, D‘Palinka, Igor in Zlati zvoki
• ob 21.00 v parku pri MC
Brežice: koncert skupine

Plesno društvo Imani Brežice
navdušilo z dnevi plesa
BREŽICE - S plesno prireditvijo „Kaj smo – kdo smo“ so 19.
junija v Plesnem društvu Imani Brežice zaključili šolsko
leto 2011/2012, na prireditvi so se predstavile vse skupine društva, od hip hop skupine, sodobnega plesa, historičnega plesa, pridružili pa so se jim tudi gostje. Petindvajset
plesnih točk, ki jih je povezoval Žan Koprivnik, in sodelovanje z društvom likovnikov Brežice, ki so za prireditev izdelali sceno, je doprineslo k navdušenju občinstva.

Po letu, polnem plesa, se bodo počitnice zdaj začele tudi za plesalce PD Imani.
Zaključna prireditev pa je bila le del dogodkov, ki so jih ob
petletnici delovanja pripravili v Imaniju. V mesecu juniju so
namreč uspešno organizirali posebne „dneve plesa“, ki so poleg zaključne prireditve ob koncu šolskega leta združevali še
dve prireditvi: prva je bila intenzivni plesni seminar, namenjen plesalcem od desetega leta starosti naprej, na seminarju so se mladi s plesnim predznanjem lahko učili od študentov
z Akademije za ples s katedre sodobni ples in džez ples. Utrdili so znanje plesnih tehnik baleta, sodobno plesno tehniko
in džez ples. Marjan Priveršek, trener športne gimnastike,
pa je udeležence seminarja učil tehniko dvigovanja plesalcev v zrak, imenovano „Pas de deux“. Dnevi plesa so se nato
nadaljevali s premierno zaključno produkcijo Akademije za
ples Ljubljana, imenovano „letališče“. Omenjena akademija
je prva akademija v Sloveniji, ki plesalcem omogoča priznano
formalno izobrazbo, na prireditvi pa so zanimivo in atraktivno predstavili vse štiri študijske smeri - družabni ples, tekmovalni ples, džez in sodobni ples. Že omenjena letna produkcija plesnega društva Imani „Kaj smo - kdo smo“ je bila
tako samo še pika na i razgibanemu juniju, iz društva pa so
nam še zaupali, da so z udeležbo na dnevih plesa zelo zadovoljni, najpomembneje pa je, da so vsi plesalci v teh raznovrstnih izzivih in umetniško dovršenih dogodkih zelo uživali.

M. M.

The Dreams – Allman brothers tribute band
Nedelja, 8. 7.
• ob 11.15 v cerkvi sv. Urha
na Vihrah: urhovo
• ob 20.30 v MC Krško: večerna debata o mednarodnih
aktivnostih (v angleščini)
Ponedeljek, 9. 7.
• od 10.00 do 12.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: kiparska delavnica (do petka, 13. 7.)
Sreda, 11. 7.
• ob 20.30 v Dvorani v parku
Krško: multimedijski performans
Četrtek, 12. 7.
• od 14.00 do 16.00 na
igrišču nad Občino Krško:
evropski sejem
• ob 20.00 v MC Krško: večer
makedonskega filma
• ob 20.30 v Dvorani v parku
Krško: impro act
Petek, 13. 7.
• od 14.00 do 16.00 na
igrišču nad Občino Krško:
evropski sejem
• ob 19.00 na Borštu: koncert skupin Black Out in
Mambo Kings
Sobota, 14. 7.
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• ob 10.00 v MT Podbočje:
paintball in jahanje
• ob 12.00 na Borštu: 3.
kmečke igre z voditeljema
Matejem Drečnikom in Darkom Mislovičem iz resničnostnega šova Kmetija išče lastnika, ob 15.00: 10. skoki
v vodo, ob 17.00: tekmovanje harmonikarjev (predizbor za Ljubečno), sledi Petkova pumpa v živo!
• ob 17.00 pod šotorom na
Velikem Trnu: 15. državno
prvenstvo harmonikark na
diatonični harmoniki
Nedelja, 15. 7.
• ob 8.00 na travnatem igrišču v Krški vasi: 17. memorialni nogometni turnir Tonija
Jarkoviča in Tomaža Tomšeta
Ponedeljek, 16. 7.
• od 9.00 do 12.00 v MC Brežice: počitniške aktivnosti
– spoznajmo svet – Afrika
(vsak dan do petka, 20. 7.)
Torek, 17. 7.
• od 10.00 do 11.30 v športni dvorani MC Brežice: Izvir
giba – delavnice modernega plesa (vsak dan do sobote, 21. 7.)
Sreda, 18. 7.
• od 10.00 do 12.00 v Lamutovem likovnem salonu Kostanjevica na Krki: ustvarjalnica

Ko strune citer zapojo
BREŽICE – Citrarski orkester Glasbene šole Brežice z dirigentko prof. Anito Veršec ter Vokalna skupina Solzice z dirigentko prof. Marjetko Podgoršek Horžen sta 19. junija v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice odigrala in odpela
raznolik koncertni program. Bil je to slavnostni večer dvajsetih nepozabnih let, kolikor deluje šolski citrarski orkester.
Dirigentka Verščeva se je mnogim zahvalila za dvajsetletno

Pogled na citrarski orkester in občinstvo
pomoč, podporo in vzpodbudo, zlasti ravnatelju Dragutinu
Križaniću, ki je bil pobudnik ustanovitve orkestra, za njegovo delovanje pa je tudi uresničil vse pogoje. Prav tako so
bili člani orkestra ob jubileju deležni mnogih čestitk in lepih želja v prihodnje, župan Ivan Molan pa je ob tej priložnosti izrazil ponos ob ustvarjalcih in poustvarjalcih kulturno glasbenih izrazov ter zaželel še vrsto uspešnih jubilejev v
upanju, da se bo ob odhodu v pokoj ravnatelja Križanića nit
dvajsetletnega plodnega sodelovanja nadaljevala še naprej.
Sicer pa je ves večer zvenel in izzvenel v presenečenjih, naklonjenosti, priznanju in zahvali odhajajočemu ravnatelju
– tako sta nastopila še harmonikarski in pihalni orkester ter
Elizabeta Križanić.
N. J. S., foto: Foto Rožman

110-letnica podloške šole
VELIKI PODLOG - 21. junija je na Gorici potekala zaključna prireditev ob 110-letnici Podružnične šole Veliki Podlog, ki je edina podružnična šola v občini Krško. Po številu oddelkov je sicer
majhna, vendar za življenje kraja nepogrešljiva. Prireditev je
bila zadnja v nizu dogajanj, ki so potekala skozi vse šolsko leto:
jesensko srečanje krajanov in staršev na nogometnem turnirju, slikarsko-kiparske delavnice in dan odprtih vrat, zimski pohod, prireditev Ohranjamo ljudsko izročilo in likovna kolonija. Zaključno prireditev, na kateri so kulturni program izvedli
osnovnošolci, otroci iz vrtca in učiteljski zbor OŠ Leskovec z
instrumentalisti, so popestrili še z razstavo likovnih del in lončarskih izdelkov učencev šole. 
Tatjana Longo / B. M.

