
Akademije se je udeležila 
tudi predsednica vlade mag. 
Alenka Bratušek, ki je naj-
prej v družbi župana mag. 
Mirana Stanka sprejela leto-
šnje nagrajence, na svečano-
sti pa med drugim poudarila, 
da se občina Krško po inve-
sticijah uvršča med najbolj 
ustvarjalne slovenske občine, 
kar je v teh negotovih časih 
vredno občudovanja: „Poleg 
občinskega praznika je tu še 
otvoritev novega dela obvo-
znice in seveda slovesno od-
prtje HE Krško, kar je za vse 
vas sporočilo, da ste regija, 
v kateri se dogajajo števil-
ni pomembni koraki v sme-
ri hitrejšega razvoja, tako 
na področju infrastrukture, 
energetike, zaposlovanja in 
mobilnosti.“ Slavnostni go-
vornik Danilo Siter, v manda-
tnem obdobju 1994-1998 prvi 
župan občine Krško po osa-
mosvojitvi Slovenije, je v go-
voru izpostavil človeške vre-
dnote, medsebojne odnose, 
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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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GRADNJA VERIGE 
HE NA SPODNJI SAVI

Državi je „veriga 
padla dol“
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 
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Dejan Pavletič s.p., Elektrarniška cesta 11, Brestanica
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KRŠKO – Po slabih šestih letih gradnje, ki so jo zaznamo-
vale težave zaradi utesnjenosti prostora in vdorov podtal-
nice, pa tudi zamude pri gradnji akumulacijskega bazena, 
so 7. junija svečano odprli hidroelektrarno Krško, po HE 
Boštanj in HE Arto-Blanca tretjo v verigi hidroelektrarn na 
spodnji Savi. Sočasno je potekala še otvoritev novega mo-
stu in obvoznice Krško po levem bregu reke Save.

HE Krško, ki so jo odprli predsednica Vlade RS mag. Alenka 
Bratušek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stan-
ko Stepišnik, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne 
Blaž Košorok in direktor Hidroelektrarn na spodnji Savi Bogdan 
Barbič, bo s povprečno letno proizvodnjo 144 GWh prispevala 
1,5-odstotni delež v proizvodnji  električne energije v Sloveniji, 
celotna veriga pa bo po izgradnji predstavljala 7-odstotni delež 
slovenske proizvodnje. Energetski del naložbe pod okriljem pod-
jetja HESS d.o.o. je znašal 93 milijonov evrov, infrastrukturni del 
naložbe, vreden 70 milijonov evrov, pa je potekal pod okriljem 
Javnega podjetja Infra d.o.o. Večina infrastrukturnih ureditev 
je zaključena, tako na akumulacijskem bazenu HE Krško kot na 
področju državne infrastrukture, gradnjo lokalne infrastrukture 
(čistilnih naprav ter rekonstrukcijo in sanacijo Zasavske ceste v 
Brestanici) pa bodo po besedah direktorja Infre mag. Vojka So-
toška zaključili leta 2014. „Današnja otvoritev tako za Krško in 
Posavje kot za celotno Slovenijo predstavlja pomemben mejnik, 
predvsem zaradi dodatne proizvodnje električne energije iz ob-
novljivih virov, za prebivalce pa predvsem zaradi protipoplavne 
zaščite,“ je na odprtju elektrarne dejala slavnostna govornica, 
predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek. 

Elektrarna in obvoznica – 
najlepše darilo ob prazniku

Premierka mag. Alenka Bratušek na ogledu elektrarne v 
spremstvu direktorja HESS Bogdana Barbiča

Krško gospodarstvo ohranja moč 
KRŠKO – S slavnostno akademijo, podelitvijo priznanj posameznikom, dru-
štvom in družbam za vidne dosežke, v nadaljevanju pa s predstavitvijo kra-
jevnih skupnosti na stojnicah ter družabnim srečanjem ob zvokih skupine 
Čuki na ploščadi kulturnega doma, so občanke in občani občine Krško 7. juni-
ja obeležili občinski praznik.

zaupanje, ljubezen in spo-
štovanje. Župan mag. Miran 
Stanko je med gospodarski-
mi in infrastrukturnimi prido-
bitvami in dosežki izpostavil 
tudi načrtovane projekte in 
pridobitve v prihodnjem ob-
dobju, od celovite ureditve 
podobe starega mestnega 
jedra, izgradnje farmacevt-
skega obrata Krke do novih 
investitorjev v industrijski 
coni Drnovo: „Časi nas res-

da preizkušajo, a gospodar-
stvo kljub pretresom ohranja 
svojo moč. Krška podjetja, še 
posebej na področju energe-
tike, po statistiki ustvarijo 
največ prihodka v naši regi-
ji in zaposlujejo skoraj polo-
vico vseh Posavcev. Zavedam 
se, da bomo takšen tempo 
lahko obdržali le ob odpira-
nju novih in z ohranjanjem 
obstoječih delovnih mest.“

Letošnji nagrajenci z županom mag. Miranom Stankom in 
predsednico vlade Alenko Bratušek (foto: Goran Rovan)

Termoelektrarna, umeščena 
v osrčje Brestanice, je sko-
zi sedem desetletij pomemb-
no vplivala na podobo in ra-
zvoj kraja, predvsem pa na 
socialno varnost mnogih ge-
neracij tamkajšnjega prebi-
valstva, je ob pregledu zgo-
dovine delovanja in razvoja 
tega energetskega objek-
ta izpostavil direktor Tomi-
slav Malgaj. Njeno obratova-
nje se je močno spremenilo 
z vključitvijo drugih večjih 
objektov v slovensko elek-
troenergetsko omrežje, pre-

Platinasta obletnica TE Brestanica
BRESTANICA – 24. junija leta 1943 je brestaniška termoelektrarna oddala v 
omrežje prve kilovate električne energije, ta zgodovinski mejnik – 70 let de-
lovanja - pa so zaposleni v termoelektrarni, predstavniki slovenskih elek-
trogospodarskih družb in ostali povabljeni gostje s prireditvijo, kulturnim 
programom in pregledno razstavo razvoja delovanja elektrarne skozi čas 
slavnostno obeležili 18. junija na gradu Rajhenburg.

majhne količine premoga v 
sedemdesetih letih in potre-
ba po zagotavljanju nemote-
ne oskrbe z električno ener-
gijo pa so narekovale gradnjo 
plinsko-parne elektrarne. 
Predvsem pa se je vloga ter-
moelektrarne spremenila z 
namenom zapolnitve potreb 
proizvodnje vršne energije 
in rezervno moč ob primanj-
kljajih in izpadih v elektro-
energetskem sistemu, saj je 
omogočala takojšnje kritje 
potreb po električni energi-
ji, pri čemer je ključna vlo-

ga plinskih blokov tudi za-
gotavljanje zanesljivega in 
neodvisnega vira napajanja 
lastne rabe krškega nukle-
arnega objekta. Tako sta v 
letu 2000 že začeli poskusno 
obratovati novozgrajeni plin-
ski turbini moči 2x114 MW, 
ki uporabljata za gorivo ze-
meljski plin in ekstra lahko 
kurilno olje ali kombinacijo 
obeh goriv. Hkrati so posodo-
bili tudi več drugih objektov, 
ki so potrebni za nemoteno 
delovanje elektrarne. 

Nuša Derenda - njenih 15 let 
KRIŽANKE, 20.6. ob 21.uri

BREŽICE – V brežiški viteški dvorani je 10. junija potekala slo-
vesna inavguracija dekana Fakultete za turizem, doc. dr. Bo-
židarja Veljkovića (desno na fotografiji, prejemajoč čestitke 
dr. Danijela Rebolja, rektorja Univerze v Mariboru). Na dogod-
ku, ki je pustil s svojo svečanostjo velik vtis, so se zvrstili viso-
ki obiski mariborske Univerze, predstavnikov posavskih javnih 
zavodov, gospodarstva, politike, s svojim nastopom je navdu-
šil pevski zbor Viva, za prijetno vzdušje pod grajskimi arkada-
mi pa so poskrbeli učenci Glasbene šole Brežice.  M. M.

Inavguracija dekana Veljkovića
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LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 6. junija dr. Tomaža Ža-
garja, dosedanjega vodjo službe za dovoljenja in analize v 
GEN energiji d.o.o., imenovala za direktorja Agencije za ra-
dioaktivne odpadke za mandatno obdobje štirih let, s čimer 
je prenehala funkcija dosedanjemu vršilcu dolžnosti direk-
torja Julijanu Fortunatu. Žagar je univerzitetni diplomirani 
inženir fizike in je doktoriral s področja jedrske energetike. 
Podoktorsko se je izpopolnjeval na področju naprednih gori-
vskih jedrskih ciklov na Inštitutu za transuranske elemente 
Karlsruhe v Nemčiji. V ZDA je pridobil specialistična znanja 
s področja vodenja projektov v jedrski energetiki ter mana-
gerska znanja na IEDC Bled. 
Vlada je na isti seji Fortunata razrešila tudi kot generalne-
ga direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infra-
strukturo in prostor in za v.d. generalnega direktorja imeno-
vala Danijela Levičarja, ki je bil sicer pred kratkim v GEN 
energiji d.o.o. imenovan za vodjo tehničnega sektorja in in-
vesticij. Levičar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani fi-
zik in magister menedžmenta. Svojo poklicno pot je začel v 
Nuklearni elektrarni Krško, mednarodne izkušnje pa je prido-
bival v oddelku za koncepte in planiranje v Mednarodni agen-
ciji za atomsko energijo (MAAE) in Evropski komisiji, kjer je 
deloval kot vodilni inšpektor Euratom. P. P.

Žagar na ARAO, Levičar na DE

Hkrati z otvoritvijo elektrarne so Sotošek, Tomaž Willenpart iz 
DRSC, krški župan mag. Miran Stanko ter poslanec v DZ in nek-
danji župan Franc Bogovič odprli nov most in obvoznico Krško 
po levem bregu reke Save. Direkcija RS za ceste je s projektom 
začela v letu 2007 z gradnjo krožišča pri HE Krško, nadaljeva-
la z gradnjo mostu pri HE Krško v letu 2008, v letošnjem letu 
pa je bil dokončan 2,5-kilometrski odsek do starega mostu čez 
Savo oz. do priključka pri tovarni Vipap in krožno križišče na vi-
sokovodnem nasipu, na katerega se bo priključil bodoči most 
čez Savo v Žadovinku. Kot je pojasnil Willenpart, bodo preosta-
le etape (izgradnja mostu v Žadovinku, nove cestne povezave 
od mostu do Merkurja, obvoznica Žadovinek ter odsek med sta-
rim mostom čez Savo in začetkom ceste na visokovodnem na-
sipu pri Potočnici) predvidoma dokončane do leta 2016. Doslej 
je bilo v obvoznico investiranih  17,8 milijonov evrov, vrednost 
celotnega projekta pa je ocenjena na nekaj več kot 32 milijo-
nov evrov. „Lepšega darila ob občinskem prazniku skorajda ne 
bi mogli dobiti. Ta dva objekta sta za našo občino, pa tudi za 
celotno savsko dolino, izrednega pomena,“ je ob otvoritvi de-
jal župan mag. Miran Stanko.

Otvoritveno slovesnost na ploščadi pred HE Krško, ki so se je 
udeležili številni znani obrazi iz lokalnega in državnega javne-
ga prostora, so popestrili Pihalni orkester Krško, Mešani pevski 
zbor Viva Brežice, pevka Nuša Derenda, mažorete Društva Trg 
Sevnica in plesna skupina Unique iz Leskovca pri Krškem, pove-
zovala pa Bernarda Žarn.
 Peter Pavlovič

Elektrarna in obvoznica – 
najlepše darilo ob prazniku
nadaljevanje s str. 1

nadaljevanje s str. 1
V nadaljevanju je župan ob kulturnem programu, ki ga je 
povezovala Bernarda Žarn, izvedli pa basist in sopranistka 
Janko Volčanšek in Mateja Arnež–Volčanšek, Rajhenbur-
ški oktet in Glasbena šola Krško, podelil letošnja občinska 
priznanja. Priznanja so prejeli: družba Mlin Katić za ino-
vativen in vzoren razvoj družinskega podjetja, družba El-
mont Krško ob 20-letnici kadrovskega in poslovnega razvoja 
na področju elektroindustrije, Simfonični orkester Glasbe-
ne šole Krško za 20-letno glasbeno ustvarjanje in dosežke, 
Osnovna šola Podbočje za predano delo pri vzgoji in izobra-
ževanju otrok in dejavno oblikovanje družbenega življenja 
v domačem kraju ter Roman Blatnik za prispevek k razvoju 
in promociji športa ter občine. Znak občine Krško je preje-
la Kmečka zadruga Krško ob 85-letnici zadružništva in vino-
gradništva v Posavju ter 20-letnici razvojnega delovanja in 
poslovanja zadruge, Dušan Arh za več kot 25 let obrtne de-
javnosti in prispevek k razvoju elektrotehnike in Danijela 
Zalokar za uspešno večletno delo v prostovoljstvu na različ-
nih področjih družbenega življenja. Najvišje priznanje, ve-
liki znak občine Krško, pa sta prejela Kulturno društvo Svo-
boda Brestanica za dolgoletne uspehe in izjemne dosežke 
v kulturnem življenju občine ter Jože Pirc in Parketarstvo 
Pirc za življenjsko delo na področju gospodarskega razvo-
ja in ob 50-letnici delovanja družinskega podjetja. V imenu 
odsotnega Jožeta Pirca sta priznanje prevzela njegova sino-
va Jože in Boštjan Pirc.
 Bojana Mavsar

Krško gospodarstvo ohranja 
moč

Po nedavni uradni otvoritvi 
hidroelektrarne Krško, kjer 
ima podjetje Infra sicer še 
kar precej dela, zlasti z ure-
janjem protipoplavne zašči-
te na območju starega me-
stnega jedra, v naslednjem 
letu pa še z rekonstrukcijo 
ceste Videm – Sotelsko, so 
na tokratni seji več pozorno-
sti namenili pripravam na iz-
gradnjo zadnjih dveh členov 
spodnjesavske verige – HE 
Brežice in HE Mokrice. Če-
prav je po lanskem spreje-
mu uredbe o državnem pro-
storskem načrtu za brežiško 
elektrarno obstajala realna 
možnost, da se gradnja prič-
ne že letos spomladi, se to 
ni zgodilo. Kot je pojasnil 
direktor podjetja Hidroelek-
trarne na spodnji Savi Bog-
dan Barbič, predvsem zaradi 
silno zapletene zakonodaje 
in dolgih postopkov pri pri-
dobivanju dovoljenj, v kon-
kretnem primeru pri prido-
bivanju okoljevarstvenega 
soglasja. „Včasih je ta posto-
pek trajal leto in pol, zdaj pa 
teče že sedmo leto. Tudi gra-
dnja infrastrukture se zara-

BISTRICA OB SOTLI – 4. junija je potekala 20. redna seja 
občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, na kateri so sve-
tniki med drugim potrdili predloge za letošnja občinska 
priznanja in nagrade.

Župan Franjo Debelak je v načrtovani dnevni red predlagal še 
uvrstitev točke OKP javno podjetje za komunalne storitve Ro-
gaška Slatina d.o.o., katerega ustanoviteljica je tudi bistriška 
občina, predstavnica podjetja pa je nato predstavila predlog 
za najem kredita za nakup dodatnih prostorov poslovne stav-
be, v kateri podjetje že sedaj deluje. Občinski svet je podal 
soglasje k nakupu prostorov s pogojem, da obveznosti iz kre-
dita ne smejo nikoli dodatno bremeniti bistriškega občinskega 
proračuna oz. da stroški nakupa prostorov ne smejo bremeni-
ti storitev javnih služb, temveč morajo biti vedno vezani na tr-
žne dejavnosti podjetja.

Osrednja točka dnevnega reda je bila tokrat namenjena potrdi-
tvi predlogov za občinska priznanja in nagrade. Svetnica prof. 
dr. Metka Hudina je pojasnila, da je zbiranje predlogov pote-
kalo do 15. maja, občinska mandatna komisija pa je nato 27. 
maja obravnavala tri predloge za priznanja in dva predloga za 
denarno nagrado. Le-te je komisija potrdila kot ustrezne, nato 
pa jih je kot upravičene prejemnike priznanj in nagrad potrdil 
tudi občinski svet. Priznanja ob letošnjem prazniku prejmejo 
Metoda Denžič, Špela Drašler in Karitas Bistrica ob Sotli, z de-
narno nagrado pa bosta za svoje predano delo nagrajeni Kul-
turno društvo Bistrica ob Sotli in bistriško Prostovoljno gasilsko 
društvo (več o nagrajencih preberite na prazničnih straneh ob 
bistriškem prazniku – na strani 16). Po pregledu realiziranih skle-
pov 19. seje občinskega sveta ter pobudah in vprašanjih svetni-
kov glede kolesarske steze, sanacije cest, ureditve kopališč v 
občini in podobno je župan poudaril, da vse kaže na to, da bo 
leto 2013 polno težko pričakovanih dogodkov, otvoritev in ve-
selja ob novih pridobitvah. 

Sicer pa se občani in občinska uprava te dni intenzivno pripra-
vljajo na prihajajoči občinski praznik, ki ga bodo znova obeležili 
s prireditvami za vse generacije. Ob vrhuncu praznovanja, 28. 
in 29. junija, vas občinska uprava z županom, svetniki in Bistri-
čani vabijo na slavnostno odprtje sušilnice (kulturnega doma) 
ter na svečano slavnostno sejo, kjer bodo podeljena tudi pri-
znanja in nagrade. Za mlade in mlade po srcu bo petkov večer 
polepšal tudi tradicionalni Bosorok, naslednji dan, 29. junij, pa 
bo Bistrica ob Sotli znova zaživela s Petrovim sejmom, koncer-
tom mešanega pevskega zbora na sv. Križu in razgibano zabavo.
 Maruša Mavsar

Gradnja verige HE na spodnji Savi:

Državi je »veriga padla dol«
KRŠKO - Člani Odbora za HE na spodnji Savi, ki v imenu posavskih občin spremljajo izgradnjo tega pro-
jekta, še posebej z vidika urejanja spremljajoče infrastrukture, so se 17. junija na 29. seji seznani-
li, da se bo gradnja HE Brežice morda vendarle začela še letos, v kratkem pa naj bi bil z že kar obsežno 
zamudo sprejet tudi državni prostorski načrt za zadnjo elektrarno v verigi, HE Mokrice.

di novih zahtev nenehno dra-
ži,“ je opozoril Barbič, ki še 
vedno upa, da se bo gradnja 
jeseni letos vendarle začela, 
trajala pa bo predvidoma tri 
leta. Trenutno so v fazi izbi-
re izvajalca za pripravljalna 
dela, nato bodo z javnim raz-
pisom izbrali še dobavitelje 
turbinske in mehanske opre-
me. 

Na gradnjo infrastrukture, 
katere vrednost ocenjuje-
jo na 130 milijonov evrov, se 
pripravljajo tudi na Infri. Kot 
je povedal vodja tehničnega 
sektorja Aljoša Preskar, so 
na javni razpis za projekti-
ranje ureditev sicer prejeli 
zgolj eno ponudbo, spomla-
di 2014 pa bodo objavili jav-
ne razpise za izvedbo del. 
Vse ureditve, vključno s pro-
tipoplavno zaščito, naj bi 
bile dokončane do konca leta 
2017, a ker so s sredstvi zelo 
omejeni, se zna gradnja za-
vleči. Kot je dejal v. d. di-
rektorja Direktorata za oko-
lje Branko Ravnik, je med 
tremi viri financiranja (vodni 
sklad, podnebni sklad in po-

sojilo Evropske investicijske 
banke) vprašljiv zlasti pod-
nebni sklad, ki se polni pod 
pričakovanji, pa tudi glede 
vodnega sklada, od koder gre 
dve tretjini sredstev za spo-
dnjo Savo, ni pričakovati več 
prilivov, poleg tega Računsko 
sodišče opozarja na neustre-
zno določanje prioritet kori-
ščenja sredstev. „Precej dela 
nas še čaka, da bomo izve-
dli vse, kar načrtujemo,“ ni 
bil prav optimističen Ravnik.

Medtem ko gre pri HE Brežice 
kljub omenjenim zamudam 
in nejasnostim vendarle le 
za vprašanje časa, kdaj bodo 
stroji zakopali v zemljo, pa 
je mnogo manj jasno, kdaj 
se bo začela gradnja HE Mo-
krice, za katero še vedno 
ni sprejet DPN. „Potem ko 
je zastavljeni rok sprejema 
uredbe do aprila 2013 postal 
neuresničljiv, nam je ‚veriga 
padla dol‘ in aktivnosti ne te-
čejo več s takšnim tempom 
kot prej,“ je priznal Cveto 
Kosec z Direktorata za ener-
gijo. Kot je pojasnila njego-
va kolegica Tjaša Gregorič 

z Direktorata za prostor, so 
predlog uredbe konec apri-
la poslali v medresorsko vla-
dno usklajevanje, kjer pa se 
je zataknilo na Ministrstvu 
za finance, ki ni zadovoljno 
s pomanjkljivo finančno kon-
strukcijo projekta. Gregori-
čeva upa, da bodo te zadrž-
ke rešili do konca junija in 
da bo uredba sprejeta v ju-
liju, k čemur je vlado pozval 
tudi posavski odbor. Brežiški 
župan Ivan Molan je ocenil, 
da je glavni razlog za ta za-
stoj zamenjava vlade in da ni 
vsebinskih zadržkov za spre-
jem DPN. Barbič je pojasnil, 
da je po sprejemu DPN po-
trebno vsaj še eno leto za 
pridobitev okoljevarstvene-
ga soglasja. „Želimo začeti 
z gradnjo v letu 2014 in kon-
čati v letu 2017, če pa se bo 
postopek vlekel še naprej, bo 
te roke težko držati,“ je oce-
nil. Letnica 2017 kot končni 
rok izgradnje spodnjesavske 
verige je tako čedalje manj 
verjetna, bolj realno je, da 
se bo gradnja zavlekla še ka-
kšno leto bližje letnici 2010.
 Peter Pavlovič

Še zadnjič pred slavnostno sejo
RADEČE - V torek se je na 21. redni seji sestal občinski svet 
Občine Radeče, ki je obravnaval 16 točk dnevnega reda, 
vendar je bila zadnja zaprta za javnost.

Med prvimi točkami so svetnice in svetnice obravnavali in 
sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora 
v občini Radeče. Sprejeli so tudi spremenjen odlok o usta-
novitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posav-
je s sedežem v občini Krško. Proračunska sredstva na prihod-
kovni in odhodkovni strani za obdobje od letošnjega januarja 
do maja je predstavila županja Rafaela Pintarič. Poudarila 
je, da financiranje javnih zavodov in društev poteka tekoče, 
prav tako se redno odplačuje dolgoročni kredit, ki je na za-
dnji dan v letošnjem maju znašal 1.748.026 evrov. Dodala je 
še, da se bo v mesecu juniju zaključila investicija v projekt 
Savus, medtem ko je razpis za najemnika gostinskih prosto-
rov novega objekta ob Savi v Radečah ponovljen, saj se na 
prvi razpis v mesecu aprilu ni javil noben ponudnik. V teku 
je še investiranje v izgradnjo čistilne naprave, o kateri naj 
bi govorili na izredni julijski seji. V nadaljevanju so odobrili 
potrebna sredstva za zamenjavo strehe na mrliški vežici na 
Svibnem in potrdili nov predlog cen dnevnih programov v Vrt-
cu Radeče, ki bodo od letošnjega 1. septembra nižje, mo-
žne pa bodo tudi še nekatere dodatne subvencije. Sprejet 
je bil še sklep, da se letos ob občinskem prazniku ne ime-
nuje častnega občana, zlatnik Občine Radeče pa bo prejel 
na septembrski slovesnosti Aleš Breznikar. 

Živahna razprava je stekla pri odločanju o sprejemu listine o 
prijateljstvu in sodelovanju med občino Velika Plana iz Srbije 
in občino Radeče. Razprava je pripeljala do ugotovitve, da 
v radeški občini ni dovolj velikih in primernih prenočitvenih 
kapacitet in podan je bil predlog, da bi občina začela spod-
bujati možnost privatnih namestitev. V zaključnem delu je 
predsednica nadzornega odbora Občine Radeče mag. Marje-
ta Lipec prisotne seznanila s poročilom o delu tega organa 
ter z načrtom dela za leto 2013. Obravnava zadnje točke, v 
kateri je županja podala uvodna pojasnila v zvezi z ugoto-
vitvami glede pritožbe občana na svet Zdravstvenega doma 
Radeče in Občino Radeče zoper izvajalko zdravstvenih sto-
ritev in direktorico JZ ZD Radeče, je bila za javnost zaprta.
 Smilja Radi

Jeseni nižja cena v Vrtcu Radeče

.S
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šparjem Mišičem obiskal Ter-
me Čatež, kjer je goste spre-
jel generalni direktor Term 
Čatež Sebastjan Selan z vod-
stvenimi kadri družbe. Mini-
stru in ekipi so podrobneje 
predstavili delovanje Term, 
ga popeljali po termalnem 
kompleksu in mu predstavili 
zadnje investicije v tem naj-
večjem turističnem podjetju 
pri nas, ki je v letu 2012 za-
beležilo 664.429 prenočitev 
in 32,1 milijonov evrov po-
slovnih prihodkov. Minister in 
sekretar sta bila zadovoljna 
z obiskom in seznanitvijo s 
stanjem turističnega gigan-
ta. Selan je ob tej priložno-
sti novinarjem povedal, da 
Terme Čatež nimajo težav z 
likvidnostjo ali solventnostjo 
oz. neplačevanjem ter da iz-
polnjujejo svoje obveznosti, 
plačani naj bi bili tudi regre-
si delavcem, z bankami pa se 
dogovarjajo glede reprogra-
miranja kreditov, saj letos 
zanje plačujejo le obresti, 
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Družbe in podjetniki poslovali 
pozitivno, zadruge negativno
KRŠKO - Krška izpostava Agencija RS za javnopravne evi-
dence in storitve (AJPES) je podala poročilo o poslovanju 
gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov 
posameznikov za leto 2012. Rezultati poslovanja družb 
so bili v primerjavi z letom 2011 boljši, čeprav nanje vpli-
va predvsem šest elektrogospodarskih družb, ki so dose-
gle več kot dve tretjini prihodkov v regiji – 68,4 %, prav 
tako so te družbe pridelale 63,5 % neto čistega dobička.

Posavske družbe so imele v minulem letu 9.016 zaposlenih in 
ustvarile 2.843.347 tisoč evrov prihodkov. Dobre štiri petine pri-
hodkov – 82,9 % - so ustvarile družbe iz občine Krško, 10,1 % 
družbe iz brežiške družbe, 5,6 % družbe iz občine Sevnica in 
1,4 % družbe iz občine Kostanjevica na Krki. Skupno so ustvarile 
393.759 tisoč evrov neto dodane vrednosti, kar je sicer za 0,5  % 
manj kot leto pred tem, prav tako je bila za 1,6 % nižja neto 
dodana vrednost na zaposlenega, ki je znašala 43.675 evrov. Za 
30,3 % je bil višji čisti dobiček, to je 62.357 tisoč evrov, izkaza-
le pa so 11.842 tisoč evrov čiste izgube. Čisto izgubo je izkaza-
lo 418 od skupno 1.187 družb. Največ čistega dobička so izka-
zale družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in 
paro, tem pa so sledile družbe s predelovalno dejavnostjo, naj-
več neto izgube, kar 190 tisoč evrov, pa so ugotovile družbe s 
področja poslovanja z nepremičninami. V slovenskem merilu je 
bilo Posavje v letu 2012 med 12 statističnimi regijami po številu 
družb in izkazanem čistem dobičku na 9. mestu, po zaposlenih 
na 10. mestu, po ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje ter de-
ležu premoženja na 8. mestu, po deležu čiste izgube na 12., to-
rej zadnjem mestu, hkrati pa na 3. mestu po ustvarjenem neto 
čistem dobičku. 

2.511 samostojnih podjetnikov je lani zaposlovalo 2.195 oseb, 
od tega jih je bilo dobra četrtina - 26,5 % - zaposlenih v grad-
beništvu. Podjetniki so izkazali skupno 218.375 tisoč evrov pri-
hodkov, ob tem povečali prihodke za 2,9 % in odhodke za 3,4 %, 
kar pomeni, da se je celotna gospodarnost poslabšala, saj so 
podjetniki lani na 100 evrov odhodkov izkazali le 105 evrov 
prihodkov. Ustvarili so 214.851 tisoč evrov čistih prihodkov od 
prodaje, za 20.225 tisoč evrov so jih ustvarili s prodajo na tu-
jem trgu. Med občinami zaradi majhnosti bistveno odstopa le 
občina Kostanjevica na Krki, tako kot v preteklih letih so v ve-
čini ekonomskih kategorij na prvem mestu podjetniki iz obči-
ne Krško, sledijo pa jim podjetniki iz občin Brežice in Sevnica. 
912 podjetnikov iz občine Krško je  ustvarilo 73.986 tisoč evrov 
prihodkov in upravljalo z 51.031 tisoč evri sredstev. 860 breži-
ških podjetnikov je pridelalo 73.340 tisoč evrov prihodkov in 
upravljalo s 54.661 tisoč evri sredstev, v občini Sevnica pa je 
659 podjetnikov zaposlovalo povprečno zaposlovalo 648 oseb. 
Z 58.958 tisoč evri sredstev so ustvarili 62.298 tisoč evrov pri-
hodkov. V občini Kostanjevica na Krki je lani delovalo 80 pod-
jetnikov, ki so zaposlovali 56 oseb in s 5.482 tisoč evri sredstev 
ustvarili 5.567 tisoč evrov prihodkov. Skupno so posavski pod-
jetniki ustvarili za 2,9 % več prihodkov kot v letu 2011.Največ 
prihodkov so ustvarili podjetniki z dejavnostjo trgovine, vzdr-
ževanja in popravila motornih vozil, druga najpomembnejša 
dejavnost pa je bila gradbeništvo.

Slabše poslovanje in skupno negativen rezultat je izkazalo 16 
zadrug v Posavju, ki so zaposlovale 166 oseb. Zadruge so v 
letu 2012 ustvarile 28.815 tisoč evrov prihodkov in 28.850 ti-
soč evrov odhodkov. Skoraj polovica zadrug je poslovalo z iz-
gubo, čisti dobiček je ugotovilo le šest zadrug, čisto izgubo 
pa pet. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2011 zmanj-
šal iz 132 tisoč evrov na 73 tisoč evrov, čista izguba pa se je 
povečala iz 43 na 112 tisoč evrov. Bojana Mavsar

Danes termoelektrarna s 
skupno močjo 297 MW pred-
stavlja enega vodilnih po-
nudnikov za zagotavljanje 
sistemskih storitev terciarne 
regulacije v Sloveniji. Leta 
2004 so se v TEB uspešno in 
aktivno vključili v gradnjo 
hidroelektrarn na spodnji 
Savi, predvsem kot vzdrže-
valec elektrarn. V sklopu 
energetske sanacije poslov-
nega objekta so pred tremi 
leti zgradili tudi sončno elek-
trarno, v tem letu bo dokon-
čana rekonstrukcija črpali-
šča požarne in tehnološke 
vode na potoku z izgradnjo 
cevovoda, ki pomeni izbolj-
šanje protipožarne zaščite 
naprav, hkrati pa je TE Bre-
stanica pred ključnim mejni-
kom, saj so v zaključni fazi 
pripravljalnih aktivnosti pri 
projektu menjave treh plin-
skih turbin iz leta 1974 z no-
vimi plinskimi bloki 4 x 40-70 
MW, s katerimi bodo ohrani-
li vlogo ponudnika sistemskih 
storitev, zagotovili zaneslji-
vo obratovanje in zmanjša-
nje vplivov na okolje. „Gre 

Platinasta obletnica TE Brestanica

za dolgoročno perspektivo 
razvoja,“ je še poudaril Mal-
gaj, „konkurenčno prednost, 
zaposlenim pa zagotavlja so-
cialno varnost.“

Direktor družbe GEN energi-
ja Martin Novšak je ob tem 
dejal, da je termoelektrar-
na v vsem obdobju delova-
nja zanesljivo izpolnjeva-

la poslanstvo, tudi z vidika 
vzgoje kadra, in zagotovil 
podporo tudi v prihodnje:. 
„Želimo, da ohrani Brestani-
ca svojo vlogo na sistemskih 
storitvah, iskati pa bo po-
trebno tudi druge ekonom-
ske priložnosti na odprtem 
trgu Evropske unije, pred-
vsem na vzhodnem delu Bal-
kana, slediti ciljem ekono-

mičnosti in gospodarnosti.“ 
Čestitkam ob jubileju se je 
pridružil župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, minister 
za infrastrukturo in prostor 
Samo Omerzel pa je v go-
voru izpostavil pomen spre-
jemanja strateških dolgoroč-
nih odločitev in usmeritev 
na področju energetike, da 
se ta razvija ne samo na pa-
sivnem, temveč tudi na ak-
tivnem delu, pri čemer pa je 
pomembna tudi aktivna vlo-
ga TEB.

Ob zaključku uradnega dela 
slovesnosti, ki jo je povezo-
val Žiga Kump, s kulturnim 
programom pa oblikovali tro-
bilni in pihalni kvintet Glas-
bene šole Krško Fantastičnih 
pet, Mladinski pevski zbor OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica, 
Moški pevski zbor Svoboda 
in Instrumentalna skupina 
STEB, je Karmen Leban, čla-
nica revizorskega sveta cer-
tifikata Družini prijazno pod-
jetje, direktorju izročila še 
potrdilo o prejemu omenje-
nega certifikata.
 Bojana Mavsar

V preteklosti pridobljenim certifikatom s področja vode-
nja kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja 
z okoljem so v TEB dodali še certifikat Družini prijazno 
podjetje. Potrdilo o prejemu je na slovesnosti članica re-
vizorskega sveta Karmen Leban izročila direktorju Tomi-
slavu Malgaju. 

Trasa načrtovane ceste, po 
besedah Tomaža Willenpar-
ta z Direkcije RS za ceste na-
domestka za nekdanjo Cesto 
bratstva in enotnosti, ki jo je 
povozila avtocesta, je dolga 
slabih 9 km in je zasnovana kot 
dvopasovna cesta z nivojskimi 
križišči, po kateri bi se lahko 
vozili največ 80 km/h. Zače-
nja se na visokovodnem nasi-
pu ob Savi v Krškem in sledi 
obstoječi cesti do križišča za 
NEK. V Vrbini se nanjo priključi 

V Brežicah želijo na sever, v Pesjem na jug
KRŠKO, BREŽICE - V okviru enomesečne (od 11. junija do 11. julija) javne razgrnitve državnega pro-
storskega načrta (DPN) za cestno povezavo od Krškega do Brežic sta 12. junija potekali javni obravnavi 
omenjenega dokumenta v dvorani Mladinskega centra Brežice in v sejni sobi Občine Krško.

870 m dolga navezovalna ce-
sta iz Stare vasi z dvema kro-
žiščema, nadvozom preko že-
lezniške proge ter podhodom 
za pešce in kolesarje, saj se 
nivojski železniški prehod uki-
ne. Od NEK dalje trasa pove-
zovalne ceste poteka nekoli-
ko južneje vzdolž daljnovodov, 
pri Pesjem se približa železni-
ški progi Dobova – Zidani Most, 
nato pa se usmeri proti jugu, 
zahodno od naselja Gornji Le-
nart, skozi pokriti vkop v Šen-
tlenartu, južno od objektov 
TPV, se priključi na obstoje-
če krožišče pri Tušu in zaklju-
či v križišču pri Intermarketu, 
kjer se priključi na predvide-
no vzhodno obvoznico Brežic. 

Ravno ta priključek oz. po-
tek trase na tem delu je bil 
izpostavljen na obravnavi v 
Brežicah. Nekateri krajani 
so bili mnenja, da bi mora-
la trasa potekati severno od 
železniške proge, saj, kot je 

dejal Boris Papac, tako, kot 
je predvidena, reže mesto na 
dva dela. V prizadevanju, da 
bi obe cestni povezavi, tako 
vzhodno obvoznico kot pove-
zavo Krško - Brežice, načr-
tovali celostno ter da nove 
cestne povezave za tranzi-
tni promet ne bi umeščali v 
strnjeno naselje in ustvarja-
li nove delitve mesta Breži-
ce, ravno za nocoj, 20. juni-
ja, v Šentlenartu sklicujejo 
zbor krajanov.

Na obravnavi v Krškem pa so 
načrtovani trasi nasprotovali 
zlasti krajani Pesjega, ki zah-
tevajo, da se trasa namesto 
predvidenih 80 metrov od 
najbližje hiše umakne vsaj 
še 150 metrov južneje, vmes 
pa vzpostavi zeleni pas. „Ne 
nasprotujemo cesti, ker raz-
bremenjuje dve naselji v naši 
KS, ne želimo pa poslabšanja 
kvalitete življenja krajanov 
v Pesjem,“ je povedal pred-

sednik sveta KS Dolenja vas 
Goran Udovč. Ker trasa sicer 
povsod drugod poteka južne-
je, imajo občutek, da so bili 
žrtvovani za retenzijske po-
vršine ob HE Brežice.

Na vprašanje na javni obrav-
navi v Brežicah o smiselnosti 
te investicije oz. ali ne bi bilo 
smotrneje obnoviti obstoječo 
regionalno cesto, je Willen-
part odgovoril, da so preučili 
tudi to možnost, vendar pa je 
spričo standardov, ki jih želi-
mo doseči, vprašanje, ali bi 
bilo to sploh ceneje, po nje-
govih besedah pa je potrebno 
izkoristiti tudi sočasnost gra-
dnje HE Brežice, zlasti z upo-
rabo materiala iz izkopov. Si-
cer pa gradnje, ki naj bi stala 
prek 40 milijonov evrov in je 
s tega vidika ena največjih 
tovrstnih načrtovanih inve-
sticij v Sloveniji, ne gre pri-
čakovati pred letom 2017.
 Peter Pavlovič

Slovenski in hrvaški minister 
sta se v Gadovi peči skupaj s 
svojimi sodelavci, med kate-
rimi je bil tudi državni sekre-
tar v kabinetu predsednice 
vlade Gašpar Gašpar Mišič, 
najprej srečala s posavskimi 
župani, slovenskim in hrva-
škim veleposlanikom, pred-
stavniki vinogradniških dru-
štev in lokalnimi prebivalci. 
Slovenska in hrvaška dele-
gacija sta se nato prestavi-
li v zidanico Jarkovič, kjer 
je bilo na sporedu delovno 
srečanje obeh delegacij, ki 
je bilo zaprto za javnost. V 
izjavi za medije je minister 
mag. Stanko Stepišnik de-
jal, da je hrvaškemu kole-
gu pred vstopom Hrvaške v 
EU predstavil slovenske izku-
šnje glede črpanja evropskih 
sredstev kot tudi probleme 
oz., kot se po novem reče, 
izzive pri tem, pri čemer je 
obljubil pomoč Slovenije v 
obliki svetovanj ter prenosa 
znanj in izkušenj. Prepričan 
je še, da obstaja veliko mo-
žnosti za nadaljnje sodelo-
vanje med obema državama 
na področju turizma. Mini-
ster Darko Lorencin je po-
trdil besede svojega pred-
hodnika, da nameravajo v 
prihodnosti delovati usklaje-
no na obeh straneh meje in 
kandidirati za nekaj skupnih 
projektov, ki naj bi bili čim 
bolj učinkoviti in dolgoročni. 

Nekaj dni pozneje, 18. ju-
nija, pa je minister mag. 
Stanko Stepišnik z državnim 
sekretarjem Gašparjem Ga-

Minister Stepišnik dvakrat na obisku
GADOVA PEČ, ČATEŽ OB SAVI – V Gadovi peči sta se 14. junija na delovnem srečanju sestala slovenski 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik in hrvaški minister za turizem Dar-
ko Lorencin. Štiri dni kasneje pa je gospodarski minister z delegacijo obiskal tudi Terme Čatež.

glavnic pa ne. Tema pogovo-
rov s predstavniki vlade je 
bilo tudi (ne)plačevanje kon-
cesije za uporabo termalne 
vode, ki se vleče že več let, 

vendar končne rešitve tudi 
tokrat še ni na vidiku.

 Rok Retelj, 
 Maruša Mavsar

Ministra Stepišnik in Lorencin s predsedni-
co VTD Gadova peč Martino Baškovič

Minister Stepišnik in generalni direktor 
Term Čatež Selan
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KRŠKO - V organizaciji JSKD OI Krško, Valvasorjeve knjižnice 
Krško in KS mesta Krško so se 11. junija začeli že tradicionalni 
deveti Poletni večeri v parku, s katerimi želijo, kot je v uvo-
dnem nagovoru poudarila direktorica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Urška Lobnikar Paunović, skrbeti predvsem za oživlja-
nje življenja v starem mestnem jedru, v katerem poteka ve-
čina prireditev. Pri organizaciji prvega poletnega večera sta 

se jim že drugo leto zapored pridružila OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar-Po-
družnica Posavje. Tokrat so sicer v spominskem parku Jurija 
Dalmatina na Vidmu obeležili 8. junij, ki je posvečen Primo-
žu Trubarju. V Uri slovenščine, kot so že drugo leto poime-
novali junijsko prireditev, so se pod mentorstvom profesori-
ce Irene Hictaler Simončič z izpovedno ljubezensko poezijo 
predstavili učenci devetih razredov, ki so med drugim reciti-
rali pesmi Franceta Prešerna, Valentina Vodnika, Otona Zu-
pančiča, Ivana Minattija in Toneta Pavčka. Zbrane sta poz-
dravili tudi ravnateljica osnovne šole Antonija Glas Smodič, 
ki je spregovorila o sobivanju šole s pred štirimi leti ureje-
nim spominskim parkom, in Alenka Černelič Krošelj, pred-
sednica podružnice SPD, ki je nekaj besed namenila pome-
nu protestantske dediščine v Krškem. Večer sta obogatila 
Boštjan Arh v vlogi Adama Bohoriča in Filip Černelč v vlogi 
Jurija Dalmatina. Prireditev se je zaključila s sprehodom po 
spominskem parku in prijetnim druženjem. P. B. 

