TONE KERIN,
misijonar na
Madagaskarju:

PRAZNIK KS RAKA

Lahko bi me ubili,
pa me niso, ker so
me povsem vzeli za
svojega

Krošelj: Pomembna
so naša dejanja

Alpinizem je
v bistvu način
življenja

Naš pogovor,
str. 3

Iz naših krajev,
str. 5

Zadnja stran,
str. 24

NEJC POZVEK,
alpinist

PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE

KOSTANJEVICA NA KRKI:

str. 11 - 14

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Časopis za pokrajino Posavje, leto XVI, št. 17, četrtek, 16. avgust 2012
Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Srebrni Kozmus spet doma

IZ VSEBINE
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BREŽICE – 10. avgusta se je iz Londona v domovino vrnil brežiški atlet Primož Kozmus, ki je vse Slovence, še posebej
pa Posavce, kot že tolikokrat prej tudi tokrat razveselil z
osvojitvijo srebrne olimpijske kolajne. Tako je po pekinškem
zlatu izpred štirih let prišel do druge medalje v metu kladiva, eni tehnično najtežjih atletskih disciplin. Že na Brniku
ga je pričakalo okrog sto najzvestejših navijačev na čelu z
njegovo družino, zvečer pa so mu v središču Brežic pripravili tradicionalni sprejem, na katerem je olimpijskega junaka pozdravila več kot tisočglava množica, med drugim mu
je dobrodošlico izrekla tudi pevka Nuša Derenda (na fotografiji, levo Kozmusov fizioterapevt in trener Primož Četrtič). Spomnimo, da je Kozmus v finalu meta kladiva z daljavo
79,36 metrov zaostal le za olimpijskim prvakom Madžarom
Krisztianom Parsom (80,59 metrov), bronasto kolajno pa
je osvojil aktualni svetovni prvak Japonec Koji Murofushi,
katerega kladivo je poletelo 78,71 metrov daleč. Na olimpijskih igrah v Londonu smo imeli Posavci še eno predstavnico. Svoj krstni nastop je v ženskem metu kladiva prestala
20-letna Barbara Špiler in z daljavo 67,21 metrov izpadla
v predtekmovanju.
Več o sprejemu na str. 18. 
R. R.

Pogrešane
osebe v Posavju
Posavske KS:
Globoko
Sledi Maria
Vijačkića
Znanje
Športno Posavje
Kam v Posavju
Nagradna
križanka
Mali oglasi

Naslednja številka bo izšla
30. avgusta 2012!

Cviček (tudi) kot zdravilo,
a le kozarec ali dva na dan

Zamenjali tri člane upravnega
odbora, Krošelj v. d. direktorja

CIRJE – O vinu, zlasti cvičku, in zdravju je tekla beseda na letošnjem cvičkovem večeru pri cvičkovem hramu v Cirju, ki so ga že osmo leto zapored pripravili v Društvu vinogradnikov Raka, medse pa povabili eminentne goste s
priznanim kardiologom, prim. dr. Petrom Kapšem na čelu. Slednji je namreč
avtor številnih knjig o zdravju, med drugim tudi knjige Vino in zdravje.
Kot je po uvodnem pozdravu gostitelja, predsednika raških vinogradnikov Ivana Vizlarja, in Pavčkovi Hvalnici
cvičku v izvedbi prve cvičkove
princese Lee-Marije ColaričJakše povedal prim. dr. Peter
Kapš, prvi opis o uporabi vina
v zdravstvene namene izvira
že izpred leta 2200 pr. n. št.
iz Babilona, njegove blagodejne učinke pa je zabeležil tudi
največji bakteriolog 18. stoletja Louis Pasteur. V vinu najdemo acetilsalicilno kislino (aspirin), pomembne antioksidante,
ki delujejo protivnetno, snovi,
ki ščitijo naše žile, celo nekatere protirakaste snovi, kar je
sicer potrebno jemati nekoliko z rezervo itd. „V kozarcu
vina je več kot tisoč različnih
snovi, kar je izrednega pomena za zdravje človeka,“ je dejal dr. Kapš, „vendar je v vinu
tudi alkohol, ki je bolj problematičen.“ Priporoča, da lahko
vsakdo spije kozarec (decilitrski, da ne bo pomote!) ali dva
vina po jedi, a opozarja, da

LJUBLJANA, POSAVJE – Potem ko je Vlada RS konec julija
razrešila člane upravnega odbora Agencije za radioaktivne
odpadke (ARAO) mag. Mileno Černilogar Radež, Jadranka Medaka in mag. Hrvoja Tea Oršaniča in namesto njih za
mandatno dobo štirih let imenovala Julijana Fortunata, dr.
Andreja Stritarja ter Emanuela Čerčka, je 2. avgusta soglašala z imenovanjem Krčana Vladislava Krošlja za vršilca dolžnosti direktorja agencije do imenovanja novega direktorja
oziroma za obdobje največ šestih mesecev.Ur.

Jutri odprtje sortirne linije
SPODNJI STARI GRAD – Na lokaciji tamkajšnjega zbirnega
centra za ravnanje z odpadki, ki deluje od leta 2003, bodo
jutri, 17. avgusta, ob 17. uri slovesno odprli novo sortirno
linijo za avtomatsko mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jo je Občina Krško zgradila v sodelovanju s koncesionarjem - družbo Kostak d. d. Najsodobnejši
in tudi edini tovrstni objekt v tem delu države bo namenu
skupaj z županom mag. Miranom Stankom in predsednikom uprave družbe Kostak Miljenkom Muho predal minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. 
P. P.
Vinska kraljica Martina Baškovič, predsednik raških vinogradnikov Ivan Vizlar, prim. dr. Peter Kapš in enolog
dr. Julij Nemanič
je zelo škodljivo in pogubno,
če ga popijemo več. „Nekateri zdravilne učinke vina izkoriščajo in mislijo, da bodo bolj
zdravi, če ga bodo uživali več,“
je v malce šaljivem slogu dejal
priznani zdravnik, za konec pa
v slogu znane pesmi zbranim
pred prvo ambasado cvička
položil na srce: „Po pameti ga

pijmo.“ Gostitelj Vizlar ga je
sicer hudomušno prosil, naj za
tokratni večer naredi izjemo in
naj dovoli, da lahko vsakdo spije vsaj tri kozarčke …
Da je ključ v zmernem pitju
vina, se je strinjal tudi znani
enolog dr. Julij Nemanič. Poudaril je pozitivne medicinske

nadaljevanje na str. 2

Oglašujte v najbolj
branem časopisu
v Posavju!
Pokličite nas na 07 49 05 780
ali 040 634 783,
pišite na
marketing@posavje.info
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Cviček (tudi) kot zdravilo,
a le kozarec ali dva na dan
nadaljevanje s 1. strani

učinke resveratrola, ki ga je več v rdečih sortah vina, zlasti v
modri frankinji. „Vino lahko uporabljamo kot zdravilo, če je kakovostno, dobro postreženo in če ga uživamo zmerno ter z zavedanjem o njegovih učinkih,“ je dejal. Etnolog dr. Janez Bogataj, redni gost raških cvičkovih večerov, je poudaril, da se je
vino kljub znanim negativnim vplivom skozi zgodovino upora-

Pri cvičkovem hramu so zasadili manjši vinograd, posvečen ambasadorjem cvička.
bljalo tudi v zdravstvene namene, npr. v obliki raznih zavretkov,
vina za porodnice, vina s pelinom ob veliki noči ipd. Po njegovih besedah smo v Sloveniji doslej sicer več naredili za promocijo vina kot za promocijo naših značilnih jedi, kjer nas čaka
še veliko dela. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič
je dejal, da je bilo v iztekajoči se finančni perspektivi za obdobje 2007-2013 res veliko storjenega na področju vinogradništva
in vinarstva, naloga nove perspektive za obdobje 2014-2020 pa
bo tudi povezava tega področja s kulinariko in turizmom. Izrazil je tudi upanje, da mu bo skupaj s somišljeniki uspelo prepričati državne finančnike, da vinu ne bodo dodali novih trošarin.
Razpravi so se pridružili še v. d. direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Slavko Dragovan, predsednik Zveze
društev vinogradnikov Dolenjske Jože Žura ter vinska kraljica
Slovenije Martina Baškovič. Številne zbrane, ki so se v nadaljevanju večera družili in zabavali ob zvokih ansambla Vagabundi,
so pozdravili še nekateri člani t. i. cvičkovega dvora, med njimi
aktualna cvičkova princesa Tjaša Metelko s Studenca in aktualni kralj cvička Franc Tomše iz Globočic. Kot je povedal slednji,
lahko iz izkušenj svojih gostov na domači turistični kmetiji zagotovi, da cviček ne pripomore le k zdravju, ampak tudi k sproščenosti v postelji ...
Peter Pavlovič

Fotonatečaj Poslikajmo Posavje
POSAVJE – Center za podjetništvo in turizem (CPT) Krško vas
skupaj z regijskimi partnerji vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju Poslikajmo Posavje ali Zakaj smo ponosni na
Posavje? Več si preberite www.pictureslovenia.com, čakajo
vas bogate nagrade! Cilj natečaja je spodbuditi amaterske
in profesionalne lokalne fotografe, da v Posavju izpostavijo
pristnost in gostoljubnost ter da poleg pokrajine ne pozabijo na ljudi, kulturne in naravne znamenitosti, kulinariko in
vino, aktivnosti v naravi, običaje, vezane na večje praznike itd. Naj slike govorijo zgodbo in naj bodo žive! Nagrajene fotografije bodo uporabljene za promocijski material destinacije Posavje.

Krvodajalski akciji v sevniški
in krški občini
SEVNICA, KRMELJ, LESKOVEC PRI KRŠKEM – Konec avgusta
bosta v Posavju dve krvodajalski akciji. Območno združenje Rdečega križa Sevnici jo organizira v ponedeljek in
v torek, 20. in 21. avgusta, v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica od 7. do 13. ure ter v sredo, 22. avgusta, v
Osnovni šoli Krmelj od 7. do 12. ure. Območno združenje
Rdečega križa Krško pa jo organizira v sredo, 29. avgusta, v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem od 7. do 12. ure.

Premestitve duhovnikov v Posavju
POSAVJE - Vsako leto v začetku avgusta pride v Cerkvi na
Slovenskem do nekaterih premestitev duhovnikov. Letošnje
spremembe v posavskih župnijah so naslednje: Marko Magdič, župnijski upravitelj župnij Senovo in Koprivnica, odhaja
v murskosoboško škofijo, in sicer je bil imenovan za župnika
župnije Grad, namesto njega v posavski župniji prihaja Janez
Turinek, dozdajšnji duhovni pomočnik na Vranskem in bivši župnijski upravitelj župnij Artiče in Sromlje; Roman Travar, urednik revije Prijatelj, je bil razrešen te službe in imenovan za
kaplana župnij Dobova, Artiče in Sromlje.
R. R.
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) –
časopis za pokrajino Posavje
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
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Pogrešane osebe v Posavju

Ni pomemben (le) čas,
ampak tudi okoliščine

POSAVJE – V prvih avgustovskih dneh smo v Posavju zabeležili dva primera pogrešanih oseb (eden sicer
neuradno). Medtem ko se je prvi končal srečno, saj se je pogrešani moški po dveh dneh sam vrnil domov, je bil razplet drugega primera tragičen, saj so pogrešano starejšo gospo iz okolice Krškega že po
nekaj urah našli mrtvo v reki Savi. V Ljubljani so istega dne za pogrešanega razglasili 24-letnika z Gorice v občini Krško, ki pa ga (do zaključka redakcije) še niso našli …
„Kot pogrešano osebo obravnavamo tisto osebo, ki je iz
znanih ali neznanih vzrokov
odsotna iz določenega okolja
in je policija o tem obveščena ali to sama zazna in za njeno izsleditev izvede določene
ukrepe,“ je za nas časopis pojasnila predstavnica za odnose
z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.
Kot je dodala, je v javnosti
pogosto zaznati zmotno mišljenje, da je glavni element
za status pogrešane osebe čas,
ki preteče od prijave pogrešane osebe. „Ob upoštevanju
drugih pomembnih okoliščin
je glavni element pogrešanosti nenadna in nepričakovana
odsotnost osebe iz okolja oziroma kraja prebivanja. Policija v vsakem konkretnem primeru oceni obstoj okoliščin, ki
kažejo na pogrešanje osebe,
vendar naj ponovno poudarimo, da to ni vezano na čas od
izginotja.“ Če ponazorimo: v
nekaterih primerih nekajurna
odsotnost odrasle osebe brez
kakršnih koli drugih sumljivih
ali nenavadnih okoliščin še ne
pomeni primera pogrešane
osebe, medtem pa odsotnost
starejše osebe, ki je pred časom odšla na sprehod v gozd in
se ni vrnila, lahko že zahteva
takojšnje ukrepanje. Policisti
so še posebej pazljivi ob prijavah pogrešanja otrok, kjer je
potrebno ukrepati takoj.
Policisti občanom svetujejo, naj bodo še posebej
pozorni v primerih pogrešanja otrok, starejših, bolnih ipd. Najprej lahko sami
preverijo, ali se pogrešana
oseba ne nahaja pri prijateljih ali sorodnikih, ali je
dosegljiva na mobilni telefon, ali jo je na območju,
kamor naj bi šla, kdo videl,
kje ima vozilo in podobno.
V primeru, da osebe kljub
temu ne najdejo, je pogrešanje potrebno prijaviti policiji najprej na številko 113, nato pa se naj
oglasijo na najbližji policijski postaji in policistom
posredujejo vse potrebne
podatke, fotografije pogrešane osebe in podobno.
Pogrešanje osebe lahko na
policijski postaji prijavi vsak,
ki osebo pozna in je „zaznal
pogrešanje“ oz. jo pogreša.
„Prijavitelj naj policiji posreduje kar največ podatkov
o fizičnih in osebnostnih karakteristikah pogrešane osebe, o okoliščinah pogrešanja,
okolju, kjer je oseba živela in
delala, o njenih navadah, čas
in kraj pogrešanja, natančen
opis osebe, oblačila, ki bi jih
Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Ljubo
Motore, Luka Šebek, Simon Uršič
TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

pogrešani lahko nosil v času
izginotja, podatke o sorodnikih itd.,“ svetuje Drenikova.
„Pomembni so tudi podatki,
kdaj in kje je bila oseba nazadnje videna ali se je odpeljala z osebnim vozilom, je bila
videna v družbi prijateljev,
neznane osebe ipd. Na prvi
pogled še tako nepomembni
podatki se pri iskanju lahko izkažejo za pomembne.“

Vsako leto okoli pet
iskalnih akcij
Po podatkih, s katerimi so
nam na naše poizvedovanje
postregli na Policijski upravi Novo mesto, so na območju vseh treh posavskih policijskih postaj (Brežice, Krško
in Sevnica) v obdobju od leta
2009 do danes organizirali 20
iskalnih akcij. Na območju
Policijske postaje Sevnica so
v preteklih štirih letih opravili osem iskalnih akcij pogrešanih oseb, in sicer v letu
2009 dve, v letu 2010 eno, v
letu 2011 tri in letos eno iskanje. Brežiški policisti so v
zadnjih štirih letih zabeležili
kar 30 pogrešanih oseb (osem
v letu 2009, po sedem v letih
2010 in 2011 ter letos ponovno že osem) ter izvedli pet
iskalnih akcij, ki so se tako
ali drugače končale uspešno,
v ostalih primerih so bile osebe (žive) najdene na drugačne načine. Na območju Policijske postaje Krško so v
omenjenem obdobju štirih
let izvedli sedem iskalnih akcij pogrešanih oseb (eno leta
2009 ter po dve v naslednjih
letih).

Ponavadi se vrnejo
živi, a žal ne vedno
Kot ugotavljajo na policiji, je
starost pogrešanih oseb zelo
različna. Veliko pogrešanih se
vrne v dveh do treh dneh, kot
je bilo tudi v nedavnem primeru 46-letnika iz Dolenjih
Skopic, ki so ga svojci prijavili kot pogrešanega 1. avgusta dopoldne. Policisti so z iskalno akcijo pričeli še isti dan
in pogrešanega iskali na širšem območju Dolenjih Skopic, a našli le njegov osebni
avtomobil. Pregled terena so
opravili tudi s pomočjo policijskega helikopterja. V iskalni akciji je sodelovalo deset
policistov, vodnik službenega
psa in devet članov gasilskega društva, naslednjega dne
so se jim pridružili še gasilci, člani ribiške in lovske družine, vodniki reševalnih psov
Enote reševalnih psov in člani
kajak in kanu kluba. PregleNAVODILA 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.

dali so širše in težko prehodno območje v okolici Dolenjih in Gorenjih Skopic in del
reke Save. Iskalna akcija se
je nadaljevala tudi tretji dan,
pripadniki državne enote vodnikov reševalnih psov pa so
preiskali območje Velikih Malenc, Vitovca in Krške vasi.
Pozno zvečer so iskalno akcijo prekinili, saj se je pogrešani sam vrnil domov. Pri odhodih mladoletnikov od doma
so vzroki različni – od težav v
šoli, nasilja v družini ... Pri
starejših osebah gre najpogosteje za zdravstvene razloge (demenca, bolezensko
stanje). Med takšne primere
lahko prištejemo tudi 78-letno gospo iz Dolenje vasi pri
Krškem, ki je prejšnji torek,
7. avgusta, odšla od doma z
lokalnim avtobusom in okoli
10. ure prispela v staro me-

akcij, razpisovanje iskanj, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi ipd. Policija po prvih zbranih ugotovitvah oceni,
ali je potrebno takoj izvesti
iskalno akcijo na določenem
območju in koga je potrebno vključiti v iskalno akcijo.
V iskalne akcije se vključujejo policisti, vodniki službenih
psov, službe za zaščito, reševanje in pomoč, od gasilcev
in reševalcev do potapljačev
in vodnikov reševalnih psov,
lovci itd. „Pri organiziranju
iskalne akcije nenevarne pogrešane osebe se lahko vključi vsakogar, ki je pri tem pripravljen sodelovati. Iskanje
se izvaja s pregledom določenega območja ali objektov.
Tudi v enem zadnjih primerov
iskanja pogrešane osebe v Posavju, se je pregled območja
opravil tudi s pomočjo poli-

stno jedro Krškega, kjer so jo
nazadnje videli na pločniku v
bližini nekdanje Taverne, ko
šla je proti mostu čez Savo.
Že nekaj ur pozneje, malo po
18. uri, so jo gasilci PGE Krško našli mrtvo v reki Savi ...
Vse se je zgodilo tako hitro,
da je niso niti utegnili uradno
razglasiti za pogrešano. Včasih se izkaže, da je pogrešana
oseba izvršila samomor, izginotjem botrujejo tudi finančne težave in drugi (osebni) razlogi.

cijskega helikopterja. V nekaj primerih so policisti iskali osebe tudi v nočnem času
in uporabili naprave za nočno
opazovanje. Če oseba ni izsledena, se akcija lahko nadaljuje ali ponavlja toliko časa, dokler je smotrno, da se izvaja,
v nasprotnem primeru policija v nadaljevanju izvaja aktivnosti ob rednem delu,“ nam
je še pojasnila Alenka Drenik, a dodala tudi, da „se intenzivnost iskanja zmanjšuje z oddaljevanjem od časa,
ko je bila neka oseba zaznana
kot pogrešana in povečanjem
stopnje in obsega preverjenih
podatkov“. Na spletni strani
Policije je tako v rubriki „Pogrešane osebe“ zabeleženih
kar 60 (nerešenih) primerov
pogrešanih oseb, med katerimi najstarejši segajo globoko v 80. leta oz. celo v leto
1982 …

Peter Pavlovič

Iščejo, dokler je
smotrno
Policija po prijavi o pogrešani osebi izvede vse potrebne
ukrepe v okviru zakonskih pooblastil, predvsem gre za zbiranje obvestil, opravljanje
razgovorov, preverjanje po
evidencah, izvedbo iskalnih
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 (18/2012) bo izšla v
četrtek, 30. avgusta 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je
23. avgust.

NAŠ POGOVOR
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Tone Kerin, misijonar na Madagaskarju:

Lahko bi me ubili, pa me niso,
ker so me povsem vzeli za svojega

KRŠKO – V torek se je na novo štiriletno misijo na Madagaskar odpravil misijonar Tone Kerin. Po štirih
mesecih dopusta, ki ga je izkoristil za vrnitev v svoj rodni kraj, da med drugim preveri svoje zdravstveno stanje, se je ponovno podal v za nas povsem tuje okolje, polno nepredvidljivih stvari, pa vendar takšno, ki ti po tako dolgem času delovanja in bivanja prinese nepozabne življenjske izkušnje. Tudi mi
smo izkoristili čas njegovega dopusta in v pogovoru z njim izvedeli veliko zanimivih, pa tudi življenjsko
nevarnih podrobnosti.
Domov se vračate iz povsem
drugačnega okolja, kot je
tukaj. Je to za vas hud preskok?
Niti ne, vendar pa po skoraj
28 letih odsotnosti v Sloveniji opažam, da je med Krčani prisotna togost v veselju do
življenja oziroma sklerotičen
odnos do življenja. Ljudje so
sicer še vedno dobri, vendar
so postali apatični in vase zaprti. Ni več tega, da ko se zjutraj vstaneš, zavriskaš, ker si
vesel novega dne, in pozdraviš sosede. Potem pa se ljudje
še izgovarjajo na gospodarsko
krizo. Slednja bi morala kvečjemu v človeku spodbuditi
duh ustvarjalnosti. Saj so Slovenci dobri in radi pomagajo,
vendar pa ni duhovne vsebine.
Tudi po slovenskih cerkvah, ki
sem jih v teh mesecih kar veliko obiskal, se ljudje ne upajo več zasmejati. Jaz ponavadi naredim takšno pridigo, da
se mi ljudje smejijo, česar pa
pri Slovencih ne opažam več.
Dejstvo je, da se evropski duh
stara, to pa vodi v pogreb celotne Evrope. Nasprotno pa so
ljudje na Madagaskarju telesno in umsko bolj zdravi, ker
je v njih vedno prisoten adrenalin za obstoj.
Že več kot 27 let ste na Madagaskarju. Kje se počutite
bolj „doma“?
Lahko bi rekel, da po toliko
letih bivanja že kar na Madagaskarju. Tu sem naredil že
22 cerkva in več kot 30 šol, in
to za državo, ne zase. Sicer
pa misijonarji nimamo nobenega dohodka. Ves denar za
gradnjo skušam dobiti v času
dopusta, ko sem torej doma.
Nabere se določena vsota, s
katero lahko v naslednjih štirih letih nekaj narediš. Moram
priznati, da me že po dveh
mesecih prime, da bi se vrnil
na otok, kajti nenazadnje sem
tam zelo povezan z ljudmi, tu
pa imam nekaj prijateljev, ki
jim rečem samo dober dan, to
pa je tudi vse.
Opišite, kakšen je vaš vsakdan na „rdečem otoku“?
Trenutno tretje leto delujem
v občini Befotaka (slov. ‚veliko blato‘) v manj razvitem
obalnem delu na jugu Madagaskarja, v kateri živi 50 tisoč ljudi. Vstajam ob 4.15,
saj imam ob petih zjutraj že
mašo. Gre v bistvu za jutranji pozdrav. Medtem pa so že
zbrani tudi delavci, s katerimi
gradimo cerkve, šole in ceste.
Skupaj najprej pojemo riž in
popijemo kavo ter gremo na
delo. Neprestano se gradijo
cerkve in tudi ceste, pri čemer naj omenim, da smo v
enem letu s pomočjo slovenske misijonske pisarne popravili 40 km dolgo pot, ki je bila
neprevozna, in 80 mostov. Pomembno je, da smo z županom in predsednikom občine
povezani, da lahko naše delo
nemoteno poteka. Prav tako
dajemo velik poudarek na izobraževanju, saj imamo privatno šolo za 500 otrok. Ob
večerih imamo razne sestan-

anketa

Kaj in kako naj delajo redarji?
Tudi v posavskih občinah, zlasti v njihovih središčih,
so zaživele redarske službe. Ste že imeli kakšno izkušnjo z njimi in kakšna je bila? Menite, da redarje potrebujemo, so dovolj prisotni na terenu, čemu bi se
morali posvetiti bolj in čemu manj?
Andrej Kralj, Celine:
Z redarji nimam izkušenj, verjamem, da bodo v mestih naredili kaj koristnega. Z raznimi
inšpektorji pa imam kar nekaj
izkušenj. Te službe morajo sicer delovati, vendar mnoge naredijo več slabega kot dobrega. Pri nas se prehitro sprejema
odloke, ljudje se nanje ne morejo tako hitro navaditi, ne jemljejo jih resno. S predpisi, ki
niso realni, pa vnašajo med ljudi samo nejevoljo.

mi povedali, da me niso ubili zato, ker sem njihovo vas
spremenil v prijetno bivanje,
bil na vseh pogrebih domačinov in si vedno vzel čas zanje,
preprosto povedano – ker sem
postal njihov.