Gledam
in poslušam –
še raje
nič ne vidim
in ne slišim

Piše: Franc Černelič

Človekova glavna zaznava so oči in ušesa. Vse zaznave sprejemajo možgani, ki tudi določijo, na katere zaznave je potrebno reagirati in katere se lahko
brez škode pozabijo. Razum in karakter posameznika dovoljujeta manipulacije z možgani. Sodobno življenje in liberalističen pristop nas kar vabita, da manipuliramo s sabo in nič ne vidimo, nič ne
slišimo in hitro pozabimo. Tako bežimo v virtualni
svet brez problemov in potreb po rešitvah, čeprav te
dejansko obstajajo. Smo v nekakšnem »trenutnem
zadovoljstvu« in drvimo v prepad. Pomemben sem
samo jaz in moj trenutek časa. Ko se navidezno zadovoljstvo sesuje, nastane preplah in zavedanje, da
smo varali samega sebe, čeprav smo v tem uživali.
Znano je, da človeku ni dobro biti sam. Potrebuje
družbo različnih po spolu, starosti, pogledu, kulturi,
bogastvu, marljivosti, poštene uspešnosti, ugleda …
Vse to mu omogoča oceno samega sebe in prilagajanje svojih hotenj tako, da niso v škodo drugih. Vse
generacije se srečujejo s prihodom na razpotje. Ena
smer je pozitivna in družbeno sprejemljiva, druga
smer je sebična in v korist posamezniku ali ozki interesni skupini. Politika in gospodarstvo sta najbolj
očitni sliki teh dveh poti. In to prav v tem času. Pridobivanje politične ali gospodarske moči, ali obojega, je tlakovano z obema smerema. Ta trenutek je
zaznavna le kamnita stezica dobrega in široka cesta slabega, brezbrižnega in sebičnega.
Ali res gledam in poslušam le samega sebe? Ne vidim in ne slišim soseda v stiski, ubogega, ki komajda živi, delavca, ki je izgubil delo, bolnega, družine,
v kateri kraljujejo alkohol, mamila in nasilje, izločenega iz družbe ... To ni moja skrb. Za to so državne institucije. Še huje je, ko nočem slišati in videti
»svoje vesti« ob dejavnosti posameznikov, ki delujejo na robu zakonitosti, v kriminalu ali celo v kriminalnih združbah. Nekateri se povzpnejo tudi do visokih političnih položajev in od tam krmarijo svojo
dejavnost. Opravičujem jih, da so uspešni, da verjetno morajo iti v nezakonitost, če hočejo uspeti. Sicer pa - saj to ni nič takega. Meni niso nič škodili. Saj se nikomur nič ne zgodi. Njihovo bogastvo se
mi kar naenkrat zdi normalno. Morda celo pričakujem, da bo kakšna drobtina padla na mojo mizo. Ti
ljudje spustijo le »Judežev denar«. Vendar jih občudujem, jim priznavam družbeni status, jih volim.
S tem priznavam, da sem jim zelo podoben. Sluzast in sebičen. Morda opravičujem s tem tudi svoje male goljufije.
Ne! Ne odobravam zlorab in jim ne sledim. Ne pohvalim niti podjetnikov, ki redno in primerno plačujejo sodelavce. Poštenjake in socialno čuteče štejem za nekaj samoumevnega. Če bi jih hvalil, se
lahko pokvarijo. Godrnjam sam zase in v družbi somišljenikov, vendar ne naredim javnega koraka.
Ničesar ne napišem, proti ničemer ne protestiram.
Zato pa imamo institucije, mar ne? Pričakujem, da
bodo to storili drugi. Da! Predvsem drugi. Strinjam
se, da so vodilni »vrane« in posledično se zavedam
reka, da »vrana vrani ne izkljuje oči«. Pristajam
na mobing, čeprav težko. Pa vendar pričakujem ...
Zaradi svoje blede vesti.

Veliko lažje je biti med tistimi,
ki nič ne vidijo, nič ne slišijo
in takoj pozabijo.
Sem v skupini tistih, ki javno povedo, kaj je prav
in kaj ni. Protestiram proti zlorabam. Veliko vidim
in veliko slišim. Ne morem in nočem pozabljati.
Včasih ponoči ne morem spati. Iščem tiste, ki enako mislijo, da se povežemo v močno skupino, ki bi
postopoma spremenila bivanje v moji domovini na
bolje. Skupina raste prepočasi. Novi člani prihajajo postopno v skladu z zavedanjem, da si lahko le
sami pomagamo. Žal je v naši skupini vedno tudi
nekaj odpadnikov. Veliko lažje je biti med tistimi,
ki nič ne vidijo, nič ne slišijo in takoj pozabijo.
V katero skupino spadam? Sploh želim to vedeti in
kaj spremeniti? Ne gre za lažje ali težje. Gre za biti
ali ne biti. Ne zame, temveč za družbo, brez katere
tudi mene ni.
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Dolgoletni prvi mož krajevne skupnosti Veliki Trn Franc
Lekše kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša vodenje krajevne skupnosti,
najde čas tudi za glasbo.
Takole prešerno razpoložen
je s svojimi ‚ramplači‘, kot
se imenujejo, na svojevrstno
glasbilo, nekakšen ‚vinogradniški bas‘, zaigral tudi na
slavnostni seji sveta KS ob
letošnjem krajevnem prazniku. (P. P.)

Na muhi ...

V krajevni skupnosti Podbočje imajo zadnjih nekaj let lep
in edinstven običaj, da se ob krajevnem prazniku spomnijo svojih najmlajših prebivalcev oz. tistih, ki so na svet
privekali v minulem letu, ter jim na t. i. podboški noči
podelijo srebrnike. Letos so na podelitev povabili 15 lanskih novorojenčkov, devet deklic in šest fantkov, tisti, ki
so prišli na podelitev, pa so po njej takole pozirali s svojimi mamicami in atiji, saj bo fotografija nekoč zagotovo lep spomin … (P. P.)

V PGD Studenec so izredno ponosni, da je letošnja 14.
cvičkova princesa tudi članica omenjenega društva, zato
so Tjaši Metelko s Hudega Brezja pri Studencu pripravili
24. junija pri gasilskem domu na Studencu uradni sprejem z željo, da bi svoje poslanstvo uspešno opravila. (S.
R., foto: B. Z.)

Na kmetiji Bela gorca se je zbrala večina nekdanjih sošolcev, ki so pred 50-imi leti zapustili šolske klopi OŠ bratov Ribar Brežice. Organizacijo srečanja je prevzel zadnji
predsednik razredne skupnosti Jože Pečnik, pomagala pa
mu je Mihaela Balon, ki je kot domačinka skupino popeljala po kraju. Ogledali so si tudi zbirko majolik pri Lei Babič ter se ustavili na pokušini v kleti pri Mihaelini družini. Pred srečanjem so se zbrali na brežiškem pokopališču
in se poklonili nekdanjemu razredniku Ivanu Preskarju,
ki se ga spominjajo z velikim spoštovanjem in ljubeznijo. (S. V., foto: Lea Babič)
Učenec Glasbene šole Krško Matic Sotošek je na
16. mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov v italijanskem mestu Povoletto, ki se ga je
udeležilo preko 150 tekmovalcev, pod mentorstvom Roberta Pirca (na
fotografiji z Maticem) in
ob klavirski spremljavi
Martina Šušteršiča osvojil 2. nagrado v kategoriji
A (starost do 11 let). Matic je navdušil publiko in
petčlansko mednarodno
komisijo, sestavljeno iz
vrhunskih glasbenikov in
pedagogov. Vsekakor dokaz, da jabolko res ne pade daleč od drevesa, saj je Matic sin znanega harmonikarja Tonija Sotoška. (B. M., foto; GŠ Krško)

Takole, z dvignjenima palcema, sta športna navdušenca
Luka Šebek (levo), predsednik Društva Športna šola Posavje, med drugim pa tudi redaktor športnih strani v našem časopisu, in Jaroslav Kovačič, lanskoletni državni
prvak v triatlonu, izrazila kot organizatorja zadovoljstvo nad uspešno izvedenim rekreativnim tekom Krško teče, ki so ga priredili ob prazniku KS mesta Krško. (B. M.)

Godalni orkester Strunikat je v Domu kulture Radeče pripravil 27. junija umetniško dovršen glasbeni večer najlepših
skladb iz svetovnih filmskih uspešnic, kot je na primer skladba Live and let die iz filma Živi in pusti umreti - in z nekaj
manj kot uro trajajočim koncertom navdušil občinstvo. (S. R.)

Lokalna razvojna fundacija Posavja,
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm: 059 955 046
e-mail: info@prstan.eu - www.prstan.eu

Klub Čarodej Radeče

Ženski rokometni klub Brežice

Kdo smo?

Naš zadnji podvig?

Kdo smo?

Klub Čarodej je društvo, ustanovljeno leta 2001,
delujemo na področju celotne Slovenije, sodelujemo tudi na mednarodnih kongresih in gostovanjih.

Na mednarodnem srečanju čarodejev v Zagorju smo osvojili 1. mesto, kjer smo izvajali iluzijo
levitacije, zelo uspešni pa smo bili na nastopu v
Trstu. Projektov za prihodnost je vsekakor veliko. Trudimo se privabiti čim več gostov, kar nam
tudi lepo uspeva, saj nas obiskujejo večje skupine, v naših prostorih lahko namreč sprejmemo
do 60 ljudi naenkrat. V pripravi je tudi postavitev
večjega nadstreška, kjer bomo v prijetni senci
in vzdušju lahko ponudili še več - predstave na
prostem, ples ...