Manja Vajdič, Krško: Danes je pomembno 
tako z ekološkega kot finančnega vidika, da 
si čim več hrane pridelaš sam, seveda, v ko-
likor je to mogoče. Za samooskrbo v dobršni 
meri poskrbimo sami s pridelavo zelenjave, 
sadja, zelišč, pa tudi meso pogosto kupimo 
direktno od kmeta. Sicer pa ne verjamem v 

to, da je hrana, ki jo v prodajalni prodajajo kot bio, tudi de-
jansko pridelana povsem na ekološki način. 

Bogdan Vegelj, Mrzlava vas: Doma se tru-
dimo, da bi se držali slogana „Nazaj k nara-
vi“. Zelenjavo si pridelamo bolj kot ne sami. 
Gledamo na to, da uživamo tisto, kar je do-
mače. Če pa že kupimo kakšno stvar v trgo-
vini, vedno izberemo eko izdelke. Nabiramo 
tudi gobe, zdravilna zelišča in kuhamo čaje. 

Menim, da bi se moral vsak, ki ima doma kak košček zemlje, 
potruditi in si osnovno hrano pridelati sam.

Adrijan Černelč, Bistrica ob Sotli: Vsakdo z 
nekaj vrta si želi čim več zelenjave pridelati 
sam, kar je zelo v redu. Veliki trgovski gigan-
ti ponujajo različno hrano, tudi gensko spre-
menjeno. V sadovnjakih bi morali ohranjati 
avtohtone sorte, za kar se sam zelo zavze-
mam. Pri nabiranju raznih zelišč je potreb-

no imeti zmernost, naberem le toliko, kar porabimo do na-
slednje sezone, da ohranjam naravo. 

Metka Rozman, Radeče: Ljudje se vračajo 
nazaj k urejanju domačega vrta in pridelo-
vanju sveže domače zelenjave. Sama že ves 
čas obdelujem vrt, na katerem pridelam sko-
raj vso zelenjavo za celotno družino. Sadov-
njaka nimam, vendar pa imam ob hiši slivo. 
Posadila sem tudi kaki, ki bo letos dal prve 

sadeže. Na oknih imam namesto bujnega cvetja gozdne ja-
gode, ki celo poletje razveseljujejo mojo triletno vnukinjo. 

Vse več ljudi poskuša živeti v skladu s sloganom „Nazaj 
k naravi“, zlasti v smislu samooskrbe in poudarka ekolo-
ško pridelani hrani, nabiranjem raznih zelišč, izbiro pro-
stočasnih dejavnosti ... Je tudi vam ta slogan in tovrsten 
življenjski slog blizu in na kakšen način ga uresničujete? 

anketa

Tudi vi „nazaj k naravi“?
Predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Dobova Mihael Bo-
ranič je na slavnostni seji iz-
postavil namen praznovanja, 
ki je posvečen izgnancem in 
izgnanstvu, ob tem pa je po-
sebna delegacija odšla k spo-
minskemu obeležju položit 
venec. Boranič se je v nada-
ljevanju sprehodil po minulih 
aktivnostih, izpostavil izgra-
dnjo obvozne ceste ob kul-
turnem domu, obnovo javne 
razsvetljave, gradnjo optič-
nega omrežja, projekt in le-
galizacijo parkirišča, ureje-
nost pokopališča in zasaditev 
dreves v parku, pa tudi raz-
lične dejavnosti po društvih 
in v vaških skupnostih. Izpo-
stavil je nekaj nerešenih te-
žav ter začrtal plan dela za 
nadaljnji razvoj, med kate-
re sodi obrtna cona, razvoj 
podjetništva, parkirni pro-
stori ter tudi obnova cest in 
izgradnja pločnikov. Pohva-

Dobovčani obeležili svoj praznik
DOBOVA - S slavnostno sejo sveta Krajevne skupnosti Dobova so v Dobovi 9. junija počastili krajevni 
praznik. Ob tem so podelili krajevna priznanja Ivanu Aužinu, Robertu Deržiču in Janku Krulcu. 

lil je korektno sodelovanje z 
občino, izrazil zadovoljstvo 
glede čezmejnega sodelova-
nja ter omenil še pestro de-
lovanje številnih krajevnih 
društev, ki skrbijo za pre-
poznavnost kraja tudi izven 
krajevnih meja.

V nadaljevanju so podelili 
krajevna priznanja, ki so jih 
prejeli: Ivan Aužin za dolgo-
letno gasilsko udejstvovanje 
in prenašanje svojega zna-
nja na podmladek, Robert 
Deržič za aktivnosti in de-
lavnost v različnih društvih 

ter Janko Krulc, prav tako 
za aktivno sodelovanje v raz-
ličnih društvih in tudi v vaški 
skupnosti. Ob tej priložnosti 
so bila podeljena še prizna-
nja domačega turističnega 
društva za urejenost kraja. 
V kategoriji manjših vasi je 
najvišje priznanje po oce-
ni komisije prejela vas Mo-
stec, v kategoriji večjih vasi 
pa Gabrje pri Dobovi.

Nekaj besed so na slavnostni 
seji prisotnim namenili tudi 
brežiški župan Ivan Molan, 
ki je med drugim izpostavil 
tudi podporo občine pri raz-
ličnih projektih, predsednik 
sveta KS Kapele Ivan Urek in 
ravnateljica domače osnovne 
šole Ivana Baškovič, ki se je 
zahvalila za podporo domači 
šoli in izrazila zadovoljstvo ob 
skorajšnjem pričetku izgra-
dnje zunanjih igrišč pri šoli.
 Marija Hrvatin

Prejemniki krajevnih priznanj s predsednikom KS Miha-
elom Boraničem 

Predsednik PGD Skopice Be-
njamin Kodrič se je v nagovo-
ru naprej zahvalil vsem usta-
novnim članom, ki so leta 1933 
sklenili, da na Skopicah usta-
novijo gasilsko društvo. Kot je 
dejal, se je društvo kljub tež-
kim časom med obema vojna-
ma razvijalo in nadgrajeva-
lo, nabavljala se je oprema 
in zgradil gasilski dom, ki ga 
uporabljajo in dobro vzdržu-
jejo še danes. Z željo po ve-
čji požarni zaščiti širše okolice 
so se priskrbela tudi gasilska 
vozila in ostala tehnika. „Vse 
to kaže, da je bilo društvo v 
preteklosti dobro vodeno in 
organizirano. Trenutno naše 
društvo šteje 166 članov, kar 
nas uvršča med eno izmed 
številčnejših društev v obči-
ni Brežice. Redno se udeležu-
jemo pionirskih in mladinskih 
tekmovanj, prav tako organi-
ziramo zdaj že tradicionalno 
tekmovanje z gasilskimi avto-

Dan gasilcev in jubilej PGD Skopice
SKOPICE – 8. junija so na Skopicah slovesno obeležili dan gasilcev Gasilske zveze Brežice, hkrati pa pri-
pravili tudi proslavo ob 80-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Skopice. 

cisternami in vozili GVV1,“ je 
poudaril Kodrič. Zbrane gasil-
ce brežiške občine je ob nji-
hovem dnevu nagovoril tudi 
predsednik GZ Brežice Miha-
el Boranič, ki je med drugim 
povedal, da je bila slovesnost 
na Skopicah posvečena tudi 
58-letnici delovanja GZ Bre-
žice, ki v svojih vrstah zdru-

žuje 32 prostovoljnih gasilskih 
društev z več kot 600 opera-
tivnimi člani. Poudaril je tudi, 
da je sodelovanje GZ z Obči-
no Brežice na visokem nivoju, 
kar je dokaz, da so cenjena 
javna služba brežiške občine. 
Ob tej priložnosti je čestital 
tudi ostalim društvom, ki letos 
praznujejo okrogle obletnice: 
PGD Bizeljsko za 120 let, PGD 
Cerklje ob Krki za 110 let, PGD 
Krška vas za 90 let in PGD Žu-
pelevec za 60 let delovanja. 

Zbranim sta nekaj besed na-
menila tudi Gašper Janežič, 
član poveljstva GZ Sloveni-
je in poveljnik regije Posav-
je, ter župan Ivan Molan. Na 
slovesnosti so podelili tudi pri-
znanja GZ Brežice in GZ Slo-
venije. Priznanje GZ Brežice 
III. stopnje so prejeli Boštjan 
Horžen, Vanja Rudman, 
Alenka Jazbec, Mojca Bizjak, 
Lidija Kodrič, Anton Kodrič, 

Franc Kalin, Jože Baškovič, 
Anton Plevanič in Janko Hot-
ko. Odlikovanje GZ Slovenije – 
plamenico III. stopnje sta pre-
jela Stanislav Bogolin in Jože 
Gramc, plamenico II. stopnje 
je dobil Miran Rudman, pla-
menico I. stopnje pa Ivan Ško-
fljanec. Z gasilskim odlikova-
njem I. stopnje in srebrno 
plaketo za 80 let neprekinje-
nega delovanja pa so odliko-
vali PGD Skopice. Za glasbe-
no spremljavo so v uradnem 
delu slovesnosti, ki ga je pove-
zovala Bojana Zevnik, poskr-
beli člani Pihalnega orkestra 
Kostanjevica na Krki, gasilsko 
himno pa so odpeli člani vo-
kalne skupine Skopice, ki so 
sami tudi gasilci. Dogajanje 
na Skopicah se je nadaljevalo 
najprej z nastopom Ansambla 
bratov Žerjav, kasneje pa so 
na oder prišli še osrednji go-
stje večera, ansambel Pogum.
 Rok Retelj

Predsednik PGD Skopice 
Benjamin Kodrič je pono-
sno pokazal prejeta odli-
kovanja.

Z Uro slovenščine začeli 
letošnje Poletne večere v parku

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

Navedene terapije so name-
njene gibalno oviranim ose-
bam, predvsem otrokom in 
mladostnikom s težavami gi-
banja, najpogosteje za obo-
lele s cerebralno paralizo. 
Večina terapevtskih vaj tera-
pevti izvajajo v terapevtskih 
kletkah s pajkovimi vajami, 
terapevtsko obleko in su-
spenzijskimi vajami in osta-
limi tehnikami, ki pripomo-
rejo h krepitvi mišic, moči in 
razteznosti mišic, dobri učin-
ki terapij pa se pri obolelih 
odražajo tudi v boljši senzo-
riki, koordinaciji, govoru in 
ravnotežju. Vrednost pripo-
močkov in kletk za terapi-
jo je znašala 20.000 evrov, 
v društvu Sonček pa so jih 
nakupili z zbranimi sred-
stvi, ki so jih prispevala pre-
težno podjetja in samostoj-
ni podjetniki iz Posavja. Kot 
je dejala na otvoritvi pred-
sednica posavskega Društva 

Nov terapevtski prostor za »Sončke«
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Društvu Sonček za cerebralno paralizo Posavje, s sedežem in prostori na Ulici 
Mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem, so 13. junija predali v uporabo na novo urejen pro-
stor s pripomočki za izvajanje therasuit terapevtske tehnike, nevrofizioterapije in delovne terapije. 

Sonček Nataša Solomun, je 
vsak še tako majhen napre-
dek velik korak za osebe s te-
žavami v gibanju, Iztok Su-
hadolnik, podpredsednik 
Zveze Sonček, pa je pouda-
ril, da Sonček Posavje s svo-
jim skrbnim in prizadevnim 
delom, razumevanjem okolja 

in pridobitvami sodi med ‚ga-
zele‘ njihove zveze. S podpo-
ro za nakup opreme za izva-
janje terapij so podjetja in 
posamezniki tudi to pot do-
kazali, kot je dejal župan 
mag. Miran Stanko, da kljub 
v dandanes že dokaj odtujeni 
družbi še vedno obstaja čut 

za sočloveka, pri čemer je 
pomembno, da zna to oko-
lje v prvi vrsti prisluhnit ti-
stim, ki so vpeti v delo z ose-
bami s posebnimi potrebami, 
staršem, centru, društvu in 
drugim, saj ti najbolje vedo, 
kakšne so potrebe njihovih 
članov in kaj bo v čim večji 
meri pripomoglo k izboljša-
nju njihovih sposobnosti. 

Novo pridobitev so preda-
li namenu župan Stanko, So-
lomunova, Suhadolnik, upo-
rabnik in član društva Denis 
Breznikar ter terapevt Be-
njamin Trontelj, spremlja-
joči kulturni program, ki ga 
je povezovala moderatorka 
Vlasta Moškon, pa so z in-
strumentalnimi in pevskimi 
točkami izvedli člani Dru-
štva Sonček, v nadaljevanju 
popoldanskega druženja pa 
brežiški Ansambel Hervol. 
 Bojana Mavsar 

Spredaj Denis Breznikar, zadaj mag. Miran Stanko, Nata-
ša Solomun, Benjamin Trontelj in Iztok Suhadolnik
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Vse od leta 1981 dalje se 
Krajevna skupnost mesta Kr-
ško s prireditvami vsako leto 
pokloni spominu na prve kr-
ške borcev, življenja deve-
tih fantov in enega dekle-
ta, ki so ugasnila pod streli 
okupatorja 3. julija 1941. 
Hkrati, kot je dejala na slo-
vesnosti predsednica najve-
čje krajevne skupnosti v ob-
čini Krško Jožica Mikulanc, 
se poklonimo tudi spominu 
na trpljenje izgnancev, saj 
je okupator med oktobrom 
1941 in mesecem februar-
jem 1942 iz tedanje občine 
Krško, ki je štela 2.108 pre-
bivalcev, izgnal 1799 oseb, 
tako je v letu 1943 Krško šte-
lo le še 208 „staroselcev“. 
Krško in Videm je 11. maja 
1945 osvobodila glavnina 6. 
Krajiške brigade, v mesto, 
v katero so se najprej vrni-
li begunci, ki so se pred iz-
gonom umaknili čez nem-
ško-italijansko mejo, pa so 
se postopoma začeli vračati 
tudi izgnanci. Pred 60 leti se 
je kranjsko mesto Krško po-
vezalo z levobrežnim nase-
ljem Videm in se poimeno-
valo v mesto Videm-Krško, 
leta 1965 pa sta bila občin-
sko središče in krajevna sku-
pnost preimenovana v Krško, 
ki je tudi s tem zajelo v ja-
dra svojega vsestranskega 
napredka nov veter, je deja-
la Mikulančeva. Kot je pou-
darila v nadaljevanju slavno-
stnega govora, smo dočakali 
tudi svojo državo in ne gle-
de na razlike, ki nas preve-
vajo danes, v demokratični 
družbi, moramo z njimi ži-

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

V petek, 7. 6. 2013, se je zgodil nov mejnik v izgradnji hi-
droelektrarn na spodnji Savi – uradna otvoritev HE Krško, 
tretje v verigi HE na spodnji Savi, katere gradnja se je s 
podpisom koncesijske pogodbe med HSE (koncesionarjem) 
in državo (koncendentom) začela 8. julija 2002. HE Krško 
bo s povprečno letno proizvodnjo 144 GWh dodatno prispe-
vala k proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov na 
eni ter k energetski neodvisnosti Slovenije na drugi strani. 

HE Krško - vrednost naložbe energetskega dela izgradnje zna-
ša 93 mio evrov -  je umeščena v bližini vasi Sotelsko na levem 
bregu Save in je od začetka naseljenega dela mesta Krško od-
daljena približno 350 metrov. Gradnja elektrarne, za katero je 
bil državni lokacijski načrt sprejet oktobra 2006, se je začela 
27. novembra 2007, od 2. aprila 2013 pa poteka enoletno po-
skusno obratovanje. Gradnja HE Krško je bila predvsem zara-
di nedostopnosti levega brega, omejenega in ozkega prostora 
v rečni dolini, bližine pomembnih prometnic in globokih izko-
pov v dolomitni hribini izjemno zahtevna in težja od gradnje 
predhodnih elektrarn. Energetski del izgradnje HE se je odvijal 
pod okriljem družbe HESS, d.o.o., infrastrukturni del (akumu-
lacijski bazen) pa je izvajalo Javno podjetje INFRA d.o.o. Veči-
na infrastrukturnih ureditev je zaključena, tako na akumulacij-
skem bazenu HE Krško kot na področju državne infrastrukture. 

Slavnostna govornica na otvoritvi Hidroelektrarne Krško in 
obvoznice mesta Krško je bila predsednica Vlade Republi-
ke Slovenije mag. Alenka Bratušek, ki je tudi uradno od-
prla nov pomemben hidroenergetski objekt v okviru ele-
ktroenergetskega sistema Republike Slovenije. Otvoritve 
so se udeležili tudi minister za gospodarski razvoj in teh-
nologijo mag. Stanko Stepišnik ter vrsta drugih uglednih 
predstavnikov države, gospodarstva in lokalnih skupnosti.

Odprtje 
Hidroelektrarne Krško 

naročena objava

Čestitamo ob 
dnevu državnosti!

SENUŠE - Tako kot več krajevnih skupnosti v občini Krško 
v mesecu juniju v spomin na žrtve 2. svetovne vojne in 
trnovo pot izgnancev z več prireditvami obeleži krajevni 
praznik tudi Krajevna skupnost Senuše. Osrednja sveča-
nost s podelitvijo priznanj, v nadaljevanju pa kmečke igre 
med naselji v krajevni skupnosti, je potekala 15. junija.

Praznične senuške dneve so tradicionalno odprli z gasilskim 
tekmovanjem za prehodni pokal KS Senuše, ki se je letos 
zvrstilo že 13. leto zapored, po tradicionalnem sobotnem 
nogometnem turnirju, na katerem je zmagala domača eki-
pa Senuš, in popoldansko svečanostjo s kmečkimi igrami, pa 
bo praznik 22. junija zaokrožila Kresna noč pred Ajdovsko 
jamo v Brezovski Gori v organizaciji Zavoda Svibna. Vsem 
prisotnim na osrednji prireditvi sta zaželela dobrodošlico in 
čestitala ob krajevnem prazniku podpredsednik KS Senuše 
Jože Tomažin in predsednik leskovške Krajevne organiza-
cije Društva izgnancev Franc Žičkar, v imenu Občine pa je 
zbrane nagovorila  podžupanja Ana Somrak. Ob moderiranju 
Jasmine Spahalić in glasbenem programu Ansambla Toplar 
so letos prvič podelili tudi krajevna priznanja, ki ju je Jože 
Tomažin za dolgoletno delo na področju naravne in kultur-
ne dediščine izročil Bernardki Zorko, za izjemne dosežke 
na športnem področju pa strelcu Damjanu Pavlinu. V dru-
gem delu osrednje prireditve so se zvrstile zabavne kmeč-
ke igre, na katerih je slavila ekipa Brezovske Gore, druga 
je bila tekmovalna zasedba Straže in tretja ekipa Senuš.
 B. Mavsar 

32. praznik KS mesta Krško
KRŠKO - Z uvodno koračnico Hej, Krčani!, kulturnim programom, podelitvijo priznanj in družabnim sre-
čanjem je 14. junija izzvenela osrednja svečanost v počastitev praznika krajevne skupnosti mesta Kr-
ško, ki jo tvorijo naselja Krško, Bučerca, Kremen, Sremič, Trška Gora, Sotelsko, del Vrbine, Gunte, Nar-
pel ter Spodnje, Srednje in Gornje Pijavško. 

veti, se razumeti, spoštova-
ti in si prizadevati za skupno 
prihodnost in čim lepše ure-
jeno bivalno okolje, za kar si 
z vrsto projektov prizadeva-
jo v dobrobit krajanov tudi 
Krajevna skupnost in vsi, ki 
so zadolženi za razvoj in lep-
šo podobo mesta: „Zgodovi-
na naših krajev je dolga in 
bogata, zato bodimo pono-
sni nanjo! Žrtve 2. sv. vojne 
in izgnanci, spominu katerih 
se poklanjamo, pa naj simbo-
lizirajo moč in pogum, ki ga 
lahko zbere človek, če v ne-
kaj res verjame in se bori za 
svojo boljšo prihodnost, pri-
hodnost svojih otrok in širše 
skupnosti. Tako moramo in 
zmoremo naprej!“

V nadaljevanju je predsedni-
ca Mikulančeva s predsedni-
kom komisije za priznanja 
Slavkom Šribarjem podelila 
priznanje posameznikom za 
njihove vidne dosežke pri ra-
zvoju in prepoznavnosti kra-

jevne skupnosti. Priznanje z 
denarno nagrado je prejel 
40x band, sestavljen iz pov-
prečno 15 prekaljenih glas-
benikov, ki v letošnjem letu 
obeležuje 20-letnico delova-
nja. Priznanja KS so prejeli: 
Ivan Golja, dolgoletni ga-
silski operativec in skrbnik 
gasilskega doma v Krškem, 
Danica Lončar, ki kot pred-
sednica požrtvovalno vodi 
KO RK Krško-desni breg, kra-
janka Pavla Vretič s Kreme-
na za aktivno delo v raznih 
društvih in pevski skupini Pod 
Gorjanci, in posmrtno pred 
kratkim preminuli Karel Pe-
takovič (priznanje je pre-
vzel sin Drago Petakovič), 
do upokojitve uslužbenec 
tovarne celuloze, aktiven v 
AMD Krško, Združenju šofer-
jev in avtomehanikov ter na 
rekreativnih športnih podro-
čjih, pri čemer izstopa nje-
govo delo v Balinarskem klu-
bu Krško. Najvišja priznanja 
s plaketo Krajevne skupnosti 

mesta Krško pa so prejeli: 
ekipa prve pomoči Nuklear-
ne elektrarne Krško za uspo-
sobljenost, izurjenost in že 
vrsto let doseganje najvišjih 
uvrstitev na tekmovanjih; Is-
met Kahrimani, ki se je iz 
rodne Makedonije preselil v 
Krško leta 1956 in vse od te-
daj v mestu uspešno razvi-
jal dobro obiskano slaščičar-
sko obrt, ki jo danes z novo 
odprto podružnico na Vidmu 
uspešno nadaljujeta njegov 
sin in vnuk; upokojeni dok-
tor medicine Jože Pirc, ki se 
je s svojo pomočjo, poklicem 
in znanjem nesebično razda-
jal ljudem, delal v ZD Krško, 
zdravstvenih posvetovalni-
cah na Velikem Trnu, Zdo-
lah, Raki, Velikem Podlogu, 
pa tudi v ambulantah v NEK 
in Domu starejših občanov, 
ter Toni Sotošek za 20-letno 
poučevanje diatonične har-
monike v zasebni šoli, v ka-
teri je v tem obdobju izšolal 
prek 800 instrumentalistov.

Bogat kulturni program na 
osrednji praznični prireditvi, 
na kateri se je čestitkam na-
grajencem in krajanom pri-
družil z najboljšimi željami 
tudi župan mag. Miran Stan-
ko, so oblikovali moderator 
Ivan Mirt, Moški pevski zbor 
Svoboda Brestanica, glasbe-
na zasedba 40x band in har-
monikarji Tonija Sotoška, 
temu pa je vse v večerne ure 
sledilo še tradicionalno dru-
ženje krajank in krajanov ob 
pogostitvi in glasbi.

 Bojana Mavsar 

Prejemniki letošnjih krških krajevnih priznanj s predse-
dnico Jožico Mikulanc in županom mag. Miranom Stankom

Zorkova in Pavlin prva nagrajenca

Prva nagrajenca KS Senuše Bernardka Zorko in Damjan 
Pavlin v družbi podpredsednika Jožeta Tomažina

GLOBOKO, POSAVJE -  V organizaciji Kulturnega društva 
Globoko je 15. junija potekalo 40. srečanje slovenskih lo-
vskih pevskih zborov in rogistov. Posamezni koncerti so se 
odvijali v Leskovcu pri Krškem, Dolenji vasi pri Krškem, 
Dobovi, Pišecah in Bistrici ob Sotli, sklepni koncert vseh 
44 lovskih glasbenih skupin pa je bil v Globokem. 

Kulturno društvo Globoko ima v svoji sestavi tudi sekcijo Lov-
ski pevski zbor, ki je bil pred štirimi desetletji pobudnik sre-
čanja, ki se je ohranilo do današnjih dni. Globočani so bili 
nato organizatorji še 10., 20. in 30. srečanja. „Namen teh 
srečanj je pokazati širši javnosti, da se v lovski organizaci-
ji poleg lova na divjad dogaja še kaj drugega in da je lovska 
kultura, kamor poleg glasbene sodi še literarna, likovna, fo-
to-kino in multimedijska dejavnost, pomemben del aktivno-
sti, s katerimi se v prostem času ljubiteljsko ukvarjajo člani 
lovske organizacije,“ je povedal predsednik organizacijske-
ga odbora 40. srečanja Franc Kene, ki je obenem tudi zbo-
rovodja domačega lovskega pevskega zbora.
Letos se je srečanja udeležilo 44 lovskih skupin, od tega 20 
zborov, 23 skupin rogistov in sekcija rukačev, pa tudi dva go-
stujoča zbora, Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi 
in Dekliški cerkveni pevski zbor iz Bistrice ob Sotli. Po po-
poldanskih koncertih v posavskih krajih so se skupine zvečer 
zbrale v Globokem na sklepnem koncertu, kjer se jim je pri-
družil tudi Gasilski pihalni orkester Loče. Skupaj je nastopi-
lo 514 pevcev in rogistov, 35 godbenikov ter devet rukačev, 
skupaj z obema zboroma torej prek 600 nastopajočih, med 
njimi tudi dve skupini avstrijskih rogistov ter ena iz Hrvaške, 
poleg njih pa še po en hrvaški in italijanski lovski pevski zbor. 
 M. Hrvatin

Lovski glasbeni praznik

Tovrstna vsakoletna srečanja imajo že mednarodni pomen.

BRESTANICA - Na pobudo Lojzeta Kuneja in Petra Špilerja 
so 13. junija na gradu Rajhenburg ustanovili društvo Gabri-
el Giraud, katerega cilj je promocija domačih pridelkov in 
izdelkov, hkrati pa oživitev dogajanj na prenovljenem gra-
du Rajhenburg z različnimi tradicionalnimi prireditvami in 
dogodki. Društvo so poimenovali po bratu trapistu Gabrielu 
Giraudu, ki je konec 19. stoletja kupil grad Rajhenburg in 
ga preuredil v samostan Marije Rešiteljice. Po zgledu trapi-
stov, ki so oživeli grad, tudi v društvu Gabriel Giraud želijo, 
da ta v prihodnje postane reprezentančni promocijski objekt 
na tem prostoru. Društvo želi organizirati tradicionalno pri-
reditev Festival Gabriel Giraud, v okviru katerega bodo pri-
pravili posamezne dneve vina, čokolade, likerjev in ostale 
kulinarike. Prvi dogodek bo že 28. junija na gradu Rajhen-
burg, kjer se bo odvila revija sauvignonov. 

Ustanovili društvo Gabriel Giraud
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V mesecu juniju se zaključuje projekt Popotnik, ki je primer do-
bre prakse, kako pristopiti k celoviti turistični ponudbi v Posav-
ju pa tudi širše. Izvajal se je v okviru razpisa LAS Posavje, in sicer 
je bil prijavljen na 3. javni poziv za nabor projektov, ki so upra-
vičeni do sredstev za razvoj podeželja.

Poseben poudarek v projektu, v katerem so sodelovali CPT Krško, 
KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Občina Kostanjevica na Krki, Turi-
stično društvo Sromlje in Turistično društvo Šentjanž, je bil na-
menjen povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih sto-
ritev ter izboljšavi turistične infrastrukture in razvoju skupnih 
turističnih produktov. V sodelovanju z društvi in zavodi je bil tako 
opravljen popis obstoječih in potencialnih poti (pohodniške, te-
matske, planinske, konjeniške) skupaj z gastronomsko in namesti-
tveno ponudbo ter popis kulturne in naravne dediščine, izvede-
na pa je bila tudi kulinarična raziskava. Izpeljane so bile naložbe 
v turistično infrastrukturo ob novo kreiranih poteh. V projektu je 
nastalo 6 inovativnih tematskih poti: Učna pot Savus v Radečah, 
Uskoška pot v  Kostanjevici na Krki, Pot trapistov v Brestanici, Na-
ravoslovna pot Azaleja v Boštanju, Pot vina in sonca na Sromljah 
in Rudarska pot Tk’ pav v Šentjanžu (izdelan in vzpostavljen je ele-
ktronski register tematskih poti skupaj z ostalo ponudbo, napisa-
na so priporočila in navodila za označevanje, urejanje in vzdrže-
vanje tematskih poti, izdelani elaborati, postavljenih je 41 novih 
informacijskih in opisnih tabel s QR kodami za pametne telefo-
ne in spremljevalnimi GPS aparati, digitaliziranih je 15 tematskih 
poti, nove poti so opremljene z električnimi kolesi, didaktičnimi 
igrali, piknik mizami in klopmi). V okviru projekta je potekalo  tudi 
usposabljanje in izobraževanje na nivoju regije (usposabljanje lo-
kalnih turističnih vodnikov, izvedba vaških forumov in regijska de-
lavnica v obliki posveta …). 

Uskoška pot – Kostanjevica na Krki
Sedem kilometrov dolga pot seznanja s prebivalci obmejnega 
dela, ki so potomci Uskokov – beguncev, ki so se na to območje 
zatekli v 16. stoletju, iščoč zavetje pred osmanskimi vojaškimi si-
lami. Gre za obmejno tematsko pot, ki pomeni valorizacijo kul-
turne dediščine jugovzhodnega dela občine Kostanjevica na Krki.

Pot trapistov – Brestanica
Je 12 kilometrov in pol dolga krožna pot, ki vodi s trga v Brestanici 
mimo gradu Turn do reke Save in od tu dalje proti Sotelskem. Pot 
se nato nadaljuje po nekdanji trapistovski poti na Sremič in Grma-
do do cerkve sv. Mohorja in nato nazaj v dolino, kjer se povzpne na 
grad Rajhenburg, ki je bil od leta 1881 v lasti francoskih trapistov.

Naravoslovna pot Azaleja v Boštanju
To je osem kilometrov dolga krožna pot, katere osrednja poseb-
nost je rastišče rumenega sleča ali azaleje na gozdnatem griču nad 
vaškim središčem Boštanja, ki se že od srednjega veka dalje ime-
nuje Gavge. Pot seznanja tudi z avtohtono sevniško voščenko, če-
belarstvom in vodnimi viri, katerih pomemben del je reka Mirna.

Pot vina in sonca na Sromljah
Ta pot v dolžini 15 kilometrov vabi na sromeljske griče z najlepši-
mi vinorodnimi legami, ki so jih znali ceniti že v davni preteklosti. 
Pot vodi mimo Ajdovske jame s pogledom na Sopote, ki so po iz-
ročilu poimenovane sončni kraj, ter po hribih in dolinah mimo vi-
nogradov, sadovnjakov in pašnikov. Ob poti si je mogoče ogledati 
tudi najstarejšo avtohtono trto sorte belina, ki je edina preživela 
okužbo s trtno ušjo konec 18. stoletja.

Rudarska pot Tk‘ pav - Šentjanž
Pot, katere ime prihaja iz nemščine in pomeni dnevni kop, povezuje 
tri kraje v Mirnski dolini - Krmelj, Šentjanž in Tržišče. Na njej se pre-
pletata izgnanska in rudarska pot, saj so na tem območju rudarji 
pred 200 leti kopali premog. Največjo naravno dediščino predsta-

vljata Črna in Rdeča mlaka, ki sta življenjski prostor za mnogo različ-
nih živalskih in rastlinskih vrst. V tamkajšnjem gozdu popotnik lahko 
sreča tudi jamskega škrata Knapca.

Učna pot Savus - Radeče
Je skoraj pet kilometrov dolga 
krožna pot, ki temelji na ino-
vativni interpretaciji narave in 
kulturne dediščine ter izposta-
vlja velik pomen vode, flore in 
favne za naše okolje. Simbol 
poti je rečno božanstvo Savus, 
kajti velik del poti poteka ob 
Savi – eni najlepših in najdalj-
ših ribolovnih tras v Evropi.

Posvet Tematske pohodniške poti v Sloveniji so 31. maja organi-
zatorji (CPT Krško, KTRC Radeče, KŠTM Sevnica, LAS Posavje, Ob-
čina Kostanjevica na Krki, Turistično društvo Šentjanž in Sromlje 
v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenija) pripravili, ker že-
lijo prispevati k temu, da turistični proizvod pohodništva postane 
jasno definiran produkt aktivnih prostočasnih doživetij v naravi in 
kot tak še pomembnejši element komplementarne turistične in 
izobraževalne ponudbe na celotnem področju države. V razpravi 
s sloganom „tematske poti nas povezujejo in učijo manj je več“ 
so želeli predstavniki strokovne javnosti in ostali gostje ugotoviti, 
kakšen je status pohodniških poti v turistični ponudbi Slovenije. 

Jože Prah iz Zavoda za gozdove in predstavnik Turistične zveze Slo-
venije je predstavil zgodovinski pregled dosedanjega dela na temat-
skih poteh. Pravi začetki tematskih poti segajo že v leto 1974 in si-
cer z uvedbo gozdnih učnih poti, prvi uveljavljeni tematski poti sta 
bili na Šmarnogorski grmadi in v Bistrici pri Vrhniki, od leta 1955 do 
2006 pa so Slovenci glave strnili na to tematiko že 12-krat. Prah je še 
poudaril: „V zadnjih letih sem obiskal okoli 200 poti in lahko povsem 
z gotovostjo rečem, da se naše povsem kosajo s tistimi v tujini.“ Pe-
ter Misja iz slovenske turistične zveze in Jošt Jakša iz direktorata za 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo sta poudarila, da se državna raven za-
veda pomena takšnih dogodkov in da je dejansko potrebno na pod-
lagi projektov, kot je Popotnik, nadaljevati nadgradnjo v smislu izgra-
dnje celotne infrastrukture. Ksenja Kragl je nato zbranim, ki so prišli 
iz različnih koncev Slovenije in tujine, predstavila posavski primer do-
bre prakse, torej Posavske poti prijetnih doživetij, zanimivosti o irski 
ureditvi pohodništva, ureditvi v grofiji CoMayo in njihovih turističnih 
strategijah pa sta predstavili Anne Connor in Pauline McDermott. 
Pohodništvo na Irskem namreč predstavlja velik del turistične dejav-
nosti, v letu 2010 so tako zabeležili kar 776.000 pohodnikov, ki so na 
Irsko prinesli preko 781 milijonov evrov, pohodništvo pa je še vedno 
rastoča niša. Po mnenju vseh govorcev in prisotnih na delavnicah 
ima ta turistični produkt nedvomno velik potencial tudi v Sloveniji, 
v kolikor bomo kmalu vzpostavili tudi enotno označevanje, certifi-
ciranje in učinkovito koordinacijo akterjev, ki so pripravljeni sodelo-
vati na sferi tematskih poti. Postopoma bo po mnenju obiskovalcev 
potrebno narediti in uvesti nov poslovni model za tematske poti in 
predlagati zakonske okvire te turistične dejavnosti. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da imamo Posavci pohodništvo radi, zato imajo naše poti, 
ob združenih močeh, svetlo prihodnost.

Projekt Popotnik - kot turistični proizvod pohodništva - želi posta-
ti jasno definiran produkt aktivnih prostočasnih doživetij v naravi 
in kot tak še pomembnejši element komplementarne turistične 
in izobraževalne ponudbe na celotnem področju države. V okvi-
ru projekta so bili oblikovani novi turistični produkti in paketi, ve-
zani na tematske poti, ki jih je bilo mogoče spoznati na že dva-
krat uspešno izpeljanem regijskem dogodku z naslovom Posavski 
festival pohodništva – posavske poti prijetnih doživetij. Vanj je 
bilo prvo leto vključenih pet na novo urejenih tematskih poti, le-
tos pa so k festivalu pristopila še ostala regijska društva in skupaj 
je bilo v mesecu maju in juniju organiziranih preko 20 pohodov. 

Po besedah vodje projekta Ksenje Kragl vidijo nadaljnji razvoj po-
hodništva v smeri sodelovanja in delovanja v partnerstvu v smi-
slu promocije, inovativnem trženju ter vključevanju v nacionalne 
in mednarodne projekte. Promocija se bo izvajala s ciljem prepo-
znavnosti regije kot eko/zelena destinacija, primerna za počitnice 
v vseh letnih časih in za vse generacije, s poudarkom na aktivno-
stih (pohodništvo in kolesarjenje) in pristnih doživetjih v naravi, 
skupaj z vinsko-kulinarično in nastanitveno ponudbo. Tudi po za-
ključku projekta se bo še naprej gradilo na konkurenčnosti in ino-
vativnosti proizvoda ter ohranjanju in nadgrajevanju Posavskega 
festivala pohodništva.
  M. M., S. R.

Zaključuje se projekt Popotnik

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Parada učenja 
Kot že vrsto let zapored so se v mesecu maju v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) pod okriljem Andragoškega cen-
tra Slovenije (ACS) odvijali številni enodnevni festivalski in stro-
kovni dogodki. Prvo takšno parado znanja je ACS organiziral leta 
2005 v Ljubljani in izkazalo se je, da bi bilo dobro s takšnim pro-
jektom doseči še večje število ljudi, zlasti izobraževalno pri-
krajšanih. Nova priložnost za to se je v letošnjem letu pokaza-
la v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega programa za 
učenje odraslih 2012-2014. Letos je nacionalni koordinator ACS 
z izbranimi koordinatorji TVU znova organiziral Parado učenja v 

sedmih slovenskih krajih. JZ KTRC Radeče je bil skupaj z Zavo-
dom za gozdove Slovenije izbran, da pripravi zaključno prire-
ditev pod sloganom »Učenje z naravo – za gozdove in ljudi«. Pri 
Hiši na Magolniku in njeni okolici nad vasico Svibno se je odvi-
jal zanimiv preplet iger, medgeneracijskega druženja, sponta-
nega in priložnostnega učenja, družabnih iger za odrasle in otro-
ke ter zanimivih delavnic. Na zaključno prireditev Parade učenja 
so prišli člani študijskih krožkov in pohodniki z vseh koncev Slo-
venije. Na sprehodu skozi naravo, ki se je odvijal pod strokov-
nim vodstvom, so si obiskovalci lahko ogledali številne stojnice 
društev in študijskih krožkov ter delavnice, kjer so se med dru-
gim seznanili kako nastaja oglarska kopa, kako se neguje gozd 
ter kako poteka gozdna pedagogika. Za popestritev dogajanja je 
s svojo predstavitvijo poskrbela Slovenska vojska, obiskovalci pa 
so se lahko prepustili tudi glasbi godal v gozdu in meditaciji. Do-
gajanje na Magolniku in okoliško naravo so budno opazovali ume-
tniki, ki so vse skupaj spretno ujeli na platna in papir. Posebno 
pozornost so organizatorji namenili tudi predstavitvi knjige Štu-
dijski krožki, ki je izšla v založbi JZ KTRC Radeče posebej za to 
priložnost. Izid je omogočila Pahernikova ustanova iz Radelj ob 
Dravi, v njej pa so mnogi primeri dobrih praks delovanja študij-
skih krožkov po vsej Sloveniji. 

Pohod po Ostrovrharjevih goricah

V soboto, 15. junija, je Sekcija vinogradnikov Zagrad znova pri-
pravila odlično organiziran pohod po Ostrovrharjevih goricah. 
Pred stoletji so Ostrovrharjeve gorice dajale žlahtno kapljico 
vitezom na svibenskem gradu, v soboto pa so se vrata osmih zi-
danic na stežaj odprla številnim pohodnikom, ki jih je na koncu 
pohoda od zidanice do zidanice čakal še pester zabavni program. 

Ko na splavu zaigrajo violine …

Turistični splav v Radečah predstavlja najpomembnejši člen naše 
turistične ponudbe, saj na njem vedno znova obujamo splavar-
sko tradicijo in našo lokalno dediščino. Toda preteklo soboto se 
je splav predstavil v drugačni luči, saj je ob podpori KTRC Ra-
deče na njem gostoval Godalni orkester Strunikat. Orkester pod 
vodstvom prof. Maje Glavač je številne obiskovalce navdušil z 
izbranim programom ter odlično interpretacijo.
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Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Franc Žibert
in Svet KS Krško polje

Spoštovane krajanke in krajani,
ob krajevnem prazniku vam iskreno čestitamo 

in želimo še naprej prijetno in ustvarjalno sobivanje 
v  naši krajevni skupnosti.

SEVNICA - Zadnji dan v maju so v Sevnici odprli prenovljeno 
prodajalno Kopitarne, ki bo skušala zadovoljite kupce raz-
ličnih starosti. Z obnovami obstoječih in odpiranjem novih 
prodajaln na področju nekdanjih jugoslovanskih republik želi 
Kopitarna do leta 2016, ko bo  praznovala 130-letnico obsto-
ja, imeti svoje prodajalne v vseh večjih mestih. »Izdelke Ko-

pitarne Sevnica kupci povezujejo s profesionalno obutvijo, 
ki je kvalitetna, varna in cenovno dostopna. Z novo mlado-
stno linijo, ki jo je dizajniral znani hrvaški oblikovalec Mauro 
Massarotto, pa se Kopitarna obrača tudi na mlajše kupce,« 
je na otvoritvi dejal predstavnik Kopitarne Andrej Mesar ter 
povabil vodjo prodaje za slovensko tržišče Natašo Hribar k 
predaji donatorskih sredstev OZRK Sevnica in Misijonskemu 
središču Slovenije, kjer zbirajo sredstva za otroke v Afriki.
 S. R. 

Prenovljena prodajalna Kopitarne

Prodajalna podjetja Kopitarna v Sevnici je prenovljena 
in še z večjo izbiro obutve.

Jaz zate,
ti zame.

Sklenite zavarovanje Vzajemna Tujina in si zagotovite: 
• zdravstveno varnost na počitnicah in potovanjih v tujino, 
• izbiro paketa glede na lastne potrebe in želje,
• možnost celoletne zdravstvene varnosti tudi ob 

nenačrtovanih poteh v tujino  - letni paket (Multitrip).

Izognite se visokim stroškom 
zdravljenja v tujini.