Tone Kerin se je rodil leta 1958 v zelo krščanski kmečki družini na Straži pri Krškem. Osnovno šolo je obiskoval v Krškem,
po gimnaziji v Malem semenišču v Vipavi pa se je vpisal na
Teološko fakulteto v Ljubljani. Leta 1985 je bil posvečen v
duhovnika in vstopil v Misijonsko družbo lazaristov ter šel na
Madagaskar, kjer je opravil noviciat – deloval je kot kurat za
zapornike in tuberkulozne bolnike. Potem je odšel na prvo
malgaško župnijo in zdaj je že več kot 27 let misijonar na
»rdečem otoku«. Deluje na podeželju, kjer za krščanstvo še
niso slišali. Trenutno na otoku gradi že svojo 23. cerkev, vse
pa so podobne dolenjskim – z majhnim zvonikom in malo dvignjene, da se vidijo. Njegov bratranec je Stane Kerin, voditelj Misijonskega središča Slovenije.
ke za mladino, starejše in tiste, ki ne znajo brati. Ob sedmih je sicer že popolna tema,
ki se je domačini zelo bojijo. In še nekaj. Zakaj gradim cerkve? Zato, ker je na
Madagaskarju in na splošno v
Afriki krščanstvo pogoj za kakršen koli napredek. Cerkev
namreč podpira napredek in
šolanje ter domačinom ruši
strah. Tam, kjer je že ustvarjena krščanska celica, so ljudje izgubili strah.
Kako potekajo maše na Madagaskarju?
Maša je za Malgaše praznik
in ljudje morajo začutiti veselje in prisotnost Boga. Traja tudi po štiri ure. Ogromno
je petja in veselja, zaznati
je komunikacijo med kristjani, ki ob sebi začutijo Jezusa, ki daje vpogled v odprtost
in svobodo. Pogrebi so drugačni kot pri nas. Sredi gozda imajo grobnico, kjer mrtvega pokopljejo. Tja gredo
lahko samo tisti, ki nosijo
mrliča, zato krščanski pogreb
opravim že v cerkvi. Grobnica je v bistvu neka hiša, v kateri je na sredini prazen prostor, kamor ga položijo. Ko
naslednji umre, truplo prejšnjega, ki še ni povsem razpadlo, odstranijo in ga položijo
ob steno, kjer se tako nabirajo razpadajoča se trupla in se
neprestano kopičijo kosti. Za
Malgaše je značilno kolektivno žalovanje, kar pomeni, da
imajo določene ure, ko začnejo vse ženske v vasi na ves
glas jokati. S tem pokažejo,
da resnično žalujejo s svojci
umrlega. Po petih minutah jokanja pa morajo svojce razve-

seljevati, da ne bodo postali
žalostni in si bodo kaj naredili. Zato pijejo, jejo, se veselijo in si pripovedujejo zgodbice celo noč, zjutraj pa spet
jokajo. Če katera od žensk
ne joče, je lahko osumljena,
da je zastrupila tistega, ki je
umrl.
Zagotovo so se vam v vseh
teh letih delovanja pripetile marsikatere dogodivščine.
Ali lahko z našimi bralci delite eno, ki se vam je za vedno vtisnila v spomin?
Pred dvema letoma sem bil
nekaj časa v življenjski nevarnosti. Tri fante so namreč
obtožili, da so kradli kosti iz
grobnic. V resnici jih niso,
ampak so bili v nepravem trenutku na nepravem mestu in
domačini so jih dobili in v naslednjih dneh zverinsko pobili, tako da so jim presekali
glave in jih preluknjali s sulico, ter jih pustili na samotnem kraju, da jih bodo požrli psi. Mene je takrat najbolj
prizadelo to, da ni bilo nobene vaške sodbe glede teh treh
izobčencev. Zgodila se jim je
krivica, zato sem se odločil,
da jih bom šel pokopat. Domačini so me svarili, da bodo
še mene ubili, kajti kdor se
dotika izobčencev, je tudi
sam izobčenec in ga pobijejo. Ko se je zmračilo, sem odšel torej do njihovih trupel,
jih naložil v avto in jih na mestu, določenem za tujce, pokopal. Med kopanjem je po
grmovju okoli mene šumelo in
šumelo, vsak trenutek bi lahko nekdo vrgel sulico ali sekiro vame in me ubil. Vendar
sem ostal živ. Naslednji dan so

Kaj pa različne bolezni, ki
se tam pojavljajo? Se jim da
sploh izogniti glede na to, da
ste neprestano v stiku z domačini?
Se da, če si ves čas v hiši in
se ščitiš pred komarji. Vendar
pri meni to ni možno. Zadal
sem si, da bom resnično živel
s tem narodom, četudi bom
zaradi izpostavljenosti boleznim prej umrl. Malarijo sem
imel že stokrat, ampak sem
jo vedno prebolel. Malarija je
pri nas kot gripa – če imaš dobro zdravilo, ozdraviš, drugače ne. Hvala Bogu, da imamo
tudi domače vraže, ki s številnimi metodami zdravijo domačine.
Na Madagaskarju deluje tudi
„slavni“ in v odmevnem TV
dokumentarcu ovekovečeni
misijonar slovenskega rodu
Pedro Opeka. Ste se že kdaj
srečali z njim?
S Pedrom sva delala skupaj
pet let. Družba lazaristov mu
je zadala nalogo, da bo vzgajal mlade fante, ki želijo postati duhovniki. Ko je prišel v
naše mesto, je videl, kakšna
revščina je tu, kako vsi zapuščeni ležijo po ulicah, in se
s karitativnim delom zavzel
za t. i. izmečke, ki so izgubili človeško dostojanstvo, ter
jim vrnil življenje, tako da je
predvsem otrokom omogočil
šolanje. Pedro je za nas svetniška osebnost v vsej svoji
preprostosti, ki je ni nikoli izgubil. Naj dodam, da bo v bližnji prihodnosti na slovenski
televiziji dokumentarni film o
ostalih slovenskih misijonarjih na Madagaskarju, ki se ga
splača pogledati.
V kolikšni meri z drugega
konca zemeljske oble spremljate aktualno dogajanje v
slovenski Cerkvi, zlasti aferi,
kot sta finančni polom mariborske nadškofije in primer
Uran?
Z dogajanjem v Sloveniji sem
zelo na tekočem, saj na otok
dobivam na primer Kmečki
glas, Ognjišče in Družino. Kar
se pa tiče mariborske nadškofije, bom podal povsem svoje
mnenje. Prav je, da se je to
zgodilo. Ker je cerkveno vodstvo zašlo s poti, je Bog vse
zrušil. Spomnite se svetopisemskega primera o babilonskem stolpu. Z njegovo porušitvijo je Bog jasno pokazal,
da to ni pot, ki bo vodila njegovo ljudstvo. Naši škofje in
duhovniki bi morali zdaj priti k pameti in si reči: ‚Na napačno pot smo šli, kajti naša
pot je oznanjevanje evangelija, preprostost in ponižnost.
Moramo začeti znova in hoditi
po pravi poti.‘ To je v bistvu
ugled za Cerkev in ne ponižanje. Glede Urana bom pa rekel takole. Nesmiselno je za-
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Alen Mencin, Krmelj:
Delo redarjev, ki urejajo mirujoči cestni promet, je pomembno.
Zaradi njih je napačno parkiranih vozil manj in »cestni bonton«
je vse boljši. Redarji kazen napišejo le v primeru, če ne upoštevaš jasno danih navodil oz.
cestnoprometnih predpisov. Redarska služba je nujna, ker drugače vsak parkira po svoje. V
mestih je zaradi delovanja redarske službe že opaziti nek red.
Zinka Ban, Zgornja Pohanca:
Z redarji sama doslej še nisem
imela opravka. Najbrž jih potrebujemo, prav je, da nadzorujejo parkiranje in kaznujejo
kršitelje, saj ni vseeno, kam in
kako postaviš avto, vendar je
zgolj to premalo dela zanje.
Lahko bi bolj nadzorovali splošno urejenost krajev in sortiranje odpadkov, saj so nekateri
ljudje zelo brezbrižni in mečejo vse skupaj v en zabojnik.
Vida Novoselič, Ribnica pri
Mokricah: Pozdravljam redarske službe v mestnih središčih,
saj so pripomogle k zmanjšanju
gneče. Odkar so parkomati, je
parkirišč za ostale občane dovolj. Sama sem imela z redarji
tudi slabo izkušnjo, saj so včasih v stranskih ulicah, kjer jih
sicer ne bi bilo treba. Drugače
pa jih je dovolj, pogrešam jih le
v času množičnih prireditev, ko
je težko najti parkirno mesto.
badati mrtveca. Ogromno je
naredil za slovensko Cerkev,
bil je odstavljen in naj ga zdaj
pustijo pri miru. Pri tem tudi
novinarji preveč pretiravajo.
Če bi bil jaz na njegovem mestu, bi jih vse tožil, ker so me
javno osramotili. Njegov primer je kvečjemu pogum za
vse kristjane, da delujejo še
resneje.
Cerkev pesti vse manjše število novomašnikov. Lahko
pride do tega, da boste za
polnjenje „lukenj“ po župnijah „vpoklicani“ misijonarji
po svetu?
Nas ne bodo poklicali, se pa
zna zgoditi, da bodo prišli slovenski duhovniki, ki delujejo v
Afriki. Drugače pa me manjše
število novomašnikov pri nas
ne čudi. Včasih so bile družine
številnejše in se je vedno našel vsaj eden izmed otrok, ki
je šel za duhovnika. Danes pa
sta večinoma samo en ali dva
otroka, ki sta tudi drugače
vzgajana, premalo je namreč
duhovnega življenja v družinah, in ni nobenih možnosti,
da bi se odločila za ta poklic.
Kako dolgo boste še delovali
na Madagaskarju oziroma ali
se boste sploh še kdaj za ve-

dno vrnili v Slovenijo?
Imam še kar nekaj načrtov
– gradnjo cerkva, cest, bolnišnice ... Vrnitve si drugače sploh ne želim, vendar pa
se lahko hitro zgodi, da moraš oditi od tam. Lahko na
primer zboliš in ker nihče ne
more skrbeti zate, si prisiljen,
da greš. Prav tako je trenutno Madagaskar v hudi politični krizi, saj se dva morebitna
predsednika borita za oblast,
med katerima je eden za širjenje krščanstva, drugi pa ga
povsem zavrača. In v primeru, da pride slednji na oblast,
lahko prepove delovanje misijonarjem in nas pošlje domov. Po mojem prepričanju
bom torej ostal na otoku in
tam tudi umrl.
In še čisto za konec. Vaša zaključna misel bralcem Posavskega obzornika.
Tisti, ki hodijo v cerkev, naj
bodo drzni kristjani, ostalim
pa tudi sporočam, naj delajo za napredek in spoštovanje
človeka. Rad pridem v Krško.
Posavci so dobri ljudje. Naj
ohranijo veselje do življenja.
Ko imam čas, tudi na Madagaskarju z veseljem preberem
vaš časopis.

Rok Retelj

IZ NAŠIH KRAJEV
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posavske krajevne skupnosti

beseda je vaša

Krajevna skupnost Globoko

In memoriam

Povezani in enotni ter zato uspešni
turnih objektov, ki niso v občinski lasti. Lani so obnovili
centralno kurjavo ter kupili
izolacijski material za fasado, letos bodo izvedli fasaderska dela in ga priključili
na čistilno napravo. V domu
krajanov ob kulturni dvorani
zagotavljajo še prostore oddelku vrtca ter za društva.

Piše:
Franc Černelič

V poletnem času pričakujemo »poletne« teme, lahkotne, morda malo opravljive. Morda se bo kdo začudil
spodaj napisanim mislim. Vendar se življenje ne ozira na letne čase in premislek o temi je lahko tudi v
poletnih mesecih primeren. Tema ni zgolj za novembrski čas. Prav v poletnih mesecih je na žalost kar
precej smrti na poti na dopust ali na dopustovanju.
Pod naslovom »In memoriam« si skoraj vsak predstavlja zapis ali govor ob smrti določene osebe. Tokrat ne gre za to. Premalo se zavedamo, da se začne
zgodba z rojstvom. Prihod na svet je lahko pot velike varnosti, ljubezni in skrbi za odraščanje. Je tudi
pot težav. Oboje ni v odločanju otroka. V veliki meri
pa vpliva na to, kako se bo oblikovalo gradivo za »in
memoriam«. Obdobje šolanja, prvih osebnih odločitev in še posebno iskanje pravega življenjskega sopotnika ali sopotnice oblikuje kraj in smer našega dela
življenjske poti. Vključujemo se v okolje, v katerem
bomo postavljali temelje dobrega ali slabega sodelovanja. Zavedati se moramo, da brez povezave s širšo družbo tudi dobrega spomina ni. Običajno sledi
družina in skrb za normalno življenje z dobrinami,
ki so v tistem trenutku dosegljive. Sledi tudi povabilo v javno udejstvovanje pri posameznih društvih in
pri delih v skupno dobro. V odzivanju na te ponudbe
gradimo jedro nekoč želenega »in memoriam«. Lahko
smo zadovoljni s spominom le nekaj oseb ožjega sorodstva ali pa sodelujemo pri delih, ki bodo neodvisno od naše želje ostale v spominu širšega okolja.
Sledi obdobje zrelih let. Prihajajo nove družine. Rojevajo se vnuki in vnukinje. Čas je, da se temu novemu
rodu posvetimo v polnem pomenu besede, saj se nas
bodo ti lahko najdlje spominjali. Hkrati se preko njih
ponovno vzpostavlja družinska vez, ki se delno pretrga, ko naši otroci ustvarijo svoje družine.
Ne pozabimo v starosti, da smo že imeli priložnost
uresničiti svoje načrte. Sedaj je ta odgovornost na
mlajših. Ne pokvarimo lepega spomina z arogantnostjo, gospodovalnostjo in uveljavljanjem svojega
prav. Pomagajmo mladim, kolikor je v naši moči, in
skušajmo razumeti njihove odločitve. Še je čas, da se
opravičimo za morebiten prepire in sovraštva v sorodstvu ali v okolici. Prav tako ne začenjajmo novih
prepirov. Od tega nima nihče nič.
V spomin živečega posameznika se v starosti vse bolj
vračajo dogodki, ki jih je doživel. Že pozabljeni dogodki se ponovno podoživljajo. Bolj kot je človek star,
več spominov vre nazaj. Če je delal komur koli krivico, ga to na starost ponovno bremeni. Verjetno človek s svojim spominom naloži sebi največjo kazen
za neumnosti prejšnjega časa. Hkrati je spomin balzam pri dobrih odnosih v družini in okolju. Omogoča
mirno starost in srečno smrt. Ali je smrt srečna, lahko
svojci ugotovijo le tik pred zadnjimi izdihi pokojnika, če so seveda zraven.
O mrtvih vse dobro. Pri zapisani ali govorjeni besedi se tega držimo. V naše spomine pa privre tudi vse
slabo, kar je neka oseba v času življenja storila in
tega ne more preprečiti nihče. Torej je »in memoriam« grajen vse življenje ne glede na to, ali je to naša
volja. Ne zapravimo priložnosti, da pustimo za sabo
več tistih dogodkov, ki omogočajo lep spomin.

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60, 031 320 900
info@dimnikarstvo-jelancic.si
PE Krško
PE Brežice
Tel.: 07 492 05 90 Tel.: 07 49 66 130

PRIPRAVITE SE
NA KURILNO SEZONO!

Opravljamo
• čiščenje in pregledovanje kurilnih,
dimovodnih in prezračevalnih naprav,
• meritve dimne emisije, svetovanje in
diagnosticiranje notranjih sten dimnikov
pri adaptacijah in sanacijah ter
• strojno odstranjevanje katranskih
oblog iz dimnika.

Mihael Petančič
GLOBOKO – V prebivalcih Globokega veje poseben ustvarjalen duh, saj so
marljivi in dejavni v številnih društvih ter s posebnim
veseljem negujejo domačo pesem, pravi predsednik sveta Krajevne skupnosti (KS) Globoko Mihael
Petančič. Omenjena krajevna skupnost je majhna,
s približno 1300 prebivalci, ki živijo v petih vaseh:
Globoko, Mali Vrh, Piršenbreg, Bojsno in Brezje. Po
dva predstavnika vasi sta
zastopana v svetu KS.
Osrčje kraja predstavljata
šola in bližnji dom krajanov,
ki je v lasti krajevne skupnosti, sistematično ga obnavljajo že več kot 15 let,
skupaj s soinvestitorji, domačim prostovoljnim gasilskim društvom, Pošto in Telekomom Slovenije, ki imajo
delež v lastništvu. Tudi letos
so uspeli na občinskem razpisu za sofinanciranje kul-

Eden večjih projektov v letu
2011 je bila kanalizacija. Investicijo je vodila Občina
Brežice, dela pa so potekala na Malem Vrhu in v Dečnem selu. Letos so pridobili uporabno dovoljenje, tako
da poteka priključevanje,
gospodinjstva, ki niso zajeta, pa bodo morala odvajanje odpadnih voda reševati
individualno. Po sklepu sveta KS bi radi letos s proračunskimi sredstvi dokončali
modernizacijo odseka lokalne ceste Križ - kapelica v
dolžini 1000 metrov, lani so
uredili 300 metrov. V letošnji
pripravi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Globoko - Pišece so predlagali ureditev pločnika šola
- glavno križišče, ki naj bi jo
izvedli v letu 2013.
V bližnji prihodnosti želijo
asfaltirati preostale makadamske poti, izvesti preplastitve in zagotoviti širokopasovno povezavo krajanom,
vendar je gospodarska kriza zaznamovala tudi njihovo delovanje, pravi predsednik Mihael Petančič, zato v

Osrčje kraja sta šola in dom krajanov.
plan dela niso mogli vključi- nike, najbolj prepoznavna sta
ti več. »Že več let se borimo verjetno Franci Kene, dolgoza obnovo šole, a so varče- letni zborovodja in dobitnik
valni ukrepi neprizanesljivi, občinske nagrade, ter pesnik
upamo na obnovo in dogra- Franc Živič.« Turistično druditev. Šola leto za letom do- štvo skupaj s KS in PGD sodesega izjemne uspehe in sodi luje pri krajevnem prazniku,
med najbolj urejene v drža- ki ga obeležujejo z aprilskimi
vi,« poudarja Petančič, zato pohodi po meji krajevne skujo svet KS soglasno podpi- pnosti. Za prepoznavnost krara. V pripravi imajo spletno ja širše skrbi Kulturno društvo
stran za celovito in enotno Globoko s tremi izjemnimi
predstavitev kraja. Z lastni- pevskimi sekcijami, izjemno
ki bi se radi dogovorili za sa- uspešno je Društvo borilnih
nacijo odprtega kopa nekda- veščin Katana, ki del tekmonjega rudnika ter dokončali vanj državnega pomena pripločnik in javno razsvetljavo reja tudi v domačem kraju.
na relaciji Lipe - Urek, kjer Med aktivnejšimi so člani PGD
so projekti stari že 17 let.
Globoko, domače društvo invalidov, ki skrbi za druženja,
»Ljudje smo zelo povezani, ohranjanje spominov in vrezelo enotni in zato tudi uspe- dnot starejših tako kot KO DIS
šni,« meni Petančič, »ima- Globoko-Pišece, KO Združemo deset aktivnih društev nja borcev za vrednote NOB
in zelo pestra področja de- Globoko, KO Rdečega krilovanja ter posameznike, ki ža Globoko, domače društvo
aktivno prispevajo k dogod- kmetic in lovska družina.
kom. Ponosni smo na kultur- 
Suzana Vahtarić

Deset let vaških iger in društva
GAJ – Na Izletniški kmetiji Črpič – Svetnik v Gaju pri Veliki
Dolini so se 11. avgusta odvijale že 10. vaške igre, hkrati pa je njihov organizator Društvo prijateljev podeželja
»Svetniki« obeležilo deset let svojega obstoja.

1953 – 2012 59 let za srečnejše otroštvo

POČITNICE V SOŽITJU GENERACIJ
tudi otroci z dedki in babicami, strici in tetami…

KJE?
Nekateri so bili med igrami pošteno mokri.
V igrah so se pomerili predstavniki sedmih društev, in sicer
Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice, KUD Slavček iz Velike Doline, njegov podmladek Kranjski muzikanti, Jamarski
klub Brežice, Mladinsko društvo Krokar z Jesenic na Dolenjskem, člani Moto kluba Castle Riders z Mokric ter zmagovalna
ekipa letošnjih iger SB Tim Buče iz Podčetrtka. Poleg iger je
potekalo tudi tekmovanje v merjenju moči za naziv »Kranjskega Janeza«, na katerem je zmagal Primož Ivanc iz SB Tim
Buče, s pomočjo župana občine Brežice Ivana Molana in vinske
kraljice Slovenije Martine Baškovič pa so krstili tudi Svetnikov
sod velikan in pripravili degustacijo vin Društva vinogradnikov
Dolina – Jesenice. Piko na i okrogli obletnici iger in društva so
dodali člani ansambla Modrijani, ki so poskrbeli za zabavo do
zgodnjih jutranjih ur.
Kot je dejal predsednik Društva prijateljev podeželja »Svetniki« Matjaž Črpič, je namen iger druženje mladih in mladih
po srcu ter obujanje vaških običajev skozi igro in smeh. Samo
društvo je bilo ustanovljeno hkrati s prvimi igrami pred desetimi leti, sestavlja ga več kot 50 članov, poleg vsakoletnega
prirejanja iger organizirajo tudi trgatev na Koritnem, žetev
rži, ličkanje koruze in razne piknike, imajo pa tudi svojo etnološko-vinogradniško zbirko v 150 let starem Vogrinovem hramu, kjer so na ogled stara orodja iz domačega kraja. Pohvalijo
pa se lahko tudi z nazivom posavskega prvaka v vlečenju vrvi v
letih 2005 in 2006. Kot še dodaja Črpič, želijo v prihodnosti v
omenjenem hramu zbirko starih orodij še nagraditi in dodati
prostor za skupna druženja. 
R. Retelj

V OTROŠKEM NASELJU
ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
V NEREZINAH NA OTOKU LOŠINJU

OD 27. AVGUSTA
DO 3. SEPTEMBRA 2012

(MOŽNO tudi od 8. septembra 2012 dalje)
BIVANJE IN PREHRANJEVANJE
25 € na osebo na dan (5 OBROKOV DNEVNO)

neodplačna objava
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MOŽEN ORGANIZIRAN PREVOZ Z AVTOBUSOM
V ORGANIZACIJI ZPM KRŠKO
(ZA DOPLAČILO)
Informacije in prijave vsak delovni dan:
pisarna ZPM Krško, CKŽ 57, Krško
Telefon: 0748 80 360, Mob: 051 382 095
ali
M: 041 342 095 (Vida Ban)
Zveza Prijateljev Mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško
Tel: 07/48-80-360; 48-80-366 Fax: 07/48-80-369
www.zpmkk.si E-mail: zpm@zpmkk.si

Posavski obzornik - leto XVI, številka 17, četrtek, 16. 8. 2012

Krošelj: Pomembna so naša dejanja

RAKA – 9. avgusta so na raškem grajskem dvorišču pripravili osrednjo prireditev v počastitev krajevnega
praznika. Ob kulturnem programu, ki so ga izvajali pevci domače skupine Lavrencij, je zbrane nagovoril
predsednik krajevne skupnosti Silvo Krošelj, Turistično društvo Lovrenc Raka pa je podelilo priznanja
najbolj urejenim domačijam v kraju.
Predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj je vsem zbranim
na slavnostni prireditvi izrekel čestitke ob krajevnem
prazniku, nato pa med drugim dejal: „Imamo veliko pozitivne energije, ki jo je čutiti in ki jo oddajamo. Tako bi
moralo biti vsak dan. Želeti
si moramo, da nam bo lepo,
vendar moramo za to tudi
nekaj narediti. Zdaj smo v
času velike gospodarske krize ter še večje krize odnosov in vrednot. Potrebno je
stopiti skupaj in premagovati ovire. V kolikor bi bilo
v družbi več sodelovanja,
bi lahko veliko več pokazali. Ves čas si za to poskušam

prizadevati, vendar ne gre
za moj osebni interes, čeprav morda to kdo misli. Gre
za širši družbeni interes. Mislim, da sem to s svojim načinom dela dokazal in da je
to videti tudi v prenovi naše
krajevne skupnosti. Lahko bi
naredili še več, če bi bilo več
sodelovanja in če ne bi večina ljudi videla le svojega
doma.“ V nadaljevanju pa se
je Krošelj še vprašal, zakaj
človeka ne bi podprli in mu
omogočili ustvarjanje? „Ali iz
strahu pred tem, da bo kdo
boljši?“ je glasno razmišljal
in podal ugotovitev, da je to
napačno mišljenje. „Veseli smo lahko za posamezni-

Okič: V slogi je moč
OKIČ - Zadnjo nedeljo v letošnjem juliju so se zbrani pri
domu vaščanov in gasilcev na Okiču razveselili novih pridobitev – asfaltirane površine v bližini doma in lesene hiNaj
vas vodita raznovrstnost prehrane in
šice, s katero bodo rešili marsikatero prostorsko težavo.
Kot je še dejala Merljakova, bi morali skrbehrano vsaj štirikrat do petkrat na dan,
25 kg telesne teže liter tekočine - in
gije, dobre volje in smeha, ki je,
zdravja: »Ne glede na to, ali nam
smer ali se nam maje zob, se pose imamo radi in da si, ko se zjučemo: sem najlepši, edinstven,
sem, ni nihče na svetu.«

»Združili smo denarna sredstva, ki smo jih dolga leta zbirali,
Za
to, da ohranjanjamo vitalnost, moramo o svo
ko smo prirejali vaške veselice, ter sredstva, ki sta nam jih
jem
organizmu
razmišljati
celovito.
Ženske
navadno
zagotovili
Občina Sevnica
in Krajevna
skupnost
Boštanj,«
je
temu
posvečajo
še
malo
več
pozornosti
kot
moški,
če
izrazil veselje ob novih pridobitvah predstavnik okiške vaške
skupnosti
Cajnerletih
in semoški
nato zahvalil
Sevnica,
prav
jim Ivan
v zadnjih
v skrbiObčini
za svoje
telo KS
in
Boštanj in direktorju
boštanjskega
podjetja
Gradnje
Francu
duhovnost
pridno sledijo.
A kako
je s tistimi
ženskami,
Povšetu delovni
ter Janezu
ki je skupaj urnika
z vaščani
katerih
danKodehu,
nima ustaljenega
indal
se prinji
jetno podobo leseni hišici. »Veliko zemeljskih del, ki so bila
hove
obveznosti
večkrat
zavlečejo
pozno
v
noč?
Kako
potrebna pri realizaciji projekta, sta zastonj opravila Andrej
uspejo
za Felicijan.
svoj izgled
zdravje?
smo
Podlogarskrbeti
in Robert
TudiinJanko
LužarOjetem
s prostopovprašali
nekaj
zelo vitalnih
in pri
karizmatičnih
posav
voljnim delom
prispeval
svoj delež
priključitvi elektrike
na javno
razsvetljavo
lesenoizgledati
kočo,« jevsak
našteval
ki
skih
žensk,
ki morajoindobro
dan,Cajner,
pa tudi
je prepričan,
da želenega
pred
kamerami
medijev.ne bi bilo, če ne bi bilo v izvedbo
vključeno tudi mnogo prostovoljnih ur vaščank in vaščanov,
ki so se pri delu pokazali zelo složni. »Pokazana vnema, delavnost, inovativnost, sloga in lahko rečemo tudi požrtvovalnost, ki so jo vaščani Okiča pokazali v delovnih akcijah, nam
garantira boljšo in lepšo prihodnost v naši skupnosti. Časi, ki
prihajajo, bodo v prvi vrsti potrebovali razumevanje in slogo,« je še bilo slišati, nato pa so zaigrali člani Ansambla Tonija Verderberja in mnogi so v nedeljskem popoldnevu zaplesali na novo postavljenem plesišču.
S. Radi

Arto obiskala brata Urbanč
ARTO - V mesecu juniju smo se zbrali pred kapelico na Artu,
ki je posvečena svetemu Krištofu. Ponovno sta nas obiskala bratranca Alojza in Martine Pavkovič, škof Alojz Urbanč
in njegov brat duhovnik Franci Urbanč iz daljne Argentine,

Nataša Pinoza, manekenka in model; foto: Dejan Tamše

Kako uspete kljub napornem urniku
Domači župnik in gosta iz Argentine
skrbeti
za svoj izgled in zdravje?
ter darovala mašo. Somaševal je župnik Anton Babič s Stu-

denca, spremljali
so jo izgled
pevci cerkvenega
zbora
Nataša
Pinoza: Zapa
dober
in zdravje sipevskega
skoraj vedno
Studenec.čas,
Po končanem
se jeizAlojz
zahvalil
gostoma
vzamem
še posebej,obredu
ko stopim
hiše, sem
rada
vedno
in jima zaželel srečno vrnitev v Argentino, nato pa je slediurejena. Navsezadnje je to tudi moje poslanstvo in nekaj
la pogostitev.
B. Janc
kar se pričakuje od osebe, ki se ukvarja z modo in z lepoto.
Dober izgled je v prvi vrsti pogojen z zdravim načinom življenja, za katerega pa je na začetku potrebna dobra volja
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Terezija Ajdonik praznovala 95 let
REŠTANJ - 29. julija je praznovala 95. rojstni dan Terezija (Rezka) Ajdonik z Reštanja. Rodila se je na Ravnem Logu kot predzadnja med desetimi otroki. Danes živita samo še ona in njena
mlajša sestra Mici. Pri 25 letih se je poročila z Jožetom in imela sta šest otrok. On je delal v rudniku kot kovač, ona pa je bila
gospodinja. Živeli so skromno in trdo delali. To je tudi njen re-

Slavljenka s svojimi najbližjimi

Za nekoliko slabšo udeležbo so bili verjetno krivi tudi
zbirajoči se črni oblaki nad gradom, a dežja je padlo le
za vzorec.
vrenc je podelilo priznanja
najbolj urejenim domačijam
v kraju, ki so jih prejele domačija Šiško iz Gmajne ter
domačiji Oštir in Kostrevc iz
Cirja. Na ogled so bili tudi likovni in ročnodelski izdelki,
pa tudi izdelki domače obrti ter ostali prikazi dejavnoti, da zaužijemo
sestavljeno
sti raznovrstno
raških društev.
Krajani in
Nekaj besed je spregovorila
popiti
zadostno
količino
tekočine
- na
tudi krška podžupanja Ana krajanke pa so se po končaohranjati
veliko pozitivne
ni slovesnosti
zadržali enerše na
Nuša Somrak ter predstavdružabnem
srečanju.
niki nekaterih domačih dru-kakor
pravi star
pregovor, pol
 štrlijo v eno
Marija
štev. Turistično društvo Lo-lasje
ali Kalčič
drugo
javi akna, pomembno je, da
traj pogledamo v ogledalo, reneponovljiv, ker takšen kot
MOKRICE – Na zadnji julijski
dan je na graduBojana
Mokrice
z veMavsar
čjim slavjem svojih 25 let obeležila vinska kraljica Slovenije
Martina Baškovič. V grajsko
vzdušje je udeležence uvodoma popeljala priznana harfistka iz Zagreba Marija Mlinar.
Ob programu, ki ga je povezoval Cveto Bahč, je vinsko kraljico nagovoril grajski gospod
Valvasor iz Sevnice, čestitkam
ob njenem rojstnem dnevu pa
se je seveda pridružilo veliVinska kraljica Sloveni- ko gostov, vitez vina ter amje Martina Baškovič (Foto: basador cvička Ivan Urbanč,
Foto Molan)
Janez Živič, direktor kraljičine kleti – Vinske kleti Krško, Jože Žura, predsednik Zveze
društev vinogradnikov Dolenjske, brežiška podžupanja Katja
Barbič, prva cvičkova princesa Lea Marija Colarič Jakše ter
tudi aktualna Tjaša Metelko, Jasna Kuljaj, Nuša Derenda,
Dragutin Križanić in drugi. Zimzelene melodije je pod vodstvom Anite Veršec preigraval Citrarski orkester GŠ Brežice
z vokalistko Majo Weiss, zaigral je ansambel Nemir, zapela Nuša Derenda, Martina pa je torto, okrašeno z grozdjem,
kot se za vinsko
kraljico Slovenije
spodobi,
na njej pa tudi
Nuša Derenda,
pevka; foto:
osebni arhiv
ni manjkal simbol društva slavljenke – prijazen gadek, razrezala ob pomoči prvega moža slovenskega turizma – mag.
Naj
kaj pomislite ob besedni zvezi
Marjana Hribarja.
B. M.

ke, ki razdajajo veliko svoje energije, časa, dušo, zato
jih podpirajmo, ker bo lepše
tudi nam. In ne glejmo na to,
kdo prihaja iz katere stranke. Vse to je nepomembno,
pomembna so naša dejanja,“
pozitivnost
je zaključil nagovor Krošelj.