Smo skupina zabavnih deklet, zaljubljenih v rokomet, pri čemer nas na vse možne načine podpirajo
naši starši, dedki, babice, prijatelji. Seveda ne smemo pozabiti na naše trenerje, pa šoferje, pa hišnika v dvorani ... Smo različnih starosti – od 8 do 23
let (in včasih več). Prihajamo iz različnih krajev v
občini Brežice, pa tudi iz Krškega, Kozjega, včasih
Sevnice ... Naš klub obstaja od leta 1991, čeprav
se ženski rokomet v Brežicah igra že več kot 45 let.

Kaj počnem?
Klub Čarodej združuje ljubitelje čarodejske umetnosti, glasbe. Njegov namen je združevanje
različnih profilov umetnikov in drugih, ki lahko
v našem društvu združijo svoje ideje in zamisli.
Pod okriljem Kluba Čarodej izvajamo nastope,
predstave, organiziramo izlete in prireditve za
večje ali manjše skupine. Prav tako radi popestrimo zabave ob osebnih praznikih, porokah,
obletnicah ... Velikokrat nastopamo v vrtcih, saj
je naš program zelo širok in pester, vsekakor pa
prilagodimo program in izvedbo starosti in željam naročnika, saj se otroci zelo radi vključijo v
čarovniško delavnico, živ-žav ...
V samih prostorih Kluba Čarodej pa lahko tudi
organiziramo katerikoli dogodek. Pod okriljem
društva deluje tudi DUO MAGIC, ki izvaja vse
zvrsti glasbe, za vse generacije.

Naša največja težava? Težko bi izpostavili kakšno
težavo - morda bi potrebovali več posluha s strani
organizacij, ki bi nas lahko vključile v svoje projekte, saj lahko ponudimo veliko, da se kakšen
izlet popestri ali malo “začini” ... Ostalih težav nekako ne opazimo, prostor društva je dovolj velik
in zagotovljen, članov pa je več kot 300 ...

Se nam želite pridružiti?
V društvo se lahko včlanijo vsi, ki jih veseli ali
zanima tovrstna dejavnost, naj pa povemo, da
imajo naši člani vsekakor ugodnosti, nudimo jim
popust za izvedbo nastopov in glasbe na njihovih
osebnih praznikih ali drugih dogodkih, sproti jih
obveščamo o delovanju kluba, organiziramo srečanja članov, kjer je vedno veselo in zanimivo ...
Pridružite se nam lahko tako, da nas pokličete po
tel. 041 567 325, da se dogovorimo. Veseli bomo
vašega obiska!

www.prstan.eu

Kaj počnemo,
kaj je naš motiv?
Kot je razvidno že iz imena
društva, igramo rokomet.
To je kolektivna šporTekma – še v Balonu tna igra z žogo, ki se igra
predvsem v dvorani. Vendar se za tem skriva
več – redna vadba 2x do 5x na teden (odvisno
od starostne kategorije), od srede septembra
do konca maja pa večino vikendov tekme – praviloma izmenjaje doma in v gosteh. Nekatera
dekleta tako odigrajo dve ali celo tri tekme na
teden, saj igrajo za več starostnih kategorij, ki se
vrstijo: do 11, do 12, do 14, do 16 (kadetinje), do
18 (mladinke) in nad 18 let – članice. Med letom
tako prepotujemo lep kos Slovenije – mlajše selekcije začnejo na območju Štajerske in Koroške:
Celje, Velenje, Maribor, Radenci, Slovenj Gradec,
članice pa potujejo tudi v Škofjo Loko, Kozino,
Kočevje ... Tako imamo povsod veliko prijateljic
in znancev, s katerimi se srečujemo tudi na prijateljskih turnirjih, boljše med nami pa tudi na
reprezentančnih akcijah. Naša glavna motiva
sta ljubezen do športa, gibanja ter prijateljstvo,
druženje.

Naše najstarejše

Naš zadnji podvig?
Uspešno izpeljana tekmovalna sezona 2011/2012
(v mejah naših zmožnosti, pa brez poškodb).
Uspešno smo izpeljali tudi prijateljski turnir za vse
generacije ob Brežiškem športnem vikendu, ponosni pa smo tudi na zelo dobro izveden Pokalni
turnir Slovenije letos aprila. Zdaj pa zasluženo
rokometno aktivno počitnikujemo v Izoli na Eurofestu – rokomet, sonce, morje in dobra družba.

Naša navečja težava?
Več bi nas lahko bilo. Zdaj, ko smo se preselili v
novo brežiško športno dvorano, kjer imamo izvrstne pogoje za delo (čeprav bo Balon vedno
ostal v najboljšem spominu), upamo, da se nam
bo pridružilo še več deklet, tudi iz drugih občin,
saj v Posavju, razen brežiškega rokometa in brestaniške odbojke, ni drugih kolektivnih športov za
dekleta. Če bi bilo na voljo še kaj več denarja, pa
tudi ne bi bili jezni – stroški prevozov, sodnikov,
najema dvorane ... pač niso majhni.

Se nam pridružite?
Trenutno smo res na počitnicah, vendar se v brežiško dvorano vračamo v začetku avgusta, so pa
naša vrata odprta ves čas. Kaj več pa na www.zrkbrezice.com. Upamo, da se vidimo na ali ob igrišču – tudi navijači so več kot dobrodošli.

POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XVI, številka 14, četrtek, 5. 7. 2012

• Andreja Kranjc, Zabukovje
nad Sevnico – dečka,
• Lea Gregel, Brežice – deklico,
• Jožica Budič, Jereslavec –
dečka,
• Nataša Srakar, Črešnjice
pri Cerkljah – deklico,
• Aleksandra Blaževič, Brežice – dečka,
• Itana Parapid, Velike Malence – deklico,
• Barbara Zevnik, Laze – deklico,
• Nataša Kovačič, Loke – deklico,
• Martina Zupančič, Dobova
– dečka,
• Maja Mavsar, Krško – deklico,
• Gabrijela Volk, Brežice –
dečka,
• Tanja Kink, Krško – dečka,
• Katarina Lapuh, Brežice –
dečka,
• Darja Koritnik, Krško – deklico,
• Mojca Lubšina, Brežice –
dečka,
• Tadeja Denžič, Libna – dečka,
• Marija Meh, Krško – deklico,
• Manuela Baranja, Drnovo –
deklico,
• Anja Pavlič, Dolenji Boštanj
– deklico,
• Polonca Petaci, Pleterje –
dečka,

ČESTITAMO!

poroke

moja poroka

kolumna

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

Selekcija
Piše: Natja Jenko Sunčič

Besedo selekcija, ki je latinskega izvora, uporabljamo v
večih primerih in na različnih (znanstvenih) področjih,
pomeni pa izbor. Izbor: neprestano izbiranje organizmov, ki so najbolj prilagojeni okolju. Selekcija je lahko
pozitivna, negativna, umetna. Veliki splošni leksikon
selekcijski pritisk pojasnjuje, da vplivi zunanjega sveta, ki z negativno selekcijo učinkujejo na kakšno populacijo bitij, povzročijo, da se ta zmanjšuje ali privede
do sprememb znakov njenih osebkov. Na splošno selekcioniranje pomeni izbiranje iz večje količine po določenih kriterijih.

• Blaž Stopar, Razbor, in Mojca Pompe, Sevnica,
• Kristijan Frigelj, Brezje pri
Veliki Dolini, in Janja Galič,
Brežice,
• Tomaž Blatnik in Simona
Kosovan, oba iz Jelš,
• Andrej Lužar, Veliki Kamen, in Barbara Planinc,
Krško,
• Daniel Cvelbar, Malence, in
Tina Sovič, Mislinja,
• Tomaž Sotošek, Sevnica,
in Jasmina Passero, Tešanovci,
• Boštjan Janežič, Skrovnik,
in Maja Lekan, Tolčane,
• Boštjan Kunej, Zaloke, in
Samira Duraković, Novo
mesto,
• Benjamin Ribič in Katarina Pečnik, oba s Senovega,
• Darko Hrženjak in Silvia
Majetič, oba iz Krškega,
• Boris Nunić in Andreja Golob, oba iz Ravnega,
• Gregor Hotko in Petra Zaplatić, oba iz Brežic.