Zastopstvo Krško  
Bohoričeva 9

T: 07/ 488 05 80

Poslovalnica Brežice  
Černelčeva 3/a

T: 07/ 496 39 80

Poslovalnica Sevnica  
Naselje heroja Maroka 29

T: 051/357-913 (sreda)

Oglas VzajemnaTujina84x92_(08-04-2013)-PE NM.indd   1 9.4.2013   14:22:15

KRŠKO - Stanovalec soseske Polšca na videmskem predelu 
mesta Krško Jože Habinc, župan mag. Miran Stanko in di-
rektorica podjetja AGM Nemec Maja Grčar, ki je izvajalo 
gradbena dela, so 5. junija na Polšci predali namenu novo 
zazidalno stanovanjsko območje, na katerem je poleg štirih 
že zazidanih stanovanjskih objektov predvidenih še 22 indi-

vidualnih pozidav. Investicija v višini 700.000 evrov je zaje-
mala izgradnjo treh povezovalnih cest do in skozi območje, 
pešpoti, izgradnjo optičnega omrežja, javne razsvetljave ter 
ostale komunalne infrastrukture. Kot je dejal Martin Novšak, 
direktor družbe GEN energija, ki je na tem območju na pod-
lagi sporazuma z Občino Krško financirala izgradnjo dveh na-
domestnih objektov z namenom preselitve družin z naselja 
Vrbina, so s tem vse bližje izpolnitvi zaveze, da bodo Vrbin-
cem, ki prebivajo v ožjem vplivnem območju NEK, zagotovi-
li nova domovanja. Do sedaj že kar nekaj družin prebiva na 
novih lokacijah, v Kostanjevici na Krki, leskovškima Gmajni 
in Črnilah ter na Polšci, do sredine prihodnjega leta pa bodo 
iz tega naslova v nove stanovanjske enote preseljene še za-
dnje družine. Otvoritev so s plesnimi koreografijami pope-
strile mažorete Mažoretnega kluba Baton Krško. B. M. 

Na Polšci raste ‚nova‘ Polšca

Pri rezanju traku (z leve): Jože Habinc, Maja Grčar in 
mag. Miran Stanko

VELIKA VAS –  Ob prazniku krajevne skupnosti Leskovec pri 
Krškem so v objektu nekdanje mlekarne v Veliki vasi 8. ju-
nija odprli spominsko sobo s panoji, na katerih so strnje-
ni zgodovinski povzetki življenja na tem prostoru. Navede-

no stalno razstavo je uredila slovenistka Jasmina Spahalić, 
oblikoval Boštjan Colarič, več kot tisočletno zgodovino pred-
stavila Ljudmila Šribar, slavnostno pa so jo odprli krajanka 
Majda Bajc, predsednik KS Bojan Mežič ter podžupanja Ana 
Somrak. Spremljajoči kulturni program so izvedli recitatorka 
Lara Baznik, pevci pevskega društva Laudate ter Miha Žarn 
in Andraž Dimc na diatonični harmoniki, nakar je v bližnji 
Gorenji vasi krajan Andrej Salmič predal v uporabo še ob-
novljen vaški vodnjak iz leta 1939.
 B. M., foto: Boštjan Colarič

In so zapeli: Otroški pevski 
zbor Ptičice ter Mladinski 
pevski zbor OŠ Adama Boho-
riča Brestanica pod vodstvom 
zborovodkinje Stanke Macur 
in ob spremljavi Estere Ce-
tin, Rajhenburški oktet, vo-
kalisti Andreja Bračun, Mar-
ko in Jernej Železnik ter 
Moški pevski zbor Svoboda 
Brestanica z zborovodjem 
Jankom Avsenakom, pred-
sednik sveta KS Brestanica 
Vlado Bezjak pa je ob tem 
izpostavil glavne aktivnosti 
v minulem letu ter tekoče 
in načrtovane investicije na 
območju krajevne skupnosti. 
Med drugim so obnovili ka-
nalizacijsko in vodovodno 
omrežje ter preplastili ulice 
v stanovanjski soseski Dorce, 
v Anžah in naselju Ilovec, za 
zbiranje odpadkov uredili pet 
ekoloških otokov v štirih na-
seljih, KS pa je skozi leto ak-
tivno sodelovala z delujočimi 
društvi, Krajevno organizaci-
jo Rdečega križa, Občino Kr-
ško in podjetjem Infra, ki iz-
vaja dela v okolici spodnjega 
gradu, na območju Kantalo-
na in mosta. Na tem obmo-
čju, kot je dejal Bezjak, je 
načrtovana še ureditev Za-

S pesmijo nazdravili prazniku
BRESTANICA - Brestaničani ne pozabljajo na vihro in žrtve druge svetovne vojne ter na vrnitev izgnan-
cev na svoje domove, čemur je posvečen brestaniški krajevni praznik, a so zaklenili žalost in odprli 
vrata vedrejšemu času. Ali kakor je 6. junija na svečanosti na gradu Rajhenburg dejala Margareta Mar-
jetič, temu času v spomin vsako leto zapoje Brestanica: „S pesmijo krepimo upanje za doseganje žele-
nih ciljev v prihodnosti, s pesmijo nazdravljamo prazniku.“

savske ceste in manipulativ-
nega prostora pri železniški 
postaji, kjer načrtujejo ure-
ditev parkirnih in zelenih po-
vršin. Aktivno sodelujejo tudi 
pri projektu ureditve pokopa-
lišča Brestanica, kjer je pred 
vhodom na pokopališče načr-
tovana gradnja poslovilnega 
objekta v obliki nadstreška, 
pri čemer je predsednik izra-
zil upanje in željo, da bi bila 
omenjena dela dokončana 
do dneva mrtvih, kakor tudi, 
da bo Občina Krško pričela z 
gradnjo krožišča pri Kuneju s 
povezovalno cesto do Jetrne-
ga sela, obnovo osnovne šole 

in gradnjo novega vrtca. Ob 
zaključku je še poudaril, da 
KS pri načrtovanju in izved-
bi projektov računa na pod-
poro, pomoč, potrpljenje in 
razumevanje krajanov, saj je 
mogoče le-te izvesti z vzaje-
mnim zaupanjem in močmi.

Posameznikom, ustanovam in 
podjetjem, ki so se še pose-
bej izkazali s svojim delom in 
doprinosom k razvoju, pa so 
na prireditvi podelili prizna-
nja. Pisni priznanji sta preje-
la Branko Čuber (v njegovem 
imenu je priznanje prevzel 
Boštjan Železnik) in trgovina 

Prevozi Resnik; Čubru za pre-
dano delo v PGD Brestanica, 
podjetniku Branku Resniku 
pa za nudenje pomoči in pre-
vozov. Bronasti plaketi, letos 
najvišji podeljeni krajevni 
priznanji, pa je svet KS na-
menil Stanku Kožuhu za več-
desetletno aktivno delo, med 
drugim za 46-letno prepeva-
nje v moškem zboru, kot čla-
nu izvršnega odbora KD Svo-
boda Brestanica in za vestno 
opravljanje dela gospodar-
ja Doma svobode Brestanica, 
ter Občini Krško, njenemu 
vodstvu in strokovnim služ-
bam za podporo in izvede-
ne investicije. Nagrado je v 
imenu občine prevzel župan 
mag. Miran Stanko, ob tem 
pa čestital ostalim nagrajen-
cem ter izpostavil dobro vo-
denje KS in bogato društveno 
delovanje. Slovesnosti v po-
častitev brestaniškega kra-
jevnega praznika sta se med 
ostalimi gosti udeležila tudi 
namestnik predsednika po-
bratene občine Bajina Bašta 
Dejan Mladjenović in Breda 
Ferenc, soproga pokojnega 
častnega krajana Brestanice 
dr. Toneta Ferenca.
 Bojana Mavsar 

Prejemniki priznanj in predsednik sveta KS Brestanica 
Vlado Bezjak

Odprli spominsko sobo in vodnjak

Ana Somrak, Majda Bajc in Bojan Mežič ob otvoritvi

RADEČE - Pod sloganom »Vode nas povezujejo!« se je v 
začetku junija ob dnevu Save v Radečah in Sevnici odvi-
jalo 18. srečanje objezerskih krajev Slovenije. Srečanje 
so organizirale Turistična zveza Slovenije, Skupnost obje-
zerskih krajev Slovenije ter Občini Radeče in Sevnica v so-
delovanju s KTRC Radeče, KŠTM Sevnica, TD Radeče, TZ 
Sevnica, ZGS ter Društvom lastnikov gozdov Sopota-Laško. 

Srečanja so se udeležili člani in simpatizerji turističnih dru-
štev 18 objezerskih krajev. Prvi stik s Posavjem so udeležen-
ci doživeli na sprejemu v Sevnici pri bazenu, od koder so se 
nato z avtobusi odpeljali na turistično potepanje in razisko-
vanje Mirnske doline, Lisce in sevniškega gradu. Vzporedno 
je na sevniškem gradu potekala tudi okrogla miza na temo 
plovnosti reke Save, kjer so svoja stališča predstavili števil-
ni eminentni gosti. 
V popoldanski urah se je celotna karavana turističnih dru-
štev odpravila v Radeče, kjer je JZ KTRC Radeče pri Ribiškem 
domu pripravil topel sprejem gostov z vseh koncev Sloveni-
je. Za živahen začetek zaključne prireditve sta z združeni-
mi močmi poskrbela Pihalni orkester radeških papirničarjev 
ter Godba Sevnica, njune poskočne tone pa so s plesom po-
pestrile še radeške in sevniške mažorete. Za kratek pobeg 
v našo preteklost je s plesnim venčkom poskrbela Folklor-
na skupina Brusači iz Radeč. Po nagovorih poslanca Matjaža 
Hana, predsednika TZS Petra Misje, radeške županje Rafae-
le Pintarič, sevniškega župana Srečka Ocvirka, predsednika 
Skupnosti objezerskih krajev Marjana Kardinarja in direktor-
ja Zavoda za gozdove Iva Trošta ter predstavitvi zaključkov 
okrogle mize, ki jih je pripravil Jože Prah, so se udeleženci 
pomerili v različnih igrah, nekateri pa so se odpravili na po-
hod po Učni poti Savus ali na vožnjo s turističnim splavom. V 
znak sodelovanja in povezovanja ter v duhu rdeče niti okro-
gle mize pa so na koncu vsa društva z radeškega splava po 
reki Savi spustila ročno izdelana plovila. 
 Duška Kalin

Srečanje objezerskih krajev

Predstavniki društev z ročno izdelanimi plovili

SEVNICA - V večnamenskem prosto-
ru sevniške knjižnice se predstavlja 
s svojimi vezenimi slikami in aran-
žmaji iz suhega cvetja velika lju-
biteljica narave in dobra poznaval-
ka zdravilnih rastlin Mili Majcen z 
Jeperjeka v sevniški občini. Z izde-
lovanjem vezenih slik je Mili, ki se 
ukvarja z zeliščarstvom že več kot 
40 let, začela pred leti, po zahtev-
ni operaciji, ko je bila kar nekaj tednov prisiljena počivati v do-
mači postelji. V vezenju ji je čas hitreje mineval, njen trud in 
vztrajnost pa sta ustvarila bogastvo različnih, predvsem cvetlič-
nih motivov, ujetih v pisane in tople barve, ki bodo »žarele« v 
razstavnem prostoru sevniške knjižnice do 2. julija.  S. R.

Razstavlja Mili Majcen

V Knjižnici Sevnica se 
predstavlja Mili Majcen.
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Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje

Z udeleženci projekta smo si v okviru aktivnosti ogledali primere praks v sosednji Italiji in v Sloveniji. 
Prvi obisk je bil namenjen socialni kooperativi Quercia ambientale v Miljah pri Trstu, kjer smo se 
seznanili z modelom delavskih kooperativ. Bistvo teh kooperativ je, da so zaposleni hkrati tudi lastniki 
podjetja in soodločajo pri vseh pomembnih vprašanjih skupnega podjetja. 

V kooperativi Quercia ambientale, ki deluje od leta 1996, se ukvarjajo s komunalno dejavnostjo, zbirajo 
in predelujejo odpadke elektronskih naprav ter zbirajo tekstil. Osnovni cilj ustanovitve podjetja je 
razvoj človeških resursov in socialna integracija skozi aktivnosti povezane z ekologijo ter varstvom 
narave. Zanimiv program, pod naslovom Eco space, ki je namenjen otrokom in mladini, so pričeli v 
letu 2010. Gre za program, v katerem šoloobvezne otroke seznanjajo z vrednotami varovanja narave, 
ponovne rabe in pomena ločevanja odpadkov. Otroci se preko igre seznanjajo z naravo odpadkov in 
njihovo koristnostjo za ponovno uporabo. Del prostora je namenjen igri, kjer iz različnih materialov 

ustvarjajo najrazličnejše uporabne predmete.

Dejavnost druge kooperativa Up form, Impressa sociale  je dnevni 
center za starejše. V okviru projekta nudijo storitve za starejše 
osebe s posebnimi potrebami od 8. ure zjutraj pa do 16. ure v lastnih 
prostorih v Trstu. V terapevtsko delo se vključujejo prostovoljci 
in zaposleni. Osebe, ki so v celodnevni skrbi, imajo organizirano 
prehrano in celodnevne aktivnosti.

Nazaj grede proti domu smo se ustavili v Ajdovščini na S Akademije, 
ki jo vodi Matevž Slokar. V 
projektu nudijo pridobivanje 
veščin in izkušenj mladim brez 

zaposlitve, ki bi se radi preizkusili v dejavnosti gostinstva. Osebe, 
vključene v projekt, pridobijo konkretna znanja s področja strežbe 
in priprave jedi.  

Udeleženci projekta smo 
tako pridobili potrditev, da 
so znanja, ki smo jih pridobili 
skozi izobraževalne dejavnosti 
v mesecu maju, več kot dobrodošla orodja za uresničitev in zagon 
lastnih idej na področju socialnega podjetništva.

Pripravil: Aleš Germovšek

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje  

Reciklažni center z odsluženimi 
elektronskimi napravami, kjer 
napravo razgradijo na osnovne 
sestavne dele, jih sortirajo in 
pošljejo v nadaljnjo predelavo

Skupinska slika udeležencev in 
vodstva kooperative 

Projekt S Akademija, Ajdovščina

Forum
Podajte svoje mnenje, predlog, 

izkušnje ter se spoznavajte z drugimi 
društvi in organizacijami

Borza
Ponujate opremo, prostor? Iščete 

animatorja za otroški tabor?

Strani organizacij
Vsaka organizacija ima svojo spletno 

stran, na kateri se nahajajo vaši 
podatki, novice, dogodki, itd.

Dokumenti
Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, 

sponzorskih pogodb ...

Razpisi
Aktualni evropski, slovenski, občinski 

in ostali razpisi

Novice
Aktualne novice društev, zavodov 
in ustanov v Posavju, napovedi in 
poročila projektov in dogodkov

Dogodki
Vsi dogodki društev, zavodov in 

ustanov v Posavju

Promocija
Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš 
prispevek na strani, je del sestavljanke 

o vas.

PRSTaN.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Kaj najdete na portalu? Obiščite www.prstan.eu »

INFORMACIJE NAPOVENIK AKTIVNOSTI ZA NVOAKTUALNO

Prostovoljsko delo v društvih ter 
povračila stroškov prostovoljcem

Nevladne organizacije, še posebej pa 
društva, večino svojih dejavnosti izvajajo 
na prostovoljni osnovi. Za urejanje tega 
področja, tudi z namenom večjega priznan-
ja prostovoljnega dela, je bila v letu 2011 
sprejeta posebna zakonodaja. Želeli bi vas 
opozoriti na nekaj posebnosti: Vodenje 
evidence prostovoljcev in prostovoljskega 
dela, povračilo stroškov prostovoljcem…
Zakaj se sploh priglasiti v vpisnik prosto-
voljskih organizacij? » več na prstan.eu

Festival nevladnih organizacij Posavja

Že 5. festival z obsežnim nabor aktivnosti, s 
katerimi se bomo selili po Savi navzdol,  je v 
nastajanju - konferenca v Sevnici, posvet in 
PRSTaN aktivnosti v Krškem ter .. ZABAVA v 
Brežicah! Zabava bo v prvi vrsti namenjena 
prav NAM – vsem, ki delujemo v društvih, 
zasebnih zavodih: kuhali bomo dobrote, 
tekmovali v zabavnih igrah za zanimive na-
grade in rajali ob živi glasbi. Nismo še vsega 
našteli ….  Če se je kakšna zanimiva ideja za 
popestritev dogodkov v času od 12. - 14. 
septembra porodila tudi vam, se nam le 
oglasite. » spremljajte na prstan.eu

Korporativno prostovoljstvo – kaj je to?

Povezanost podjetij z okoljem, v katerem 
delujejo, se ne izraža več le v sponzorstvih 
in donacijah. Gospodarske družbe, ki pre-
poznavajo koncept družbeno odgovornega 
dela, vse pogosteje odločajo za nove ob-
like sodelovanja z lokalnim okoljem, kar 
zagotavlja trdne vezi med podjetji, lokalno 
skupnostjo ter prinaša koristi vsem stra-
nem: zaposlenim v podjetju, gospodarski 
družbi,  lokalni skupnosti in nevladnim or-
ganizacijam. 
Kako oblikovati, izvesti akcijo korporativne-
ga prostovoljstva? » poglej na prstan.eu

Drugi tematski posvet Modrega Posavja

Na gradu Rajhenburg se je v četrtek, 13. 6. 
2013, odvil posvet na temo »Prihodnost 
mladih na stičišču s sedanjostjo«. 
V živahni razpravi so sodelovali tudi pred-
stavniki občin, še posebej se je nad svojimi 
mladimi krajani navdušil župan Bistrice ob 
Sotli. Udeleženci smo se zedinili, da svet 
res stoji na mladih, da mladi veliko zmorejo, 
prevzeti pa morajo tudi aktivnejšo vlogo v 
vsakodnevnem življenju. Oblikovanih je bilo 
tudi nekaj pobud, ki bodo naslovljene tako 
na lokalne skupnosti, kot na mlade.
» nadaljevanje na prstan.eu

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 
razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

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

Ministsrtvo za notranje zadeve in javno upravo

Modro Posavje tokrat o mladih

Izziv za Posavje se nadaljuje

BRESTANICA – Na posvetu z 
naslovom Prihodnost mla-
dih na stičišču s sedanjostjo 
so se 13. junija sestali pred-
stavniki nevladnih organiza-
cij in drugi, spregovorili pa 
so o nastajajočih strategijah 
za delo z mladimi, težavah 
ter priložnostih mlade gene-
racije. Posvet, katerega go-
stitelj je bilo Mladinsko dru-
štvo Bistrica ob Sotli, sodi v 
sklop posvetov Modrega Po-
savja, ki ga vodi mreža PR-
STaN. Dogodek je povezovala 

Tamara Hrovat. Ana Tomšič 
je v imenu Zavoda Mladinska 
Mreža MaMa in Mladinskega 
sveta Slovenije predstavila 
projekt Dialog mladih, Ta-
dej Beočanin iz Mladinskega 
sveta Ajdovščina je predsta-
vljal prehojeno pot mladih iz 
Ajdovščine do petletne stra-
tegije za mlade v občini Aj-
dovščina, Bernardka Zorko 
iz Občine Krško je predsta-
vila nastajanje strategije za 
mlade v Krškem in pridobi-
vanje certifikata "mladim 

prijazna občina", gostite-
lji dogodka, Mladinsko dru-
štvo Bistrica ob Sotli, pa so 
pripravili tako kulturni pro-
gram, glasbene točke, prika-
zali predstavitveni film o po-
vezovanju mladih v Bistrici 
ob Sotli in pojasnili, kako je 
mladinska dejavnost preho-
dila svojo pot od izražene že-
lje mladih po skupnih prosto-
rih, prireditvah, sodelovanju
do danes uveljavljenega mla-
dinskega organiziranja v Bi-
strici.  M. M.

BREŽICE - Projekt Socialno 
podjetništvo - Izziv za Po-
savje s tem tednom uspešno 
zaključuje prvo fazo projek-
ta, v katerem se je pozitivno 
odzvalo 25 interesentov, ki 
želijo dodati svoj prispevek 
k razvoju socialnega podje-
tništva v Posavju. 

Kot so povedali predstavniki 
projektnih partnerjev (na fo-
tografiji), bodo v kratkem iz-
med 11 najboljših projektnih 
predlogov izbrali tri, te tri pod-
jetnike iz težje zaposljivih sku-
pin in hkrati nevladnega sek-

Tjaša Penev iz LRF Posavje, Aleš Germovšek iz Sklada de-
la Posavje in Nataša Rupnik iz Zavoda knof so.p.
torja pa bodo tudi zaposlili za 
obdobje petih mesecev, da bo 

njihova ideja ob skrbnem men-
torstvu lahko zaživela.  M. M.  
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Ukrep jodne profilakse je predviden za zaščito prebivalcev do 
dopolnjenega 40. leta starosti v primeru izpusta radioaktivnega 
joda v ozračje ob jedrski nesreči. Verjetnost, da bi do tega prišlo, 
je zelo majhna, a dobra pripravljenost vedno blaži posledice. Za 
dosego teh ciljev je potrebno sodelovanje občanov. Zato naj ve-
lja povabilo, da preberete zloženko, ki je bila poslana na naslove 
gospodinjstev v okolici NEK. Upravičence, ki ste prejeli kupone, 
pa prosimo, da tablete prevzamete v šestih pooblaščenih lekar-
nah v Posavju. V skladu z načrti zaščite in reševanja v naseljih v 
okolici NEK tablete kalijevega jodida hranijo tudi gospodarske 
družbe, zavodi in druge organizacije. Prav tako so te shranjene 
v šolah, vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na tem 
območju. Prenovljen načrt vključuje tudi hrambo tablet v šolah, 
vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na tem obmo-
čju. Ti bodo starše zaprosili za podpis soglasja, da lahko v prime-
ru jedrske nesreče njihovim otrokom dajo tablete. Za ostale pre-
bivalce, ki živijo izven 10-kilometrskega pasu, tablete kalijevega 
jodida hranijo v izbranih slovenskih bolnišnicah.

Zaužitje in delovanje tablet kalijevega jodida

Zdravstveni vidik tega zaščitnega ukrepa in učinkovanje tablet 
kalijevega jodida je predstavila državna sekretarka na Ministrstvu 
za zdravje Brigita Čokl. »V primeru jedrske nesreče bi se lahko v 
ozračje sprostil radioaktivni jod, ki bi se nalagal v ščitnici. Zauži-
tje tablet kalijevega jodida – tako imenovana jodna profilaksa – 

je zaščitni ukrep, pri katerem zaužijemo stabilni jod v obliki tab-
let, preden pridemo v stik z radioaktivnim jodom. Na ta način se 
žleza ščitnica napolni s stabilnim jodom, preden bi se lahko v njej 
nabral radioaktivni jod. Ščitnica namreč ne loči med navadnim 
in radioaktivnim jodom, zato se ob pravočasnem zaužitju tablet 
radioaktivni jod izloči iz telesa. Tako je zmanjšana verjetnost za 
nastanek raka in drugih bolezni ščitnice,« je pojasnila Čoklova.  

Zaužitje tablet kot zaščitni ukrep se v Sloveniji skladno s smer-
nicami Svetovne zdravstvene organizacije načrtuje za prebival-
stvo do dopolnjenega 40. leta starosti, saj se s starostjo možnost 

obolenja zaradi raka ščitnice, ki bi ga povzročilo sevanje, znatno 
zmanjšuje. Pri odraslih nad to starostjo je tveganje za raka ščitni-
ce zaradi radioaktivnega joda izjemno nizko, narašča pa možnost 
pojava neželenih učinkov tablet kalijevega jodida. Svetovna zdra-
vstvena organizacija pri tej skupini uporabo tablet odsvetuje. To 
je torej učinkovita zaščita za mlajše ljudi in zelo pomembna za 
otroke, saj mlajši kot je organizem, bolj je občutljiv.

Jedrske nesreče se ne dogajajo hipno, zato je ob dobri 
pripravljenosti dovolj časa za učinkovito ukrepanje

Dr. Andrej Stritar, direktor Uprave Republike Slovenije za jedr-
sko varnost, je poudaril, da uprava v okviru svojih pristojnosti in 
odgovornosti dela vse, da zaščitnih ukrepov nikoli ne bi bilo tre-
ba izvesti. Opozoril je, da je zaužitje tablet kalijevega jodida le 
zaščita pred radioaktivnim jodom, zato so v načrtih zaščite in re-
ševanja predvideni tudi drugi ukrepi: zaklanjanje – umik v zapr-
te prostore, evakuacija – organiziran začasen umik prebivalcev z 
ogroženega območja in prehrambni ukrepi, ki preprečujejo vnos 
radioaktivnih snovi v telo. »Jedrske nesreče se ne dogajajo hipno, 
zato je ob dobri pripravljenosti dovolj časa za učinkovito ukrepa-
nje,« je pojasnil dr. Stritar in dodal, da učinkovitost ukrepa zauži-
tja tablet kalijevega jodida v Sloveniji povečujejo ravno z novim 
načinom delitve, s katerim te tablete prestavljajo bliže prebival-
cem. Ta način je opredelil Pravilnik o uporabi tablet kalijevega 
jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je bil sprejet leta 2010.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, ki bi 
v primeru nevarnosti ta ukrep odredil, je pojasnil, da takšen način 
delitve zmanjšuje odzivni čas ob morebitni jedrski nesreči. Poleg 
tega, da bodo prebivalci naselij v neposredni bližini NEK tablete 
odslej hranili doma, bo kalijev jodid na tem območju shranjen 
tudi v šolah, vrtcih, zdravstvenih domovih, gospodarskih druž-
bah in drugod, na primer v trgovskih centrih, kjer se dnevno zbi-
ra več ljudi. Tablete so tudi na sedežih štabov Civilne zaščite za 
pripadnike v občinah, za prve posredovalce ob morebitni nesre-
či (gasilci, nujna medicinska pomoč, policija in drugi) ter na se-
dežih reševalnih služb. 

Tablete kalijevega jodida lahko zaužijemo samo v primeru, če bi 
v ozračje uhajale radioaktivne snovi zaradi jedrske nesreče. Zau-
žili bi jih šele potem, ko bi ta zaščitni ukrep odredil poveljnik Ci-
vilne zaščite Republike Slovenije in nas k temu pozval preko me-
dijev. Njegov poziv bi bil takoj objavljen na spletni strani www.
SOS112.si in Slovenske tiskovne agencije ter na Radiu in Televi-
ziji Slovenija.

Rožman: »Verjamem, da zaščitnih ukrepov v realnosti ne 
bo treba nikoli uporabiti«

Da je predhodna delitev tablet odraz stalnega dopolnjevanja na-
črtov zaščite in reševanja, je izpostavil tudi predsednik uprave 
Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman in dejal, da gre za del 
zadnje strategije za zagotavljanje jedrske varnosti. Prve strategije 
zagotavljanja visoke stopnje jedrske varnosti predstavljajo pred-

vsem stalna vlaganja v posodobitev opreme in procesov elektrar-
ne ter sistematično usposabljanje zaposlenih. »Verjamem, da za-
ščitnih ukrepov v realnosti ne bo treba nikoli uporabiti,« je dejal 
Rožman in dodal, da je prenovljen način delitve tablet odraz vi-
soke varnostne kulture odgovornih organov in institucij v oko-
lju, kjer jedrska elektrarna deluje. 

Občane k sodelovanju vabita tudi župana občin Krško 
in Brežice
V preteklih dneh so gospodinjstva v naseljih v okolici NEK preje-
la pismo z zloženko, upravičenci do tablet pa osebno naslovljeno 
pošto s kuponom za prevzem tablet kalijevega jodida. K prevze-
mu tablet občane pozivata tudi župana občin Krško in Brežice, 
mag. Miran Stanko in Ivan Molan. Prenovljen način delitve ta-
blet ocenjujeta kot korak h krepitvi zaupanja občank in obča-
nov, da tudi ob še tako majhni verjetnosti nesreče posameznik 
ne bi bil prepuščen naključju. Občane sta pozvala, naj se pridru-
žijo preventivnemu delovanju in prevzamejo tablete v najbližji 
lekarni, se seznanijo z navodili ter jih shranijo doma.

Prevzemite tablete v najbližji lekarni

Naj ponovimo prošnjo, da vsi upravičenci zase, za svoje otroke 
in družinske člane brezplačno, s kuponom in kartico zdravstve-
nega zavarovanja čimprej prevzamete tablete kalijevega jodida 
in jih shranite doma. Spomnite na to tudi prijatelje in sodelav-
ce. Tako bomo ob morebitni ogroženosti pridobili čas in pove-
čali učinkovitost zaščite.

• Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško
• Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško
• Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo
• Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice
• Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice
• Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Ob prevzemu tablet v lekar-
ni se s farmacevtom posve-
tujte o pravilnem odmerja-
nju in načinu uporabe ter o 
možnih neželenih učinkih.

V primeru, da nimate karti-
ce zdravstvenega zavarova-
nja ali je ne želite predložiti, 
vam lahko izbrani zdravnik 
izda recept za prevzem ta-
blet.

Za dodatna pojasnila v zve-
zi z organizacijo delitve ta-
blet se lahko obrnete na 
svetovalca za zaščito in re-
ševanje na Občini Krško (07 
49 81 329) in Občini Brežice 
(07 62 05 506) ter na Izpo-
stavo Uprave za zaščito in 
reševanje Brežice (07 49 06 
200). Informacije so tudi na 
posebnem spletnem naslo-
vu www.kalijevjodid.si.

Čeprav je verjetnost, da bi nas ogrozilo sevanje zaradi jedrske ali 
radiološke nesreče, zelo majhna, je odgovorno, da smo pripra-
vljeni tudi na to možnost. Pripravljenost in poznavanje zaščitnih 
ukrepov nam zagotavljata premišljeno in učinkovito ravnanje. 
Pri prenovljenem načinu delitve je vaše sodelovanje nepogre-
šljivo, zato vas prosimo zanj.

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in re-
ševanje, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Nuklearna 
elektrarna Krško, Občina Brežice, Občina Krško

PRENOVLJEN NAČIN 
DELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

 

 

KRŠKO – V Sloveniji so obnovljene zaloge tablet kalijevega jodida, prenovljen pa je tudi način njihove delitve. Da bi tablete »približali« prebivalcem, so 
prejšnji teden občani Krškega in Brežic na svoje domove prejeli pismo z zgibanko in kupon s povabilom za njihov prevzem. Delitev in ukrep zaužitja ta-
blet kalijevega jodida, t. i. jodno profilakso, kot enega od zaščitnih ukrepov v primeru malo verjetne jedrske nesreče so v Kulturnem domu v Krškem jav-
nosti nedavno predstavili pristojni iz Uprave RS za zaščito in reševanje, Uprave RS za jedrsko varnost ter Ministrstva za zdravje. Prebivalce, ki živijo znotraj 
10-kilometrskega pasu ob Nuklearni elektrarni Krško, sta k sodelovanju povabila župana občin Krško in Brežice. O stalni skrbi za varnost NEK je spregovo-
ril predsednik uprave Stane Rožman.

Informacije o tabletah kalijevega jodida in prenovljenem 
načinu delitve so tudi na posebnem spletnem naslovu 
www.kalijevjodid.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JEDRSKO VARNOST

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
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PODSREDA – V Kozjanskem parku so predstavili izvajanje 
številnih projektov ter program 1. festivala ekološke hra-
ne, ki bo potekal 23. junija. 

Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je pojasnil, da se trenu-
tno v Kozjanskem parku, v katerem je zaposlenih 17 oseb, 
ukvarjajo z desetimi različnimi projekti. „Od sodelavcev ta-
kšne aktivnosti terjajo dodatno energijo. Znani smo kot zelo 
soliden zavod, zato nas radi vabijo k sodelovanju pri raznih 
projektih. Vedno pa upoštevamo naše poslanstvo, zato ima-
mo vsebine, ki so v neposredni povezavi z našim parkom in 
varovanjem naravne dediščine,“ je dejal Oršanič.

Vesna Zakonjšek je spregovorila o projektu Sodobna arhi-
tekturna tipologija na Kozjanskem. Osrednji del predstavlja-
jo idejne zasnove stavb na petih različnih lokacijah znotraj 
območja Kozjanskega parka. S pomočjo teh projektov so na 
sodoben način preverjene in na novo artikulirane posame-
zne sestavine tradicionalne kozjanske hiše. Rešitve poizku-
šajo poiskati meje, do kje lahko sodobnost v tako tradici-
onalni krajini seže, ne da bi porušila stara ravnovesja. Ob 
tem so projektirali kamp, vinsko klet, sadjarski center, tu-
ristično kmetijo Pilštanj in stanovanjski hiši v Sedlarjevem. 
Projekt Bioeuparks – izkoriščanje potenciala biomase v EU 
parkih, v katerega so se vključili aprila letos, je predstavi-
la Mojca Kunst. V njem sodeluje deset partnerjev iz šestih 
evropskih držav, od tega je pet naravnih parkov, izvaja pa 
se v okviru evropskega programa IEE, ki podpira trajnostno 
rabo obnovljivih virov energije, da bi na ta način poskušali 
zmanjšati izpuste CO2 in blažiti klimatske spremembe. Adri-
jan Černelč je prikazal projekt Priložnosti v posavskih tra-
dicionalnih sadovnjakih in povedal, ki ga izvajajo v okviru 
LAS Posavje in na območju s pretežno kmetijskimi zemlji-
šči, na katerih je kmetovanje omejeno tudi zaradi varstve-
nih ukrepov. V projekt so vključeni štirje partnerji, namen 
pa je, da bi omogočili trajnostne zaposlitve, ohranitev de-
gradiranih območij in varovanje naravnih virov. O festiva-
lu ekološke hrane, ki se bo odvijal na gradu Podsreda, pa je 
Tatjana Zalokar med drugim povedala, da se bodo na njem 
predstavili ponudniki ekoloških kmetij z območja Kozjanske-
ga parka, Savinjske regije in Posavja, ki bodo na 25 stojni-
cah prodajali svoje izdelke. Ob tem bodo poskrbeli še za bo-
gat spremljevalni kulturni in otroški program ter delavnice. 

V Kozjanskem parku skozi leto organizirajo več kot 50 raz-
ličnih dogodkov. Poletje bo glasbeno in razstavno obarva-
no, nato pa se bodo že ozrli na pripravo letošnjega Prazni-
ka kozjanskega jabolka.
 Marija Hrvatin

Kaj se je dogajalo?
Za nami so pestri štirje meseci, polni izobraževanj s praktičnimi vsebinami. 
Pod streho smo spravili 60-urni tečaj za sadjarske mojstre, dve 8-urni 
podjetniški delavnici, 72-urno delavnico permakulturnega načrtova-
nja in zasadili štiri ogledne sadovnjake; v njih smo zasadili sto sadik, in 
sicer jablane, hruške, slive, češnje, višnje, marelice, breskve, različno jago-
dičje, od lupinarjev oreh, kostanj, lešnik, pa tudi gozdne sadne vrste, kot so 
skorš, dren, jerebika, divja češnja, lesnika in lesnača. Opraševale jih bodo 
žuželke iz štirih hotelov za koristne organizme, postavljenih sredi nasa-
dov. Za njihovo vzdrževanje in oskrbo smo nabavili sadjarsko opremo, tako 
da bodo mladi sadovnjaki vzorno vzdrževani kot primeri takšnih sadjarskih 
praks, ki ohranjajo značilno podobo travniških sadovnjakov, v njih se traj-
nostno ravna s prostorom, so pa tudi priložnost za trajnostne zaposlitve. 
Na tem pa temelji tudi permakultura, ki dobiva vedno več somišljenikov.
Vseh udeležencev za sadjarske mojstre, permakulturne načrtovalce in is-
kalce podjetniških priložnosti je bilo več kot sto, kar nekaj od njih je bilo 
prisotnih na vseh oz. več izobraževanjih. Večina od njih so bili lastniki oz. 
solastniki kmetijskih zemljišč, manjši kmetje, pa tudi ljudje brez lastnih 
kmetijskih površin. Pestra je bila poklicna struktura, od ljudi brez poklica 
pa do akademsko izobraženih; udeleženci so bili iz vseh posavskih občin, 
aktivnosti pa smo izvajali na različnih lokacijah (Kozjanski park, Bistrica 
ob Sotli, Krško, Brezovska Gora, Okroglice in Svibno) ter tudi na ta način 
spoznali in začutili manj znane kotičke regije. Najbolj zanimive izobraže-
valne vsebine smo sproti spremljali tako, da bodo ob koncu projekta vi-
dne na petih izobraževalnih filmih.
Evalvacija delavnic je pokazala, da večina tečajnikov načrtuje povečanje 
obstoječega ali zasaditev novega sadovnjaka, da si želijo poglobiti zna-
nje o predelavi sadja, da je permakultura sistem, ki je pisan na kožo 
človeku, ki v naravi išče trajnostni življenjski prostor tako, da posne-
ma vzorce narave; novo podjetniško znanje pa bo udeležence opogu-
milo za tisti odločilni korak na poti k trajnostnim oblikam zaposlitve.
Odziv na vsa izobraževanja je bil nad pričakovanji, kar nas samo utrjuje v 
zavedanju, da je sadjarska tradicija v Posavju živa, da ljudje želijo poveča-
ti samooskrbo s hrano in se zavedajo, da potrebujejo nova znanja za nove 
čase. Spletla so se tudi nova prijateljstva in vezi, ki bodo pomembne za so-
delovanje v oskrbnem smislu.

Zadnji dogodki
V začetku aprila smo na Svibnem izvedli drugo podjetniško delavnico, 
ki je 25 udeležencem ponudila veliko informacij o »mehkih« oblikah za-
poslitve oz. možnostih za dodaten zaslužek; na podeželju in zlasti v seda-
njih razmerah ni veliko priložnosti za klasično zaposlitev v velikih podje-
tjih, zato pa veliko več za bolj trajnostne oblike (osebno 
dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, družin-
ske rešitve itd.), ki izkoriščajo tradicionalna znanja, dru-
žinsko dediščino, lokalne posebnosti in naravne danosti.

Od aprila do 
sončne sobote 
8. junija je po-
tekala delav-
nica perma-
k u l t u r n e g a 
načrtovanja. 
Udeležba je 
bila ravno pra-
všnja: 30 za-
gnanih nara-
voljubcev, ki 
so srkali zna-
nje različnih 
predavateljev. 
Spoznali so, da 
permakultu-
ra niso samo 
visoke grede, 
ampak premi-
šljeno opazo-
vanje prostora, 
ki s pozornim 
načrtovanjem 
posnema vzor-
ce narave na 
etičnih načelih. 
Je skrb za ljudi, 
za zemljo in ži-
vali v sodelova-
nju z naravo, ne 
pa proti njej.
Sledile so si 
teme: osnove 
permakulutre, 
etični principi 
in metode na-
črtovanja (pre-
učevanje mi-

kroklime, analiza zemljišča, vzorci v naravi); etično investiranje, družinski 
vrt za prehrano, upravljanje z vodo, prepoznavanje rastlin in ekologija ple-
velov, protivetrne zaščite, gozdni vrt, urbana permakultura, gozd in divjad, 

bioregije itd. Na zadnjem srečanju pa so udeleženci po skupinah izdelali 
permakulturni načrt za posestvo Verbena.

Maja Šesek: 
»Všeč mi je 
bila razno-
likost in pe-
strost pogle-
dov ter način 
podajanja vse-
bin različnih 
predavateljev. 
Fo r m i r a n j e 
različnih sku-
pin te prisili, 
da stopiš iz svojega običajnega delovanja v drug odnos in razmišljanje. 
Veliko je novega, praktičnega znanja. Spoznala sem veliko prijetnih lju-
di in veliko znanja je zakrožilo tudi med nami. Bilo je sproščeno, zabav-
no in poučno.«
Tanja Pavlič: »Ugotovila sem, da permakultura ni divje zaraščen vrt, tem-
več logično in premišljeno načrtovanje bivališča, vrta, sadovnjaka, gozdnih 
robov. Vrtnarim že od otroštva, a sem kljub temu imela odpor do pletja, 
gnojenja s kvazi eko gnojili itd. Ta tečaj mi je pokazal nove možnosti in vsa 
moja zanimanja povezal v celoto. Učitelji so čudoviti ljudje. Pridobljeno 
znanje želim še nadgrajevati.«

Kako pa jeseni?
Septembra vstopamo v 2. fazo projekta; najprej bo na vrsti 30-urni tečaj 
predelave sadja, ki ga udeleženci iz 1. faze težko čakajo. Sledi še delavnica 
o socialnem podjetništvu, na osnovi katere bo izdelan model za uporabo 
v praksi. Konec oktobra organiziramo strokovno ekskurzijo, pa še posvet 
o različnih sadjarskih praksah bomo spravili pod streho. Vsak od partner-
jev bo organiziral tudi dan odprtih vrat oglednega sadovnjaka, ki bo v na-
slednjih letih postal učno mesto za različna sadjarska opravila (delavnice rezi, 
oskrbe, gnojenja, sušenja plodov, predelave v sokove, žganjekuha in še kaj).

Lepo povabljeni na naše jesensko-zimske dogodke!

Projekt »Trajnostni sadovnjaki« je sofinanciran iz sredstev Leader in je bil 
leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje; v njem sodelujemo par-
tnerji Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna 
z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno. Cilji projekta (vzpostaviti lo-

kalno trajnostno oskrbo s hrano, vrniti življenje v vasi in 
spodbuditi zaposlitvene možnosti na podeželju) so tudi 
cilji lokalne razvojne strategije, ki smo jim skozi projek-
tne aktivnosti tudi sledili. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje 

ZAKLJUČENA 1. FAZA PROJEKTA 
»PRILOŽNOSTI V POSAVSKIH TRADICIONALNIH SADOVNJAKIH«

Na Svibnem je bilo veliko vprašanj o možnostih zapo-
slitve na podeželju.

Izdelovanje visoke grede v Kozjanskem parku

Spoznavanje gozda in divjadi na Svibnem

Permakulturni načrt za posestvo Verbena nastaja v naravi.