Četrt stoletja vinske kraljice

Kako ohranjajo vitalnost znane Posavke?

Predstavnik okiške vaške skupnosti Ivan Cajner in predsednik boštanjske krajevne skupnosti Jože Udovč sta s sodelovanjem med krajankami in krajani zadovoljna.

IZ NAŠIH KRAJEV

»zdrava prehrana«?

Ne pozabite prijaviti zalog vina

Nataša Pinoza: Dejansko mi besedna zveza ne pomeni nekaj, v kar bi lahko takoj verjela in ji zaupala. Žal se preKRŠKO – Upravna enota Krško obvešča pridelovalce grozdja,
večkrat uporablja tudi za kakšne druge prehrambene
mošta in vina, vpisane v register pridelovalcev grozdja in
kombinacije
ali pa sivino
jih posamezniki
razlagajo
drugače
oz.
vina, ki so prijavili
letnik 2011, da
so v skladu
s pravilprikrojijo
po
svoje.
Bolj
me
prepriča
vprašanje:
Kaj
pa
ti
ješ?
nikom o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje doda
7. je
septembra
upravni...
enoti prijaviti zaloge vina na
Pravijo,
bistvo v detajlih
dan 31. julij 2012. Za prijavo zalog vina je na voljo predpisani obrazec, ki se ga dobi v sprejemni pisarni Upravne enoNuša Derenda: Raznovrstna prehrana, ki temelji na živilih
te Krško, na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijzstvo
nizkim
glikemičnim pisarna
indeksom.
Pomembno
je, da vsak
(1. nadstropje,
106),
od 3. septembra
tudi pri
na
sebi
ugotovi
in
ve,
kaj
je
pravzaprav
»zdrava
prehrana«
in
krajevnih uradih Senovo in Kostanjevica na Krki, kjer se ga
lahko
odda, na spletni
strani Elektronske
storitve
javne
ali
se tudi
je pripravljen
tako prehranjevati.
Nekateri
ljudje
se
uprave ter
v Uradnem
listu RS, št. 62/2009.
preveč
držijo
starih prehranjevalnih
navad. Jaz mislim, da
je potrebno preizkušati nove recepte, živila. S tem dobimo
tudi to raznolikost. Najslabše je, po moje, če pretiravamo
z enimi in istimi živili, sploh z mesom in s hrano, ki vsebuje
belo moko.

cept za tako dolgo življenje, kot pravi Rezka. Leta 1996 ji je mož
umrl in od takrat živi sama. Ima devet vnukov in osem pravnukov. Občasno gre za kakšen teden ali dva k svojim otrokom ali
vnuku, ko pa pride pomlad, mora biti Rezka doma, da obdeluje
svoj vrt. Zelo rada ima rože. Še vedno je odličnega spomina in s
svojo vedrino in optimizmom nas vse spravlja v dobro voljo. Ob
jubileju so se je z obiskom in čestitkami spomnili tudi predsednik KS Senovo Vlado Grahovac, predstavnici DU Senovo Zinka
Ambrožič in Marija Krušič ter predstavnica Rdečega križa Slavica Ševerkar. Malo za šalo, še bolj pa zares, jim je obljubila,
da se za 100. rojstni dan spet vidimo.
Vesna Tovornik

MERITEV GLEŽENJSKEGA INDEKSA
Brezskrbno preživljanje prostega časa je vrednota, zaradi
katere so se posamezniki pripravljeni gibati ter jesti uravnovešeno prehrano. Kljub zdravemu načinu življenja pa se
lahko pojavi stiskajoča bolečina v mečih ali stegnih.
Za merjenje gleženjskega indeksa se uporablja
Dopplerjeva ultrazvočna
metoda, vendar ima le
ta pomanjkljivosti. Odvisna je od izkušenosti
merilca, je subjektivna
in nezanesljiva. Zato se
je pojavila potreba po
enostavnejši in objektivnejši metodi. Za diagnosticiranje
periferne arterijske bolezni je tako najprimernejša neboleča oscilometrična metoda, pri kateri pacienta namestimo
v ležeč položaj in mu namestimo manšete.
Periferna arterijska bolezen je posledica zožanja žile arterije v nogah. Posledično je motena oskrba kisika in hranilnih snovi v okončinah našega telesa, ki jo bolniki občutijo
med hojo, in sicer v obliki stiskajoče bolečine v mečih ali
stegnih. Ta občutek preneha med počitkom; napredovanje
bolezni pa privede do kritičnega zmanjšanja pretoka v arterijah.
Po priporočilih bi se gleženjski indeks moral meriti vsakemu človeku starejšemu od 50 let, na primarni ravni.
Meritev gleženjskega indeksa se priporoča vsem starejšim od 65 let in posameznikom z enim ali več dejavniki
tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, ki so starejši
od 50 let. Dejavniki tveganja so kajenje, povišan krvni
tlak, povišana telesna teža in sladkorna bolezen.
Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa, katerega
uporabljamo v Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o., je
razvilo podjetje Mesi na pobudo zdravnikov. Namenjen je
profesionalni uporabi, saj omogoča diagnosticiranje periferne arterijske bolezni v začetnih fazah ter dviguje nivo
učinkovitosti zdravljenja družinskega zdravnika.
Namenjen je preventivnemu merjenju v ambulantah in tudi
kasnejšemu spremljanju periferne arterijske bolezni. Hitra
in objektivna meritev omogoča nadzor nad posameznikovim zdravstvenim stanjem.

Informacije in naročila
na telefonski številki
07 49 03 000.

Operimo vozilo, da bo v šoli
zanimivo

SEVNICA - Letošnja, že 14. po vrsti, cvičkova princesa Tjaša
Alenka
Mirt:
Običajno
me pri
strese
(se nasmeji).
Kaj jeza
zdravo
Metelko
s Hudega
Brezja
Studencu
se je odločila
izpene
vedo
več
niti
največji
strokovnjaki
za
prehrano.
ljavo dobrodelne akcije, ki jo je poimenovala Operimo Zadnja
vozilo,
da bo
v šoli
zanimivo.obmetavajo
»Z gasilci občine
Sevnicamodnimi
bomo ročno
leta
nas
dobesedno
z različnimi
preprali avtomobile,
zbrana ki
sredstva
šolskehrambenimi
variantami,
pa nisopazabomo
vse podarili
in mnogim
tudi
mu skladu Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,« je povedala
škodijo. Jaz sicer mislim, da je dobro jesti vse, iz vseh preTjaša, ki je tudi članica PGD Studenec. Dobrodelni dogodek
hrambenih
skupin.
Sama
vse bolj
vračam
k osnovam,
se bo odvijal
v soboto,
25.seavgusta,
pred
Gasilskim
domom
tistemu,
kar
sem
jedla
kot
otrok.
Jem
večkrat
na dan in
Sevnica od 8. do 17. ure.
se ne odrekam hrani, ki jo imam rada. Po zdravi pameti,
bi rekla.

V zdravstvenem centru Aristotel in v sodelovanju
s specialisti posameznih strok izvajamo
naslednje dejavnosti:

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

• MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA,
CKŽ 23, 8270 Krško,
• DRUŽINSKA
MEDICINA,
Tel:
07 49 22 741, GSM:
031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net,
www.ks-krsko.si
• ULTRAZVOČNA
DIAGNOSTIKA,
• AMBULANTA ZA OSTEOPOROZO
(DENZITOMETRIJA),

IZ NAŠIH KRAJEV
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Sledi Maria Vijačkića in Aspekta X3

SEVNICA - V veliki Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so pretekli četrtek zvečer odprli likovno razstavo z naslovom Tragovi oz. Sledi Maria Vijačkića iz Zagreba, ki je bil izbran na lanskoletni avgustovski
likovni koloniji Aspekta X2 kot perspektiven in nadarjen mlad ustvarjalec. Za spremljevalni program na
otvoritvi je poskrbel z zaigranimi skladbami na klavir talentirani mladi glasbenik Tine Bec iz Boštanja.

Spoštovane občanke in občani občine
Kostanjevica na Krki, spoštovani župan,
spoštovani podžupan, spoštovane članice
in člani občinskega sveta!
Konec poletja je čas, ko v Kostanjevici na Krki praznujete občinski praznik. Verjamemo, da je to za vas lep
čas, ko se srečate na mnogih družabnih, kulturnih in športnih dogodkih ter poklepetate o dosežkih
preteklega leta. Verjamemo, da je
bilo to leto pozitivnih izkušenj in da
jih boste v načrtih za prihodnost še
obogatili in tudi v prihodnje vodili
občino v smeri razvoja in ustvarjanja najboljših pogojev za življenje
in delo vaših občanov.
Z željo, da se vam načrti uresničujejo v največji meri,
vam ob prazniku iskreno čestitamo ter si v prihodnje želimo še več sodelovanja med občinama.



Županja občine Radeče
Rafaela Pintarič

Ureditev dela povezovalne poti
pod Prevzgojnim domom Radeče
V zadnjih nekaj letih je postala izredno priljubljena rekreacijsko-sprehajalna pot iz Radeč do ribiškega doma RD Radeče na Hotemežu. Zlasti s strani stalnih uporabnikov te poti
je že nekajkrat prišla pobuda za ureditev dela povezovalne
poti pod Prevzgojnim domom Radeče, s čimer bi bila uporaba poti še bolj zanimiva in varna, saj bi v celoti potekala
ob strugi reke Save, hkrati pa bi se umaknili prometu, ki se
odvija na javnih poteh po Hotemeškem polju.

Povezovalna pot pod Prevzgojnim domom Radeče
Na pobudo Občine Radeče so Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o. kot koncesionar HE Vrhovo uredile ta del poti na odseku pod PD Radeče kot del vzdrževalne poti za potrebe HE
Vrhovo. Čeprav dolžine le okrog 150 metrov, je bil ta del poti
precej zahteven za izgradnjo. Del poti je bil namreč do potrebne širine 3,0 metra urejen tako, da so v brežino Save zabiti leseni piloti, ki so povezani z lesenimi zaključnicami, založeni z večjimi kamni, pot pa je nato nasuta po plasteh z
kamnitim materialom. Za prehod hudourniškega pritoka se
je izvedla ocevitev grape, na vtočni in iztočni strani pa sta
narejeni kamnito-betonski glavi. Dolvodno so struga in brežini zaščitene s kamnito oblogo, brežine ob delu pilotirane
poti pa so humuzirane in zatravljene. Z dogradnjo nekaj stojišč za ribiče je urejen tudi lep prehod tega dela brežine v
ribiško traso. Izvajalec vseh navedenih del, ki so bila opravljena v juniju in juliju letos, je bil Rafael d.o.o. iz Sevnice.

NAROČILA:
mob.: 040 634 783
zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si
KNJIGE IZ POSAVJA LAHKO KUPITE TUDI V:
•
•
•
•
•

NEVIODUNUM , (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, KRŠKO
Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, KRŠKO
DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, BREŽICE
Lekarna pod Svetim Rokom, Drožanjska 68, SEVNICA
Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

V zagrebškem modnem ter v
umetniškem svetu že opaženi
22-letni študent modnega dizajna Mario Vijačkić se je na
otvoritvi svoje prve samostojne razstave, ki bo odprta do
konca letošnjega avgusta, zahvalil vsem, ki so ga tako lepo
sprejeli. Dejal je, da je bilo
zanj lanskoletno sodelovanje
na likovni koloniji na sevniškem gradu posebna izkušnja,
ki je prinesla mnogo pozitivnih
presenečenj in odlično družbo. O svojih razstavljenih likovnih delih je povedal, da je
uporabil več različnih tehnik,
ki spominjajo na kolaž. Dodal
je še, da so na slikah osebe,
ki so pustile v njem posebne
sledi.
»Projekt Mladi avtor je bil zasnovan z namenom, da bi k
ustvarjanju spodbujal nadarjene mlade umetnike. V lanskem letu se je za omenjeni
naziv potegovalo deset mladih
ustvarjalcev do starosti 27 let.

ju, ki je namenil izkupiček od
prodaje svojih osmih grafik v
sklad Mladega avtorja.

Mladi avtor Mario Vijačkić (v sredini) s svojima prijateljema Aljošo in Sašem iz Boštanja, ter z zagrebškima prijateljicama Aleksandro in Vanjo, ki sta upodobljeni na nekaterih razstavljenih slikah.
Po soglasnem mnenju strokovne komisije, v sestavi slikark
Mojce Marije Vilar, Manje Miketič in slikarja Nika Robiča,
je bil za mladega avtorja 2011
izbran Zagrebčan Mario Vijačkić. S tem nazivom mu je bila

omogočena prva samostojna razstava,« je ob otvoritvi
likovne razstave dejal predsednik Zveze kulturnih organizacij Sevnica Jože Novak.
Zahvalil se je tudi sevniškemu umetniku Rudiju Stopar-

Strokovna vodja dvodnevne likovne kolonije Aspekta in pobudnica projekta Mladi avtor Jerca Šantej je v svojem
kratkem nagovoru predstavila
željo, da bi Aspekta in omenjeni projekt postala mednarodna, ter nanizala še nekaj
novih idej. Povabila je tudi na
letošnjo Aspekto X3, ki bo potekala zadnji vikend v letošnjem avgustu v grajskem parku v bližini sevniškega gradu.
Poleg ustvarjanja umetniških
del bodo po zaključeni dvodnevni likovni koloniji izbrali novo ime v okviru projekta
Mladi avtor 2012 in fotografijo
poletja, ki bo upodobljena na
naslovnici koledarja Sevnica
2013. Letošnjo Aspekto X3 bo
s predstavitvijo ene od slikarskih tehnik popestrila še umetnica Elena Sigmund.

Smilja Radi

Milan Gabrič, arhitekt in slikar srca

SEVNICA - Prvi sredin večer v mesecu avgustu je bil osrednji gost sevniškega umetnika Rudija Stoparja v stalni zbirki Ogledi na sevniškem gradu univerzitetni diplomirani arhitekt Milan Gabrič – Sevničan, ki je po zaključenem študiju arhitekture ostal v glavnem slovenskem mestu, vendar je stike z domačim krajem ohranil.
Poleg diplomskega dela, v
katerem je obravnaval prostorski razvoj območja Sevnice, je pred desetletji pripravil tudi celovit načrt ureditve
starega sevniškega mestnega
jedra. »A so ideje izpolnjene? Milan je postavil nekaj
temeljnih idej za svojo Sevnico, a vse je končalo v nekih predalih,« je ob predstavitvi gosta dejal Rudi Stopar
ter med številnimi zbranimi
v grajski kapeli na sevniškem
gradu pozdravil še upokojeno
učiteljico Zinko Gabrič, mater arhitekta Milana Gabriča, ki je Rudija učila v tretjem razredu osnovne šole.
»Rad pokažem, kar delam,«
je dejal Milan Gabrič, ki
v prostem času rad slika –
predvsem risbo in akvarel -

po Stoparjevem mnenju poleg slikanja gradi tudi arhitekturo srca. Za srečanje in
predstavitev na sevniškem
gradu je Gabrič izdelal tudi
grafike v štirih mapah ter jih
podaril oskrbniku sevniškega
gradu Roku Petančiču oz.
zavodu KŠTM v želji, da bi
jih videlo čim več ljudi.

Arhitektu in slikarju Milanu Gabriču (levo) je sevniški
umetnik Rudi Stopar podaril plaketo, ki jo je sam izdelal.
in tako bodo v grajskem oknu
Radogost mesec dni na ogled
njegove izčiščene lirske slike mestnih vedut in drobnih

Nedeljske muzejske delavnice
KRŠKO - Poletne nedelje
so v Mestnem muzeju Krško zopet delovno obarvane in posvečene različnim
delavnicam, ki so namenjene tako otrokom kot odraslim. 17. junija je bila izvedena delavnica Valvasor
– učenjak, 1. julija delavnica 18. Stoletje – čarovniška delavnica, 22. julija
pa je več kot 20 obiskovalcev pod vodstvom Nine Sotelšek spoznalo delovanje
in različne možnosti uporabe camere obscure. Camera obscura, ki je predhodnica sodobnega fotoaparata,
je v osnovi škatla z majhno Camera obscura
odprtinico, skozi katero prodirajo svetlobni žarki, ki na zadnji strani izrišejo obrnjeno sliko predmeta pred odprtino.
Z njo so obiskovalci navdušeno fotografirali in posnete fotografije razvili v muzejski temnici. V nadaljevanju delavnice
so z dr. Heleno Rožman spoznavali načine preživljanja praznikov in vsakdanjika v preteklosti ter ob starih fotografijah
in razglednicah ugotavljali, kako se je do danes spremenil
utrip življenja. Program Mala šola etnologije je bil izveden
v sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom, ki že vrsto
let v različnih slovenskih muzejih izvaja program, s katerim
želi etnologijo približati zlasti mlajšim obiskovalcem kulturnih ustanov.
Vir: Mestni muzej Krško

krajinarskih prizorov, ki omogočajo domišljiji prosto pot.
»To so risbe, ki so zapis nekega vtisa,« je dejal avtor, ki

Dogodek, ki je bil prežet z izbranimi mislimi in s številnimi
pokloni tistim, ki pomagajo
soustvarjati posebno umetniško in kulturno ozračje na
sevniškem gradu vsako prvo
sredo v mesecu, je popestril
pevski nastop vokalne skupine
Fantje z Razborja ter za zaključek še pogostitev v grajski vinoteki, kjer je bil sponzor sevniški podžupan Jožef
Žnidarič. 
S. Radi

Šebrekova odkrivanja in
srečevanja
KRŠKO – 27. julija je Društvo ljubiteljev fotografije
Krško v Dvorani v parku v
Krškem na ogled postavilo razstavo fotografa Vinka Šebreka, ki so jo poimenovali Odkrivanja in
srečevanja.
Vinko Šebrek se je leta
1941 rodil v bližini Karlovca, sedaj živi v Brežicah.
S fotografijo se je pričel
ukvarjati v srednji šoli. Svojo fotografsko žilico je pilil Pri postavitvi razstave je Vinv različnih klubih na Hrva- ku Šebreku na pomoč priskoškem in v Sloveniji ter pri- čila tudi Jožica Mikek Veber.
pravil že več kot 40 samostojnih razstav in je prejemnik številnih nagrad ter član v nekaj fotografskih društvih, kjer deli
z ostalimi svoje bogate fotografske izkušnje. „V več kot 50
letih ukvarjanja s fotografijo si je nabral veliko praktičnega
znanja, izostril vizualno inteligenco in oblikoval svoj lastni
fotografski izraz ter prepoznavni likovni rokopis,“ je Šebreka predstavila Milena Jesenko ter nadaljevala, da potovanja
ostajajo inspiracija za njegovo fotografsko ustvarjanje. Njenim besedam je pritrdil tudi avtor razstave, ki se je ob glasbenem programu zahvalil za pomoč pri postavitvi ter dejal,
da fotografije same največ povedo, obenem pa ostajajo dokument nekega časa. 
M. Kalčič

GOSPODARSTVO
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Turistične kmetije razvajale turiste
ČATEŽ OB SAVI – Prvi avgustovski vikend je na TIC-u Čatež
ob Savi znova potekala promocija lokalnih turističnih
ponudnikov. Tokrat sta turiste
razvajali Turistična kmetija
pri Martinovih in Zeliščarska
kmetija Fabinc. Prva je znana predvsem po svoji pestri
kulinariki, bogati ponudbi vin
in naravnih sokovih. V sklopu
svoje kmetije ponujajo nastanitve, kosila, degustacijo vin
v domači kleti, pripravljajo
program za otroke in ogled
kmetije z živalmi. Na promociji so poskrbeli tudi za zvoke harmonike in navdušili poslušalce. Zeliščarska kmetija
Fabinc se ponaša z že skoraj

Gospodar Turistične kmetije pri Martinovih je letošnji
kralj cvička Franc Tomše.
300-letno tradicijo. Od leta
1994 se intenzivno ukvarjajo
z gojenjem zdravilnih rastlin
in dišavnic. Na naravi prijazen
način vzgajajo sadike zdravilnih rastlin in dišavnic ter jih

sami gojijo in predelajo. Sicer
pa so na TIC-u zadnji julijski
konec tedna preživeli v družbi kmetije Pribožič iz Dečnega sela.

Vir: CPT Brežice

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

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

204.150

4

3

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2012
Proizv.
enota

SOx mg/m3

Gorivo

NOx mg/m3

CO mg/m3

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

Dimno število
Bacharach
izmerjeno

dovoljeno

PB 2

ZP

-

-

236

300

10

100

-

-

PB 3

KOEL

-

-

360

400

22

100

2

2

PB 5

ZP

7

-

85

300

11

100

-

-

ZP
KOEL

- zemeljski plin
- kurilno olje ekstra lahko
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Sončne elektrarne Vroč julij v Termah Čatež
in njihova moč
ČATEŽ OB SAVI - V obdobju od 1. do 31. julija so v Termah ČaPOSAVJE - Po uradnih podatkih, povzetih iz registra deklaracij za proizvodne naprave
električne energije iz obnovljivih virov, je bilo v Sloveniji ob letošnjem polletju na
električno omrežje priklopljenih 1.800 sončnih elektrarn s
skupno 133,5 MW inštalirane moči. Od tega je na območju Posavja, Dolenjske in
Bele krajine 150 oz. dobrih 8
odstotkov sončnih elektrarn s
17,7 MW oz. dobrimi 13 odstotki moči vseh sončnih elektrarn. Najmočneje zastopano
je mariborsko in celjsko območje s 23,3 in 19,3 odstotki
vseh sončnih elektrarn. Njihova moč predstavlja 22,6 oziroma 19,7 odstotki moči vseh
sončnih elektrarn pri nas.
Čeprav ima Primorska zaradi najvišje stopnje sončnega
obsevanja najboljše pogoje
za obratovanje sončnih elektrarn, je na širšem koprskem
in novogoriškem območju le
11,3 odstotkov sončnih elektrarn, ki predstavljajo skupno
13,8 odstotkov moči vseh fotonapetostnih sistemov v Sloveniji.
Večje število priklopov sončnih elektrarn na omrežje beležijo pred znižanji odkupnih
cen za elektriko, proizvedeno
iz sončnih elektrarn, ki je po
trenutni zakonodaji določeno za 1. januarja in 1. julija.
Zaradi večmesečnega zamika
med priklopom in vpisom v register večina junija priklopljenih sončnih elektrarn v uradnih evidencah še ni razvidna.
P. P./Vir: Združenje slovenske fotovoltaične industrije

tež realizirali kar 106.167 nočitev. V kampu je bilo realiziranih
68.183 nočitev, kar pomeni 5,22 % več kot v juliju leta 2011.
Število kopalcev se je v letošnjem juliju v primerjavi z lanskim
povečalo za 4,14 % ali iz 27.464 na 28.602 kopalcev. Terme so
nov rekord dosegle tudi v hčerinski družbi Terme Ilidža v Sarajevu, kjer se je julija letos število kopalcev z lanskih 34.384 povečalo za 15,53 % - na 39.724. Sicer je v letošnjem letu (januar
- julij) Terme Ilidža obiskalo 113.217 kopalcev, kar predstavlja
32,07-odstotno povečanje glede na enako obdobje leta 2011.

strokovna izvedba mansard
z izolacijami za vpihovanje
ali mineralnimi volnami

fasadni sistemi
mešalnica
prodaja in montaža
strešnih oken
Brezplačni strokovni nasveti
ob nakupu ali montaži

www.segrad.si - GSM: 041 405 561
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec

Male komunalne čistilne naprave
(mkčn) in komunalne odpadne vode
Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju MKČN) je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode na območjih, ki niso oziroma tudi v prihodnje ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Z namenom učinkovitega reševanja problematike odpadnih voda bo potrebno najkasneje do
konca leta 2017 vgraditi MKČN ali nepretočno greznico (do leta 2015 pa na prispevnem območju
občutljivega območja ali na vplivnem območju kopalnih voda ali na vodovarstvenem območju).
do devetega meseca obratovanja mora izvajalec gospodarske javne službe izdelati oceno obratovanja.
Z njo se preveri, če naprava deluje pravilno. Praviloma se zniža tudi obveznost za plačilo okoljske dajatve za kar 90 %. Ocena obratovanja se nadalje izdela vsako 3. leto.

• čistilna sredstva in druga škropiva (čistilna sredstva
z vsebnostjo klora, dezinfekcijska sredstva, sredstva
za čiščenje odtočnih cevi, jedke in strupene snovi),
• ostanki hrane, kateri privabijo glodavce in zamašijo odtoke,
• odpadno jedilno olje, mleta kava in ostanki čaja
(vrečke, filtri),
• tekstilni izdelki, higienski vložki, tamponi, plenice, bombažne vate, palčke za ušesa, papir,
kosi lesa,
• zdravila, živalski iztrebki ter pesek za mačja stranišča in ptiče.
V MKČN je prepovedano odvajati tudi deževnico, zaradi posledične prekomerne hidravlične obremenitve
čistilna naprava ne bo delovala.
Za natančen pregled nad delovanjem čistilne naprave je potrebno izpolnjevati obratovalni dnevnik, ki
je (običajno) priložen navodilom za uporabo. Vanj
se vpišejo vsa opažanja o delovanju MKČN (delovanje kompresorja, vonj očiščene odpadne vode, opis
barve očiščene odpadne vode na iztoku, opažanja
izrazitega-smrdečega vonja po odpadni vodi). Tako
lahko hitro ugotovite, ali naprava pravilno deluje. Tri
mesece po začetku obratovanja oziroma najkasneje

Na tržišču je veliko ponudnikov malih komunalnih čistilnih naprav. Priporočamo vam, da se pred nakupom
dobro informirate o njenem delovanju, vzdrževanju,
obratovanju in izbiro prilagodite svojim potrebam. Pred
odločitvijo o vgradnji se lahko posvetujete tudi z našimi strokovnjaki na telefonski številki (07) 48 17 228.
Komunalne odpadne vode se na področju zgrajenega kanalizacijskega omrežja iztekajo v kanalizacijsko

omrežje, v katero je dovoljeno odvajati izključno komunalne odpadne vode. Nikakor pa vanjo ne sodijo:
• ostanki pripomočkov za osebno higieno (higienski
vložki, britvice, palčke za ušesa),
• uporabljen sanitetni material,
• strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline
ali eksplozijske mešanice,
• jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
• barve, laki in naftni derivati,
• maščobe in odpadna olja,
• gospodinjski odpadki in ostanki hrane,
• greznične gošče,
• pepel, kosti, gnoj, gnojevka, odpadne vode iz kmetijskih objektov, škropiva, rastlinski ostanki, trupla
poginulih živali, ostanki kolin, mavec ali beton, pesek, tekstil, les, perje, dlaka, steklo, žagovina, plastika in drugi predmeti,
• radioaktivne snovi,
• kužne snovi,
• zdravila,
• oblačila.
Navedeno povzroča zamašitve odtokov in kanalizacije, okvare na črpališčih in čistilnih napravah, nedovoljeno obremenjevanje voda z raznimi kemikalijami,
omogoča pa tudi razmnoževanje in rast glodavcev,
predvsem podgan.
Naj misel na čistejšo naravo in okolje ter posledično
na lastno zdravje vpliva na odločitev o prijaznejšem
ravnanju z odpadnimi vodami.

naročena objava

Čistilna naprava deluje tako, da se odpadna voda čisti s pomočjo aktivnega blata. Aktivno blato je mešanica odpadne vode in mikroorganizmov, ki za optimalno delovanje potrebuje kisik ter konstanten dotok
zadostne količine odpadne vode. Za doseganje visoke
stopnje čiščenja je potrebno vedeti, kaj sodi v MKČN
in kaj ne. Vanjo ne sodijo:
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90 let Marije Verstovšek

Brežiška olimpijca zopet
prinesla veselje v Brežice!
V petek, 10. avgusta, je pred Občino Brežice potekal sprejem za Primoža Kozmusa, ki je na olimpijskih igrah v Londonu dosegel 2. mesto v metu kladiva.