Te dni prebivalci te dežele doživljamo poleg vročinskega udara še multi toplotni udar rekreacijskih izplačil.
Pravijo, da naj bi bil to enoletni dodatek za oddih v poletnih mesecih. Tisti z »nadpovprečno« pokojnino so
ostali dolgih nosov. Če si s pokojnino – denimo – presegel 0,12 odstotka, te je selekcionist selekcioniral (brcnil,
ločil) za nižji razred dodatka za rekreativno veselje. Me
res zanima bistvo razlike med 432 in 435 evri? Ali še kakšna druga primerjava. Takšna hudo stroga in začrtana merila so tudi pri otroških dodatkih mladih družin,
ki za boga milega osebni dohodek enega ali obeh staršev
presega eno siromašno mizerijo. Za razjokat!
Kakšnih kriterijev se je posluževal ZUJF – zakon za
uravnoteženje javnih financ – z ZPIZ-om – zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje -, ki je upokojencem pisno naslovil kar nekaj (naj bi bila razložitev
zmanjšanja pokojnin) na od nikogar uradno podpisanem listu? Ne moreš ne dojeti in ne verjeti! Te selekcionirajo, ime uradne osebe pa ni javno? Že doživeto.

ČESTITAMO!

Starodavna bojna sekira

Romana Gajski z Jesenic na Dolenjskem in Matjaž
Volk iz Krške vasi, 9. junij 2012, grajski park Mokrice (Foto: Foto Molan Brežice)

IČARNA ŽIČ
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JESENICE NA DOLENJSKEM,
BREŽICE – Luka in mag. Ivan
Bogovčič iz Triptiha, Restavratorskega ateljeja v Ljubljani, sta bila pobudnika,
da smo si 28. junija v Posavskem muzeju Brežice v
prisotnosti kustosinje Jane
Puhar ogledali sekiro iz magmatske kamnine vulkanskega izvora. Kamnito sekiro je našla Maja Palovšnik
(na fotografiji) na obrežju
Save na Jesenicah na Dolenjskem. Maja bo septembra učenka 6. razreda OŠ
Velika Dolina, kjer v šolskem
programu izvajajo različne projekte, zaradi česar je postala
na najdbo pozorna in jo posredovala ustreznemu naslovu, t.
j. Bogovčičevima. Le po ogledu brez analiz in po mnenju g.
Veluščka naj bi bila sekira bojna, narejena iz kamnine bazalt, izvira iz bakrene ali bronaste dobe, izvira pa morda s
Karpatov.
N. J. S.

CVETLIČNI ARANŽMAJI
POGREBNE STORITVE

Delovni čas:

vsak dan od 7 - 19
sobota od 8 - 13
nedelja, prazniki zaprto

Nudimo:

lončnice,
aranžiranje daril,
rezano cvetje,
suho in svileno cvetje,
razna darila,
žalno floristiko,
keramiko

Marko Žičkar s.p., Černelčeva 9, Brežice

V brežiški in novomeški porodnišnici so rodile:

• Renata Rožman, Krška vas
– deklico,
• Erika Lenarčič, Cerklje ob
Krki – dečka,
• Nataša Mlakar, Cirje – dečka,
• Anja Vilčnik, Brestanica –
dečka.

CV
E

rojstva

19

Černelčeva 9, 8250 BREŽICE, Tel.: 49 61 090, 49 93 240,
049 69 134, GSM: 041/619 455, 041 628 420

V pogled ponujam ponujeno razlago brez podpisa. Če
znaša pokojnina 777,50 €, znaša zmanjšanje največ
(prosim lepo) 100 €; če znaša pokojnina 933,00 €, znaša
zmanjšanje največ 150 €; če znaša pokojnina 1.088,50 €,
znaša zmanjšanje največ 200 €. Največ, kot da bi moral biti oskubljeni/a hvaležen/a za ta največ, ker bi ta
največ lahko bil še več!? Ostalo: 1.244,00 €, manj 250 €;
1.450 €, manj 300 €, in še - nad 1.450,00, manj 350 €.
Menda so znižali le nadpovprečne. Penzije. Če v kuri
pod Triglavom vemo, kaj naj bi bilo povprečje? Brezdušna papirna statistika, vedno z razpokami.
V obračun obveznosti RS iz ZPIZ so vključeni udeleženci NOB, udeleženci španske vojne, narodni heroji, nosilci partizanske spomenice, kolegi, ki so bili zaposleni v JLA, različnih profilov, umetniki iz bivše skupne
juge, ostareli v domovih za starejše … Vse v enem. Jok
in smeh. Zaradi ponižanj in zasmehovanja ljudi, ki si
niso izbirali ne vojn ne domovine, v katero so bili rojeni in v kateri so bili zaposleni. Prepričana sem, da so
povečini vsi že starčki, bolniki, ki si morajo največkrat
zdravila kupovati sami in kakšne prehranske priboljške lahko samo sanjajo. Kajti, mesečne režije so brezno
brez dna, kjer koli se nahajaš.
Ja, tudi smeti po novem ločujemo, selekcioniramo, na
uporabne in neuporabne … In »smeti«, o katerih sem
pisala zgoraj, naj bi zdaj »pokrile« vse enaindvajsetletno sprenevedanje, žongliranje, vse samopašnosti, vse
nekaznovane goljufije …

V Dečnem selu Posebne počitnice za vaše otroke
- na kmetiji
bo zabavno
DEČNO SELO - Iz Om centra
Dečno selo sporočajo, da
bodo med poletjem poskrbeli za tiste, ki ste v domačem okolju željni sprostitve in zabave in si morebiti
daljših počitnic ne želite
ali ne morete privoščiti kje
drugje. V času od 23. do 27.
julija bodo tako v Om centru za otroke potekale športno-jezikovne delavnice z
Alenko, od 9. do 15. ure.
Več informacij na: alenka.
cizel@gmail.com. Od 17. do
19. avgusta pa bo v Om centru potekal t. im. družinski
vikend, tridnevna prireditev bo potekala z namenom
aktivnega preživljanja prostega časa družin, z dodano
vrednostjo v obliki delavnic
„Jaz sem“ kreativnih delavnic za otroke, nogometnim
turnirjem na mivki in zabavo
v soboto zvečer. Podrobnejše informacije pa dobite na:
omcenter.2012@gmail.com.

VELIKI KAMEN
– Za prav posebne počitnice bodo letos
poskrbeli na
Mladinski točki
Veliki Kamen.
Projekt z imenom „Na kmetiji je lepo“ je po
besedah Marjane Klavžar, inštruktorice projekta, namenjen predvsem mladim, ki prihajajo iz mesta in ne poznajo življenja na kmetiji niti kmečkih
opravil. Na kmetiji bodo otroci del skupine, ki bo sodelovala
pri različnih nalogah in pod budnim očesom izkušenih mentorjev premagovala ovire, na katere bodo naleteli v naravi.
Otroci bodo bivali na kmetijah Resnik, Podlesnik&Klavžar,
Vimpolšek, Urbanč, skupinska prenočitev na seniku ali v šotorih pa bo zagotovo za otroke prav posebno doživetje. Živeli bodo brez elektrike, pod zvezdami. Za vsako skupino 8
-10 otrok bo skrbelo 4-6 animatorjev skozi dnevne aktivnosti, ponoči pa 2-3. „Na vrtu izpuliti, skuhati in pojesti to je
nekaj, kar je na kmetiji vsakodnevno, za vaše otroke pa bo
to nekaj posebnega. V krušni peči pečen kruh bo po sprehodu dišal nebeško dobro!“ je še povedala vodja projekta Klavžarjeva, več informacij o zanimivih brezplačnih počitnicah
pa dobite na 040 855 419 ali na mladinska.tocka.vk@gmail.
com ter www.nakmetijijelepo.si.
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posavske glasbene
novičke
Na glasbo ne pozabimo niti v vročih poletnih dneh. V
tokratnih glasbenih novičkah:
končan je šov komercialne televizije. Njegova prva
zmagovalka je postala Demetra Malalan, odlično pa
se je odrezala tudi fantovska skupina In&Out, v kateri
nastopa Krčan Lovro Klanjšček. Fantje so sicer bili favoriti tekmovanja, a so na koncu osvojili še vedno odlično tretje mesto. Je pa po mnenju žirije skupina pokazala največji napredek v oddaji. Pa jih bomo še kdaj
slišali, kljub temu da je konec šova? Izvedeli smo, da
fantje delajo na polno, med drugim so svoje oboževalce in predvsem oboževalke podražili z zapisom na facebooku: „Ste pripravljeni na In&Out? Druga pesem v
nastajanju in ostalih 30 tudi. Smo kaj firbčni?“ Da so
bili komentatorji polni pričakovanj in pozitivnih odgovorov, najbrž ni potrebno posebej omenjati. Bomo
pa mladeniče pri njihovih podvigih zagotovi spremljali tudi v naši rubriki.