Verbena d.o.o., Okroglice 9, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Prvi dan se je na gradu Raj-
henburg na posvetu vodstve-
nih, vodilnih in strokovnih 
delavcev komunalnega go-
spodarstva Slovenije zbra-
lo približno 120 udeležen-
cev. Po pozdravnih nagovorih 
predsednika uprave Kostaka 
Miljenka Muhe, predsedni-

ka Zbornice komunalnega 
gospodarstva pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije Janka 
Kramžarja, župana občine 
Krško mag. Mirana Stan-
ka, njegovega kostanjevi-
škega kolega Mojmirja Pu-
stoslemška in predstavnika 
ministrstva za kmetijstvo 
in okolje Leona Behina so 
sledile predstavitve različ-
nih strokovnih tem s podro-
čja odstranjevanja motno-
sti iz pitne vode, uporabe 
pametnih naprav za nadzor 
objektov vodovoda in kana-
lizacije ter sortiranja meša-
nih komunalnih odpadkov. 
Med drugim sta predstavi-

Odmevalo je: »Komunalci, naprej!«
BRESTANICA, KRŠKO – 29. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije oz. Komunaliada 2013 je le-
tos po 15 letih spet potekala v občini Krško. Organizator dogodka, Komunalno stavbno podjetje Kostak Krško, 
je 7. junija pripravil strokovni posvet in razstavo komunalne opreme, dan kasneje pa se je približno 2500 ko-
munalnih delavcev iz 66 slovenskih komunalnih podjetij pomerilo v 18 športnih in delovnih tekmovanjih.

tev izvedla tudi Aljoša Moto-
re iz podjetja Ekomot Artiče 
in Willy Stadler iz podjetja 
Stadler iz Velike vasi pri Kr-
škem. V nadaljevanju so 
sploh prvič podelili tudi na-
grado in priznanja Zborni-
ce komunalnega gospodar-
stva za leto 2012. Sledila je 
še okrogla miza na temo Go-
spodarske javne službe da-
nes in jutri, katere mode-
rator je bil Jože Leskovar, 
direktor Sektorja komuna-
le pri Kostaku. Na parkiri-
šču pred stadionom Matije 
Gubca v Krškem so popol-
dne odprli razstavo komu-
nalne opreme, na kateri se 
je predstavilo 25 slovenskih 
in dve podjetji iz tujine, ki 
izdelujejo in prodajajo opre-
mo za izvajanje komunalnih 
dejavnosti. Predstavniki ko-
munalnih podjetij in razsta-

vljavci so si kasneje ogledali 
Krško in Kostanjevico na Krki 
ter poskusili vina Kmečke za-
druge Krško.

Miljenko Muha je za naš ča-
sopis dejal, da je bil stro-
kovni posvet predvsem izme-
njava izkušenj, pri čemer so 
pristopili skozi dva proble-
ma – dobavo vode in ravna-
nje z odpadki. Po njegovih 
besedah je pomembno tudi, 
kako preko Zbornice komu-
nalnega gospodarstva javno-
sti predstaviti vsebino dela 
komunalnih delavcev. Janko 
Kramžar pa ocenjuje, da je 
ravno področje infrastruktu-
re najbolj problematično v 
komunalnem gospodarstvu, 
saj so storitve v zadnjem 
času postale vedno zahtev-
nejše in da jih lahko izvajajo 
– bodisi na področju vodoo-

skrbe, kanalizacije ali ravna-
nja z odpadki –, morajo imeti 
ustrezno infrastrukturo. Ko-
munaliada ima po njegovem 
tudi simboličen pomen. Kaže 
namreč, da je vrednota tudi 
to, da izvajalci komunalnih 
dejavnosti držijo skupaj in 
da ni vse staro tisto, kar je 
treba zavreči, zato se je le-
tos odvila že 29-ič. Strokov-
no in športno tekmovanje je 
v sobotnem jutru z dvigom 
prapora in vzklikom „Komu-
nalci, naprej!“ odprl pred-
sednik uprave, veliko špor-
tnega duha, predvsem pa 
prijetnega druženja, pa sta 
ob Muhi in Kramžarju tek-
movalcem zaželela še krški 
župan mag. Miran Stanko in 
predsednik Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije Dušan 
Semolič. Tekmovanja so po-
tekala v 18 panogah na oko-
li deset prizoriščih. „Kosta-
kovci“ so osvojili tako prvo 
mesto v delovnem delu, ki 
je bil sestavljen iz štirih tek-
movanj, kot v športnih pano-
gah, posledično pa tudi prvo 
mesto v skupni razvrstitvi, 
Komunala Brežice je zasedla 
12. mesto, Komunala Sevni-
ca 53. in Komunala Radeče 
56. mesto. Dvodnevno Ko-
munaliado so udeleženci za-
okrožili z druženjem in glas-
beno-zabavnim programom, 
ki sta mu dajala glas, zvok in 
tempo pevka Nuša Derenda 
in Ansambel Saše Avsenika.
 Rok Retelj, 
 Bojana Mavsar

Dobro razpoložene Kostakove odbojkarice in odbojkarji 

Predsednik uprave Kostaka 
Miljenko Muha

Predstavili številne projekte 
in festival ekološke hrane
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Komunaliada je tradicionalno srečanje delavcev ko-
munalnega gospodarstva, ki ga vsako leto junija or-
ganizira ena izmed slovenskih komunal. To je dan, 
ko se skupaj zberejo zaposleni iz komunalnih podje-
tij, si ogledajo novosti na razstavi komunalne opre-
me, izmenjajo izkušnje, se pomerijo v tekmovanjih 
na strokovnih področjih in v športnih disciplinah. Or-
ganizacija Komunaliade je bila letos po petnajstih le-
tih znova zaupana podjetju Kostak d.d.

Tekmovalci Kostaka vsako leto dosegajo zelo dobre 
rezultate, lani na Komunaliadi v Kopru so zasedli dru-
go mesto.  Letos pa se je Kostakovi ekipi uspelo v 
skupnem tekmovanju zavihteti še višje  – ekipno se 
je Kostak uvrstil na prvo mesto. Prav tako je Kostak 
osvojil skupno prvo mesto v delovnih tekmovanjih, 
in sicer prvi mesti v odvozu odpadkov in postavitvi 
kanalizacijskega sistema ter drugi mesti v postavi-
tvi vodovodnega sistema in aranžiranju cvetja. Odlič-
no so se odrezali tudi v športnih tekmovanjih in za-
sedli prva mesta v malem nogometu, ulični košarki, 
tenisu, metu krogle, ter vlečenju vrvi - ženske. Dru-
go mesto pa sta dosegli moška ekipa v vlečenju vrvi 
in v plavanju. 

V skupni razvrstitvi je drugo mesto osvojilo Komu-
nalno podjetje Velenje, tretje pa Mariborski vodovod. 

Dobro obiskana Komunaliada 2013 v Krškem 
K    MUNALIADA

Krško, 7. - 8. junij 2013

Več kot 3000 predstavnikov komunalnega gospodarstva Slovenije se je v soboto, 8. junija, srečalo v Krškem. Večina jih je tekmo-
vala v delovnih in športnih tekmovanjih, ostali pa so vzpodbujali svoje ekipe. Kostak je zasedel prvo mesto v tekmovanju odvoza 
odpadkov in v postavitvi kanalizacijskega sistema ter drugi mesti v postavitvi vodovodnega sistema in aranžiranju cvetja, kar je 
Kostakovo ekipo uvrstilo na prvo mesto v delovnih tekmovanjih. Tekmovalci Kostaka so se odlično odrezali tudi v športnih disci-
plinah, kjer so prav tako osvojili prvo mesto, najboljši so bili tudi v skupni razvrstitvi.
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Družba Kostak se zahvaljuje komunalnim podje-
tjem, ki so tudi letos prijavila veliko število ude-
ležencev, in sponzorjem. Prispevki komunal za 
prijavnine in sponzorska sredstva podjetij so po-
leg vloženega dela zaposlenih v skupini Kostak 
omogočili, da je bil dogodek dobro pripravljen. 
Posebej se zahvaljujemo športnim društvom, klu-
bom in ostalim, ki so izvedli tekmovanja. Pri iz-
vedbi športnih tekmovanj so sodelovali: Balinar-
ski klub Krško, Nogometni klub Krško, Atletski 
klub Brežice, Odbojkarsko društvo Brestanica, Pi-
kado klub Kobra Pišece, Plavalni klub Celulozar 
Krško, Strelski klub Brežice, Šahovski klub Tri-
glav Krško, Triatlon klub Krško, Teniški klub Kr-
ško, Košarkaški klub Potočje Posavje ter Športno 
društvo Gamsi Sevnica. Delovna tekmovanja je 
izvedla Kostakova ekipa. Zahvala za zagotavlja-
nje uporabe športnih in ostalih objektov gre tudi 
Občini Krško, Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, 
Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, Šolskemu cen-
tru Krško-Sevnica in AMD Krško. Posebna zahva-
la pa je namenjena zaposlenim v skupini Kostak 
za vložen trud pri tekmovanjih in osvojeno prvo 
mesto ter pri pripravi dogodka, za kar je družba 
Kostak prejela številne pohvale.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

ASH
13260K [18.06.2013]
3-mesečni simpatičen mladi-
ček manjše rasti bo zelo vesel 
toplega in varnega doma. Pri-
jazen kuža bo z veseljem po-
stal novi in hvaležni član vaše 
družine. 

BEA
13259K [18.06.2013]
Prijazna in ubogljiva mlajša 
psička (cca. 2 leti) manjše rasti, 
Ashova mama, išče novega la-
stnika in topel dom.  
 

LUKA
13256B [18.06.2013]
Igriv mlad kuža, tip zlatega pri-
našalca, se rad crklja in išče pri-
jazno družino, ki mu bo ponu-
dila dom.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

2013 je evropsko leto državljanov. Po vsej Sloveniji pri-
pravljamo dogodke s sloganom EU Si Ti. Dogodki so name-
njeni osveščanju ljudi o priložnostih in pravicah, ki izha-
jajo iz državljanstva EU, in razpravi o aktualnih evropskih 
vsebinah. Pripravljamo jih Evropska komisija, slovenska 
vlada in Evropski parlament v sodelovanju z mrežo MaMa. 

EU Si Ti prihaja tudi v Brežice. Obeležili bomo skorajšnji 
vstop Hrvaške v EU in se pridružili praznovanju praznika Bre-
žice - moje mesto. 
V četrtek, 27.6. 2013, vas ob 16.30 vabimo v Mladinski cen-
ter Brežice (Gubčeva 10a) na javno delavnico: kaj vstop 
Hrvaške v EU pomeni za občane, ki jo Predstavništvo Ev-
ropske komisije v Sloveniji pripravlja v sodelovanju s Carin-
skim uradom Brežice in Občino Brežice. Izvedeli boste, ka-
tere praktične spremembe se obetajo pri denimo prehodu 
meje ali uvozu iz Hrvaške, in se podrobneje seznanili s vaši-
mi pravicami bivanja, zaposlovanja, nakupovanja, izobra-
ževanja in podobnega v Evropski uniji. 
V soboto, 29.6. 2013, od 17. ure dalje bomo v središču Bre-
žic postavili interaktivno stojnico s kolesom sreče in nagra-
dnimi kvizi. Spoznajte EU in vaše pravice na zabaven način!
Vaše predloge bomo posredovali na sedež Evropske komisi-
je v Bruselj. Komisija bo ob zaključku evropskega leta pri-
pravila Poročilo o državljanstvu. Vabim prebivalce Posavja, 
da se nam pridružite v Brežicah in poveste, v kakšni Evrop-
ski uniji želite živeti. Navsezadnje: EU Si Ti! 

Prijazno vabljeni k udeležbi!

 Nataša Goršek Mencin, 
 vodja Predstavništva Evropske komisije 
 v Sloveniji

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 

in dopolnitev Zazidalnega načrta
TERME ČATEŽ

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZU-
PUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) Župan 
Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta TERME ČATEŽ,

ki bo potekala od 27.06.2013 do vključno 11.7.2013 na 
Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice 
in v prostorih Krajevne skupnosti Čatež ob Savi.
Predmet akta predstavlja dopolnitev obstoječe dejavnosti 
in se nanaša na območje šotorišča – v manjšem delu se do-
polni že obstoječi program šotorišča, umestijo se dodatne 
kamp parcele in manjkajoče spremljajoče vsebine (gostin-
sko-trgovske enote, igrala in pripadajoče zunanje ureditve).
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lah-
ko udeležite dne 3.7.2013 ob 15:30 uri v sejni sobi na Ob-
čini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve 
podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Ce-
sta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

BREŽICE – Na zaključno srečanje računalniškega tečaja v Knji-
žnici Brežice so tečajniki v svojo sredo povabili župana občine 
Brežice Ivana Molana. Župan je podelil priznanja o uspešno 
zaključenem izobraževanju ter se s slušatelji in predavatelji-
co pogovarjal o izobraževanju ter dogajanju v občini. Tečaj-
niki so s pridobljenim znanjem zelo zadovoljni, razmišljajo že 
o nadaljevalnem tečaju in se veselijo samostojnosti pri razi-
skovanju spleta. 

Občina Brežice je preko programa javnih del omogočila izvaja-
nje programa računalniškega opismenjevanja starejše populaci-
je Migam z@ računalnikom, ki ga je pripravila predavateljica Li-
lijana Žiroš. Tečaj zajema 48 ur dela z računalnikom, v skupini 
je 10 tečajnikov, ki obiskujejo predavanja v Knjižnici Brežice in 
v Mladinskem centru Brežice. V letu 2013 je tečaj zaključilo se-
dem skupin, trenutno potekajo predavanja za dve skupini, ena 
skupina pa začenja s tečajem ravno v teh dneh. Da je program 
uspešen in pisan na kožo uporabnikom, dokazuje število tečaj-
nikov – teh je bilo v letu 2012 66, v letošnjem letu pa že 70, do 
konca meseca julija se bo število povzpelo do 100 slušateljev. 
Učenje je povezano z druženjem in med izvajanjem tečaja se 
med sošolci spletajo tudi nove prijateljske vezi. 

Letošnje šolsko leto je bilo 
izjemno uspešno na podro-
čju državnih športnih tek-
movanj za osnovne šole, saj 
imamo v občini tri ekipna 1. 
mesta (državni prvaki v akro-
batiki, športni gimnastiki in 
na mali prožni ponjavi) in se-
dem posameznih prvakov in 
prvakinj (akrobatika, skok v 
višino, športna gimnastika, 
atletika, tek na 60 m, suva-
nje krogle, tek na 1000 m in 
kros). Osnovnošolci so osva-
jali zlata priznanja na tek-
movanjih iz znanja računal-
ništva, sladkorne bolezni, 
geografije, matematike, lo-
gike, astronomije, kitare in 
klavirja. 

Ekipa 45 učenk in učencev iz 
OŠ Brežice je s predstavo Ma-
ček Muri osvojila 1. mesto za 
najboljšo predstavo 1. in 2. 
triade na 11. otroškem festi-
valu gledaliških sanj, zlato 
priznanje pa so prejeli čla-
ni folklorne skupine OŠ Bre-
žice na Državni reviji folklor-
nih skupin – Ringaraja 2013 in 
plesalke iz OŠ Dobova na dr-
žavnem tekmovanju otroških 
plesnih skupin Pika miga. 

Z odliko so zaključili osnov-
nošolsko izobraževanje v šol-
skem letu 2012/2013: 
iz OŠ Artiče - Kristian Fra-
nić, Kaja Omerzo, Katja 
Pinterič; OŠ Bizeljsko - Ana-
marija Agnič in Matej Štru-

Sprejem za uspešne osnovnošolce
BREŽICE – Tradicionalnega županovega sprejema za najuspešnejše osnovnošolke in osnovnošolce v Vite-
ški dvorani Posavskega muzeja Brežice se je tudi letos udeležilo lepo število otrok v spremstvu staršev, 
mentorjev, učiteljev in ravnateljev. Kakovost izobraževanja in ustvarjalnost v osnovnih šolah dokazuje-
jo učenke in učenci z izjemni rezultati na različnih področjih, je dejal župan Ivan Molan, ki je vsem če-
stital za dosežene uspehe in jim zaželel prijetne počitnice.  

cl; OŠ Brežice – Marisa Ban, 
Nika Đođ, Lara Omerzu, Vid 
Bernard Šuler, Dana De Co-
sta, Patrik Glaser, Mark Jer-
šič, Vika Lisac, Nina Šafer, 
Nika Tabor, Zala Volčanšek, 
Gaja Strajnar, Patricija Kel-
har, Lara Oštrbenk, Natali-
ja Senica, Alen Vuković; OŠ 
Cerklje ob Krki - Janez Bo-
žič in Rok Udovič; OŠ Do-
bova - Lea Herakovič, Ma-
tic Kovačič, Jaka Maček; OŠ 
Globoko – Nina Pintarič; OŠ 
Pišece - Sara Omerzel in Ta-
nja Osojnik. 

Vsako leto župan podeli po-
sebno knjižno nagrado naju-
spešnejšim od zelo uspešnih 
– v letošnjem letu sta bila to 
Lara Omerzu iz OŠ Brežice 
in Matej Štrucl iz OŠ Bizelj-
sko – poleg izjemnega učne-
ga uspeha sta se odlikovala 
tudi na športnem področju in 
znanju geografije.  

Glasbeni program so obliko-
vali učenke in učenci Glasbe-
ne šole Brežice. Predstavili so 
se Nika Stopinšek s Špansko 
serenado W. Poppa, Ksenija 
Kržan s Cazonetto G. Pier-
neja, Nika Janković z Vilin-
skim plesom E. Griega in Ga-
šper Zlobko z Avsenikovo Na 
avtocesti. 

Uspešni osnovnošolci na sprejemu pri županu

S podporo Občine Brežice 
starejši spoznavajo računalnik

Udeleženci tečaja

EU Si Ti: tudi v Brežicah 

Občina Brežice z vizijo enakomernega razvoja vseh krajev v 
občini redno financira in sofinancira številne lokalne investi-
cije, ki pa so bistvene za razvoj podeželskih območij in iz-
boljšanje prometne varnosti. Pred dnevi so slavnostno predali 
namenu dve pridobitvi v Krajevni skupnosti Artiče - odsek jav-
ne poti med osnovno šolo in cerkvijo v Artičah ter avtobusno 
postajališče s platojem za umiritev prometa v Arnovem selu. 

Otvoritve160-metrske modernizirane javne poti, ki je poleg 
asfaltne prevleke tudi razširjena, so se najbolj razveselili 
osnovnošolci in njihovi starši, saj bodo ti sedaj lažje pripe-
ljali in pospremili otroke v šolo. Zbrani krajani so prisluhni-
li prikupnemu kulturnemu programu, ki so ga pripravili in iz-
vedli artiški osnovnošolci. Župan občine Brežice Ivan Molan 
je krajanom čestital za pridobitev in jim izrekel zahvalo za 
veliko predanost projektu, ki je bil realiziran tudi s pomočjo 
prostovoljnih prispevkov za asfaltiranje. 

Za večjo prometno varnost otrok
Otvoritvena slovesnost se je nadaljevala v Arnovem selu, kjer 
je Občina Brežice z investicijo avtobusnega postajališča s pla-
tojem za umiritev prometa rešila problem najnevarnejšega 
postajališča v šolskem okolišu Artiče. Številne zbrane sta na-
govorila župan Ivan Molan in predsednik Krajevne skupnosti 
Artiče Anton Gajšek. Pester kulturni program so pripravili 
arnovčanski otroci in člani pihalne godbe Loče. Svojim sose-
dom in krajanom se je za potrpežljivost in angažma ob iz-
gradnji zahvalila še podžupanja Katja Čanžar.

S številnimi investicijami 
do enakomernega razvoja občine
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Občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje 
stroškov najema prireditvenega šotora v občini Krško 
za leto 2013.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov na-
jema prireditvenega šotora za izvedene in plačane ra-
zne prireditve oz. dogodke v občini Krško, ki so odpr-
tega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev 
ter jih organizirajo različna društva oz. zveze društev v 
razpisnem obdobju od 10. septembra 2012 do 8. sep-
tembra 2013.

Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
stroškov najema prireditvenega šotora, je 8.000 EUR.

Rok za prijavo je 10. september 2013.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
• upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in 

zveze društev, ki imajo sedež v občini Krško in so orga-
nizatorji prireditve oz. dogodka, ki je bil izveden v ob-
čini Krško,

• isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa pri-
javi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditve-
nega šotora na eni prireditvi oz. dogodku, ki je bil izve-
den v tem razpisnem obdobju,

• upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški na-
jema, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški 
šotora,

• neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna 
in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elek-
trika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni 
oder, itd), WC, kuhinja, gostinske storitve,

• v sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški priredi-
tvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov na 
osnovi dokazil o izvedbi in plačilu v okviru višine razpo-
ložljivih sredstev za javni razpis.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni sta-
ni Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali 
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na 
Občini Krško. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posre-
duje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.
mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

V Krškem nas je v času pestrega dogajanja ob občinskem pra-
zniku nedavno povezal tudi organizacijsko zahteven projekt 
Komunaliade, ki jo je naše mesto po 15 letih ponovno gosti-
lo. Občina Krško se organizatorju - družbi Kostak - zahvaljuje 
za odlično izvedbo dogodka, ki je prispeval k pozitivni pro-
mociji poslovnih dejavnosti, znamenitosti, poskrbel za izme-
njavo dobrih praks, pa tudi za zabavno, pozitivno vzdušje, ki 
se je preneslo na številne občane in našo lokalno skupnost.  
Številni gostje so domov gotovo odnesli lepe spomine na ure-
jene kraje, na zanimivo dogajanje, na odlično družbo, pa 
tudi vtise o napredku, ki med drugim priča o poslovni uspe-
šnosti, ki jo skupaj gradimo. Iz slovenskega povprečja nas na 
področju zelenega gospodarstva pogosto prepoznavajo prav 
zavoljo uspešnega delovanja in sodobnih okoljskih pristopov 
družbe Kostak. Veseli nas, da je ta tokrat poskrbela tudi za 
širšo gradnjo pozitivnih vtisov, v kakšni občini živimo. Verja-
memo, da bo ob tako uspešno zaključeni Komunaliadi 2013 
naš dober glas segel v mnoga slovenska mesta …

Župan je izbranim učencem in 
njihovim učiteljem čestital za 
dosedanje dosežke in jim za-
želel uspešno nadaljevanje iz-
obraževanja ter vse dobro na 
nadaljnji poti. Občina se za-
veda, da je naložba v šole in 
znanje naložba v prihodnost, 
zato so njene prioritete med 
drugim usmerjene tudi v vla-
ganje v nove in sodobnejše 
prostore šol ter v sofinanci-
ranje visokošolskih institucij. 

Ker je knjiga v življenju lahko 
imeniten vir znanja in prava 
zakladnica pri razumevanju 
sveta, je župan kot simbolič-
no zahvalo za dosežke naju-
spešnejšim učencem poklo-
nil knjigo »Krško, stoletje 
na razglednicah«. Zaželel 
jim je, da bi na poti v priho-
dnost sledili takšnim ciljem, 
na osnovi katerih bodo zmo-
gli uspešno skrbeti za svo-
jo usodo pa tudi za razvoj in 
sooblikovanje okolja v pro-
storu, kjer živijo. »Na svoja 
šolska leta in sošolce imejte 
lepe spomine, pri novih odlo-
čitvah in novih poteh pa naj 
vas spremljajo vztrajnost, 
pogum in inovativnost, ki je 
popotnica vsake odličnosti,« 
je še dejal župan. 

Najuspešnejši učenci pova-
bljeni na sprejem pri župa-
nu ob zaključku šolskega leta 
2012/2013:

OŠ ADAMA BOHORIČA BRE-
STANICA: Dejan Firbas, San-

Župan občine Krško sprejel najuspešnejše učence:

»Vi ste naša prihodnost« 
KRŠKO – Ob zaključku šolskega leta je župan občine Krško mag. Miran Stanko 18. junija sprejel 64 naj-
uspešnejših devetošolcev in dijakov iz sedmih osnovnih šol v občini Krško in Srednješolskega centra Kr-
ško – Sevnica. Na eni izmed življenjskih postaj je mladim čestital za dosežen uspeh in jih postavil za 
vzor vsem, ki prihajajo za njimi. »Z vztrajnostjo, voljo do učenja in pridobivanja novih znanj lahko 
tudi v bodoče veliko dosežete,« je dejal in jih z zaupanjem v njihove sposobnosti razveselil z beseda-
mi: »Če imamo veliko tako uspešnih ljudi v naši sredi, kot ste vi, se nam ni bati za skupno prihodnost«.

dra Kopše, Jernej Krejan, 
Denis Perčič, Andrej Špiler
OŠ JURIJA DALMATINA KR-
ŠKO: Mirjam Kerin, Mate-
vž Kukovičič, Jakob Preskar, 
Jasna Preskar, Lana Špiler, 
Taja Kuselj, Hana Pečar, Kle-
men Knez, Rok Arh, Nika Biz-
jak, Špela Kovač, Tina Les-
jak, Tjaša Šoba, Anja Vidmar, 
Ajda Žagar
OŠ KOPRIVNICA: Lucija Žu-
pevc
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM: 
Anamarija Arh, Žiga Avsec, 
Ema Černelč, Pia Fackov-
ič Volčanjk, Vanessa Jačme-
njak, Gregor Klemenčič, Lu-
cija Ana Kovačič, Primož 
Mlakar, Tilen Mlakar, Klemen 
Oblak, Jan Plankar, Aleš Ulč-

nik, Tjaša Ulčnik, Nik Unetič, 
Tinkara Zalokar, Marko Zavi-
šek, Monika Zorko, Špela Ža-
gar, Luka Žokalj
OŠ PODBOČJE: Lucija 
Gramc, Jasmina Koretič, 
Leja Požun, Klementina Sto-
par, Tadeja Žarn, Andraž Co-
larič
OŠ RAKA: Živa Pirc, Bian-
ka Colarič, Leonard Logarič, 

Neža Vene, 
OŠ XIV. DIVIZIJE SENO-
VO: Jernej Cigler, Teja Go-
šek, Barbara Gorenc, Mate-
ja Grilc, Nina Kukovičič, Lea 
Mahne, Anja Pečnik, Nika 
Radi, Gašper Strnad
ŠOLSKI CENTER KRŠKO – 
SEVNICA: Filip Černelič, Jan 
Vodopivec, Amadej Knez, 
Miha Kodrič, Tilen Šoštarič

Zahvala za uspešno zaključeno Komunaliado 2013

Poletna muzejska noč je skupna akcija slovenskih muze-
jev, ki so letos že enajstič odprli svoja vrata v poznih ve-
černih urah, ko jih običajno zaprejo in pogasnejo luči. Tre-
tjič so na nočna muzejska doživetja vabili v Mestni muzej 
Krško in Galerijo Krško, prvič tudi na Grad Rajhenburg.

Poletna muzejska noč se je pričela z odprtjem likovne razsta-
ve ob 440. obletnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora, ki 
se je na tem prostoru, danes razdeljenem na Hrvaško in Slo-
venijo, odvijal od 27. januarja do 9. februarja 1573. Po febru-
arskem predavanju dr. Staneta Grande in odzivih obiskovalcev 
je bil v sodelovanju Mestnega muzeja Krško in Osnovne šole 
Jurija Dalmatina Krško oblikovan likovni natečaj  z naslovom 
Za staro pravdo – le vkup, le vkup, uboga gmajna! za učence 
in dijake šol na območju, kjer se je odvijal upor. Likovni nate-
čaj je bil razdeljen na tri starostne skupine: učenci od 1. do 5. 
razreda, učenci od 6. do 9. razreda in dijaki srednjih šol. Pri-
vabil je ustvarjalce šestih šol, od tega pet osnovnih (OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, Marjana Nemca Radeče, Maksa Pleteršnika 
Pišece ter dve hrvaški, OŠ Milke Trnine Križ in Ivana Perkovca 
Šenkovec) in Gimnazijo Brežice. Skupaj je bilo udeleženih 37 
ustvarjalcev s 34 deli. Razstava, ki jo je odprla direktorica ob-
činske uprave Občine Krško Melita Čopar, bo v Mestnem muze-
ju Krško na ogled do 15. septembra 2013. Odprtje so obogatile 
učenke in učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško pod mentorstvom 
Damjane Mlakar in Irene Hictaler Simončič.

Drugi del poletne noči je bilo odkritje plošče na t. i. Valvasor-
jevi hiši, ki pojasnjuje okoliščine izbire hiše za polihistorjev 
zadnji dom in hkrati dodaja nove podatke. Podatke o prebi-
valcih hiše in besedilo za tablo je pripravil dr. Boris Golec, 
ki je tudi odkril pravo Valvasorjevo krško hišo – danes del ob-
novljene Mencingerjeve hiše, ki je bila označena 5. marca 
2013. Tabla z napisom »V tej hiši je 20 let živel in umrl prvi 
krški muzealec Anton pl. Hohenwart (1768–1846), prapra-
nečak J. V. Valvasorja. Najverjetneje od tod pomota, da je 
bila hiša Valvasorjev zadnji dom.« je postavljena pod tablo, 
s katero so 7. oktobra 1894 Krčani napačno označili polihi-
storjevo krško bivališče. Tako je popravljena napaka in hkrati 
dodana nova zgodba v pestrem življenju te stavbe in mesta.
 
Že tretjič so obiskovalci lahko prisluhnili zgodbam iz celega 
sveta odličnih pripovedovalcev društva Pripovedovalski vari-
ete, na voljo so imeli vodene oglede vseh zbirk, Mencinger-
jeve hiše in razstave Zore Stančič v Galeriji Krško, nato pa je 
bil na voljo avtobusni prevoz na grad Rajhenburg, kjer so na-
stopili člani društva Klati vitez z renesančnimi plesi in ognje-
nim programom – Ognjeno Karantanijo. Poletna muzejska noč 
je bila zaključena po javnih vodstvih po razstavah in po gra-
du Rajhenburg. Tretja junijska sobota je bila tako namenje-
na muzejskemu druženju vsaj do naslednjega dne in uživa-
nju ob spoznavanju dediščine na noč, ki ima »muzejsko moč«. 
 Vir: Mestni muzej Krško, Galerija Krško 
 in Grad Rajhenburg, enote Kulturnega doma Krško

Poletna muzejska noč 2013

Od 11. junija do 10. julija 2013 poteka javna razgrnitev 
Državnega prostorskega načrta (DPN) za cestno povezavo 
od Krškega do Brežic. Gradiva so v tem času javno razgr-
njena in na vpogled v prostorih Občine Krško, na sedežih 
KS Krško, Dolenja vas in Spodnji Stari Grad - Spodnja Lib-
na ter v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

Podrobnejšo obrazložitev načrtovanih ureditev so pripra-
vljavci javnosti predstavili na javni obravnavi prejšnji teden 
na Občini Krško. Sicer lahko ves čas javne razgrnitve javnost 
na osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko po-
ročilo poda pripombe ter predloge, in sicer pisno na obraz-
cu za pripombe, ki je na voljo na vseh mestih javne razgr-
nitve. Pripombe je mogoče poslati tudi po pošti na naslov 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-
stor, Langusova 4, Ljubljana ali po elektronski pošti na na-
slov gp.mzip@gov.si. 
Predmet tega državnega prostorskega načrta so prostorske 
ureditve, povezane z izgradnjo nove regionalne ceste od Kr-
škega do Brežic. Cilj načrtovanih ureditev je zagotoviti iz-
boljšanje prometnih in bivalnih razmer v naseljih ob seda-
nji regionalni povezavi med obema občinama, razbremeniti 
mestni središči Brežic in Krškega ter obstoječi most čez Savo 
v Krškem ter izboljšati prometno povezavo med omenjeni-
mi občinskimi središči. 
O podrobnostih projekta in postopka si lahko preberete na 
spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki Javni 
razpisi. 
Pripravljalec javne razgrnitve in obravnave je Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor.

Razgrnjen DPN za cestno 
povezavo od Krškega do Brežic
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Slovenska vojska je med 27. majem in 7. junijem v zračnem 
prostoru Republike Slovenije izvajala osrednjo vajo Premik 
2013. V sklopu vaje je 1. junija na pristajališču Radna pote-
kal prikaz pristanka helikopterja za prevoz ponesrečencev. 
Cilj vaje je bil preizkus obstoječe predvidene ploščadi za to-
vrstne primere ter pripravljenosti oziroma usklajenosti ekip 

helikopterske enote, enote nujne medicinske pomoči Zdra-
vstvenega doma Sevnica in gasilcev Prostovoljnega gasilske-
ga društva Sevnica. V primerih hujših in večjih nesreč je za 
hiter prevoz ponesrečencev to ključnega pomena. Obširno 
fotogalerijo z dogodka in ob tej priložnosti pripravljen vi-
deo-zapis si lahko ogledate na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si).  Foto: Vita Simončič

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«  

Tri šole bogatejše za nove obšolske vrtove
Od pričetka letošnjega leta 
je v teku projekt »Iz naše 
je, dobro je«, ki ga Občina 
Sevnica skupaj s partnerji – 
Osnovno šolo Sava Kladnika 
Sevnica z obema podružni-
cama na Studencu in v Loki 
pri Zidanem Mostu, vrtcem 
pri Osnovni šoli Krmelj, Go-
stilno in trgovino Repovž iz 
Šentjanža ter Ekološko kme-
tijo Mihaela Jazbec – izvaja 
predvsem z namenom vzpo-
stavitve zavesti o pomenu 
lokalne trajnostne oskrbe s 
hrano. Projekt v skupni vre-
dnosti dobrih 100.000 evrov 
je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja - osi Leader.

Poleg koristnih in zanimivih 
predavanj je v sklop prve 
faze projekta zajeta tudi 

ureditev vrtov ob obeh po-
družničnih šolah ter vrtcu in 
šoli v Krmelju ter na Kmeti-

ji Jazbec. V soboto, 1. juni-
ja, je potekala otvoritev pr-
vega zasajenega obšolskega 
vrta, in sicer pri šoli v Krme-
lju. Vrt je velika pridobitev, 
saj bo nudil možnost učenja, 
stika z naravo in medgenera-
cijskega sodelovanja. Otvo-
ritev so s kulturnim progra-
mom pospremili otroci vrtca 
in šolska folklorna skupina 
Žarek, s strani Občine Sev-
nica pa je zbrane nagovoril 
podžupan Jožef Žnidarič. 
Prav tako sta bila v zadnjih 
tednih urejena in zasajena 
obšolska vrtova v Loki pri Zi-
danem Mostu in na Studen-
cu. Slovesna otvoritev obeh 
bo jutri. 

SLAVNOSTNI
KONCERT

OB DNEVU DRŽAVNOSTI

MARTIN NOVŠAK
PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA GZS - OBMOÈNE GOSPODARSKE ZBORNICE POSAVJE, KRŠKO

slavnostni govornik:

GEN energija, d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., Oštir d.o.o., Lekarna Sevnica, 
Adriatic Slovenica d.d., KS Boštanj, KS Studenec, Termoglas d.o.o., KŠTM Sevnica

Tanin Sevnica d.d.,  

Petek, 21. junij 2013, ob 20. uri

KD GODBA  SEVNICA

ATRIJ SEVNICA GRADU 

S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

V Krmelju so bogatejši za nov vrt.

Turistična sekcija DKŠD Svoboda Krmelj je 1. junija, po otvo-
ritvi novega vrta, pripravila prireditev »Knapec na obisku pri 
branjevki in krošnjarju« s kulturnim programom in obiskom 

Knapca, med domačini in širše dobro poznanega lika. Organi-
zatorji so za obiskovalce pripravili stojnice s ponudbo ekolo-
ško predelane hrane in izdelkov, poleg promocije lokalno pri-
delane hrane pa je bil namen tovrstnega dogodka vzpostaviti 
zametke kmečke tržnice v kraju. Zelo dobro obiskane priredi-
tve so se udeležili in stojnice obiskali tudi obiskovalci iz različ-
nih krajev Slovenije v sklopu 18. Srečanja objezerskih krajev. 

Kmečka tržnica v Krmelju

Utrinek dogajanja v Krmelju

Občina Sevnica pričenja z nadaljevanjem izgradnje pločni-
kov na Studencu, in sicer na začetku naselja ob lokalni cesti 
iz smeri Impoljce. Dela bo izvajalo Komunalno stanovanjsko 

podjetje Brežice, izbrano na javnem razpisu. V sklopu pro-
jekta je načrtovana izgradnja enostranskega pločnika dolži-
ne 325 metrov in širine 1,2 metra, hkrati pa bo na tem odse-
ku urejena javna razsvetljava. Gradnja bo precej zahtevna, 
vsaj na delu odseka, ki je strm in zahteva izvedbo podpor-
nih zidov. Predvideni zaključek del je v letošnjem septem-
bru, skupna pogodbena vrednost projekta pa znaša dobrih 
58.000 evrov.  Foto: Občina Sevnica

Nadaljevanje gradnje pločnikov 
na Studencu

Ob podpisu pogodbe za izgradnjo pločnikov na Studencu. 

Društva upokojencev z ob-
močja občine Sevnica in dru-
gih posavskih občin že več kot 
pet let izvajajo projekt »Sta-
rejši za višjo kakovost življe-
nja doma«. Pri svojem delu so 
prostovoljci prišli do zanimi-
vih podatkov in nudili številne 
vrste pomoči osebam, starej-
šim od 69 let. Občina Sevnica 
je s povabilom župana Sreč-
ka Ocvirka z namenom sezna-
nitve z rezultati dosedanjega 
dela ter dogovorih o nadaljnjih 
možnostih sodelovanja pri iz-
vajanju projekta med pred-
stavniki sodelujočih institucij 
na Gradu Sevnica prejšnji te-
den organizirala delovno sre-
čanje koordinatorjev projekta 
iz društev upokojencev v obči-
ni Sevnica, predstavnikov Po-
krajinske zveze društev upoko-
jencev, Odbora za zdravstveno 
varstvo in socialo Občinskega 
sveta, CSD Sevnica, Društva in-
validov Sevnica in OZ Rdeče-
ga križa Sevnica. Ob tej prilo-
žnosti je bilo s strani ZZV Novo 
mesto predstavljeno poročilo o 
javnem zdravju v občini, ki ga 
je podal direktor zavoda Dušan 
Harlander. Zbrane je nagovo-
ril župan Srečko Ocvirk.

Na sprejemu letos 32 najuspešnejših

Po tradiciji je župan Sreč-
ko Ocvirk ob koncu šolskega 
leta na sprejem povabil naj-
uspešnejše učenke in učence 
vseh sedmih osnovnih šol sev-
niške občine – OŠ Blanca, OŠ 
Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane 
Gale Sevnica, OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica, OŠ Milana Majc-
na Šentjanž in OŠ Tržišče ter 
Glasbene šole Sevnica. Po-
hvalo in knjižno darilo je le-
tos prejelo 32 učenk in učen-
cev, predlaganih s strani šol. 

Prireditev, ki je potekala v po-
ročni dvorani sevniškega gra-
du, so s programom obogati-
li učenci Osnovne šole Tržišče. 

Najuspešnejše osnovnošolce 
letošnje generacije v sevni-
ški občini je uvodoma nagovo-
ril župan Srečko Ocvirk. Zaže-
lel jim je veliko uspehov tako 
na poti nadaljnjega izobraže-
vanja kot pri vseh življenjskih 
izzivih. Vse dobro ter prijetno 
preživete poletne počitnice je 

učencem voščila tudi predse-
dnica aktiva ravnateljev, rav-
nateljica Osnovne šole Bo-
štanj Vesna Vidic Jeraj.

Ob zaključku osnovnošolske-
ga izobraževanja so se sicer 
tudi na osnovnih šolah sev-
niške občine pretekli konec 
tedna zvrstile valete. Deve-
tošolci in učitelji so ob tem 
pomembnem in za učence 
prelomnem dogodku pripra-
vili prireditve s kulturnim 
programom. 
 Foto: Rok Petančič

Skupinska fotografija vseh udeležencev sprejema

Za višjo kakovost 
življenja doma

Prikaz vaje reševanja 
ponesrečenca s helikopterjem 
Slovenske vojske

Ob ogledu helikopterja na postajališču Radna
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SOBOTA, 22. junij 2013

18.00 - 32. nočni turnir v malem nogometu

TOREK, 25. junij 2013

9.00 - 6. Bistriški kolesarski maraton po Oransovi 
kolesarski poti

9.00 - Pohod po grajski poti (v sklopu festivala 
pohodništva)

PETEK, 28. junij 2013

16.00 - Svečano odprtje obnovljene »SUŠILNICE« 
in razstave ročnih del pred SUŠILNICO za trgovino 
Kmetijske zadruge

17.00 - Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo 
priznanj in kratkim kulturnim programom v dvorani 
Kulturnega doma Bistrica ob Sotli.

21.00 - »Bosorok« pod šotorom v Bistrici ob Sotli s 
skupinami: SOCIAL BLUE, THE GHEN, SITI HLAPCI

SOBOTA, 29. junij 2013

07.00 - »PETROV SEJEM« v Bistrici ob Sotli

19.30 - 32. LETNI KONCERT MPZ BISTRICA OB SOTLI v 
cerkvi Sv. Križa

20.00 - ZABAVA POD ŠOTOROM s skupino PVANINSKI 
ABUHI

NEDELJA, 30. junij 2013

20.00 - KONCERT »FOUR STATE« v dvorani KD Bistrica 
ob Sotli

SOBOTA, 6. julij 2013

9.00 - »OD GORCE DO GORCE«

NEDELJA, 7. julij 2013

15.00 - Srečanje pod staro lipo

ob prazniku se je dobro ozreti 
nazaj, narediti odgovorno ana-
lizo zastavljenega in narejene-
ga, da vsi skupaj dobimo svežo 
voljo in moč za čase, ki prihaja-
jo. Tudi letos bom svoje poro-
čilo začel z najpomembnejšim 
področjem delovanja občine - 
kulture. Kulture bivanja in sobi-
vanja. Kulture življenja danes! S 
spoštovanjem preteklosti in ja-
snim pogledom v prihodnost. 
Na koncu, ob vseh velikih zgra-
jenih pridobitvah, namreč še 
največ šteje, kako znamo ceniti 
to, kar imamo. Preveč pogosto 
v svojem neskončnem iskanju 
tega, česar nimamo, preprosto 
ne vidimo tistega, kar že ima-
mo. In verjemite mi, v Bistrici ob 
Sotli premoremo veliko stvari, 
na katere smo res lahko pono-
sni in veliko izmed teh nas dela 
zelo posebne. Tudi zato vsako 
leto izkažemo pozornost s pri-
znanji in zahvalami tistim med 
nami, ki so se nas v preteklih 
letih še posebej dotaknili. Do-
volite mi, da ponovim misel, ki 
sem jo že večkrat izrekel: gre za 
ljudi, predane posameznike in 
skupine, ki ustvarjajo tisto „ne-
kaj več“. In takšnih, ki ustvarja-
jo „nekaj več“, je v naši obči-
ni veliko. Saj se ta naš Kulturni 
dom, katera od naših cerkva 
ali pa šola in njena okolica ve-
dno znova polnijo z vsebinami, 
ki pritegnejo in se nas s svojim 
sporočilom dotaknejo ter nas s 
tem delajo boljše.
 