4. avgusta je praznovala 90. rojstni dan gospa Marija Verstovšek iz Bojsnega. Ob visokem osebnem jubileju jo je
obiskal in ji voščil mnogo zdravja ter zadovoljstva tudi župan občine Brežice Ivan Molan.

Navdušeni Posavci so se zbrali ob 20. uri in v spremstvu Petra Dirnbeka počakali na vrhunec sprejema. Nuša Derenda
je s pesmijo »Simply the best« nakazala, da je med navijače prispel srebrni junak. Primož je na odru pozdravil svoje
navijače in jim zaupal, da je vesel, da ga je ponovno pričakal lep in topel sprejem. Množico navijačev in obiskovalcev

Županovo voščilo 90-letnici …

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Ur. list RS, št. 53/1996, 56/2010 in 66/2011) in 3. člena
Poslovnika o delu Komisije v postopku podeljevanja priznanj

RAZPISUJE
OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2012.
1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za posebne
uspehe in dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za
razvoj in napredek občine Brežice. Oktobrsko nagrado
se podeljuje posameznikom.
2. Priznanje občine Brežice se podeljuje pravnim osebam
za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.
3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne
skupnosti, podjetja, druge organizacije ter društva,
najkasneje do 10. septembra 2012. Predlogov, ki
bodo prispeli po tem roku, Komisija ne bo upoštevala.
4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske
nagrade in priznanja občine Brežice«.
5. Predlog naj vsebuje:
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto nagrade oz. priznanja,
• natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

Župan Ivan Molan med čestitko srebrnemu olimpijcu
so na odru pozdravili tudi župan občine Brežice Ivan Molan, predstavnik Atletske zveze Slovenije, predsednik Športne zveze Brežice, predstavnik Atletskega kluba Brežice in
Barbara Špiler, ki se je javila iz Londona in z besedami, da
je doma najlepše, dala popotnico za rajanje z Big band Krško še dolgo v noč.
Tovrstni sprejemi zahtevajo veliko dela, zato je prav, da se
zahvalimo tistim, ki so omogočili, da je bil sprejem resnično veličasten:
• soorganizatorju Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice, za njihovo požrtvovalno delo,
• novinarjem in medijskim hišam, ki so se v velikem številu
odzvali in Sloveniji predstavili, kaj rezultati Kozmusa in Špilerjeve pomenijo Brežicam,
• sponzorjem, ki v teh težkih časih skušajo omogočiti tudi finančno podporo,
• navijačem in obiskovalcem, ki so se podali na ulico in proslavili uspeh z olimpijskih iger,
• ter samemu Primožu in Barbari, ki se vedno spomnita, da je
med domačimi oboževalci najlepše.
Iskrena hvala vsem!
Barbara Špiler, ki se je kot predstavnica Atletskega kluba Brežice, pod strokovnim vodstvom Vladimirja Keva, uvrstila na
olimpijske igre v Londonu, pa je v torek, 14. avgusta, na novinarski konferenci na Občini Brežice predstavila svojo prvo
in nepozabno izkušnjo z olimpijskih iger. Župan občine Brežice je Barbari podaril simbolično darilo in pri tem ni skrival navdušenja, da je imel ponovno čast proslaviti še en izjemen uspeh brežiškega športa.

… in skupinska fotografija z domačimi
Marija Verstovšek, za domačine Micka iz Bojsnega, se je rodila kot prva izmed devetih otrok Franca in Terezije Zevnik. Velika kmetija in veliko število otrok je terjalo, da je že od malih nog trdo delala. Bila je tudi negovalka sorojencem. Med II.
svetovno vojno je bila družina izseljena v Nemčijo, v taborišče
Liebenau. Kljub težkim časom so se vsi vrnili na prvoten dom.
Leta 1953 se je poročila na sosednjo manjšo kmetijo Franca Verstovška. Rodila sta se jima dva sinova, Franci in Ivan,
ter hčerka Marinka. Usoda je hotela, da je mož Franc leta
1997 umrl. V tolažbo so ji stali ob strani vnuki in vnukinje,
katere je skrbno pomagala vzgajati.
Marija ima še vedno voljo do dela, četudi ji moči pešajo. Prosti čas si krajša z likanjem, branjem dnevnikov in vestnim
gledanjem televizijskega dnevnika. Kljub vsakodnevnim težavam, ki jih prinaša starost, budno spremlja vsakodnevne
dogodke v družini. Posebno pa jo razveseljuje osem mesečna pravnukinja Miša.

6. Kriterija za podelitev:
• če gre za enkraten dosežek, je pomembna odmevnost
dosežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
• če gre za življenjsko delo pa pomen njegovega dela za
gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.
7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice
za leto 2012 bo ob prazniku občine Brežice.

OBČINA BREŽICE OBVEŠČA –

pričetek zbiranja prijav dogodkov
za program prireditev v počastitev
28. oktobra, praznika občine Brežice
Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku
Občine Brežice, da do ponedeljka, 10. septembra 2012,
posredujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti
v program Brežiškega oktobra 2012.
Predloge bomo lahko upoštevali in uvrstili v program le v primeru, če bodo pisno sporočeni do navedenega datuma. Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si, osebno v Kabinetu župana (1. nadstropje,
soba št. 26) ali po pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava
prireditev v oktobru, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).
Prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:
• naslov prireditve,
• kratek opis prireditve,
• navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in telefonsko/GSM številko kontaktne osebe,
• kraj prireditve,
• čas (datum in ura) prireditve.
Kontaktna oseba za prijavo prireditev: Lavra Kreačič,
Kabinet župana Občine Brežice, tel. št.: 07 620 55 04.

Povabilo k ogledu 56. državnega tekmovanja oračev Slovenije
Po osmih letih si boste v Brežicah v petek in soboto, 31. avgusta in 1. septembra 2012, zopet lahko ogledali najboljše slovenske orače pri delu. S plugi krajniki in obračalnimi plugi bodo na Vrbini orali strnišče in ledino. Med več kot 40
orači bodo tudi slovenski udeleženci svetovnih tekmovanj v oranju: domačin Matej Kostevc z Malega Vrha, Igor Pate
z Dolenjske ter letošnja udeleženca tekmovanja na Hrvaškem Anton Filak iz Bele krajine in Matej Sinic iz Prekmurja.
Že pred otvoritvijo v Vrbini pa vas vabimo v večnamensko dvorano Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (MC
Brežice), Gubčeva 10a, Brežice, da se udeležite okrogle mize z naslovom »Nova finančna perspektiva s poudarkom
na kmetijstvu«.
Tekmovanje v oranju bo popestril bogat spremljevalni program: demonstracije strojev in opreme, tekmovanja v spretnostni vožnji, na stojnicah si boste lahko ogledali predstavitve društev …
Povzetek programa
Petek, 31. avgust 2012
8:30 državno tekmovanje v oranju srednjih biotehniških šol (Vrbina)
9:30 okrogla miza »Nova finančna perspektiva s poudarkom na kmetijstvu (Brežice)
12:00 slavnostna otvoritev tekmovanja (Vrbina)
13:30 državno tekmovanje v oranju strnišča (Vrbina)
14:00 predstavitev obdelave tal brez oranja (Vrbina)
Sobota, 1. september 2012
10.00 državno tekmovanje v oranju ledine (Vrbina)
17.00 slavnostni zaključek z razglasitvijo rezultatov (Vrbina)
Prireditev smo za vas pripravili:
Zveza za tehnično kulturo Slovenije, HPG d.o.o., Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, KGZS KGZ Zavod
Novo mesto, v sodelovanju z Občinama Brežice in Krško ter Ministrstvom za kmetijstvo in okolje.
Vabljeni!

Stran pripravlja Občina Brežice

Tatjana Močan,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice
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Do odprtja gradu Rajhenburg
le še nekaj mesecev
Grad Rajhenburg, ena izmed najbolj znanih in atraktivnih vedutnih točk občine Krško, mimoidoče že
navdušuje s svojo končno podobo. Gradbena dela so v celoti zaključena, zadnje aktivnosti pa so v tem
času namenjene opremljanju oz. vsebinski zapolnitvi tega izjemnega objekta. To nalogo je prevzel Kulturni dom Krško, ki je s svojo enoto Grad Rajhenburg po novem tudi upravljavec gradu. Grad bo za
sprejem prvih gostov predvidoma pripravljen še pred iztekom tega leta.

Uporabite mestni avtobus okolju prijazen način prevoza
Izkoristite okolju prijazen način prevoza in ugodne vožnje
mestnega avtobusa v občini Krško ter se kdaj po opravkih
odpeljite z njim.

Grajsko dvorišče
Občina Krško je uspela investicijo izvajati brez zamud
in po prvotno predvidenem
načrtu, poudarja vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga. Grad bo še
naprej namenjen muzejski
dejavnosti, ki pa se ji priključuje tudi storitveno in
prireditveno dogajanje tako
v poletnem kot zimskem
času. Pomemben del celostne prenove gradu Rajhenburg je prenovljena vsebina,
ki je oblikovana na podlagi
zgodb, ki so se odvijale v gradu in na tem območju skozi

stoletja, poudarja kustosinja Alenka Černelič Krošelj.
Med prvimi bodo tako predstavljeni trapisti, ki so pripomogli k razvoju našega podeželja v 19. stoletju, posebna
razstava bo zagotovo posvečena izgnancem, ki so imeli
tudi v preteklosti v teh zgodovinskih prostorih posebno
mesto, obeta pa se tudi raznovrstna ponudba izdelkov
lokalnih rokodelcev in čokoladnica z ročno izdelano čokolado. Goste bosta gotovo privabili tudi galerija vin
ter restavracija s teraso in

Javni razpis za malo
gospodarstvo v občini Krško
za leto 2012
Občina Krško bo v drugi polovici avgusta v Uradnem listu RS
objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2012.
Razpis bo omogočil subvencioniranje naslednjih ukrepov, ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 22.9.2011 do
25.9.2012 na območju občine Krško:

Pogled s terase in bodoče grajske restavracije
lepim razgledom. Ponudnik didaturah za evropska in drgostinskih storitev še ni iz- žavna sredstva. Vrednost cebran, bo pa v naslednjem te- lotne investicije znaša nekaj
dnu objavljen razpis za na- manj kot 5 milijonov evrov.
jem že opremljene grajske Naložbo v višini 75 % sofinankuhinje in restavracije, zato cira Evropski sklad za regionaj vsem zainteresiranim ve- nalni razvoj, v okviru Opelja povabilo za sodelovanje. rativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih poInvesticija v grad Rajhen- tencialov za obdobje 2007—
burg nadgrajuje kulturno 2013, preostanek pa zagotavlja Občina Krško.
in turistično ponudbo
Investicija v grad Rajhenburg je investicija v višjo kakovost bivanja, ki jo Občina
Krško dosega s preudarnimi
naložbami ob uspešnih kan-

Še mesec dni do začetka
obratovanja nove čistilne
naprave v Podbočju
Nova čistilna naprava, ki jo Občina Krško pravkar gradi v
Podbočju, potrjuje, da so prizadevanja lokalne skupnosti
usmerjena v vse višjo kakovost bivanja in v odgovornost
varovanja okolja. S kapaciteto 500 populacijskih enot bo
čistilna naprava namenjena celotnemu Podbočju, zmogljivost čistilne naprave pa zadošča tudi za naselji Žabjek
in Stari Grad.

Stran pripravlja Občina Krško

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega
razpisa, je 118.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de
minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči.
Za vsak posamezen ukrep bo na razpolago ločena razpisna
dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine
Krško www.krsko.si, v rubriki javni razpisi, ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na oddelku za
gospodarske dejavnosti. Vloge z zahtevano dokumentacijo
morajo prispeti na naslov Občine Krško najkasneje do torka, 25.9.2012. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Še vedno se je možno prijaviti na

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v občini Krško za leto 2012.
Razpisana so nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2012, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.Razpisana
sredstva so namenjena štipendiranju bodočih prevzemnikov kmetij v višini 3.500 evrov. Sredstva v proračunu so omejena.

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije
za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva.
Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja ter
samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah,
ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno
tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško,
v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju te občine.
Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v tej občini.

V občini Krško od leta 2005 vozi mestni avtobus, ki ga Občina
od samega začetka tudi sofinancira z željo, da bi spodbudila
uporabo javnih prevoznih sredstev. Cena vozovnice znaša 40
centov, če Občina sredstev ne bi zagotavljala, pa bi uporabniki za vozovnico morali odšteti 1,30 evra. Letno tako Občina Krško za subvencijo cene prispeva približno 80.000 evrov.
Občina Krško po raziskavi, ki jo je o stanju in urejenosti
javnega potniškega prometa naročilo Ministrstvo za promet,
med slovenskimi občinami zaseda visoko četrto mesto, kar
je lep uspeh in pokazatelj odgovornega ravnanja do okolja.
Letno se z mestnim avtobusom prevozi nekaj več kot 45.000
potnikov. Vozni red mestnega avtobusa je objavljen tudi na
spletni strani www.krsko.si

Skrbnik projekta Niko Somrak pri koordinaciji del na
gradbišču
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je Vlada sprejela oktobra 2004, občinam nalaga zahteve glede odvajanja in čiščenja odpadne vode. Glavni cilj omenjenega programa je izvedba javne kanalizacije v
obdobju 2005-2017. Programu Občina Krško uspešno sledi, saj
je čistilna naprava v Podbočju v zadnjih sedmih letih že tretja po vrsti. Prva je bila leta 2005 skupaj z javno kanalizacijo
zgrajena za področje Senovega in Brestanice, naslednja, za
mesto Krško in okolico, pa v Krškem pri tovarni Vipap.
Od čistilne naprave v Podbočju je kanalizacija speljana do
začetka naselja, kjer sledi priklop na obstoječo kanalizacijo, ki je bila zgrajena v letih obnove vozišča skozi Podbočje.
S tem bodo izpusti preusmerjeni na čistilno napravo, ki bo
čistila komunalno in odpadno vodo, pojasnjuje skrbnik projekta Niko Somrak. Padavinske vode se medtem že odvajajo s samostojno kanalizacijo.
Investitor čistilne naprave je Občina Krško, ki je zagotovila sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Podjetje Kostak, ki objekt
gradi, pa bo upravljavec naprave. Vrednost investicije znaša 480.000 evrov.
V nadaljevanju ima Občina Krško v načrtu izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav tudi v preostalih naseljih, predvsem
na Krškem polju, večina naselij je namreč že priključenih na
že obstoječe čistilne naprave.

S pogoji za upravičence se lahko seznanite na spletni
strani www.krsko.si, kjer je v rubriki »javni razpisi« objavljena celotna dokumentacija. Slednjo lahko zainteresirani dvignejo tudi v času uradnih ur na oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško. Vloge morajo biti
na naslov Občine Krško oddane najkasneje do petka,
28.09.2012. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj JR - prevzemnik kmetije«. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do 31.10.2012 za ukrep prevzemnik kmetije. Zahtevku morajo biti priložena: pogodba, dokazila oziroma
dokumentacija glede na posamezen ukrep.
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.
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Podpisa pogodb: pločniki na Blanci
in ureditve na Drožanjski cesti
Poleg številnih aktualnih izvajanih projektov na območju celotne sevniške občine se bodo ureditvena
dela za izboljšanje cestne infrastrukture v nadaljevanju pričela še na dveh območjih.

Parkiranje na Trgu svobode za
HTC-jem
Na podlagi odredbe Občinskega sveta Občine Sevnica o
ureditvi parkiranja na javnem parkirišču na Trgu svobode
za HTC-jem se je s ponedeljkom, 13. avgustom, na modro
označenem delu parkirišča uvedel sistem omejenega parkiranja v delovnem času, po katerem je parkiranje prvo
uro brezplačno, vsaka nadaljnja ura pa stane pol evra.
Pogled na novo naselje Drožanjske ceste
selju na sevniški Drožanjski
cesti. Gre za zaključno preplastitev vozišča, s čimer bo
dokončana vsa javna cestna
infrastruktura na območju
novega naselja. Investicija
znaša 57.900 evrov.
Občina Sevnica sicer nadaljuje s prodajo parcel za individualno stanovanjsko gradnjo
na območju Drožanjske ceste, pri čemer je od skupno
22 naprodaj še šest parcel.
Merijo od 778 do 898 kvadratnih metrov in so komunalno opremljene z naslednjo
infrastrukturo: dvopasovni-

Odbojka na mivki za vse
generacije

Nov parkomat
Režim parkiranja je z namenom povečanja frekvence uporabe parkirnih mest v delovnem času in rešitve problematike prezasedenosti parkirišč urejen tako, da je parkiranje na
območju tako imenovane modre cone na označenem delu
parkirišča prvo uro brezplačno, za vsako nadaljnjo uro pa je
potrebno na parkomatu vnaprej plačati pol evra. Vozilo, parkirano na območju modre cone, mora imeti na vidnem mestu nameščen parkirni listek. Parkiranje po opisanem sistemu je plačljivo od ponedeljka do sobote med 6. in 16. uro,
ob nedeljah, državnih praznikih in v času prireditev je brezplačno. Uporabnike parkirišča naprošamo za razumevanje.

Foto: Občina Sevnica

Projekt ureditve okolice Gradu
Sevnica

V sklopu glasbeno, zabavno in športno obarvanega festivala
Knap‘n‘fest 2012, ki je minuli konec tedna zaznamoval družabno dogajanje v občini Sevnica, so v petkovem popoldnevu namenu uradno predali novo igrišče za odbojko na mivki.
Pobudnik za ureditev igrišča je bila Krajevna skupnost Krmelj
v sodelovanju z Občino Sevnica, namenjeno pa je ljubiteljem
odbojke na mivki vseh generacij. Igrišče je del tamkajšnjega
športnega parka, kjer je po pripravljeni projektni dokumentaciji v prihodnosti načrtovana postopna vzpostavitev še več

dnih ur zglasite na Občini
Sevnica, pisarna št. 214.
Na območju Sevnice bo v nadaljevanju čim bolj usklajeno potekalo asfaltiranje cestišč na gradbiščih projektov
gradnje optičnega omrežja in sekundarne kanalizacije. Osnovno asfaltno prevleko sta nedavno dobila
tudi odseka cest na sevniški
Kvedrovi cesti in v boštanjski Globeli, kjer intenzivno
potekata večja investicijska
projekta ureditve infrastrukture.

Foto: Občina Sevnica

Bazen Sevnica vabi tudi v avgustu
V poletnih dneh k obisku vabi Bazen Sevnica, za katerega skrbi Javni zavod za Kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica. Bazen, ki bo odprt še vse
do 2. septembra, nudi pestro ponudbo in popestritev dogajanja z zabavno-počitniškimi aktivnostmi.

Bazen Sevnica je poznan po svoji urejenosti.

Prerez traku

Občina Sevnica je na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj prijavila operacijo »Sanacija okolice Gradu Sevnica«, osrednjega kulturnega hrama z bogato in raznoliko vsebino ter ene najpomembnejših turističnih
točk sevniške občine. Investicijski projekt obnove je na svoji zadnji seji potrdil Občinski svet Občine Sevnica. Cilj investicije je ureditev grajskega parka in okolice gradu, obnova

Otvoritvena tekma na novem igrišču

Grad Sevnica v osrčju fotografije radi poimenujemo tudi
»sevniški biser«. (Foto: Rok Petančič)
vrtnarjeve vile z njeno okolico ter sanacija brežine na grajskem pobočju. Občina Sevnica želi na podlagi razpisa pridobiti 495.000 evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja dobrih 70 % celotne ocenjene vrednosti investicije.

Središče kraja Blanca
mi cestami z opornimi zidovi, robniki in pločniki, vodovodom, ločeno meteorno in
fekalno kanalizacijo, telekomunikacijskimi vodi, javno razsvetljavo, plinovodom
in električnimi vodi. Cena
zemljišča je 16,45 evrov za
kvadratni meter + 20 % DDV.
Parcele se prodajajo s sklenitvijo neposredne pogodbe
z zainteresiranim kupcem.
Letalski posnetki parcel so
objavljeni na spletni strani Občine Sevnica, za vse informacije pa lahko pokličete
(07) 81 61 269 (Roman Strlekar) oziroma se v času ura-

športnih površin. Pri urejanju odbojkarskega igrišča je bil zelo
pomemben tudi prispevek domačih športnikov in članov sveta krmeljske krajevne skupnosti v obliki prostovoljnega dela.
V spremljevalnem programu petkove otvoritve je sodelovalo
več znanih slovenskih športnikov, med njimi Primož Peterka,
Eva Logar, Anja Tepeš, Katja Požun in Vanja Brodnik, ki so
na novem igrišču skupaj z domačini odigrali otvoritveno tekmo. Zbrane sta nagovorila predsednica sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt in sevniški župan Srečko Ocvirk,
ki sta mladim Krmeljčanom čestitala ob organizaciji že četr-

Upravljavec bazena v letošnji sezoni beleži dober obisk. Od
pričetka sezone pa do 9. avgusta je bilo 34 kopalnih dni, kar
pomeni, da bazen v enem dnevu obišče najmanj 200 kopalcev, vseh obiskovalcev bazena pa je bilo 12.350. Za primerjavo: lansko leto je bilo istem obdobju 18 kopalnih dni in
8.000 obiskovalcev, ob koncu sezone pa 35 kopalnih dni in
15.100 obiskovalcev. Kopalci čez teden prihajajo večinoma
iz Sevnice in Dolenjske, čez vikend pa tudi iz Zasavja. Med
kopalci je veliko mladih družin in starejših obiskovalcev, zelo
dobro obiskano je tudi jutranje plavanje od 8. do 10. ure.
In kaj vse nudi sevniški bazen? Poleg olimpijskega bazena in
bazena za otroke še igranje vaterpola, brezplačne ležalnike
in senčnike, odbojko na travi in namizni tenis. Ob torkih in
sobotah od 16. ure naprej potekajo različne igre v bazenu
in ob njem, četrtki pa so namenjeni najmlajšim obiskovalcem bazena, saj zanje pripravljajo različne delavnice. Bazen je obiskovalcem poznan po urejenosti in čisti vodi, na
kar so upravljavci še posebej ponosni. Na Bazen Sevnica torej vabljeni še do 2. septembra, vsak dan od 8. do 19. ure.
Več informacij, vključno s cenikom storitev, je dostopnih na
spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si).

Foto: Občina Sevnica
te zaporedne prireditve Knap‘n‘fest. Festival v organizaciji
istoimenskega krmeljskega društva je poleg bogatega petkovega in sobotnega glasbenega programa obiskovalcem ponudil turnirje v različnih športnih disciplinah ter raznovrstne zabavne dejavnosti in igre. Glasbeno in družabno obarvan pa
bo tudi prihajajoči konec tedna, saj društvo K.N.O.F pri sevniškem športnem domu v sobotnem večeru pripravlja Kitarijado starih bendov in glasbe.

Foto: Občina Sevnica

Stran pripravlja Občina Sevnica

Obvestilna tabla ob vstopu na parkirišče

Občina Sevnica je s podjetjem CGP d. d. Novo mesto
podpisala pogodbo za ureditev pločnikov na Blanci. Investicija zajema ureditev
okrog 650-metrskega odseka pločnika ob regionalni
cesti skozi naselje, pa tudi
v delu priključka na lokalno cesto Blanca–Poklek nad
Blanco do odcepa za Krajna Brda, vključno s sanacijo
tega priključka lokalne ceste. Investicija znaša okrog
78.900 evrov. Občina Sevnica je s podjetjem CGP d. d.
podpisala tudi pogodbo za
ureditev ceste v novem na-
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Občina Kostanjevica na Krki
praznuje
Občina Kostanjevica na Krki ob občinskem prazniku

Po športnem centru in Prekopi
so na vrsti vrtec in vodovodi
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ravno na dan izida tega časopisa v kostanjeviški občini obeležujejo svoj praznik v spomin na podelitev
mestnih pravic pred 760 leti s strani koroških vojvod Spanheimskih. Z županom Mojmirjem Pustoslemškom smo se pogovarjali o
aktualnih in načrtovanih projektih ter politični situaciji v občini ob reki Krki, Krakovskem gozdu in na pobočju Gorjancev.

Zaključujejo ŠRC
in 2. fazo Prekope
Minulo leto je v kostanjeviški
občini zaznamovala gradnja
Športno rekreacijskega centra pri osnovni šoli. Projektantska vrednost projekta je
bila 1,1 milijona evrov, vendar so v okviru razpisa ceno
znižali na 756 tisoč evrov, še
nekaj bo potrebno dodati za
ograjo, razsvetljavo ipd.,
tako da bo končna cena investicije okoli 800 tisočakov. Kot pravi župan Mojmir
Pustoslemšek, so v času izgradnje dobro sodelovali z
izbranim izvajalcem, podjetjem Kostak d.d. iz Krškega,
investicija pa bo zaključena
v dogovorjenem roku, to je
do začetka novega šolskega leta. Konec meseca načrtujejo tehnični prevzem in
pridobitev uporabnega do-

občinski delež pa 540 tisoč
evrov. „Če se bosta ti dve investiciji pričeli v naslednjem
letu, imamo že kar veliko obveznosti, skupaj preko 800
tisoč evrov, kar je za našo
občino precej, zato verjetno ne bo šlo brez zadolžitev,“ dodaja župan. Občina
trenutno še ni zadolžena, čeprav si je z rebalansom letošnjega proračuna pustila možnost zadolžitve za 300 tisoč
evrov, v kolikor bodo potrebovali denar za investicijo na
Prekopi.

Župan Mojmir Pustoslemšek
je že zgrajen. Skupna vrednost investicije je 900 tisoč
evrov, občina pri tem prispeva 360 tisoč evrov, v kar je
vštetih tudi 130 tisoč evrov
za kanalizacijski projekt, da

obnove ceste je bila zaključena že predlani, izvedba
tretje faze, v kateri bo potrebno urediti še nadaljnjih
600 metrov ceste, pa je odvisna od državnega proračuna.

Ob tem v bodoče načrtujejo tudi nekaj manjših investicij, predvsem asfaltiranj lokalnih cest, ki bodo odvisna
od razpoložljivosti občinskih
sredstev. Glede nadomestne
gradnje na območju nekdanjega kulturnega doma imajo
na občini informacijo, da in-

Spoštovane bralke in bralci,
drage občanke in občani
občine Kostanjevica na Krki,
danes je naš praznik, ko se spomnimo na vse ustvarjeno
in s ponosom poudarimo zasluge posameznikov,
s katerimi soustvarjamo utrip v naši občini, hkrati pa nam
praznik nudi tudi priložnost, da v sproščenem vzdušju
prireditev razmislimo o vsem dobrem, kar lahko zgradimo
v prihodnosti.
Ob občinskem prazniku vam čestitam, z željo po nadaljnjih
skupnih uspehih in dobrem počutju v naši sredini!
Vaš župan Mojmir Pustoslemšek

Prihodnost: vrtec in
vodovodi

Športno rekreacijski center že kaže končno podobo, manjkajo le še zaključne ureditve.
voljenja za objekt, uradno
otvoritev pa bodo pripravili
oktobra, v sklopu prireditev
ob tednu otroka.
Druga večja investicija je nadaljevanje obnove ceste skozi Prekopo v dolžini 600 metrov. Investicija je še v teku,
most preko Lačnega potoka

kasneje, pri gradnji kanalizacijskega omrežja za to naselje, ne bo potrebno še enkrat
prekopavati ceste. „Projekt
se sicer malo upočasnjuje in
ne bo končan do predvidenega roka, to je do konca novembra, saj je financiranje s
strani države malce zastalo,“
pojasnjuje župan. Prva faza

Prekopa bo še nekaj časa gradbišče.