Kopitarna Krško, Qlandia,
Tel.: 07 49 22 308
Kopitarna Sevnica,
Prvomajska 8
www.kopitarna.eu
Tel.: 07 81 63 439

Končala se je tudi avdicija za izbor nove vokalistke
skupine Panda, kamor se je v finale uvrstila tudi Sevničanka Kaja Pavlič (na fotografiji), ki pa žal ni
zmagala. „Prijava za novo pevko v skupini Panda je bila zame
nov izziv. Na prijavo so me opozorili drugi. Prijavila pa sem se
zato, ker je ta
zvrst, ki jo izvaja skupina, meni zelo blizu in jo izvajam tudi sama,“
nam je zaupala mlada pevka, ki so jo člani skupine pohvalili, da jih je prepričala z vokalom in izvedbo pesmi.
„Čeprav nisem bila izbrana kot njihova pevka, sem dobila veliko glasbenih povabil in sodelovanj. Ker se že
8 let bolj resno ukvarjam z glasbo, si želim ustvarjati svojo zvrst (r'n'b, soul) in uspeti v tem.“ Kaja v tem
času že snema svojo prvo pesem, ki jo seveda nestrpno pričakujemo.
Ob zaključku šolskega leta je na bazenu Brestanica potekal že 13. festival za mlade ŠROT. Večer so odprli mladi Dobovčani, ki nosijo ime Dobovski vrabčki.
Kot drugi so na festivalskem odru nastopili Prekmurci,
D‘Kwaschen Retashy (na fotografiji), ki so dodobra

Geslo križanke pošljite do četrtka, 12.7.2012, na naslov:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

KOPITARNA SEVNICA D.D.,
Prvomajska 8, 8290 Sevnica

1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: bon v vrednosti 10 €
3. nagrada: bon v vrednosti 5 €

Geslo 13/2012 številke:

ZA VSAK DAN NEKAJ DRUGEGA
Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta, prejmejo:
1. nagrada: mehiška plošča za dve osebi,
Tilka Turšič, Župeča vas
2. nagrada: dve pici po izbiri, Nina G. Kadilnik, Dol. Boštanj
3. nagrada: tiramisu za dve osebi,
Janez Vogrin, Laze

Terme Paradiso, Spa&Wellnes
ogreli tako mlado kot malo starejšo publiko. Ob enajstih je sledil vrhunec večera, saj so množico v rokovske ritme popeljali vsem dobro poznani Mi2. Sledilo
je glasbeno presenečenje - kvintet Od oka. Večer pa
so zaključili posavski rokerji Broken Arrow.
Rock Otočec je letos pripeljal na oder številne odlične
skupine, tako na domači kot tudi svetovni ravni. Kot
je že tradicija, so se čez dan obiskovalci hladili v Krki,
se zabavali ob stand up komikih, igrali različne igre ter
seveda uživali v blatnih kopelih. Brez znanih glasbenih
imen tudi tokrat ni šlo: Hladno pivo, Gogol Bordello,
Kultur Shock, Mi2, Vlado Kreslin, Bajaga z Instruktori, Kiril Džajkovski …Tudi tokrat tako imenovani Sončni Raj ni minil brez posavske udeležbe. Že prvi večer
so lahko obiskovalci uživali v glasbi alternativne rock
skupine Radiohead in synth pop legend Depeche Mode
v izvedbi Big Band Krško Allstars, nastopili pa so tudi
posavski Momento.
Vaše novičke nam še naprej pošiljajte na
glasbene.novicke@posavje.info!


Pripravlja: Simon Uršič

ideja
za
darilo

naročila knjige

040 634 783

DOBOVA - v torek, 3. julija so v Termah Paradiso, v Spa&Wellnes centru, organizirali dan odprtih vrat. Prijazno osebje je
obiskovalcem razkazalo center, jih seznanilo z njihovo kvalitetno ponudbo ter storitvami in jih brezplačno razvajalo z mini
negami obraza. Vodja centra Valentina Cvetkovič je povedala, da njihov spa&wellnes nudi duši in telesu prvovrstno nego
in sprostitev, kar jim omogočajo najnovejši aparati, masažne

i!

n
Vablje

Aemotion Spa
tehnike in savne. V njihovem termalnem vodnem parku pa imajo letos tudi nov bazenski del za otroke z dvema toboganoma
in otroškimi igrali. Kot je povedal lastnik in direktor podjetja
Marjan Cvetkovič, so sedaj pridobili še dodatnih 600 m2 površine, saj so v lanskem letu zaznali potrebo po razširitvi otroškega bazenskega dela, ker se je struktura gostov začela spreminjati. Prihajati so pričele družine z otroci, ki se vračajo in
znajo ceniti kvalitetno ponudbo, saj je cena vstopnice ugodna,
vanjo pa so všteti tudi ležalniki, senčniki in garderobna omarica, cena 3-urne vstopnice do 15. ure pa znaša 4 evre (med tednom). Seveda pa imajo v Dobovi tudi zelo kvalitetno termalno
vodo, s stalnim dotokom sveže vode. V kratkem bodo na Ministrstvo za zdravje poslali vlogo za pridobitev naziva zdravilišče, saj imajo na podlagi balneokemične analize visoko kvalitetno zdravilno termalno vodo, ki blagodejno vpliva na zdravje
in počutje. 
B. K.

je
3- urno kopar.n
ž e o d 4 eu
o do 15. ure me

Cena velja sam

d tednom.

Paradiso, Cvetkovič Marjan s.p. | Selska cesta 15b | 8257 Dobova | Tel.: 07/45 22 988 | www.paradiso.si

PREJELI SMO
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Zlata poroka zakoncev Katič

Naravna nega za sončenje

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V soboto, 9. junija, sta Valentina in
Franc Katič z Mrtvic v župnijski cerkvi v Leskovcu obhajala slovesnost zlate poroke, ki jo je vodil tamkajšnji župnik Ludvik Žagar. Valentina in Franc sta se poročila 10. junija 1962 v cerkvi

S pomočjo aromaterapije in uporabe hladno stiskanih
olj, masel ter eteričnih olj lahko kožo poleti negujemo na naraven način. Brez škodljivih učinkov za zdravje, živali ali okolje.

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 7. julij, ob 17. uri

Pomembno je, da kožo na sončenje ustrezno pripravimo,
da med sončenjem poskrbimo za primerno zaščito, še posebej ljudje z občutljivo kožo in svetlejšo poltjo.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden
podelil nagrado (CD ploščo) Hildi Lončarič, Slavniška 11,
6240 Kozina. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.

Sončenje z naravnimi olji in masli
Za sončenje uporabimo hladno stiskana olja in masla, pri
tem je ključno, da se sončimo v jutranjem in pozno popoldanskem času. Najprimernejša olja in masla za sončenje, ki vsebujejo zaščitni faktor, so olje makadamije (SPF
6), sezamovo (SPF 4), avokadovo (SPF 2 do 4) in jojobino
olje (SPF 4) ter karitejevo (SPF 4 do 6) in kokosovo maslo (SPF 2). Po sončenju je potrebno kožo dobro navlažiti, nahraniti in poskrbeti za pomiritev ter regeneracijo.

Lestvica tega tedna:

Zlatoporočenca Valentina in Franc Katič

26. julija imamo v HIŠI NARAVE individualno brezplačno
svetovanje aromaterapije, prisrčno vabljeni k rezervaciji termina. 
Nataša Doberšek

sv. Lovrenca na Raki. Njuna skupna pot je bila polna tako lepih
kot težkih trenutkov. V zakonu so se jima rodili štirje otroci:
Franci, Miha, Marinka in Anica, danes pa ju razveseljuje kar
sedem vnukov in vnukinj. Najbolj si želita, da bi jima zdravje
še naprej vsaj za silo služilo.
Anica Katič Hočevar

90 let Amalije Hervol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(4.)
(6.)
(5.)
(1.)
(7.)
(9.)
(10.)
(3.)
(8.)
(-)

MODRIJANI - Pomigaj malo
Ans. ČRNA MAČKA - S teboj do konca in naprej
ZAKA' PA NE - Hišni red
POGUM - Nocoj boš spet sama
PAJDAŠI - Otroški nasmeh
VASOVALCI - Belokrajnc Dalencu
VESELI BEGUNJČANI - Abraham pršu je k nama
Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel
NAVIHANKE - Pokaži mi, da me imaš še rad
VESELI DOLENJCI - Kaj mi bo taka pomlad
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Nemir – Se ujeti ne pustim

Kupon št. 109
Glasujem za:___________________________________________
Moj predlog: ___________________________________________
Moje ime in naslov:______________________________________
______________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto

Zdrava & super hrana, začimbe, zelišča, čaji, tinkture, mazila, olja ...
Kozmetika, čistila, perilo, knjige, ezoterika ...
Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, T: +386 7 49 20 694, E: info@hisanarave.si
www.hisanarave.si

95. rojstni dan Marije Reberšak
ARMEŠKO - 3. aprila je praznovala 95. rojstni dan Marija – Micka Reberšak iz Armeškega (na fotografiji). Ob visokem osebnem jubileju sva jo obiskali predstavnici
Krajevne organizacije Rdečega križa Brestanica in ji zaželeli še veliko zdravja in
osebnega zadovoljstva. Reberšakova živi
složno s sinom in njegovo družino. Rada
pripoveduje o časih, v katerih je preživljala svojo mladost, »ko ni bilo vedno z rožicami postlano«. Je vedrega duha in odličnega spomina, vsak dan se odpravi na krajši sprehod v okolico domače hiše. Ob odhodu sva ji rade obljubile, da jo
vsaj za naslednji rojstni dan spet obiščeva. Helena Omerzel

FOTOGRAFIRAnje
dRužInskI
pOpusTI!*

o

sam

€
10

• tričlanska družina – 20 %
• štiričlanska družina – 25 %
• petčlanska družina – 30 %

Pokličite: 070/878781

*akcija velja do 30. junija 2012

zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

Posavski obzornik
tudi na spletu!
Malka in predsednica RK Artiče Zofka Godec
ARTIČE - 27. maja je 90 let slavila krajanka Artič Amalija (Malka) Hervol. Rodila se je v kmečki družini Knez s tremi otroki v
Artičah. Kot mlado dekle je bila s svojimi izgnana v Šlezijo. Po
vrnitvi v domovino se je pri 22 letih poročila z Jožetom Hervolom. Kmalu sta si ustvarila
topel dom, v katerem sta se
jima rodila sin in hčerka. Danes živi sama v svoji hiši in
skrbi sama zase, saj sta mož
in hčerka žal že pokojna. Zraven njene hiše živi vnuk s svojo družino. Obiskali smo jo aktivisti RK Artiče, člani društva
izgnancev Artiče in predsednik sveta KS Artiče. V prijetnem razpoloženju njenih najbližjih smo veselo kramljali in
tudi zapeli, Malka pa nam je
pripovedovala zgodbe svojega
življenja. Pravi, da je celo življenje trdo delala, sedaj pa
ji zdravje včasih ponagaja. S
svojo vedrino in optimizmom
nas vse opogumlja. V prihodnost zre optimistično. Malka, kar tako naprej, vam želimo vsi.
Zofka Godec

CPB 18, 8280 Brestanica

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA
PROIZVODNJA – JUNIJ 2012
Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5
ter parna bloka
TA1 in TA2

402.474

7

4

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JUNIJ 2012
SOx mg/m3

NOx mg/m3

CO mg/m3

Dimno število
Bacharach

Proizv.
enota

Gorivo

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

292

400

47

100

0

2

PB 4

KOEL

8

-

115

400

7

100

0

2

100

-

-

100

0

2

PB 4

ZP

8

-

110

300

7

PB 5

KOEL

10

-

95

400

15

ZP
KOEL

- zemeljski plin
- kurilno olje ekstra lahko
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v spomin
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. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

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

JOŠKO KOVAČ
direktor KZ Sevnica

Bil je direktor Kmečke zadruge Sevnica 9 let, člani so mu leta
2011 zaupali že tretji mandat vodenja. K nam je prišel kot diplomirani ekonomist z veliko mero znanja iz vodenja, saj je bil kar
nekaj let tudi načelnik UE Sevnica, in kot človek, ki je imel rad
kmetijstvo, ki je izredno rad delal s kmeti in nas je učil, da moramo tudi v kmetijstvu razmišljati kot ekonomisti.
Delo je opravljal z vnemo, se aktivno vključil v stanovske organizacije in bil povezovalen na vseh področjih. Soustvarjal je lokalno
in občinsko politiko, njegove sposobnosti so bile prepoznane na
lokalnem in državnem nivoju. Kot sposoben ekonomist in vrhunski
manager je s svojim znanjem in izkušnjami prinesel svež veter v
kmetijske vode.
Na poti skozi življenje srečamo različne ljudi, eni so z nami samo
trenutek, nekateri so z nami za vedno. Veličina človeka odmerja
čas, ki ga preživimo skupaj.
Čas, ki smo ga preživeli pod njegovim vodenjem, je bil čas težkih
preizkušenj in zmag, čas, ko je zadruga utrjevala svoje mesto v
prostoru in omogočala kar nekaj delovnih mest. Imeli smo vodjo
z znanjem, vizijo, bil je delaven, odprt za ideje in kompromise,
bil je človek. Do zadnjega dne je bdel nad nami in nam dajal
napotke.
Tudi v bodoče bomo sledili njegovi poti, saj je bila njegova vizija
naša vizija in naša pot.
S hvaležnostjo v srcu in spoštovanjem: njegovi sodelavci

V SPOMIN

ZINKA FENOS
(1936 - 2012)

Vročega junijskega dne smo se na sevniškem pokopališču poslovili
od gospe Zinke Fenos, sevniške knjižničarke, ki je orala ledino na
področju knjižničarstva v občini Sevnica.
Gospa Zinka je bila s srcem zapisana knjigam in knjižničarstvu, saj
je dobrih 30 let v Sevnici v izredno težkih razmerah (prostorskih in
finančnih) z veliko predanostjo skrbela za knjige in bralce in za to,
da so knjige kljub oviram prišle do bralcev. Kot je sama zapisala
v kroniki knjižnice, »je knjižnica leta 1962 poslovala v kletnih
prostorih NHM-ja, kasneje pa se je še večkrat selila v različne (žal
vedno premajhne) prostore. Knjižnična zbirka je tedaj znašala
le 460 knjig, pridobljenih od zasebnih darovalcev.« Pod njenim
vodstvom se je zbirka do leta 1989 povečala na 16 tisoč knjig,
knjižnica pa je v času njenega vodenja imela še izposojevališča na
Blanci, Bučki, Krmelju, Loki, Šentjanžu in Zabukovju.
»Prav po njeni zaslugi je občinska knjižnica v Sevnici doživela razcvet in popularnost daleč naokoli, saj si prihajajo izposojat knjige
ljudje tudi iz oddaljenih vasi in zaselkov. Pridejo pa tudi na prijeten klepet in pogovor o knjigah in Zinka je resnično pravi naslov
za te reči.« (L. Lesar) Tako jo je opisal novinar Ladislav Lesar in
takó so jo poznali tudi »njeni« bralci in bralke.
Z veliko ljubeznijo do pisane besede in dobrovoljnostjo, strokovnostjo ter optimizmom je postavila temelje za današnjo sodobno
splošno knjižnico, katero je kot upokojenka vedno zelo rada obiskovala.
Knjižničarji (zagotovo pa tudi predvsem starejši sevniški bralci) se
bomo gospe Zinke spominjali kot vesele, vedre in vedno nasmejane redne obiskovalke knjižnice in pridne bralke in knjižničarke,
svojemu poklicu predane z vsem srcem.
Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

Naročila in plačila
za ZAHVALE in V SPOMIN
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg
Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8.
do 15. ure, v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17
(nasproti občine), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure,
po pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem
naslovu marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780,
040 634 783. Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je
do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice

Tel.: 07/499-22-33

MARIJE PUNTAR
iz Srednjega Arta

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za podarjeno cvetje, sveče in denar, ter za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala dr. Sunčiču, patronažni sestri Nataliji
za dolgoletne obiske na domu, Pogrebni službi Žičkar, Cvetličarni
Žičkar, praporščakoma, izvajalcu Tišine, pevcem iz Bušeče vasi,
gospodu župniku Aleksandru Ureku za lepo opravljen cerkveni
obred ter družini Pirc za zvonenje v kapelici.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in
nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.
Žalujoči: vsi njeni

kako do knjig
iz posavja?
Zavod Neviodunum, City Hotel

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

www.optika-keber.informacija.net

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško,
Tel.: 07 49 05 780,
Fax: 07 49 05 781

Prodajna galerija Ambienta
Staro mestno jedro Krškega,
CKŽ 44, 8270 Krško,
Tel.: 07 492 55 70

Trgovina in prodajna Galerija Darila Don

obzornikova oglasna mreža

okulistični pregledi
na zdravstveno kartico
velika izbira sončnih očal

ZAHVALA

V SPOMIN

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba

vris stavbe

parcelacija

ureditev meje

TU
JE LAHKO
VAŠ OGLAS!
Marketing
tel: 07 49 05 780,
E-pošta:
marketing@posavje.info

Zrihtamo vse
Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

- hišniška dela
- obnova stanovanj
- izdelava podstrešnih stanovanj
s suhomontažnimi elementi
- zamenjava podov-laminati,
gotovi parketi, itison ...