Vse to, kar imamo in se pri 
nas dogaja, je eden od doka-
zov, da občine, kakršne pač so, 
niso namenjene županom, am-
pak ljudem, ki tukaj živijo in so 
se za takšno občino tudi odlo-
čili. Ob preveliki vnemi po po-
novnem administrativnem spre-
minjanju območij občin se kaj 
hitro lahko pokažejo pasti v po-
novnem razvojnem zaostajanju 
nekaterih okolij in neenakem 
položaju precejšnjega dela 
slovenskega podeželja. Resno 
upam, da bo prevladal razum 
in se bomo tega dela optimizi-
ranja lokalne samouprave lotili 
takrat, ko bomo sposobni pod 
streho spraviti tudi regije, ki pa 
so zares pomembne in potreb-
ne za enakomernejši razvoj 
posameznih območij. Na nek 
način regije pravzaprav že de-
lujejo in kažejo na veliko spo-
sobnost občin za sodelovanje 
in kreiranje regionalne politike 
in ta sistem je potrebno samo 
še nadgraditi. Vse to tehta tre-

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Bistrica ob Sotli, drage bralke in bralci časopisa,

zen razmislek in čas, a ob prilo-
žnosti letošnjega praznika vsaj 
za hip pustimo premlevanje od-
ločitev, na katere nimamo prav 
velikega vpliva. Danes je čas, 
da pogledamo, kaj lahko mi, 
na lokalnem nivoju, storimo, 
da bo svet okrog nas boljši.

Naš kulturni dom
 
Pravilno je, da smo samokritični 
in se zavedamo, da vedno lah-
ko storimo še več, a kljub temu 
želim ob tej priložnosti pouda-
riti reči, ki smo jih skupaj v za-
dnjem času dosegli. Prva, in na 
katero sem še posebej pono-
sen, je zanesljivo naš kulturni 
dom s sušilnico hmelja, ki jo 
bomo 28. junija predali name-
nu. Domačini in tisti, ki že do-
bro poznate naš kraj, veste, da 
so ga naši predniki že pred voj-
no začeli graditi in ga postopo-
ma dogradili do te mere, kot ga 
vidimo danes. Žal so tudi ta-
krat ljudje od drugod, torej ta-
kratna velika občina, odločili, 
da ta dom ne bo več v celoti 
naš in so ga predali kmetijske-
mu kombinatu Hmezad. Takrat 
so bili časi dobre prodaje hme-
lja, tukaj je bilo veliko hmeljišč, 
potem pa je začelo vse skupaj 
strmo padati navzdol. In vsak 
dober gospodar ve: če ni pra-
vega lastnika, zadeva ne more 
dobro delovati in tako je bilo 
tudi s tem. Šele po ustanovi-
tvi občine Bistrice ob Sotli so 

se zadeve počasi začele razči-
ščevati. Po 40 letih smo konč-
no in upam, da dokončno, ja-
sno uredili lastniška razmerja in 
čez nekaj dni bomo naš kulturni 
dom tudi v celoti predali v funk-
cijo. Pri tem se moram zahvali-
ti direktorju Kmetijske zadruge 
Šmarje pri Jelšah za odlično so-
delovanje in občanom za potr-
pežljivost in spodbudo.

Skrbimo za okolje

Tudi zato, ker se nahajamo v 
pretežno kmetijskem, naravo-
varstveno in kulturno zavaro-
vanem okolju, se moramo še 
posebej potruditi, da ga vzdr-
žujemo na najvišji možni ravni 
in to, kot kaže naše dosedanje 
delo, tudi počnemo, saj so tudi 
drugi naši večji projekti vezani 
na okolje ali ohranjanje naše 
kulturne dediščine. Prva v nizu 
čistilnih naprav, ki jih namera-
vamo vzpostaviti, je rastlinska 
čistilna naprava za del nase-
lja Trebče. Omenjena napra-
va je že zaključena in jo bomo 
v kratkem predali namenu. Po-
tem sta tukaj še Bratuševa 
domačija in Gabronka, obe 
častitljivi zgradbi, ki smo ju te-
meljito sanirali in ju bomo na-
slednje leto dopolnili še z no-
tranjo ureditvijo ter predali v 
uporabo, prvo za stanovanja, 
drugo pa kot manjši hostel, kar 
je nekoč že bila. Poleg tega pa 
smo v skrbi za okolje in tudi za 

(občinsko) denarnico začeli z 
energetsko sanacijo osnov-
ne šole, kar je za nas precej 
velik projekt, saj bomo hkrati 
s tem uredili tudi streho šole, 
ki je že precej puščala. Vendar 
ga bomo tudi uspešno izpelja-
li, predvsem zaradi dobre pri-
prave in tudi zato, ker je obči-
na Bistrica ob Sotli še vedno 
v dobri finančni situaciji. Za 
razliko od veliko drugih sloven-
skih občin naša občina namreč 
skorajda ni zadolžena, minima-
len dolg iz preteklosti pa je že 
skoraj v celoti izplačan. 

Naše ceste, komunala, 
plazov

Seveda niso nepomembni pro-
jekti na področju komunale, 
tudi letos bomo urejali ceste, 
skupaj gre za kar dobrih 15 ki-
lometrov cest med Hrastjem, 
Črešnjevcem in Križan vr-
hom ter ceste med Poljem in 
Srebrnikom, torej okrog svete-
ga Križa. Želimo si obenem sa-
nirati tudi nekaj plazov, ki so bili 
sproženi ravno na teh lokacijah. 
Letošnja zima žal tudi našim 
krajem ni prizanesla. Do danes 
je evidentiranih že 19 plazov, ki 
so posledica velikih suš in po-
tem ekstremne zime, ki je zaradi 
ogromnih količin snega in dvi-
ga podtalnice sprožila premike 
zemlje. Ti plazovi ogrožajo ne-
kaj hiš, ceste in veliko kmetijskih 
površin, ki bodo s tem še težje 
za obdelavo.

Pogled naprej
 
Če sem že začel, naj še kon-
čam s kulturo. Občina Bistrica 
ob Sotli dejansko veliko vla-
ga v naša društva, saj ima-
jo le-ta že vrsto let odlične pro-
storske pogoje za delo, ki jih 
bomo zdaj še izboljšali. Kljub 
krizi, ki se pozna tudi na prora-
čunih občin, še vedno na enaki 
ravni zagotavljamo tudi finanč-
ne pogoje za vsa naša društva 
in zavode, za kar se bomo tru-
dili tudi v bodoče. 

In na koncu še pogled naprej: 
nadaljevali bomo s pripravo 
projektov druge čistilne na-
prave za center z okolico, in-
tenzivno delali na obnovi vo-
dovodnega sistema, uredili 
bomo poslovilno vežico na 
pokopališču, spodbujali gra-
dnjo individualnih čistilnih 
naprav, nadaljevali s podpo-
ro kmetijstvu, s poudarkom na 
turizmu, promovirali našo obr-
tno cono in pripravljali podla-
ge za nov gasilski dom, ki ga 
moramo prestaviti na primer-
nejšo lokacijo. In še ena od 
velikih tem in priložnosti: naša 
reka Bistrica z njeno zname-
nito sotesko, ki jo želimo ure-
diti tako, da bo dostopna in 
prehodna tudi za kolesarje. 
Ker gre za hudourniško reko, 
bomo iskali variante, kako po-
novno vzpostaviti ali zgraditi je-
zove in mlinščice, ki so jo nekoč 
delali počasnejšo, lepšo, pred-
vsem pa varnejšo. 

Občina Bistrica ob Sotli je za-
nimiva, je uspešna in je prija-
zna občanom in obiskovalcem!

� Vaš�župan
� Franjo�Debelak

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 
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Nagrajenci občine Bistrica ob Sotli
ŠPELA DRAŠLER

PRiznAnjE 
Občine bistrica Ob sOtli

Špela Drašler je predsednica 
bistriškega kulturnega društva, 
zborovodkinja domačega meša-
nega pevskega zbora in moške-
ga Terme Olimia iz Podčetrtka, 
odlična organistka, angažirana 
aktivistka v bistriškem mladin-
skem klubu ter z dušo in srcem 
ena glavnih gonilnih sil družab-
nega življenja v našem kraju, pa 
čeprav večino svojega časa pre-
bije v Mariboru, kjer študira, snu-
je in poje pri enem izmed naj-
boljših pevskih zborov - APZ 
Maribor. 

Špela je že od malega zapisana glasbi, njeno delo v njej in s tem 
pomen za naš kraj pa sega še mnogo dlje in širše. Pevski zbor je 
namreč temelj druženja in prijateljskih odnosov in tega se Špela 
globoko zaveda. Mnogo svojega časa in življenjske energije vlaga 
vanj. Njene velike odlike so delavnost, vztrajnost in iznajdljivost v 
trenutkih, ko želenim ciljem kljubujejo neljubi dejavniki. Njen op-
timizem je tako močan, da reši tekoče probleme in s tem nabi-
ra izkušnje za reševanje še večjih. Na ta način je izpeljala mnogo 
uspešnih nastopov, tako revijalnih kot tudi tekmovalnih. Je moj-
strica reševanja problemov, ki se pojavijo tako rekoč pet minut 
pred dvanajsto. Če ne gre drugače, pa se samo uro premakne. 
Špela je vesele narave in se rada druži z vsemi, ki jim kultura in 
zabava prav tako veliko pomeni. Rada se odzove vsakemu pova-
bilu v goste in rada tudi privabi mnoge v naš kraj. Po njeni zaslugi 
smo v Bistrici ob Sotli gostili že mnoge znane in priznane umetni-
ke, ki jih preseneča naša kulturna pestrost in širina. Nekateri med 
njimi so se kar spojili z delovanjem naših domačih akterjev, zato 
Špelo lahko upravičeno imenujemo uvoznico "sivih celic" za Bistri-
co ob Sotli oziroma žensko, ki beg tujih možganov zna usmeriti k 
nam na plodna tla. Vse te Špeline kvalitete pa so se najbolj na-
zorno pokazale v lanskem velikem kulturnem projektu, spevoigri 
"Gorenjski slavček", ko je v razmerah, ki jih niso mogli hladnokrv-
no prenašati niti največji optimisti, uspela sestaviti dogodek, kot 
ga v Bistrici ob Sotli še ni bilo. Igra je namreč požela navdušenje 
občinstva z vseh strani in vseh generacij. 

Špela pa rada tudi potuje ter o svojih doživetjih in opažanjih tudi 
poroča. Tako smo bili že kar nekajkrat priča njenim potopisom, s 
katerimi nam praktično prinaša svet domov. Sicer pa nas kot pred-
sednica kulturnega društva redno, sproti (in tudi daleč vnaprej) 
obvešča po spletu o vseh pomembnih dogodkih, načrtih in prilo-
žnostih za naše udejstvovanje. Tako organizacijsko kot tudi ope-
rativno podpira vso našo kulturo in s tem neprecenljivo ustvarja 
barvito duhovno podobo našega kraja. 

MetODa DenŽič 
PRiznAnjE 

Občine bistrica Ob sOtli
Metoda Denžič: zborovodkinja 
znamenitega dekliškega (cer-
kvenega) zbora, nedavno poi-
menovanega La vita, zborovod-
kinja moškega pevskega zbora 
Kozje ter do pred kratkim zbo-
rovodkinja uspešne vokalne 
skupine Osti jarej vse od nje-
nega začetka. Je tudi asistent-
ka pri mešanem pevskem zboru 
Bistrica ob Sotli in aktivna pev-
ka v njem ter članica kolesar-
ske sekcije Orans. Sicer je kot 
diplomirana pravnica zaposle-
na v Ljubljani, a kljub zahtevno-
sti svojega poklica med vikendi 

zmore in opravlja vse našteto. Metoda deluje in živi kot po neka-
kšni vrhunsko izpiljeni metodi, a vsi, ki smo ji prijatelji, vemo, da 
je avtorica metode oziroma skrivnosti uspeha ravno ona sama. Že 
od nekdaj je bila dekle, ki se je znala pošteno boriti za življenja 
vredne stvari in odgovorno sprejeti vsako vlogo, ki ji je bila zau-
pana. Izkušnje z vsem tem so jo prekalile v osebnost, ki je danes 
pojem zagnanega in uspešnega dela. V glasbi, ki se ji je zapisa-
la, se odraža njen karizmatični smisel za vodenje in pedagogi-
ko, za tisto več, kar se da iz posameznih talentov izvabiti in sesta-
viti v harmonično skupno celoto. V prizadevanju, da to doseže, 
se zna s telesnimi in umskimi močmi napeti kot struna za želeni 
akord. V veri in dobri izkušnji, da je dober sok, torej tisti duhov-
ni čutni užitek, ravno v dobro iztisnjenem sadju, se pravi v spro-
ščanju z delom napetega telesa. Da pa to delo ni sama "špartan-
ska" atletika grl, dokazuje vedno večje zanimanje mladih deklic 
zanj oziroma vztrajanje starejših v njem tudi po končani osnovni 
šoli v dekliškem zboru La vita. Njegovo nedavno slavje na Mari-
jafestu dokazuje o neki posebni energiji v njem, pa če si jo raz-
lagamo uradno, znanstveno ali pa teološko. 

Da, življenje, kar izraz pomeni. Tisto, ki skrbi za užitek kot tudi za 
svoje seme. Tisto, ki takoj za svojo izkoriščeno priložnostjo pre-
daja priložnost drugi. Zato je v takem ravnanju in taki veri tudi 
strah pred prihodnostjo in medgeneracijskimi prepadi manjši, saj 
ga na ta način opremlja z mostovi med njimi. Lep primer sta njeni 
učenki, sestri Tavčar, oziroma Tea, ki že pridno in kvalitetno dela 
z najmlajšimi. Bodri pa nas tudi dejstvo, da so Metodini koncerti 
vedno množično obiskani z ljudmi vseh generacij.

Metoda je mlada ženska, ki je s svojim Gašperjem trenutno razpe-
ta med Ljubljano in kozjansko-obsoteljskimi kraji. In povsod uspe-
šna. Druženje z njo je prijetno in zabavno, saj zna kot pravnica ne 
le prisluhniti in oceniti, ampak tudi tolerirati tisto, kar je smiselno. 
Bistrica ob Sotli je kraj, ki še posebej zaživi ob koncu tedna, saj 
aktivni občani skrbijo, da je vedno kaj na t. i. jedilniku duhovne 
hrane. In to tudi po veliki zaslugi naše Metode, ko pride iz Lju-
bljane domov. Z letošnjim priznanjem se ji želimo zahvaliti za njen 
neprecenljiv prispevek pri ustvarjanju "šempetrske duše". 

Karitas 
bistrica Ob sOtli

PRiznAnjE 
Občine bistrica Ob sOtli

Župnijska Karitas, ki je dobrodelna organizacija, deluje pri nas že 
20 let. Ustanovljena je bil na pobudo nekdanjega župnika Mar-
tina Paniča, častnega kanonika, z namenom, da pomaga ljudem 
v stiski na različne načine. Predsednica Karitas je že 20 let gospa 
Alenka Zorenč. Koliko dni ali ur za to delo je že žrtvovala ona in 
ostale članice, se ne da prešteti. Delajo prostovoljno v dobrobit 
pomoči potrebnim, ostarelim, osamljenim, revnim.

Leta 2011 je naš kraj hudo prizadelo neurje s točo. Orkanski ve-
ter je odnašal in odkrival strehe, ruval drevesa, uničil vse pridel-
ke. Vrtovi, polja, sadovnjaki, vinogradi, vse je bilo uničeno. Pa so 
pripeljali dobri ljudje iz Savinjske doline sadike zelenjave za naše 
opustošene vrtove, tudi pomoč Karitas je prav prišla. 

Desetega maja letos je Karitas gostila okrog 180 ljudi celjske ško-
fije. Zastopane so bile vse vasi škofije Celje. Pripeljali so se s tremi 
avtobusi, štirimi kombiji in osebnimi avtomobili. Žene so spekle 
pecivo, vinogradniki so poskrbeli za pijačo. Iz Celja so pripelja-
li golaž, gospa Alenka pa je poskrbela za lepo vzdušje s harmo-
niko, iz katere je izvabljala lepe melodije. Gostje so zapustili naš 
kraj veseli in zadovoljni, to srečanje jim bo gotovo ostalo še dol-
go v spominu.

Naj še naprej v ljudeh živi dobrota, ki pomaga ljudem v stiski! 
Naj živijo dobri ljudje, ki imajo sočutno srce. Za svoje delo in 
čas, ki ga nesebično namenijo pomoči potrebnim, prejmejo ob-
činsko priznanje.

KUltUrnO DrUŠtVO 
bistrica Ob sOtli 

DEnARnA nAgRADA

Kulturno društvo Bistrica ob Sotli je najdejavnejše in najštevilčnej-
še društvo na področju kulturnega ustvarjanja v občini, saj šteje 
prek 80 članov. V društvu je aktivnih kar sedem sekcij, ki skrbi-
jo za popestritev raznih dogodkov, ki se vrstijo v sklopu dogajanj 
v sami občini Bistrica ob Sotli in tudi drugod. Oba pevska zbo-
ra (Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli in Dekliški cerkveni pev-
ski zbor La vita) vsako leto prirejata letni koncert, se udeležujeta 
območnih revij pevskih zborov in raznih drugih pevskih srečanj. 
Zbora vsako leto popestrita tudi božično dogajanje s tradicio-
nalnim koncertom v domači cerkvi sv. Petra. Na novo ustanov-

PrOstOVOlJnO 
GasilsKO DrUŠtVO 
bistrica Ob sOtli

DEnARnA nAgRADA

Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli je društvo v občini s 
117-letnim obstojem. Je društvo, katerega delo je težko opredeliti 
ali določiti, katero obdobje v letu je bolj ali manj aktivno. Zaradi svo-
jega poslanstva so člani društva, sploh pa operativci, v stalni pripra-
vljenosti. Skozi vse leto potekajo aktivnosti, bodisi delovne, izobra-
ževalne in preventivne, še najmanj si želijo intervencijskih. Vendar 
ko slednje nastopijo, želijo biti maksimalno pripravljeni za pomoč in  
reševanje v občini, sosednjih občinah in občini izven meje. 

Člani imajo veliko obveznosti in dokazujejo tudi odgovornost pri 
vzdrževanju vozil in gasilskega doma. Za opravljanje odgovornih 
funkcij v društvu skrbijo za redno usposabljanje operative. Veli-
ko časa namenijo za delo z mladimi - podmladkom v Osnovni 
šoli Bistrica ob Sotli. 

Za uspešno opravljeno delo v gasilstvu ni dovolj le znanje, po-
membna je tudi oprema. To pa je vedno povezano s finančnimi 
sredstvi. Ker je društvo in njegovo delovanje velikega pomena v 
kraju tako za občane kot za njihovo premoženje, je v interesu vseh, 
da svoje načrte čim prej realizirajo in so čim bolj uspešni pri opra-
vljanju svojega poslanstva.

ljena galerijska sekcija vsaj dvakrat letno postavi v galeriji raz-
stavo (v sklopu slovenskega kulturnega praznika in občinskega 
praznika), razstavljajo tako domačini kot umetniki sosednjih ob-
čin. Etno skupina Nojek ima vsako leto prek 20 koncertov in na-
stopov v domači občini in tudi drugod po Sloveniji. Predvsem za 
starejše občane skrbita dve zasedbi – Fantje z vrhov in Ljudske 
pevke Sosede, saj se redno udeležujejo srečanj upokojencev, obi-
ščejo pa tudi naše občane v domu za ostarele v Šmarju pri Jel-
šah. Vsako leto se obe skupini, poleg etno skupine Nojek, ude-
ležita tudi tradicionalnega srečanja pod lipo pri Žurajevih, ki bo 
letos že deseto po vrsti. 

Tudi na področju dramske dejavnosti je društvo zelo aktivno, saj 
njihova dramska skupina ŠeBi teater redno pripravlja zelo kva-
litetne dramske uprizoritve. V Kulturnem društvu Bistrica ob Sotli 
so edini na področju kulture v občini Bistrica ob Sotli, ki se pri-
javljajo na tekmovanja regijskega nivoja. Novembra 2011 se je 
MePZ Bistrica ob Sotli udeležil tekmovanja v Dravogradu, kjer 
so prejeli bronasto plaketo, 2012 so se člani in članice ŠeBi te-
atra predstavili na Linhartovem tekmovanju v Šmarju pri Jelšah, 
maja 2013 pa so se dekleta pevskega zbora La vita udeležile tek-
movanja Marijinih pesmi na Ptujski Gori in zmagale. Tudi letos 
je bil na območni reviji za tekmovanje, ki bo potekalo v novem-
bru, predlagan prav MePZ Bistrica ob Sotli. Izpostavimo pa lah-
ko tudi pomembne stvaritve, ki jih je kulturno društvo uprizorilo 
v preteklem letu. Julija 2012 so na oder postavili prvo sloven-
sko opero, predelano v spevoigro Gorenjski slavček, ki so jo do 
sedaj izvedli že dvakrat, v septembru pa se obetata še dve po-
novitvi. Letos, ob slovenskem kulturnem prazniku, pa so člani in 
članice pripravili prav posebno prireditev, na kateri so sodelovali 
prav vsi člani kulturnega društva, skupaj z godbo Orlica. Pripra-
vili so Naš poklon Ježku, kjer so izvajali Ježkove songe in recita-
cije. Kulturno društvo Bistrica ob Sotli je poleg vsega naštetega 
vedno tudi odprto za sodelovanja z ostalimi društvi.

www.bistricaObsOtli.si
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Čestitamo ob občinskem prazniku!Čestitamo ob občinskem prazniku!
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Gostilna Šempeter, tel.: 041 620 011

vošči ob prazniku 
in vabi vse Šempetrane 

in vse svoje cenjene goste

na Petrov golaž,
katerega vam bomo 
brezplačno postregli

v petek, 28. junija, od 8. ure dalje.

Spoštovane občanke in občani občine Bistrica ob Sotli,

manjše občine imamo velike ljudi, 
ki se znamo srčno razveseliti uspehov, 

in prihajajoči praznik vam bo znova prinesel priložnost,
da se poveselite ob vsem dobrem, kar ste že ustvarili, 

in se pogumno zazrete naprej, v nove cilje.

Želim vam še naprej veliko zagona,
odločnosti in izpolnjenih želja za dobro sobivanje vseh.

Prijetno praznovanje vam želim,

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Občankam in občanom občine Bistrica ob Sotli 

iskreno čestitamo ob občinskem prazniku. 
Naj vas ta priložnost še dodatno povezuje 

ter združuje v dobrem sodelovanju in slogi. 

Županu s sodelavci in občinskemu svetu 
tudi v bodoče želimo uspešno delo in dobre odločitve, 

ki oblikujejo sedanjost in prihodnost lokalne skupnosti. 
Cilje dobrega in plodnega sodelovanja 

tudi v bodoče dosegajmo v naši skupni regiji.

Želimo vam prijetno praznovanje občinskega praznika 
in vse dobro na vsakodnevnih poteh.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk, 
župan občine Sevnica, s sodelavci

Drage občanke in občani občine Bistrica ob Sotli!

Naj vas radostno poveže vaš praznik … 
Najprej v spoštljivem pogledu na vse tisto, kar ste že 

dosegli in uresničili, nato pa tudi v optimističnem 
pričakovanju vsega tistega, kar ste si zadali za naprej.  

Z vztrajnostjo, sodelovanjem in pridnim delom 
je cilje vedno mogoče spreminjati v rezultate. 

V tem je moč vsake skupnosti. 
Naj tudi vaša še naprej krepi te vrline. 

Dragi prijatelji, ob vašem prazniku prejmite naše 
iskrene čestitke in prijazno zahvalo za dosedanje 

sodelovanje. Naj vam uspe še mnogo odličnih zgodb 
v dobro vaših krajev in ljudi, naših sosedov. 

Lepo praznujte!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom občine 

Bistrica ob Sotli!

Želim vam, da je vsak dan del mozaika prijetnega 
življenja v vaši občini za vse občanke in občane. Naj vas 

vaše ideje, pobude in delo vodijo k skupnim ciljem – 
razvoju občine v prostor sožitja in kakovostnega bivanja 

za vse, ki imajo dom v vaši občini. 
Verjamem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali 

naše uspešno sodelovanje in soustvarjali regijo Posavje!

Naj bodo praznični poletni dnevi priložnost za druženje 
in veselje! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Ob prazniku 
občine 
Bistrica ob Sotli
vam čestitamo 
in želimo veliko 
ustvarjalnega 
zagona.

www.kozjanski-park.si

LJUBLJANA - Gostilna Šem-
peter iz Bistrice ob Sotli je 
v maju ponosno zastopala 
barve vrhunske kulinarike 
s Kozjanskega na dogodku 
Odprta kuhna, kulinarična 
tržnica v središču Ljublja-
ne. 

Kot edina gostilna iz Obsote-
lja in Kozjanskega se je pred-
stavila s tremi jedmi: kore-
jevcem, kozjansko kruhovo 
potico, manjkala pa ni niti 
njihova kulinarična poseb-
nost kopun, iz katerega so to-
krat pripravili paprikaš in ga 
postregli z domačimi krompir-
jevimi svaljki. Tako so v druž-
bi ostalih vrhunskih slovenskih 
kulinaričnih ponudnikov sledi-
li svojemu vodilu - razvijati in 
širiti prepoznavnost kozjanske 
in obsoteljske kuhinje. 

Na Pogačarjevem trgu je 
tako ekipa Gostilne Šempe-
ter za obiskovalce pripra-
vila korejevec – avtohtono 
kozjansko juho iz treh vrst 

Gostilna iz Bistrice v družbi najboljših

korenja in fižola, za glav-
no jed so postregli kopunov 
paprikaš s hišnimi svaljki iz 
krompirja, za sladico pa soč-
no kozjansko kruhovo potico, 

ki je sestavljena iz kruha, 
pregrete smetane in skute, 
postrežejo pa jo z jabolčno 
čežano. »Kljub slabemu vre-
menu se je na Pogačarjevem 

trgu zvrstilo veliko lačnih, 
tako Slovencev kot turistov, 
najbolj pa jih je pritegnil ko-
punov paprikaš,“ je med dru-
gim povedal Srečko Kunst. 

Gostilna Šempeter je v slo-
venskem gastronomskem 
prostoru sicer poznana kot 
ena izmed prvih gostiln, kjer 
pripravljajo kopuna. Redijo 
jih na dveh kmetijah, kjer 
imajo dovolj prostora za gi-
banje, in jih hranijo le z do-
mačo hrano. Pred dvema le-
toma pa so v znak gostoljubja 
in tradicije prejeli tudi pravi-
co do uporabe znaka Gostilna 
Slovenija, ki označuje pristne 
slovenske gostilne. 
 T. K., M. M.
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BREŽICE – Citrarski orkester GŠ Brežice je 21. maja v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja Brežice razveseljeval in navdu-
ševal spremljevalce koncerta. Vabljiv program je pripravila 
dirigentka orkestra prof. Anita Veršec. Program je vseboval 

skladbe od klasičnih, slovenskih ljudskih do zimzelenih tujih 
in slovenskih melodij. H koncertnemu bogastvu so pri posa-
meznih točkah na inštrumentih in glasovno prispevali izvajal-
ci: Nika Povšič, Mihaela Komočar Gorše, Maja Weiss, Uroš 
Polanec, Darko Petan in Robi Petan, ki je hkrati pripravil še 
vezno besedilo, z Anjo Urek pa je tudi povezoval program.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

ŠENTJANŽ - Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi so 1. juni-
ja pripravile v Kulturnem domu Šentjanž koncert ob 15-le-
tnici delovanja. Na prireditvi, ki jo je povezovala Veronika 
Sigmund, so se z zapetimi ljudskimi in nabožnimi pesmimi 
predstavili še Koledniki iz Bušeče vasi, Ljudske pevke Ra-
gle iz Trebnjega, Prešmentani faloti iz Stoperc pod Donačko 

goro, Fantje s Preske iz vasi Preska in etno skupina Nojek iz 
Bistrice ob Sotli. V zaključnem delu koncerta sta se ljudskim 
pevkam Solzice zahvalila za ohranjanje ljudske pesmi pred-
sednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak in vodja 
sevniške izpostave JSKD Katja Pibernik ter jim podelila Ma-
roltove značke. Za prijeten kulturni dogodek se je vsem na-
stopajočim zahvalil sevniški podžupan Jože Žnidarič, nato 
pa so vsi nastopajoči zapeli še skupno pesem. S. R.

KRMELJ - Likovna sekcija pri DKŠD Svoboda Krmelj je zadnji 
petek v maju in prvo soboto v juniju organizirala IX. likov-
no kolonijo Krmelj 2013. Zaradi slabega vremena je 28 ljubi-
teljskih likovnih umetnic in umetnikov ustvarjalo v prostorih 
OŠ Krmelj, fotografska delavnica pa je potekala na različ-
nih, a zanimivih zunanjih prizoriščih. Pod mentorstvom sli-

karja Toneta Zgonca so ustvarjali: David Premrl, Frančiška 
Globočnik in Filipina Ležaja iz Tržiča, Stanka Bantan in So-
nja Grešak iz Hrastnika, Judita  Rajnar in Tatjana Vatovec 
iz Grosuplja, Antonija Petrič in Nevenka Flajs iz Ljubljane, 
Barbara Pergovnik iz Velenja, Zdravko Červ iz Straže pri 
Novem mestu, Ciril Povše iz Trebnjega, Zala Brus in Marija 
Oven iz Radeč, Marija in Anton Klakočar, Marija Jazbec, 
Milena Florjančič, Roža Pečar, Marjan Perič, Pavla Černi-
goj, Rudi Stopar in Ulrih Rupret iz Sevnice, Mojca Muser iz 
Šentjanža, Irena Zgonc iz Brezja in Ana Hočevar.  S. R.

Ko strune citer zapojo …

Solzice ohranjajo ljudske pesmi

Ljudske pevke Solzice ohranjajo ljudske pesmi s petjem 
že 15 let.

Likovna kolonija Krmelj 2013

V galerijskem prostoru krmeljske osnovne šole je pote-
kala IX. likovna kolonija Krmelj 2013.

ČATEŽ OB SAVI – Mešani pevski zbor KUD Anton Kreč Čatež ob 
Savi, ki ga vodi zborovodja Ignac Slakonja, je 2. junija v Domu 
krajanov s koncertom obeležil 15-letnico zborovskega delovanja, 
ki se je stekal pod imenom »Najlepše je …«. H koncertni pestro-
sti zbora slavljenca je dodal solist Radovan Ivanšek ter gostu-

joči MePZ KUD Oton Župančič iz Artič z zborovodjem Miho Ha-
lerjem, Ljudske pevke Žejno in skupina Trta. Da je najlepše ob 
pesmi, sta zborovodji Haler in Slakonja potrdila v skupno zape-
tih pesmih - Avsenikovi Povej mi, kje pomlad gostuje in primor-
ski ljudski Pa se sliš‘. Polni dvorani poslušalcev so poleg glasbe-
nega užitka ponudili še 15-letni pregled zbora in društva. Skozi 
njuno zgodovino so se sprehodili s slikami in fotografijami, saj 
so skozi koncertni program predvajali stare in najnovejše arhi-
vske fotografije. Slavnostni dogodek pa je bil hkrati priložnost, 
da so podelili 30 Gallusovih značk, od tega kar osem častnih za 
več kot 30 let delovanja v ljubiteljski kulturi. Za prijetno vode-
nje je skrbela Katarina Sedeljšak.
 N. J. S., foto: Foto Molan

ARTIČE - V tamkajšnjem Prosvetnem domu je 8. junija Me-
šani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče pripravil koncert, 
s katerim je obeležil jubilejnih 30 let svojega obstoja, kot 
gost večera pa je na koncertu nastopila Vokalna skupina Sol-
zice Glasbene šole Brežice. Korenine artiškega pevskega zbo-
ra segajo že v 60. leta prejšnjega stoletja, ko je na pobudo 
Jožeta Molana in Mihe Halerja nastal moški pevski zbor, po 

20 letih delovanja pa so v svoje vrste povabili še ženske gla-
sove, s čimer je moški zbor prerasel v mešanega. Od takrat 
naprej tako sami kot skupaj z ostalimi sekcijami KUD Oton 
Župančič Artiče prispevajo pomemben delež v kulturnem 
življenju kraja, občine in Posavja. Njihov repertoar obsega 
umetne, ljudske, zabavne in narodnozabavne skladbe. Ob 
tej priložnosti je predstavnik JSKD OI Brežice Sandi Šumlaj 
podelil Gallusove značke za aktivno večletno udejstvovanje 
v zboru, podžupanja Vladka Kežman pa je v imenu župana 
predsedniku zbora Branku Kovačiču izročila plaketo Občine 
Brežice za 30 let predanosti glasbi, za prispevek h kulturne-
mu razvoju kraja in za prenašanje tradicije ljubiteljske glas-
bene kulture iz roda v rod. MePZ KUD Oton Župančič Artiče 
že vseh 30 let vodi Miha Haler, pomaga pa mu Mila Ivano-
vič, ki se trudi predvsem z ženskim delom zbora. Na nasto-
pih jih spremljata tudi pianistka Stanka Turšič Pungerčar 
in solistka Marjetka Podgoršek Horžen, sicer zborovodki-
nja Vokalne skupine Solzice. K. K.

15-letnica čateškega zbora Artiški zbor prepeva že 30 let

Čateški zbor je obeležil 15 let delovanja.

MePZ KUD Oton Župančič Artiče

Kdo in kaj je bil Guzej, upor-
nik proti Avstro–ogrskemu sis-
temu, ki je bil rojen v sla-
mnati, uborni bajti na robu 
Kozjanskega? Je bil razboj-
nik, predrznež, človek, željan 
ljubezni, razumevanja in to-
pline? Razbojnik Guzej je živel 
med krivico in maščevanjem. 
Postal je legenda, mitološki 
lik. Literarno zgodovinsko štu-
dijo o njem je napisal novinar 
v pokoju Milenko Strašek. Po 
Straškovem pripovedovanju je 
Guzej živel v težkih časih, ko 
so bili kmetje v prostoru med 
Celjem in Rogatcem do juga 
Brežic na robu obupa, svo-
ja premoženja so prodajali in 
se mnogi selili v Ameriko, na 
Laško, delat v nemške rudni-
ke. Guzej se je poigraval z go-
spodo, na piko je vzel Ipavce 
iz Šentjurja in grofa Attemsa 
iz Brežic, ter revnim veliko-
dušno delil naropano. Pripi-

Razstava in pripoved o Francu Guzeju
BREŽICE – Vodstvo Posavskega muzeja je 23. maja predstavilo razstavo in pripoved o Francu Guzeju 
(12.11.1839 Šibenik pri Šentjurju – 10.9.1880 Košnica). Direktor dr. Tomaž Teropšič je poudaril, da je 
zgodba o Guzeju znova aktualna, saj so premnogi v primežu revščine. 

sovali so mu tudi tisto, česar 
ni storil, izdal pa ga vendar ni 
nihče. Ves šmarsko-kozjan-
ski in obsoteljski svet je za-
jet v njegove zgodbe, iz ka-
terih veje tudi prenekatera 
etnološka zanimivost. Guzej 
je tu postajal nekaj novega, 

ljudem je udejanjal njihove 
želje, bil je boter njihovim 
upom, njegov upor je bil tudi 
njihov, njegov upor je postal 
smiseln s pogledom uprtim v 
boljšo prihodnost. Guzej ni le 
kozjanski, pač pa kar slovenski 
Robin Hood in je najslavnejši 

med evropsko druščino (Jano-
šik, Vilijem Tell, Stjenko Ra-
zin; Petra Koštrco je upodobil 
Miško Kranjec v Povesti o do-
brih ljudeh; v tematiko sodi-
jo tudi Rokovnjači Josipa Jur-
čiča). Prisotni obramboslovec 
Žan Žafran je o Guzeju napi-
sal epsko pesem in želi, da bi 
bila o njem napisana tudi ope-
ra, za primerjavo je dal hrva-
ško opero Gubec beg. 

Hkrati je bila na ogled tudi 
razstava z različnimi opisi Gu-
zejevega življenja, knjige av-
torjev, ki so raziskovali njego-
vo življenje, fotografije, kjer 
se je "junak" gibal ali skrival, 
Guzejeva hiša v bližini podru-
žnične cerkve sv. Primoža, 
njegovo družinsko drevo, ilu-
stracije, dokumenti, policijski 
zapisniki. 

 Natja Jenko Sunčič 

Antona Guzeja sta predstavila Milenko Strašek in Žan 
Žafran.

SEVNICA - V galeriji Eskulap, ki se razteza po hodnikih sevniške-
ga zdravstvenega doma, so 10. maja odprli razstavo slik likov-
nega krožka, ki že deset let deluje pod okriljem društva Univer-
za za tretje življenjsko obdobje Sevnica. S slikarskimi deli, ki so 
nastajala pod vodstvom Toneta Zgonca, nekatera pa v zadnjem 
študijskem letu tudi pod vodstvom Jerce Šantej, se predstavlja-
jo: Marko Okorn, Uli Rupret, Marija Jazbec, Danica Hočevar, 
Marjan Perić, Roža Pečar, Marija Dušak, Zala Brus, Milena Flor-
jančič, Ana Hočevar, Marija in Anton Klakočar ter Pavla Černi-

goj. Predsednica društva U3 Marija Jazbec je pohvalila vztraj-
nost slušateljic in slušateljev, zadovoljstvo nad pobudo, da bi se 
članice in člani likovnega študijskega krožka društva U3 pred-
stavili v galeriji Eskulap (v grški mitologiji je Eskulap bog zdra-
vilstva), je v svojem uvodnem nagovoru izrazila tudi direktori-
ca ZD Sevnica Vladimira Tomšič. Poseben pečat otvoritvenemu 
dogodku so dodale še članice vokalne skupine Vilinke iz Bošta-
nja ter s prebiranjem lastne poezije Vida Križnik, Anica Perme 
in Nevenka Vahtar. S. R., foto: L. Motore

Nove slike v galeriji Eskulap  

V sevniškem zdravstvenem domu je na ogled nova raz-
stava slik.

SROMLJE - Moški pevski zbor Sromlje je 1. junija izvedel re-
dni letni koncert, ki je tokrat potekal malo drugače, saj je 
že naslov „Hvala, Vinko“ naznanjal, da je namenjen tudi slo-
vesu Vinka Žerjava, ki je 20 let vodil zbor, pa tudi lani pre-

minulega dolgoletnega člana in predsednika Antona-Tončka 
Bana. Novi predsednik zbora Roman Drago Kostanjšek je de-
jal, da so hvaležni za Vinkovo dolgoletno delo in požrtvoval-
nost, z žalostjo sprejemajo njegovo odločitev, vendar so ve-
seli, da se razhajajo kot prijatelji. V goste so prišli domači 
Ljudski pevci Sromlje, dolgoletni prijatelji MoPZ Kozje, za 
veliko presenečenje je poskrbel rojak Marjan Petan, dolgo-
letni član skupine New swing quartet. Skozi koncert je po-
slušalce z ubrano besedo in povezovanjem popeljala Jožica 
Stajič.  A. P.

Koncertno slovo Vinka Žerjava

Na koncertu se je poslovil dolgoletni vodja zbora Vinko 
Žerjav (levo).
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KRŠKO - Do konca junija bo v Kulturnem domu Krško na ogled 
razstava z naslovom Prebujanje starega mesta. Gre za likovna 
dela skupno 26 avtorjev, v večini članov krškega Društva likov-
nikov OKO, poleg njih pa se s slikami predstavlja tudi nekaj čla-
nov novomeškega, sevniškega in brežiškega kluba, ki so v maju 
na slikarski koloniji ustvarjali pod mentorstvom akademskega 
kiparja in pedagoga Lovra Inkreta. Kot je na otvoritvi razsta-
ve 23. maja dejala predsednica društva OKO Branka Pirc, se s 
pričujočo razstavo, sicer že četrto v letošnjem letu, pridružu-
jejo obeleževanju krškega občinskega praznika, v juniju bodo 
družno z likovno sekcijo KD Svoboda Brestanica razstavljali na 
gradu Rajhenburg, likovne aktivnosti pa zaokrožili z društvenim 
praznikom ali t.i. Štovičkovim dnevom, ki ga v spomin na aka-
demskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička obeležu-
jejo 26. junija. Tokrat so na platnih upodobili staro krško me-
stno jedro, ki so ga, kot je še dejala, želeli predramiti s svojimi 
barvami, podobami in z željo po ustvarjanju lepega. Razstavlja-
jo: Rafael Andlovic, Smiljana Anžiček, Roman Blatnik, Dar-
ko Blažič, Jožica Brulc, Zdravko Červ, Franc Češnovar, Sta-
ne Fabjančič, Mitja Grum, Anton Klakočar, Tomaž Kocuvan, 
Urška Kodela, Meta Kuplenik, Vera Lukšič, Jožica Pavlin, Jo-
žica Petrišič, Branka Pirc, Magda Praznik, Milan Praznik ml., 
Mihaela Prevejšek, Milena Roštohar, Ulrih Rupret, Marinka 
Starc, Dragica Škrinjar, Jože Šterk in Stane Udvanc. Glasbeni 
program ob otvoritvi sta izvedla mag. Martina in Matjaž Pre-
vejšek.  B. M. 

KRŠKO – 31. maja je izzvenel koncert, ki so ga poimeno-
vali „Učitelji Glasbene šole Krško čestitajo prazniku“. Na 
odru šolske dvorane so pred zelo številnim občinstvom 
koncertirali Pihalni kvintet, Matjaž Kaučič in Natalija Mu-
star Krajnc, Mateja Arnež Volčanjšek in Estera Cetin, pa 
tudi Robert Pirc in Branimir Biliško (na fotografiji). Nav-
duševali so še Kristian Ilić, Klavdija Novšak in Estera Ce-
tin, Matjaž Škoberne ter Kristian Ilić in Drago Gradišek, 
pa učitelji na tamburicah in kitarah, učitelji godal, na-
rodno-zabavni kvintet ter Miha Koretič, Peter Urek, Se-
bastjan Podlesnik in Mitja Kuselj. M. H. 