Za prihodnja leta pa v Kostanjevici načrtujejo še dve večji investiciji. Prva je obnova in dozidava vrtca v okviru
osnovne šole v vrednosti
1,2 milijona evrov. Projekt
so prijavili na razpis za regionalne spodbude v okviru RRA Posavje in zanj pričakujejo odobrena sredstva,
sami pa bodo prispevali okoli 300 tisočakov. Število otrok
se v Kostanjevici na Krki namreč povečuje, posledično
tudi vpis v vrtec, tako da dosedanje kapacitete ne zadostujejo več. Z dozidavo bodo
pridobili prostor za tri oddelke, zdaj jih je v vrtcu šest,
od tega trije gostujejo v šoli,
kjer pa pogoji ne ustrezajo
predpisanim standardom.
Začetek projekta je predviden za naslednje leto, dokončanje pa leta 2014.
Druga večja načrtovana investicija je projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega
omrežja, ki ga bodo izvedli
skupaj z Občinama Krško in
Brežice. „Predvidevamo izgradnjo odsekov Kostanjevica – Karlče - Slinovce s povezavo na krški vodovod pri
Podbočju, Gorjanska cesta - Bajin vrh, Grajska cesta, Dobe - Dobrava in Kostanjevica - Malence, hkrati pa
bomo zgradili novo vrtino v
Orehovcu, kar bo izboljšalo
zanesljivost in kakovost vodooskrbe v občini,“ pravi Pustoslemšek. Projekt je ocenjen na 1,3 milijona evrov,

vestitor pridobiva še zadnjo
dokumentacijo pred gradnjo,
ki jo v Kostanjevici seveda
že nestrpno pričakujejo, saj
bodo v dogovoru z njim na
ta način pridobili tudi prepotrebno prireditveno dvorano.

Politična klima
razgreta
V začetku tega mandata precej umirjena politična klima
v občini se je zadnje čase
malo razgrela v zvezi z vračilom vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
„Za nas je ta zadeva formalno končana, saj so vsi občani s poravnavami dobili tudi
pouk o pravnem sredstvu, da
lahko nestrinjanje z izračunom uveljavijo preko stvarno
in krajevno pristojnega sodišča. Situacija na terenu pa
je, zaradi agitacije, res malo
pregreta, stvari so šle čez
rob in duh je ušel iz stekle-

nice,“ pravi župan. Po njegovih besedah je jedro problema v tem, da je izgradnja
telefonije v kostanjeviški občini trajala celo desetletje, v
katerem se je zamenjala država in kar tri valute, bila je
ogromna inflacija, zato se izračun lahko zelo razlikuje od
posameznika do posameznika, ki sta denar vplačala v
razmiku nekaj dni. Pričakuje, da bo kakšno zadevo morda res potrebno reševati na

sodišču, hkrati pa tudi, da se
bodo stvari sčasoma le uredile in pomirile. Sicer pa je
zadovoljen z delovanjem občinskega sveta, čeprav nekateri pravijo, da gre vse preveč „avtomatično“. „Bistvo
vsega je, da s koalicijo vse
gradivo predebatiramo pred
sejo, se uskladimo in nato je
glasovanje res zgolj formalnost,“ pojasnjuje prvi mož
kostanjeviške občine.

Peter Pavlovič

Nocoj osrednja prireditev
Nocoj, 16. avgusta, bo ob 19. uri v nekdanji samostanski
cerkvi Galerije Božidar Jakac osrednja slovesnost ob letošnjem kostanjeviškem občinskem prazniku s podelitvijo
občinskih priznanj. Občanke in občane bo nagovoril župan
Mojmir Pustoslemšek, slavnostni govornik pa bo župan občine Dobrepolje, s katero je kostanjeviška občina obnovila
prijateljstvo in sodelovanje, Janez Pavlin. V uvodu v prireditev bo igral domači pihalni orkester, samo prireditev
pa bo s srednjeveško glasbo in petjem popestrila glasbena skupina Capella Carniola.
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Spoštovane občanke in občani, svetnice in
svetniki občine Kostanjevica na Krki!

Cenjene občanke in občani občine Kostanjevica na Krki.

Želimo vam prijetno praznovanje
občinskega praznika ter veliko pravih
in modrih odločitev za razvoj
in kakovostno življenje vaših občanov.

Prijeten utrip življenja v lokalni skupnosti se oblikuje
tudi skozi dobro sodelovanje, medsebojno razumevanje
in veselje ob skupnih dosežkih. Ob občinskem prazniku,
ki ga obeležujete, se združujejo in povezujejo vsi našteti motivi.
Tudi iz občine Sevnica vam ob tem pomembnem dogodku
iskreno voščimo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje
in se veselimo partnerskega odnosa,
dialoga in preudarnih ravnanj na poti,
ki je pred nami.

Županu, občinskemu svetu in občinski upravi tudi v bodoče želimo
veliko delovnih uspehov na poti novih razvojnih izzivov
in priložnosti. Prepričan sem, da bomo še naprej dobro sodelovali
za uresničitev skupnih ciljev naše posavske regije.

Lepo praznovanje in iskrene čestitke ob prazniku!
mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,
s sodelavci

Spoštovani občanke in občani
občine Kostanjevica na Krki,
naj bodo praznični dnevi čas za veselje in praznovanje
dosežkov in načrtov vaše občine,
za katere sem prepričan, da jih ne bo manjkalo
tudi v prihodnjih letih.
Želim vam mnogo uspeha pri ustvarjanju
kakovostnega in prijetnega življenja vseh občanov,
kot tudi dobrega sodelovanja
pri skupnih projektih za razvoj regije.
Ivan Molan,
župan občine Brežice,
s sodelavci

Čestitko naj sklenemo z željo, da bodo vaši praznični dnevi
polni zadovoljstva in priložnosti za prijetna druženja.
S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,
s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani
občine Kostanjevica na Krki,
ob vašem prazniku vam izrekam iskrene čestitke
in vam želim obilo delovnega zagona še naprej,
občinski praznik pa naj bo čas,
ko si čestitate za vse doseženo
in odločno gradite načrte za prihodnost.
Veselim se našega prihodnjega sodelovanja
in vam želim prijetno praznovanje.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

Iskrene čestitke
ob prazniku občine
Kostanjevica na Krki.
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Nagrajenci Občine Kostanjevica na Krki
KLJUČ MESTA KOSTANJEVICA NA KRKI
Z NAZIVOM ČASTNI MEŠČAN

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK

prejme

Bojan Božič,

Dušan Tršar,

direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

akademski kipar.

stvaritev sodobnih ustvarjalcev v prostor nekdanje samostanske cerkve, kar je bilo
večkrat opaženo tudi v širši javnosti skozi prejemnike
Prešernovih nagrad kot tudi
uspešno izpeljano vlogo producenta na lanskoletnem Beneškem bienalu. V času mandatov Bojana Božiča je bila
dopolnjena in na novo postavljena večina stalnih razstav Galerije Božidar Jakac,
izpostaviti pa velja razširjeno predstavitev del Franceta Kralja s skrbno načrtovanimi odkupi najpomembnejših
del slovenskega ekspresionizma ter pridobitev celotnega
grafičnega opusa slikarja in
grafika, enega glavnih predstavnikov t. i. Ljubljanske
grafične šole, Bogdana Borčića (gre za 1038 avtorskih grafičnih listov, katerim je avtor
pred tremi leti dodal še 145
avtorskih risb). Svojo dragoceno pridobitev Galerija javnosti postopoma predstavlja
skozi vsakoletne nove postavitve v inovativno zasnovanem razstavnem prostoru, ki
deluje kot grafični kabinet.

bljani, kjer je v letih 1989
in 1991 deloval kot dekan,
leta 1991 postal redni profesor ter se leta 2006 upokojil. Študijska potovanja so
ga vodila po Evropi, severni
Afriki, Aziji in Združenih državah Amerike.

Dušan Tršar
Dušan Tršar je bil rojen leta
1937 v Planini pri Postojni. Leta 1951 se je vpisal na
umetno kovaško šolo v Kropi,
kjer je dve leti pozneje šolanje tudi končal pri kovaškem
mojstru Bertonclju. V letu
1958 se je vpisal na kiparski oddelek na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani, na kateri je študiral pri
profesorjih Zdenki Kalinu in
Frančišku Smerduju ter leta
1963 diplomiral. Leta 1966 je
končal kiparsko specialko pri
profesorju Borisu Kalinu. Poleg svobodnega umetniškega
delovanja je deset let poučeval likovno vzgojo v Pionirskem domu v Ljubljani. Leta
1979 je kot docent začel predavati kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Lju-

Akademski kipar Dušan Tršar se je začel samostojno
uveljavljati ob koncu šestdesetih let. V naslednjem
desetletju je že pritegnil
pozornost z razgibanimi svetlobnimi objekti; ti so združevali tradicionalno kiparsko
problematiko z iskanji učinkov sodobnih snovi, ki omogočajo prosevanje, žarčenje
in svetlenje. Značilne oblike,
ki izhajajo iz teh pojavov, je
nato začel fiksirati v trdnejše materiale, predvsem v
bron, ki ga izziva in spodbuja še danes. Čeprav njegova
dela spominjajo na konkretne oblike, na primer na drevo ali štirno, pa jim z mojstrsko obdelavo telesne gmote
in njene površine vdihuje posebno, umetniško energijo.
Umetnik je vsekakor ustvarjalec, ki so ga nove težnje v
likovni umetnosti vedno zanimale in se je zato v svojih delih od začetka ukvarjal s sodobnimi likovnimi, pa
tudi tehničnimi eksperimenti. Vse do danes je sodelo-

prejme

val na številnih pomembnih
likovnih razstavah in simpozijih, za uspešno umetnostno
udejstvovanje pa je bil večkrat nagrajen, med drugim
je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za leto 1978.
O njem je bil leta 2006 v režiji Ane Nuše Dragan posnet
portretni film.
Kostanjevičani pa smo ga za
svojega vzeli že takrat, ko si
je za ženo izbral domačinko
Jožico Klauž. Od takrat zelo
rad prihaja v Kostanjevico na
Krki in je s svojimi deli okrasil Klaužev vrt, ki postaja
kot razstavišče na prostem
prepoznaven element kostanjeviške kulturne ponudbe. Prav tako je avtor fontane pred Lamutovim likovnim
salonom, ki je bila postavljena leta 2002 ob 750-letnici
prve omembe Kostanjevice
na Krki v pisnih virih. Zadnje
leto si prizadeva za postavitev njegove skulpture v krožišču pri vzhodni vpadnici v
Kostanjevico.
Ob njegovem življenjskem
jubileju in kot priznanje za
življenjsko delo mu z veseljem in velikim spoštovanjem ob občinskem prazniku podeljujemo ključ mesta
Kostanjevice in naziv častni
meščan.

Bojan Božič
Galerija Božidar Jakac je v
svojih 38 letih delovanja postala sinonim ustanove, ki
uspešno združuje tako nalogo zbiranja, raziskovanja in
predstavljanja umetnostne
dediščine in sodobne likovne
ustvarjalnosti kot tudi skrb za
varovanje in obnovo kulturnega spomenika, v katerega
je umeščena. Od 1. januarja
1996 je direktor ustanove Bojan Božič, ki je s tem prevzel
nase zahtevno nalogo vodenja umetnostnega muzeja,
katerega nastanek je neločljivo povezan z jasno vizijo
in neomajno voljo njegovega
kreatorja Lada Smrekarja. V
zadnjih 16 letih je Galerija
Božidar Jakac naredila velike korake pri odpiranju novih
načinov umeščanja likovnih

Vsa nanizana dejstva kažejo, da je vodenje ustanove, kakršna je Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na
Krki, zahtevno in kompleksno
delo, ki presega okvir običajne službe javnega uslužbenca, zato za skrbno in odgovorno vodenje Galerije
Božidar Jakac Občina Kostanjevica na Krki Bojanu Božiču
podeljuje Kostanjeviški srebrnik za leto 2012.

prejme

prejme

Janez Kuhar

Melita Skušek,

za dolgoletno delo na področju zborovskega petja.

ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
intrideset večerov nam je
popestrila, nas učila in vodila skozi zanimive in poučne teme, ki daleč presegajo
običajno vodenje prireditev.
Poskrbela je, da so bili koncerti še bolj zanimivi, doživeti in na višjem ustvarjalnem nivoju. In vse skupaj je
spretno vpletla v program in
skladbe orkestra, ki so jih izvajali na koncertih.

Melita Skušek sodeluje s Pihalnim orkestrom Kostanjevica na Krki, kot kreativna
soustvarjalka amaterskega
kulturnega življenja v naši
občini, že od njegovega nastanka. Ko so jo pred skoraj
20 leti prvič povabili k sodelovanju, je brez zadržkov
sprejela to velikokrat nehvaležno vlogo voditeljice, čeprav ji je bilo kot dolgoletni
kulturni ustvarjalki jasno,
da gre lahko po samo treh
mesecih skupnih vaj marsikaj narobe. In je ostala zvesta spremljevalka Pihalnega
orkestra ves ta čas. Osem-

Likovne in kulturne dejavnosti so že vse od začetkov, ki
jih je začrtal Lado Smrekar,
tesno povezane tudi z lokalnim okoljem in tako usmeritev je nadaljeval tudi Božič,
kar je bilo vidno tudi ob obeleževanju 750. obletnice pridobitve mestnih pravic Kostanjevice na Krki.

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK

KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK

Melita Skušek

Ob skrbi za likovni fond Galerije Božidar Jakac se je Bojan Božič z veliko pozitivne
energije vsa leta vključeval
v koordiniranje obnovitvenih
posegov na nekdanjem ci-

stercijanskem samostanu, ki
je z leti pridobival vedno bolj
bleščeč videz, z zadnjimi posegi na zahodni fasadi samostana pa ima stavba podobo,
kot smo si jo lahko skozi celotno zadnje stoletje le želeli in kakršno je imela mogoče
le v letih pred ukinitvijo leta
1786. Ob današnjem stanju in
odnosu slovenske družbe do
varovanja in ohranjanja kulturne dediščine je drža direktorja Galerije Božidar Jakac
še toliko bolj dragocena.

Poleg prireditev Pihalnega
orkestra povezuje in vodi prireditve tudi drugih društev v
občini. In to vselej le za šopek in za skromno besedico
zahvale ob koncu prireditve.
Neprecenljiva pa je tudi njena podpora, kot ravnateljice
Osnovne šole Jožeta Gorjupa, pri delovanju društev in
posameznikov, ki želijo iz-

boljšati kvaliteto življenja v
naši občini, pa naj bo to na
športnem, kulturnem ali katerem koli drugem ustvarjalnem področju življenja.
In kot je zapisala Daphne
Rose Kingma: „Sčasoma postanejo prijateljstva tako
vtkana v naš vsakdan, da pogostokrat pozabimo, kako so
se rodila, kako zelo se zanašamo nanje, kako neverjetno
veliko nam pomenijo in kako
dragocena so.“
Za prispevek k razvoju in delovanju Pihalnega orkestra
Kostanjevica na Krki in amaterskega kulturnega ustvarjanja v občini Kostanjevica
na Krki Meliti Skušek podeljujemo Kostanjeviški srebrnik.

Janez Kuhar
Janez Kuhar, organist, pevec in pevovodja, izhaja iz
kmečke družine, kjer je imela glasba vedno poseben pomen. Doma so veliko peli ter
igrali na različne, po večini
doma narejene inštrumente.
Tako je družina Kuhar v letih
po vojni sestavila tamburaški
kvintet, mlajši člani družine
pa so ustanovili svoj narodno
zabavni ansambel, v katerem je Janez sodeloval sprva kot pevec, kasneje pa tudi
kot kitarist in klarinetist. Ansambel je bil v tistem času
znan po vsej Sloveniji, igrali pa niso le narodno zabavne glasbe, ampak tudi skladbe pop in rock zvrsti.

V letu 1970 je postal redni
član Kostanjeviškega okteta, vodil je vse odrske nastope zbora in v njem pel
dobrih dvajset let. V tem
času je bil oktetu tudi korepetitor ter občasni pevovodja. Leta 1975 je postal
pevovodja in organist cerkvenega pevskega zbora, ki
redno sodeluje pri vseh svetih mašah ter cerkvenih praznikih v Kostanjevici na Krki
ter na vseh dekanijskih pevskih revijah. V letih od 1975
do 1979 je pridobival širše glasbeno znanje na tečajih Orglarske šole v Ljubljani. Na pobudo mladih pevcev
pa je leta 1992 prevzel vodenje novonastalega mešanega
mladinskega komornega zbora Seraphicum, ki je na nastopih in revijah doma in po
Evropi dosegal izjemno kakovostno amatersko raven.
V zadnjem desetletju se je
upokojil, še vedno pa deluje kot organist in pevovodja
cerkvenega pevskega zbora
župnije Kostanjevica na Krki.
A vendar, kot je zapisala pisateljica J. K. Rowling: “Tvoj
življenjepis ni tvoje življenje!”. Z veliko ljubeznijo

do glasbe, izrednim zanosom ter strokovnim pristopom k delu je Janez Kuhar
vsa ta leta z nastopi različnih zasedb, ki jih je vodil ali
v njih sodeloval, kulturno bogatil vrsto prireditev ter različnih dogodkov v Kostanjevici na Krki, za kar smo mu
zelo hvaležni. Znatno je povečal tudi notni arhiv mešanega cerkvenega pevskega
zbora, saj je z njim izvajal
skladbe skladateljev skoraj
vseh obdobij glasbene zgodovine, od renesanse pa vse do
skladb sodobnih skladateljev.
Koliko časa je bilo potrebnega za pripravo, organizacijo ter izvedbo vaj pred vsemi temi nastopi, verjetno ne
ve niti sam. S svojim dolgoletnim požrtvovalnim delom
pa je vplival tudi na glasbene poti prenekaterih mladih,
ki zdaj svoje znanje pridobivajo in izkazujejo v različnih
pevskih zborih, orkestrih ter
glasbenih šolah po Sloveniji.
Za prispevek na področju ljubiteljskega zborovskega petja Občina Kostanjevica na
Krki Janezu Kuharju podeljuje priznanje Kostanjeviški
srebrnik.
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Čestitke ob občinskem prazniku ter veliko osebnih
in poslovnih uspehov vam želi

Cestitamo ob
prazniku obcine
Kostanjevica na Krki

Gostilna Kmečki Hram

Vabljeni na mesec
leskovačke in dalmatinske
kuhinje!

Klub jamarjev
Kostanjevica na Krki

Oražnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel. 07 49 870 78
www.gkh.si

www.kostanjeviska-jama.com

GOSTILNA ŽOLNIR
Gostilna žolnir d.o.o.
Krška cesta 4,
Kostanjevica na Krki
tel.: 07 498 71 33

Ob občinskem prazniku občine
Kostanjevica na Krki
se zahvaljujemo za dobro sodelovanje.
Vsem občanom in občankam
čestitamo ob prazniku,
našim obiskovalcem pa želimo veliko dobrega
branja in prijetnih trenutkov v naši knjižnici.
Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Pogostimo vas lahko ob
posebnih praznikih, družinskih
praznovanjih, porokah,
obletnicah, nudimo nedeljska in
poslovna kosila, catering.

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR
G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141
e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Pridružujemo se čestitkam ob našem
prazniku in Vam želimo prijetno
praznovanje.

Kolektiv Gostilne Žolnir

Pokrivanje streh z vsemi vrstami kritin,
vgradnja strešnih oken.
Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,
brunarice, vrtne ute.
NOVO!
Obdelava lesa
in ostrešij
na CMC stroju!
Ob občinskem prazniku čestitamo
vsem občankam in občanom.

Vsem občankam in občanom
občine Kostanjevica na Krki
čestitamo ob prihajajočem
občinskem prazniku.
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

Obrazi arhitekturne dediščine
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici ob Krki so 20. julija odprli dokumentarno razstavo „Kostanjevica na Krki: obrazi arhitekturne dediščine“.
„Naše edino mesto na otoku
sodi med izjemne vedute Slovenije. Naselje je nedvomno
najbolj atraktivno, če ga opazujemo z višine, saj le tako v
celosti zaznamo lego na rečnem otoku in zasnovo naselbine. Staro mestno jedro Kostanjevice na Krki je od leta
1997 razglašeno za kulturni spomenik, ta status pa je
utemeljen s starostjo in kontinuiteto poselitve, prostorsko organizacijo ter ohranjenostjo parcelacijske mreže,“
je povedala avtorica razstave dr. Helena Rožman. „Kostanjevica na Krki je s svojo
izjemno podobo navdih številnim umetnikom. Galerija
Božidar Jakac hrani v svojih
zbirkah različna dela na temo
mesta na otoku. Na razstavi
je predstavljen izbor, skozi
katerega prepoznavamo značilne vedute naselja in elemente njegove kulturne dediščine,“ je nadaljevala.
Mesto je na razstavi na ogled
skozi historične upodobitve
in katastrske karte ter razglednice, ki so bile v uporabi
v različnih obdobjih 20. stoletja. Večina razglednic sodi
v obdobje med obema vojnama, ko je bila Kostanjevica na Krki razmeroma živahno podeželsko naselje. Prikaz
današnje situacije v naselju
pa je v največji meri rezultat

Ulica talcev, foto: Uroš Abram
pogledov, ujetih v fotografijah Uroša Abrama in Gorana Rovana. Statične poglede dopolnjuje izbor filmskih
in dokumentarnih posnetkov TV Slovenija, skozi katere je mesto pred nami živo,
naj gre za čas pred štiridesetimi leti ali pa za današnji
utrip. Pogled, usmerjen v bodočnost, pa se razkriva skozi
naloge, ki so jih na temo starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki v okviru svojih
študijskih obveznosti izdelali bivši in sedanji študenti Fakultete za arhitekturo.
„Razstavo, ki bo med 20.
julijem in 23. septembrom
2012 odprta v Lamutovem
likovnem salonu, smo zasnovali z željo, da zlasti prebivalce Kostanjevice na Krki in

Galerija Božidar Jakac je v avgustu podaljšala odpiralni
čas - ob sobotah so tako vse stalne in občasne razstave na
ogled do 20. ure.

njene okolice opozorimo na
elemente kulturne dediščine, ki so ogroženi. Z razstavo želimo vzpodbuditi odgovorno ravnanje z dediščino,
ki je lahko poleg kakovostnega bivalnega okolja tudi izjemen turističen produkt, zato
načrtujemo tudi spremljevalno dogajanje, od ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic za najmlajše do serije
strokovnih predavaj, s katerimi želimo odpreti dialog
med lastniki oz. uporabniki
dediščine mesta na otoku,
predstavniki lokalne skupnosti in strokovnimi službami,“
je še povedala Rožmanova.
Slavnostni govornik na otvoritvi razstave je bil župan
občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek, otvoritveno slovesnost pa je popestril Pihalni orkester Kostanjevica na Krki z dirigentom
Tonijem Homanom.

P. P.
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Anja Čurič
tretja na EP
v hip hopu

Bogata ponudba predavanj
v sevniški knjižnici

Vodilo pri izboru predavateljev je bila profesionalnost
in kvaliteta izvedbe predavanja ter uporabnost teme,
pri načrtovanju izbora pa so nas vodile tudi želje in
predlogi naših obiskovalcev. Kot zelo dobri in zanimivi
predavatelji so se predstavili tudi posamezniki iz
sevniškega okolja (Vinko Šeško, Karel Gržan).
Obisk predavanj je bil v vseh treh letih omenjenega
projekta zelo dober - načrtovani kazalnik najmanj
480 obiskovalk in obiskovalcev na leto smo v vseh
treh letih z lahkoto presegli. Potopisnih predavanj
se je udeležilo povprečno od 40 do 50 obiskovalk in

koncert iz Jazz-etno cikla

Zasedba: Polona Žalec - violina, vokal,
Rok Šinkovec - harmonika, vokal,
Matija Krivec - kontrabas, vokal,
Andrej Boštjančič - kitara, vokal

v petek, 24.8., ob 20.30 uri
atrij Mestnega muzeja (v primeru dežja klub KDK)
Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si

naročena objava

Doslej smo v sevniški knjižnici izvedli 46 dogodkov,
in sicer 21 strokovnih predavanj na različne teme.
Največkrat so predavatelji (Sanja Lončar, Dario
Cortese, Anton Komat, Marjan Ogorevc, Irma
Ogorevc, Vida Petrovčič, Boštjan Fistrič, Tadej
Pretner in še mnogi drugi) govorili o pomenu zdravja
in iskanju različnih (tudi alternativnih) poti do le-tega.
Sledilo je nekaj predavanj na temo vzgoje, opravil na
vrtu, zdrave prehrane, zelo zanimivo je bilo tudi
predavanje o kulturi oblačenja. Zelo lepo obiskana so
bila vsakomesečna potopisna predavanja, katerih se
je v treh letih zvrstilo kar 26. Z različnimi slovenskimi
popotniki so obiskovalci prepotovali praktično cel svet,
ustavili pa so se tudi pri prevečkrat prezrtih lepotah
naše čudovite dežele. Izvedena je bila delavnica za
brezposelne in računalniška delavnica, ki jo bomo
zaradi velikega zanimanja ponovili letos jeseni.

BRENCL BANDA

POSAVJE, KOPER – Anja Čurič je kot članica KD Bast
nastopila na evropskem prvenstvu v hip hopu, electric
boogieju in break danceu,
ki je julija potekalo v koprski Bonifiki, udeležilo pa se
ga je več kot 2100 plesalcev
iz 28 držav.

V Knjižnici Sevnica smo od septembra 2009 do junija
2012 izvedli ciklus za uporabnice in uporabnike
zanimivih predavanj in ostalih dejavnosti v okviru
projekta Dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja,
ki je financiran s strani Evropske unije (iz Evropskega
socialnega sklada) in se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov - razvojne prioritete
z naslednjimi temami: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja, Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Navedeni projekt, katerega poslovodeči konzorcijski
partner je Ljudska univerza Krško, kot partnerji pa
smo vanj vključene Knjižnica Sevnica, Valvasorjeva
knjižnica Krško, Knjižnica Brežice in Mladinski center
Krško, traja od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2013.
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Predavanje Vide Petrovčič je privabilo zelo lepo
število obiskovalk in obiskovalcev.
obiskovalcev, pri strokovnih predavanjih pa je bila ta
številka še višja (občasno smo našteli do 90 vedoželjnih
uporabnic in uporabnikov). Pri vsem navedenem se
nam zdi najpomembnejše, da smo v svojem okolju
ljudem omogočili brezplačna predavanja, kar je v
teh težkih časih še kako pomembno.
Največje zadovoljstvo je gledati zadovoljne obraze
udeleženk in udeležencev po končanem predavanju
ali prireditvi. Hvaležni smo tudi za pohvale, ki nam
jih izrečejo predavatelji za organizacijo in lepo
urejen prostor. Še naprej se bomo trudili, da bomo
našim obiskovalcem s kakovostnimi predavanji
in s prireditvami za vse generacije omogočili stik
z informacijami za različna življenjska področja;
skušali se bomo še aktivneje vključevati v kakovostno
preživljanje prostega časa občank in občanov in dodati
vsebinam novo, morda še bolj svežo podobo.

Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

Foto: Knjižnica Sevnica

Plesalci KD Bast, med katerimi je tudi Anja Čurič
Slovenska reprezentanca je
bila razumljivo najštevilčnejša in je štela 728 plesalcev, ki so v štirih tekmovalnih dneh zbrali kar 30
odličij, od tega tri naslove
evropskih prvakov, kar šest
naslovov mladinskih evropskih prvakov ter naslov prvakov v otroški kategoriji. Naslov evropskih prvakov med
članskimi hip hop formacijami so v hudi konkurenci
ubranili plesalci PK Bolero s
koreografijo Why stop now.
Na tretjem mestu so se jim
pridružili plesalci KD Bast s
koreografijo Bad man, v kateri je plesala tudi Čuričeva,
v finalu pa smo imeli še tretjo formacijo, in sicer Body
language (ŠPKD Maestro), ki
je tekmovanje zaključila na
4. mestu.

P. P.

razpisuje prosto delovno mesto
»strugar – rezkalec«
·
·
·
·
·

Pogoji:
zaželene delovne izkušnje,
delo za določen čas,
možnost trajne zaposlitve,
poklicna izobrazba preoblikovalec kovin
ali strojni tehnik,
rok pisne prijave do 31.8.2012.
Pisne prijave pošljite na naš naslov:
Metalna Senovo d.o.o.,
Titova cesta 52, 8281 Senovo

naročila oglasov:
obvestila o dogodkih:
marketing@posavje.info
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780 Fax.: 07 49 05 781 Tel.: 07 49 05 782

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

Napovednik september – oktober

Ustanovljena je Mreža nevladnih organizacij regije Posavje – Mreža Prstan

obravnava in sprejem Strategije razvoja NVO
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predlogov za nadaljnje usmeritve na športnem
področju.
Po dokaj burni in na trenutke precej osebni razpravi,
je bilo oblikovanih nekaj konkretnih zaključkov in
predlogov. Med drugim je bila podana pobuda,
da bi se športni akterji večkrat sestali v podobni
obliki, ena od tem pa bi moralo biti tudi vprašanje
športnih delavcev (trenerjev, organizatorjev
tekmovanj, tajnikov …) v prihodnje, saj, kot se je
izrazil eden izmed udeležencev, je »norcev«, kot so
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igrišč),
•
pomembno je povezovanje šol (predvsem
OŠ) in društev.
Sklepi so naslovljeni tako na Občino Brežice, kot
tudi upravljavca večjih športnih objektov v občini
in vzgojno-izobraževalne ustanove.

www.prstan.eu
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Še nekaj poletnih dni nas loči od začetka septembrskega šolskega živžava. Študentje se že pridno pripravljajo na jesenski rok izpitov, ko bodo pospravili še zadnje
obveznosti pred začetkom oktobra, osnovnošolce in srednješolce pa čaka še dobrih štirinajst dni počitnic. V ponedeljek, 3. septembra, bo znova zazvonil šolski
zvonec in z njim se bo vrnil običajni vsakodnevni ritem tako za otroke kot za starše. V novo šolsko leto že tradicionalno stopamo s časopisom Posavski obzornik in
tematskimi stranmi z imenom „Znanje“. Tokrat se bomo dotaknili področja, s katerim si beli glavo marsikateri starš, vedno več nasvetov s tega področja pa iščejo
tudi študentje: kakšna prehrana in kakšen odnos do telesa sta najbolj primerna za učinkovitejše učenje?

In kako ste se učili vi?

Raznovrstna živila na krožniku
za boljši spomin

Ste imeli kakšen trik, ki vam je pomagal, da ste bili pri učenju bolj učinkoviti? Ste se učili zjutraj, ponoči, morda kaj
takega jedli ob učenju, poslušali glasbo? Mi smo po spominih na šolo in izkušnjah z učenjem povprašali nekaj simpatičnih kolegov, s katerimi naše uredništvo večkrat sodeluje.
In kaj so nam zaupali? Odgovori so kratki, a dovolj zgovorni,
da se lahko tudi iz njih navdihnemo za iskanje novih znanj.

Že dolgo je dokazano, da naši možgani porabljajo izjemno
veliko energije in da je učenje proces, ki človeka tako fizično
kot psihično izčrpa, zato moramo biti ob intenzivnem učenju
toliko bolj pozorni na enakomeren vnos hrane in tekočine v
telo. Kot po navadi naj bo hrana na krožniku učenca čim bolj
raznovrstna in pisana, obroki naj bodo manjši, a pogostejši.
Kakšne sestavine pa bi morali vključiti v svojo prehrano, če
želimo okrepiti procese pomnjenja? Strokovnjaki za prehrano med drugim priporočajo naslednje:
• ne pozabite na kvalitetne polnozrnate izdelke (polnozrnate testenine, kosmiče),
• privoščite si fermentirane mlečne izdelke (razni probiotiki, kefir),
• vključite v prehrano mladi sir in tofu, ki bosta telo oskrbela tako s kalcijem, magnezijem kot vitaminom B,
• stročnice, kot so recimo fižol, leča, grah, bodo možgane
oskrbele z dragocenim lecitinom in fosforjem,
• ob učenju si v jogurt vmešajte različne semena (sončnično, sezam) in lanova semena – lan bo zagotovil vir omega
kislin, ostala semena pa bodo poskrbela za cink, ki pripomore k uravnavanju sladkorja in maščob v krvi,
• na vaš jedilnik naj si utrejo pot ribe, saj tako morske kot
sladkovodne veljajo za eno najboljših prehranskih adutov za naše možgane,
• ob učenju zobljite oreščke (mandlji, orehi, lešniki), ki z
vitaminom E zavirajo staranje možganov,

GLASBENI STUDIO OTTO LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio Otto Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,
 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,
 popravila za klarinet, saksofon, flavte itd.,
 računalniška notografija,
 brezplačno svetovanje.

Matjaž Šušteršič

• koristen naj bi bil tudi matični mleček, saj med drugim
pomirja, za učinkovitejše učenje pa se priporoča tudi
vključitev z betakarotenom bogatega suhega sadja, kot
so recimo marelice in fige.
V telo moramo torej dovajati dovolj kvalitetnih ogljikovih hidratov, s pomočjo katerih glukoza postopoma in počasi prehaja v kri. Maščobe so prav tako pomembne, a morate paziti, da se omejite na nenasičene maščobe. Ker pa naše telo
v večini sestavlja voda, je ravno pitje vode in sadnih sokov
brez umetnih sladil tisto, kar bo omogočilo normalno delovanje našega telesa in možganov.

Čemu naj se izogibamo med intenzivnim
učenjem?
Prevelika količina alkohola slabi telo in možgane, prav tako
ne bo koristila prevelika količina kofeina. Kava je torej v
manjših količinah kot stimulator koristna, pri preveliki količini pa kaže kofein ravno obratni učinek in začne prazniti
energijske rezerve telesa.
Dvema razvadama, ki lahko ob pretiravanju oslabita telo,
se pridružuje tudi tretja, in to je kajenje. Telo ob učenju
potrebuje zadostno količino kisika, aktivno in pasivno kajenje pa k temu seveda ne pripomoreta. Škoduje tudi prekomeren stres, ki ga je nujno kar se da omejiti, sploh pred
testi in izpiti.

Brez počitka in rekreacije ne bo uspehov

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

Pozornejša izbira jedi in dovolj tekočine bo dober začetek,
prav tako ali pa še pomembnejše pa je spanje. Da, prav ste
prebrali: dober spanec in počitek omogočata obnovo možganskih funkcij in krepitev spomina, imeli boste tudi bistveno več moči in energije. Priporoča se tudi počivanje med
posameznimi fazami učenja, prav tako je dobro, če se vsake toliko posvetite popolni sprostitvi telesa in uma, približajte si različne sprostitvene tehnike, privoščite si meditacijo, avtogeni trening.

Za učinkovitejše učenje je pomembno tudi pospeševanje pretoka krvi po telesu in povečan
vnos kisika – za to pa poskrbi
redna telovadba. Velja si zapomniti, da rekreacija nadovabi odrasle
mesti marsikateri dodatek za
k vpisu v programa poklicno tehniškega izobraževanja
krepitev spomina, pa še cenej(dodatni 2 leti za pridobitev pete stopnje izobrazbe)
ša in prijetnejša je.
• ekonomski tehnik,
• logistični tehnik.
Akcija!
Odraslim udeležencem izobraževanja nudimo tudi brezplačno uporabo
računalniške opreme, učnega gradiva iz šolske knjižnice ter možnost
Učimo se vse življenje in najbrezplačne rekreacije v šolski telovadnici in novem fitnesu.
lepše je, če učenje razumemo
kot nagrado, izziv svojega obPrijave
stoja, če si učenje približamo
sprejemamo v
kot svojevrsten užitek. Učenje
tajništvu vsak dan od
mora biti kreativno, zato si dr8.00 do 14.00.
znite in poiščite način, ki vam
kar najbolj ustreza. Več o tem
Vpis
tudi na naslednjih tematskih
bo v septembru 2012.
straneh Znanje, ki bodo izšle
Informativni dan
že 30. avgusta. Tistim, ki vas
bo v četrtek,
učenje čaka ravno te dni, že30. 8. 2012, ob 17.00.
limo veliko uspeha in upamo,
da bodo nasveti pripomogli k
Druge informacije:
najboljšim rezultatom.
telefon 07 499 25 50
ali www.etrs.si.

M.M.

„Spomini na moje šolske dni so
prijetni in lepi, saj takrat ni bilo
nobenih resnih skrbi, časa za neumnosti pa je bilo vedno na pretek.
Nekega splošnega recepta za
bolj učinkovito učenje ni, vsak
si mora sam najti način, ki mu
oz. ji ustreza. Edini splošni nasvet bi bil morda to, da se ni problem učiti, če se učiš nekaj, kar
te zares zanima. Prav zato verjamem, da je za uspešno izobraževanje ključnega pomena že sama izbira srednje šole
oz. fakultete.
Ob poplavi vseh mogočih visokošolskih ustanov se mi zdi, da
je diplomantov čedalje več, znanja pa čedalje manj. Tudi
zato je znanje v naši družbi čedalje manj cenjeno.“

Prijavni roki za vpis v študijske programe
Fakultete za energetiko v Krškem:
Študijska programa I. bolonjske stopnje:

Visokošolski strokovni študijski program
Energetika
Univerzitetni študijski program
Energetika
2. prijavni rok:
22. do 29. avgust 2012

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Študijska programa II. in III. bolonjske stopnje:

Magistrski študijski program
Energetika
Doktorski študijski program
Energetika
prijavni rok:
3. september 2012

Prikljuèi se tudi ti!

www.fe.uni-mb.si

ZNANJE
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Posavski obzornik - leto XVI, številka 17,
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SVET ENERGIJE

GEN 172x68
1/8

Mariborska c. 2, Celje

21. avgusta 2012, med 11. in 13. uro

Prijavite se! Število udeležencev je omejeno.
Prijava in dodatne informacije na spletni strani www.svet-energije.si!

Nahajamo se v Informacijskemu središču GEN v poslovni coni Vrbina blizu Krškega, v neposredni bližini jedrske elektrarne Krško.

T: 07/49 10 188, E: svet.energije@gen-energija.si, W: www.svet-energije.si
Petra Rep Bunetič
„Spomini na moje šolske dni?
Med najlepšimi so počitnice seveda! Neke vrste osebni praznik, ker sem se takrat lahko
učila tisto kar imam rada. Iz
knjig po mojem okusu, iz dogodivščin po mojem izboru. A čisto zares in tudi za voljo šolskega poduka kmalu spoznaš,
da znanje ni samo veliko bogastvo, kakor čivkajo vsi ptički na
veji, ampak tista dobrina, ki se
danes v svetu najdražje kupuje
in prodaja. Zato, če hočete najbolj zanesljiv ključ, ki odpira
vrata v bolj obetavno prihodnost, bo znanje prava zadeva.
Ko sem sama še hodila v šolo sem pogosto ubogala tudi nasvet
babice in, da bi se po najhitrejšem postopku naučila kar največ, spala s knjigo pod blazino. Priporočam samo v primeru,
če se ne bojite kiropraktika … in če kdaj isto knjigo odprete
tudi podnevi. Kakorkoli, danes mi je zelo jasno, kako zelo
pomembno je vedeti in znati … pomembno tako za osebno
življenjsko pot in celo za bolj zdravo državnost … Kako gre
že tisto? »Lepo je, če imajo državljani mehka srca, a nikakor ni dobro, če imajo tudi mehke glave.« Tega ne gre podcenjevati, zato je pametno biti bitko za znanje. Pride prav
širšemu okolju in seveda tebi samemu … je potem več možnosti, da so zmage bolj pogoste od morebitnih življenjskih
porazov. Čeprav se morda prav ob teh naučimo največ …“
Tanja Žibert
„Moja šolska leta so bila lepa – ravno pravšnja kombinacija obveznosti na eni in prostega časa na drugi strani. Obiskovala sem Osnovno šolo Boštanj, Gimnazijo Celje-Center
in nato študirala novinarstvo na Fakulteti za družbene vede.
Najlepši spomini me vežejo na osnovnošolska leta, ki so bila

najbolj brezskrbna. Šolo obiskovati v domačem kraju je velika
prednost in tako je bila šola kar
moj drugi dom. Še danes zelo
rada obiščem katero od prireditev boštanjske šole in tako
ohranjam stike.
Pri učenju je bila pomembna
dobra organizacija časa, kakovostni zapiski in urejeno delovno okolje. Učila sem se predvsem v poznih popoldanskih
urah, ponoči pa skoraj nikoli,
saj je tudi spanec del uspešne
priprave na teste, spraševanja in izpite. Znanje je dobrina,
ki jo človek neguje in izpopolnjuje skozi celo življenje. Poleg
formalne izobrazbe, ki je pogoj za pridobitev želenega poklica, so zelo pomembna tudi najrazličnejša praktična znanja, saj se z njimi bolj suvereno soočamo z življenjskimi izzivi in preizkušnjami.“

30. avgusta - znova tematske strani Znanje
Drage bralke, dragi bralci, tokrat lahko na tematskih straneh preberete nekaj nasvetov o primerni prehrani v času
intenzivnega učenja, po mnenju smo povprašali nekaj kolegov, ki spoštujejo znanje, s koristnimi informacijami pa
so se nam pridružila tudi podjetja in različne institucije, ki
vas vabijo k vpisu. Več zanimivosti na temo znanja in izobraževanja pa boste lahko
prebrali že v prihodnji številki, ki bo izšla 30. avgusta, tik pred pravim začetkom novega šolskega leta.
Bodite radovedni,
se beremo čez 14 dni!

Uredništvo

Zaposlitvene možnosti naših diplomantov so odlične,
saj je poklic diplomiranega inženirja strojništva že
več zadnjih let izrazito deficitaren.

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV
V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 2012/2013
odprt do 31.8.2012
Regionalna razvojna agencija Posavje je 30. marca objavila Javni poziv za vključitev delo
dajalcev v Posavsko štipendijsko shemo, ki je odprt samo še do konca tega meseca. Pred
met poziva je izbor delodajalcev v sistem kadrovskega štipendiranja. Na poziv se lahko pri
javijo podjetja, ki imajo sedež na območju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško,
Sevnica ali Radeče; imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni pers
pektivnosti, ter se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj enako obdobje, kot
ga bodo štipendirali s pomočjo Posavske štipendijske sheme. V Posavsko štipendijsko she
mo prispeva 30 % sredstev za štipendijo delodajalec, 20 % sredstev zagotovi občina, v ka
teri ima delodajalec sedež, preostalih 50 % sredstev zagotavlja RRA Posavje s prijavo na
razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Na podlagi izkazanih potreb posavskih delodajalcev bo 10. septembra 2012 objavljen razpis za štipendije za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala
potrebo. Razpis bo odprt en mesec.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.rraposavje.si.
Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2012.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013, raz
vojne prioritete «Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Dodatne informacije: Sabina Kos, T.: 07 488 10 44, E.: sabina.kos@rraposavje.si ali
Nataša Šterban Bezjak, T.: 07 488 10 51, E.: natasa.sterban.bezjak@rraposavje.si.
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Krški nogometaši pričeli s sezono
KRŠKO – Z avgustom se je tradicionalno pričela nogometna
drugoligaška sezona. Krčani, ki so začeli z dvema remijema (2:2 s Šampionom v Celju in 3:3 doma s Šenčurjem),
so v obdobju med sezonama doživeli kar nekaj sprememb
v igralskem kadru, kot najpomembnejša pa je tik pred prvenstvom odjeknila novica o odhodu uspešnega glavnega
trenerja preteklih sezon Adnana Zildžoviča. Popularni Zildžo je prejel ugodno ponudbo iz tujine, kjer se je v ekipi
Al Taawon iz Savdske Arabije pridružil krškemu nogometašu Dejanu Rusiču.
Sedaj že bivšega trenerja članske ekipe NK Krško, ki bo v
tamkajšnjem klubu vodil selekcijo U23, je po prvem krogu
že prevzel Damjan Romih, ki je v preteklosti popeljal člane NK Šentjur iz 5. v 2. SNL, preteklo sezono pa je bil glavni
trener v prvoligaškem Celju. Potem ko so mu letos ponudili
mesto pomočnika članske ekipe v Celju, mu delo prvega trenerja v NK Krško predstavlja večji izziv: „Sicer je še zgodaj
za podajanje končnega mnenja o kakovosti ekipe, ki jo bom
spoznal skozi trenažni proces. Igralcev ne delim na mlajše in
starejše, saj bodo tisti, ki bodo želeli delati, lahko napredovali. Treningi so daljši, kot so jih bili igralci vajeni, razvijali
bomo filozofijo hitrejše igre, priložnost pa bodo dobili boljši. Po prijateljskih tekmah sodeč bi bili lahko cilji zelo visoki, vendarle rezultati le-teh niso končno merilo. V primerjavi
s prejšnjo sezono je liga močnejša, saj sta vanjo prišla zelo
močna novinca Krka in Zavrč. Klub temu so cilji zastavljeni v zgornjo polovico lige. Po oceni prvih tekem bo potrebno
zmanjšati predvsem število napak, kar bo prišlo s časom.“
Ekipa je doživela tudi nekaj igralskih sprememb. Veseli povratek domačega matadorja Slaviše Dvorančiča, ki se je po
dveh sezonah ponovno vrnil na Stadion Matije Gubca. Po prvih tekmah je očitno, da bo za Krčane predstavljal močno
okrepitev. Ob tem lahko omenimo še mladega in perspektivnega Denisa Čatiča, sicer Ljubljančana, ki je prišel v Krško iz Šenčurja, ter iz Olimpije prispelega Bizeljanca Igorja
Blažinčiča. V članske vrste se je preselilo tudi lepo število
mladincev, ki so si zadnjo sezono nabrali številne izkušnje v
1. SML, in nekaj drugih mlajših nogometašev iz raznih slovenskih klubov. V smeri pridobivanja izkušenj v članski konkurenci bodo letos zaigrali v ponovno vzpostavljeni članski
B ekipi, nekaj jih bo poizkušalo izkoristiti priložnost tudi v
drugoligaških tekmah. Žal iz kluba v teh dneh odhaja perspektivni mladi nogometaš Jure Špiler, ki odhaja na študij
v Limo, Ohio (ZDA).

Luka Šebek

Dirka za Pokal Malkovca
TRŽIŠČE - Zadnjo soboto v mesecu juliju je potekala v organizaciji Društva ljubiteljev starih vozil Mirnske doline
Hrast tradicionalna prireditev v sevniški občini – 13. dirka starodobnih motorjev za pokal Malkovca s štartom v Tržišču in s ciljem na Malkovcu.
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Kozmus uspeh proslavil z navijači
BREŽICE – „Primož, Primož,“ je navdušeno vzklikalo občinstvo, ko se je letošnji olimpijski podprvak v
metu kladiva Primož Kozmus pojavil na brežiškem odru in s ponosom pokazal svojo olimpijsko medaljo. „Hvala, Brežice!“ je bil njegov odgovor vsem, ki so ga minuli petek prišli pozdravit in skupaj z njim
proslavit še enega v nizu zgodovinskih športnih uspehov naše države.

Primož Kozmus je ob prihodu v Brežice najprej pozdravil svoje zveste navijače.
Obiskovalce sprejema za
32-letnega člana AK Brežice so še pred njegovim prihodom ogrevali harmonikarji, ki so povabili na letošnjo
Panoniko harmoniko, Peter
Dirnbek in Nuša Derenda,
ki je s pesmijo Simply the
Best tudi pospremila prihod
Kozmusa na prizorišče. Njegove prve besede so bile namenjene vsem, ki so zanj stiskali pesti: „Hvala, ker ste
me spet tako lepo sprejeli.
Vedel sem, da bo ta sprejem
ponovno najlepši trenutek ob
mojem prihodu domov. Današnji večer je posvečen vsem
nam, da skupaj proslavimo
to olimpijsko medaljo, ki je
nekaj največjega, kar človek
lahko doseže. Hvala tudi za
vse spodbudne besede pred
tekmo, ki so mi dale navdih,
da sem potem kladivo vrgel
čim dlje.“ Dodal je še, da bo
za slavje bolj malo časa, saj

bo kmalu spet prijel kladivo
v roke in se pripravil še na nekaj mitingov, ki ga še čakajo
proti koncu atletske sezone.
Za naslednje olimpijske igre
čez štiri leta v brazilskem Riu
pa je bil odločen, da bo spet
napadal zlato, če mu bo seveda zdravje to dopuščalo. Vesel je tudi, da bo zdaj končno spet lahko več časa v krogu
svoje družine.
Na odru so se med tistimi, ki
so javno pozdravili brežiškega olimpijca, zvrstili brežiški
župan Ivan Molan, ki je dejal,

„Dvignimo balone za našega Primoža!“
da se je izpolnila njuna obljuba z lanskega sprejema, da
bodo čez eno leto v Brežicah
spet postavili oder in slavili
olimpijsko kolajno, podpredsednik Atletske zveze Slovenije mag. Marjan Hudej, najstarejši član AK Brežice Stane
Gramc in predsednik Športne
zveze Brežice Stane Tomše.
Za posebno video presenečenje je poskrbela tudi druga
posavska športnica na letošnjih olimpijskih igrah Barbara Špiler, ki je iz Londona
Kozmusu čestitala za osvojeno medaljo in pozdravila
vse navzoče. Nekaj besed je

V kvalifikacijah meta kladiva je 8. avgusta nastopila tudi brežiška atletinja Barbara Špiler, ki je ob svojem olimpijskem
debiju z daljavo 67,21 m zasedla končno 29. mesto med 37
tekmovalkami. Če bi orodje vrgla v bližino svojega državnega rekorda (71,25 m), bi se zagotovo uvrstila v finale, vendar
slednjega od 20-letne varovanke trenerja Vladimirja Keva ni
bilo pričakovati, saj je njena kariera šele v vzponu, in če bo
šlo vse po načrtih, se bo na naslednjih olimpijskih igrah že
borila za najvišja mesta.

spregovoril tudi Kozmusov fizioterapevt in trener Primož
Četrtič, ki je svojega varovanca ves čas spremljal tako
na pripravah kot med olimpijskim nastopom, in med drugim potrdil njuno nadaljnje
sodelovanje. Kot se za pravega zmagovalca spodobi, je
Kozmus odprl tudi penino in
malo poškropil prve vrste navijačev. Po uradnem delu, ko
so na oder prišli člani Big Banda Krško, si je vzel nekaj časa
tudi za novinarje in med drugim izjavil, da je šel v olimpijskem finalu na zmago, saj
na takšni tekmi ni druge izbire. Priznal je, da je bilo prvo
mesto dosegljivo, vendar je
bilo nerealno pričakovati, da
bo olimpijski prvak Madžar
Krisztian Pars metal slabo.
Po novinarskih obveznostih
pa je stopil med brežiško publiko in se z njo veselil svojega uspeha.
Rok Retelj

V Londonu tudi paraolimpijec Pavlin
LESKOVEC PRI KRŠKEM, LONDON - V preteklih dneh so se iztekle tudi za posavske športnike pomembne igre 30. letne olimpijade. V britanski prestolnici bodo potekale največje igre tudi za športnike invalide, ki že po tradiciji potekajo na istih športnih objektih kot poprej olimpijske. Slovenija je že od vseh
začetkov svoje samostojnosti redna udeleženka omenjenih prireditev, s katerih redno prinaša kolajne,
med slovenskimi udeleženci pa najdemo tudi posavskega športnika invalida Damjana Pavlina.

V Tržišču so že trinajsto leto zapored pripravili gorsko
hitrostno preizkušnjo za motocikle.
Uvodni trening na dobra dva kilometra dolgi progi se je pričel ob 10. uri, prva dirka pa nekaj minut po 13. uri – po promocijski vožnji starodobnikov. Potek dirke je komentirala
predsednica Sekcije oldtimerjev AMD Tržič Janja Budič, ki
se dirke letos prvič ni udeležila kot tekmovalka. Rojena v Leskovcu pri Krškem, doma v Tržiču na Gorenjskem, je postala ljubiteljica motociklizma že v otroštvu. »Nekatere delajo za šminke in parfum, jaz pa za motor,« je nekoč izjavila v
nekem intervjuju, ko je že vrsto let tekmovala s skoraj šestdesetletnim »puchom«.
Na 13. dirki starodobnih motorjev za pokal Malkovca, ki je
štela tudi za državno prvenstvo v hitrostnem motociklizmu
starodobnikov, je priboril zmago domačemu klubu iz Tržišča
na starodobniku z letnico 1963 Igor Lisec. Najstarejši voznik
na dirki je bil Jože Stušek na motorju znamke Puch 250, letnik 1954, ki je tako kot Lisec član Društva ljubiteljev starih
vozil Mirnske doline Hrast. »Vseh letošnjih štartov v dvanajstih skupinah je bilo enainpetdeset. Dirka je bila izpeljana
brez zapletov ter poškodb, kar organizatorjem pomeni še večji zagon za ustvarjanje tovrstnih prireditev v prihajajočem
letu. Za organizacijo samega dogodka je potrebno ogromno
soglasij in skupnega elana, katerega pa članom kluba zagotovo ne primanjkuje. Da se je spremljajoči program vsem
vtisnil v prijeten spomin so poskrbele sevniške mažorete in
godba iz Sevnice. Mnogi so si z zanimanjem ogledali tudi razstavo starodobnikov,« je povedal po uspešno izpeljani prireditvi predsednik društva Hrast Toni Janežič, ki je včasih tudi
sam tekmoval na dirki za pokal Malkovca.
S. Radi

Paraolimpijske igre bodo potekale v Londonu med 29. avgustom in 9. septembrom, ko
bodo olimpijska prizorišča v
Veliki Britaniji zasedli športniki invalidi. Slovensko zastopstvo bo sestavljeno iz 22
športnikov, ki bodo tekmovali v atletiki, kolesarstvu,
namiznem tenisu, plavanju,
sedeči odbojki in strelstvu.
Slednje bo iz posavskega zornega kota tudi najpomembnejše. Potnik na olimpijado
bo tokrat že tretjič zaporedoma strelec Damjan Pavlin,
sicer član Strelskega društva
iz Leskovca. Damjan je že bil

udeleženec paraolimpijskih
iger v Atenah in Pekingu, kjer
je nastopil uspešno, a kolajne se še ni veselil. Leta 2004
je v Atenah osvojil 4. mesto
v streljanju stoje in pri tem
zgolj za desetinko točke zaostal za kolajno. V Pekingu
je dosegel prav tako sijajno
5. mesto v ležečem položaju.
Damjan bo ponovno nastopil
v obeh strelskih disciplinah.
Kvalifikacije z zračno puško
v ležečem položaju bodo potekale v soboto, 1. septembra, naslednji dan pa bo nastopil še v streljanju stoje.

Jaka tri, Karmen eno medaljo
KRŠKO, KOPER - Z nastopi na državnem prvenstvu kadetov,
mladincev in članov v Kopru so plavalci Plavalnega kluba
Celulozar sklenili 11-mesečno uspešno tekmovalno sezono.
Jaka Kramaršič je na 50, 100 in 200 m hrbtno osvojil tri
druga mesta, na 800 m prosto pa je do 3. mesta priplavala
Karmen Zorič. Ob tem velja dodati, da je bila Zoričeva
prva v svojem letniku, ob tem pa je na 400 m prosto osvojila
še 8. mesto. Nika Bizjak je nastopila v sedmih finalih,
najhitrejša (4. mesto) je bila na 200 m hrbtno, Matija
Omerzel pa je na 200 m mešano osvojil 5. mesto. Špela
Grilc je na 200 m prsno končala s 7. rezultatom, Andraž
Dostal pa na 200 m delfin na 10. mestu. Deseti je bil na 50
m delfin tudi Haris Ameti, Lara Jambriško pa je na 50 m
prosto osvojila 14. mesto (3. v svojem letniku). Kadetska
štafeta deklet (Bizjak, Jambriško, Grilc, Zorič) je zbrala tri
nastope. Na 4x200 prosto so dekleta osvojila 5., na 4x100
prosto 6., na 4x100 mešano pa 9. mesto.