Knjigarna in Papirnica Lindič Cvetka s.p.
Trg Svobode 1, 8290 Sevnica,
Tel.: 07 814 43 10,
Mob.: 030 918 717,
email: cvetka.lindic@gmail.com

Lekarna pod Sv. Rokom
Drožanjska cesta 68, 8290 Sevnica,
Tel.: 07 816 31 70,
Fax: 07 816 31 84,
Mob.: 041 642 15,
email: info@lekos.si
Naročila in vaša vprašanja tudi na:

040 634 783 in zalozba@posavje.info

Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dušan s.p.

Vsa dela opravimo strokovno
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Cesta prvih borcev 16,
8250 Brežice
Tel.: 07 496 12 69

Imate poslovno idejo?

Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti
manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega
podjetja,
Zasebna
zobna ordinacija
ki do sedaj še ni poslovalo. Liljana Nikolić, dr. stom

Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice
Za dodatne informacije nam pišite naUlica
info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice

SPINNING YOUR CREATIVITY!

www.agencijaspin.com

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7
www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net 8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.
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mali oglasi
NEPREMIČNINE
Krška vas, prodamo hišo,
vseljivo takoj; 140 m2, funkcionalna, bogato opremljena; izredna prilika.
Tel.: 041 640 328
Prodam opremljeno enosobno stanovanje, 37 m2, v centru Sevnice, cena 35.000 €.
Tel.: 041 720 260
Ugodno prodam malo rabljeno, po meri opremljeno dvosobno stanovanje v novem bloku v
Sevnici. Tel.: 041 773 412

Prodam koruzo v zrnju, naravno sušeno, in ječmen.
Tel.: 07 49 74 048 – zjutraj ali
zvečer
Prodam ječmen in koruzo v
zrnju. Tel.: 041 581 488
Prodam koruzo, ječmen in
oves, cena po dogovoru.
Tel.: 031 761 266
Prodam ječmen, pšenico,
koruzo in jedilni krompir,
rdeč in bel. Tel.: 07 49 67 135
Prodam krompir, pridelan na
ekološki način, naročila sprejemam tudi za žita (tritikal
in pšenica). Tel.: 041 243 343

Prodam teličko limuzin, staro 2 meseca, cena 420 €.
Tel.: 031 783 037

lepo ohranjeno, primerno
2–4 let, cena 45 €.
Tel.: 031 432 132

Prodam bikca sivca, težkega 160 kg. Tel.: 031 261 404

Prodam otroški avtosedež
Maxi cosi, od 9 do 18 kg.
Tel.: 041 902 048

Prodam burske kozličke, stare 6 mesecev za nadaljnjo rejo
ali zakol. Tel.: 041 893 733
Prodam prašiče, mesnate
pasme, težke od 30 do 60
kg, za nadaljnjo rejo.
Tel.: 031 434 572
Prodam brejo svinjo in plemenke, kupim merjasca, starega 1 leto. Tel.: 07 49 56
009, 031 770 868

Nedeljska kosila
Na TurisTičNi
kmeTiji Vimpolšek

V Brežicah prodam enosobno
stanovanje, v bloku blizu tržnice, pritlično, 34 m2.
Tel.: 07 49 62 476

Prodam bukova drva, razcepljena in žagana na različne
dolžine, možna dostava na
dom. Tel.: 040 738 059

Prodamo 50 m2 veliko stanovanje na Gubčevi v Krškem,
sodobno opremljeno, popolnoma prenovljeno leta 2006.
Tel.: 041 628 750

Prodam metrska ali razžagana suha gabrova drva ali suhi
jesenov, smrekov ali hrastov
les. Tel.: 031 324 180

pridete štirje, plačate trije!
Zaželena predhodna naročila!

Prodamo komunalno opremljeno gradbeno parcelo, z
vso infrastrukturo, v izmeri
8,5 arov, v Brežicah.
Tel.: 041 703 465

Prodam bukova drva za
ogrevanje, rezana 25, 33
cm, za kamine, centralne peči, možnost dostave. Tel.: 030 249 301

Prodam pujske za odojke in
nadaljnjo rejo.
Tel.: 041 662 730

Prodam ali oddam v najem dvosobno obnovljeno in
opremljeno stanovanje, 1.
nadstropje, NHM 9, Sevnica,
možnost vselitve 1.9.2012.
Tel.: 031 653 122
V Cerkljah ob Krki blizu šole
oddam dvosobno stanovanje, 42 m2. Tel.: 031 854 755,
po 18. uri
Manjšo kmetijo najamemo,
možnost oskrbe starejše osebe. Tel.: 041 214 947

AVTOMOBILIZEM
IN MOTORIZEM

Prodam bukove pelete in brikete. Tel.: 070 665 823
Prodam bukova in mešana
drva, kratko žagana.
Tel.: 07 49 65 331

VINOGRADNIŠTVO,
ŽIVILA
Prodam cisterno za vino,
nizko, 500 l, s tremi pipami,
staro 1 leto, zelo ugodno.
Tel.: 041 279 213
Prodam kvalitetno rdeče in
belo vino, cena odvisna od
količine nakupa. Tel.: 03 56
84 427, 070 598 734

ŽIVALI
Odkup poškodovanih
in celih vozil,
lahko z okvaro motorja,
od letnika 1997 dalje.
Gotovina takoj.

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p.,
Šentjanž 59, Šentjanž

Prodam Hondo CBF 600N, letnik 2005, prvi lastnik, 15080
km, cena 2.850 €.
Tel.: 041 436 423

KMETIJSTVO
Prodam črpalko za vodo na
traktorski pogon in 50 m
cevi, fi 50. Tel.: 041 899 231
Prodam dobro ohranjen
nemški izkopač krompirja na
2 vretena. Tel.: 041 703 465
Prodam 500 kg koruze in 500
kg ječmena.
Tel.: 031 305 953
Prodam zajčnike za dve, štiri, šest samic, možna dostava. Tel.: 040 229 459; Miran Lopatič s.p., Pirošica 3b,
Cerklje
Prodam koruzo v zrnju, cena
0,23 €. Tel.: 040 482 906
Prodam ječmen in koruzo v
zrnju. Tel.: 040 933 911

Prodam breji kravo ali telico, obe simentalki, in ječmen. Tel.: 07 49 63 058
Prodam telico simentalko,
mati, dobra molznica, A kontrola, stara 13 mesecev.
Tel.: 031 714 528
Prodam telico simentalko,
staro 13 mesecev.
Tel.: 07 81 43 023
Prodam kozličke, stare 3
mesece, belo in rdeče vino,
žganje sadjevec in slivovko.
Tel.: 031 271 350

PO IZJEMNO NIZKIH CENAH prodaja zelo dobro ohranjenih rabljenih
otroških vozičkov, avtosedežev, ležalnikov, prenosnih posteljic, bazenčkov,
igralnih centrov, hojic in
druge otroške opreme kot
tudi odlično ohranjenih
otroških oblačil, obutve,
igrač. Otroška komisijska
prodajalna Kristi, Krista
Les s.p., Rigonce 38, Dobova, pon-pet: 8-12, 1417, sob: 9-12.
Tel.: 031 686 321

RAZNO

lenartova pot 22, Brežice
mob.: 041 392 709
www.kmetija-vimpolsek.com

Prodam odojke, težke okoli
25 kg, in par komatov, 24 col.
Tel.: 031 762 872
Prodam odojke za zakol ali
nadaljnjo rejo in večje očiščene piščance.
Tel.: 031 368 615
Prodam zajce križance za
rejo, težke od 2 do 3 kg.
Tel.: 040 229 459
Ugodno prodam nemške ovčarje, mladičke.
Tel.: 040 848 839
Oddamo pse nemške bokserje, zelo lepe, oddaja po 15.
juliju. Tel.: 031 333 048

Prodam nov lesen čoln.
Tel.: 040 166 714
Prodam Vaslinovo 1200 l avtomatsko stiskalnico, pecljalnik s transportno črpalko in 2 poliesterni cisterni za
vino 1500 in 2500 l.
Tel.: 041 703 465