Staro mestno jedro na platnih

KRŠKO - Mladinski center Krško je med 30. majem in 2. juni-
jem gostil 20 mladih iz pobratene občine Bajina Bašta. Ob-
čina Krško je sicer s srbsko občino Bajina Bašta pobratena od 
leta 1975, po prekinitvi tesnejšega sodelovanja po osamo-
svojitvi pa sta občini tesnejše stike in sodelovanje ponovno 

vzpostavili pred leti. V okviru sodelovanja potekajo tudi sre-
čanja in izmenjave mladih iz obeh občin, letos četrto leto za-
pored. Na prvi dan obiska so mladi iz Bajine Bašte pripravili 
podrobno predstavitev svoje občine, gospodarske, kulturne 
in turistične znamenitosti in posebnosti, sicer pa so si v dneh 
obiska ogledali več naravnih in drugih znamenitosti v obči-
ni, preživeli dan v Termah Čatež in se družili ob glasbenih in 
drugih aktivnostih. Kot je dejala vodja mednarodnih projek-
tov v MC Krško Katarina Ceglar, se bo po tokratnem obisku 
sodelovanje nadaljevalo v poletnih dneh, ko bodo mladi iz 
Bajine Bašte in Krškega skupaj v sklopu mednarodnega pro-
jekta urejali zapuščeno pot v starem mestnem jedru, nakar 
bodo mladi iz Krškega v sklopu izmenjave gostovali v Baji-
ni Bašti. Ob prihodu gostov v MC Krško sta mladim poleg Ce-
glarjeve zaželela dobrodošlico tudi direktor MC Krško Mitja 
Valentinc in župan mag. Miran Stanko.  B. M.

Gostovanje mladih iz Bajine Bašte 

Na spoznavnem popoldnevu v MC Krško

KRŠKO - V cerkvi sv. Ruperta na Vidmu v Krškem so 2. ju-
nija z župnijskim praznikom, ki so ga poimenovali „Ob na-
šem ognjišču“, obenem počastili tudi praznik občine Krško. 
Slavnostno mašo je daroval domači župnik Mitja Markovič, 
ki se je v pridigi zbranim dotaknil domačega ognjišča in 
dejal, da je žerjavica velika skrivnost pod pepelom, prav 
takšni so letošnji slavljenci, ki skupaj v zakonu prebrodi-
jo marsikatero težko življenjsko izkušnjo. Ob podelitvi po-
sebnih priznanj je nato čestital zakonskim jubilantom. Zla-
to poroko letos praznujejo Mihaela in Ivan Ivanetič, Angela 
in Ivan Janžek ter Cvetka in Jože Puntar. M. H.

PODBOČJE - V tukajšnjem kulturnem domu sta turistično in kul-
turno društvo 31. maja pripravili srečanje krajanov, ki so ga, v 
skladu z datumom, naslovili »Na zadnji majski večer«. Rdeča nit 
srečanja je bilo spoznavanje zgodovine in značilnosti kraja, ki se 
ponaša z nazivom najlepšega izletniškega kraja v državi po izbo-
ru Turistične zveze Slovenije. Ivanka Černelič Jurečič je tako 

prebrala ne-
kaj člankov 
o Podbočju 
iz Dolenjske-
ga lista in 
Slovenca iz-
pred dese-
tletij, pred-
stavili so se 
člani turistič-
nega krožka 
na podboški 
osnovni šoli 
in za udele-
žence večera 

pripravili tudi zanimiv kviz, v katerem so lahko preizkusili po-
znavanje domačega kraja. Pripravili pa so tudi praktičen prikaz 
nekaterih starih obrti in spretnosti: Zinka Frankovič je pred-
stavila kvačkanje, Janez Hribar opletanje steklenic, Frenk Ke-
rin klepanje kose in Franc Černelič kovaško delo. Večer sta z 
nekaj pesmimi popestrili še domači pevski zasedbi Pevke izpod 
Bočja in Koledniki iz Bušeče vasi. P. P.

RAKA - Turistično društvo Lovrenc Raka je 8. junija pripravi-
lo tradicionalno prireditev »Na pragu poletja«, katere osre-
dnji del je ročna košnja travnika na hribu Cavsar nad tam-
kajšnjim igriščem. Letos se je strmega pobočja, sicer v lasti 
raške župnije, »lotilo« okoli 30 koscev in grabljic, ki so jim 

ob koncu napornega dela pripravili tradicionalno malico ko-
scev – zelje in fižol. Koscem se je pridružil tudi župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, saj je prireditev sodila tudi v 
program občinskega praznika. Kot pravi predsednik TD Lo-
vrenc Raka Alojz Kerin, z njo ohranjajo star, a ponekod še 
vedno živ običaj ročne košnje, vsako leto pa jo popestrijo 
še s spremljevalnim dogajanjem. Tako so letos članice Akti-
va kmečkih žena Raka-Veliki Trn-Gora pripravile razstavo če-
bulnih jedi, znameniti raški »č‘buli« je bilo posvečenih tudi 
nekaj tekmovanj: za najbolj izvirno čebulno jed, za najbolj 
domiselno aranžirano raško malico, v pripravi krompirjeve 
solate z raško čebulo in v ugibanju teže čebulne pletenice, 
pripravili pa so tudi blagoslov traktorjev. P. P.

Raški pozdrav poletju

Ročne košnje Cavsarja se je udeležilo okoli 30 koscev in 
grabljic.

Druženje na zadnji majski večer

Janez Hribar med opletanjem steklenic

Organizacija Poletnih večerov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško, 

Valvasorjeva knjižnica Krško, Krajevna skupnost mesta 
Krško

Vinar Poletnih večerov: Vinska klet Molan.
Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST!

Ura slovenščine 
torek, 11. junij 2013, ob 16.30

SPOMINSKI PARK JURIJA DALMATINA 
Program učenci 9. razreda OŠ Jurija Dalmatina, 
Boštjan Arh v vlogi Adama Bohoriča in Filip Černelč 

v vlogi Jurija Dalmatina.

Dolenjske impresije
akril na platnu - Zdravko Červ

odprtje razstave likovnih del
petek, 21. junij 2013, ob 19.00

DVORANA V PARKU, KRŠKO

V sodelovanju z Društvom likovnikov OKO Krško.
Vokalna skupina Coronke.

Celjski dixieland ansambel 
petek, 26. julij 2013, ob 19.00 

MESTNI PARK V KRŠKEM

Koncert.

Razstava Društva 
ljubiteljev fotografije Krško

četrtek, 1. avgust 2013, ob 19.00 
DVORANA V PARKU, MESTNI PARK V KRŠKEM

V sodelovanju z Društvom ljubiteljev fotografije 
Krško.

Glasbena gostja Marija Peganc.

Večeri pred 
Dnevi poezije in vina 2013

torek, 20. avgust 2013, ob 19.00 
MESTNI PARK V KRŠKEM

Branja domačih in tujih pesnikov.
Glasbena gosta Lara Poreber, Jernej Zoran.

Kresnikov večer 
september 2013 

DVORANA V PARKU KRŠKO

Pogovor z dobitnikom literarne nagrade Kresnik.

SENOVO – Planinsko društvo Bohor Senovo je 8. junija že 
12. leto zapored organiziralo planinski pohod Juriš na 
Bohor v okviru občinskega praznika, letošnji pohod pa je 
bil tudi v programu 2. posavskega festivala pohodništva. 
Pohodniki so se zbrali pred staro rudniško upravo na Se-
novem, kjer sta jih pozdravila predstavnik Občine Krške 
Rafko Jurečič in predsednik PD Bohor Senovo Hinko Uršič. 
S Senovega so krenili skozi Belo po stari »knapovski po-
ti« na Reštanj, kjer jih je Anton Petrovič povabil v nekda-
nji rudniški »mašinhaus«, jim predstavil zbrane rudarske 
eksponate, opisal zgodovino rudnika ter delo in življenje 
knapov. Pohod se je nadaljeval z Reštanja skozi Graben 
na Jevšo (na fotografiji pohodniki pri spomeniku padlim 
partizanom), nato pa pod Oslico do Brsta in pod Debelim 
hribom, čez Škofov travnik do planinske koče. M. Krušič
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ligaški semafor

NOGOMET
ČLANI MNZ
Rezultati – Krško B : Rogatec 
4:2, Rogaška : Kozje 11:0, 
Laško : Krško B 0:6, Kozje : 
Vojnik 3:3, Rogatec : Rade-
če 5:1
Končna lestvica MNZ Celje – 
1. Krško B 46, 5. Odred Koz-
je 17, 6. Radeče 16

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SKL – Malečnik : Krško 2:0, 
Zreče : Krško 0:4 (Božič, Pi-
noza, Nasufaj, Jerot ag.); 1. 
Dravograd 70, 2. Krško 51
SML – Malečnik : Krško 1:3 
(Bučar, Vodeb N., Kožar A.), 
Zreče : Krško 0:3 (Bučar 2, 
Rožman R.); 1. Krško 68 
Skupna lestvica - 1. Dravo-
grad 134, 2. Krško 119

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultati - Celje : Krško 0:2, 
Krško : Žalec 7:1
Lestvica – 1. Maribor 83, 3. 
Krško 67

U14 1. LSD – MNZ Celje
Rezultati – Krško B : Celje B 
0:2, Šampion B : Brežice 2:4, 
Brežice : Krško B 1:5
Lestvica – 1. Dravinja 52, 3. 
Krško B 39, 8. Brežice 21

U14 2. LSD – MNZ Celje
Rezultati – Šoštanj : Radeče 
13:0, Radeče : Vransko 3:13, 
Krško C : Šoštanj 7:3
Lestvica – 1. Vransko 41, 3. 
Krško C 23, 5. Radeče 9

KOŠARKA 

STAREJŠI DEČKI

1. SKL – skupina Vzhod 2
Rezultat – Ljutomer : Krško 
59:75
Končna lestvica – 1. Šmarje 
16, 2. Krško 13

2. SKL - skupina 2
Rezultat – HPG Brežice : Voj-
nik 62:79
Končna lestvica – 1. Hrastnik 
20, 4. HPG Brežice 15

BREGE – S tradicionalnimi kasaškimi dirkami na hipodromu 
Brege so se 9. junija zaključile prireditve v sklopu letošnje-
ga praznika občine Krško. Tudi tokrat so lahko ljubitelji tek-
movalnih konj videli zanimive boje, med drugim tudi dirko za 
najboljše slovenske starejše kasače – slovenski kasaški šam-
pionat, ki so jo na Bregah izvedli že sedmič zapored. Kasaški 
šampion 2013 je postal konj z imenom Alain Delon voznice 
in trenerke Alenke Pirc (KD Krim). Ob šampionatu se je od-
vilo še pet drugih dirk, za konec pa so tekmovale še kmečke 
dvovprege. Med nastopajočimi na Bregah sta bila tudi člana 
Konjeniškega kluba Posavje Krško Matej Osolnik s konjem 
Wise Man in Jože Sagaj ml. s konjem Iztok BE. 

Dirke v organizaciji KK Posavje Krško in Zveze društev kasa-
ške centrale Slovenije (ZDKCS) je uradno odprl Janko Avsec 
z Občine Krško, nekaj pozdravnih besed so obiskovalcem na-
menili predsednik Konjeniškega kluba Posavje Krško Jože Ha-
binc, ki je med drugim omenil, da klub naslednje leto pra-
znuje 90 let delovanja, zato si želijo izpeljati tudi kakšno 
dirko na evropskem nivoju, predsednik ZDKCS dr. Marjan Se-
dej in član KK Posavje Krško Uroš Bernardič. Med podelje-
valci pokalov najboljšim sta bila tudi podpredsednik ZDKCS 
Ciril Smrkolj in predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha. 
Obiskovalci so lahko tudi tokrat stavili na najboljše kasače 
in se okrepčali ob bogati gostinski ponudbi. Svojo stojnico 
sta imela tudi Društvo suhomesnate dobrote Leskovec pri Kr-
škem in Aktiv kmečkih žena Krško polje. R. Retelj

Na Bregah zmagal Alain Delon

Udeleženci dirke tri- do 14-letnih EU kasačev z zasluž-
kom do 1000 evrov

BREŽICE - 1. junija je v Brežicah potekala že tretja tra-
dicionalna tekaška preizkušnja Brežice tečejo, ki šteje 
za točke dolenjskega pokala. Prireditve se je udeležilo 
okoli 200 tekačev, tako domačinov kot tudi iz bolj odda-
ljenih krajev. Pomerili so se na 9,3 in 5,3 km, najmlajši 
pa na 800 metrov. Absolutni zmagovalec je bil Bojan Vid-
mar (DTP Trebnje), zmagovalka Marta Plahuta (AK Rade-
če), najstarejši tekmovalec je bil Franc Fajfar (ŠD Izlake), 
najmlajši pa Klemen Sladič (AK Sevnica). Pripravili so tu-
di t. i. tek očkov (na fotografiji) ter pohod na Šentvid. Za 
popestritev dogajanja so poskrbeli z bogatim spremlje-
valnim programom različnih športnih društev: Društvo 
borilnih veščin Katana, Viva Aerobika in plesno društvo 
Imani, obiskovalci pa so se lahko preizkusili tudi v hoji 
po vrvi ter vadili s hula hoop obroči. (Vir: ZPTM Brežice)

V tekmovalnem delu so v brestaniškem društvu z rezultati 
zadovoljni. Člansko ekipo so v letošnji sezoni sestavljale ka-
detinje in mladinke. Le-te prihajajo iz različnih krajev ob-
čine Krško in so v svojem premiernem nastopu zelo uspešno 
zaključile tekmovanje v tretji ligi. Številni gledalci, ki so pri-
hajali na tekmovanja, so lahko uživali na dramatičnih tek-
mah, dekleta so velikokrat z borbenostjo nadoknadila neiz-
kušenost in manjše tehnično-taktično znanje. Ob koncu so 
po negotovem začetku osvojila nepričakovano visoko 5. me-
sto, kar je dober obet za nadaljnje uspešno delo mlade tre-
nerke Mance Dremelj. V društvu bodo nadaljevali z vadbo v 
vseh selekcijah, ponovno pa načrtujejo v tekmovanje vklju-
čiti selekcijo najmlajših deklet v mini odbojki.

Poleg dvoranske odbojke upravlja odbojkarsko društvo tudi 
z dvema igriščema odbojke na mivki, ki se nahajata v nepo-
sredni bližini bazena Brestanica. V poletnih mesecih je igra-
nje odbojke na mivki vsakoletni hit, saj se na igriščih zbirajo 
številni športniki iz Posavja, organizirajo tudi turnirje, stro-
ške urejanja pa na žalost financirajo v Odbojkarskem dru-
štvu iz Brestanice. 

V Brestanici imajo posluh za dostopnost vadbe najmlajših in 
imajo verjetno najmanjši prispevek članarine v občini. Za 
članice, ki igrajo v tretji ligi in odigrajo na leto okoli 30 te-
kem, je odzivnost sponzorjev žal majhna. Varčujejo, kjer se 
le da, pričakovana javna sredstva pa ob vse večjem številu 
športnih društev, ki delujejo na področju občine Krško, vedno 
bolj presihajo. Njihova želja je, da bi se sestali predstavni-
ki Občine Krško na eni in športni klubi na drugi strani ter se 
dogovorili, kako naprej. V občini je registriranih 80 športnih 
društev in klubov, s članskim ekipnim športom, še posebej z 
dekleti, pa se ukvarja zelo malo ekip ali posameznikov, pa 
še ti imajo zelo velike finančne težave. Ob tem se v OD Bre-
stanica že veselijo prihajajoče sezone, v kateri želijo žeti 
sadove uspešnega dela z mlado člansko ekipo.
 Luka Šebek

Pri najmlajših dekletih v POK Krško ohranjajo in nadalje raz-
vijajo šolo odbojke v OŠ Leskovec in OŠ Krško, nadaljujejo 
sodelovanje s šolo odbojke za deklice z OK Kostanjevica na 
Krki, hkrati pa pričenjajo s šolo odbojke na OŠ Raka. Šola od-
bojke je jedro klubskega delovanja in temelj bodočega tek-
movalnega razvoja. 

V tekmovalni sezoni so se odrezali po pričakovanjih, mogo-
če bi lahko pri mlajših iztržili kaj več. Starejše deklice in ka-
detinje so v svoji krstni sezoni v drugem delu prvenstva pri-
kazale velik napredek. Rezultati so sicer pomembni, glavni 
cilj v POK Krško pa ostaja vzgoja otrok in mladine. Želijo pri-
vabiti čim več najmlajših deklic v šolo odbojke POK, kasne-
je nadaljujejo s tekmovalnimi kategorijami z malo in veli-
ko odbojko. V prihodnje pričakujejo konstantno uvrščanje v 
A ligo s starejšimi deklicami in kadetinjami. Članska konku-
renca je želja in cilj za sezono 2014/2015, v kateri kasneje 
ciljajo tudi na 2. DOL. Glavno vodilo kluba je vizija, kjer so 
zastavljeni cilji že od vsega začetka delovanja. Razvijajo se 
precej hitreje od načrtovanega, na organizacijskem in stro-
kovnem delu so na zelo visokem nivoju. Pokrita imajo že po-
dročja delovanja in organizacije, ki jih imajo klubi na pre-
cej višji ravni vse od trenerjev in fizioterapevtskega dela. 
Strokovni tim, ki bo skrbel za športni in odbojkarski razvoj v 
sezoni 2013/2014, sestavljajo Aleš Cvar, Tjaša Hojnik, Miha 
Cerle, Neda Novakovič, Pavel Pirc in Dimitrij Sobotič, vsi 
visoko usposobljeni na športnem področju. V POK Krško se 
razvijajo glede na finančne zmožnosti, s pomočjo donatorjev 
so lani dokupili večje število žog, letos pa so prišli do želenih 
dresov. Iščejo sponzorja, ki bi verjel v vizijo POK Krško, pri-
bližuje se sezona 2014/2015, ko pričnejo tekmovati v članski 
kategoriji. Najšibkejši so pri zagotavljanju prostorskih kapa-
citet za vadbo. Za nadaljnji razvoj bodo dekleta potrebovala 
dodatne termine, da zagotovijo zgolj osnovne pogoje. V POK 
Krško so ob tem še toliko bolj ponosni, da so v samo dveh le-
tih postali najštevilčnejši ženski kolektivni klub v Posavju.
 Luka Šebek

V ŽRK Brežice bodo v novo sezono vstopili z najštevilčnej-
šo zasedbo ekip med vsemi posavskimi ženskimi kolektivni-
mi klubi. Predstavili bodo prav vse tekmovalne selekcije od 
najmlajših do članic. V delu z mlajšimi selekcijami so bili v 
pretekli sezoni zadovoljni, beležili so porast novo vpisanih 
igralk. Rezultatsko se sicer niso prebili v zaključne boje, am-
pak dekleta vse bolj napredujejo. Članska ekipa je tekmovala 
v 1.B državni rokometni ligi, kjer je doživljala vzpone in pad-
ce. Končnica sezone je bila zelo dobra, vendarle so zaradi od-
sotnosti igralk predvsem zaradi poškodb v prvem delu sezone 
nepotrebno izgubili nekaj tekem. Na koncu so članice osvo-
jile 6. mesto v drugem kakovostnem tekmovanju. Mladinke 
iz Brežic so osvojile visoko 7. mesto v državnem prvenstvu, 
članica ekipe Saša Markovič pa je oblekla tudi dres z držav-
nim grbom. Članica kadetske reprezentance je bila Lana Be-
ribak, na širšem spisku je še Anja Rekič. Eva Urek, Patricija 
Geč, Katja Hotko in Nina Savnik so se udeležile preglednih 
treningov področnih reprezentantk. Proti koncu sezone je 
delo v klubu prevzel trener Zlatan Đapo, ki je v preteklosti 
deloval v različnih selekcijah MRD Dobova. V naslednji sezo-
ni pričakujejo boljše rezultate v vseh selekcijah.

V klubu si prizadevajo za nadaljnje čim boljše sodelovanje s 
starši, pritegniti jih želijo predvsem k delu v klubu kot vod-
je moštev, zapisnikarje, časomerilce, kar jim je v preteklih 
letih dobro uspevalo. Finančno stanje v društvu je stabilno, 
največjo težavo jim predstavljajo predvsem stroški prevozov 
in sojenja. Želijo ohraniti sedanje in pridobivati nove spon-
zorje. Tudi v bodoče pričakujejo pomoč občine in lokalnih 
podjetij. V zadnjih letih so povečali svoje aktivnosti pri or-
ganizaciji lastnih turnirjev, vse pogosteje so v Brežicah go-
stitelji različnim reprezentančnim selekcijam in uspešnim 
slovenskim ekipam. V preteklosti so s pohvalami s strani Ro-
kometne zveze Slovenije organizirali tudi finale pokalnega 
tekmovanja. Posavski center ženskega rokometa bo tako še 
naprej ostal v Brežicah. 
 Luka Šebek

Posavski odbojkarski klub Krško
Leto ustanovitve: 2011, predsednik: Aleš Kelhar
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajše deklice, sta-
rejše deklice, kadetinje

Ženski rokometni klub Brežice
Leto ustanovitve: 1999, predsednik: Igor Vrtačnik
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajše deklice A in 
B, starejše deklice, kadetinje, mladinke, članice – I.B DRL

Odbojkarsko društvo Brestanica
Leto ustanovitve: po II. svetovni vojni, obuditev 1996, 
predsednik: Anton Zakšek
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: mlajše deklice, 
starejše deklice, članice - III. DOL

V novi sezoni bodo zastavili delo precej bolj široko, kot so bili 
vajeni doslej. Zanimanje za odbojko v tem mestecu na Krki 
je vse večje, po fantih so vse bolj aktivna tudi dekleta. V mo-
ški konkurenci bodo imeli postavljeno že celotno piramido. 
Tekmovali bodo tako v mini in mali odbojki kot med kadeti, 
mladinci, vračajo se tudi člani. Članska ekipa bo načrtova-
no konkurenčnejša, kot je bila pred leti, poudarek pa bo to-
krat le na mladih, doma vzgojenih igralcih, ki so v preteklih 
letih zastopali barve kostanjeviške odbojke tako doma kot 
v bližnjem Novem mestu. Pri dekletih zadnja leta sodeluje-
jo tudi z odbojkarskim društvom POK iz Krškega, kar že daje 
sadove. V prihodnji sezoni bodo tako nastopili v tekmovalnih 
skupinah v mini in mali odbojki ter s starejšimi deklicami, 
kar je pomemben napredek v primerjavi s preteklo sezono.
Organizacijsko in v trenerskem kadru so še precej »tanki«. 
Zato bodo okrepili trenerske vrste s tremi mladimi igralci, 
ki bodo letos pridobili osnovno trenersko izobrazbo in po-
magali pri mlajših selekcijah. Prav tako skrbijo za sodniške 
vrste, kjer novačijo bodoče kandidate iz lastnih vrst. Zani-
manja je veliko, iščejo pa še kader, ki bi pomagal pri orga-
nizacijskem delu v klubu.

Glede financiranja mlajših selekcij ni pretiranih problemov, 
se pa pojavijo ob ambicioznejših načrtih, povezanih s član-
sko ekipo. Samo tekmovanje je dokaj drago, sodniki in poto-
vanja so velik strošek. Prav zato so se po ambicioznih načrtih 
ob ustanovitvi članske ekipe pred dvema letoma »potegni-
li« nekoliko nazaj in si vzeli nekaj premora. Ob dozorevanju 
lastnih igralcev ponovno iščejo pot v 3. DOL. Začetek imajo 
finančno pokrit, med sezono pa bodo še okrepili svoje mar-
ketinške aktivnosti. Glavni viri za delovanje izhajajo sicer iz 
članarin in občinskega proračuna. V mesecu juliju bodo orga-
nizirali poletni kamp za deklice in dečke, željne odbojkarske 
aktivnosti tudi med počitnicami. Skozi poletje bodo zapolnili 
lokalna igrišča v odbojki na mivki, saj se obeta ponovna or-
ganizacija lani uspešne »posavske lige v odbojki na mivki«.
 Luka Šebek

Odbojkarski klub Kostanjevica ob Krki
Leto ustanovitve: 2006, predsednik: Boris Polovič
Tekmovalne ekipe DP sezona 2012/2013: dečki - mini, mlaj-
ši dečki, kadeti; deklice - mlajše deklice

Članska ekipa OD Brestanica

Starejše deklice POK Krško
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Z namenom rekreacije in dru-
ženja so se že v poznih petde-
setih letih prejšnjega stoletja 
krajani na pobudo krajevne 
mladinske organizacije in te-
danjega predsednika mladin-
cev Henrika Molana začeli 
interesno povezovati in posto-
poma urejati športne površine 
v Spodnjem Starem Gradu. V 
letu 1983, ko so do tedaj ne-
formalno društvo tudi uradno 
vpisali v sodni register, so raz-
polagali že z baliniščem, ro-
kometnim igriščem, igriščem 
za mali nogomet, s prostovolj-
nim delom in pomočjo neka-
terih delovnih organizacij 
opremili igrišča z razsvetlja-
vo, leta 1989 pa sezidali klet, 
ki je bila osnova za poznej-
šo izgradnjo klubskih prosto-
rov z bifejem. Leto kasneje so 
zgradili še tenis igrišče, zara-
di česar je tamkajšnje špor-
tne površine začelo obiskovati 
vse več ljubiteljev športa tudi 
iz sosednjih krajev. 

Med leti 1981 in 1999 je dru-
štvo vodil Jože Stibrič, za-
tem pa je vodenje društva, 

30-letnica ŠD Dolenja vas
SPODNJI STARI GRAD – S krajšo slovesnostjo, zatem pa nogometnima tekmama, so člani Športnega dru-
štva Dolenja vas ter krajani krajevnih skupnosti Dolenja vas in Spodnji Stari Grad–Spodnja Libna 8. juni-
ja v tukajšnjem Športnem centru obeležili 30 let delovanja domačega športnega društva.

ki trenutno šteje 160 članov, 
prevzel Henrik Molan, ki ga 
vodi še danes. Kot je Molan 
povedal za naš časopis, so v 
društvu, ki deluje ne zgolj 
športno, temveč tudi kot 
povezovalni člen krajank in 
krajanov iz obeh krajevnih 
skupnosti, ponosni na izgra-
dnjo vseh športnih površin v 
športnem centru, katerega 
so od leta 2002 tudi zemlji-
ško-knjižni lastnik in upra-
vitelj. Pozabili tudi niso na 

gibanje in razvedrilo naj-
mlajših in v letu 2007 ure-
dili otroško igrišče, v minu-
lem letu igrišče za odbojko 
na umetni travi, v tem ob-
dobju pa so v fazi pridobiva-
nja dovoljenja za zemljišče 
v neposredni bližini športne-
ga centra, na katerem name-
ravajo urediti večnamensko 
travnato igrišče, saj bodo 
obstoječega odstranili zara-
di načrtovane gradnje ceste 
na tem območju. 

V društvu sicer konstantno de-
luje štiri do pet sekcij, bali-
narska, ki ima najdaljši staž, 
nogometna in tenis sekcija, 
formira pa se tudi sekcija za 
odbojko. „Prepričanja sem, 
da se danes, ko se ozremo na 
30-letno delo in dosežke, nih-
če ne sramuje, da je bil del te 
naše poti,“ je dejal Molan, ki 
je na prireditvi podelil usta-
novnim članom priznanja, ob 
tem pa še zahvale donator-
jem, ki so pripomogli k izgra-
dnji športnih površin in dana-
šnji podobi športnega centra. 
Spremljajoči kulturni program 
so izvedli domači Ljudski pev-
ci Ajda, otroci iz  vrtca Tonček 
in hip-hop plesalke skupine Al-
ter ego društva Imani, uspe-
šno društveno in športno pot 
tudi v prihodnje pa sta zaže-
lela predsednika obeh krajev-
nih skupnosti Goran Udovč in 
Andreas Repše.
 Bojana Mavsar

Skupina zbranih članov športnega društva, desno predsednik Henrik Molan  

NEREZINE - V organizaciji Društva za podvodni ribolov Pozej-
don iz Krškega in Športnega društva Škarpina iz Nerezin na 
otoku Lošinj je bilo 1. junija izvedeno že 18. mednarodno 
odprto prvenstvo v podvodnem ribolovu, ki je štelo tudi za 

državno prvenstvo Slovenije. 
Športna prireditev je bila kot 
že vrsto let zapored vključena 
v okvir prireditev v počastitev 
praznika občine Krško. Slabo 
vreme in mrzla voda nista vze-
la poguma tekmovalcem sed-
mih društev iz Slovenije in 
Hrvaške. Kljub vremenskim 
težavam je bilo tekmovanje 
izvedeno uspešno, v težkih 
pogojih pa se je najbolje zna-
šel in zmagal Danijel Gospič 
iz ŠD Škarpina. Danijel je bil 
leta 2010 tudi svetovni prvak 
in je eden najboljših ribolov-
cev na svetu. 2. mesto je za-
sedel Moreno Matijašič iz RPD 

Pirana, 3. je bil Sašo Moškon RČD Porporella, 4. je bil Tomi-
slav Orlić SRK Rak Martinščica, 5. mesto pa je zasedel Jani 
Longo, DPR Pozejdon Krško. Tekmovala pa je tudi predstav-
nica nežnejšega spola Nataša Križman iz Portoroža. 
 A. Romih, foto: J. Kodela

Praznični podvodni ribolov 

Član krškega Pozejdona Ja-
ni Longo z ulovom

www.nlb.si/start Kontaktni center: 01 / 477 20 00

Na poti uresničevanja ciljev šteje vsak evro. Zato zdaj vsem, ki boste na NLB Osebni račun 
začeli prejemati plačo ali pokojnino, nudimo BREZ NADOMESTILA:

• eno leto vodenja NLB Klasičnega računa,
• NLB Klik brez pristopnine,
•  prvo leto članarino za kartico NLB Visa ali NLB MasterCard,
• 6 mesecev varnostna SMS-sporočila na tej kartici,
• izdelavo kartice z vašim motivom.

Pokličite 01 477 20 00 in se dogovorite za sestanek.

Ponudba ne velja za stranke, ki so v NLB pred pokojnino že prejemale plačo.

NLB Start

Dober start je pol uspeha
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Si želite vašo družinico ali prijatelje odpeljati na izlet, a nima-
te ideje kam? 
Terme Paradiso so super ideja za popestritev sončnega dne med 
vikendom ali med tednom. Prijazno in osebno noto bo dodal to-
pel sprejem receptorjev, svojstvena voda, vrhunska spa sprostitev 
in različna paleta kulinaričnih doživetij. 
Bazenski kompleks Term Paradiso, ki zajema 1000 m² vodnih po-
vršin, skozi vse leto omogoča sprostitev v priznano učinkoviti ter-
malni vodi, v notranjem bazenu z masažnimi šobami in zunanjih 
bazenih s tobogani. Posebno doživetje vsekakor dodaja prečudo-
vita narava, čist zrak in mir, ki obdaja bazene ter bogata gostinska 
ponudba. Za popolno sprostitev in dobro počutje je tu Spa & Well-
ness center Paradiso, osnovan na pestrosti in kvaliteti, kjer bodo 
božali vaše zdravje in lepoto s sodobnimi wellness programi ter 
vas razvajali s tedensko osveženo posebno ponudbo. Ko boste po 
številnih vodnih, gurmanskih in wellness doživetjih želeli prijetno 
bivanje, pa imate na voljo sodobno opremljen Spa & Welness ho-
tel Paradiso s štirimi zvezdicami Superior, ki nudi vse, kar potre-
bujete za počitek po živopisnih doživetjih. 
Izbor iz ponudbe Term Paradiso lahko podarite tudi z darilnim bo-
nom. Najdite najboljše na www.paradiso.si. Za več informacij pokli-
čite na (07) 45 22 988 ali pišite na paradiso@siol.net. 

TERME PARADISO - 
raj za male in velike uživače
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Na teniških igriščih stadiona 
Steffi Graf v Berlinu je Ra-
dečanka v težkih vetrovnih 
razmerah upravičila vlogo 
favoritinje, a je bila pot do 
naslova pričakovano trnova. 
V konkurenci vseh najboljših 
igralk sveta je Kebrova, ki je 
na zadnjem svetovnem pr-
venstvu osvojila naslov pod-
prvakinje, suvereno opravila 
s skupinskim delom tekmo-
vanja in brez težav napre-
dovala vse do polfinala, v 
katerem je v treh nizih z iz-
jemnim zaključkom zadnje-
ga niza preobrnila rezultat v 

BREŽICE, KRŠKO - V maju in juniju je potekala 2. držav-
na moška članska liga v tenisu, v kateri je sodelovalo osem 
ekip, vsaka pa je odigrala sedem tekem. Najuspešnejši so 
bili igralci Teniškega kluba Brezina iz Brežic (na fotografiji s 
predsednikom kluba), ki so dosegli vseh možnih 21 točk in se 
uvrstili v 1. državno moško člansko ligo. Tekmovali so Marko 
Stošič, Klemen Kovačič, Miha Lapuha, Grega Teraž, Matjaž 
Strašek, Dušan Majkič, Bor Marolt in David Goršič. V 2. dr-
žavni ligi je nastopala tudi ekipa Teniškega kluba Krško in iz-
polnila zastavljen cilj - obstanek v ligi. P. P., foto: T. Ogorevc

Radečanka na svetovnem prestolu
BERLIN, RADEČE - Na svetovnem prvenstvu v speed badmintonu v nemškem 
Berlinu je radeška igralka Jasmina Keber dosegla uspeh kariere in naslovu 
evropske prvakinje dodala še naslov svetovne prvakinje. 

svojo korist in tesno prema-
gala najboljšo domačo igral-
ko Jennifer Greune. Finalni 
dvoboj s presenetljivo fina-
listko, 9. nosilko Poljakinjo 
Marto Soltys, je postregel 
z izjemno predstavo. Polja-
kinja je prvi niz s 16:13 za-
služeno odločila v svojo ko-
rist in si v drugem nizu pri 
14:15 priigrala zaključno žo-
gico za naslov svetovne pr-
vakinje, a jo je Kebrova z 
natančnim backhandom iz-
ničila in z naslednjima dve-
ma točkama poravnala izid 
na 1:1 v nizih. Ko je Kebro-

va v odločilnem tretjem nizu 
povedla 8:1, se je finale zdel 
odločen, a je Soltysova nato 
zaigrala na vse ali nič in iz-
enačila na 13:13. Takrat je 
Kebrova še enkrat več do-
kazala psihično zrelost in z 
uspešnimi napadi dokončno 
zlomila nasprotnico za osvo-

jitev svojega prvega naslova 
svetovne prvakinje.

Kebrova je po dvoboju po-
vedala: „Na svetovno prven-
stvo sem prišla z željo po ko-
lajni katerega koli leska, saj 
sem zadnji turnir svetovne 
serije pred svetovnim prven-
stvom odigrala slabo, zato o 
naslovu niti nisem razmišlja-
la. S tem sem se razbreme-
nila in očitno je tudi to pri-
pomoglo k uresničitvi mojih 
sanj. Izjemno sem vesela.” 
Kebrova je sicer osvojila tudi 
bron v mešanih dvojicah v 
paru z Matjažem Šušterši-
čem, izjemen nastop sloven-
ske reprezentance pa so do-
polnili nastopi v mladinskih 
kategorijah. V kategoriji do 
14 let sta nova svetovna pr-
vaka postala Rebeka Škerl 
in Jaša Jovan, medtem ko 
je Lori Škerl osvojila bron, 
v kategoriji do 18 let pa je 
Danaja Knez prav tako osvo-
jila bron.  M. Š./P. P.

Jasmina Keber je dvignila 
pokal za naslov svetovne 
prvakinje. 
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www.mladi-svet-energije.si

Zaključen natečaj 
»Mladi v svetu energije«

GEN energija že peto leto zapored nadaljuje svoj ozaveščevalni projekt »Mladi v svetu energije«, 
s koncem šolskega leta se je zaključil tudi vseslovenski šolski natečaj. Zmagovalne skupine iz de-
vetih slovenskih so gostili v informacijskem središču GEN v Vrbini v Krškem.

V sodelovanju z Ekošolo, partnerjem 
projekta Mladi v svetu energije, so v le-
tošnjem šolskem letu nagradni natečaj 
razpisali za tri starostne skupine. Učen-
ci in dijaki so na različne načine razisko-
vali področje energije in skušali čim bolj 
celovito predstaviti svoj pogled na ener-
getiko: kaj je energija, od kod prihaja, 
kateri so načini pridobivanja in porabe 
električne energije, kako je bilo nekoč 
in kako je danes ter kako si predstavlja-
jo, da bo v prihodnosti. Učenci so se se-
znanili tudi z mešanico energetskih virov v Sloveniji, lastnostmi energentov in elektroenergetskim 
sistemom.  

Na natečaj so prejeli več kot 220 različni izdelkov (od maket, plakatov, risb, kolažev, zgodbic, slika-
nic, fotografij, predstavitev, video izdelkov, spisov, stripov in raziskovalnih nalog), sodelovalo je pri-
bližno 550 slovenskih otrok in mladostnikov.

Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:

Najboljše učence in dijake so 11. junija 2013 gostili v Informacijskem središču GEN. Ob konča-
ni podelitvi nagrad so si nagrajenci ogledali tudi center Svet energije, v katerem so z zanimanjem 
odkrivali nova spoznanja o energetiki in tehniki nasploh.

Namen projekta »Mladi v svetu energije« je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev in profesor-
jev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah o trajnostnih virih energije, načinih proizvodnje ele-
ktrične energije, oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije 
ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu. GEN energija si s tem prizadeva  
okrepiti energetsko pismenost (ozaveščenost) med učenci in dijaki ter skuša spodbuditi zanima-
nje mentorjev za podajanje energetskih tem.

Zmagovalci natečaja v Informacijskem središču GEN

Nagrajeni izdelek učencev OŠ 
Trebnje
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MALČKI  
(1. starostna skupina)

GLAVCE  
(2. starostna skupina)

RAZISKOVALCI  
(3. starostna skupina)

1. OŠ Trebnje OŠ Drska Ekonomska šola 
Murska Sobota

2. OŠ Ljubečna OŠ III Murska 
Sobota

SPSŠ Bežigrad, 
Ljubljana

3. OŠ in vrtec Sveta 
Trojica OŠ Puconci Gimnazija Krško
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V glasbenem delu Mladinske-
ga kulturnega festivala sta se 
najprej predstavila „najbolj 
hladen bend na svetu“, Nula 
Kelvina ter Dan D v svoji aku-
stični preobleki, v kateri so v 
preteklih nekaj mesecih nav-
duševali po celotni Sloveni-
ji. „Festival je uspel razme-
roma dobro, glede na to, da 
nas je vreme pregnalo iz sta-
rega mestnega jedra. Nena-
zadnje je eden izmed ciljev 
projekta MKF tudi obujanje 
starega dela Krškega. Je bil 
pa sam festival kakovostno 
izpeljan na enakem nivoju, 
kot bi bil izpeljan v starem 
mestnem jedru, saj je bil iz-
bor izvajalcev v obeh dneh 
dobro izveden,“ sta nam za-
upala predsednik KPŠ, Simon 
Šoln ter vodja klubske dejav-
nosti v MC Krško Jure Zlob-
ko.

Naslednji dan, 25. maj, nek-
danji dan mladosti, se je v 
Mladinskem centru Krško 
nadaljeval z že četrtim Po-
savskim festivalom prosto-

Generatorji mladosti v MC Krško
KRŠKO - V želji, da bi mladi v Krškem in širše poletje začeli čim bolj aktivno, je Mladinski center Krško v sodelovanju s Klubom posavskih študentov 24. in 
25. maja organiziral Mladinski kulturni festival, nato pa naslednji konec tedna, 31. maja in 1. junija, še Generator festival. 

voljstva. Ker je slabo vreme 
še vedno pretilo, so se po-
savske nevladne organizaci-
je predstavljale na stojnicah 

v notranjosti mladinske-
ga centra, z animacijami in 
predstavitvenim materialom 
so opozarjale na svoje po-

slanstvo v družbi in željo po 
sodelovanju z drugimi orga-
nizacijami in institucijami v 
okolju. Jutro je že prehajalo 

v popoldan, ko se se zbrali in 
pripravili kratek kulturni pro-
gram. V uvodu so nato obi-
skovalce med drugimi poz-
dravili tudi direktor MC Krško 
Mitja Valentinc, direktorica 
Centra za socialno delo Kr-
ško Marina Novak Rabzelj in 
direktorica občinske uprave 
Krško Melita Čopar. „Prosto-
voljstvo je vrednota, na kate-
ri moramo skupaj delati vsi,“ 

je po dogodku povedala Miša 
Kovačič. Dan mladosti se je 
nato zaključil z nasmejanim 
večerom slovenskega stand 
up komika Ranka Barbiča. 

Prizorišče Mladinskega cen-
tra Krško je znova oživelo že 
teden kasneje na tradicio-
nalnem Generator festivalu: 
Dan urbane kulture, Gero, 
The Marvin Shot, Zbrda Zdo-
la, Kontradikshn, Zeppelin, 
Karmakoma, Črni Peter, Tvrd 
Orah, Demolition Group, dj-
Ali in dj-Mate in White Queen 
– Queen cover band. Mlade 
zdaj čaka zasluženo poletje, 
nekateri se že veselijo Šro-
ta, mladinski delavci pa se 
bodo trudili, da tudi pole-
ti ne bo manjkalo zabave in 
aktivnosti. 
 Tekst in foto: 
 Maruša Mavsar, 
 Simon Uršič

Z atraktivnim nastopom se je predstavilo 
tudi društvo Ozara.

Zaplesala so romska dekleta.

Skeč otrok iz Mladinske točke SenovoProstovoljce je pozdravil direktor MC Krško.

Ob sladkanju so prostovoljci že kovali načrte za Posavski 
festival prostovoljstva 2014.