Vir: PK Celulozar Krško

Damjan Pavlin
Oba nastopa se bosta po razporedu pričela ob 10. uri z
morebitnima finaloma ob 13.
uri. Damjan bo že v predtekmovanju moral prikazati vrhunsko formo, saj kasneje v
finalu štejejo tudi desetinke točke: „Realno sem sposoben doseči finale najboljših osmih strelcev v obeh
disciplinah. Seveda si želim
ob tem zagotoviti v kvalifikacijah še čim boljše izhodišče pred zaključnimi boji
za kolajno, ki je vsekakor
dosegljiva. V zadnjem času
imam boljše občutke v streljanju leže, tako da pričakujem tam nekaj več.“
Slovensko strelsko trojko bosta spremljala reprezentanč-

na trenerka Polonca Sladič
s pomočnikom Alešem Kosmačem. Reprezentančni
strelci so se pred odhodom
na igre, kamor bodo odpotovali že 23. avgusta, zbrali
na zaključnih tedenskih pripravah v Ljubljani. V London
pa z njim ne potuje tudi njegov dolgoletni zaslužni trener Jože Arh, ki v tem času
s svojima varovancema Blažem Šoncem in Maticem
Pircem sodeluje na svetovnem prvenstvu s samostrelom, različica field, v Bratini na Hrvaškem. Od vseh
naših strelcev si lahko nadejamo dobrih rezultatov, podobnih, kot so jih že dosegali v preteklosti.

Luka Šebek

POSAVSKA PANORAMA
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Kam v Posavju?
Četrtek, 16. 8.
• ob 19.00 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na
Krki: slavnostna seja v počastitev praznika občine
Kostanjevica na Krki
Petek, 17. 8.
• ob 10.00 v Bivaku Senovo:
Anina ustvarjalnica
• od 16.00 dalje v OM centru v Dečnem selu: družinski vikend
• od 18.00 dalje na Velikih Malencah: 20. srečanje
motoristov – koncerti Good
Vibrations, Resonanca, The
Trio (ZZ Top, AC/DC), Requiem

• ob 19.30 v atriju Mestnega muzeja Krško: koncert Ta
nori tango (org. PD Naša pesem Brestanica)
• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: Sevniško grajsko poletje 2012 - zabavna predstava (glasbena klovnijada)
Radio YU-TUP
Sobota, 18. 8.
• ob 10.00 v Mladinski točki
Podbočje: origami in barvanje na steklo
• od 10.00 dalje v OM centru v Dečnem selu: družinski vikend
• ob 15.30 na Velikih Malencah: 20. srečanje motoristov – turistična vožnja
motoristov, ob 17.30 moto
igre, od 20.00 dalje koncerti EightBomb, Uranium
Pills Project, Riblja Čorba
• ob 18.00 na gradu Podsreda: zaključni koncert udeležencev seminarja za saksofon, gost: prof. Bence
Szepesi (Madžarska), klarinet in saksofon
• ob 18.00 pred Športnim
domom Sevnica (bazen):
6. velika kitariada – Orlek,
Slavko Ivančič, Makadam

sp, Trio Oko, Patina, Kitarzani, Samorastniki, Vžigalice, Bataljon, Modre zvezde, Svit
Nedelja, 19. 8.
• ob 10.00 izpred hotela City
Krško: štart 10. kolesarskega maratona po deželi cvička

• od 10.00 dalje v OM centru v Dečnem selu: družinski vikend
• ob 17.00 v Indijanski vasi v
Termah Čatež: otroški festival zabave (v primeru dežja
bo predstava v večnamenski
dvorani Hotela Toplice)
• ob 21.00 v parku pri MC
Brežice: koncert a.ši.q. –
Ana Šimenc kvartet
Ponedeljek, 20. 8.
• od 10.00 do 16.00 v studiu
Luksuz produkcije v prostorih DZMP Krško: mladinska
filmska delavnica (vsak dan
do 24. 8.)
• ob 19.00 v MC Krško: ogled
filma Romana Polanskega
Chinatown
Torek, 21. 8.
• od 11.00 do 13.00 v Svetu
energije v Vrbini: poletne
delavnice za otroke, prijave na www.svet-energije.
si, svet.energije@genenergija.si ali 07/49 10 184
• ob 19.00 v Mestnem parku
v Krškem: peti poletni večer – večeri pred Dnevi poe
zije in vina

Sreda, 22. 8.
• od 10.00 do 12.00 v Lamutovem likovnem salonu Kostanjevica na Krki: ustvarjalnica
• ob 17.00 v MC Krško: kuharska delavnica za mlade:
špageti bolognese
Petek, 24. 8.
• ob 10.00 v Bivaku Senovo:
Anina ustvarjalnica
• ob 16.00 do 20.00 na Planinski cesti v Sevnici (pred
trgovino T.H.E. Nutrition/
Vulkanizerstvo Metelko):
bio tržnica – predstavitev
eko-pridelovcev, sejemski
popust, otvoritev trgovine
Super-bio
• od 17.00 do 23.00 na Svibnem: Grajsko trški dan stojnice, delavnice, prikazi,
ob 20.00 predstava na prostem „Viljem Ostrovrhar“,
ob 21.00 koncert etno skupine, folklora
• od 18.00 dalje v Brežicah:
festival Panonika harmonika; ob 18.00 povorka udeležencev mednarodnih glasbenih delavnic in folklornih
skupin, ob 19.30 slavnostni govori, ob 20.00 harmonikarski virtuozi – predstavitev delavnic in nastopi
glasbenikov: Soddiha s presenečenjem, Vlatko Stefanovski, Terrafolk, Trubači
iz Šida
• ob 20.00 pri severnem mostu v Kostanjevici na Krki:
večer astronomije – Pod
zvezdami
• ob 20.30 v atriju Mestnega
muzeja Krško (klub KD Krško v primeru dežja): koncert zasedbe Brencl banda,
iz Jazz-etno cikla
Sobota, 25. 8.
• od 8.00 do 17.00 pred gasilskim domom Sevnica:
dobrodelna akcija „Operimo vozilo, da bo v šoli zanimivo“
• ob 10.00 na Mladju: pohod
(org. MT Podbočje)
• od 10.00 dalje na peščenem igrišču pri Piceriji Petrišič v Dednji vasi: 1.
prvenstvo Slovenije v badmintonu na mivki

kolumna

• od 10.00 dalje v Brežicah:
festival Panonika harmonika; od 10.00 do 11.00
Pika Nogavička na obisku,
od 11.00 do 12.00 otroške
delavnice, od 17.00 dalje
nastopi glasbenikov: Čuki,
Tanja Žagar, Fake orkestra,
Bare i Majke, Frajle, Dejan
Vunjak in Brandijeve barabe
• ob 11.00 v Sončni hiši DGN
Posavje v Krškem: literarno
druženje s posavsko pesnico Marijo Kalčič
• od 17.00 do 21.00 na Svibnem: Grajsko trški dan –
stojnice, delavnice, prikazi,
ob 20.00 predstava na prostem „Viljem Ostrovrhar“

• ob 21.00 na bazenu Brestanica: X factor in&out show
Nedelja, 26. 8.
• ob 9.00 na parkirišču pri
Vili Istenič v Stari vasi na
Bizeljskem: pričetek 1. pohoda po 5. bizeljski pešpoti
„Pot ob Sotli“
• od 9.00 dalje v Brežicah: festival Panonika harmonika;
od 9.00 do 10.00 pričetek
animacije otrok, od 14.00 do
22.00 festival vin na dvorišču
brežiškega gradu, od 14.00
do 16.00 podiranje Guinnessovega rekorda – igranje največjega števila žensk, izbor
miss Panonika harmonika, od
12.00 dalje nastopi glasbenikov: Dolenjski zvoki, Fantje
z vseh vetrov s Tonetom Rusom, Gadi, Kingston
• ob 17.00 v klubu MC Brežice: poker večer
Ponedeljek, 27. 8.
• od 8.00 do 16.00 v MC Krško: počitniške aktivnosti
(vsak dan do 31. 8.)
• od 17.00 do 20.00 v parku
pri MC Brežice: likovne delavnice Od ideje do razstave z Vesno Davidovič (vsak
dan do 31. 8.)

Na muhi ...

Arhitekt in slikar Milan Gabrič, ki se je po zaključenem
študiju ustalil v slovenski prestolnici, se rad vrača v Sevnico, v svoj domači kraj. Posvetil mu je celo diplomsko
delo z naslovom Prostorski razvoj območja Sevnice. Za
načrt ureditve starega sevniškega mestnega jedra je pred
leti prejel sevniško občinsko priznanje. Na sina, ki je
cenjen izven meja občine, je zelo ponosna njegova mati Zinka; starejša hči Mojca že stopa po očetovih stopinjah, mlajša hči pa se še odloča, katero poklicno pot bo
izbrala. (S. R.)
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Kostanjevičan Marjan Jerele ni le daleč naokoli znan balonar, pač pa tudi čolnar, ki s svojim krasnim čolnom,
skorajda „barčico“, rad popelje na turo okoli kostanjeviškega otoka. Tako kot že lani je tudi na letošnjo Kostanjeviško noč, kljub neprijaznemu deževnemu vremenu,
s kolegom Ivanom Muhičem prijazno priskočil na pomoč
„sedmi sili“ in ji omogočil lažje fotografiranje okrašenih čolnov, preden jih je prekril fotografom neprijazen
mrak. (P. P.)

Počitnice.
Piše: Natja Jenko Sunčič

»Doživite več od počitnic,« je bila rešitev gesla križanke
v enem izmed slovenskih časopisov. Bilo bi za iskrice v
očeh od lahkotnega razmišljanja o veselih počitnicah, če
ne bi bilo vse skupaj preveč dramatično. Na trenutke prav
tragikomično.
Gospod Alojz Uran. Nov izgnanec, ki ga Vatikan vesoljna RKC - iz domovine izganja v Trst. Kjer je že
Dimitrij Rupel s svojo Marjetico. Nagrajen, kdo ve za
kaj in za kolikšen davkoplačevalski denar? Kaj je tako
hudega spletel nadškof Uran, o katerem se je razpisala
vesoljna Slovenija? Zakaj raji v butice pognati mlinski
kamen in ji ne povedati o zagrešenem dejanju ali
dejanjih? Morebitnih. Svetohlinsko početje cerkvenih, kaj
že, no, dostojanstvenikov. Tistim, ki mislijo z zdravim
razumom, gre na bruhanje od silnega sprenevedanja onih,
ki zapovedujejo poštenje, ponižnost, o, da, odkritost in še
vse drugo, sami pa mrcvarijo v temi.
Ima gospod Uran otroke? Če res, potem je skrajni čas, da
možje, ogrnjeni v zlato in srebro, odpravijo celibat. Zaradi
vseh tistih otrok, katerim so duhovniki očetje. Je gospod
Uran botroval pri nečednih denarnih poslih? Potem bi bilo
treba izgnati še marsikoga. Ne le iz cerkvenih krogov. Celo
po Francu Rodetu je bil gospod Alojz Uran pravi blagoslov
za verne in manj verne prebivalce Slovenije. Nejeverne
Tomaže je s svojim pristopom znal pritegniti k poslušanju
in upoštevanju. Je prizadet in začuden, z nami vred.
Amen.
Dr. Jože Pirjevec, zgodovinar. Nezaželen, odpovedan
govorec ob slovesnosti pri Ruski kapelici, ki naj bi gostom
v prijateljskem pozdravnem govoru povedal nekaj o Rusiji
in Sloveniji; kako se namreč tudi iz tragedije lahko porodi
kaj lepega. Kot se že dvajset let konec julija srečujemo
ob tej kapelici, ki je nastala v spomin na nesrečno smrt
skupine ruskih ujetnikov v času prve svetovne vojne.
Utrjujemo prijateljske vezi med ruskim in slovenskim
narodom, ki očitno niso samo deklarativne narave, če so
vzdržale preizkušnjo časa. Treba je bilo čakati na razpad
Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije, na razpad SZ in
ponoven vzpon Rusije, da je bilo kaj takega mogoče.
V preteklosti so nas privlačevale brezmejnosti njihovega
carstva, njihova imperialna moč, njihova kultura. Pri tem
nismo hoteli videti fevdalne zaostalosti in se nismo hoteli
zavedati, da smo bili za Ruse nepomembno slovansko
pleme – poleg drugega še katoliško -, za svobodo katerega
se ne bi borili niti pol dneva več, kot bi bilo potrebno. Tako
je dejal zunanji minister S. D. Sazonov na začetku vojne
skupini hrvaških politikov. Še bolj porazen je bil vtis, ki
ga je dobil Fran Supilo, ko se je pogovarjal z njim aprila
1915. Zgrožen je zapisal: Ne ve, kdo so Slovenci, niti
tega, da obstajajo. Dr. Pirjevec je bil torej z znanstvenim,
korektnim in strnjenim govorom zavrnjen. Ali pa bi moral
bolj všečno ponarediti zgodovino? Komu in zakaj sploh
prirejati zgodovinska dejstva?
Urška Žolnir, Iztok Čop in Luka Špik, Rajmond Debevec
ter Primož Kozmus so nam z uspehi na olimpijskih igrah
v Londonu nekoliko popravili počitniško stanje duha.
Hvala!
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posavske glasbene
novičke

tel.: 041 682 885
www.gostilna-senica.si
GOSTILNA SENICA

Nove glasbene skupine, pihalni orkester in nepozabni glasbeni začetki iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Tokrat preberite:

• Dnevno sveže malice in kosila
• pizze

Na slovenski glasbeni sceni vse bolj opažamo pevko Anjo
Hrastovšek. Mlada jazzistka v zadnjem času deluje predvsem v skupini Soul, jazz in jaz (na fotografiji). Skupina je
stara slabi dve leti in je nastala zgolj naključno, saj so jih
nekega dne kontaktirali naročniki, ki so si želeli
nastopa akustične
zasedbe, ki izvaja
jazz standarde in
popevke. Anja je
takrat k sodelovanju povabila tri prijatelje in zgodba se je začela. Trenutno jih boste slišali v postavi: Anže Vrabec na klaviaturah,
basist in kontrabasist Jan Gregorka, Anže Žurbi za bobni ter na vokalu seveda njena malenkost. Repertoar se je
ustalil v obliki jazz standardov, soul in pop uspešnic, disco legend, slovenskih zimzelenih. Zanimalo nas je tudi,
ali je jazz na splošno dobro sprejet v Posavju: „Pri nas je
prišlo do zanimivega paradoksa. Iz naših koncev izhaja zavidljivo število res dobrih slovenskih jazzerjev, pa je Posavje kljub temu v tem žanru dokaj mrtvo (z izjemo Big
banda Krško). Mislim, da je glavni problem v tem, da organizatorji koncertov in lastniki lokalov malce podcenjujejo publiko. Če bi Posavci kje lahko dobili jazz, mislim da
bi ga sprejeli. Poleg tega pa Posavje rojeva ogromno obetavnih, mladih glasbenikov, ki so zelo željni raznolikosti in
novih spoznanj, zato mislim, da bi bilo enkratno, da se pri
nas pojavi eno jazzovsko prizorišče.“
Že poznate skupino Ataraxia? Mladeniči so pričeli glasbeno
pot leta 2011 kot projekt improvizirane alternativne glasbe. Najprej kot trio (Domen Koneski - bobni, Nejc Oršanič
- kitara, Janže Lorber - bas), sedaj nadaljujejo z novim
članom, klaviaturistom, Davidom Urekom. „Vsi trenutno
postajamo bruci Univerze v Ljubljani. Posebnost naše glasbe je, da ima vsaka pesem nepredvidljiv zaključek. Le-ta
se lahko konča z dramatičnim break-downom ali pa s pojemanjem v tišino - vse to določa medsebojna komunikacija med igranjem. Naša smer je v metalu, dub-u in reggae-ju. Trenutno smo še vedno instrumentalna zasedba,
torej brez frontmena oz. pevca. Smo kot neka jazz impro
skupina, kjer je glasba tista, ki govori, in ne pevec,“ nam
povedo člani skupine. Menijo, da se lahko njihova zvrst
prime vsakogar, ki ga zanima neznano, saj igrajo več zvrsti v enem sklopu oz. komadu.
V Gasilskem pihalnem orkestru Loče so v juliju združili
prijetno s koristnim in najprej navdušili z lahkotnim repertoarjem pod taktirko Daniela Ivše publiko v Mariboru in s
tem prispevali svojo glasbo v mozaik Evropske prestolnice
kulture. Nato so zavili proti morju, kot je povedala Darja
Krošelj: „V večernih urah smo se poslovili od Maribora in
nadaljevali pot proti Primorski. Nastanili smo se v Kopru in
do nedelje imeli prosti čas za druženje in zabavo v in ob
morju, nato pa smo se odpravili v Izolo, kjer smo v okviru projekta Turistične zveze Izola Nedeljske pihalne godbe
2012 skupaj z mažoretno skupino izvedli dva koncerta na
prostem. Izolčanom in njihovim turistom smo se predstavili s poletno lahkotnimi skladbami, ki so prijetne za uho,
naše mažorete pa so poskrbele, da smo bili prijetni tudi za
oko. Ob morju, obdani s soncem in velikim številom poslušalcev, smo tako dopoldanski kot večerni nastop, zaključili nadvse uspešno. Domačinom smo obljubili, da se prihodnje leto zopet vidimo.“
Na spletu je zaokrožila fotografija iz leta 1994, ko je pevka
Brigita Šuler (tretja z leve) iskala svoje prve pevske izzive.
Našla jih je v skupini Tajfun. „Ja, na čase, ko sem prepevala s skupino Tajfun me vežejo krasni spomini. Redko kdo
ima srečo nabirati odrske izkušnje v tako dobri družbi in na
tako prijeten način, saj smo bili vsi člani ansambla popolni
začetniki in pri igranju neizmerno uživali. Skoraj vsi smo
bili tudi člani Pihalnega orkestra Kapele, vendar smo tam
igrali na povsem druge inštrumente kot pri Tajfunu,“ nam
je zaupala Brigita, ki sicer prihaja iz Župelevca. Skupino
so takrat sestavljali: Bojan Hotko - bas kitara, Slavko Hotko - klaviature, vokal, Matjaž Smerdej
- bobni, vokal,
Peter Dirnbek
- vokal, kitara,
Zlatko Urek solo kitara, Marjetka Šuler - violina, vokal in Brigita Šuler - vokal. Kot se pevka še spominja, so igrali popevke,
stari rock in tudi nekaj country-ja. Na odru naj bi Tajfuni naravnost cveteli. „Definitivno je bilo to eno najlepših obdobij mojega življenja in ob obujanju spominov na
Tajfun si zaželim, da bi še kdaj zaigrali skupaj. Zares bi
bilo lepo, da bi organizirali kakšen jubilejni koncert. No,
mogoče nam pa uspe.“
Svoje novičke nam še naprej pošiljajte na
glasbene.novicke@posavje.info!


Pripravlja: Simon Uršič

Brezžični
internet

• točen slaDoleD
• catering in Dostava hrane

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23.8.2012, 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

GOSTIŠČE SENICA, Miha Senica s.p.,
Titova cesta 89, 8280 Senovo
1. nagrada: nedeljsko kosilo za 4 osebe
2. nagrada: družinska pica
3. nagrada: 2 x malica

Geslo 16/2012 številke:

X FAKTOR NA BAZENU
Nagrade, ki jih podarja Kopitarna Sevnica d.d., prejmejo:
1. nagrada: 3 vstopnice za prireditev X factor show,
Drago Deželak, Sevnica
2. nagrada: 2 vstopnici za prireditev X factor show,
Janez Kulčar, Krško
3. nagrada: 1 vstopnica za prireditev X factor show,
Zora Pevec, Krško

PURE ELEMENTS –
certificirana naravna kozmetika
Namen naravne kozmetike je vzpodbujanje naše kože k njenemu naravnemu delovanju. Linija PURE ELEMENTS je izdelana
s pomočjo feng shui učenosti, predstavljajo pa jo vrhunske sestavine: phytohormoni, frangipani, paradižnik, mango, arganovo, jojobino, mandljevo in avokadovo olje ter izbrana eterična
olja. Moč kozmetike vitalizirajo in krepijo s soncem obsevani
dragi kamni - zdravilni gorski kristali, ki so dodani prav vsakemu izdelku. PURE ELEMENTS vsebuje izdelke za nego obraza
in telesa: mleko za čiščenje, obrazna vodica, dnevna in nočna
krema, maska z arganovim oljem, luščilo za obraz z rižem, gel
za tuširanje, luščilo za telo, mleko za nego telesa, negovalno
in masažno olje, osvežilni gel za noge in stopala. Izdelki izpolnjujejo stroge smernice naravne kozmetike „BDIH“, so veganski, brez testiranja na živalih. Vodilo naše hiše je ponudba izdelkov, ki prispevajo k dobremu počutju telesa in duha človeka,
v sozvočju z naravo. Da bi Vam izdelke približali smo pripravili
PONUDBO MESECA: ob nakupu treh izdelkov, si četrtega izberete brezplačno! 21. avgusta vabljene na svetovalne nege
obraza s kozmetičarko - po predhodni rezervaciji termina.


Nataša Doberšek

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 18. avgust, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden
podelil nagrado (CD ploščo) Seniji Avsec, Hudo Brezje 27,
8293 Studenec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1.)
(3.)
(4.)
(2.)
(7.)
(5.)
(9.)
(10.)
(8.)
(-)

VESELI DOLENJCI - Kaj mi bo taka pomlad
Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
VASOVALCI - Belokrajnc Dalencu
MODRIJANI - Pomigaj malo
Ans. MAJ - Prvi poročni ples
PAJDAŠI - Otroški nasmeh
PRLEŠKI KVINTET - Ko zvezda se utrne
Ans. SNEŽNIK - Naj pesem odmeva.
Ans. BISERI - Polka je zakon
Ans. FRANCA OCVIRKA - Lokvanj bel
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Roka Žlindre - Zanalašč

Kupon št. 115
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

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

OD TU IN TAM
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V brežiški in novomeški porodnišnici so rodile:
• Jožica Colarič, Slivje –
deklico,
• Ksenija Šekoranja, Glogov
Brod – deklico,
• Mojca Dreo, Stari Grad –
dečka,
• Natalija Povodnik,
Podgorje pri Sevnični –
dečka,
• Urška Škoda, Vihre –
deklico,
• Karmen Kovač, Sevnica –
deklico,
• Slavica Stanisavljevič,
Krmelj – deklico,
• Jožica Klenovšek, Anže –
deklico,
• Mateja Srpčič, Zgornji
Obrež – dečka,
• Fatima Limani, Brežice –
dečka,
• Emina Sivac, Vihre –
deklico,
• Katja Metelko, Dolnje
Orle – deklico,
• Bernardka Veble, Podvinje
– deklico,
• Heidi Brce, Brezje pri
Veliki Dolini – deklico,
• Maša Čargo Runovec,
Krško – dečka,
• Blanka Mladkovič, Krška
vas – deklico,
• Maja Toplišek, Dolenja vas
pri Krškem – deklico,
• Valerija Hrovat, Mihalovec
– dečka,
• Davorka Dirnbek, Krško –
deklico,

• Marjetka Varlec, Bizeljsko
– deklico,
• Barbara Smrekar, Brežice
– dečka,
• Nataša Beuc, Osredek pri
Podsredi – deklico,
• Tanja Blaževič, Jereslavec
– deklico,
• Barbara Mlakar Krajnc,
Brod v Podbočju – deklico,
• Maja Kastelic, Brežice –
deklico,
• Tina Urbančič, Krško –
deklico.

Bralni projekt

moja poroka

posavskih knjižnic v letu 2012

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).

ČESTITAMO!

VČASIH JE JANUAR SREDI
POLETJA

poroke
• Igor Rama, Ardro pod
Velikim Trnom, in Helena
Gerjevič, Šentlenart,
• Marko Marić in Patricija
Krulc, oba iz Brežic,
• Rajko Lajkovič, Črešnjice
pri Cerkljah, in Andrejka
Bogolin, Gorenje Skopice,
• Tomo Žulič in Helena
Kosar, oba z Rožnega,
• Matija Žibert, Selce nad
Blanco, in Simona Pirc,
Gržeča vas,
• Branko Mrkša, Dečno
selo, in Mojca Andrejčič,
Podgorica,
• Primož Lončar in Danijela
Hrandek, oba iz Nazarij,
• Harald Albert Forster,
Nemčija, in Monika
Novosel, Loke.
ČESTITAMO!

slovenski avtor Aleš Šteger
Študentska založba 1999

Jaz je jaz, ko govori ti.
Včasih je januar sredi poletja opisuje po-

tovanje po Peruju, a je več kot zgolj potopis. Je esejistično razmišljanje in predvsem pripoved o spoznavanju, čutenju in
zavedanju. O stvareh torej, ki se mnogih
poglobljeno dotaknejo šele na potovanju,
ko se svobodni in neobremenjeni podajo v
tuje okolje in med neznane ljudi. Soočanje s tujo kulturo je namreč
tisto, ki nam omogoča stvarnejši pogled in soočanje z lastno. In ker je
avtor najprej in predvsem pesnik, imamo ob branju romana večkrat
občutek, da nas nosi po več straneh dolgi pesmi, le da ta ni pisana v
svoji klasični kitični obliki. Bralski užitek je zagotovljen.

LJUBEZEN IN IZGNANSTVO
judovsko-ameriški avtor Isaac
Bashevis Singer
Modrijan 2011

Vsak pravi talent je oaza v puščavi
neokusnosti.
Ljubezen in izgnanstvo je avtobiografsko

Katarina in Benjamin Ribič s Senovega, 30. junij
2012, park v Krškem (Foto: Foto Asja)

Že 15 let se trudimo za vaše
dobro počutje.

• NEGA OBRAZA z naravno kozmetiko Decleor
• MANIKURA
• PEDIKURA – estetska in medicinska
• SVETOVANJE

GSM: 041 943 373

Čateške Toplice, Hotel Terme v Centru zdravja in lepote (pri bazenu)

skozi vaš objektiv

Otroški
festival
zabave
predstava Dobri
predstava

Gusarček

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

(V primeru dežja bo predstava
v Večnamenski dvorani hotela Toplice)

Prodajna mesta:

Program
soﬁnancira
občina
Brežice

www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja,
Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, Pošta Slovenije,
Bubka bar, Gostilna Les.
Cena: Otroci 8,00 EUR, odrasli 10,00 EUR
– Družina 2+2 = 20,00 EUR

italijanski avtor Tiziano Terzani
Eno 2008

Bi rad nasmejal Boga? Prav: zaupaj
mu svoje načrte.
Še en krog na vrtiljaku predstavlja avtorjevo

osebno romanje na poti k samemu sebi po
tem, ko so mu postavili diagnozo raka. Ob
iskanju odgovorov na osnovna življenjska
vprašanja in lastne identitete, avtorju
sledimo na poti razpetosti med zdravo
pametjo in upanjem ter srečujemo tako
zdravnike in zdravilce kot tudi šarlatane. Po zdravljenju v New
Yorku skupaj z njim premislimo homeopatijo, ajurvedo in reiki,
tibetansko in kitajsko medicino, qi gong, jogo, pranoterapijo ter
druga vzhodnjaška zdravljenja. Terzani, znan po tem, da se je vedno
držal svoje resnice, naj je bila ta preverjena ali intuitivna, a vselej
nadvse moralna in spoštljiva, le-to z bralcem deli nadvse iskreno in
dostopno.

Starši, sodelujete lahko v mini nagradni igri za
vstopnice za otroški festival. Podelili bomo dvakrat po 2 vstopnici za otroke.