STIKI
43-letni išče dekle ali mamico za resno zvezo, v ljubezni sem zelo razočaran, oglasi se, ne bo ti žal.
Tel.: 070 254 163
Ženitna posredovalnica Maja – posredujemo
prijateljevanje in resne
zveze. Ženske zastonj.
Tel.: 031 575 367, JM-NIK
d.o.o., Bistrica ob Sotli
13, Bistrica ob Sotli
Zdole skoZi stoletja

POHIŠTVO IN
OTROŠKA OPREMA

Prodam trosed, dvosed, fotelj in volnena pregrinjala.
Tel.: 07 49 64 155
Prodam otroški dvosed, raztegljiv, dolžina 130 cm, širina 65 cm, višina 65 cm, zelo
ohranjen, cena 100 €.
Tel.: 07 49 61 585
Prodam malo rabljeno otroško kolo, znamke Rog, zelo

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € +
DDV, skupaj 20,00 €.
Cena malega oglasa za pravne
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed
(ena telefonska številka šteje za eno
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje
znaša osnovna cena malega oglasa v
okvirju z DDV 19,20 €.
Posamezni naročnik lahko v eni
številki naroči največ dva mala oglasa.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI.
Oglas mora biti napisan v slovenskem
jeziku. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja
naročnik.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum.
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Uredništvo

Zelo ugodno prodam garažna vrata, jedilni kot, 6 stolov, vse lepo ohranjeno ali
menjam za vino ali prašička.
Tel.: 031 302 355

NAVODILA ZA NAROČANJE
MALIH OGLASOV
Naročila za male oglase sprejemamo vsak delovni dan v tednu od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure na
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič).
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07
49 05 781 ali po elektronski pošti:
mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki morajo biti oglasi naročeni do ponedeljka
pred izidom časopisa (do 15. ure).
Cena za mali oglas za fizične osebe
v obsegu do 15 besed (ena telefonska
številka šteje za eno besedo) znaša
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj
0,60 €. Dodatek za poudarjeno objavo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €.
Cena fotografije (samo za fizične ose-
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voščila in pozdravi
preko 400 strani,
več kot 200 starih
fotografij, trda vezava

prednaročila:
040 634 783
Knjiga bo izšla
v septembru 2012.

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke,
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delovnih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako naročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)
Telefon:

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo,
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).
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Brežice so pokale po šivih
BREŽICE – Prireditvi Brežice, moje mesto 2012 je
uspelo doseči glavni cilj
petdnevnega dogajanja:
napolniti mestno jedro in
razveseliti obiskovalce od
blizu in daleč z dobrim razpoloženjem. Začelo se je
27. junija s pohodom najbolj pogumnih od Ljubljane
do Brežic „Marš v Brež‘ce“,
nadaljevalo z razstavo Kristine Bevc in Tanje Kržan,
stand up komedijo, tekom
za otroke in odrasle, imenovanim Tek s Primožem Kozmusom, dogajanje je popestrila grajska tržnica starin,
gledališka predstava Moped
show, v ospredju pa je bila
seveda glasba: Bilbi, Adi
Smolar, Zlatko, Tabu, Novi
Fosili in Jinx v mestnem jedru, zanimiv vikend pa so
glasbeno zaključili domačini Broken Arrow v First
Wake Parku na Borštu. Vreme je tokrat na srečo dobro
sodelovalo z organizatorji,
Zavodom za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice, kjer bodo po krajšem
počitku gotovo z optimizmom zasnovali naslednjo
prireditev.
M. M.

Pester sejemski dan na Bučki
BUČKA – V majhni dolenjski vasi Bučka, ki je del občine Škocjan, je živahno
skozi celo leto, saj je devet društev, povezanih v turistično društvo, zelo dejavno na različnih področjih. Živahno je bilo tudi na letošnji »semanji dan«,
25. junija, ki ga od leta 2004 pripravljajo v okviru krajevnega praznika.

Otroški tek je zabaven tako za otroke kot njihove starše.

Tudi razstava je pritegnila veliko pozornosti.

Predsednica KS Bučka Ljuba Hočevar je ob prazniku Krajevne skupnosti Bučka podelila priznanje domačinu Alojzu Hočevarju (levo).
Letošnji sejemski dan z osre- je bilo mogoče domači deklidnjim dogajanjem pri kultur- ški vokalni skupini Mesečina,
nem domu na Bučki je prina- škocjanskim rogistom, Bušal zelo zanimiv in razgiban čenskim ramplačem, s svoprogram – delovala je roko- jimi jeklenimi konjički se je
delska tržnica, odprto je bilo predstavil v letošnjem letu
sejmišče z mnogimi ponudni- ustanovljeni Moto klub Divki različnih izdelkov, ogleda- je buče itd.
ti si je bilo mogoče likovno
razstavo umetniških del li- Na osrednji dopoldanski prikovne sekcije KD Bučka Am- reditvi sta zbrane nagovobrozzia ter razstavo šarkljev, rila župan občine Škocjan
v gostilni Golobič je poteka- Jože Kapler in predsednila sejemska delavnica izde- ca KS Bučka Ljuba Hočevar,
lave rož iz krep papirja s Te- ki je ob prazniku Krajevrezijo Balaževič, prisluhniti ne skupnosti Bučka podeli-

Razstava šarkljev je bila
dobro obiskana.
la nekdanjemu predsedniku
krajevne skupnosti in sedaj
škocjanskemu podžupanu
Alojzu Hočevarju priznanje
za dolgoletno in požrtvovalno vodenje krajevne skupnosti ter za vsestransko pomoč
bučenskim društvom. Društvo podeželskih žensk Bučka, ki je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije letos že
drugič organiziralo ocenjevanje šarkljev na državni
ravni, pa je podelilo 18 zlatih, 34 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter pet zahval.

S. Radi

Kljub pripeki živahen sejemski utrip

Rockovski ritmi so razburkali vodo v First Wake Parku na Borštu.

Brežice, moje mesto so zadovoljile različne glasbene okuse. Foto: Nataša Kalin, Igor
Ribič, Matjaž Špiler, Maruša Mavsar

BRESTANICA - Na zadnjo junijsko soboto se je na rajhenburškem trgu zvrstil tradicionalni Petrov sejem, ki je bil kljub
vročinski pripeki dobro obiskan. Organizatorja, Turistično
društvo Brestanica in dramska
sekcija domačega Kulturnega
društva, sta sicer glede na visoke temperature nekoliko prilagodila oziroma v primerjavi
s preteklimi leti skrajšala program, vseeno pa je bil ta lep
pregled vseh aktivnosti in zasnove Petrovega sejma v dosedanjih petnajstih letih. Tako
je sejem tradicionalno obiskala grajska gospoda, tatiču Gustlu je uspel pobeg s sramotilnega prangerja, zeliščarka
Genovefa Tavžentroža je delila nasvete o uporabnosti cvetlic in pripravljanju zdravilnih
napitkov, neizčrpen vir krajevnih novic sta bili vaški opravljivki Zofi in Gela, ob različnih
sejemskih dogodkih pa so bile
po 850 letih ponovno slavnostno podeljene trške pravice.
V uvodu sejma so tradicionalno zaigrali Blanški vinogradniki, zbrano gospodo, sejmarje
ter ostale zbrane pa je nagovoril veliki župan mag. Miran
Stanko. Plesni točki sta izvedli plesna skupina Svoboda in
domača moška zasedba Tower
pancers, ob družabnih igrah pa
so zaigrali tudi harmonikarji iz
brestaniške šole. 
B. M.

Da je med »rajo« topleje kot na gradu, še sploh, če je zunaj krepko preko 30 stopinj Celzija, je občutila na lastni
koži tudi rajhenburška grajska gospoda.

Zaradi vročine je šla najbolj "v promet" voda.

Sevniški junijski karneval
SEVNICA – Deževna prva sobota v letošnjem juniju ni pokvarila dobrega
vzdušja in veselja organizatorjem drugega sevniškega pustnega karnevala. Z
mimohodom, ki se je pričel na parkirišču pri sevniškem bazenu ter se zaključil na parkirišču pri pošti, so različno našemljene skupine predstavile
novo »E(vro)psko skupnost« in novo
denarno valuto »ES neuro«. Veselo
druženje se je nadaljevalo do poznih
večernih ur pod velikim šotorom, kjer
je obiskovalke in obiskovalce zabaval
domači ansambel Florjan.

S. R., foto: L. M.
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V Sevnici so prvo junijsko soboto pripravili karneval z mnogimi sodelujočimi skupinami.