Generator je zgeneriral mnogo dobre volje (foto: Benjamin Kovač).
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BIZELJSKO - 8. junija se je 
v gostilni Šekoranja na Bi-
zeljskem že drugo leto za-
pored zbrala rodbina Šeko-
ranja, na tako imenovani 
Šekoranjadi. Letošnjega sre-
čanja se je udeležilo nekaj 
manj kot 100 ljudi iz Slove-
nije in tudi tujine, ki so nosil-
ci priimka Šekoranja ali pa so 
zgolj Šekoranjevega porekla 
po mamini ali babičini stra-
ni. V kulturni del prireditve 
sta zbrane popeljali citrar-
ki, sestri Anamarija in Ema 

Druga Šekoranjada na Bizeljskem

Udeleženci Šekoranjade

Agnič. Kot je v uvodu pove-
dala organizatorka prireditve 
Nataša Šekoranja Špiler, je 
namen srečanja medseboj-
no spoznavanje in povezo-
vanje ljudi, predvsem pa je 
osnovni srž v odkrivanju sa-
mega sebe, svojega porekla 
oz. svoje identitete. Zbrane 
je pozdravil tudi pobudnik 
omenjene prireditve Janez 
Šekoranja. 

Osrednjo besedo večera je 
imel prof. dr. Zarjan Fab-

jančič, ki že skoraj desetle-
tje ljubiteljsko raziskuje in 
ureja rodovnike rodbine Še-
koranja. Letos jih je zbral 
v 200 strani obsežni rodov-
ni knjigi, v kateri je zbranih 
skoraj 1793 imen. Priimek 
Šekoranja je eden od prepo-
znavnejših bizeljskih priim-
kov in je v virih zapisan že 
v prvi polovici 18. stoletja. 
So se pa nosilci tega priim-
ka z Bizeljskega razselili ne 
zgolj po Posavju in Sloveni-
ji, ampak tudi po tujini, npr. 

Hrvaški, Avstriji, Švici, Nem-
čiji, Kanadi, Avstraliji, Rusiji 
idr. Udeležence prireditve je 
navdušil z izjemnim pozna-
vanjem zgodovine rodbine. 
Predavanje pa je zaključil z 
mislijo, da je rodovna knjiga 
nedokončana knjiga, ki vsa-
ko leto odvrže liste, a vedno 
znova in znova brstijo novi. 
Družabni del prireditve se je 
nadaljeval v pozne večerne 
ure ob večerji in glasbi an-
sambla Fon. 
 N. Š. Š.

Profesor strokovno-teoretič-
nih predmetov elektrotehni-
ke na Šolskem centru Krško – 
Sevnica Robert Rožman pa 
je zbranim v svojem nasto-
pu pojasnil, da je s četrto 
knjigo, ki je nastajala pre-
mišljeno in preudarno ter 
bila doslej najtežji izziv, že-
lel ustvariti zanimiv učbenik, 
v katerem bi čim bolj jasno 
podal snov. „Po prvih odzivih 
vidim, da smo s celotno eki-
po naredili zanimivo zadevo. 
Vsebine stojijo, so aktualne, 
sodobne. Ko sem se odločil 
pred leti za neko novo pot, 
sem v knjigi našel sebe. Knji-
ga je zame svetinja, če pa 
je strokovna, je to še veli-
ko več. To je vse za moje di-
jake, ki imajo sedaj sodob-
ne učbenike, kakršnih nima 
nobena druga šola,“ je z ve-

liko mero čustvenega zanosa 
med drugim pojasnil Rožman 

»To so sodobni učbeniki, 
kakršnih nima nobena druga šola!«

Predstavitev nove knjige Roberta Rožmana

KRŠKO – Tik pred iztekom šolskega leta je 29. maja v Krškem ob že tradicionalno bogatem kulturnem pro-
gramu potekala predstavitev nove knjige Roberta Rožmana - Prenos električne energije, ki je smiselno 
dopolnila dosedanjo zbirko avtorjevih del (Temeljna znanja iz jedrske tehnike, Reaktorska sredica in Pro-
izvodnja električne energije), ki so s pomočjo sponzorjev vsa izšla pri posavski založbi Neviodunum.

in dodal, da s tem delom 
zaključuje svoj ustvarjal-
ni opus. 

Urednik založbe Neviodu-
num Silvester Mavsar je 

med drugim poudaril, da 
je s svojo četrto knjigo Ro-

žman postal najproduktiv-
nejši avtor posavske založbe, 
predvsem pa je le-ta na ta 
način leta 2009 lahko stopi-
la na pot izobraževalnega za-
ložništva in s tem še oboga-
tila širino svojega programa. 
Zelo pomembno se mu zdi, 
da so Rožmanove knjige na-
pisane iz prakse in zato po-
leg dijakom namenjene tudi 
širšemu krogu ljudi, zlasti 
v Posavju, kjer se vsak dan 
srečujemo z obratovanjem 
energetskih objektov in nji-
hovimi vplivi na okolje, zato 
je koristno vedeti, kako de-
lujejo.

Avtorja sta pozdravila pred-
stavnika srednje šole Kr-
ško – Sevnica. Ravnatelj sre-
dnje poklicne strokovne šole 
Jože Pavlovič je dejal, da 
se je še enkrat potrdila re-
sničnost izjave, ki jo je dal 
Robert Rožman za Posavski 
obzornik ob izidu prvega uč-
benika, in sicer, da pri pisa-
nju vedno misli v prvi vrsti na 
tiste, ki ga bodo uporablja-
li, to pa so dijaki. Erna Žu-
pan, ravnateljica strokovne 

gimnazije, pa je kolegu česti-
tala za pogum in poudarila, 
da je slovenske literature na 
področju elektrotehnike zelo 
malo, ter opozorila na teža-
ve s terminologijo. Na koncu 
pa je avtorja izzvala, naj se 
po treh knjigah, ki so govo-
rile o različnih oblikah pro-
izvodnje električne energije 
in zadnji, ki govori o prenosu, 
čim prej loti tudi pete knji-
ge, ki bi predstavila tudi raz-
lične oblike porabe električ-
ne energije.

Knjigi na pot so spregovorili 
tudi krški župan mag. Miran 
Stanko in številni sponzorji, 
ki se jim je Rožman zahvalil s 
podarjenim izvodom. Tako je 
direktor krške družbe Elmont 
Ivan Čolak ob tej priložno-
sti poudaril pomen sodelova-
nja »teorije in prakse«, to-
rej šolstva z gospodarstvom, 
pri čemer je bil po njegovih 
besedah zlasti avtor v minu-
lih letih zelo uspešen. Be-
sedo so imeli tudi satiriki, 
ki so s posebnim obredom 
»blagoslovili« knjigo in do-
bro nasmejali zbrano občin-
stvo. Med veznimi besedami 
Cveta Bahča, Simone Karl in 
Katje Komar, pa so z vese-
limi vižami popestrili večer 
Lopatska banda, Anja Bori-
vinšek, Ansambel Orion, duo 
Val, skupina Iber in Klavdi-
ja Molan. 
 Marija Hrvatin

Učbenik Prenos električne energije obsega 150 strani, je so-
dobno oblikovan in natisnjen v barvah, vezava pa je mehka. 
Redna cena za izvod znaša 20,00 EUR. Naročila sprejema: 
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO ali 
po e-pošti: zalozba@posavje.info, za dodatne informacije 
pa pokličite št.: 07 49 05 780 (vsak dan, od 8. do 16. ure). 

Poletje, kratka oblačila, sladoled, hladna pijača in končno 
povsem primerno vreme za … zabavo. Da bi vam polepša-
li poletne urice, drage bralke in bralci, bomo 20 sodelujo-
čih v letošnji prvi poletni nagradni igri popeljali v zabaviščni 
lunapark Termopolis!

Do konca avgusta bo namreč lunapark v Termah Čatež raz-
veseljeval otroke in odrasle, med njimi pa bodo tudi izžre-
banci naše nagradne igre, zato le vzemite pisala v roke in 
napišite pravilni odgovor na nagradno vprašanje:

Na kateri spletni strani lahko prebirate najnovejše novi-
ce, ki jih pripravlja ekipa Posavskega obzornika? (namig 
na str. 25 in 27)

Vaš odgovor nam skupaj s podatki (ime, priimek, naslov, po 
želji dodajte telefonsko številko) prosimo pošljite na naš naslov:

Posavski obzornik
za nagradni lunapark

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Lahko pa nam svoj odgovor in podatke pošljete tudi na 
nagradna.igra@posavje.info. Srečne izžrebance, ki se bodo 
zabavali, vrteli in leteli, bomo o prejemu nagrade obvestili 
na posredovane kontakte.

Imejte se lepo,
vaš Posavski obzornik

S Posavskim obzornikom 
v lunapark!

GADOVA PEČ – V Gadovi peči je bilo tretji junijski vikend 
še posebej živahno in veselo, saj je tamkajšnje Vinogradni-
ško-turistično društvo svojo petletnico delovanja 14. juni-
ja obeležilo s svečanim zborom članic in članov društva, 
naslednji dan pa je bil v znamenju 2. cvičkovega festiva-
la narodnozabavne glasbe za veliko nagrado Gadove peči.

Društvo je svoj jubilej proslavilo pod geslom „Ko se gadje 
prebudijo“. Na festivalu je nastopilo osem ansamblov oz. 
skupin, in sicer ansambel Gregorja Gramca, ansambel Franca 
Veglja, ansambel Vižarji, skupina Iber, ansambel Rubin, an-
sambel Maj, ansambel Drakslerji ter ansambel Novi spomini 
z Mamo Manko. Nastope je budno spremljala strokovna ko-
misija v sestavi Nuša Derenda, Jože Kerin, Roman Končar, 
Silvester Lopatič, Toni Sotošek in Franci Arh, za nastopajo-
če pa je lahko glasovalo tudi občinstvo. Absolutni zmagovalci 
(seštevek glasov komisije in občinstva) so postali Novi spo-
mini z Mamo Manko s pesmijo Natočim cvička in za nagrado 
dobili čisto novo harmoniko Elikan. Tudi strokovna komisija 
je na prvo mesto postavila absolutne zmagovalce festivala. 
Nagrado za najboljše besedilo so podelili ansamblu Vižarji, 
ki se je predstavil s pesmijo Zaklad mojega očeta. Občinstvo 
pa je najbolj navdušila skupina Iber s pesmijo Kjer cviček je 
doma. Medtem ko je komisija izbirala najboljše, je nekaj 
svojih najbolj znanih pesmi zaigral ansambel Roka Žlindre.

Festival je imel tudi sicer bogat spremljevalni program: pote-
kal je predizbor za Zlato harmoniko Ljubečne, izvedli so tek-
movanje za najmočnejšo ekipo v „vlečenju gada“, na kratko 
so predstavili tudi knjigo Gadova peč, ki je nastala ob petle-
tnici delovanja društva in katere avtorji so Jasmina Spaha-
lić, Živa Deu in Drago Ivanšek. Občinstvo so nagovorili vin-
ska kraljica Slovenije Neža Pavlič, vinska kraljica Hrvaške 
Iva Braje, kralj cvička Robert Jarkovič in cvičkova princesa 
Andreja Simeonov. Pestro sobotno dogajanje, ki ga je vodi-
la Jasna Kuljaj, se je zaključilo z veselico in glasbo ansam-
bla Rubin. Rok Retelj

2. cvičkov narodnozabavni 
festival Novim spominom

Občinstvo v Gadovi peči je najbolj navdušila skupina 
Iber, ki je nagrado dobila iz rok brežiškega župana Iva-
na Molana.

Predstavitev učbenika je bila dobro obiskan in tudi ve-
sel dogodek.

Urednik založbe Neviodunum Silvester Mavsar in avtor 
učbenika Robert Rožman
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Popolnoma nehvaležno se je zaganjati v vreme. Na-
sploh ali trenutno pač v junijsko, v rožnikovo vre-
me. Rožnik je za mesec, ki ga še pravkar živimo, 
tako lepo poimenovanje, da bi ga bilo škoda ne 
omeniti. Ime nosi v sebi neskončno barvitost, po-
menljivost, ki jo ponujajo rože. Cvetje in rožnati 
grmi vseh vrst. Hlad in deževje sta surovo sklatila 
marsikateri cvet, tako da je bilo hudo gledati pove-
šene glavice. Tu in tam je videti pokošene trave, ki 
prav malo diše po senu. Kot da je neznano kam za-
šel njegov značilen vonj. Posvečanje nebu je napor, 
saj čez od vetra podivjano vejevje in ogromnih za-
plat oblakov komaj kdaj uzreš malo več jasnine in 
modrine. Tako nevihtni rožnik smo nekoč že doži-
vljali z dedom in stricem Židanovima, ko smo seno 
iz Trnja spravljali na domače podstrešje. Bili so to 
pogledi od grabelj v senu do neba. A je bilo lepo in 
toplo v domačem gnezdu.

Nekako lepo in toplo je bilo tudi pred dvaindvaj-
setimi leti, ko je vsak zase v slovenski in posavski 
očetnjavi oprezno pestoval upanje. In sanje o suve-
reni, samostojni očetnjavi. Bil je rožnik, ki je vsak 
po svoje poseben, takratni pa je bil še toliko bolj. 
Radijci brežiškega radia smo že veliko pred raz-
glasitvijo slovenske samostojnosti dežurali dan in 
noč. Ko sem v enem od juter prišla domov, so se sre-
di mize v skledi svetile zrele rdeče češnje. Od kod da 
so, kdo jih je prinesel, sem bila začudena. Začudeni 
so bili tudi moji, kako da ne vem za češnjo z zreli-
mi sadeži ob hiši? Bila je to zagledanost v eno samo 
smer. Vrelega slavnostnega razglasitvenega večera 
se spominjam, kot bi bil včeraj. Kot tudi naslednje-
ga jutra, ki je napovedoval boj. Boj za uresniči-
tev upanja in sanj. Za vsako ceno, za ceno življenj. 
Gledali smo s srcem. 

Spomin poseže v naslednje dni in noči dežurstev in 
poročanja. O premikih in dogodkih v Posavju. Po-
savci so poročanje brežiškega radia budno spre-
mljali in še dolgo potem zatrjevali, da so iz posa-
vskega poročanja zvedeli več kot iz nacionalnega. 
Po vročem slavnostnem večeru, zanimivo, so bili 
naslednji dnevi in noči rožnika in malega srpna 
nevihtni, soparni, gnili. Simbolika v vremenu, v 
Naravi? Je mar Narava že takrat presegla člove-
ško bit? 

Potem je nekega dne iz nekega »znano neznanega« 
razloga brežiški radio utihnil. Tudi sevniški. Lju-
dem je žal in še kar sprašujejo, zakaj. Zakaj? Za-
kaj le? Dobili smo certifikate, postali smo nekakšni 
delničarji, »pojavili« so se novi delničarji, z nji-
mi raznovrstni interesi in radio je crknil. Domači 
oblastniki iz te ali one veje oblasti niso imeli inte-
resa. Radio je pač ena od mnogih padlih domin. Ki 
so padale in še kar padajo. Takrat enkrat v tistem 
vmesnem času, času polnem mahinacij, sem pobe-
snela in takratnemu radijskemu menedžerju deja-
la, da je njegova privatizacija čisto navadna kra-
ja. V navalu besa, češ, da mu je malo mar za delo 
starih delavcev radia. Pa na čigave žulje so seda-
li vzhajajoči novodobniki? Kar so pretlačene zgodbe 
vseh večkratno obrnjenih do padca usihajočih do-
min. Domin, ki so bile firme.

Posavje je, tako pravijo, energetska regija. S prebi-
valci, ki jim bo vlada odtegovala od Poncija do Pi-
lata, da bo privarčevala. Vlada bo privarčevala?! 
Za vse grehe dvaindvajsetletnih oblastnikov in me-
nedžerjev bodo ceh plačali posavski in slovenski 
ljudje, ki na obzorju ne vidijo niti svetilnika k mi-
lostni sveti trojici. Nekaterim izvoljenim poslancem 
pa se ob lepih mesečnih nagradah niti ne sanja, da 
sveto trojko predstavljajo Berlin, Pariz in Bruselj.

Iz knjige A. de S. Exuperya: » Ljudje pri vas,« je re-
kel Mali princ, »negujejo pet tisoč vrtnic v enem sa-
mem vrtu … in ne najdejo v njem, kar iščejo…« »Ne 
najdejo …« sem odgovoril. »In vendar bi tisto, kar 
iščejo, lahko našli v eni sami vrtnici, v enem sa-
mem požirku vode …« »Seveda,« sem odvrnil. In 
Mali princ je pripomnil: »Toda oči so slepe. Iskati 
moraš s srcem.« 

Za praznik, 25. rožnika, poklanjam Posavcem in 
Slovencem vrtnico Malega princa.

Rožnik.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumnaKam v Posavju?
Četrtek, 20. 6.

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: reciklirana glasba – 
glasbena in likovna ustvar-
jalna delavnica za otroke 
(prijave na sara.otroskim-
cb@gmail.com ali 059 083 
794)

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Čokolada 
in vino“ pod vodstvom Ale-
ša Kuneja

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob dnevu 
državnosti

• ob 20.00 v Mosconovi ga-
leriji na gradu Sevnica: od-
prtje fotografske razsta-
ve „Živali v naših krajih“ 
članov fotosekcije Društva 
TRG Sevnica

Petek, 21. 6.

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: priprava osvežilnih 
napitkov

• ob 18.00 v Mladinskem cen-
tru Brežice: odprtje temat-
ske razstave Zveze likovnih 
društev Slovenije „Fotogra-
fija 2013“

• ob 18.00 na igrišču pri OŠ 
Podbočje: praznovanje pr-
vega rojstnega dne Mladin-
ske točke Podbočje

• ob 18.00 v MT Raka: špor-
tne igre

• ob 19.00 v cerkvi sv. Lo-
vrenca na Bizeljskem: sre-
čanje Vinkovih pevcev, na-
stopajo: Moški pevski zbor 
Bizeljsko, Ženski pevski 
zbor Pišece, Moški pevski 
zbor Sromlje, Moški pevski 
zbor Ivan Kobal Krška vas

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje razstave 
likovnih del Zdravka Červa 
„Dolenjske impresije“

• ob 20.00 v atriju gradu 
Sevnica: slavnostni koncert 
KD Godba Sevnica ob dnevu 
državnosti s spremljevalnim 
programom, slavnostni go-
vornik: Martin Novšak

• ob 20.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Bajka o vilah Čestitkah – ve-
čer v narečju

• ob 20.30 na gradu Rajhen-
burg: Poletje na gradu Raj-
henburg – koncert zasedbe 
Katice, iz jazz-etno cikla

Sobota, 22. 6.

• ob 9.30 v MT Raka: družab-
ne igre na prostem

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalne delavnice

• ob 12.00 v MT Senovo: po-
slikava nohtov

• ob 15.00 v MC Krško: osve-
žujoča »kuharska« delav-
nica

• ob 16.00 pri lovski koči na 
Pistačah: družabno-zabavna 
prireditev Krompirjada

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: zaključna zabava

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: svečana seja sve-
ta KS Podbočje s podelitvijo 
priznanj, ob 20.00 na igri-
šču pri OŠ Podbočje: dru-
žabno srečanje krajanov

• ob 20.00 pred Ajdovsko 
jamo na Brezovski Gori: 
kresna noč

Nedelja, 23. 6.

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Podsreda: 1. festival 
ekološke hrane – ekološka 
tržnica s strokovnimi pre-
davanji o ekološkem kme-
tovanju, bogat kulturni pro-
gram, gostinska ponudba

• ob 15.00 pri Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica 
na Krki: 2. posavski festi-
val pohodništva – pohod po 
Poti vil čestitk

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
na Velikem Trnu: slavnostna 
seja sveta KS Veliki Trn in 
25 let Društva vinogradni-
kov Veliki Trn

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert Mešanega pev-
skega zbora KUD Brežice in 
Tamburaškega orkestra KUD 
Oton Župančič Artiče

Ponedeljek, 24. 6.

• ob 17.00 na Velikem Trnu: 
praznik cvička – ob 17.00 
izpred Žarnove kleti v Nem-
ški vasi do Velikega Trna: 
parada kmečkih voz in vi-
nogradniške opreme, ob 
19.00 v župnijski cerkvi: 
sveta maša za domovino, 
ob 20.00 pod šotorom na 
igrišču: druženje vinogra-
dnikov, krajanov in prijate-
ljev cvička

• ob 18.00 na igrišču v Veli-
kem Mraševem: 26. tradici-
onalni nočni turnir v malem 
nogometu 

Torek, 25. 6.

• ob 9.00 na gradu Podsre-
da: 2. posavski festival po-
hodništva – Grajska pot 

• ob 9.00 pri Kulturnem domu 
Šentjanž: 2. posavski festi-

val pohodništva – vinogra-
dniški pohod DV Šentjanž

• od 9.00 pred kulturnim do-
mom na Bučki: Semanji dan 
na Bučki – sejem, rokodel-
ska tržnica, razstava šar-
kljev, likovna razstava, pri-
kaz sejmarjenja, zabava z 
ansamblom Franca Ocvirka

• ob 11.55 na Ključkem mo-
stu: svečana prireditev „S 
Ključem v Evropo“ - kultur-
ni, športni in zabavni pro-
gram 

• ob 19.00 na dvorišču La-
mutovega likovnega salona 
Kostanjevica na Krki: dan 
državnosti in promenadni 
koncert Pihalnega orkestra 
Kostanjevica na Krki

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: koncert 
Pevk izpod Bočja „15 let s 
pesmijo“

 

Sreda, 26. 6.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 5. 7., vikend 
ni vključen, prijave na pe-
tra.ivnik@mc-krsko.si)

• od 10.00 do 12.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: kiparska delav-
nica (do 29. 6., prijave na 
helena.rozman@galerija-
bj.si, 07 49 88 148, kotiza-
cija: 30 €)

• ob 16.00 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica s Tatja-
no Uduč

• ob 17.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: Štovičkov dan - 
dan odprtih vrat Društva li-
kovnikov Krško OKO

• ob 19.00 v mestnem parku v 
Krškem: Poletni večeri v par-
ku 2013 – koncert zasedbe 
Celjski dixieland ansambel

• ob 20.00 v MC Krško: 
Luksuz filmske srede - krat-
ki filmčki

• ob 20.30 v Brežicah: Bre-
žice, moje mesto 2013 - 
koncert katarina Mala, ob 
22.00: večer stand up ko-
medije s Tinom Vodopivcem 
(Splavar Brežice)

Četrtek, 27. 6.

• ob 19.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 20.00 v Brežicah: Bre-
žice, moje mesto 2013 - 
otvoritev razstave "Brežice, 
moje mesto" Igorja Ribiča, 
ob 21.00: glasbeni dogodki 
pri gostincih v starem me-
stnem jedru 

Petek, 28. 6.

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: evropske zastave in 
himne

• ob 19.00 na trgu v Kape-
lah: koncert Pihalnega or-
kestra Kapele – 60 let Avse-
nikove glasbe

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
„Podbočje ima talent“

• ob 20.30 v Brežicah: Breži-
ce, moje mesto 2013 - pri-
hod udeležencev pohoda 
Marš v Bresce, ob 21.00: 
koncert Perpetuum Jazzi-
le, ob 23.00: koncert Mi2

Sobota, 29. 6.

• od 8.00 dalje v Brežicah: 
Brežice, moje mesto 2013 
– ob 8.00: grajska tržnica 
starin (grad Brežice), ob 
9.00: vrtec v parku z Da-
mjano Golavšek, 3. Tek s 
Primožem Kozmusom (ob 
19.00: tek za otroke, ob 
20.00: rekreativni tek na 
3,5 in tek na 10 km), ob 
21.00: koncert Nine Pušlar, 
ob 23.00: koncert Bajaga

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
družabne igre

• ob 15.00 pri Mojci Musar 
(Šentjanž 33): otroške li-
kovne delavnice na pro-
stem pod vodstvom Elene 
Sigmund

• ob 17.00 na Svibnem: pra-
znovanje 30-letnice PGD 
Svibno

• ob 19.00 na trgu v Kape-
lah: 11. maraton pihalnih 
orkestrov

Nedelja, 30. 6.

• ob 9.00 na Jablancah: 2. 
posavski festival pohodni-
štva – pohod po Poti štirih 
slapov

• ob 10.00 v župnijski cerkvi 
sv. Jurija na Čatežu ob Savi: 
zlata maša prelata Vinka 
Veglja iz Kraške vasi

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: mu-
zejske nedeljske delavnice 
pri Valvasorjevih - 440 let 
hrvaško-slovenskega kmeč-
kega upora, vodijo: Alen-
ka Černelič Krošelj, Simo-
na Stipič in mag. Irena Ina 
Čebular (Inštitut za svobodo 
oblačenja Brestanica)

• ob 17.00: Brežice, moje 
mesto 2013 – Fun Day na 
Shooder jami, ob 21.00: 
gledališka predstava - Pas-
sion de pressheren (grad 
Brežice)

Ponedeljek, 1. 7.

• od 8.30 do 16.30 na po-
letni termalni rivieri Term 
Čatež: Poletje na bazenu 
– plavalne počitnice z var-
stvom (vsak dan do 5. 7., 
prijave na 041 275 794, 
sportna.abeceda@gmail.
com) 

• ob 10.00 v MT Senovo: 
francosko gledališče (vsak 
dan do 5. 7., prijave na 
07/49 72 408, marija.zu-
pevc@mc-krsko.si)

• od 17.00 do 18.00 na reki 
Krki pri kozolcu v Velikih 
Malencah: Poletje v kajaku 
– šola kajaka (vsak dan do 5. 
7., prijave na 041 275 794, 
kajak.kanu.krsko@gmail.
com, brezplačno)

Sreda, 3. 7.

• od 10.00 do 12.00 v La-
mutovem likovnem salo-
nu Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica (prijave na 
helena.rozman@galerija-
bj.si, 07/49 88 148, ni ko-
tizacije)

• ob 16.00 v MT Senovo: gle-
dališka delavnica s Tatjano 
Uduč

• ob 20.00 v MC Krško: 
Luksuz filmske srede - krat-
ki filmčki
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MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO 
cesta krških Žrtev 135F,
8270 krško
tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222
ODPRTO:
pon.-pet. 7:00-19:00,
sob. 7:00-13:00
www.megadom.si

akcija velja do 30. 6. 2013 oz. do razprodaje zalog. popusti se obračunajo na blagajni. cene so v eur z ddv. slike so simbolične. pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

AKCIJA ZA IMETNIKE
MEGA KARTICE
subsTRAl GNoJIlo
ZA CvETočE RožE, 1300 ml

- 8 %

550 EuR 597 EUR

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO 
cesta krških Žrtev 135F,
8270 krško
tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222
ODPRTO:
pon.-pet. 7:00-19:00,
sob. 7:00-13:00
www.megadom.si

PRIHRANI z Mega Kartico
Vsi, ki boste postali člani MegaKluba boste 
brezplačno pridobili MegaKartico ugodnosti.

UGODNOSTI:
•	 samo	za	člane	bomo	vsak	mesec	pripravili	pestro	
	 ponudbo	izjemno	ugodnih	izdelkov,
•	 dodatni	popusti,
•	 zbiranje	točk	s	popusti	in	pridobivanje	bonitet

Akcija	velja	do	30.	6.	2013	oz.	do	razprodaje	zalog.	Popusti	se	obračunajo	na	blagajni.	Cene	so	v	EUR	z	DDV.	Slike	so	simbolične.	Pridružujemo	si	pravico	do	spremembe	programa	in	cen.	Za	morebitne	napake	v	tisku	ne	odgovarjamo.

Nlb HITRI KReDIT
•

MeGA KARTIcA 
•

AKcIjA zA
IMeTNIKe
KARTIce  

AKCIJA ZA IMETNIKE
MEGA KARTICE
subsTRAl GNoJIlo
ZA CvETočE RožE, 1300 ml

- 8 %

550 EuR 597 EUR

-10 %
Popust	velja	ob	plačilu	na	blagajni	in	ne	velja	za	artikle	v	akciji.

Praznujemo
1. rojstni dan

 PoPust na Vse 22. 6. 2013

juBiLejni

PREMAZI
ZA lEs

MEŠALNICA BARV

NOVO

vsE ZA NEGo IN 
vZDRžEvANJE
bAZENov

NOVO

AKCIJA UGODNO
sTREŠNIKI RAZlIčNIH 
PRoIZvAJAlCEv

UGODNObElA TEHNIKA 
IN MAlI GosPoDINJsKI 
APARATI

FAsADNI sIstEMI 
izkoristite subvencije EKO sklada, obrnite se

na našega prodajalca 07/48 81 200 ali 07/48 81 222

UGODNO

vRTNI TRAKToRJI IN KosIlNICE
NOVOnlb hiTRi kReDiT

mega kaRTica 

akcija za
imeTnike
kaRTice  

•

•
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Damjana Martinčič, Veliki 
Obrež – dečka,

• Mihaela Kučič, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Anica Vrščaj, Raka – 
deklico,

• Lucia Koritnik 
Hanuščakova, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Barbara Cemič Ostrelič, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Mateja Mlakar, Krško – 
deklico,

• Sandra Barkovič, Brezje 
pri Veliki Dolini – deklico,

• Amna Škulj, Sevnica – 
dečka, 

• Andreja Mirt, Mali Kamen 
– deklico,

• Simona Šalamon, 
Podčetrtek – dečka,

• Tadeja Ogorevc, 
Piršenbreg – deklico,

• Monika Pribožič, Krško – 
deklico,

• Natalija Sikošek, Ravne 
pri Zdolah – dečka,

• Mateja Bollacke, Mrzlava 
vas – deklico,

• Mateja Šonc, Krško – 
deklico,

• Alja Karlovšek, Veniše – 
dečka,

• Dušan Cvikl iz Ljubljane 
in Rosvita Černelič iz 
Dobrove pri Senovem,

• Matej Končina iz Krmelja 
in Maja Pelko iz Govejega 
Dola,

• Žan Colarič in Nuška 
Cirjak, oba iz Kostanjevice 
na Krki,

• Aleš Barbič iz Brezja 
v Podbočju in Marta 
Briliakova iz Slovaške,

• Gregor Marinčič z Gorice 
in Maja Bobnar iz Novega 
mesta,

• Roman Starc in Marta 
Molan, oba iz Krškega,

• Vojko Butkovič in Marija 
Molan, oba iz Pišec.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo 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: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Rosvita Černelič iz Dobrove pri Senovem in Dušan 
Cvikl iz Ljubljane, 25. maj 2013, pred gradom Sev-
nica (Foto: Miran Rupar)

rojstva

poroke

moja poroka

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati za-
dnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno spo-
ročilo, voščilo in zahvalo.  »Info točka« Posavskega obzornika v sev-
niški knjižnici vsak ponedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

R A Z P I S za pridobitev naziva 
PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

za program Ekonomist

pri naslednjih študijskih predmetih:

Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole mo-
rajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri v skla-
du s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in 
drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. 
l. RS, št. 35/2011), tri leta delovnih izkušenj na ustreznem discipli-
narnem področju ter dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in 
izobraževalnem področju v skladu z Merili za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole (Ur. l. RS, št. 1/2009). K dopisu prijave je obvezno po-
trebno priložiti življenjepis in: 
- kopijo univerzitetne diplome (oz. magisterija, doktorata); 
- kopijo delovne knjižice oz. druga dokazila o delovnih izkušnjah;
- izpolnjena obrazca 1 in 2, opremljena z dokazili 
 (vsaj dve za I. in dve za II. sklop).

Šolo dobite na tel. 07-4992562, obrazca in informacije o postop-
ku pa so na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, in šport - ter na http://www.vs-kombre.kk.edus.si/komer-
cialist/predavatelji.html

Popolne prijave pošljite v 15 dneh od javne objave razpisa na na-
slov: Ekonomska in trgovska šola Brežice, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, 
Bizeljska c. 45, 8250 Brežice s pripisom »Razpis za predavatelje«. 

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževa-
nju (Ur. l. RS, št. 86/2004) ter 4. člena Pravilnika o postopku za ime-
novanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 29/2006) Eko-
nomska in trgovska šola Brežice, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA objavlja

Poslovni tuji jezik 1 Ekonomija 
Poslovno komuniciranje Trženje 
Poslovna matematika s statistiko Prodaja
Organizacija in menedžment podjetja Nabava
Osnove poslovnih financ Poslovno pravo
Ugotavljanje in zagot. kakovosti Poslovna logistika
Oblikovanje proizv. in tehn. procesov  Računovodstvo za s. p. 

SENOVO - 9. junija je praznovala častitljivih 90 let Antonija 
Požun s Senovega. Kljub visokemu jubileju je še vedno samo-
stojna in sposobna skrbeti zase in svoj dom. Nečak Darko iz 
Krškega je ob tej priložnosti organiziral srečanje sorodnikov, 
ki so se ga z veseljem udeležili vsi in preživeli prijetno nedelj-
sko popoldne na pikniku. Seveda pa praznovanje rojstnega 
dne ni šlo brez torte (kar dveh), lepih želja in pesmi Vse naj-
boljše zate, ob kateri se ji je utrnila tudi drobna solza sreče.

S sorodniki praznovala 90 let

Antonija Požun na sredini, svakinja Marjana (levo) in se-
stra Dinica (desno)

BIZELJSKO - Šolski prag so prvič prestopili leta 1933, v maju 
pa se redno srečujejo v gostilni Šekoranja na Bizeljskem že 27 
let. Zberejo se na pobudo sošolke Metke Šekoranja - Bavč-
ke. Sošolec Jože Križančič, domačin, ki živi na Ptuju, avtor 

več knjig, v katerih obuja svoja mladostna leta, se ji je za 
to pobudo zahvalil z verzi. Šekoranjeva, nekdanja učiteljica 
in ravnateljica, je dejala, da jih je bilo v prvem razredu 58, 
na prvem srečanju leta 1986 se jih je zbralo preko 40, zdaj 
pa se jih udeležuje le četrtina, a je živih še vedno polovica 
sošolcev.  S. V.

Srečanje sošolcev, ki so šolski 
prag prvič prestopili pred 80 leti

Zbrani na letošnjem srečanju
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e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

POSAVJE - Nedavno sta pod sloganom „Skupaj pokrivamo Po-
savje“ združili moči URARNA MEGAS iz Sevnice in Krškega ter 
URARSTVO MERSLAVIČ iz Brežic. Skupaj tako pokrivata ob-
močje od Radeč pa vse do meje s Hrvaško in tudi čez. 

Kot sta nam pred nekaj dnevi zaupala 
Jani Mesinger iz Urarne Megas in Slavko 
Merslavič iz priznanega Urarstva Mersla-
vič, si želita s tem povezovanjem doseči, 
da ure ne pristanejo na odpadu, kot se žal 
pogosto dogaja, temveč da se ure vseh ve-
likosti in mehanizmov popravljajo. 

Ne glede na to, ali boste obiskali poslo-
valnico Urarne Megas v Krškem, Sevnici 
ali Urarstvo Merslavič v Brežicah, boste 
zagotovo lahko dobili strokovno in kva-
litetno izvedeno:
•	 popravilo mehanskih ur, stenskih ur, 

ročnih in žepnih ur ter budilk,
•	 popravilo baterijskih ur in menjavo 

baterij,
•	 obnovo lesenih delov ohišja pri 

stenskih urah,
•	 menjavo paščkov ročnih ur, menjavo 

in popravilo kovinskih pasov,
•	 popravilo avtodaljincev, menjavo 

baterij v športnih urah, ključih za avtomobile in podobno.

Ko pa boste želeli sebi ali komu drugemu podariti kaj lepega, lahko v 
omenjenih urarstvih v Sevnici, Krškem in Brežicah izbirate tudi med 
pestro ponudbo kvalitetnih ur in darilnim programom.  M. M.

Da ure v Posavju 
ne bi nehale tiktakati

Slavko Merslavič

Jani Mesinger

Urarstvo Merslavič Slavko
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, 

07 49 93 010, 041 784 700

Urarna Megas
Planinska cesta 6, 8290 Sevnica, 041 713 055,  

CKŽ 35, 8270 Krško, 070 299 266 

• Barbara Rupret, Spodnja 
Libna – deklico,

• Zvonka Per, Brestanica – 
dečka,

• Manuela Bojnec, Krško – 
dečka,

• Nazife Saramati, Krško – 
dečka,

• Ana Marija Danko, Krško – 
deklico,

• Alenka Žabkar, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico.

ČESTITAMO!
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Vrnitev skupine Momento, Ansambel Potep ga „šluka“, 
nov videospot LeeLooJamais in posavske glasbene ino-
vacije:

po več kot letu dni se na rock glasbeno sceno vrača 
skupina Momento. Novo upanje je naslov njihove nove 
skladbe, ki jo kot vedno zaznamujejo nalezljivi, udar-
ni, a melodični ritmi. Naslovu primerna je tudi grafič-
na podoba, in sicer regratova lučka - vsak njen del na-
mreč v sebi nosi potencial, da zgradi in zaživi svojo 
zgodbo. Avtor glasbe in besedila za novi singel je Bo-
štjan Levičar, aranžma je delo skupine. Skladba se je 
med poslušalci lepo prijela, saj je večkrat zmagala za 
popevko tedna. Momento pa so v zadnjih mesecih že 
v polnem zagonu, snemajo namreč novi album, ki bo 
nasledil prvenec Era. Na njem bo poleg članov banda 
mogoče slišati tudi dva posavska glasbenika, klaviatu-
rista Petra Ureka in kitarista Miho Koretiča. Izid al-
buma fantje napovedujejo v zadnji četrtini letošnjega 
leta, podpreti pa ga nameravajo tudi s klubsko turne-
jo. Skupina pa je v začetku junija že predstavila vide-
ospot za omenjeno skladbo. Pod režijo se je podpisal 
Robert Dvoršek, sicer bobnar skupine.

Posavska skupina LeeLooJamais (na fotografiji), ki de-
luje že od leta 2001, je pod režisersko taktirko De-
jana Baboska pripravila videospot za aktualno pesem 

Night Phone. „Gre za vi-
deo kolaž posnetkov čla-
nov ekipe in izsekov iz 
filma Izhod, v katerem 
je uporabljena omenje-
na skladba,“ poročajo 
mediji o filmu, v kate-
rem bo zaslediti tudi ne-
kaj znanih obrazov, kot 
denimo Aljoša Kovačič,  

Dragan Bjelogrlić in Jurij Bradač. Skladba je bila si-
cer predstavljena že pred izidom aktualnega albuma 
skupine LeeLooJamais z naslovom Excuse my Imagina-
tion, na katerem se tudi nahaja.

Ansambel Potep ga dobesedno „šluka“. Narodnozabav-
ni veseljaki po uspešni polki Princesa cvička predsta-
vljajo novo skladbo – poskočno polko, ki govori o tem, 
da vse več ljudi – predvsem mladih – komaj čaka na 
vikend, da pozabijo na vsakodnevne težave in skrbi. 
„Potepovci se javnosti predstavljamo še z drugo pol-
ko, ki sta jo ustvarila Miha Lesjak in Aleksander Mr-
vič, ki je napisal besedilo. Pred kratkim pa smo na fe-
stivalu Vurberk, kamor smo se uvrstili prek predizbora 
v Podnanosu, prvič javno izvajali dve novi skladbi,“ so 
se o polki Šluk, šluk in njihovih načrtih razgovorili čla-
ni ansambla.

Skupina In&Out, katere član je tudi Krčan Lovro Klanj-
šček, nadaljuje z ustvarjanjem avtorske glasbe in pred-
stavlja tretji singel z naslovom Sij severni, za katere-
ga so fantje že posneli tudi videospot. Pesem je delo 
skupine, posnel pa jo je znani producent Dejan Radi-
čević (Neisha, Big Foot Mama, Siddharta …). „Sij se-
verni je optimistična pop-rock pesem, ki opeva lepoto 
izbranega dekleta in srečo dveh zaljubljencev. Zato je 
režiser Tine Matjažič želel ljubezen in energijo uje-
ti tudi v videospotu, ki so ga – od mraka do zore – sne-
mali v okolici Maribora sredi nezoranega polja. Zgod-
ba se vrti okrog mladega zaljubljenega para, ki ga je 
na prostem ujela z zvezdami posuta noč,“ je zapisa-
no o skladbi. Z omenjenim singlom fantje nakazujejo 
tudi stilsko podobo svojega prvenca, katerega izid je 
predviden za jesen. Člani skupine bodo pri nastajanju 
skladb za album aktivno sodelovali kot avtorji in inštru-
mentalisti, katero izmed novih pesmi pa bodo s svojo 
spremljevalno zasedbo predstavili že na nekaterih od 
prihajajočih nastopov.