Naročnik: Kulturno umetniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

Terme Čatež – Indijanska vas

ŠE EN KROG NA VRTILJAKU

Nagradna igra – otroški festival

(Abeceda, Pika nogavička,…)

19. 8. 2012 ob 17.00 uri

delo z obsežno podobo kompleksne judovske skupnosti, v katerem nas pisatelj
z mešanico resnicoljubnosti, humorja in
zastrte ironije vešče vodi do svojih mnogih
notranjih bojev ter preko njih k večnim, metafizičnim vprašanjem
življenja, smisla, boga … Otroško naivno se sprašuje, od kod naravi
moč, da nadzoruje najbolj oddaljene zvezde in črve v jarku? Je v
krotenju čustev toliko pustolovščine kot v tem, da jim pustiš prosto
pot? Je kje v vesolju otok miru? … In hkrati streznjeno sumi, da je
Bog na možgane poveznil lobanjo, da drugi ne vidijo, kaj se v njih
dogaja. Kajti kako lahko živiš, če veš, kaj mislijo drugi?

Vabljeni k branju!

Rdeča kapica

CLAUDIA
Bralec iz Brežic opozarja na zapuščeno in žalostno podobo nekdanje brežiške blagovnice, ki je že skoraj celo desetletje prazna. „Nekdanji trgovski ponos Brežic propada vsem na očem in je danes vse kaj drugega kot ponos
mesta. Bo stavba postala spomenik nekih drugih časov ali
bo le dočakala obnovo in novo vsebino?“ je zapisal zaskrbljeni Brežičan.

Aleksandra Sedaj s.p., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

rojstva

21

Vprašanje se glasi:
kje se odvija v nedeljo, 19. avgusta,
otroški festival zabave?
Svoje odgovore na nagradno vprašanje, skupaj
z vašimi podatki, nam pošljite do sobote, 18. avgusta, do 20.ure na elektronski naslov:
nagradna.igra@posavje.info
Ker je tokrat rok za sodelovanje krajši, lahko
pripišete še kontaktni telefon, na katerega vas
bomo v soboto zvečer obvestili o morebitnem
prejemu nagrade.
Želimo vam prijetno zabavo!
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v spomin

Pogled na Kostanjevico iz balona

ZAHVALA

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.

Sedaj odhajam daleč stran,
od koder vrnitve ni.
Spominjajte se name,
naših lepih, srečnih dni!

Sporočamo žalostno vest,
da nas je 23. julija zapustila naša ljuba

KRISTINA ERNST
roj. Janc iz Krškega.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na obrežju Krke pod Kmečkim
hramom so v ponedeljek zvečer v okviru občinskega praznika in ob 760-letnici mestnih pravic pripravili predstavitev strokovne fotomonografije Pogled iz balona, ki jo je
izdal Marjan Jerele, znani kostanjeviški balonar.

Ob mnogo prerani izgubi mamice,
hčerke, nečakinje in sestrične

NATAŠE MAROLT
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izraze sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno
pomoč.
Posebej se zahvaljujemo osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin v zadnjih dneh, pogrebni
službi KOP Brežice, gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred in mašo, pevcem, trobentaču. Sošolcem OŠ Brežice, sošolcem Gostinske šole Novo mesto, sodelavcem Term
Čatež in Šmarjeških toplic ter vsem sorodnikom in prijateljem
za denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Naj ostane v lepem spominu vseh nas, ki smo jo imeli radi.
Žalujoči: Mama Milka, sin Timi in ostalo sorodstvo

Na željo pokojnice smo jo 26. julija pokopali v družinskem
krogu na leskovškem pokopališču.

Za izid monografije so poleg ostalih fotografov najbolj
zaslužni njen pobudnik in izdajatelj Marjan Jerele, avtorica besedila Lea-Marija Colarič-Jakše in oblikovalec
Boštjan Colarič.

Vsi njeni, ki smo jo imeli nadvse radi

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.

MAJDA ŠTIH
27.9.1935 - 1.8.2011

Še pred enim letom smo bili skupaj. Pričakovali smo nekaj, za
kar smo vedeli, da se ne more zgoditi. Sedaj nam je ostal le še
spomin.

Monografijo, razdeljeno na šest poglavij (Mesto Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac, Kostanjeviška jama,
Reka Krka, Krakovski gozd in Dežela pod Gorjanci) in prevedeno tudi v angleški jezik, je z besedili opremila domačinka Lea-Marija Colarič-Jakše, ki je tudi vodila predstavitev,
oblikoval jo je Boštjan Colarič, recenziral pa izr. prof. dr. Milan Ambrož. Njen izid je pozdravil tudi župan Mojmir Pustoslemšek, rekoč da bo pripomogla k še boljši prepoznavnosti
Kostanjevice na Krki.
P. Pavlovič

Lojze, Mojca ter Bojan z družinama

• čistilni servis
• vzdrževanje objektov

Čistimo

poslovne in zaseBne oBjekte

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

Gsm: 051 873 622
e-mail: brazmosplus@mail.com

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dušan s.p.

Imate poslovno idejo?

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!
SPINNING YOUR CREATIVITY!

www.agencijaspin.com

izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba

vris stavbe

parcelacija

ureditev meje

TU
JE LAHKO
VAŠ OGLAS!

Tel.: 07/499-22-33




Posavski obzornik
tudi na spletu!

Marketing
tel: 07 49 05 780,
E-pošta:
marketing@posavje.info

velika izbira sončnih očal
do 50 % popust
okulistični pregledi
na zdravstveno kartico
www.optika-keber.informacija.net

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

Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

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

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice

Trgovina in storitve

Brazmos d.o.o., Gasilska ulica 2, 8270 Krško

obzornikova oglasna mreža

Brazmos plus d.o.o.

Na 80 straneh je zbranih kar 120 fotografij lepot Kostanjevice na Krki, ki so jih v minulih letih, zlasti v okviru fotografskih kolonij Kostanjevica v štirih letnih časih, ki sta jih organizirala Jani Zakšek in Marjan Jerele, prispevali Goran
Rovan, Hrvoje Teo Oršanič, Marjan Jerele, Lojze Kalinšek,
Boštjan Colarič, žal pokojni Blaž Mirt, Rajko Čuber, Borut
Peterlin, Vlado Bucalo, Matej Jordan in Mitja Mladkovič.
„Delo ni bilo težko, saj je Kostanjevica polna lepe motivike v vseh letnih časih,“ je v imenu fotografov številnim udeležencem predstavitve dejal Oršanič. Kot je še povedal, so
udeleženci omenjenih kolonij zadihali s krajem in z domačini
ustvarili dobre odnose, ki jih želijo negovati še naprej. Knjiga naj bi bila sicer le predhodnica obsežnejše monografije.

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 ...

Vsa dela opravimo strokovno
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

OBVESTILA
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Krška vas, 140 m2, hiša, funkcionalno opremljena, prijazna cena za mnogo udobja.
Tel.: 041 640 328
V Brežicah prodam enosobno
stanovanje, 34 m2, pritličje,
cena 40.000 €.
Tel.: 07 49 62 476
Ugodno prodam po meri
opremljeno malo uporabljeno dvosobno stanovanje v novem bloku v Sevnici, cena 83.900 € oz. po
dogovoru.
Tel.: 041 773 412
Prodam ali oddam v najem dvosobno obnovljeno in
opremljeno stanovanje, 1.
nadstropje, NHM 9, Sevnica.
Možnost vselitve 1.9.2012.
Tel.: 031 653 122
Na Venišah 11 prodamo parcelo, veliko 15 arov, na parceli je voda in elektrika,
možna nadomestna gradnja,
urejene meje, prosto bremen. Tel.: 051 322 950
V Sevnici oddam garsonjero,
25 m2, stanovanje je lepo
in popolnoma opremljeno,
cena 180 €/mesec.
Tel.: 041 869 437
V Brežicah oddam v najem
opremljeno novo garsonjero, 40 m2, cena po dogovoru. Tel.: 031 737 926
Na relaciji Sevnica – Brežice kupim stanovanje v
pritličju, prvem nadstropju ali višje v objektu z
dvigalom.
Tel.: 041 621 285

AVTOMOBILIZEM

Prodam mešana metrska
drva, okolica Sevnice.
Tel.: 041 867 814
Prodam metrska bukova in
mešana drva; okolica Krškega. Tel.: 031 430 868
Prodam bukove pelete in bukove brikete.
Tel.: 070 665 823
Prodam suha drva, bukev ali
gaber, brejo kobilo Haflingerko z žrebetom in dva oslička
po izbiri. Tel.: 07 49 61 057

VINOGRADNIŠTVO,
ŽIVILA
Prodam kvalitetno belo in
rdeče vino ter modro frankinjo, možna menjava za prašiča. Tel.: 041 221 343
Prodam belo in rdeče vino.
Tel.: 07 49 77 155
Prodam dve 1000-litrski cisterni za vino Inox.
Tel.: 031 769 631
Menjam 300-litrsko cisterno
za 200-litrsko.
Tel.: 051 411 561
Prodam električni mlin za
grozdje s pecljalnikom.
Tel.: 041 769 831
Prodam krompir dezire in
yeli. Tel.: 031 484 058
Prodam jedilni krompir za
ozimnico in 1000 kg ovsa.
Tel.: 031 431 681
Kupim neškropljena jabolka
za prešanje. Tel.: 051 847 250
Kupim okrog 150 kg grozdja
zweigelt, Brežice.
Tel.: 041 933 957
Prodam debele slive za vlaganje ali kompot, cena 0.70
€/kg, okolica Pišec.
Tel.: 041 720 308

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

KMETIJSTVO
Prodam traktor Tomo Vinkovič 732, skoraj nov, in plug
lopatar, 4-brazdni.
Tel.: 041 310 689
Prodam traktorsko kosilnico
Gaspardo FB – 205, odlično
ohranjeno. Tel.: 041 385 653
Prodam ječmen, pšenico,
bel in rdeč krompir ter odojke. Tel.: 07 49 67 135
Prodam ječmen.
Tel.: 041 581 488
Prodam mešana drva, žagana, cepljena, možna dostava. Tel.: 031 537 145
Prodam suhe deske, 3 m3
(2x4 m), in pasjo utico za večjega psa ali menjam za metrska bukova drva.
Tel.: 031 528 437
Prodam bukova drva, razcepljena in žagana na različne
dolžine, možna dostava na
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam kobile in žrebete,
stare 5 let, z dokumenti, posavske pasme.
Tel.: 031 271 985
Prodam 2 kravi, breji 8 in 9
mesecev, orehov hlod, dolžine 5 m, debeline 50 cm.
Tel.: 07 81 88 063
Prodam teličko simentalko,
staro 2 meseca.
Tel.: 031 810 982
Prodam teličko simentalko,
staro 2 meseca.
Tel.: 031 880 657

BELIH KILOGRAMSKIH
PIŠČANCEV
24. avgusta ter
7. septembra.

Zbiramo tudi naročila za
rjave jarkice pred nesnostjo,
8. tednov stare grahaste
jarkice in enodnevne
bele piščance.

Za naročilo pokličite na
07 49 73 190 in 031 676 724.

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

Prodam teličko simentalko,
težko 120 kg, pšenično-rjave barve, cena po dogovoru.
Tel.: 041 973 074
Prodam teličko limuzin, staro 3 mesece, je zelo lepa,
vredna ogleda.
Tel.: 031 368 634
Prodam 2 telički sivki, stari
mesec dni. Tel.: 041 369 250
Prodam bikca, pasme LS,
starega 3 mesece.
Tel.: 07 49 75 359
Prodam burska kozlička, stara 7 mesecev, primerna za
nadaljnjo rejo.
Tel.: 041 893 733
Prodam kozice in kozličke
(40 €), zajce za zakol (5 €/
kg) in ječmen. Tel.: 07 49 62
388, 031 504 133
Prodam prašiča za zakol ali
nadaljnjo rejo.
Tel.: 07 49 79 406
Prodamo pujske, težke 30 –
50 kg, za odojke in nadaljnjo
rejo. Tel.: 041 662 730
Prodam odojke, težke od
25 do 35 kg, okolica Dobove. Tel.: 031 306 136, 07 49
67 589
Prodam odojke nad 30 kg.
Tel.: 041 222 172

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Prodam odojke, mesnate pasme, težke od 25 do 30 kg.
Tel.: 040 774 468
Prodam zajčnike za dve, štiri, šest samic, možna dostava. Tel.: 040 229 459,
Miran Lopatič s.p., Pirošica
3b, Cerklje
Prodam zajce, križance, za
rejo, težke od 2 do 3 kg.
Tel.: 040 229 459
Prodam skoraj odrasle letošnje race, plemenske kunce
in samice z mladiči, pasme
orjak. Tel.: 051 358 306

POHIŠTVO IN
OTROŠKA OPREMA
Prodam lepo ohranjeno sedežno z ležiščem in predalom za posteljno perilo
(2,30x1,70 m), cena 130 €.
Tel.: 040 759 946
Prodam električni štedilnik
na drva, odlično ohranjen,
cena 600 €. Tel.: 051 366 067
Prodam štedilnik Inox na
drva, kombiniran na centralno. Tel.: 031 769 631
V komisijsko prodajo sprejemamo zelo dobro ohranjene:
avtosedeže, previjalne mize
s predali, vozičke s košaro in
lupinico, stolčke za hranjenje, stajice, hojice, poganjalce. Prevzem po predhodnem
dogovoru na tel.: 040 464 495
– po 17. uri. Otroška komisijska prodajalna Kristi, Krista
Les s.p., Rigonce 38, Dobova

zA dOkumenTe v Hotelu City Krško
o

0€

1

dRužInskI
pOpusTI!*

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

Pokličite: 070/878781

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

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.

07 49 646 66
041 695 167

zaprto
ponedeljek :
.00
tek : 09.00 - 18
pe
k
tore
.00
12
0
.0
08
:
ta
sobo

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563

FOTOGRAFIRAnje
sam

Informacije in naročila:

Perutnina Rostohar sporoča
cenjenim strankam, da bo prodaja
belih kilogramskih piščancev
v petek, 31. avgusta in
v soboto, 1. septembra.
Mlade jarkice pa si lahko priskrbite
vsak delavnik ob 18. uri ter ob
sobotah med 9. in 12. uro.
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

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-

Perutnina Rostohar - E

*akcija velja do 30. junija 2012

NEPREMIČNINE

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR
s Senovega sporoča,
da bo prodaja

mali oglasi
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RAZNO
Prodam električno dvigalo,
300 kg, višina 12 m, z vihtečo ročico, dolgo 2 m, nov,
še neuporabljen, cena 250 €.
Tel.: 031 771 763
Prodam malo rabljeno litoželezno peč KIV 25 in 1000-litrsko cisterno.
Tel.: 07 49 25 144
Odkup starega železa, peči,
radiatorjev, kmetijskih
strojev, bele tehnike ...
www.odkupkovin.eu
Tel.: 051 621 223
Prodam hladilno komoro,
prosto stoječo, 2000 x 2000
x 850 mm, cena po dogovoru. Tel.: 041 613 311
Prodam WC kabino; nova, lesena, primerna za zidanice,
vinograde, sadovnjake.
Tel.: 040 994 479

Kupim volneno odejo in vzglavnik ter rabim mojstra za zidarska dela. Tel.: 07 81 43 077

STIKI
43-letni očka, podjetnik, si
samsko dekle želi, ker mamice njegovega sina niso sprejele. Tel.: 041 240 403
Iščem žensko za skupno gospodinjstvo, za garancijo nudim dom. Menjam tudi drva
za svinjo. Tel.: 070 248 482
35-letni iščem punco, damico
iz Brežic, Krškega z okolico,
za srečanja, druženje, prijateljstvo. Tel.: 031 244 105
Urejen želi spoznati urejeno,
simpatično dekle, mamico z
enim otrokom, staro do 43
let. Tel.: 051 484 731

Prodam 250-litrske sode za
namakanje sadja.
Tel.: 040 796 143

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Prodam diatonično harmoniko, znamke Weldmaister z
GCF duri, cena po dogovoru.
Tel.: 031 832 773

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

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

voščila in pozdravi
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).

ZADNJA STRAN
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Nejc Pozvek, alpinist

Alpinizem je v bistvu način življenja

Ob uvrstitvi v mladinsko alpinistično reprezentanco Slovenije smo se pogovarjali z Nejcem Pozvekom, mladeničem, ki je predan aktivnemu načinu življenja. Nenehno razpet med Posavjem in gorami ter plezališči trenutno zaključuje študij geografije v Ljubljani. Prosti čas se ves čas trudi izkoristiti
aktivno in zdravo, del njegovega življenja je tudi glasba, športno plezanje in
alpinizem pa sta mu bila položena v zibelko.
paj. Skupne aktivnosti tako poleg običajnih treningov in skupnih plezanj izvajamo v obliki
raznih taborov oziroma akcij,
vse do večjih projektov (odprav).

Nejc Pozvek
Kako bi predstavil svoji dejavnosti - alpinizem in športno plezanje?
Alpinizem je dejavnost, ki je
zelo kompleksna in bi jo lahko
v marsičem primerjali z življenjem. V bistvu gre za način življenja. Za preživetje je torej
potrebna dobršna mera izurjenosti in odgovornosti. Lahko
se ga sicer lotevamo na različnih nivojih zahtevnosti, a nikoli
»polovičarsko«. Pri moji drugi
dejavnosti, športnem plezanju, je drugače – gre za šport,

star alpinist. Mlada alpinistična leta, leta zorenja, so zaradi
neizkušenosti, prevelike ambicioznosti ali drugih dejavnikov
zagotovo najnevarnejša. Kako
pa smo »izdelani« in vrhunski,
je zame predvsem stvar občutka – absolutno tega ne moremo izmeriti.
Kako je prišlo do projekta
vzpostavitve mladinske reprezentance Slovenije?
Ustanovitev nekakšne ekipe
perspektivnih se je obetala že

Kako usklajuješ željo po
osvojitvi kakšnega vrha in
morebitno nevarnost, ki jo
le—ta prinaša?
Nevarnost je vsekakor v določeni meri vedno prisotna.
Tudi v vsakdanjem življenju,
na cesti … Gore so nedvomno
okolje, ki je precej nepredvidljivo, za sodobnega človeka
nemalokrat nevarno, saj smo
se od njih oddaljili. Nevarnosti se je potrebno zavedati in
je ne podcenjevati. Včasih je
seveda to zelo težko in praktično vsakemu se zgodi, da
včasih ogromno tvega. Nekaterim se žal ne izide. Sam skušam biti maksimalno trezen
pri presoji okoliščin v gorah in
s tem sprejeti tveganje, ki ga
še razumem kot sprejemljivo.
A tudi to je relativno. V prvi vrsti je bistveno, da subjektivne
nevarnosti, torej tiste, ki izhajajo iz nas samih, v čim večji
meri zmanjšamo, objektivnih

Krški šport zasluži podporo vseh
(Odgovor na članek Še ena sezona brez prvaka – bron za Čondo avtorja S.
Mavsarja, objavljenega 19. 7. 2012 na str. 24 Posavskega obzornika.)
Na podlagi članka Še ena sezona brez prvaka – bron za
Čondo razočaran ugotavljam,
da namesto, da bi v Posavju
vsi združili moči in vsak, tudi
mediji, na svoj način prispevali k nadaljnjemu razvoju in
uspehu krškega speedwaya in
naših, domačih voznikov, kot
tudi krškega športa nasploh,
iščemo razloge za neuspeh in
krivce tam, kjer jih ni.
Krški šport v celoti zasluži
podporo vseh Krčanov. Sam
sem se vedno potegoval za
šport in se bom tudi še nadalje. Znotraj športa je sicer atraktivnejši del, ne pa
tudi množični – speedway.
Celo več – speedway je s svojim stadionom neke vrste sinonim oziroma prepoznavni
znak Krškega. Speedway pa
bo imel svetlo prihodnost le
ob pogoju dobrih tekmovalcev.
Avtor članka je zapisal, da
je … »na tribunah bilo zaznati razočaranje nad mladim Ivačičem, ki je po lanski zaključni dirki v Krškem
in s prvimi nastopi letos veliko obetal. Zlasti po debiju
v državni reprezentanci na
dirki v Ljubljani je očitno izgubil prepoznavno samozavest in začel kazati znake
prevelike psihične obremenitve, ki je po mnenju mnogih prišla zaradi odgovornosti
do novega sponzorja. Marsikaj spominja na zgodbo s še
enim nedvomnim krškim talentom Matijo Duhom (trenutno je poškodovan), katerega
forsiranje v vse pomembnejše pozivne in sistemske dirke
ni dalo dobrih rezultatov. «
V družbi Savaprojekt smo se
odločili, da pomagamo spee-

dwayju zato, da dobimo šampiona, zato da napolnimo
stadion na dirkah, zato da
postanemo ponosnejši, zato
da bomo uživali. Ne pa zato,
da bi se kregali, nešportno
tekmovali, si dopovedovali,
kdo je pametnejši, kdo močnejši, kdo nesramnejši in na
koncu ne uživali.
Podpiram in se veselim uspeha slehernega krškega speedwayjista. Če bo kakšen, ki
ga ne sponzoriram, šampion, bom zelo vesel. Svojim
sponzorirancem pa sem povedal, kaj je športno, kaj častno in kaj koristno za krški
speedway. Nisem pa to povedal drugim tekmovalcem, ker
nimam te pristojnosti.
Razmišljali smo, koga povabiti k sodelovanju, na koncu
pa smo se po lastni intuiciji
odločili le za nekaj voznikov.
Z enim samim ciljem - da
damo mladim voznikom zagon in pomoč pri uresničevanju njihovih ciljev v tej športni panogi. Zato nas je toliko
bolj razočarala izjava, da je
odgovornost do sponzorja tista, ki je kriva za neuspeh.
Zato javno sprašujem, ali potemtakem sponzorji nismo
dobrodošli? Ali krški speedway res lahko preživi in se
razvija brez podpore sponzorjev? Ali bi bilo potem bolje, da to pomoč krškemu
speedwayu umaknemo? Ali
bodo uspehi prišli brez sredstev za opremo, treninge,
priprave, …?
Avtor nadaljuje, da … »je
po vrsti neuspehov postalo jasno, da klubski sponzorji iščejo novo »žrtev«, s katero naj bi Krčani »pokazali«

POJASNILO UREDNIŠTVA: Po zaključku redakcije za prejšnjo številko Posavskega obzornika smo prejeli še en odgovor na članek
Še ena sezona brez prvaka – bron za Čondo, ki je bil objavljen
v 15. številki časopisa, dne 19. 7. 2012. Ker se odgovor nanaša
na isti članek in so očitki avtorju podobni, je uredništvo sklenilo, da bo svojo plat medalje predstavilo v naslednji številki,
ki bo izšla 30. 8. 2012. Uredništvo se hkrati zahvaljuje vsem tistim bralcem, ki so izrazili svojo podporo in strinjanje z avtorjevimi navedbami v omenjenem članku.
Ur.

Mladi alpinist v steni
s katerim se lahko ukvarjamo
po svojih željah in zmožnostih,
bistvena razlika v primerjavi z
alpinizmom pa je verjetno nevarnost oz. izpostavljenost. Te
pri športnem plezanju praktično ni – če vse naredimo po pravilih, je to povsem varen šport.
Bistvena razlika je pristop k
stvarem in strah.
Kako je sicer z življenjem alpinista in kako je s potjo od
začetnika do vrhunskega alpinista?
Malce resnejša alpinistična
aktivnost je navadno povezana tudi z malce neobičajnim
urnikom, seveda v odvisnosti
od razmer in tega, kaj počnemo, kje plezamo ipd. Zgodi se
celo, da je noč ugodnejša za
aktivnost. Navadno pa je zgodnje vstajanje zagotovo ena
od osnovnih značilnosti, čeprav ne vedno. Pot od alpinističnega začetnika do vrhunskega alpinista je različna. Eni
jo prehodijo že v nekaj letih,
večina nikoli, ker jih bodisi vrhunskost ne zanima bodisi pridejo posredi kakšne neprijetne
zadeve. Še vedno pa velja dokaj krut rek: dober alpinist je

več let, a se je udejanila šele
z novim vodstvom krovne organizacije Planinske zveze Slovenije, ki zadnja leta deluje
odlično. Kriteriji za uvrstitev
v reprezentanco vnaprej niso
bili jasno določeni, saj je alpinizem precej težko merljiv
šport. Sam sem izstopal mogoče z lanskim vzponom v severni steni Eigerja, pa prvo ponovitvijo Uline smeri v severni
triglavski steni ter še nekatere težke smeri v francoskih in
italijanskih Alpah. Vodja reprezentance, sicer eno največjih imen svetovnega alpinizma Marko Prezelj, je želel
ekipo različnih karakterjev,
alpinistov z različnimi specialnostmi, kjer bi se lahko vsak
od vsakega kaj naučil. Uvrstitev v reprezentanco mi pomeni
predvsem odpiranje novih možnosti. Bistveno je, da bomo
sedaj najboljši mladi alpinisti
bolj povezani in bodo dobre
ideje zorele skupaj. Vsekakor
gre tudi za prenos znanja in izkušenj, saj ima vsakdo kvalitete, ki so vredne posnemanja.
Program dela je ustvarjen za
triletno obdobje, sooblikujemo
pa ga v določeni meri tudi sku-

pa se moramo dobro zavedati.
Izkušnje so pri tem veliko vredne. Želja in motivacija je včasih res velika, a nič ni vrednejše od življenja.
Katera vrsta vzpenjanja te
najbolj veseli? Kako bo s tvojim plezanjem v prihodnje?
Alpinizem me veseli v vseh
svojih pojavnih oblikah, sem
pa zadnja leta najbolj aktiven
na svojem najmočnejšem področju – pri zahtevnih skalnih
vzponih. Tam najdem izzive,
ki mi predstavljajo veliko zadovoljstvo. Verjetno je veselje do tega početja sestavljeno iz več manjših izkušenj: od
uživanja v neokrnjeni naravi,
soočanja z lastnimi fizičnimi in
psihičnimi sposobnostmi, do izjemnih občutkov ob uspehu in
medsebojnem zaupanju ter razumevanju s soplezalcem. Plezanje bo verjetno še naprej del
mojega življenja. Znanje in izkušnje kot inštruktor športnega plezanja in alpinizma v mojem Posavskem alpinističnem
klubu pa že sedaj prenašam na
vse, ki jih ta dejavnost veseli.


Luka Šebek

ideja
za
darilo

naročila knjige 040

Ljubljančanom, da jim lahko
odvzamejo naslov. Vendar vse
kaže, da strokovnost, s katero se toliko hvalijo, nima
veliko opraviti s športom,
ampak bolj spominja na lobiranje zaradi kratkoročnih
interesov.«
Da so cilji krških speedway
voznikov visoki in da si želijo novih zmag, s tem ni nič
narobe. Prav tako ne bi smelo biti narobe, da jim nekdo
pri tem želi pomagati. Fantom pomagamo na kakršenkoli način le lahko, ne samo
finančno.
Če pa kdo resno misli, da so
krški speedway vozniki naše
»žrtve« in »žrtve« naših kratkoročnih interesov, kot piše
avtor, ter da so funkcionarji že dolgo pomembnejši od
voznikov, potem naj roko
dvigne tisti, ki bo namesto
nas pomagal krškemu speedwayu. Da speedway v Krškem
sploh obstaja že toliko časa,
je zasluga entuziastov, ki veliko svojega osebnega časa
in denarja vlagajo v delo za
klub in tekmovalce. Ravno ti
entuziasti so tisti (po pisanju
avtorja) funkcionarji, ki naj
bi bili »pomembnejši od tekmovalcev«. Kako žaljivo. Na
desetine funkcionarjev, pred
njimi je bil tudi moj oče, si
zasluži pohvale in ne žalitve
nekoga, ki nikoli ni delal zastonj za uspehe krškega speedwaya. In takšno pisanje nikakor ni v čast odgovornemu
uredniku časopisa, na katerega sem bil do sedaj tudi sam
ponosen, da ga imamo.
Vsi, ki razpravljate o krškem
speedwayu, počnite to V
NJEGOVO KORIST - tako tekmovalci, navijači, podporniki
posameznega tekmovalca in
tudi novinarji. Tekmovalci pa
tekmujte zgolj na stezi, kajti izven steze imate samo kolege in prijatelje. Ali pa ne.
Športni pozdrav,

Peter Žigante,
 Savaprojekt, d.d., Krško

634 783
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