Priljubljeni bar v Krškem je praznoval že 12 let obsto-
ja. Ob rojstnem dnevu so za obiskovalce poleg zaba-
ve, pijače in mičnih hostes pripravili tudi pester glas-
beni večer, na katerem so nastopali Pihalni orkester 
Krško (na fotografiji), DJ Sky&Shell (Gordan Lazarov) 
in skupina Gro-
oveapartment. 
Posebej je nav-
dušilo inovativ-
no sodelovanje 
krške godbe in 
mladega posa-
vskega DJ-ja. S 
pomočjo pevke 
Anje Kramar so 
namreč izvedli klasiko 80-ih Final Countdown, skupine 
Europe. „Izpadlo je v redu glede na to, da nismo ime-
li prej niti ene vaje skupaj. Mislim, da bi se takšna so-
delovanja pri nas celo prijela. Nenazadnje gre za ne-
kaj novega,“ nam je še zaupal Gordan. Sicer pa se tudi 
mi pridružujemo čestitkam ob rojstnem dnevu. Še na 
mnoga leta.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Angelci Majer, Pristo-
va 5a, 3204 Dobrna. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 
strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) OKROGLI MUZIKANTI - Francoski poljubček
 2. (4.) Ans. MODRIJANI - Jadram
 3. (1.) Ans. PETKA - Kaj je s tabo?
 4. (3.) Ans. NEMIR - Oj ta Fani
 5. (10.) FANTJE Z VASI - Kriška gora naša
 6. (5.) Ans. BITENC - Jecljava polka
 7. (7.) Ans. MAJ - Ljubljanski grad 
 8. (2.) Ans. SLOVENSKI ZVOKI - Pozno v noč
 9. (7.) Ans. KRAJCARJI - Če tudi majhni smo
 10. (-.) MALIBU - Goveja juha

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Melos - Nagelj ljubezni

Kupon št. 159
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 22. junij, ob 17. uriUPORABA KRISTALOV V NAMEN VITALNEGA 

POČUTJA IN HARMONIJE DUHA
Moč kristalov izhaja iz načina njihovega nastanka. Staro-
davna verovanja pričajo, da so kristali kosti Matere Zemlje. 
Prelepe in skrivnostne kristale že tisočletja uporabljamo za 
zaščito, zdravljenje in tudi okras ter jih cenimo zaradi nji-
hovih čarobnih in duhovnih moči. Že vladarji so nosili pr-
stane in krone, okrašene z dragocenimi kamni, zdravilci pa 
so amulete iz kristalov in zdravilne žlahtne kamne upora-
bljali za zdravljenje in zaščito. Vemo, da koristne lastno-
sti kristalov izvirajo iz njihove sestave. Atomi kristala so v 
celotnem kristalu razvrščeni po enakem pravilnem vzor-
cu. Mreži podobna sestava daje kristalom njihove enkra-
tne sposobnosti vsrkavanja, shranjevanja, proizvajanja in 
sproščanja energij. Imajo nežno, vendar izmerljivo „vibra-
cijo“ ali elektromagnetno polje, kot ga ima vsaka stvar, tudi 
naše telo. Sestava kristalom pomaga prenašati dobrodej-
no energijo in vsrkavati negativno – za ohranitev zdravega 
ravnovesja je potrebno oboje. Za kristale, ki jih izberemo 
pozorno, skrbimo, saj so kot modri in dragoceni prijatelji, 
zato z njimi ravnamo spoštljivo. Kristale, ki jih uporablja-
mo za uravnovešenje energij, moramo redno čistiti. Pripo-
ročamo čiščenje takoj, ko kristale prinesemo domov, saj 
bodo tako postali samo naši. Očistimo pa jih tudi po vsaki 
uporabi, tako z njih odstranimo negativno energijo in kri-
stali bodo pripravljeni na ponovno uporabo. Lepo vabljeni 
v HIŠO NARAVE, kjer lahko izberete svoj kristal, svetova-
li pa Vam bomo o njihovem namenu, uporabi in čiščenju.
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v me-
secu 10 % gotovinski popust.
 Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

1. nagrada: velika banica sladoleda (30 kepic)
2. nagrada:  mala banica sladoleda (15 kepic)
3. nagrada:  mala banica sladoleda (15 kepic)

Geslo križanke pošljite do četrtka, 27. junija 2013, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

SLAŠČIČARNA JAGODA, 
GZIM KAHRIMANI S.P., CKŽ 29, KRŠKO

Geslo 12/2013 številke: 

SLADICE PO NAROČILU 
ZA VSAK OKUS

Nagrade, ki jih podarja RHG, PE Šmarčna, prejmejo :
1. nagrada:  darilni bon v vrednosti 30 €, 
 Lidija Dobovšek, Šmarčna
2. nagrada:  torta v vrednosti 25 €, Zofija Gregl, Bračna vas
3. nagrada:  družinska hišna pica, Gregor Gorenc, 
 Gornje Impolje

Odprli smo slaščičarno 
tudi na Vidmu, 

Cesta 4. julija 44, Krško!

Vabljeni na odličen sladoled!

NOVO!!!

Okus, k
i tr

aja

Gz
im

 K
ah

rim
an

i s
. p

., 
CK

Ž 
29

, K
rš

ko



Posavski obzornik - leto XVII, številka 13, četrtek, 20. 6. 2013 29OBVESTILA, PREJELI SMO

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 ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

VERONIKO VRETIČ

IVANKA TRBOVC

SILVESTER BAŠKOVIČ

ALOJZ ŽIBERT

iz Brežic

rojena Duh, iz Sevnice.

z Gorenjih Skopic 4.

iz Velikega Mraševega.

V SPOMIN

ZAHVALA

V SPOMIN

V SPOMIN

Ugasnila je lučka življenja
in prižgala luč spomina,
a v srcih naših ostala je
tiha in skrita bolečina …

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti

nositi v srcu
srečnih dni spomine.

(Dante)

Pride čas, 
ko si izmučeno srce želi le spati ...

v večni sen odpotovati ...

Mrtvi niso mrtvi,
mrtvi živijo v nas

in bodo drugič umrli
z nami in v nas …

(Tone Pavček)

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.

Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

na našo drago ženo, mamo, taščo, babico, 
sestro in teto

V 79. letu starosti nas je zapustila 
naša ljuba žena, mami in babica

Te dni mineva 25 let, 
odkar je za vedno zaspal naš dragi

20. junija pred 20 leti 
nas je za vedno zapustil

22. junija mineva žalostno leto, odkar odšla je, a v naših srcih 
ostaja za vedno … Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih 
ohranjate spomin nanjo, ji prižigate sveče in postojite ob njenem 
grobu. Srčna hvala še enkrat!

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, izrekli 
besede sočutja in tolažbe, podarili sveče, cvetje in svete maše ter 
našo mami v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Hvala govornikom, gospe Deželak, gospodu Zeliču in gospodu 
Zalezini. 
Zahvala zaposlenim iz OŠ Savo Kladnik Sevnica, Društvu 
upokojencev, Društvu izgnancev ter praporščakom.
Prisrčna hvala gospodu župniku Vinku Štruclju za opravljeno sveto 
mašo in pogrebni obred, pevcem iz Boštanja za zapete žalostinke 
in trobentaču za zaigrano Tišino.
Vsem in vsakomur hvala. Ohranili jo bomo v naših srcih in večnem 
spominu. Žalujoči: 

mož Darko, sin Matjaž in hčerka Alenka z družinama

Ni odšel, ker ne bi rad živel, odšel je, da ne bi več trpel. Ostaja 
v naših srcih in spominih!

Žena Nada, sin Slavko in hčerka Jožica z družinami

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu in obiskujete njegov grob.

Žena Albina, brata Milan in Zvonko, 
hčerke Ladka, Albina in Anica ter sin Lojze 

ANE ZAGMAJSTER

URŠKE ZUPANČIČ

iz Brežic, rojene Cetina v Puli,

iz Čanja pri Blanci 

ZAHVALA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo njeni zdravnici Nadi Cesarec za dolgoletno 
zdravljenje, pevcem za zapete žalostinke, gospodu Kšeli za lepo 
opravljen obred, gospodu Francu Lešu za pogrebne storitve, 
sosedom za podarjeno cvetje in sveče in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala Nuši Lapuh in družini Zore.

Žalujoči: vsi njeni

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob nenadomestljivi, prerani in boleči 
izgubi naše drage soproge, mame, none

Ob izgubi naše drage tete 

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je 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 zahvale@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. ure.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
Lovskim družinam Loka pri Zidanem Mostu, Radeče in Zabukovje, 
rogistom, pevcem, Komunali Sevnica, Rdečemu križu Loka, 
Združenju borcev za vrednote NOB, praporščakom za izrečena 
sožalja, podarjene sveče in cvetje. Hvala govornikoma za lepe 
besede slovesa. Posebna zahvala dr. Juriju Pesjaku za požrtvovalno 
zdravljenje ter urgentni in patronažni službi Sevnica.
Pogrešali ga bomo.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA KRAŠEVCA

ZAHVALA

iz Radeža

Ob izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem skupaj in vsakemu posebej, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani z dejanji in besedami 
tolažbe in sožalja, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke. 
Hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA BOBNIČA

ZAHVALA

iz Krajnih Brd nad Blanco

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu 
in mu prižgete svečko.

V SPOMIN

VENCI STRAJNAR

Vsi njegovi

Mineva žalostno leto dni, 
odkar je za vedno odšel od nas 

naš dragi mož, oče, dedek in brat

Živeti v srcih tistih, ki jih zapuščamo, 
ne pomeni umreti.

(T. H. Campbell)

iz Kostanjevice na Krki.

Na en tak oblačen dan ... 
Artiče, 17. maja. Petek je in ob petkih vedno obiščem mamo 
in sina. Na pokopališču. Običajno je tam ob petkih dopol-
dne mir, zdaj pa so odcvetele mačehe, zemlja na grobo-
vih je "zdelana", v nekaterih vazah je v smrdljivi vodi uvelo 
cvetje. Obiskovalcev mrgoli. Kontejner ob izhodu je neu-
smiljeno poln … Ljudje vanj nanosijo, o groza, vse. Z gro-
bov, iz trgovin, od doma, človek ima občutek, da je to edi-
ni zabojnik v KS ...
Fantje, ki ga praznijo, imajo s to prepolnostjo obilo dela: ob 
nakladanju leti vse mimo avtomobila, nekaj zelo velikega - 
kosovni odpad - se zatakne, vse naokoli frčijo rože, suho cve-
tje iz vaz (a joj, sredi narave smo!), zemlja … Kapo dol pred 
fanti, kako skrbno so uredili vse in pospravili za nami, packi!
Kaj hoče tale krajanka Erna povedati? Spet! Ko se bomo ne-
kega dne vsi zbudili v realnost, ko nas bo udarilo zares, ta-
krat bomo morda, morda vendarle vsaj na pokopališčih zače-
li ravnati skrajno preudarno! Na grobove ne bomo postavljali 
spomenikov, ki so enormnih velikosti in zapirajo celo tiste 
minimalne prehode med "parcelami" in niti približno niso od-
raz ničesar: ne naše ljubezni ne naše bolečine, ker oni spo-
daj niso več z nami, niti ne našega statusa ali celo intelekta 
… Na grobove ne bomo tovorili desetine sveč, ki jih, prazne, 
veter raznosi kot perje po okolici … Zasajali bomo s trajni-
mi rastlinami, ki jih - skupaj z zemljo in okrasnim, umaza-
nim gramozom - ne bomo več tlačili vsakih nekaj mesecev v 
ta artiški zabojnik … Nekje, nekdo se bo spomnil in bo začel 
izdelovati lične lučke na sončno energijo, ki bodo podnevi 
"tiho", ponoči pa bodo nežno svetile ... Saj sveča podnevi ne 
služi ničemur, ali pač? In tako dalje in dalje ...
V takratni Zeleni krog sem med prvimi pred leti napisala, da 
je potrebno stvari s svečami urediti na način, ki je pozneje 
vendarle zaživel. Zdaj vem, da smo še daleč, svetlobna leta 
daleč od zavesti, da se vse začne na začetku: pri meni, pri 
tebi, pri tistih v otroških vozičkih! Da se potem na koncu ne 
zgodi, kot je povedal tisti današnji "komunalec", ki je vrtel 
metlo po Artičah: "Zadnjič zabojnik ni bil tako poln kot da-
nes. In prišel je človek s pokopališča, v zabojnik zabrisal ze-
leno kantico za vodo in na moje besede, da je to pač last 
pokopališča, grobo odvrnil: Brigaj se zase!"
Zapisa je tokrat konec. O medčloveških odnosih, ki so v še 
globlji krizi, kot ekonomija, pa drugič!
 Erna Ernestina Rožman, Arnovo selo

pisma bralcev

BREŽICE – V sejni sobi Zavoda za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice je 12. junija potekala predstavitev ne-
profitne mreže MATIjA – Mreže aktivnosti, trženja, infor-
miranja in asistence. 

Po besedah Borisa Koprivni-
karja, predsednika upravne-
ga odbora Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije (SSZS) 
oz. združenja slovenskih do-
mov, je eden največjih pro-
blemov v tem, da niso nikjer 
na enem mestu zbrane infor-
macije o ponudbi nevladne-
ga, javnega kot tudi komerci-
alnega sektorja za starejše, ki 
ne uporabljajo interneta oz. 
slabo poznajo informacijsko 
tehnologijo. Zaradi tega se v 
mreži MATIjA pogosto soočajo 
z vprašanjem, kje sploh najti določeno obliko pomoči. „Mi 
pa vemo, da ta pomoč obstaja,“ pravi in dodaja, da je na-
men mreže zgolj na enem mestu zbrati ponudbo storitev, 
pomoči, pa tudi plačljivih storitev in blaga, ki je za starej-
še zanimiva. V mrežo želijo pritegniti čim večje število iz-
vajalcev storitev, ki se priključujejo predvsem takrat, kadar 
v mreži s strani uporabnikov dobijo vprašanje ali povpraše-
vanje po določeni storitvi. S pomočjo mreže skušajo tudi 
preusmeriti večji del dejavnosti domov za starejše v doma-
če okolje starejših.

Mreža za starejše MATIjA je začela delovati z letošnjim le-
tom, preko brezplačne telefonske številke 080 10 10 pa lah-
ko starejši dostopajo do uporabnih informacij in različnih 
storitev. Mreža je torej zasnovana kot Google za starejše, 
kjer bodo dobili vse potrebne informacije, Facebook za sta-
rejše, saj bodo lahko preko nje sklepali nova prijateljstva 
ter iskali pomoč in poznanstva, ter eBay za starejše, saj 
bodo na telefonski številki lahko naročali storitve in blago, 
ob tem pa dobili informacije o tem, kako so s ponudbo sto-
ritev in blaga zadovoljni drugi uporabniki. Kot je še povedal 
Koprivnikar, se število klicev in vprašanj na klicnem centru v 
Ljubljani hitro povečuje, prav tako pa tudi število partner-
jev, ki preko mreže ponujajo svoje storitve. Trenutno tako 
dnevno sprejmejo približno 30 klicev in imajo že 130 sode-
lujočih partnerjev. Več informacij o mreži MATIjA lahko iz-
veste tudi na www.cd-matija.si. R. Retelj

Mreža MATIjA - internet za 
starejše

Boris Koprivnikar
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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slaščice!

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Kupon velja do 30. junija 2013!

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet: 9:00–19:00, sob: 9:00–13:00 Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660

Lj
ud

sk
a 

op
tik

a 
Gl

as
m

ah
er

, S
tu

še
k 

De
ja

n 
s.

p.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

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

Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta 55, Ljubljana

objavlja:

JAVNO DRAŽBO

- garaža v Ljubljani,
- stanovanja v Škofji Loki, Ilirski Bistrici, Črnomlju in Mariboru, 

- poslovnih nepremičnin Tehnično remontnega zavoda 
Slovenska vas v Brežicah, 

ki bo dne 27. 6. 2013.

Več informacij na www.mors.si, 
Uradni list RS, št. 49/13 z dne 7. 6. 2013, Razglasni del od strani 1791.

Približuje se poletje, čas počitnic in dopustov, ko se lahko malo bolj 
posvetimo sebi, družini, prijateljem ... Zakaj ne tudi dobrim knjigam? In 
kam drugam po dobre knjige, če ne v knjižnico! Tudi v poletnih mesecih 
vas vabimo v prostore Knjižnice Sevnica, da se »osvežite« z aktualno 
knjižno ponudbo (novosti lahko preverjate tudi na spletni strani 
Knjižnice Sevnica). Bralke in bralce, ki se ne zadovoljijo z lahkotnim, 
kratkočasnim čtivom, vabimo, da sežejo po skrbno izbranem seznamu 
knjig projekta Posavci beremo skupaj. V Knjižnici Brežice, Valvasorjevi 
knjižnici Krško in v Knjižnici Sevnica smo že tretjič pripravili 
zanimiv, raznolik in kakovosten izbor leposlovnega branja - knjige, 
ki niso medijsko izpostavljene, ponujajo pa bogato bralno doživetje. 
Verjamemo, da glede na pester izbor, med drugim ponujamo resne, 
zabavne, zaljubljene, poduhovljene, žalostne in vizionarske vsebine, 
vsak bralec najde sebi primerno knjigo. Da pa bo branje in sodelovanje 
pri projektu Posavci beremo skupaj še toliko bolj mamljivo, so knjigam 
priložene knjižne kazalke, na katere napišete svoje podatke, mogoče 
pripišete komentar o prebrani knjigi (zaželene so tako pozitivne kot 
negativne  kritike) in jih v knjižnici oddate. Pet prebranih knjig in s tem 
pet oddanih kazalk vam ob zaključku projekta v mesecu novembru 
»prinese« knjižno nagrado. Za sodelovanje in branje pri projektu je torej 
še kar nekaj časa, zato vas prisrčno vabimo v Knjižnico Sevnica, da si 
izberete svoje poletno branje, pa naj bo to iz seznama Posavci beremo 
skupaj ali pa izbor po trenutnem navdihu. 
Julija in avgusta smo Vam na razpolago po poletnem delovnem času:

v ponedeljek, torek, četrtek, petek od 7.00 do 15.00,
v sredo od 10.00 do 18.00. 

Lepo vabljeni! 

 Za Knjižnico Sevnica Saša Zimšek

Tudi poleti beremo OBVESTILO
Uporabnike nadhoda preko železniških 

tirov obveščamo, da od 1. 7. 2013 
naprej nadhoda zaradi dotrajanosti 

ne bo več mogoče uporabljati.
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Pohvala
Službeno sem bil v Italiji, Španiji, bivši Jugoslaviji, Franciji 
in nikjer nisem videl tako lepega in urejenega mesta, kot je 
Krško. V Spodnjem Starem Gradu, od koder sem doma, ima-
mo igrišče za mali nogomet (asfaltirano), košarko, tenis (s 
peskom), odbojko, v baru pa biljard, pikado, WC, vodo; vse 
zastonj. Halo?! Verjemite mi, Evropa tega ni videla. Bravo! 
Da ne omenjam skrbi za občane. Moram pohvaliti vse zaslu-
žne državne uradnike ter njihove bližnje in daljne sodelavce.
Imamo tako lepo neokrnjeno naravo; ni treba iti daleč, da 
vidiš, kako lepo je doma - Triglavski narodni park, Postojn-
ska jama, gradovi itd. Zato bi apeliral na tiste, ki vztrajno 
onesnažujejo naravo s t. i. "črnimi odlagališči": družba Ko-
stak je postavila ekološke otoke za sortiranje odpadkov in 
sortirnico, da tam odmetavajo smeti, če jim je deponija tako 
daleč. Čemu potem akcije "Očistimo Slovenijo v enem dne-
vu"? Citiram: "Občina Krško je ena izmed najatraktivnejših 
in uspešnih občin v Sloveniji, razvojno napreduje in je zgled 
dobre prakse," je rekel vodilni zunanji presojevalec Sloven-
skega inštituta za kakovost SI-Q iz Ljubljane mag. Tomislav 
Nemec.  Boštjan Omerzu, Spodnji Stari Grad

pisma bralcev

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info
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rjavi odtenki rože), cena 120 
€. Tel.: 031 763 450

Prodam ohranjena vhodna 
vrata z okvirjem, ena notra-
nja nihajna, starejši cirkular 
s trifaznim motorjem, zelo 
ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam stebre za kozolec, 
hrastove, dolžine 2,5 m, z lu-
knjami ali brez, rante, špire, 
pante. Tel.: 041 725 115

Ugodno prodam strešno kriti-
no Bramac, staro 18 let, cca. 
2.500 kom, kupim pa koruzo 
v zrnju. Tel.: 031 751 324

Prosim dobre ljudi, če mi 
kdo odstopi malo peč ali ka-
min in televizijo. Hvala. 
Tel.: 07 49 62 906

Iščem mlada dekleta in fan-
te, ki jih zanima športno ja-
hanje konj. Tel.: 041 496 878 

V gozdu pri vasi Brezovo na 
Bučki sem izgubil daljno-
gled. Najditelja prosim, da 
me pokliče, nagrada zagoto-
vljena. Tel.: 051 250 053

stiKi

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-

Prodam koruzo v zrnju in 
pšenico. Tel.: 040 482 906

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju, okoli-
ca Dobove. Tel.: 031 306 136 

Prodam koruzo v zrnju in 
oluščene lešnike. 
Tel.: 051 361 635

Prodam ajdo, primerno za 
seme, krmni grah, modro 
frankinjo ter slamo. 
Tel.: 031 845 064 

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam mešana drva, naža-
gana, cepljena, možna do-
stava. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova drva po me-
trih, cena po dogovoru, mo-
žna dostava. Tel.: 051 643 512 

Prodam drva, sekana, zlože-
na na palete, 1,8 m3, cena 
in dostava po dogovoru. Tel.: 
051 645 299, po 15. uri

Kupim okrogel les bukve za 
drva, plačilo ob prevzemu. 
Tel.: 040 738 059

VinOGraDniŠtVO, 
saDJarstVO, 

ŽiVila
Sprejemam naročila za ma-
relice, prodam BCS, obračal-
nik, pajka, nakladalko, pu-
halnik. Tel.: 031 484 058

Prodam češnje. 
Tel.: 070 401 047

ŽiVali

Prodam bikca limuzin, stare-
ga 4 mesece. Tel.: 07 49 75 
359, po 19. uri

Prodam telico, staro 1 leto, 
pasma LS simental. 
Tel.: 07 81 43 109

Prodam bikca sivca, stare-
ga 10 dni, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 369 250

Prodam bikca sivca, težke-
ga 155 kg. Tel.: 031 261 404 

Prašiče, mesnate pasme, pri-
merne za nadaljnjo rejo ali 
zakol, težke 80-110 kg, pro-
dam, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 434 572 

Prodam 10 mesecev starega 
oslička ali menjam za drva, 
priključek za motokultivator 
Gorenje Muta, okrogli pri-
klop, manjšo strižno kosilni-
co ali kaj drugega. 
Tel.: 041 758 958 

Prodam prašiča, težkega 140 
kg, in odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke 40-50 
kg, in domače salame, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 051 422 161 

Prodamo prašiče, težke od 
30 do 35 kg. Tel.: 031 278 674

Prodam 2 težja odojka, cca. 
40 kg. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam odojke. 
Tel.: 041 503 556

Prodam pujske, težke od 25 
do 40 kg. Tel.: 041 390 068 

Prodamo pujske, težke do 35 
kg, okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam odojke, težke okoli 
25 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 77 44 68

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Oddam mlado muco. 
Tel.: 041 436 423

RAznO

Opravljamo pleskarska dela, 
barvanje fasad, ograj. Hi-
tro, kvalitetno in ugodno. 
Tel.: 031 622 629, GFPS Uroš 
Gračner s.p., Žigrski Vrh 7, 
Sevnica

Prodam diatonično harmoni-
ko, uglasitve CFB, cena 1.800 
€. Tel.: 041 493 455

Prodam lepo ohranjen dvo-
sed in fotelj (zelo lep dizajn – 

nePreMičnine

Ravne pri Zdolah, prodam 2 
parceli za postavitev viken-
da – zidanice, 2000 + 4000 
m2, pridobljena vsa soglasja 
in gradbeno dovoljenje z že 
začeto gradnjo (temelji), vsi 
priključki na parcelah, izre-
dno lepa lokacija, asfaltni do-
stop, delno možnost obročne-
ga nakupa. Tel.: 031 603 089

V bližini Brežic, Bojsno, pro-
dam stanovanjsko hišo z dvo-
riščem in 30 arov zemljišča, 
vseljivo takoj. Tel.: 07 49 62 
297, 031 305 922

Ugodno prodam stanovanj-
sko hišo in starejši objekt v 
Brestanici, skupaj 173 m2. 
Tel.: 041 724 516, 040 333 
828, po 17. uri

Na lepi sončni lokaciji pro-
damo hišo v Krškem na Vid-
mu. V sklopu hiše se na-
hajata še dve samostojni 
stanovanji in poslovni pro-
stor ter zelo velika zeleni-
ca z vrtom. Cena 163.000 €. 
Tel.: 041 811 313

Prodam hišo, gospodarsko 
poslopje, nekaj zemljišča, 
gradbeno parcelo, okolica 
Blance. Tel.: 031 324 362

Na Raki prodam bivalni vi-
kend s sadovnjakom, zelo 
lepa lega. Tel.: 031 460 371 

Prodam enosobno stanova-
nje v N.H.M. 2 v Sevnici, 5. 
nadstropje. Tel.: 031 308 412 

V najem oddam opremljeno 
hišo. Lepa lokacija na vasi v 
občini Brežice. 
Tel.: 041 630 491

V Drenovcu pri Leskovcu pro-
dam 882 m2 veliko gradbeno 
parcelo. Tel.: 031 681 629

Maturanti, oddam stanova-
nje v Ljubljani, Rožna dolina, 
2 spalnici, kuhinja, terasa, 
dvema ali trem študentom. 
Tel.: 041 694 881

Oddam v najem enosobno 
stanovanje v Brežicah, 30 
m2. Tel.: 07 49 62 476

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

aVtOMObiliZeM, 
MOtOriZeM

Prodam Clio 1.5 dci, 60 
KW, letnik 2005, prevoženih 
114.000 km, lepo ohranjen, 5 
vrat. Tel.: 041 543 743

Prodam Clio 1,2 Bebop, 
rdeč, 1. lastnica, garažiran, 
registriran do 21.11.2013, le-
tnik 1996, 103.000 km. 
Tel.: 041 804 469

Prodam enoprostorec Che-
vrolet Tacumo, srebrne bar-
ve, letnik 2005/7, prevo-
ženih 115.000 km, dobro 
ohranjen, vinjeta. 
Tel.: 040 521 301

Prodam avto Chevrolet Kalos 
1.2., letnik 2005, 46.000 pre-
voženih km. Tel.: 041 798 965

Prodam Peugeot 1.4/i, 16V, 
75 KM, letnik 2008. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam Golf dizel, letnik 
1996, in Fiat Punto, letnik 

mali oglasi PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da si lahko  

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek 
priskrbite rjave in grahaste 
jarkice v začetku nesnosti
 ter težke grahaste mlade 

peteline za meso,
vsak četrtek 

pa enodnevne bele piščance.

2002, oba lepo ohranjena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 714 374

Prodam motorno kolo Jawa 
350 ali menjam za drugi mo-
tor (Tomos, skuter), cena 750 
€. Tel.: 040 681 329

Prodam ATV Bashan 300, 
road sport, letnik 2009, odli-
čen, registriran za dva, cena 
1.340 €. Tel.: 041 565 089 

KMetiJstVO

Ugodno prodam več kmetij-
skih strojev. Tel.: 07 49 67 123 

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 730, puhalnik tajfun z el. 
motorjem ter 400 l rdečega 
vina. Tel.: 051 679 797 

Prodam škropilnico, 90 l, 
prevozna na el. motor, cena 
ugodna (samokolnica). 
Tel.: 031 725 174

Prodam samohodno kosilni-
co, malo rabljeno, redno ser-
visirano, motor 5,5 KM, na 3 
kolesa, za visoko travo. 
Tel.: 041 903 120

Prodam kosilnico BCS 127, 
bencin + petrolej. 
Tel.: 031 713 692

Prodam enojne prekucne 
vile za nalaganje in prenaša-
nje okroglih bal. 
Tel.: 070 770 346

Prodam enojne vile za nala-
ganje in prenašanje okroglih 
bal. Tel.: 041 439 288 

Prodam dvojne vile za nala-
ganje in prenašanje okroglih 
bal. Tel.: 041 950 825 

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 07 49 51 109 

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, in 2 psički bern-
ski planšar, stari 8 tednov, Do-
bova. Tel.: 041 991 555

vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Ženitna posredovalnica Tina, 
Džaferi d.o.o., Bistrica ob 
Sotli 13, Bistrica ob Sotli, po-
sreduje prijateljevanja in re-
sne zveze, ženske imajo po-
sredovanje brezplačno. 
Tel.: 070 364 159

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji: 

-  beli piščanci, težji, za zakol 
ali nadaljnjo rejo,

-  rjave in grahaste jarkice, 
stare 11 tednov,

vsak delavnik po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka 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 mo-

rajo 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 obja-
vo (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-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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 napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

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).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od 25. junija dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

www.turisticna-zveza.si www.slovenia.info

º sejem
º rokodelska tržnica
º razstava šarkljev
º likovna razstava
º prikaz sejmarjenja 
º zabava z ansamblom 
 Franca Ocvirka
Program povezuje Darko Povše

SEMANJI DAN 
NA BUČKI 

25. junij, 
od 9. ure dalje 

pri kulturnem domu na Bučki. 

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 ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž
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Vaša prva ljubezen je bila 
glasba in njej ste posvetili 
del svojega šolanja ter po-
stali pianistka, potem ste se 
odločili za slikarsko platno, 
čopič in barve. Zakaj?
Zdi se mi, da sem vedno že-
lela biti slikarka, a najprej 
je bila glasba tista, ki me je 
popolnoma prevzela. Že zelo 
zgodaj sem začela obiskova-
ti baletno in glasbeno šolo. V 
redkem prostem času pa sem 
vedno ustvarjala nekaj z ro-
kami. Spominjam se, da sem 
zelo rada risala, sestavljala 
koščke slike v celoto ali sli-
kala. Ko sem zaključila šola-
nje na glasbenem področju, 
sem se začela najprej ljubi-
teljsko izpopolnjevati na li-
kovnem področju, nato sem 
se vpisala na državno univer-
zo, saj sem ugotovila, da je 
likovna umetnost moja ži-
vljenjska pot. Mnogi se z 
mojo izbiro niso strinjali, a 
vztrajala sem in danes v svo-
jem delu uresničujem svoje 
mladostne sanje. 
 
Ustvarili ste tudi lastno barv-
no shemo teorije barv in jo 
avtorsko zaščitili. Kakšna je 
ta shema?
Ko je človek začel preučevati 
lastnosti svetlobe in barv, se 
je začela sistematizacija nje-
govega znanja. Prvo shemo je 
naredil Giacomo della Porta v 
16. stoletju, ki je poskusil pri-
kazati harmonijo barv preko 
zlatega reza. Zanimiv model 
je delo Isaaca Newtona, ki je 
sedem mavričnih barv zaklju-
čil v krog, poskušal je tudi po-
vezati barve z glasbo in to me 
je pritegnilo v raziskovalno 
delo. V moji kolekciji je se-
daj več kakor 40 barvnih shem 
različnih znanstvenikov, poe-
tov in slikarjev. Oblike vseh 
skonstruiranih modelov so 
različne - krog, polkrog, pi-
ramida, kocka, stožec in dru-
ge. Večinoma so v teh mode-
lih uporabljena parna števila 
barv, razen v Newtonovi she-
mi. Sama sem uporabila se-
dem barv, kakor Newton, in 
prikazala njihovo harmonijo v 
shemi spiralne oblike. Ustva-
rila sem jo avgusta 2002. leta 
in jo avtorsko zaščitila leta 
2006. Moja spirala se imenu-
je po mojem dekliškem priim-
ku. To je zelo široka tema, ki 
je ni mogoče razložiti v ne-
kaj stavkih.

Kaj vam daje največ ume-
tniškega navdiha? Pokraji-
na, ljudje, narava …?
Predstavljam si, da imamo v 
zavestnem svetu vrata, ki vo-
dijo v božanski svet ustvar-
jalnosti. Nekateri imajo vra-
ta brez ključa, drugi imajo 
ključ, tretjim pa so vrata 
priprta. Važno je, da ta vra-
ta odpremo in takrat dobimo 
ves potreben navdih, ideje in 
energijo za delo. Tako jaz ne 
iščem navdiha v sami okoli-
ci, ampak ga poiščem v svo-
ji duši.

Lahko rečeva, da je slikanje 
tudi neke vrste meditacija, 
pogovor s samim seboj?
Tukaj ne gre samo za slika-
nje. Vsepovsod imamo mo-
žnost pogovora sami s seboj. 
Pomembno je, da človek v 

Elena Sigmund, likovna pedagoginja in slikarka

Uresničuje svoje mladostne sanje
BUDNA VAS PRI ŠENTJANŽU - Likovno pedagoginjo, slikarko in izdelovalko vitražev Eleno Sigmund je v 
Budno vas pri Šentjanžu v sevniški občini pred petimi leti iz ruskega mesta Smolensk pripeljala ljube-
zen do postavnega Francija. S svojim delom in aktivnim vključevanjem v okolje je vse bolj prepoznav-
na, njena likovna dela pa vse bolj cenjena. Je aktivna članica Kulturno umetniškega društva Budna vas, 
v okviru katerega vodi likovno sekcijo Art Lipa. Svoje bogato znanje in izkušnje z veseljem deli, pred-
vsem z vodenjem likovnih krožkov in delavnic. 

pogovoru s seboj začne iska-
ti svoje sanje in jih uresniče-
vati. Tako postane unikaten, 
edinstven, kakršen je v resni-
ci. In takšen je svoboden. Sli-
karstvo je zame uresničitev, 
udejanjanje smisla, ki sem ga 
iskala in našla. 

Kdaj in kje najraje ustvar-
jate? 
Ko izbereš poklic slikarja, to 
pomeni, da se z umetniškim 
delom ukvarjaš vsak dan, ka-
kor če bi hodil v službo. Red-
ki so dnevi, ko nikoli ne po-
tegnem niti črte na papirju. 
Najrajši delam v svojem ate-
ljeju, kjer se lahko poglobim 
tako v delo, kakor tudi v misli.

Kako ste doživeli otvoritev 
svoje prve samostojne sli-
karske razstave z naslovom 
Utrip slovenskih mest, ki ste 
jo imeli pred dvema letoma 
v Mosconovi galeriji na sev-
niškem gradu?
Bilo je nepozabno. Enkraten 
občutek. Prva samostojna raz-
stava je vedno prva. Vendar 
ne počivam na teh dosežkih, 
ampak grem svojo pot naprej, 
si postavljam nove cilje in na-
loge. Sedaj sem v pričakova-
nju otvoritve novega opusa, ki 
bo prav tako, kakor moja prva 
slikarska razstava, predsta-
vljen na gradu Sevnica v me-
secu februarju prihodnje leto.
 
Ko ste hodili po slovenskih 
mestih in iskali primerne mo-
tive za svojo prvo razstavo, 
kaj ste začutili, kakšen utrip? 
Občudovala sem naravne, ar-
hitekturne in ostale zname-
nitosti te majhne dežele. 

Spomnim se, kako sem bila 
presenečena, navdušena nad 
slovensko naravo, mesti. Vsa-
ko mesto ima svojo zgodovi-
no, zgodbo, utrip in ritem. 
Kritika mojega likovnega opu-
sa ‚Utrip slovenskih mest‘, no-
vinarja in likovnega pedagoga 
Branka Sosiča, je presenetila 
raznolikost motivike slik, ko 
jih je opazoval v ateljejskem 
prostoru. Ko je bila razstava 
postavljena v Mosconovi gale-
riji na sevniškem gradu, pa je 
bilo mogoče občutiti celoto. 
Vse je bilo tako blizu, razgi-
bano in pravljično.

Katero izmed posavskih 
mest je naredilo na vas naj-
močnejši vtis?
Sevnica, ki je močno vpeta v 
moje življenje, je name že ob 
prvem srečanju naredila mo-
čan vtis. Predstavljala sem si, 
kako so v starih časih potovali 
po Savi v čolnih, na ladjah in 
kakšen vtis je naredilo staro 
mestno jedro z gradom na hri-
bu na popotnike. To posebno 
vzdušje sem poskusila ustva-
riti na platnu in mislim, da 
mi je uspelo. Nekaj posebne-
ga pa je tudi obmorsko mesto 
Piran, ki ima posebno dušo. V 
njem sem začutila močno po-
vezanost glasbe in slikarstva. 
Morda je bil za to kriv večer-
ni šepet morja in bližina lju-
bljene osebe (smeh).

Ste stalna udeleženka Likov-
ne kolonije ArtEko, ki že ne-
kaj let poteka v mesecu ju-
niju v Šentjanžu. Kaj vam 
pomeni druženje z drugimi 
umetniki? 
Srečanja z likovno nadarjeni-

mi posameznicami in posame-
zniki v domačem kraju, kakor 
tudi drugje, so zame kot sli-
karko in priseljenko zelo po-
membna, ker na njih tkem 
nova poznanstva, utrjujem 
vezi, izmenjujem izkušnje, 
razvijam nove ideje in iščem 
nove izrazne možnosti ter pri-
ložnosti v smeri likovnega iz-
ražanja. 

Ukvarjate se tudi z izdelova-
njem vitražev. V čem je nji-
hov največji čar?
Vitražna umetnost je moja po-
sebna ljubezen. Največji čar 
vitraža je v njegovi izrazni la-
stnosti – svetlobi, ki pronica 
skozi barvna stekla in obarva 
svetlobo, ki se nahaja v no-
tranjosti. Nobena druga ume-
tnost nima te izrazne lastno-
sti. Če želite občutiti čar te 
umetnosti, obiščite Kovačev 
hrib, kjer stoji cerkvica Mari-
je Pomočnice, ki je kompletno 
opremljena z mojimi vitražni-
mi deli. Ko stopiš v notranjost 
tega sakralnega objekta, doži-
viš nepozabne občutke. 

Svoje znanje in izkušnje v 
zadnjem času podarjate tudi 
tistim, ki bi se želeli izpopol-
niti v slikarski tehniki ...
V Sloveniji deluje ogromno 
likovnih društev in potekajo 
delavnice, ki pomagajo lju-
dem razvijati slikarske vešči-
ne. Z nekaterimi društvi sem 
v preteklosti uspešno sodelo-
vala kot mentorica. Sedaj vo-
dim likovno sekcijo Art Lipa 
Kulturno umetniškega dru-
štva Budna vas. Zadnjo soboto 
v juniju pa bom drugo leto za-
pored vodila na prostem otro-
ške likovne delavnice. 
V septembru naj bi zaživel 
projekt Mala akademija, ob 
podpori Občine Sevnica. Po-
udarek bo na začetni klasič-
ni akademski likovni vzgoji pri 
treh predmetih: risba, slika-
nje in kompozicija, ki so po-
trebni za vpis na srednje in 
višje umetniško izobraževal-
ne ustanove, koristna pa je 
tudi za vse ostale ustvarjalke 
in ustvarjalce ter ljubiteljice 
in ljubitelje likovne umetno-
sti. V izobraževalnem procesu 
se bodo udeleženke in udele-
ženci seznanili s teoretičnimi 
predavanji, z ateljejskim de-
lom in delom na terenu pod 
strokovnim vodstvom. Ko go-
vorimo o slikarski vzgoji, mo-
ramo vedeti, da je v slikarstvu 
le 20 odstotkov teorije in 80 
odstotkov prakse. 

Kaj pa glasba, imate zanjo 
še čas?
Glasba mi veliko pomeni. 
Daje mi mnogo energije, ži-
vljenjske moči za ustvarja-
nje, polepša trenutke itd., 
zato redno obiskujem kako-
vostne koncerte, kjer se iz-
vaja prvovrstna glasba naj-
boljših mojstrov in virtuozov 
v živo. Sama pa že nekaj let 
klavirja ne igram več. 

Česa si najbolj želite v pri-
hodnosti? 
Želim si, da bi moja slikarska 
in vitražna dela dajala energi-
jo, ki bi navdihovala ljudi za 
uresničevanje njihovih želja 
in ciljev.
 Smilja Radi 

Elena Sigmund (roj. Molodcova) se je rodila 7. decembra 
1981 v mestu Erdenet v Mongoliji, od koder se je pri deve-
tih letih s starši preselila v rusko mesto Smolensk. Baletno 
šolo je začela obiskovati pri štirih letih, glasbeno pri šestih. 
Po zaključeni srednji strokovni šoli za umetnost je pridobila 
naziv umetnica glasbe - pianistka. Vse več svojega časa je 
posvečala tudi slikarstvu in se vpisala na smolensko državno 
univerzo ter po zaključenem študiju leta 2008 postala pro-
fesorica likovne pedagogike. Danes je del njene življenjske 
poti povezan z oblikovanjem ter izdelavo vitražev in mozai-
kov. Za svoje umetniško delo je prejela že številne nagra-
de in priznanja.

Lisca predstavila kolekcijo
za pomlad/poletje 2014

V uvodnem nagovoru predstavnikom prodajne mreže iz Slo-
venije in 20 drugih držav ter medijem je direktor Lisce d.d. 
Goran Kodelja med drugim povedal,  da so v družbi zado-
voljni z letošnjimi petmesečnimi rezultati prodaje in da se je 
izkazala za pravilno odločitev, da razvijajo ne le svoje pro-
dukte, pač pa tudi prodajno mrežo. Za to so sicer potreb-
na velika vlaganja, vendar pa brez tega Lisca v hudi medna-
rodni konkurenci ne bi mogla obstati. Kot nam je povedala 
Meri Kelemina, ki vodi in pospešuje prodajo v tujini, v Lisci 
vlagajo velike napore v širitev tržišča, pri tem pa so vedno 
pozorni na kvaliteto.

Iz predstavljenih modelov, ki 
so nastali po zamislih Liscinih 
kreatork Marjane Češnjevar, 
Suzane Gorišek, Klementine 
Kranvogel, Melite Letnar in 
Maje Ratajc, pod vodstvom 
direktorice razvoja Dragi-
ce Gantar, lahko ugotovimo, 
da so tudi za novo kolekcijo 
značilne svežina, romantič-
nost in celo eksotičnost. V Li-
sci nenehno sledijo modnim 
trendom in prispevajo svo-
je rešitve, pri čemer je poleg 
zunanjega izgleda zelo po-
membno tudi počutje, poseb-

na skrb pa velja uporabi novih 
materialov in tehnologij. Kot 
je razvidno iz fotografij, bodo 
za Liscine kopalke v naslednji 
sezoni med drugim značilni 
barvni prelivi v živih ali pa-
stelnih odtenkih, barviti mo-
tivi rož in džungle ter modne 
grafike. Na kratki, a dobro pri-
pravljeni modni reviji, je bilo 
moč videti tudi široko paleto 
drugih kolekcij, med njimi pe-
rilo Lisca Fashion in Lisca Se-
lection, prav tako pa novosti 
iz znane in uveljavljene linije 
Cheek by Lisca.
 B. K., S. M.

PORTOROŽ, SEVNICA – Medtem ko v teh vročih dneh misli 
večine ljudi vse pogosteje uhajajo k počitnicam in osve-
žitvi, k čemer sodi tudi izbira lažjih oblačil in opreme za 
kopanje, pa so v posavski družbi Lisca d.d. že pripravili 
kolekcijo perila in kopalk za pomlad in poletje 2014. Na 
predstavitev v portoroškem hotelu Bernardin je bil tokrat 
povabljen tudi Posavski obzornik, zato našim bralcem pri-
našamo nekaj utrinkov z zanimivega dogodka.

Manekenka Iryna Osypenko

Lastnik Lisce Dari Južna z manekenkami in delom vo-
dilne ekipe

Direktor Goran Kodelja

Znane slovenske manekenke v kopalkah Lisce za sezo-
no 2014


